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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 

Pada bab pengumpulan dan pengolahan data ini akan dibahas mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan industri penyulingan minyak sereh wangi di desa 

Cimungkal kabupaten Sumedang. Hal tersebut diantaranya adalah 

mengidentifikasi aktivitas dalam melakukan budidaya dan penyulingan sereh 

wangi, melakukan pemetaan rantai pasok pada pindustri penyulingan di Jawa 

Barat secara garis besar dan di industri penyulingan minyak sereh wangi desa 

Cimungkal Kabupaten Sumedang, menganalisis aktivitas value added, non value 

added dan necessary but non value added, kemudian  memberikan usulan 

perbaikan dalam bentuk future state map pada proses penyulingan dan 

memberikan usulan untuk aliran rantai pasok sereh wangi. 

 

4.1 Pengumpulan Data 
Dalam melakakukan penelitian, pengumpulan data merupakan faktor 

penting demi keberhasilan perbaikan untuk mengetahui keadaan yang terjadi pada 

saat ini. Pengmpulan data berkaitan dengan, kepada siapa pertanyaan diajukan 

(nara sumber) pada saat penelitian dilakukan, alat apa yang digunakan, kapan 

dilaksanakan penelitian dan dimana lokasi penelitian. Adapun data-data yang 

dikumpulkan pada pengumpulan data ini yaitu informasi mengenai aliran rantai 

pasok penyulingan sereh wangi secara umum di Provinsi Jawa Barat, aliran rantai 

pasok di desa Cimungkal, pelaku rantai pasok yang terlibat didalam aliran tersebut 

dan data-data mengenai waktu panen, proses produksi, transportasi, persediaan, 

kapasitas dan permintaan. 

 

4.1.1 Industri penyulingan sereh wangi  
Sereh wangi atau yang dikenal dengan nama citronela, memiliki dua jenis 

yang terkenal di Indonesia. Jenis pertama adalah sereh wangi yang berasal dari 

srilangka. Sereh wangi ini lebih dikenal dengan sebutan cycleon atau lena batu, 

dengan nama ilmiah Cymbopogon nardus L. Jenis yang kedua adalah jenis maha 

pengiri atau sereh wangi jawa, dengan nama ilmiah Cymbopogon winterianus. 

Sereh wangi jawa ini adalah sereh wangi asli Indonesia. Kedua jenis sereh wangi 
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ini banyak memberikan manfaat baik dalam segi pemanfaatan kandungannya 

hingga pada aspek financial apabila dibudidayakan dengan baik. 

Minyak sereh wangi memiliki harga pasaran yang tinggi setelah minyak 

pala dan lada. Sereh wangi dapat hidup pada lahan kritis atau lahan marginal. 

Penelitian terbaru menyebutkan bahawa tanaman sereh wangi dapat tumbuh di 

lahan bekas tambang, seperti tambang batu bara dan lainnya (Idawanni, 2015). 

Hal tersebut merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk dapat meningkatkan 

produksi minyak sereh wangi Indonesia menjadi suatu usaha yang potensial untuk 

dikembangkan. 

 Indonesia merupakan produsen kedua sereh wangi dunia terbesar setelah 

China (sumber). Namun ternyata kebutuhan dunia belum tercukupi atau belum 

mampu dipenuhi oleh kedua negara ini. Balai tanaman obat dan aromatik 

(BALITRO) menyebutkan bahwa kebutuhan dunia untuk jenis tanaman sereh 

wangi yaitu sekitar 2000-2500 ton per tahun. China sebagai negara penghasil 

minyak sereh wangi terbanyak di dunia, hanya mampu memasok sekitar 600-800 

ton minyak sereh wangi per tahun. Kemudian Indonesia menambahkan sekitar 

200-250 ton minyak sereh pertahun. Hal ini berarti total kebutuhan yang baru 

terpenuhi sekitar 50%-60%. Disamping itu, kebutuhan pasar akan minyak sereh 

wangi selalu meningkat 3%-5% pertahun. 

 Wilayah potensial di Indonesia yang telah membudidayakan sereh wangi 

adalah daerah istimewa Aceh, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tabel 4.1 

menunjukan data sebaran area tanaman dan produksi minyak sereh wangi tahun 

2007. 

Tabel 4. 1 Data sebaran area tanaman dan produksi minyak sereh wangi tahun 2007 
No Daerah Luas Panen (Ha) Produksi Minyak (ton) 
1 NAD 18165 1407.2 
2 Jawa Tengah 439.25 37.79 
3 Jawa Barat 988 69.24 

Jumlah 19592.25 1514.23 
Sumber : Subit. Tanaman Atsiri, Dit. Tanaman Semusin Ditjembun, 2008 

  

 Berdasarkan data pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa Jawa Barat 

merupakan salah satu wilayah potensial untuk membudidayakan tanaman sereh 

wangi. Jawa Barat memiliki beberapa wilayah yang mengembangkan secara 

repository.unisba.ac.id



52 

 

khusus tanaman sereh wangi yaitu Bandung Barat, Ciamis, Garut, Subang dan 

Sumedang. Wilayah-wilayah tersebut memiliki luas lahan yang menjanjikan bila 

dapat dioptimalkan dengan baik (Tabel 4.2). 

Tabel 4. 2 Luas lahan dan perkebunan tanaman sereh wangi wilayah Jawa Barat 

No Komoditi Luas Lahan 
(ha) 

Luas lahan 
tertanam (ha) 

Jumlah produksi 
(Ton)/tahun 

1 Bandung Barat 994 994 256 
2 Ciamis 25 25 5 
3 Garut 104 104 39 
4 Subang 30 30 8 
6 Sumedang 450 10 1.6 

Sumber : Pertanian dan Perkebunan Jawa Barat 2014 
  

 Pada aliran rantai pasok minyak sereh wangi di Jawa barat, terdapat 

pelaku-pelaku rantai pasok yaitu petani sebagai pemasok, pengepul sereh wangi, 

penyuling, pengepul minyak sereh wangi , eksportir dan perusahaan industri  Pada 

bagian hilir (konsumen) terdapat perusahaan besar yang biasanya bersifat sebagai 

perantara atau sebagai eksportir bagi pengusaha kecil untuk membantu paa 

pengusaha kecil. Perusahaan-perusahaan yang merupakan konsumen dari rantai 

pasok sereh wangi dapat dilihat pada Tabel 4.3 . 

 Tanaman sereh wangi ditanam oleh petani dan kemudian dikirim ke 

pengepul dan selanjutnya diproses oleh Penyuling, tetapi ada pula petani yang 

juga bertindak sebagai penyuling atau industri penyulingan kecil yang terletak 

pada wilayah-wilayah budidaya sereh wangi tersebut. Aliran rantai pasok, diawali 

pada petani dan berakhir pada eksportir. 

Tabel 4. 3 Konsumen sereh Wangi di Indonesia 
No Nama Perusahaan Kota Komoditi Minyak 
1 Aroma, CV Medan Nilam, Pala, Sereh Wangi, Cengkeh 
2 Aromaindo, CV Bogor Minyak Atsiri 
3 Djasulawangi, PT Jakarta Berbagai minyak atsiri 

4 
Global 

Reliance Impex, PT 
Jakarta Berbagai minyak atsiri 

5 
Haldin Pacipic Seme

sta, PT 
Jakarta 

Nilam, Cengkeh, Pala, AkarWangi, Sereh Wa
ngi, 

6 
Harum Segar Aromat

ics, PT 
Medan Nilam, Atsiri lainnya 

7 Indesso Aroma, PT Jakarta 
Nilam, Cengkeh, Kemukus,Sereh Wangi, Jeru

k Purut 

8 
Indowangi Nusajaya, 

pt 
Medan Kenanga, Sereh Wangi,Pala, Nilam 

9 Kelma Niaga Sampur Bekasi Berbagai minyak atsiri 
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No Nama Perusahaan Kota Komoditi Minyak 
na, PT Selatan 

10 Mitra Ayu Padang Nilam, berbagai minyak atsiri 

11 
Sarana Bela Nusa, 

PT 
Jakarta Pala, Sereh Wangi, Nilam, Jahe, Cengkeh, dll 

12 
Sumber Multi Atsiri, 

PT 
Cianjur 

Cengkeh, Akar Wangi, SerehWangi, Nilam, dl
l 

13 
Takasago Indonesia, 

PT 
Purwaker

to 
Nilam, Minyak atsiri 

14 Van Aroma, PT Bogor Nilam, Pala, Sereh Wangi, Cengkeh 

Eksportir/industri manufaktur sebagai pelaku akhir dalam mata rantai 

perdagangan minyak atsiri di dalam negeri memperoleh minyak atisiri melalui 

pedagang perantara. Di antara pedagang perantara adalah juga “agen” atau 

perwakilan eksportir dan sebagian lain bersifat bebas. Agen-agen tersebut 

biasanya melanjutkan kepada perusahaan yang bergerak dibidang Industri 

manufaktur penyulingan minyak atsiri untuk dikelola lagi sehingga menghasilkan 

produk akhir seperti sabun, aroma terapi, lilin, obat-obatan dan lain-lain. 

Pedagang perantara membeli minyak atsiri dari pedagang pengepul yang 

berpangkal di daerah-daerah produsen. Pedagang perantara juga biasanya 

mengirimkan ke wilayah pedangan eksportir yang selanjutnya akan di ekspor 

keluar Indonesia. Perusahaan yang menjadi konsumen pada Tabel 4.3 merupakan 

agen atau pedagang ekportir yang bertugas sebagai penjual hasil minyak sereh 

wangi ke luar negeri. 

Pedagang pengepul umumnya memberikan modal atau uang muka kepada 

petani/penyuling sehingga minyak yang dihasilkan oleh petani/penyuling harus 

dijual kepada pengumpul tersebut dengan harga yang ditentukan oleh 

pembeli/pengumpul berdasarkan mutu yang dinilai secara sepihak oleh pembeli 

secara subyektif (organoleptik), tidak berdasarkan mutu atau kadar atau 

kandungan senyawa esensial dalam  produk minyak atsiri tersebut. Artinya, 

minyak yang bermutu baik atau kurang baik dihargai sama. Inilah yang 

menyebabkan penyuling melakukan pencampuran minyak atsiri bermutu rendah 

dengan yang bermutu baik atau bahkan penyuling enggan untuk memproduksi 

minyak yang bermutu baik.  

 Tetapi dengan melihat kemampuan petani sebagai pemasok tanaman sereh 

wangi, dan memperhatikan banyaknya konsumen menjadikan tidak imbangnya 

Lanjutan Tabel 4..3 Konsumen sereh Wangi di Indonesia 
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antara permintaan dan kapasitas yang dapat dihasilkan khususnya untuk wilayah 

Jawa Barat. Hal ini menjadikan suatu peluang untuk daerah Sumedang, agar dapat 

meningkatkan produksinya demi mencapai permintaan pelanggan. 

Rantai pasok aliran perdagangan minyak sereh wangi dari hulu ke hilir 

untuk wilayah Jawa Barat pada umumnya dapat digambarkan pada Gambar 4.1  

 

PETANI 

(Luas Lahan = 1163 ha)

PENGEPUL 

SEREH WANGI

PENYULING MINYAK

PETANI YANG 

MERANGKAP 

PENYULING

PENGEPUL MINYAK

PEDAGANGAN 

PERANTARA “AGEN” 

EKSPORTIR MINYAK 

ATSIRI (SEREH WANGI, 

NILAM, CENGKEH, DLL)

PEDAGANG EKSPOTIR

(Minyak sereh wangi = 

309,6 ton)

EKSPOR

PERUSAHAAN INDUSTRI PENGELOLA 

MINYAK ATSIRI 

(SABUN, AROMA TERAPI, LILIN, 

OBAT-OBATAN, DLL)

Gambar 4. 1 Aliran rantai pasok sereh wangi secara umum di Jawa Barat 

 

4.1.2 Industri penyulingan sereh wangi Cimungkal, Sumedang 
Penyulingan sereh wangi di Desa Cimungkal berdiri pada oktober 2013, 

dan didirikan oleh Sahi Hidayat. Sebagai salah satu penghasil minyak sereh wangi 

di Jawa Barat, Cimungkal belum memberikan kontribusi yang maksimal. Tetapi 

tanaman sereh wangi yang dihasilkan oleh Penyulingan di daerah Cimungkal ini 

merupakan varietas unggul yaitu sereh wangi jenis G2  yang mengandung 

citronella sebesar 46%, hal itu berarti kualitas tanaman sereh wangi pada desa 

Cimungkal sudah baik, karena persyaratan kualitas minyak sereh wangi adalah 

mengandung citronella lebih besar dari 35%. Luas lahan yang dimiliki oleh 

penyulingan Cimungkal adalah sebesar 100 hektar, dan dimanfaatkan baru sekitar 

10 hektar atau 10% dari luas totalnya.  

4.1.2.1 Profil Pelaku Rantai Pasok Minyak sereh wangi desa Cimungkal 

Budidaya sereh wangi di desa Cimungkal kabupaten Sumedang dimulai 

pada Oktober tahun 2013. Terdapat beberapa proses yang dilakukan hingga 
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menghasilkan minyak atsiri (sereh wangi) pada budidaya ini. Alur rantai pasok 

pada penyulingan sereh wangi dimulai pada petani (Gambar 4.2) 

Petani
Pengepul sekaligus sebagai 

penyuling minyak sereh wangi

Konsumen :
- PT Djasulawangi
-PT Indesso Aroma

-PT Van Aroma
 

Gambar 4. 2 Alur rantai pasok penyulingan minyak sereh wangi Desa Cimungkal 

 Pelaku rantai pasokkan minyak sereh wangi terdiri atas petani yang 

beperan sebagai pemasok, pengepul yang berperan juga sebagai penyuling dan  

terakhir adalah konsumen yang terdiri atas tiga perusahaan besar. Setiap pelaku 

rantai pasok melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan operasional 

untuk menghasilkan minyak sereh wangi. Ada tiga aliran yang harus dikelola 

dalam suatu rantai pasok yaitu aliran barang dari hulu ke hilir, aliran uang dari 

hilir ke hulu, dan aliran informasi dari hulu kehilir serta dari hilir ke hulu.  

 Aliran barang dalam ratai pasok miyak sereh wangi diawali pada petani 

sebagai pemasok tanaman sereh wangi (bahan baku) yang kemudian dibeli oleh 

pengepul atau penyuling sereh wangi. Harga sereh wangi dari pengepul untuk 

petani adalah sekitar Rp 500,- per kilogram basah. Harga yang diberikan oleh 

pengepul ini ditentukan oleh harga pasar sereh wangi. Karena pengepul atau 

penyuling merupakan pemilik modal, mekanisme pembelian sereh wangi 

dilakukan dengan cara petani langsung mengantar sereh wangi kepada pengepul 

atau penyuling minyak sereh wangi di tempat penyulingannya. Petani tidak akan 

menjual hasil panennya kepada orang lain karena terdapat ikatan atau perjanjian 

sebelumnya dengan pengepul. 

 Sereh wangi yang telah didapat dari petani kemudian disuling goleh 

penyuling. Minyak sereh wangi hasil hasil penyulingan kemudoan dijual langsung 

kepada konsumen. Konsumen terdiri atas tiga perusahaan yaitu PT Djasulawangi, 

PT Indesso Aroma dan PT Van Aroma. Harga beli minyak sereh wangi oleh 

penyuling ke konsumen adalah Rp 170.000,- /kg dan hal ini juga bergantung pada 

kualitas yang dihasilkan oleh penyuling.  
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 Analisis Finansial pada rantai pasok minyak sereh wangi dimulai ketika 

konsumen melakukan pembayaran kepada penyuling dengan sistem pembayaran 

tunai atau transfer langsung setelah pemilik penyulingan bertemu dengan 

konsumen secara langsung untuk memberikan hasil minyak sereh wangi. 

Sedangkan dari pengepul / penyuling ke petani, mekanisme yang dilakukan 

adalah kontrak dengan perjanjian memberikan modal untuk peminjaman lahan 

dan pembelian bibit serta pupuk untuk bercocok tanam sereh wangi. Dengan 

peminjaman lahan dan keperluan lain untuk menanam sereh wangi ini bertujuan 

agar petani tidak menjual hasil panen sereh wangi mereka kepada pengepul yang 

lain.  

 Aliran informasi dimulai dari konsumen, pengepul atau penyuling dan 

petani sereh wangi. Informasi dari konsumen ke penyuling berhubungan dengan 

jumlah permintaan, harga dan tanggal pengiriman minyal akar. Komunikasi antara 

penyuling atau pengepul adalah berhubungan dengan harga bahan baku, 

permintaan konsumen, tanggal panen dan kapasitas pengiriman minyak sereh 

wangi. Sedangka aliran informasi balik yang diberikan dari petani ke 

pengepul/penyuling adalah informasi mengenai tanggal panen, kapasitas 

pengiriman dan kapasitas penanaman sereh wangi. Aliran informasi dari pengepul 

/ penyuling ke konsumen adalah status pengiriman, jumlah minyak sereh wangi 

yang dikirim hingga ke konsumen, tanggal pengiriman hingga tanggal penerimaan. 

  

4.1.2.2 Penerimaan Bahan Baku dan Permintaan pelanggan 
Proses pemesanan bahan baku dilakukan lima kali setelah masa panen. 

Waktu lima kali pemesanan di bagi-bagi selama waktu kerja yaitu 20 hari, 

sehingga jarak waktu pengiriman adalah 3 hari sekali (Tabel 4.4). Artinya 

pemesanan telah dilakukan beberapa bulan sebelum panen atau saat penanaman 

bahan baku (sereh wangi) baru dimulai. Di sebabkan petani sereh wangi terhitung 

kontrak maka keseluruhan sereh wangi akan di jual kepada Penyuling. 

Tabel 4. 4 Contoh Tabel penerimaan bahan baku 
Oktober 

Sabtu 1 8 15 22 29 
Minggu 2 9 16 23 30 
Senin 3 10 17 24 

 
Selasa 4 11 18 25 
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Rabu 5 12 19 26 
 

Kamis 6 13 20 27 
 

Jumat 7 14 21 28 
 

 

Pelanggan merupakan tiga perusahaan besar yang merupakan perusahaan 

eksportir. Ketiga perusahaan ini adalah PT Djasulawangi, PT Indesso Aroma dan 

PT Van Aroma. Permintaan ketiga perusahaan ini masing-masing adalah satu ton 

per bulan. Karena kemampuan perusahaan yang masih terbatas, maka perusahaan 

hanya mampu memenuhi sebesar 200 kg per periode dan dikirim secara 

bergantian ke tiga perusahaan tersebut (Tabel 4.5 dan Tabel 4.6) 

Tabel 4. 5 Jadwal penerimaan Produk oleh 3 Perusahaan Tahun 2013 
Bulan Aktivitas Pelaksana Pengiriman ke 

Oktober Tanam Periode 1 Petani 
 

November Tanam Periode 2 Petani 
 

Desember Masa Tunggu Petani 
 

Januari Masa Tunggu Petani 
 

Februari Masa Tunggu Petani 
 

Maret  Masa Tunggu Petani 
 

April Panen Periode 1 Petani 
 

Mei 
Produksi Periode 1, 

Pengiriman  dan Panen 
Periode 2 

Peengepul/Penyuling 
dan Petani 

PT 
Djasulawangi 

Juni 
Produksi Periode 2, 

Pengiriman 
Penyuling 

PT Indesso 
Aroma 

Juli Masa Tunggu Petani 
 

Agustus Panen Periode 1 Petani 
 

September 
Produksi Periode 1, 

Pengiriman  dan Panen 
Periode 2 

Pengepul/penyuling 
dan Petani 

Pt Van Aroma 

 

Tabel 4. 6 Jadwal penerimaan Produk oleh 3 Perusahaan Tahun 2014, 2015 &2016 
Bulan Aktivitas Pelaksana Pengiriman ke 

Oktober 
Produksi Periode 2, 

Pengiriman 
Penyuling PT Djasulawangi 

November Masa Tunggu Petani 
 

Desember Panen Periode 1 Petani 
 

Januari 
Produksi Periode 1, 

Pengiriman  dan Panen 
Periode 2 

Pengepul/penyuling 
dan Petani 

PT Indesso 
Aroma 

Februari 
Produksi Periode 2, 

Pengiriman 
Penyuling Pt Van Aroma 

Maret  Masa Tunggu Petani 
 

April Panen Periode 1 Petani 
 

Mei 
Produksi Periode 1, 

Pengiriman  dan Panen 
Pengepul/penyuling 

dan Petani 
PT Djasulawangi 
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Bulan Aktivitas Pelaksana Pengiriman ke 
Periode 2 

Juni 
Produksi Periode 2, 

Pengiriman 
Penyuling 

PT Indesso 
Aroma 

Juli Masa Tunggu Petani 
 

Agustus Panen Periode 1 Petani 
 

September 
Produksi Periode 1, 

Pengiriman  dan Panen 
Periode 2 

Pengepul/penyuling 
dan Petani 

Pt Van Aroma 

 

4.1.2.3 Pekerja dan Waktu Kerja 
Pekerja merupakan warga yang menolong penyuling untuk melakukan 

penyulingan. Pekerja terdiri atas dua orang yang biasanya hanya membantu pada 

saat setelah panen berlangsung dengan bayaran langsung sebesar Rp 75.00,00 

perhari untuk masing-masing orang. Pekerja juga biasanya bisa digantikan 

apabilan salah satu berhalangan hadir dengan orang lain yang juga mengerti 

tentang penyulingan minyak sereh wangi. Jadi, biasanya penyulingan dibantu oleh 

4 orang, secara bergantian. Bayaran pekerja adalah sama besar yaitu Rp 75.000,00 

perhari kerja dengan sistem membayar langsung 

Waktu kerja pada Penyulingan Minyak sereh wangi desa Cimungkal 

kabupaten Sumedang dilakukan setiap hari setelah masa panen berlangsung. 

Jumlah hari : 20 hari kerja 

Waktu  : 07.00-19.00 WIB 

 Waktu istirahat kerja penyulingan minyak sereh wangi desa Cimungkal 

kabupaten Sumedang lebih pada kesesuaian jam menunggu yaitu selama ± 2,5 

jam.  

 

1.1.2.4 Waktu Proses Produksi 

Waktu proses produksi merupakan waktu yang didapat berdasarkan 

aktivitas yang dilakukan oleh pekerja atau operator. Waktu proses penyulingan 

minyak sereh wangi dibutuhkan untuk mengidentifikasi pemborosan yang terjadi 

(Tabel 4.7).  

Tabel 4. 7 Waktu Proses Produksi 

No Aktivitas 
Jarak 
(m) 

Waktu 
(menit) 

Jumlah 
Pekerja Pelaksana 

1 Bahan baku diterima 0 60 2 Pekerja 

2 
Bahan baku di bawa ke 

tempat menimbang 
2 3 0 Pekerja 

Lanjutan Tabel 4. 6 Jadwal penerimaan Produk oleh 3 Perusahaan Tahun 2014, 2015 & 2016 
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3 
Bahan baku di letakan di 

tempat menimbang 
0 10 0 Pekerja 

4 Bahan baku ditimbang 0 30 0 Pekerja 

5 
Bahan baku dibawa ke 
tempat penjemuran dan 

dihamparkan 
8 30 0 Pekerja 

6 
Bahan baku ditunggu selama 

4 jam 
0 240 0 Pekerja 

7 Memanaskan mesin 0 60 0 Pekerja 

8 
Bahan baku di bawa ke 

mesin 
7 7 0 Pekerja 

9 
Bahan baku di masukan ke 

mesin 
0 5 0 Pekerja 

10 Katel atau mesin ditutup 0 2 0 Pekerja 
11 Bahan baku diproses 0 180 0 Pekerja 

12 
minyak yang keluar 

dibiarkan hingga dingin 
0 10 0 Pekerja 

13 
minyak dan air diambil 

untuk dilakukan pemisahan 
0 1 0 Pekerja 

14 
minyak dikemas dimasukan 

ke dalam dirigen 
0 4 0 Pekerja 

15 dirigen ditutup 0 1 0 Pekerja 
16 dirigen disimpan 10 4 0 Pekerja 

 

1.1.2.5 Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya yang dikeluarkan selama proses produksi 

berlangsung. Biaya-biaya ini biasanya terdiri atas biaya variable dan biaya tetap. 

Penyulingan minyak sereh wangi memiliki beberapa biaya yang diperlukan untuk 

menjalankan produksi penyulingan, misalnya biaya bahan bakar, tenaga kerja dsb. 

Biaya produksi dikelompokkan seperti pada Tabel 4.8 

Tabel 4. 8 Biaya Produksi 
No Jenis Biaya Harga/satuan 

1 
Fixed Cost 

penyusutan mesin IDR 375,000.00 
Pemeliharaan IDR 200,000.00 

2 

Variabel Cost 
Bahan baku IDR 510.00 

Tenaga Kerja/orang IDR 75,000.00 
Transportasi 200,000.00 
Bahan bakar IDR 50,000.00 

4.2 Pengolahan Data 
Tahapan pengolahan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan system 

produksi lean. Langkah pertama pengolahan data penelitian ini adalah melakukan 

Lanjutan Tabel 4. 7 Waktu Proses Produksi 

repository.unisba.ac.id



60 

 

pemetaan aliran rantai pasok sebagai gambaran umum dari rantai pasok 

penyulingan minyak sereh wangi di desa Cimungkal kabupaten Sumedang. 

Selanjutnya dilakukan penggambaran value stream mapping dengan 

menggunakan big picture mapping (current state) dan pembuatan Process Activity 

Mapping sebagai alat untuk mengidentifikasi value added activity, non value 

added activity, dan necessary but non value added activity. Dilanjutkan dengan 

melakukan analisis penyebab pemborosan menggunakan diagram ishikawa serta 

dilakukan perbaikan dengan menggambarkan permasalahan dan solusi 

menggunakan Five M-Checklist. Tahapan terakhir adalah pembuatan big picture 

mapping- future state sebagai bentuk evaluasi dari current state dan dilakukan 

analisis akhir sebagai perbandingan dengan menggunakan Process activity 

mapping (future state). 

4.2.1 Memetakan Aliran Rantai Pasok 

Memetakan aliran rantai pasok merupakan visualisasi dari aliran rantai 

pasok mulai dari supplier (petani) memasok bahan baku (sereh wangi) hingga 

sampai bahan baku tersebut diolah menjadi produk (minyak sereh wangi) dan 

sampai ke tangan pelanggan. Memetakan aliran rantai pasok pada penyulingan 

sereh wangi ini berfungsi untuk menggambarkan secara umum siapa saja yang 

terlibat, dan bagaimana hubungan antar pelaku rantai pasok tersebut. Pelaku rantai 

pasok sereh wangi di desa Cimungkal kabupaten Sumedang terdiri atas : 

1. Petani sereh wangi di desa Cimungkal 

2. Pengepul yang merupakan penyuling  

3. Perusahaan Manufaktur, yaitu : 

• PT Indesso Aroma 

• PT Djasulawangi 

• PT Van Aroma 

Penelitian ini berfokus pada aktivitas yang dilakukan oleh petani dan 

pengepul yang juga merupakan penyuling sereh wangi. Petani terdiri atas 5 orang 

untuk periode  tanam pertama dan 5 orang petani untuk periode tanam kedua, 

dengan luas masing-masing wilayah bertani sebesar 1 hektar. Pengepul di wilyah 

Cimungkal kabupaten Sumedang juga merupakan pemilik penyulingan di daerah 

tersebut. Pengepul/Penyuling ini dibantu oleh Tenaga kerja sebanyak 2 orang 
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untuk satu mesin penyuling. Perusahaan yang dituju sebagai pelanggan bagi 

pemasok ini terdiri atas 3 perusahaan besar, yaitu PT Indesso Aroma, PT 

Djasulawangi dan PT Pan Aroma. Pengiriman hasil produksi di gilir setiap 

periode untuk ketiga perusahaan tersebut. 

4.2.1.1 Aktivitas Petani Sereh Wangi 
Petani sereh wangi merupakan orang yang bertanggung jawab dalam 

menyelesaikan pekerjaan mulai dari mempersiapkan lahan, menanam sereh wangi, 

merawat dan memberi pupuk hingga memanen sereh wangi. Para petani sereh 

wangi di Desa Cimungkal Kabupaten Sumedang adalah masyarakat sekitar daerah 

desa tersebut yang bekerja kepada Pengepul sebagai pekerjaan sampingan. Para 

petani biasanya memulai pekerjaannya pada pukul 07.00 pagi dan selesai pada 

pukul 11.00 wib.  

Petani sereh wangi di desa Cimungkal kabupaten Sumedang saat ini 

berjumlah 10 orang. Petani-petani ini mendapatkan sarana dan prsarana yang 

disediakan oleh pengepul sebagai modal bertani sereh wangi dengan status 

meminjam. Masing-masing pertain diberikan tanah seluas 1 ha dan bibit sebanyak 

20.000-40.000 batang untuk ditanam pada tanah dengan luas 1 ha tersebut. 

Kemudian hasil panen dijual kembali kepada pemberi modal dengan keuntungan 

yang menjanjikan untuk petani. Pemberi modal disini adalah pengepul sekaligus 

owner produksi penyulingan didaerah tersebut.  

Budidaya sereh wangi dilakukan dengan tahapan pembibitan, 

pencangkulan, penanaman, penyiangan, pemupukan dan panen. Untuk 

menghasilkan minyak sereh wangi tersebut, masing-masing petani harus meanam 

bibit dengan waktu menunggu selama 5-6 bulan untuk hasil panen pertama dan 3 

bulan untuk masa panen selanjutnya. Kemudian hasil panen dikumpulkan dan 

dikirim ke penyulingan minyak sereh wangi.  

 

4.2.1.2 Aktivitas Pengepul dan Penyulingan 
Pengepul sereh wangi di penyulingan minyak sereh wangi desa Cimungkal 

kabupaten Sumedang juga merupakan pemilik penyulingan minyak sereh wangi 

di daerah tersebut. Pengepul/penyuling ini memberikan modal awal kepada petani 
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sehingga petani hanya mendedikasikan tenaga untuk budidaya sereh wangi 

tersebut yang selanjutnya dijual kembali hasil panen tersebut kepada pengepul. 

Dalam waktu sehari pengepul dapat menghasilkan 10 ton, karena 

pengumpulan sereh wangi ditentukan pada hari yang bersamaan oleh 5 petani 

dengan jarak pengumpulan sereh wangi (bahan baku) adalah 5 kali dalam 20 hari 

pengerjaan. Harga pembelian perkilogram adalah Rp 500,- per kilogram daun 

sereh. Pengepul biasanya bekerja sendiri atau dibantu oleh 2 orang pekerja 

minyak sereh wangi. Kendala yang dialami dari pengepul adalah mutu dari sereh 

wangi yang tidak konsisten dikarenakan iklim yang berubah-ubah.  

Terdapat tiga nama perusahaan besar yang menjadi pelanggan tetap bagi 

penyulingan minyak sereh wangi di desa Cimungkal kabupaten Sumedang. 

Perusahaan-perusahaan itu diantaranya adalah PT Djasulawangi, PT Van Aroma 

dan PT Indesso Aroma. Ketiga perusahaan ini memiliki permintaan sama besar 

yaitu satu ton per bulan. Namun dengan kemampuan saat ini, perusahaan 

penyulingan minyak sereh wangi di desa Cimungkal Sumedang, hanya mampu 

memenuhi 20% dari masing-masing perusahaan dan dikirimkan secara bergantian. 

Artinya, penyulingan minyak sereh wangi mengantrkan minyak sereh wangi pada 

bulan Januari ke PT Djasulawangi, dan bulan kedua dikirimkan ke PT Indesso 

Aroma serta pada bulan ketiga dikirimkan pada PT Van Aroma. Jika dilihat dari 

total permintaan konsumen secara keseluruhan maka industri penylingan minyak 

sereh wangi di desa Cimungkal kabupaten Sumedang hanya mampu memenuhi 

6,7% dari total permintaan. Aliran rantai pasok secara garis besar dapat dilihat 

pada Gambar 4.3. 

Peta aliran rantai pasok bertujuan untuk mendeskripsikan proses secara 

kualitatif. Berdasarkan Gambar 4.3 dapat dilihat bahwa PT Djasulawangi, PT 

Indesso Aroma dan PT Van Aroma merupakan pelanggan tetap dari penyulingan 

minyak sereh wangi di Cimungkal kabupaten Sumedang. Ketiga perusahaan 

tersebut mempunyai permintaan yang sama besar yaitu sebanyak 1 ton minyak 

sereh wang. Artinya, untuk memenuhi permintaan ketiga perusahaan tersebut 

maka penyulingan harus mampu menyediakan sebesar 3 ton minyak sereh wangi. 

Tetapi dengan adanya keterbatasan kapasitas dan kemampuan, penyulingan 

minyak sereh wangi di daerah tersebut hanya mampu menghasilkan 200 kg untuk 
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setiap bulannya. Hal ini menunjukan penyulingan minyak sereh wangi di 

Cimungkal kabupaten Sumedang masih kekurangan sebesar 2800 kg minyak 

sereh wangi setiap bulannya untuk dapat memenuhi permintaan ketiga perushaan 

tersebut. 

Petani 1
(1 ha = 10 ton tanaman sereh wangi)

Petani 2
(1 ha = 10 ton tanaman sereh wangi)

Petani 3
(1 ha = 10 ton tanaman sereh wangi)

Petani 4
(1 ha = 10 ton tanaman sereh wangi)

Petani 5
(1 ha = 10 ton tanaman sereh wangi)

Pengepul
(50 ton tanaman sereh wangi)

Penyuling
(dari 50 ton tanaman sereh 

wangi menghasilkan 2 kwintal 
minyak serehwangi)

PT Indesso Aroma
(Permintaan : 1 ton minyak sereh 

wangi)

PT Van Aroma
(Permintaan : 1 ton minyak sereh 

wangi)

PT Djasulawangi
(Permintaan : 1 ton minyak sereh 

wangi)

SUPPLIER MANUFACTURE CUSTOMER

Gambar 4. 3 Peta Aliran Rantai Pasok Industri Minyak Sereh Wangi Cimungkal, Sumedang 
 

Proses penyulingan yang dilakukan oleh penyuling minyak sereh wangi 

desa Cimungkal terbagi atas tiga bagian. Proses penyulingan pertama dilakukan 

pada saat petani datang untuk mengirimkan sereh wangi pada hari pertama, 

kelima, kesembilan, ketiga belas dan hari ketujuh belas. Proses penyulingan 

pertama ini biasanya dilakukan dengan melibatkan aktivitas penerimaan bahan 

baku, penimbangan, pemanasan mesin dan penjemuran. Proses penyulingan kedua 

adalah proses penyulingan tanpa melibatkan aktivitas penerimaan bahan baku, 

penimbangan, dan penjemuran. Proses penyulingan kedua ini hanya 

menambahakan aktivitas menyiapkan bahan baku dan pemanasan mesin sebagai 

langkah awal proses penyulingan (Lampiran). Proses penyulingan ketiga 

merupakan proses yang dilakukan setelah proses penyulingan kedua. Proses 

penyulingan ketiga ini merupakan aktivitas tanpa melibatkan pemanasan mesin 

repository.unisba.ac.id



64 

 

dan melakukan pemindahan bahan baku sebagai langkah awal berjalannya proses 

produksi (Lampiran).    

 

4.2.2 Perbaikan Bagian Produksi (Penyulingan) 
Penggambaran value stream mapping merupakan langkah awal dalam 

rangkaian perbaikan aliran rantai pasok penyulingan minyak sereh wangi desa 

Cimungkal. Perbaikan produksi ini dimaksudkan untuk meminimalisir 

pemborosan aktivitas sehingga dapat meminimalisir waktu penyulingan hingga 

efektif. Hasil Dari VSM ini nantinya akan menjadi acuan perbaikan terhadap 

usulan aliran rantai pasok. 

 

4.2.2.1 Big Picture Mapping (Current State) 

Gambaran umum dari proses perlu dipahami sebelum informasi yang lebih 

detail dipetakan. Big Picture Mapping adalah pemetan proses pada level tinggi 

yang melingkupi proses secara luas namun dengan tingkat kedetailan yang masih 

rendah. Peta ini tentunya dibuat untuk suatu produk atau pelanggan tertentu yang 

sudah diidentifikasikan pada tahap sebelumnya (Pujawan, 2005). Berdasarkan 

teoritis tersebut, penggambaran big picture mapping ini ditujukan untuk 

memetakan proses aliran sereh wangi secara umum agar dapat dilihat aliran 

informasi, aliran barang dan transportasi yang terjadi didalam aktivitas industri 

sereh wangi desa Cimungkal kabupaten Sumedang. Lima langkah yang perlu 

dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, menentukan aliran 

informasi dan menambahkan aliran fisik. 

1. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan 

Pelanggan atau konsumen dari penyulingan minyak sereh wangi di 

Cimungkal Kabupaten Sumedang adalah 3 perusahaan (PT Djasulawangi, 

PT Van Aroma dan PT Indesso Aroma) yang mempunyai perintaan sama 

besar yaitu 1 ton minyak sereh wangi. Pelanggan-perusahan yang menjadi 

pelanggan ini merupakan perusahaan manufaktur dengan mengelola 

kembali hasil minyak / bahan baku bagi mereka, maka perusahaan yang 

melakukan ekspor dan impor minyak atsiri (minyak sereh wangi) 

membutuhkan bahan baku secara konsisten setiap bulan. 
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Jumlah kebutuhan pelanggan setiap tahun : 1 ton/ bulan = 12 ton/tahun 

@3 perusahaan = 36 ton/ tahun 

 

 

Pola Pemesanan : 

Pola pemesanan dari ketiga perusahaan yaitu PT Djasulawangi, PT 

Indesso Aroma dan PT Van Aroma adalah konstan, yaitu sebanyak 1 ton, 

sehingga tidak diperlukan peramalan permintaan dimasa mendatang.  

2. Menentukan aliran informasi  

Aliran informasi dimulai dari konsumen, pengepul atau penyuling dan 

petani sereh wangi dan sebaliknya. Berikut ini merupakan aliran informasi 

industi minyak sereh wangi : 

a. Konsumen dan Penyuling 

Informasi dari konsumen ke penyuling berhubungan dengan jumlah 

permintaan, harga perkiligogram minyak sereh wangi dan tanggal 

pengiriman minyak sereh wangi. Aliran informasi dari pengepul atau 

penyuling ke konsumen adalah status pengiriman, jumlah minyak 

sereh wangi yang dikirim hingga ke konsumen, tanggal pengiriman 

hingga tanggal penerimaan. 

b. Penyuling / Pengepul ke Petani 

Komunikasi antara penyuling atau pengepul adalah hal-hal yang 

berubungan dengan harga bahan baku, jumlah permintaan konsumen, 

tanggal pengiriman. Dan aliran informasi dari petani ke penyuling 

adalah petani memberikan informasi mengenai tanggal panen, 

kapasitas pengiriman dan kapasitas penanaman sereh wangi.  

 

Aliran informasi pada umumnya akan mengalir ketika konsumen meminta 

sejumlah barang kepada pihak penyuling, dan kemudian penyuling 

menginformasikan kepada pemasok sehingga pemasok menginformasikan 

kembali kesanggupan untuk memenuhi permintaan tersebut kepada 

penyuling, dan penyuling mengabarkan kepada konsumen. Hal tersebut 

runtun terjadi, mengingat sereh wangi bukanlah bahan baku yang bisa 
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diciptakan oleh manusia, tetapi dapat dimanajemen waktu penggunaannya 

agar siklus permintaan dari konsumen dapat terpenuhi secara kontinyu. 

Aliran informasi tersebut merupakan langkah awal dalam menggambarkan 

Big Picture Mapping untuk industri penyulingan minyak sereh wangi di 

desa Cimungkal Kabupaten Sumedang. 

 

3.  Menambahkan Aliran Fisik  
Setelah mengetahui aliran informasi yang dibutuhkan oleh setiap pelaku 

rantai pasok, selanjutnya dilakukan penentuan aliran fisik yang masuk 

maupun keluar dari setiap pelaku rantai pasok tersebut. Pada penelitian ini, 

aliram fisik diawali pada Bahan baku tanaman sereh wangi yang berasal 

dari petani dan diterima oleh pengepul. Selanjutnya pengepul yang 

merangkap sebagai penyuling, melakukan proses produksi sehingga 

dihasilkan minyak sereh wangi sebagai output dari proses penyulingan 

tersebut. Setelah selesai dilakukan produksi untuk satu perode produksi, 

minyak sereh wangi tersebut dikirim ke konsumen untuk dijual. Aliran 

fisik atau aliran Bahan baku adalah sebagai berikut : 

a. Proses penerimaan bahan baku 

Penerimaan bahan baku yang dilakukan oleh petani kepada pengepul 

adalah kegiatan paling utama dilakukan dalam tahapan proses produksi 

penyulingan minyak sereh wangi. Penerimaan bahan baku ini 

dilakukan oleh dua orang pekerja dan membutuhkan waktu yang 

cukup lama dikarenakan terjadi proses menunggu barang dikirim dari 

petani ke pengepul/penyuling. 

b. Proses Penimbangan 

Proses penimbangan dilakukan dengan sereh wangi yang masih basah. 

Proses penimbangan ini dilakukan untuk menjadikan tolak ukur 

pembelian pengepul kepada hasil petani.  

c. Proses penjemuran 

Hasil panen daun sereh wangi pada tahap pertama adalah dilakukan 

penjemuran. Penjemuran sereh wangi dengan cara dihamparkan setipis 

mungkin pada tempat penjemu dan dilakukan selama 3-4 jam. Tujuan 

penghamparan sereh wangi adalah agar proses pengeringan tidak 

repository.unisba.ac.id



67 

 

menyebabkan fermentasi yang dapat mengurangi aroma minyak. 

Pengeringan sereh wangi yang terlalu lama dapat mengakibatkan 

terjadinya unsur-unsur yang mudah hilang dan mengakibatkan kualitas 

menurun.  

d. Pemanasan katel penyulingan 

Pemanasan dilakukan dengan merebus air/aquades yang terletak pada 

sisi bawah katel.   

e. Proses penyulingan 

Pada proeses ini dilakukan penyulingan dengan menggunakan katel 

kapasitas 1 ton. Bahan sereh wangi dipadatkan kemudian ditutup rapat 

dan selanjutnya ditunggu selama 3 jam. 

f. Proses Pemisahan 

Hasil uap air dan minyak sereh wangi yang dihasilkan kemudian 

didiamkan dengan tujuan agar minyak dan air tersebut dingin dan 

selanjutnya dipisahkan dengan cara disaring. 

g. Pengemasan dan Penyimpanan 

Minyak yang telah didinginkan kemudian dimasukan kedalam dirigen 

sebagai pengemas. Selanjutnya minyak sereh wangi disimpan. 

Penyimpanan minyak sereh wangi dilakukan ketika selesai melakukan 

penyulingan satu hari kerja. 

Waktu yang menjadi nilai tambah (value adding) adalah semua proses 

produksi yang mengubah bahan baku menjadi minyak sereh wangi yaitu 

penyulingan, pendinginan, pemisahan, pengemasan dan penyimpanan. Sedangkan 

hal-hal yang tidak memberi nilai tambah adalah pengiriman atau transportasi yang 

terjadi dari satu tempat ke tempat lain, serta waktu menunggu hingga tanaman 

sereh wangi panen. Semua hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.4.  Kemudian 

pada tahap selanjutnya akan dilakukan detail mapping aktivitas dengan 

menggunakan Process Activity Mapping (PAM). 
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PETANI

PT DJASULAWANGI

Bahan baku 

ditimbang

Bahan baku 

dijemur

Pemanasan 

mesin

Penyulingan Pendinginan Pemisahan Pengemasan

PENGEPUL/PENYULING
PT INDOSEAROMA

PT VAN AROMA

Total Lead Time = 587 menit

Value adding = 185 menit

Jumlah permintaan, Harga perkilogram minyak sereh wangi, Tanggal pengiriman

status pengiriman, Jumlah yang dikirim

harga bahan baku, jumlah permintaan konsumen, tanggal pengiriman ke konsumen

tanggal panen,  kapasitas penanaman dan kapasitas pengiriman

60' 3' 10' 30' 30' 240' 14'

180'

10'

1'
4'

5'

Gambar 4. 4 Big Picture Mapping-Curent State 
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4.2.2.2 Process Activity Mapping (Current State) 

 Penggambaran big picture mapping current state dilanjutkan dengan 

process activity mapping (PAM), yaitu langkah untuk melakukan identifikasi 

waste secara lebih detail. Process activity mapping berfungsi untuk memetakan 

secara detail proses demi proses. Process activity mapping akan menggambarkan 

proses mulai dari datangnya tanaman sereh wangi dari petani hingga selesai 

proses penyulingan dan disimpan di gudang (Tabel 4.7) . Tujuan penggambaran 

aktivitas proses ini agar dapat mengidentifikasi apabila terjadi pemborosan, 

bottleneck dan sebagainya. Terdapat tiga kategori penilaian yang termasuk 

didalam PAM yaitu  

Value added (VA) , Non value added (NVA)  dan necessary but non value added 

(NNVA).  

Value added merupakan aktivitas yang membawa perubahan atau 

menambah fungsi pada produk, misalnya merubah bahan baku menjadi suatu 

produk jadi. Value added dapat pula didefinisikan sebagai proses utama yang 

merubah bentuk atau jasa suatu produk menjadi lebih bernilai, dan konsumen 

membayar untuk hal tersebut.  Non value added adalah aktivitas yang tidak 

menambah fungsi suatu produk, misalnya kegiatan menunggu (waiting), 

transportasi yang tidak efesien dan lain-lain. Non value added dapat merugikan 

perusahan sehingga sebisa mungkin dihilangkan. Necessary but non value added 

merupakan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah namun diperlukan dalam 

suatu kegiatan produksi, misalnya melakukan penimbangan bahan baku dan 

memanaskan mesin. Hal tersebut tidak berpengaruh secara langsung terhadap 

bahan baku tetapi diperlukan dalam proses produksi. 

Tabel 4. 9 Process Activity Map Penyulingan Sereh wangi 

No Aktivitas 
Jenis Aktivitas Jarak 

(m) 
Waktu 
(menit) 

Jumlah VA/NNVA 
O T I S D Orang /NVA 

1 Bahan baku diterima           0 60 2 NNVA 

2 
Bahan baku di bawa 

ke tempat 
menimbang 

          2 3 0 NVA 

3 
Bahan baku di 

letakan di tempat 
menimbang 

          0 10 0 NNVA 

4 
Bahan baku 
ditimbang 

          0 30 0 NNVA 

5 Bahan baku dibawa           8 30 0 NVA 
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No Aktivitas 
Jenis Aktivitas Jarak 

(m) 
Waktu 
(menit) 

Jumlah VA/NNVA 
O T I S D Orang /NVA 

ke tempat 
penjemuran dan 

dihamparkan 

6 
Bahan baku 

ditunggu selama 4 
jam 

          0 
240 

0 NNVA 

7 Memanaskan mesin           0 0 NNVA 

8 
Bahan baku di bawa 

ke mesin           7 7 0 NVA 

9 
Bahan baku di 

masukan ke mesin 
          0 5 0 NNVA 

10 
Katel atau mesin 

ditutup           0 2 0 NNVA 

11 Bahan baku diproses           0 180 0 VA 

12 
minyak yang keluar 

dibiarkan hingga 
dingin 

          0 10 0 NNVA 

13 
minyak dan air 
diambil untuk 

dilakukan pemisahan 
          0 

5 

0 VA 

14 
minyak dikemas 

dimasukan ke dalam 
dirigen 

          0 0 VA 

15 dirigen ditutup           0 1 0 NNVA 
16 dirigen disimpan           10 4 0 NNVA 

TOTAL 27 587 2   

 

Dari Tabel 4.9 dapat dilihat pemborosan berdasarkan pemetaan dengan 

menggunakan PAM (Process Activity Mapping), dapat diketahui bahwa dalam 

proses penyulingan minyak sereh wangi memiliki beberapa keadaan operasional 

yaitu VA, NVA dan NNVA. 

Tabel 4. 10 Rekapitulasi PAM 
Klasifikasi Jumlah Waktu (menit) % 

VA 3 185 31,52 
NVA 3 40 6,81 

NNVA 10 362 61,67 
TOTAL 16 587 100 

Berdasarkan rekapitulasi PAM pada Tabel 4.10 untuk proses penyulingan 

minyak sereh wangi membutuhkan 16 proses dengan total waktu 587 menit. Di 

sepanjang proses penyulingan terdapat 3 value adding activity, memiliki 3 non 

value adding activity serta necessary but non value adding activity. Aktivitas 

NVA dan NNVA pada tabel mempunyai presantase dan waktu yang besar. Maka 

Lanjutan Tabel 4. 9 Process Activity Map Penyulingan Sereh wangi 
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dapat diindkasikan bahwa terdapat proses yang masih belum berjalan secara 

efisien sehingga hal ini harus menjadi perhatian bagi industri penyulingan di 

Cimungkal agar membuat perbaikan dalam proses produksinya  

 

4.2.2.3 Identifikasi Pemborosan 
Setelah melakukan penggambaran Process Activity Map maka tahap 

selanjutnya adalah mengidentifikasi pemborosan. Terdapat tujuh pemborosan 

yaitu overproduction, waiting, transportation, overprocessing, inventory, 

uncessary motion, dan defect. Identikasi pemborosan ini bertujuan agar dapat 

mengelompokan pemborosan kedalam tujuh jenis pemborosan tersebut sehingga 

akan mudah mengetahui penyebab dari terjadinya pemborosan.  

Aktivitas-aktivitas yang masuk dalam kategori non value added (NVA)  

pada penyulingan minyak sereh wangi Cimungkal adalah aktivitas transportasi 

yang bertujuan untuk memindahkan bahan baku dari satu tempat ke tempat lain. 

Aktivitas-aktivitas yang masuk dalam kategori necessary but non value added 

(NNVA) adalah aktivitas yang memang diperlukan untuk mendukung terjadinya 

proses penyulingan dan masuk kedalam prosedur proses penyulingan minyak 

sereh wangi. Aktivitas-aktivitas NVA dan NNVA tersebutlah yang dikategorikan 

sebagai waste, yang harus diperhatikan agar bisa diminimasi atau dihilangkan 

(Tabel 4.11). 

Tabel 4. 11 Pengelompokan Jenis Waste 

No Jenis Waste Identifikasi Waste 
Waktu 
(menit) 

Kategori 
Waste 

1 Waiting Bahan baku diterima dari petani 60 NNVA 

2 Transportation 
Bahan baku di bawa ke tempat 

menimbang 
3 NVA 

3 
uncessary 

motion 
Bahan baku di letakan di tempat 

menimbang 
10 NNVA 

4 
uncessary 

motion 
Menimbang 30 NNVA 

4 Transportation 
Bahan baku dibawa ke tempat 

penjemuran 
30 NVA 

5 Waiting 
Bahan baku ditunggu selama 4 

jam 240 
NNVA 

6 Waiting Memanaskan mesin NNVA 
7 Transportation Bahan baku di bawa ke mesin 7 NVA 

8 
uncessary 

motion 
Bahan baku di masukan ke mesin 5 NNVA 
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No Jenis Waste Identifikasi Waste Waktu 
(menit) 

Kategori 
Waste 

9 
uncessary 

motion 
Katel atau mesin ditutup 2 NNVA 

10 Waiting Pendinginan minyak 10 NNVA 

11 
uncessary 

motion 
dirigen ditutup 1 NNVA 

12 Transportasi dirigen disimpan 4 NNVA 
 

1. Waiting 

Berdasarkan Tabel 4.11 dapat dilihat 3 aktivitas yang mengharuskan 

menunggu yaitu bahan baku diterima dari petani, bahan baku dijemur 

selama 4 jam dan memanaskan mesin.  

a) Bahan baku diterima dari petani 

Tahapan paling pertama sebelum melakukan proses produksi 

penyulingan adalah menerima bahan baku sereh wangi dari petani. 

Berdasarkan Current Staten Map dapat dilihat bahwa waktu 

penerimaan bahan baku (sereh wangi) dari petani adalah sebesar 60 

menit, hal ini dikarekan para petani yang mengumpulkan sereh wangi 

ke pengepul/penyuling datang secara bergantian dan mengakibatkan 

waktu menunggu menjadi lebih lama karena harus menunggu 

kedatangan dari petani selanjutnya. Aktivitas ini harus diminimalisir 

mengingat kedisiplinan waktu pengiriman petani sangat diperlukan 

untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. 

b) Bahan baku dijemur selama 4 jam 

Aktivitas penjemuran adalah hal yang perlu dilakukan demi 

menghasilkan kuantitas minyak sereh wangi maksimum, tetapi 

penjemuran tidak boleh dilakukan dalam waktu yang lama karna akan 

mengurangi kualitas dari minyak sereh wangi tersebut. Untuk itu 

aktivitas tersebut dilakukan selama 4 jam setelah petani mengirimkan 

sereh wangi dan diterima oleh pengepul/penyuling. Menunggu selama 

4 jam merupakan waktu yang lama didalam tahapan proses produksi, 

Labjutan Tabel 4. 11 Pengelompokan Jenis Waste 
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sehingga perlu dilakukan perubahan prosedur agar penjemuran tidak 

dilakukan dihari yang sama dengan proses penyulingan. 

 

 

c) Memanaskan mesin 

Pemanasan mesin (katel) dilakukan selama satu jam. Hal ini dilakukan 

dengan cara memanaskan atau merebus air dibagian bawah katel yang 

selanjutnya akan dimasukan sereh wangi untuk disuling. Waktu yang 

dibutuhkan dalam pemanasan katel ini adalah 1 jam. Tetapi hal 

tersebut tidak mengganggu karena selama menunggu pemanasan, 

bahan baku juga sedang dijemur dan disiapkan pada waktu 1 jam 

terakhir penjemuran. Sehingga menunggu dalam aktivitas 

memanaskan mesin, tidak mengganggu aktivitas yang lain. 

 

2. Transportation 

Pada proses produksi, terdapat 3 non value added dan 1 necessary but non 

value added yang masuk dalam kategori transportation yaitu : 

a) Bahan baku di bawa ke tempat menimbang, dengan jarak 2 m dan 

waktu 3 menit.  

Bahan baku di bawa ketempat penimbangan merupakan aktivitas yang 

masuk dalam kategori NVA. Tetapi aktivitas ini masih dianggap wajar 

karena hanya memerlukan waktu 3 menit perton sereh wangi untuk 

jarak 2 meter 

b) Bahan baku dibawa ke tempat penjemuran, dengan jarak 8 m dan 

waktu 30 menit. 

Tempat penjemuran sereh wangi adalah tanah luas yang memiliki luas 

hingga 16 meter dengan jarak 8 meter dari tempat sebelumnya. 

Aktivitas ini masuk dalam katergori NVA dikarenakan kegiatan 

tersebut tidak bernilai tambah bagi produk, atau tidak merubah 

keadaan produk. Tetapi aktivitas ini tidak dapat dihilangkan karena 

jumlah dari bahan baku yang banyak dan tempat yang dibutuhkan 

untuk menjemur adalah tempat yang cukup luas. 
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c) Bahan baku di bawa ke mesin, dengan jarak 7 m dan waktu 7 

menit. 

Mesin merupakan alat untuk merubah bahan mentah agar  bisa menjadi 

suatu barang setegah jadi atau barang setengah jadi dan aktivitas 

tersebut bernilai tambah karena dihargai oleh konsumen, tetapi 

aktivitas membawa bahan baku merupakan aktivitas yang tidak 

bernilai tambah dikarenkantidak merubah kedaan produk atau barang 

tersebut. Tetapi aktivitas ini tidak bisa dihilangkan karena berpengaruh 

pada luas tempat penjemuran. 

d) Minyak sereh wangi disimpan, dengan jarak 10 m dan waktu 4 

menit. 

Pada tahapan akhir proses penyulingan, dibutuhkan penyimpanan 

jirigen-jirigen tempat minyak sereh wangi diletakkan, hal ini 

menyebabkan waktu yang lumayan lama yaitu sebesar 4 menit untuk 

satu kali pengangkatan. Tetapi aktivitas ini tidak menjadi hal yang 

besar dikarenakan waktu 4 menit ini digunakan untuk mengangkat 35 

liter minyak sereh wangi. Artinya aktivitas ini membutuhkan 9 kali 

penyulingan hingga dilakukan penyimpanan. 

 

3. Uncessary Motion 

Terdapat empat aktivitas pergerakan yang diperlukan namun tidak 

memberikan nilai tambah. Empat aktivitas tersebut adalah bahan baku di 

letakan di tempat menimbang, menimbang, bahan baku dimasukkan ke 

mesin dan katel atau mesin ditutup.  

a) Bahan Baku di letakan di tempat menimbang 

Bahan baku di letakan ditempat menimbang membutuhkan waktu 

hingga 10 menit, hal ini merupakan kelipatan untuk menimbang 1 ton 

sereh wangi dan aktivitas ini juga dilakukan secara berantakan oleh 

pekerja. 

b) Menimbang 

Menimbang merupakan salah satu aktivitas yang paling lama 

dikarenakan setelah meletakkan, biasanya para pekerja mengalami 

repository.unisba.ac.id



75 

 

kesulitan karena diletakkan secara berantakan dan daun sereh wangi 

terkadang diletakkan dengan keadaan tidak searah. Sehingga aktivitas 

ini harus lebih diperhatikan lagi agar bisa meminimasi waktu 

pengerjaannya 

c) Bahan baku dimasukkan ke mesin 

Bahan baku dimasukkan ke mesin merupakan aktivitas tidak bernilai 

tambah karena tidak merubah produk, tetapi aktivitas ini masih 

dianggap wajar karena untuk memindahkan 1 ton membutuhkan 

tenaga para pekerja. 

d) Katel ditutup 

Katel yang menggunakan semacam baut harus di tutup dengan benar 

agar proses penyulingan juga berjalan dengan baik, sehingga aktivitas 

ini masuk kedalam aktvitas yang diperlukan tetapi tidak bernilai 

tambah. 

 

4.2.3.4 Identifikasi penyebab pemborosan 
Berhubungan dengan aktivitas-aktivitas dalam PAM dan pengelompokan 

jenis pemborosan, selanjutnya dilakukan identifikasi untuk mengetahui penyebab 

dari pemborosan (non value adding activity (NVA) dan necessary but non value 

adding activity  (NNVA)) . NVA merupakan suatu kegiatan didalam proses 

produksi yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk, sedangkan NNVA 

merupakan kegiatan dalam proses produksi yang diperlukan karena terdapat pada 

prosedur namun tidak memberi nilai tambah bagi konsumen. Karena hal tersebut, 

sebaiknya NNVA dan NVA menjadi perhatian perusahaan agar diminimasi atau 

dihilangkan. Sebelum dilakukan perbaikan atau pengurangan aktivitas yang 

menjadi pemborosan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi dari pemborosan 

tersebut. Penyebab dari pemborosan di penyulingan sereh wangi desa Cimungkal 

digambarkan menggunakan diagram ishikawa.  

1. Waiting  

Penyebab terjadinya waiting dalam proses produksi penyulingan sereh 

wangi adalah manusia, mesin, metode dan lingkungan (Gambar 4.5).  

a) Manusia 
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Manusia merupakan siapapun yang terlibat didalam proses 

penyulingan sereh wangi. Manusia adalah salah satu terjadinya waiting 

pada proses penyulingan sereh wangi di desa Cimgkul kabupaten 

Sumedang. Waiting disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang terbatas 

dan kurangnya kedisipilinan pemasok disana.  

  

o Jumlah tenaga kerja yang terbatas  

Pada penyulingan minyak sereh wangi di Desa Cimungkal 

Kabupaten Sumdedang hanya dilakukan oleh dua orang tenga kerja 

sehingga proses waiting akan pasti terjadi dkarenakan kemampuan 

dua orang pekerja tidak mengimbangi dengan pekerjaan yang 

diterima setiap harinya. Seperti pada kegiatan penerimaan bahan 

baku (sereh wangi) dari petani, dikarenakan 5 orang petani datang 

dengan membawa bahan baku setiap harinya maka untuk 

menangani hal tersebut cukup membuang waktu dan membuat 

pekerja kewalahan.  

o Kurangnya kedisiplinan pemasok 

Kedisiplinan pemasok sangat dibutuhkan demi berjalanannya 

proses produksi. Apabila bahan baku mengalami keterlambatan 

beberapa meniit saja, hal itu akan berpengaruh pada waktu-waktu 

yang telah diestimasikan sebelumnya. Kurangnya kedisiplinan 

pemasok terlihat pada proses pengiriman bahan baku ke pengepul, 

dengan waktu yang telah ditentukan petani sering terlambat 

mengantarkan serehwangi, sehingga sereh wangi tidak bisa 

diproses lebih cepat. 

b) Mesin 

Mesin merupakan peralatan pendukung yang dibutuhkan selama 

melakukan pekerjaan pada proses produksi penyulingan minyak sereh 

wangi. Kapasitas dan jumlah mesin merupakan salah satu faktor utama 

demi kelancaran penyulingan minyak sereh wangi di Desa Cimungkal 

Kabupaten Sumedang.  

c) Metode 
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Metode merupakan bagimana proses berjalan dan beberapa hal yang 

harus diperhatikan sebelum proses berjalan seperti prosedur, polic dan 

aturan. Pada penyulingan minyak sereh wangi d desa Cimungkal 

kabupaten Sumedang, prosedur kerja yang terdapat tidak diperbarui 

dan jam kerja yang digunakan tidak sesuai dengan kelonggaran kerja.  

o Prosedur kerja yang tidak diperbarahui 

Pentingnya penggantian suatu prosedur kerja harusnya menjadi 

perhatian suatu perusahaan. Pada penyulingan minyak sereh wangi 

Cimungkal Sumedang, proses penjemuran dilakukan pada saat 

petani mengumpulkan ke pengepul dan dijemur oleh pengepul. 

Dengan jumlah pekerja pada bagian pengepul/penyuling sebanyak 

2 orang, hal ini justru sangat merugikan baik dalam segi kegiatan 

yang dilakukan dan dalam penggunaan waktu yang seharusnya bisa 

digunakan untuk melakukan kegiatan menyuling. Tanaman sereh 

wangi merupakan tanaman yang mengandung citronella, rendemen 

pada minyak sereh wangi akan sangat baik apabila penyulingan 

minyak sereh wangi dilakukan pada daun yang masih basah, 

namun hasil berat minyak sereh wangi  dari tanaman sereh wangi 

yang basah sangat kecil. Artinya, sereh wangi perlu dilakukan 

penjemuran, namun dengan waktu terbatas 3-4 jam sehingga hasil 

minyak dapat lebih banyak dengan kualitas yang baik. Dengan kata 

lain, penjemuran merupakan aktivitas yang penting dan dapat 

menjadi kategori penambah nilai apabila prosedur kerja dilakukan 

dengan lebih baik. Prosedur kerja yang jarang diperbaruhi minimal 

dalam satu tahun sekali akan membuat suatu perusahaan atau usaha 

akan tertinggal dari pesaingnya, sehingga lebih baik para pemilik 

memikirkan tentang perkembangan bisnis yang sedang dikelola 

tersebut. Pada penyulingan minyak sereh wangi di Desa 

Cimungkal kabupaten Sumedang, pengepul membayar sereh wangi 

basah pada petani sebesar Rp 500,- perkilogram basah dan hal 

tersebut dapat ditingkat menjadi Rp 510 perkilogram kering.  

o Jam kerja yang digunakan 
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Pada kurun waktu tujuh belas hari kerja, pada current state map 

dapat dilihat bahwa para pekerja yang bekerja menyuling 

membutuhkan waktu kurang lebih 647 menit untuk 5 hari kerja dan 

selanjutnya untuk proses penyulingan saja dengan mengabaikan 

proses penerimaan bahan baku dan menjemur hanya memakan 

waktu selama 274 menit per proses pertama degan memperhatikan 

pemanasan mesin dan 214 menit untuk duakali proses penyulingan  

selanjutnya. Jumlah waktu kerja berdasarkan aktivitas dapat dilihat 

didalam Tabel 4.12 

Tabel 4. 12 Waktu total aktivitas kerjaberdasarkan kategori 

No Kegiatan 

waktu yang 
dibutuhkan 

(menit) 
/suling 

Pengulangan 
pekerjaan 

(kali) 
/periode 

Total 
waktu yang 
dibutuhkan 

(menit) 
/periode 

Bahan 
baku yang 
digunakan 

(Ton) 
/periode 

Hasil 
penyulingan 

(kg) 

1 

Penerimaan 
sereh wangi 
dari petani, 
menjemu, 

memanasakan 
mesin hingga 

selesai 
menyuling 

587 5 3235 5 20 

2 

Proses 
penyulingan 

dengan 
memperhatikan 

pemanasan 
mesin 

274 15 4110 15 60 

3 

Proses 
penyulingan 

tanpa 
memperhatikan 

pemanasan 
mesin 

214 30 6420 30 120 

TOTAL 13765 50 200 

 

Dari Tabel 4.11 dimaksudkan bahwa jumlah jam kerja yang 

dibutuhkan untuk proses penyulingan dengan aktivitas menjemur 

didalamnya mempunyai nilai sebesar 13765 menit. Proses 

penjemuran sangat dibutuhkan dalam proses bahan baku sereh 

wangi, karena hal tersebut sangat berpengaruh kepada kuantitas 

yang dihasilkan minyak sereh wangi yang diperoleh. Tetapi bahan 

baku tidak diperbolehkan dijemur dalam waktu yang lama 

dikarenakan kualitas  dari hasil minyak sereh wangi akan menurun. 

Penjemuran yang tetap harus dilakukan dapat dipindah alihkan ke 
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petani sehari sebelum proses produksi, dikarenkan dengan adanya 

aktivitas penjemuran di bagian produksi menyebabkan terjadinya 

kegiatan menunggu untuk melakukan proses penyulingan. 

Terdapat beberapa lagi aktivitas yang membutuhkan waktu cukup 

lama yaitu menimbang selama 30 menit dan memanaskan mesin 

selama 60 menit. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga kerja yang 

terbatas dan harus melakukan penimbangan dengan kuantitas yang 

besar dalam waktu minimum. Hal ini merupakan pemborosan jam 

kerja yang digunakan, sehingga seharusnya bisa diminimasi. 

Sedangkan pemanasan mesin yang membutuhkan waktu cukup 

lama akan mengganggu apabila tidak dikerjakan dengan hal lain 

yang dapat mendukung jalannya proses produksi penyulingan. 

d) Lingkungan 

Lingkungan merupakan keadaan sekitar tempat bekerja yang menjadi 

aspek pendukung kelancaran proses produksi. Pada penyulingan 

minyak sereh wangi, pengaruh iklim dapat menjadi hambatan apabila 

dilakukan penjemuran pada hari yang sama dengan pengelolaan 

minyak. Daerah yang lembab justru akan meperlambat waktu dan 

mengurangi kualitas karena fermentasi yang terjadi pada daun sereh 

wangi, untuk itu iklim yang baik saat menjemur adalah iklim dengan 

matahari yang cerah dan hanya dijemur selama 3-4 jam.  
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SEBAB AKIBAT

Jumlah TK terbatas

Keterampilan & Kedisiplinan 
yang terbatas

Kapasitas mesin

Jumlah mesin tersedia

Prosedur kerja yang 
tidak diperbaharui

Jam kerja yang digunakan

Pengaruh iklim

Terjadinya aktivitas 
menunggu dengan 
waktu yang relatif 

besar (waiting)

MANUSIA MESIN/ ALAT

METODE LINGKUNGAN BAHAN BAKU

Gambar 4. 5 Diagram Ishikawa untuk pemborosan proses waiting 

 
2. Transportation 

Beberapa penyebab terjadinya Excessive transportation adalah manusia, 

lingkungan dan metode (Gambar 4.6) 

a) Manusia 

Manusia merupakan siapapun yang terlibat didalam proses 

penyulingan sereh wangi. Manusia adalah salah satu terjadinya waiting 

pada proses penyulingan sereh wangi di desa Cimgkul kabupaten 

Sumedang. Waiting disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang terbatas 

dan kurangnya kedisipilinan pemasok disana.   

o Jumlah tenaga kerja yang terbatas  

Pada penyulingan minyak sereh wangi di Desa Cimungkal 

Kabupaten Sumdedang hanya dilakukan oleh dua orang tenga kerja. 

Transportasi atau pemindahan akan sangat sering terjadi 

dikarenkan jumlah tenga kerja yang relative sedikit, hal ini 

dikarenakan pekerja harus bolak-balik mengambil bahan baku 

kemudian melakukan pemindahan untuk menjemur, dan 

melakukan pemindahan untuk kegiatan lainnya. Sehingga jumlah 

tenaga kerja merupakan salah satu penyebab utama terjadinya 

transportasi. 

b) Metode 
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Metode merupakan cara perusahaan dalam menjalankan proses bisnis 

disuatu perusahaan, apabila metode yang digunakan tidak mengalami 

perubahan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan 

ketertinggalan dari pesaing. Contoh terdapat pada proses transportasi, 

apabila metode yang digunakan dalam menjemur benar maka proses 

menjemur akan lebih cepat dilakukan. Sehingga alat bantu yang 

kurang memadai merupakan salah satu penyebab terjadinya 

transportasi berlebih. 

c) Lingkungan 

Lingkungan menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam proses 

produksi. Jarak merupakan salah satu aspek dalam lingkungan tersebut. 

Apabila jarak dari satu altivitas ke aktivitas lain jauh maka akan 

menggalami prpindahan yang membutuhkan waktu dan tenaga yang 

lebih besar, untuk itu jarak merupakan salah satu penyebab terjadinya 

waste transportasi.  

d) Mesin/Alat 

Alat yang digunakan pada saat memindahkan bahan baku dari satu 

tempat ke tempat lain adalah gerobak. Namun gerobak tersebut 

mempunyai kapasitas terbatas sehingga perlu dilakukan pengulangan 

untuk melakukan pengangkutan, dan terjadi kegiatan transportasi yang 

berlebihan. 
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SEBAB AKIBAT

Jumlah TK terbatas

Keterbatasan alat 
pembantu

Jarak antar tempat

Terjadinya 
pemborosan ketika 

memindahkan barang 
(transportation) 

MANUSIA

MESIN/ALAT LINGKUNGAN

BAHAN BAKU METODE

Gambar 4. 6 Diagram Ishikawa untuk pemborosan transportasi 

3. Uncessary Motion 

Beberapa penyebab terjadinya motion adalah manusia, dan metode 

(Gambar 4.7) 

a) Manusia 

Jumlah yang terbats atau sebanyak dua orang membuat pekerja harus 

berusaha lebih cepat dengan gerakan- gerakan yang dilakukan. 

Sehingga terjadi kateledoran seperti kerapihan pada saat menempatkan 

bahan baku ke tempat menimbang maupun ke mesin. 

b) Metode 

Waste terjadi ketika kegiatan menimbang yang dominan memiliki 

waktu paling besar dalam waste gerakan berlebih. Gerakan 

memasukan bahan baku yang terlalu tergeda-gesa sehingga 

menimbang juga perlu merapihkan kondisi bahan baku. Seharusnya 

pada saat penempatan bahan baku sudah diletakkan dengan benar 

sehingga tidak menggunakan waktu penimbangan yang seharusnya 

lebih cepat. 

 

 

c) Bahan baku 

Penyesuaian terhadap ukuran Bahan baku yang relative panjang 

menyulitkan pekerja pada saat memasukan sereh wangi ke tempat 
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menimbang sehingga membutuhkan gerakan berlebihan dan waktu 

dalam menyesuaikan tempat menimbang dengan bentuk sereh wangi 

d) Mesin/Alat 

Alat yang digunakan pada saat menimbang mempunyai kapasitas 

terbatas sehingga perlu dilakukan pengulangan untuk melakukan 

penimbangan, sehingga terjadi gerakan-gerakan yang berlebihan dalam 

pengambilan bahan baku. 

SEBAB AKIBAT

Jumlah TK terbatas

Kapasitas alat 
penimbangan yang 

kecil

Terjadinya gerakan 
yang berlebihan saat 
melakukan aktivitas 
(uncessesary motion)

MANUSIA

MESIN/ALAT LINGKUNGAN

BAHAN BAKU

METODE

Bentuk dan Ukuran 
Bahan baku

Penyusunan bahan baku 
yang kurang rapih

Gambar 4. 7 Diagram Ishikawa untuk pemborosan uncessary motion 

 

4.2.3.3 Tahap Perbaikan 
Setelah mengetahui pemborosan yang terjadi disepanjang proses produksi 

penyulingan minyak sereh wangi serta penyebab penyebab terjadinya pemborosan 

tersebut dengan menggunakan diagram sebab-akibat (ishikawa), maka untuk 

memperbaiki beberapa aktivitas yang menyebabkan pemborosan tersebut, 

dipaparkanlah usulan-usulan yang berhubungan dengan pemborosan-pemborosan 

pada tahapan sebelumnya. Pada penlelitian ini, aktivitas yang dilakukan pada 

tahap perbaikan adalah penentuan sousi-solusi atau tindakan-tindakan untuk 

mengatasi permasalahan terjadinya waiting dan transportasi yang merupakan 

aktivitas paling dominan dan menyebabkan nilai non value added dan necessary 

but non value added terjadi. Tindakan perbaikan yang diusulkan diharapkan dapat 
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meningkatkan produktifitas penyulingan minyak sereh wangi dalam segi biaya, 

keuntungan dan mengurangi  non value added dan necessary but non value added. 

Akar permasalahan yang telah teridentifikasi dilanjutkan dengan 

perumusan perencanaan tindakan untuk mengurangi aktifitas yang kurang 

produktif yang berakibat pada lamanya waktu pengerjaan produk dan tidak 

terpenuhinya permintaan pelanggan. Untuk mengurangi permasalahan kurangnya 

produktifitas maka dilakukan perumusan dengan menggunakan salah satu alat 

implementasi kaizen yaitu Five M-Checklist. Rumusan perbaikan dari analisis 

Five-M Checklist terdiri atas manusia, Bahan Baku, lingkungan, mesin dan 

metode (Tabel 4.13). 

 

Tabel 4. 13 Five-M Checklist 
No. Faktor Solusi Tujuan Solusi 

1 

MAN     

Jumlah tenaga kerja 
yang terbatas 

Perlu diadakan perbaikan 
prosedur kerja 

Agar tenaga kerja dapat bekerja 
lebih efektif, dan dapat 

mengimbangi tugas yang 
diterima dengan jumlah tenaga 

kerja tersedia 

Kedisiplinan 
pemasok 

Perlu diadakan 
pengawasan yang lebih 

ketat lagi dan memberikan 
arahan-arahan dalam 
melakukan pekerjaan. 

Agar pemasok dapat lebih tertib 
serta disiplin pada saat 

mengantarkan barang, serta 
dapat mempermudah tenaga 
kerja yang bekerja sehingga 

memperlancar aliran produksi 

2 

TOOLS     

Kapasitas mesin 
penyulingan, 
kapasitas alat 
menimbang 

Perlu dilakukan 
penambahan jam kerja 

Agar dapat menghasilkan 
produk lebih maksimal dengan 
menggunakan jumlah mesin 

yang minimal 
Jumlah mesin 
tersedia untuk 

penyuligan dan alat 
pemindah bahan 

baku tersedia 

Perlunya penambahan 
jumlah mesin atau alat 

bantu kerja 

Agar dapat mengoptimalkan 
penggunaan bahan baku yang 

tersedia sehingga menghasilkan 
produk dengan kuantitas lebih 

besar 

3 

METHOD     

Prosedur kerja yang 
tidak diperbarui 

Perlu dilakuakan review 
terhadap prosedur kerja 

minimal setahun sekali 

Agar penyulingan minyak sereh 
wangi di daerah ini dapat terus 
mengembangkan usahanya dan 

memperbaiki kinerja secara 
berkala 

Penyusunan bahan 
baku yang kurang 

rapih 

Perlunya pengawasan saat 
meletakkan bahan baku 

agar lebih rapih. 

Agar mempermudah pekerja 
saat akan membawa atau 

meletakan bahan baku dengan 
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No. Faktor Solusi Tujuan Solusi 
jumlah yang lebih banyak 
karena ketika suatu barang 

disusun secara lebih rapi, akan 
menyisakan ruang yang lebih 

besar 

Jam kerja yang 
digunakan 

Melakukan pebaikan 
prosedur kerja dengan 
menghilangkan proses 

penjemuran pada proses 
produksi dan dipindahkan 
tugas kepada petani dan 

melakukan kegiatan yang 
membutuhkan waktu 

menunggu dengan kegiatan 
lain secara bersamaan 

(penggabungan aktivitas) 

Agar proses produksi tidak 
terhambat dengan waktu 

menunggu khususnya kegiatan 
penjemuran yang memerlukan 
waktu 4 jam, dan agar dapat 

memaksimalkan jam kerja yang 
digunakan 

4 

LINGKUNGAN     

Jarak antar tempat 

Meminimalisir 
pengulangan perpindahan 

barang (bolak-balik) 
dengan cara membawa 
barang yang dibutuhkan 

dengan jumlah yang besar 
menggunakan dan alat 

bantu. 

Agar jumlah bahan baku atau 
produk jadi yang dibawa dapat 
lebih banyak dari sebelumnya 

Pengaruh Iklim 
Perlunya pengaturan 

penjadwalan untuk masa 
tanam dan masa panen 

Agar aliran rantai pasok dapat 
berjalan dengan baik, dan dapat 
menguntukan semua pihak yang 
terlibat, serta agar pelaku rantai 
pasok menghasilkan pendapatan 
secara kontinyu 

5 

BAHAN BAKU   

Bentuk dan ukuran 
Bahan baku 

Perlu dilakukan 
penyusunan sesuai dengan 

akar dan ujung sereh 
wangi sehingga 

meminimalisir kesulitan 
pemindahan karena bahan 

baku 

Agar mempermudah pekerja 
saat akan membawa atau 
meletakan bahan baku dengan 
jumlah yang lebih banyak 
karena ketika suatu barang 
disusun secara lebih rapi, akan 
menyisakan ruang yang lebih 
besar 

 

 Berdasarkan analisis Five-M Checklist pada Tabel 4.13 diketahui bahwa 

total waktu yang dimiliki oleh NNVA adalah sebesar 362 menit atau sebesar 

61,67 % dari keseluruhan aktivitas yang dilakukan pada aktivitas produksi. Waktu 

yang mendominasi aktivitas pada NNVA adalah aktivitas menunggu pengeringan 

bahan baku selama 4 jam, hal tersebut menjadi point penting untuk dilakukan 

Lanjutan Tabel 4. 13 Five-M Checklist 
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perbaikan sehingga waktu menunggu 4 jam tidak terbuang percuma dengan hanya 

menunggu dan memanaskan mesin. Aktivitas tersebut adalah satu-satunya 

aktivitas yang memakan waktu terlama yaitu 240 menit. Aktivitas tersebut dikira 

dapat memakan waktu penyulingan menjadi 2 kali sehari saja, padahal apabila 

ditekan lebih baik penggunaan mesin dapat digunakan 3 hingga 4 kali dengan 

penambahan jam kerja. Tahap perbaikan yang terjadi pada bagian produksi 

penyulingan minyak sereh wangi desa Cimungkal adalah sebagai berikut : 

1. Perbaikan prosedur kerja  

Melakukan perbaikan prosedur untuk penyulingan minyak sereh wangi di 

desa Cimungkal kabupaten Sumedang merupakan dasar sebagai upaya 

untuk mengharmonisasikan kegiatan produksi dengan pemasok. 

Permasalahan pertama yang berhubungan dengan penggambaran aktivitas-

aktivitas perbaikan adalah kurangnya kedisiplinan pemasok, tidak 

teradapat pembaharuan prosedur kerja, kurang rapihnya penyusunan bahan 

baku, jauhnya jarak antar tempat untuk mengirim barang ke aktivitas 

selanjutnya, serta tidak efektifnya jam kerja yang digunakan. Menjawab 

permasalahan tersebut telah disusun solusi-solusi yang terdiri atas 

pengawasan yang lebih ketat dan pemberian himbauan kepada petani, 

terdapat review prosedur kerja dengan rentang waktu minimal satu tahun 

sekali, menghilangkan proses penjemuran dan menggabungkan kegiatan 

yang mengalami waktu tunggu dengan kegiatan lain, Meminimalisir 

pengulangan perpindahan (bolak-balik) dengan cara membawa barang 

yang dibutuhkan dengan jumlah yang besar menggunakan dan alat bantu 

dan dilakukannya pengawasan pada saat dilakukannya pemindahan bahan 

baku dari satu tempat ke tempat lain agar pekerja dapat lebih disiplin 

dalam mengerjakan pekerjaannya. Berdasarkan permasalahan dan solusi 

tersebut, maka disusunlah prosedur pelaksanaan aktivitas perbaikan 

dengan menggunakan Activity Diagram (Gambar 4.8). 

Berdasarkan Gambar 4.8, petani akan lebih jelas mengetahui bagaimana 

prosedur yang harus dilakukan dalam kurun waktu satu periode. Pada 

awalnya, proses menjemur bahan baku yang dilakukan oleh pengepul / 
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penyuling. Namun karena menjemur membutuhkan waktu hingga 4-5 jam, 

maka alangkah  

Penanaman sereh wangi

Perawatan sereh wangi

Panen sereh wangi

Mengantarkan sereh wangi 
ke penyuling Melakukan pemanasan 

mesin
Membawa sereh wangi ke 

tempat menimbang

Meletakkan sereh wangi ke 
penimbangan

Melakukan penimbangan

Membawa sereh wangi ke 
mesin

Memasukan sereh wangi 
ke mesin

Membawa sereh wangi ke 
tempat penyimpanan

Melakukan penyulingan

pengemasan 

Mengirim minyak sereh 
wangi

Menerima minyak sereh 
wangi

Pemasok (Petani) Manufaktur (Pengepul / Penyuling) Pelanggan

Sudah seluruhnya ?
Belum Sudah

Sudah seluruhnya ?

Belum

Sudah

Melakukan penjemuran 
sereh wangi

 

Gambar 4. 8 Prosedur perbaikan aliran rantai pasok minyak sereh wangi 
 

baiknya proses ini dilakukan oleh petani. Proses penjemuran pada petani 

digambarkan sebagai aktivitas untuk mengurangi masa tunggu / 

penyimpanan persediaan pada petani yaitu selama ± 20 jam. Masa tunggu 

ini lebih baik digunakan untuk menjemur sereh wangi yang memang 
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membutuhkan proses tersebut selama 4 jam, sehingga tidak perlu 

dilakukan pada prosedur penyulingan. 

Massa tunggu awal = 20 jam 

Masa tunggu baru = 20 jam – 4 jam = 16 jam  

Berdasarkan perhitungan tersebut, masa tunggu baru dapat menjadi nilai 

tambah bagi petani karena dengan melakukan penjemuran, petani 

mendapat keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya. Aktivitas 

penjemuran bahan baku sebaiknya dilakukan oleh petani sebelum 

memberikan kepada penyuling. Petani biasanya diberi harga Rp 500/kg 

oleh pengepul dengan kondisi daun sereh wangi yang masih basah, namun 

dengan aktivitas penjemuran maka petani akan mendapat Rp 510/kg dari 

pengepul. Hal tersebut akan menguntukan bagi petani dengan pemberian 

harga yang lebih tinggi oleh pengepul, dan keuntungan bagi penyuling 

karena dapat memanfaatkan waktu menyuling lebih lama dari biasanya. 

Proses penerimaan bahan baku mutlak dibutuhkan dikarenakan dengan 

adanya aktivitas tersebut, penyuling baru bisa melakukan penyulingan, 

namun dengan kedispilnan yang kurang dari beberapa petani menjadikan 

permasalah\an utama bagi pengepul untuk mengumpulkan hasil panen 

tersebut dengan waktu yang lebih cepat. Berdasarkan Gambar 5.2 dapat 

dilihat bahwa prosedur baru bagi petani dapat memudahkan aliran 

penyulingan minyak sereh wangi dan memanfaatkan waktu lebih optimal. 

Gambar 5.2 menjelaskan aliran penerimaan bahan baku yang akan 

dilakukan selama implementasi perbaikan. Diawali pada pengiriman bahan 

baku oleh petani kepada pengepul/penyuling pada waktu yang ditentukan, 

selanjutnya petani sendiri yang akan membawa sereh wangi ke tempat 

penimbangan dan membantu dalam melakukan penimbangan bahan baku. 

Hal tersebut diusulkan agar proses menunggu petani selanjutnya dapat 

dilakukan dengan maksimal, sehingga tidak ada pekerja yang mengaggur 

karena menunggu (delay).  
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2. Pengawasan terhadap pekerja 

Pengawasan merupakan hal yang penting dikarenakan suatu pekerjaan 

umumnya akan lebih baik apabila berada dibawah pengawasan orang yang 

paham mengenai kegiatan yang sedang dilakukan. Hal ini berlaku untuk 

menjawab permasalahan terhadap kurangnya kedisiplinan pemasok. 

Pemasok harus diberi himbauan agar lebih disiplin dalam mengantarkan 

bahan baku yaitu pada pukul 07.00 WIB, sehingga tidak terjadinya delay 

pada aktivitas produksi. Berdasarkan Gambar 5.2 diketahui bahwa aliran 

perbaikan yang harus diperhatikan oleh petani adalah terlibat secara 

langsung untuk melakukan penimbangan sehingga mempercepat proses 

produksi dan mengharuskan petani untuk datang tepat waktu atau lebih 

awal dari biasanya.  

3. Review prosedur kerja 

Prosedur kerja merupakan rangkaian tata pelaksanaan kerja yang di atur 

secara berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Dalam dunia bisnis, prosedur sudah pasti 

mengalami perubahan mengikuti perkembangan waktu. Faktor-faktor yang 

mungkin menyebabkan terjadinya perubahan adalah teknologi yang 

semakin canggih dan kreativitas dalam melakukan suatu pekerjaan. Pada 

industry penyulingan minyak atsiri misalnya, mesin-mesin baru semakin 

lama semakin banyak beredar dipasaran, mesin-mesin tersebut mengalami 

inovasi sehingga terjadi beberapa perubahan agar dapat mempermudah 

proses penyulingan. Oleh sebab itu, review seharusnya dilakukan sebagai 

bentuk evaluasi perusahaan dan memberikan perubahan-perubahan yang 

harus diperhatikan agar usaha yang sedang dijalani tidak tertinggal dari 

usaha pesaing. 

4. Perpindahan barang  

Transportasi merupakan salah satu pemborosan yang paling sering terjadi 

didalam suatu produksi. Tetapi, transportasi pada umumnya tidak dapat 

dihilangkan karena erat kaitannya dengan jarak dan tata letak pabrik. 

Menghilangkan atau meminimasi transportasi merupakan hal yang sulit 
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apabila harus merubah ulang tata letak pabrik yang telah disusun. Faktor 

utama sulitnya merombak ulang tata letak pabrik adalah biaya, sehingga 

suatu perusahaan sering mengabaikan waste transportasi ini. Berdasarkan 

informasi dari pengolahan data sebelumnya, diketahui bahwa transportasi 

terjadi pada saat bahan baku terjadi pada saat pemindahan bahan baku dari 

satu aktivitas ke aktvitas lain. Untuk meminimalisir pemindahan yang 

frekuensinya terjadi beberapa kali maka dibuatlah suatu usulan dengan 

cara melakukan pemindahan dengan menggunakan alat bantu yang 

biasanya digunakan oleh petani untuk membawa hasil panennya 

(gerobak). Hal ini dapat membantu proses penyulingan minyak sereh 

wangi dan menghemat pengeluaran penyulingan. 

5. Penambahan jam kerja, mesin dan penjadwalan penanaman  

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang, 

permasalahan utama rantai pasok sereh wangi adalah tidak terpenuhinya 

permintaan pelanggan dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

melakukan pemenuhan terhadap permintaan tersebut. Maka, selain 

menghilangkan beberapa aktivitas yang tidak bernilai tambah, untuk dapat 

memenuhi tujuan utama tersebut maka akan dilakukan perencanaan 

kebutuhan kepada petani sebagai pemasok dan dilanjutkan pada penyuling 

yang kemudian dikirimkan kepada pelanggan. Penambahan jam kerja, 

mesin dan penjadwalan harus dirancang sesuai dengan kemampuan ketiga 

perusahaan dikarenakan berhubungan dengan keseluruhan rantai pasok. 

Maka, untuk usulan perbaikan penamabahan terhadap jam kerja, mesin 

dan penjadwalan penanaman akan dilakukan pada usulan perbaikan aliran 

rantai pasok. 

 Solusi-solusi yang telah dijabarkan merupakan usulan perbaikan pada 

bagian produksi penyulingan minyak sereh wangi desa Cimungkal kabupaten 

Sumedang. Hal ini merupakan acuan terhadap perbaikan selanjutnya yang 

berfokus pada penjadwalan agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dan 

memperbaiki aliran rantai pasok sereh wangi dengan maksimal. Penjadwalan yang 
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akan dilakukan akan mempengaruhi dan memperbaiki terkait pada jumlah mesin, 

jumlah tenaga kerja, jam kerja, masa tanam dan masa panen. 

 

4.2.4 Perancangan Big Picture Mapping (Future State ) 

 Perancangan Big Picture Mapping (Future State ) berasal dari usulan yang 

telah dipaparkan dalam pembahasan sebelum. Big Picture Mapping (Future State 

ini berfokus pada proses penyulingan dari penerimaan bahan baku hingga menjadi 

minyak sereh wangi yang telah dikemas dan disimpan digudang. Pada Big Picture 

Mapping (Future State) akan dilakukan penghilangan proses penjemuran sehingga 

proses penjemuran ini dapat dilakukan oleh petani pada saat panen sereh wangi 

dilakukan.  

 Usulan terhadap proses produksi akan disesuaikan oleh petani-petani yang 

bekerja agar mendapat masukan lebih besar dari sebelumnya. Perbaikan atau 

penghilangan aktivitas menjemur ini akan menghilangkan aktivitas lain seperti 

transportasi dan waiting pada pemanasan mesin. Karena dengan konsep 

penerimaan dilakukan ketika mesin dipanaskan membuat waktu dapat disimpan 

lebih banyak dari sebelumnya. Waktu menunggu selama empat jam dengan 

otomatis akan hilang dan dapat digantikan pada proses penyulingan, sehingga 

dalam satu hari proses penyulingan benar-benar dapat dilakukan tiga kali. Future 

State Map merupakan gambaran dari perancangan peta masa depan setelah 

perbaikan (Gambar 4.8).  

 

4.2.4.1 Process Activity Map Future State 
 PAM dirancang untuk menunjukan gambaran secara lebih detail mengenai 

keadaan yang ingin dicapai untuk kedepannya, dengan memperhatikan prinsip 

lean production dan solusi yang telah dibuat. Adapun Process Activity Map untuk 

future state ditunjukan pada Tabel 4.14. 
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PETANI

PT DJASULAWANGI

Bahan baku 

ditimbang

Pemanasan 

mesin

Penyulingan Pendinginan Pemisahan Pengemasan

PENGEPUL/PENYULING
PT INDOSEAROMA

PT VAN AROMA

Total Lead Time = 274 menit

Value adding = 185 menit

Jumlah permintaan, Harga perkilogram minyak sereh wangi, Tanggal pengiriman

status pengiriman, Jumlah yang dikirim

harga bahan baku, jumlah permintaan konsumen, tanggal pengiriman ke konsumen

tanggal panen,  kapasitas penanaman dan kapasitas pengiriman
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10'
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Gambar 4. 9 Big Picture Mapping-Future State 
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Tabel 4. 14 Process Activity Map-Future State 

No Aktivitas 
Jenis Aktivitas Jarak 

(m) 
Waktu 
(menit) 

Jumlah VA/NNVA 
O T I S D Orang /NVA 

1 Memanaskan mesin 
     

0 

60 

2 NNVA 

2 
Bahan baku 
diterima dan 
ditimbang      

0 0 NNVA 

3 
Bahan baku di 
bawa ke mesin      

7 7 0 NVA 

4 
Bahan baku di 

masukan ke mesin      
0 5 0 NNVA 

5 
Katel atau mesin 

ditutup      
0 2 0 NNVA 

6 
Bahan baku 

diproses      
0 180 0 VA 

7 
minyak yang keluar 

dibiarkan hingga 
dingin      

0 10 0 NNVA 

8 

minyak dan air 
diambil untuk 

dilakukan 
pemisahan 

     
0 

5 

0 VA 

9 
minyak dikemas 
dimasukan ke 
dalam dirigen      

0 0 VA 

10 dirigen ditutup 
     

0 1 0 NNVA 
11 dirigen disimpan 

     
10 4 0 NNVA 

TOTAL 
     

17 274 2 
 

 

Berdasarkan pemetaan dengan menggunakan PAM (Process Activity 

Mapping) pada Tabel 4.14 diketahui bahwa dalam proses penyulingan minyak 

sereh wangi memiliki beberapa keadaan operasional yaitu : aktivitas yang 

memberi nilai tambah (value adding activity) dan aktivitas yang tidak memberi 

nilai tambah (non value adding activity).  

Tabel 4. 15 Rekapitulasi PAM 
Klasifikasi Jumlah Waktu (menit) % 

VA 3 185 67,52 
NVA 1 7 2,55 

NNVA 7 82 29,93 
TOTAL 11 274 100 

Berdasarkan rekapitulasi PAM future state pada Tabel 4.15 setelah 

menghilangkan aktivitas penjemuran dan aktivitas pendukung penjemuran maka 

didapat hasil untuk aktivitas penyulingan minyak sereh wangi membutuhkan 11 

proses dengan total waktu 274 menit, dengan value added mengalami peningkatan 

sebesar 38,93 % menjadi 67,52% dari sebelumnya. Untuk non value added 
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mengalami penurunan sebesar 3,63% menjadi 2,55% dan necessary but non value 

added juga mengalami penurunan sebesar 35,3 % menjadi 29,93%. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan menghilangkan proses 

penjemuran dilantai produksi dapat menjadikan produktivitas penyulingan 

meningkat lebih baik dari sebelumnya. 

 

4.2.5 Usulan perbaikan Aliran Rantai Pasok 
Pada pengolahan data sebelumnya telah dilakukan perbaikan terhadap Big 

picture mapping sehingga menghasilkan kesimpulan bahwa terjadi penggabungan 

beberapa aktivitas yang menyebabkan menunggu dan memindah alihkan proses 

penjemuran dari penyulingan ke petani. Dengan menghilangkan beberapa 

aktivitas pada proses produksi penyulingan minyak sereh wangi, maka didapatkan 

hasil yang berfokus pada peningkatan perbaikan yaitu Lead time yang singkat. 

Lead time yang singkat merupakan salah satu tujuan dari Big picture mapping 

karena dengan lead time yang singkat berarti terjadi pemadatan aktivitas dengan 

cara mengurangi idle dan meningkatkan produktifitas produksi. Big picture map 

(Future state) yang telah mengalami perbaikan-perbaikan selanjutnya 

berpengaruh kepada usulan terhadap perbaikan aliran rantai pasok dengan 

permasalahan utama yaitu meningkatkan produksi untuk memenuhi permintaan 

pelanggan dan menghasilkan pendapatan kontinyu untuk para petani serta pekerja 

yang notabennya merupakan warga di daerah tersebut. Untuk itu, sebelum 

mengetahui alternatif yang diusulkan terlebih dahulu dilakukan identifikasi 

penyebab dari permintaan pelanggan yang tidak bisa dipenuhi dan selanjutnya 

akan diberikan alternatif-alternatif untuk melakukan perbaikan aliran rantai pasok 

penyulingan minyak sereh wangi di desa Cimungkal kabupaten Sumedang 

sekaligus upaya memaparkan solusi. Penyebab tidak terpenuhinya permintaan 

pelanggan adalah Keterbatasan bahan baku tersedia dan Kurangnya jumlah 

mesin. 

Terdapat tiga perusahaan yang menjadi pelanggan bagi penyulingan 

minyak sereh wangi di desa Cimungkal kabupaten Sumedang, ketiga perusahaan 

itu adalah PT Djasulawangi, PT Indesso Aroma, dan PT Van Aroma. Permintaan 

dari ketiga perusahaan ini sama besar yaitu adalah sebesar 1 ton per bulan. Namun 
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dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki penyulingan minyak sereh wangi di 

desa Cimungkal kabupaten Sumedang, maka penyulingan hanya bisa memenuhi 

200 kg per periode panen ke salah satu perusahaan. Artinya jika PT Djasulawangi 

menerima sebanyak 200 kg, maka PT Indesso Aroma dan Van Aroma harus 

menunggu untuk periode berikutnya. Hal ini menyebabkan tidak maksimalnya 

keuntungan yang didapatkan oleh penyulingan karena tidak bisa memenuhi 

permintaan pelanggan secara optimal dan kerugian dialami oleh pelanggan karena 

harus menunggu dalam waktu yang relatif lama. Terdapat beberapa alternatif 

secara umum yang berhubungan dalam memenuhi permintaan pelanggan yaitu 

menghilangkan waste atau aktivitas yang tidak memberi nilai tambah, 

memaksimalkan jam kerja, melakukan penambahan mesin dan memaksimalkan 

lahan tersedia.   

1. Terbatasnya bahan baku 

Keterbatasan bahan baku tersedia pada penilitian ini berarti tidak 

cukupnya sereh wangi untuk memenuhi permintaan produksi. Maka dari 

itu, diberikan dua alternatif untuk mengatasi masalah keterbatasan sereh 

wangi , yaitu dengan melakukan pembelian ditempat lain atau 

pemanfaatan lahan tersedia seluas 100 hektar. 

a) Pembelian bahan baku di tempat lain 

Pembelian bahan baku di tempat lain merupakan salah satu solusi dari 

keterbatasan sereh wangi di penyulingan desa Cimungkal kabupaten 

Sumedang. Tujuan dari alternatif pembelian bahan baku di tempat lain 

adalah mempersiapkan bahan baku tepat pada waktu produksi yang 

diinginkan.  

Kelebihan dari alternatif ini adalah : 

o Dapat melakukan permintaan pemenuhan bahan baku pada 

waktu yang diinginkan. 

o Dapat meningkatkan jumlah produksi. 

o Tidak perlu mengatur masa panen dan masa produksi. 

Kekurangan dari alternatif ini adalah : 
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o Sulit menjangkau jarak yang jauh, dikarenakan diwilayah 

tersebut hanya terdapat satu tempat penanaman sereh wangi 

sehingga harus membeli diluar kabupaten Sumedang. 

o Memerlukan biaya tambahan untuk transportasi pemindahan 

Bahan Baku. 

b) Pemanfaatan lahan sereh wangi tersedia seluas 100 hektar 

Lahan sereh wangi di desa Cimungkal kabupaten Sumedang yang telah 

digunakan adalah sebanyak 10 hektar. Desa Cimungkal sendiri 

memiliki luas lahan sebesar 450 hektar dan 100 hektar merupakan 

lahan yang disediakan untuk pembudidayaan sereh wangi, artinya 

masih terdapat 90 hektar yang belum dimanfaatkan dengan maksimal 

oleh petani setempat. Maka dengan dasar tersebut di usulkan alternatif 

pemanfaatan lahan sereh wangi tersedia seluas 100 hektar. Tujuan dari 

alternatif ini adalah memanfaatkan lahan yang tidak diolah dengan 

maksimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang 

pada umumnya berprofesi sebagai petani. 

Kelebihan dari alternatif ini adalah : 

o Pengepul / penyuling dapat memantau perkembangan dari 

sereh wangi yang ditanam oleh petani 

o Pengepul/ penyuling tidak perlu melakukan penelitian terhadap 

rendemen minyak sereh wangi karena telah mengetahui 

kualitas sereh wangi di desa Cimungkal kabupaten Sumedang. 

o Mensejahterkan kehidupan sekitar desa Cimungkal kabupaten 

Sumedang 

o Jarak yang dekat antara lahan sereh wangi dan pengepul / 

penyulingan. 

Kekurangan dari alternatif ini adalah : 

o Modal untuk membeli bibit cukup besar 

 

2. Terbatasnya mesin tersedia 

Mesin merupakan alat yang digunakan untuk melakukan proses utama 

dalam suatu produksi. Pada penyulingan minyak sereh wangi desa 
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Cimungkal kabupaten Sumedang diketahui bahwa hanya terdapat satu 

mesin penyulingan / katel. Hal ini berarti mengakibatkan kuragnya jumlah 

produksi yang dihasilkan padahal permintaan pelanggan berjumlah sangat 

besar. Untuk itu dengan memperhatikan alternatif terpilih dari 

keterbatasan bahan baku tersedia, maka diberikan dua alternatif dengan 

beberapa skenario yang telah disusun 

a) Peningkatan jam kerja 

Peningkatan jam kerja merupakan alternatif yang bertujuan untuk 

memanfaatkan sumber daya yang ada yaitu mesin yang hanya 

berjumlah 1 mesin. Peningkatan jam kerja ini berdampak pada jumlah 

ketersediaan bahan baku, sehingga perlu diperhatikan bahwa kedua 

permaasalahan saling terkait satu sama lain. 

Kelebihan alternatif ini adalah : 

o Tidak perlu menambah pekerja 

o Tidak perlu menambah mesin 

Kekurangan alternatif ini adalah 

o Waktu yang digunakan relative lama 

Berdasarkan alternatif peningkatan jam kerja dan berdasarkan usulan 

perbaikan future state map maka disusunlah Skenario I. 

� Skenario I 

Skenario yang mengatur penjadwalan mulai dari masa tanam 

hingga panen sereh wangi, dilanjutkan dengan aktivitas 

penjemuran hingga penyimpanan, dan terakhir adalah 

pengiriman ke pengepul/penyuling. Skenario pertama akan 

menggambarkan mengenai kebutuhan lahan dan jumlah hari 

kerja yang digunakan. 

b) Penambahan mesin 

Penambahan mesin merupakan alternatif yang dilakukan ketika 

permintaan pelanggan sudah sangat menjauhi kemampuan produksi 

penyulingan. Penambahan mesin bertujuan untuk meningkatkan atau 

memenuhi permintaan pelanggan. Berdasarkan pengumpulan data, 

kebutuhan pelanggan adalah sebanyak 3 Ton.  
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Terdapat beberapa kapasitas sumber daya dalam menyeimbangkan laju 

produksi dalam memenuh kebutuhan pelanggan berdasarkan jumlah 

mesin yaitu kapasitas bahan baku dan kapasitas tenaga kerja. Dalam 

penelitian ini, bahan baku yang berasal dari petani (supplier) sangat 

kurang dalam memenuhi jumlah permintaan konsumen. Dengan 

estimasi waktu panen selama 3 bulan sekali juga menjadikan kendala 

dalam manajemen waktu dan lahan yang sebenarnya dapat diolah 

dengan baik. Untuk itu dibutuhkan perencanaan dan  penjadwalan 

untuk memanajemen penggunaan lahan dengan baik. Pada tahapan ini, 

akan dipaparkan tiga usulan yaitu usulan peningkatan kapasitas dengan 

penambahan dua mesin, usulan terhadap penambahan waktu 

menyuling dan usulan peningkatan berdasarkan kapasitas lahan 

tersedia. 

Kelebihan alternatif ini adalah : 

o Menghasilkan jumlah minyak sereh wangi dengan maksimal 

o Menghasilkan omzet yang besar bagi penyulingan dan petani 

Kekurangan alternatif ini adalah : 

o Biaya / modal yang besar untuk penambahan mesin 

o Penambahan tenaga kerja penyulingan 

o Kebutuhan bahan baku yang besar 

o Ruangan untuk penempatan mesin baru 

Pada alternatif ini di rancang beberpaa skenario yang juga 

berhubungan secara langsung dengan Future State Map, yaitu 

menambahakan proses penjemuran setelah masa panen. Skenario Ini 

terbagi atas dua yaitu Skenario II dan Skenario III. 

� Skenrio Perbaikan II  

Pada skenario kedua dilakukan pembelian mesin sebanyak 1 

mesin. Tujuan dari penambahan 1 buah mesin adalah untuk 

mengetahui seberapa banyak produk minyak sereh wangi yang 

dihasilkan apabila dilakukan penambahan hanya dengan satu 

mesin. Penambahan satu mesin ini juga dimaksudkan agar 

penyulingan tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar 
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dikarenakan untuk harga satu mesin sereh wangi adalah senilai 

Rp 50.000.000- dengan waktu depresiasi selama 10 tahun. 

Penambahan satu mesin ini nantinya akan berpengaruh pada 

bahan baku yang dibutuhkan dan jumlah tenaga kerja yang 

melakukan penyulingan. Skenario II ini terbagi lagi atas dua 

waktu yaitu Skenario II dengan waktu kerja 20 hari dan 

Skenario II dengan waktu kerja 30 hari. Maksud dari 

penambahan hari adalah untuk membandingkan perbedaan 

antara waktu saat ini (20 hari) dengan waktu usulan (30 hari). 

� Skenario III 

Berbeda dengan Skenario II, Skenario III berfokus pada 

pemanfaatan lahan yang digunakan oleh petani. Lahan seluas 

100 hektar ini akan di jadwalkan agar menghasilkan bahan 

baku secara kontinyu setiap bulannya sehingga memberikan 

keuntungan maksimal bagi petani dan penyulingan. Setelah 

mengetahui bahan baku yang dihasilkan, maka selanjutnya 

akan dilakukan perhitungan terhadap kebutuhan jumlah mesin 

yang harus dibeli dan jumlah tenaga kerja. Untuk ruangan 

tidak dilakukan perhitungan dikarenakan penelitian ini hanya 

berfokus pada aliran rantai pasok dan perbaikan pada jalannya 

produksi. Skenario III juga terdiri atas 20 hari kerja dan 30 

hari kerja, dikarenakan dengan perbedaan hari kerja juga akan 

memberikan perbedaan pada jumlah mesin yang harus 

diinvestasikan. 

 

4.2.5.1 Perancangan Skenario 

 Mengacu pada penyebab utama dari munculnya permasalahan , maka di 

rumuskan beberapa Skenario yang akan menjadi gambaran tentang perencanaan 

perbaikan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Skenario tersebut terdiri atas 

Skenario I, Skenario II dengan 20 dan 30 hari kerja, serta Skenario III dengan 20 

dan 30 hari kerja. 

Skenario I 
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Rantai pasok sereh wangi di desa Cimungkal kabupaten Sumedang 

memiliki tiga pelaku rantai pasok utama yang terlibat lagsung disepanjang peta 

aliran rantai pasok. Dengan demikian, untuk menambah, mengurangi, 

memperbaiki dan melakukan perubahan pada sistem rantai pasok harus 

memperhatikan kemampuan yang dimiliki setiap pelaku rantai pasok yang ada, 

untuk itu usulan skenario pertama adalah memperhatikan bagian produksi 

(penyulingan) yang hanya mempunyai 1 mesin dengan kapasitas 1 ton per satu 

kali suling. 

Skenario pertama bertujuan untuk mengoptimalkan sarana yang ada saat 

ini agar dapat menghasilkan output lebih banyak dari sebelumnya. Berdasarkan 

perbaikan yang telah dialami oleh bagian penyulingan dengan hilangnya berbagai 

pemborosan, maka skenario pertama akan berpatokkan pada hal tersebut yaitu 

terjadi pengurangan waktu kerja 20 hari dalam menghasilkan 200 kilogram 

minyak sereh wangi menjadi 17 hari kerja. Skenario pertama dilakukan dengan 

memaksimalkan hari kerja awal yaitu 20 hari menjadi 30 hari kerja. Penambahan 

hari kerja ini dimaksudkan untuk memanfaatkan penggunaan mesin dan 

memaksimalkan hasil produksi serta pendapatan. Karena terjadi penambahan hari 

kerja pada bagian produksi atau penyulingan minyak sereh wangi, maka pada 

bagian hulu (petani) harus menanam bahan baku (sereh wangi) lebih besar dari 

sebelumnya, yaitu seluas 9 hektar atau sebanyak 90 ton sereh wangi. Dengan 

bertambahnya bahan baku sesuai dengan kebutuhan dan diproses dalam waktu 30 

hari, maka akan dihasilkan output minyak sereh wangi sebesar 360 kilogram. 

Skenario 1 ditunjukkan pada Gambar 4.10 dan selanjutnya akan diperkirakan 

kelayakannya dalam bentuk analisis laporan keuangan. 
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Luas Lahan dibutuhkan = 9  hektar

Hasil Panen = 90 Ton

Kapasitas tersedia = 1 mesin

Lama hari kerja = 30 hari kerja

Minyak sereh wangi diterima 

=360 kg

Hulu (Petani) Manufaktur (Penyuling) Hilir (Pelanggan)

: Aliran rantai pasok minyak sereh wangi

: Alur penyusunan skenario

Keterangan

Gambar 4. 10 Alur penyusunan skenario 1 

 

 
Perhitungan kebutuhan Skenario 1 
Diketahui :  

Lama penyulngan pada suling pertama  = 4 jam 

Lama penyulingan selanjutnya   = 3 jam 

Lama penyulingan satu periode panen = 30 hari 

Jumlah bahan baku yang dibutuhkan  = 1 ton / suling 

Berat minyak sereh wangi yang dihasilkan = 4 kg 

 

A. Hasil penyulingan untuk 30 hari 

= hasil minyak/satu kali suling x jumlah suling/hari x jumlah hari kerja  

= 4 x 3 x 30 

= 360 kg/periode 

B. Bahan Baku yang dibutuhkan 

Dengan hasil minyak sereh wangi selama satu periode penyulingan adalah 

sebesar 360 kg, maka bahan baku yang dibutuhkan adalah sebesar 

'(��	

)
  = 

*((�+

,-(	�+
  

  200 x   = 18.000 ton 

       x   = 18.000/200 

       x   = 90 ton/periode 

Perhari = 90 ton / 30 hari = 3 ton/hari 

C. Jumlah kebutuhan sereh wangi oleh masing-masing petani 
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Dikarenkan jumlah hari bekerja (menyuling) ditambah menjadi 30 hari 

kerja, maka pekerja diharuskan bekerja selama 30 hari berturut-turut, 

dengan pembagian tugas bagi petani perhari adalah menanam seluas 

Jumlah kebutuhan untuk setiap petani 

 = 3 ton / 10 orang 

 = 0,3 ton/orang = 300 kg/orang 

 Dengan kebutuhan luas lahan per periode tanam 

�.�

)
  = 

�(��	

/(	��	
  

  10 x   = 90 ha 

       x   = 90/10 

       x   = 9 ha/periode 

 Kebutuhan luas lahan per  3 periode tanam 

Luas lahan per periode tanam x  periode tanam 

=  9 ha x 3  

= 27 hektar 

Berdasarkan hasil perhitungan Skenario I maka untuk memaksimalkan 

jumlah hari kerja selama 30 hari, maka dibutuhkan Bahan baku sebanyak 90 

ton/periode dengan luas lahan sebesar 9 hektar /periode dengan hasil penyulingan 

sebanyak 360 kg/periode dan  penjadwalan dilaksanakan dengan waktu selama 30 

hari kerja (Gambar 4.17 dan 4.18). 

 

Skenario II 

 Pada seknario kedua akan di rancang dengan melakukan penambahan 

jumlah mesin sebanyak 1 mesin. Tujuan dari skenario kedua adalah 

memaksimalkan output  dengan penambahan kapaistas seminimal mungkin. 

Penambahan 1 mesin ini dapat meningkatkan hasil produksi penyulingan yang 

dapat menambahkan revenue perusahaan. Skenario kedua dirancang sebanyak dua 

waktu yaitu selama 20 hari kerja dan 30 hari kerja, dengan tujuan 

membandingkan jumlah hari kerja berdasarkan kondisi saat ini dan usulan yang 

terjadi pada skenario sebelumnya (Gambar 4.11 dan Gambar 4.12).  

 Skenario kedua dengan 20 hari kerja direncanakan berdasarkan 

penambahan mesin pada bagian manufaktur (penyuling). Dengan jumlah dua 
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mesin berarti kemampuan pada bagian manufaktur menjadi dua kali lipat dari 

sebelumnya sehingga hal tersebut berpengaruh pada bagian hulu (petani) yang 

harus menghasilkan bahan baku dua kali lipat dari kondisi saat ini. Selanjutnya 

output dari proses penyulingan juga akan menjadi dua kali lebih banyak dari 

sebelumnya. Dan untuk skenario kedua dengan 30 hari kerja membutuhkan bahan 

baku yang lebih banyak dikarenakan waktu bekerja lebih besar daripada 20 hari 

kerja. Perbedaan juga dapat dilihat pada output minyak sereh wangi yang 

dihasilkan pada perhitungan yang akan dipaparkan. Untuk mengetahui perincian 

biaya yang dibutuhkan maka akan diperkiraan juga dalam bentuk analisis laporan 

keuangan, sebagai tolak ukur pemilihan skenario terbaik. 

 

Luas Lahan dibutuhkan = 14,8  hektar

Hasil Panen = 148 Ton

Kapasitas tersedia = 1 mesin

Penambahan kapasitas = 1 mesin

Lama hari kerja = 20 hari kerja

Minyak sereh wangi diterima 

= 480 kg

Hulu (Petani) Manufaktur (Penyuling) Hilir (Pelanggan)

: Aliran rantai pasok minyak sereh wangi

: Alur penyusunan skenario

Keterangan

Gambar 4. 11 Alur penyusunan Skenario 2 untuk 20 hari kerja 

 

Luas Lahan dibutuhkan = 18 hektar

Hasil Panen = 180 Ton

Kapasitas tersedia = 1 mesin

Penambahan kapasitas = 1 mesin

Lama hari kerja = 30 hari kerja

Minyak sereh wangi diterima 

= 720 kg

Hulu (Petani) Manufaktur (Penyuling) Hilir (Pelanggan)

: Aliran rantai pasok minyak sereh wangi

: Alur penyusunan skenario

Keterangan

Gambar 4. 12 Alur penyusunan Skenario 2 untuk 30 hari kerja 

 

Perhitungan kebutuhan Skenario 2 

A. Berat minyak sereh wangi yang dihasilkan 
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Apabila dijadikan 2 mesin, dan untuk sekali penyulingan menghasilkan 4 

kilogram, maka dapat dilihat hasil sebagai berikut 

Lama penyulingan 

Mesin 1 = 4 + 3 + 3 = 10 jam 

Mesin 2 = 4 + 3 + 3 = 10 jam 

Jumlah bahan baku yang dibutuhkan = 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 ton 

Berat minyak sereh yang dihasilkan = 4 + 4 + 4 +  4 + 4 + 4 = 24 kg/hari 

Dengan kata lain, dalam waktu 20 hari (1 periode panen), maka 

dihasilkan  

= 24 kg / hari x 20 hari 

= 480 kg  

Dengan kata lain, dalam waktu 30 hari (1 periode panen), maka 

dihasilkan  

= 24 kg / hari x 30 hari 

= 720 kg  

B. Kebutuhan Bahan Baku 

Karena menghasilkan 480 kg dan 720 kg minyak sereh wangi, maka bahan 

baku yang dibutuhkan selama satu periode panen adalah  

Total kebutuhan bahan baku 20 hari kerja 
����	�+	

)
  = 

0	�+

01(	�+
  

   4  x   = 48.0000 kg 

       x   = 48.000 kg/ 4 kg 

       x   = 120.000 kg = 120 Ton 

Total kebutuhan bahan baku 30 hari kerja 
����	�+	

)
  = 

0	�+

2*(	�+
  

   4  x   = 720.000 kg 

       x   = 720.000 kg/ 4 kg 

       x   = 180.000 kg = 180 Ton 

C. Kebutuhan Luas Lahan  

Karena dibutuhkan 120 ton dan 180 ton setiap kali periode tanam, maka  

Kebutuhan luas lahan 120 Ton sereh wangi 
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= Total bahan baku yang dibutuhkan / hasil panen per hektar sawah 

= 120 ton / 10 ton per hektar 

= 12 ha 

Kebutuhan luas lahan 180 Ton sereh wangi 

= Total bahan baku yang dibutuhkan / hasil panen per hektar sawah 

= 180 ton / 10 ton per hektar 

= 18 ha 

D. Tenaga kerja penyulingan minyak sereh wangi 

Karena dibutuhkan 2 orang pada saat mengerjakan penyuligan minyak 

sereh wangi, maka kebutuhan tenaga kerja untuk 2 mesin maka 

dibutuhkan  

=  jumlah mesin x jumlah pekerja 

= 2 x 2 

= 4 pekerja 

E. Pembagian Lahan 

Untuk jumlah petani yang dibutuhkan adalah sama, hanya saja pembagian 

luas sawah akan diukur secara rata untuk masing-masing petani, maka 

pembagian lahan untuk 20 hari kerja dan 30 hari kerja adalah : 

20 hari kerja 

= Total keseluruhan laham / jumlah petani 

= 12 ha / 10 petani = 1,2 ha/ petani 

30 hari kerja 

= Total keseluruhan laham / jumlah petani 

= 18 ha / 10 petani = 1,8 ha/ petani 

F. Penjadwalan Panen 

Penjadwalan dilakukan dengan memperhatikan jumlah kebutuhan bahan 

baku setiap kali periode penyulingan atau berdasarkan kemampuan mesin 

yaitu 120 Ton dan 180 Ton per periode 20 hari kerja dan 30 hari kerja. 

Dengan kata lain, untuk 1 hari dibutuhkan sebanyak 

 
����	�+

)
  = 

0	�+

*0	�+
  

    4 x   = 24.000 

       x   = 24.000/4 
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       x   = 6000 kg = 6 ton 

Maka agar petani dapat merasakan hasil panen setiap sebulan sekali dan 

dapat secara kontinyu mendapatkan pendapatan dari membudidayakan 

sereh wangi maka petani harus menghasilkan 0,6 ton atau 600 kg per hari 

selama 20 hari dan selama 30 hari.  

G. Luas lahan Total 

Karena perbaikan bertuuan dalam mendapatkan keuntungan secara 

kontinyu, maka untuk luas lahan dibutuhkan sebanyak tiga kali dari luas 

lahan.  

Luas lahan yang dibutuhkan keseluruhan (12 hektar)   

= Luas lahan 1 peride x 3 bulan 

= 12 x 3 

= 36 hektar 

Luas lahan yang dibutuhkan keseluruhan (18 hektar)  

= Luas lahan 1 peride x 3 bulan 

= 18 x 3 

= 54 hektar 

 

Berdasarkan hasil perhitungan Skenario II untuk 20 dan 30 hari kerja 

maka, dibutuhkan Bahan baku sebanyak 120 ton/periode 20 hari kerja dan 180 

ton/periode 30 hari kerja dengan luas lahan sebesar 12 hektar /periode 20 hari 

kerja dan 18 hektar/periode 30 hari kerja dengan hasil penyulingan sebanyak 480 

kg/periode 20 hari kerja dan 720 kg/periode 30 hari kerja, serta  penjadwalan bagi 

10 petani dengan 3 pembagian lahan dalam satu periode panen, maka 

dilaksanakan dengan waktu selama 20 hari kerja dan 30 hari kerjadalam satu 

periode (Gambar 4.15 dan 4.16). 

 

Skenario III 

 Skenario ketiga berfokus pada memanfaatkan lahan seluas 100 hektar 

yang tersedia di daerah tersebut dengan tujuan mencapai target untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan secara maksimal. Pada skenario ketiga ini 

akan dipaparkan tentang pemanfaatan lahan tersedia secara keseluruhan. Untuk 
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menghasilkan sereh wangi secara kontinyu, maka lahan 100 hektar ini dibagi 

menjadi 3 bagian untuk menghasilkan tanaman sereh wangi setiap bulannya. 

Luas tanah untuk 1 periode panen = 100 ha / 3 = 33 ha 

 Berdasarkan luas lahan yang akan digunakan yaitu sebesar 33 hektar per 

periode, maka selanjutnya akan berpengaruh pada jumlah mesin yang dibutuhkan. 

Skenario ketiga juga diusulkan menjadi dua waktu yaitu 20 hari kerja dan 30 hari 

kerja. Dengan pembagian waktu tersebut dapat dilihat perbedaan yang terjadi 

pada jumlah mesin yang dibutuhkan dan membandingkan keuntungan yang dapat 

dicapai oleh penyulingan dan petani (Gambar 4.13 dan Gambar 4..14). 

 Berdasarkan pemaparan tersebut, diketahui bahwa hal yang mempengaruhi 

pertama sekali adalah penambahan bahan baku atau luas lahan seluas 30 hektar. 

Perluasan lahan ini akan berpengaruh terhadap bagian produksi penyulingan 

sehingga harus melakukan penambahan jumlah mesin sesuai dengan kebutuhan. 

Hal yang membedakan 20 hari kerja dan 30 hari kerja terdapat pada kebutuhan 

mesin yang akan digunakan untuk menyuling. Karena hanya memiliki waktu 

selama 20 hari, maka skenario ketiga dengan 20 hari kerja akan membutuhkan 

mesin yang lebih banyak daripada skenario ketiga dengan 30 hari kerja. Hal ini 

berdasarkan kebutuhan bahan baku untuk diproduksi agar menghasilkan output 

sesuai dengan yang telah diperhitungkan. Selanjutnya setelah mengetahui 

kebutuhan mesin, akan dihitung perkiraan kebutuhan biaya sesuai dengan biaya-

biaya yang dibebankan.  
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Luas Lahan dibutuhkan = 33 hektar

Hasil Panen = 330 Ton

Kapasitas tersedia = 1 mesin

Penambahan kapasitas = 5 mesin

Lama hari kerja = 20 hari kerja

Minyak sereh wangi diterima 

=1320 kg

Hulu (Petani) Manufaktur (Penyuling) Hilir (Pelanggan)

: Aliran rantai pasok minyak sereh wangi

: Alur penyusunan skenario

Keterangan

Gambar 4. 13 Alur penyusunan Skenario 2 untuk 30 hari kerja 

 

Luas Lahan dibutuhkan = 33 hektar

Hasil Panen = 330 Ton

Kapasitas tersedia = 1 mesin

Penambahan kapasitas = 3 mesin

Lama hari kerja = 30 hari kerja

Minyak sereh wangi diterima 

=1320 kg

Hulu (Petani) Manufaktur (Penyuling) Hilir (Pelanggan)

: Aliran rantai pasok minyak sereh wangi

Keterangan

Gambar 4. 14 Alur penyusunan Skenario 2 untuk 30 hari kerja 

 

Perhitungan kebutuhan Skenario 3 

Diketahui :  

Lama penyulngan pada suling pertama  = 4 jam 

Lama penyulingan selanjutnya   = 3 jam 

Lama penyulingan satu periode panen = 17 hari 

Jumlah bahan baku yang dibutuhkan  = 1 ton / suling 

Berat minyak sereh wangi yang dihasilkan = 4 kg 

 

A. Berat tanaman sereh wangi yang dihasilkan 
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Apabila 1 ha menghasilkan 10 ton, maka 34 hektar tanah akan 

menghasilkan 

= 34 ha x 10 ton 

= 340 ton / periode panen 

B. Kebutuhan Bahan Baku 

Karena menghasilkan 340 ton pada lahan seluas 34 ha. maka minyak sereh 

wangi yang akan dihasilkan selama satu periode panen adalah  

�	��	

,0(	��	
 = 

0	�+

)
 

x = 1360 kg 

x = 1,36 Ton 

 

C. Perencanaan mesin penyulingan 

Dengan total hasil dari panen sebesar 1,36 ton maka dibutuhkan mesin 

penyulingan baru untuk melakukan efektivitas kerja mesin. Untuk itu 

dibuat perencanaan pembelian mesin sebagai berikut.  

Dengan 1 mesin menghasilkan 200 kg per 17 hari. Maka ; 

  
�	��3�	

)
  = 

*((	�+

�,-(	�+
 

    200  x = 1360 mesin 

x = 6,8 mesin 4 7 mesin 

D. Tenaga kerja penyulingan minyak sereh wangi 

Karena dibutuhkan 2 orang pada saat mengerjakan penyuligan minyak 

sereh wangi, maka dengan 7 mesin, maka dibutuhkan  

=  jumlah mesin x jumlah pekerja 

= 7 x 2 

= 14 pekerja 

E. Pembagian luas lahan untuk masing-masing petani 

Dengan perencanaan pengolahan lahan yang telah dilakukan pada usulan 

penambahan 7 mesin, maka data umum yang dibutuhkan di asumsikan 

sama. Selanjutnya dilakukan perencanaan terhadap jumlah tenaga kerja 

untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis antara luas lahan 

dengan pekerja yang tersedia.  

repository.unisba.ac.id



110 
 

Untuk jumlah petani yang dibutuhkan apabila memperhatikan kebutuhan 

setiap lahan pada usulan sebelumnya maka diasumsikan 1 petani 

mendapatkan 1 ha lahan, maka 

= Total keseluruhan laham x 1 petani/ha 

= 100 ha x 1 petani/ha = 100 petani 

Berdasarkan perhitungan diatas maka diketahui apabila mengikuti 

penentuan jumlah tenaga kerja sebelumnya akan dibutuhkan 100 petani 

per hektar sawah. Tetapi karena didbutuhkan jumlah petani yang dapat 

memaksimalkan keuntungan bagi pelaku rantai pasok bagian hulu tersebut, 

maka dilakukan penjadwalan pekerjaan berdasarkan tugas yang telah 

dikelompokan (Tabel 4.16). 

Tabel 4. 16 Kegiatan petani sereh wangi 
No. Kegiatan Lama Kegiatan (jam) 
1 Persiapan Lahan / ha 3 hari/orang 
2 Penanaman 7 hari/orang 
3 Penyulaman 3 hari/orang 
4 Pemupukan dan pengemburan 2 hari/orang 

5 
Pembersihan Gulma dan Pengendalian 

Hama 
1 hari/orang 

6 Panen 1 hari/orang 
7 Pasca Panen 

 
TOTAL WAKTU 16 hari = 16 x 5= 80 jam 

 

Kegiatan yang dilakukan oleh petani merupakan kegiatan tunggal yang 

dapat dilakukan sendiri. Dengan jumlah hari kerja sebanyak 16 hari pada 

kurun waktu 5-6 bulan pertama, petani lebih banyak menganggur 

dibandingkan memiliki waktu bekerja. Untuk itu, diberikan usulan pada 

kegiatan petani agar petani dapat menangani sawah lebih dari satu hektar, 

agar dapat meminimasi menganggur dan meningkatkan keuntungan. 

Penentuan jumlah pekerja ini juga berpengaruh kepada keuntungan yang 

akan didapatkan oleh petani. 

 

Jumlah petani usulan 

Diketahui : Jumlah petani saat ini = 10 orang 

     Lama bekerja    = 16 hari dalam 6 bulan pertama 
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Berdasarkan hal yang diketahui diatas dan penjadwalan yang telah 

dilakukan, maka akan dilakukan perhitungan untuk menentukan kapasitas 

petani. 

 

Kapasitas kerja petani = 
��3�	��
�5����.	.�
�	��
�

����	��
�	�����	�	��
����	��	�	
 

     = 
�-	����		5*0	.�
�#

�-	.�
�/��.�	
 

     = 
�00	.�
�

�-	.�
�/��.�	
 

     = 9 lahan 

 

Maka, dapat disimpulkan 10 petani mampu menangani 90 lahan sereh 

wangi. Dan untuk jumlah kekurangannya adalah sebesar 

Jumlah petani yang diusulkan   = 
6��3	��.�		��	��	����	�

����3���3	��
�	����	�
 

      =  
�(	.�

/
 

      = 1 orang 

Jadi, jumlah petani yang seharusnya melakukan pekerjaan untuk lahan 

seluas 100 ha adalah sebanyak 11 orang. Hal ini dilakukan dengan 

memperhatikan penjadwalan lahan dan tugas yang dilakukan oleh petani 

agar dapat dilakukan secara kontinyu dan terarah. 

Luas Lahan / petani = 
6��3	��.�		�����

����.	����	�
 

  = 
�((	.�

��	����	�
 

  = 9,1 ha / petani 

F. Penjadwalan Panen 

Penjadwalan dilakukan dengan memperhatikan jumlah kebutuhan 

bahan baku setiap kali periode penyulingan atau berdasarkan 

kemampuan mesin yaitu 340 Ton dengan hasil 1360 kg. Maka dalam 1 

hari akan dihasilkan  minyak sereh wangi /hari  
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Minyak sereh wangi/hari  = j.mesin x kemampuan suling/hari x 

hasil/suling  

= 7 x 3 x 4  

    = 84 kg 

Maka untuk 84 kg dibutuhkan bahan baku sebanyak  

����	�+

)
  = 

0	�+

10	�+
  

    4 x   = 84.000 

       x   = 84.000/4 

       x   = 21000 kg = 21 ton 

Jumlah kebutuhan untuk setiap petani 

 = 21 ton/ 11 orang 

 = 1,91 ton/orang 

Dengan kebutuhan luas lahan 

�.�

)
  = 

�(��	

�,/�	��	
  

  10 x   = 1,91 ha 

       x   = 1,91/10 

       x   = 0,191 ha 

 

Pada Gambar 4.15 hingga Gambar 4.18 untuk kotak berwarna orange, biru 

dan hijau menunjukkan  pembagian lahan secara keseluruhan terhadap periode 

penanaman yang akan dihasilkan secara berturut-turut yaitu  lahan utama 1, lahan 

utama 2 dan lahan utama 3. Lahan-lahan ini dijadwalkan secara berurutan agar 

menghasilkan panen secara kontinyu setiap bulannya dan mendapatkan 

keuntungan yang maksimal. Sedangkan untuk warna hitam dan  merah marun 

menunjukkan lama penyulingan yang berlangsung dan waktu kirim setelah 

penyulingan. 

Pada penjadwalan panen, menyuling hingga pengiriman (Gambar 4.10 hingga 

Gambar 4.13) terjadi masa tanam pertama yaitu selama 3 kali pada bulan 

November 2016, Desember 2016 dan Januari 2017. Pada periode tanam tersebut 

akan menghasilkan pertumbuhan secara kontinyu karena setelah waktu menunggu 

selama 6 bulan, sereh wangi hanya perlu ditunggu selama tiga bulan untuk panen 
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berikutnya. Misalnya pada awal tanam di bulan November 2016, maka hasil 

panen pertama akan dinikmati pada akhir April 2017 atau awal Mei 2017, 

kemudian  dikirim ke pengepul dan disuling selama 20 hari dan 30 hari 

dilanjutkan dengan mengirimkan ke konsumen. Hasil panen selanjutnya dapat 

dirasakan pada bulan Agustus selanjutnya pada bulan November 2017. Hal ini 

beruntun secara berkala seperti yang terjadi pada bulan Desember 2016 dan 

Januari 2017 yang akan panen  pada bulan Juni, September dan pada bulan Juli, 

Oktober. Begitu selanjutnya sehingga petani dapat merasakan hasil panen secara 

rutin yaitu sebulan sekali.  

  

4.2.6 Perhitungan Laba, Penjualan break even point dan Payback period 
 Setelah mengetahui kebutuhan-kebutuhan pada setiap skenario, maka pada 

tahap ini dilakukan terhadap biaya-biaya yang termasuk didalam setiap 

kebutuhan-kebutuhan tersebut. Indikator dalam analisis ini adalah perbandingan 

laba, nilai penjualan dan break even point. Ketiga indikator tersebut dipaparkan 

untuk mengetahui skenario yang akan terpilih dan di implementasikan pada 

penyulingan minyak sereh wangi desa Cimungkal, kabupaten Sumedang. 

 

4.2.6.1 Perhitungan Laba, Penjualan dan break even point keadaan saat ini 
 Berdasarkan data penelitian yang diperoleh, dapat dilakukan penyusunan 

perencanaan biaya, perencanaan laba dan menyusun anggaran lain. Dengan 

mengetahui anggaran yang telah berjalan, perusahaan dapat merencanakan laba 

sesuai keinginan dan kemampuan yang dimiliki perusahaan. 
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Gambar 4. 15 Penjadwalan Skenario 2 dan Skenario 3 (20 hari kerja)  Tahun 2016-2017 
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Gambar 4. 16 Penjadwalan Skenario 2 dan Skenario 3 (20 hari kerja) Tahun 2017-2020 
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Gambar 4. 17 Penjadwalan Skenario 1, 2, 3 (30 hari kerja) Tahun 2016-2017 
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Gambar 4. 18 Penjadwalan Skenario 1, 2, 3 (30 hari kerja) Tahun 2017-2020 
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1. Biaya 

Biaya yang digunakan merupakan biaya tetap dan biaya variabel. Biaya 

tetap merupakan jenis biaya yang tidak habis dipakai dalam satu kali 

proses produksi. Model tetap ini butuh pemeliharaan supaya berdaya guna 

dalam jangka waktu yang lama. Biaya variabel merupakan biaya yang 

habis atau dianggap habis untuk satu kali proses produksi. Pada prooduksi 

penyulingan minyak sereh wangi ini digolongkan kedalam biaya tetap dan 

biaya variabel. Data-data yang didapat merupakan hasil wawancara 

terhadap pemilik penyulingan sereh wangi. Biaya tetap untuk penyulingan 

sereh wangi adalah biaya pemeliharaan mesin sebesar Rp 200.000,00 dan 

biaya penyusutan mesin (Lampiran) sebesar Rp 375.000,00. Sedangkan 

yang termasuk ke dalam kategori biaya variabel adalah biaya bahan baku, 

biaya tenaga kerja, biaya transportasi dan biaya bahan bakar. Biaya bahan 

baku (sereh wangi) dihargai Rp 500/kg basah oleh pengepul ke petani, 

artinya untuk satu kali panen sebanyak 50 ton dibutuhkan dana sebesar Rp 

25.000.000,-. Biaya tenaga kerja adalah Rp 75.000,- per hari dan untuk 

proses penyulingan dibutuhkan 20 hari dengan jumlah pekerja sebanyak 2 

orang, sehingga biaya tenaga kerja adalah sebesar Rp 3.000.000,- / periode. 

Biaya tansportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan hasil 

minyak sereh wangi kepelanggan. Karena kendaraan yang digunakan 

adalah mobil pribadi maka biaya yag keluar adalah uang bensin sebesar 

Rp 200.000,- . Biaya bahan bakar adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan produksi penyulingan minyak sereh wangi, biaya ini 

dibutuhkan untuk membeli kayu bakar dan biaya minyak untuk membakar. 

Biaya bahan bakar yang dikeluarkan untuk satu kali proses penyulingan 

adalah sebesar Rp 50.000,- dan pada satu kali periode dibutuhkan 20 hari 

kerja sehingga biaya bahan bakar yang dikeluarkan adalah Rp 1.000.000,-.  

Tabel 4. 17 Biaya Kondisi Saat ini 

No Jenis Biaya 
Harga/ 

satuan (Rp) 
Banyaknya 
kebutuhan 

Total (Rp) 

1 
Fixed Cost    

Penyusutan mesin 
  

375,000.00 
Pemeliharaan 

 
1 mesin 200,000.00 

Total fixed Cost 575,000.00 
2 Variabel Cost    
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No Jenis Biaya Harga/ 
satuan (Rp) 

Banyaknya 
kebutuhan 

Total (Rp) 

Bahan baku 500.00 50,000 kg 25,000,000.00 
Tenaga Kerja (2 orang) 75,000.00 20 hari  3,000,000.00 

Transportasi 
  

200,000.00 
Bahan bakar 50,000.00 20 hari  1,000,000.00 

Total Variabel Cost 29,200,000.00 
TOTAL BIAYA 29,775,000.00 

 

2. Penerimaan 

Penerimaan merupakan pemasukan keuangan yang diterima oleh 

penyulingan minyak sereh wangi pada satu periode tertentu. Nilai yang 

termasuk kedalam penerimaan adalah total penjualan minyak sereh wangi. 

Harga penjualan untuk 1 kg minyak sereh wangi adalah sebesar Rp 

170.000,- dan pada satu periode dihasilkan minyak sereh wangi sebanyak 

200kg. Artinya, minyak sereh wangi tersebut akan menghasilkan 

penjualan sebesar Rp 34.000.000,- untuk satu kali periode. Masukan ini 

akan dikurangi dengan total biaya variable dan biaya tetap untuk 

mengetahui laba yang dihasilkan oleh penyulingan. 

 

3. Lapora Laba-Rugi 

Laporan Laba Rugi merupakan bagian dari suatu laporan keuangan 

perusahaan yang dihasilkan dalam suatu periode buku atau periode 

akutansi yang menyajikan seluruh unsur pendapatan serta beban 

perusahaan yang pada akhirnya akan menghasilkan kondisi laba bersih 

setelah pajak. Pajak diasumsikan adalah 1% dari penjualan berdasarkan 

Undang-undang Pajak Penghasilan No. 46 Tahun 2013. Tabel 4.18  

menunjukan Laporan Laba-rugi dari Penyulingan minyak sereh wangi 

pada kondisi saat ini. 

Tabel 4. 18 Laporan anggaran Laba keadaan saat ini 

Kategori 
Harga per 
satuan(Rp) 

Jumlah 
kebutuhan 

Total Biaya/ 
bulan (Rp) 

Total biaya / 
tahun (Rp) 

Penerimaan     
Penjualan 170,000.00 200 kg 34,000,000.00 

 
TOTAL 

PENJUALAN   34,000,000.00 272,000,000.00 

Pengeluaran     

Lanjutan Tabel 4. 17 Biaya Kondisi Saat ini 
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Kategori 
Harga per 
satuan(Rp) 

Jumlah 
kebutuhan 

Total Biaya/ 
bulan (Rp) 

Total biaya / 
tahun (Rp) 

Biaya 
produksi/variabel     
Biaya bahan baku 500.00 50000 kg 25,000,000.00 

 
Biaya TK @2 75,000.00 20 hari 3,000,000.00 

 
Biaya transportasi 

  
200,000.00 

 
Biaya bahan bakar 50,000.00 20 hari 1,000,000.00 

 
Biaya Tetap     
Pemeliharaan 

  
200,000.00 

 
Penyusutan mesin 

  
350,000.00 

 
TOTAL BIAYA   29,775,000.00 238,200,000.00 

BENEFIT   4,225,000.00 33,800,000.00 
Pajak 

  
340,000.00 2,720,000.00 

NET BENEFIT 
  

3,885,000.00 31,080,000.00 
 

4. Analisis Finansial Usaha 

Dalam menganalisis laporan keuangan yang telah dipaparkan terdapat 

beberapa alat yang biasanya digunakan. Dengan melakukan analisis, 

diharapkan penyulingan minyak sereh wangi dapat mengetahui apakah 

target yang telah ditetapkan telah dicapai atau belum, serta analisis ini 

adalah sebagai gambaran mengenai arah dari penyulingan minyak sereh 

wangi desa Cimungkal kabupaten Sumedang di masa yang akan datang. 

Alat yang digunakan untuk menganalisis adalah Return cost Ratio dan 

Break even point. 

a) Return Cost Ratio (R/C) 

R/C adalah perbandingan antara penerimaan penjualan dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga menghasilkan 

produk. Penyulingan minyak sereh wangi dikatakan untung apabila 

R/C > 1. Semakin besar nilai R/C maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang akan diperoleh dari usaha tersebut. 

R/C = 
�����	��	�
����		��	����		�
����

�����	�����
 

  = 
8�	,0.(((.(((,�

8�	*/.*((.(((,�
 

  = 1,14 

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai R/C 

diperoleh sebesar 1,14. Nilai 1,14 ini menunjukan angka yang lebih 

Lanjutan Tabel 4. 18 Laporan anggaran Laba keadaan saat ini 
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besar dari satu sehingga usaha Penyulingan minyak sereh wangi pada 

kondisi saat ini layak di usahakan dan menguntungkan karena 

ketentuan untuk nilai R/C didalam suatu usaha dikatakan layak dan 

menguntungkan apabila bernilai lebih besar dari 1. 

b) Break even point 

Break even point (BEP) menunjukkan penjualan perusahaan tidak 

mendapatkan laba dan tidak mendapatkan rugi.  

BEP (Rp)  = 
�����	�����

���
�����	��������

��� �	!"��
#
 

   = 
	8�	'2'.(((,�

���
:;	<=.<>>.>>>,?

:;	@A.>>>.>>>
#
 

   = Rp 4.072.916,67 

BEP (Kg)  = 
�����	�����

$�	����	/�+������	&�
�����/�+
 

   = 
	8�	'2'.(((,�

8�	�2(.(((�8�	�0-.(((
 

   = 23,96 kg 

 

Pada kondisi saat ini BEP akan dicapai ketika pendapatan  

memperoleh nilai sebesar Rp 4.072.916,67 atau pada penjualan 23,96 

kg. Artinya pada kondisi tersebut penyulingan tidak mengalami 

kerugian tetapi juga belum mendapatkan laba penyulingan, atau 

apabila penyulingan ingin merencanakan untuk memperoleh 

keuntungan tertentu melalui penjualan minyak sereh wangi, maka 

penyulingan harus mampu memperoleh pendapatan minimal Rp 

4.072.916,67. Berdasarkan perhitungan diatas dapat dilihat bahwa 

pada kondisi saat ini, penyulingan belum mencapai pada impas atau 

rugi. 

c) Payback Periode 

Payback Periode adalah metode penilaian investasi yang mengabaikan 

time value. Metode ini mengukur periode waktu yang diperlukan untuk 

mengembalikan investasi produk. Pada kondisi saat ini dibutuhkan 

investasi terhadap bibit untuk 10 hektar dengan kebutuhan per hektar 

sebanyak 30.000 bibit. Maka : 
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Payback Periode = 
B	C�3��3�

6���	��
3�.
 

   = 
2'.(((.(((D'(.(((.(((

,.11'.(((
  

= 32,18 4 33 bulan 

Tabel 4. 19 Payback Period Kondisi Saat ini 

Investasi 
Luas 

Lahan(ha) 
Kebutuhan 

Harga/ 
bibit (Rp) 

Total (Rp) 
Laba 
bersih 
(Rp) 

PP 
(bulan) 

Bibit 26 
30000 

bibit/ha 
250 75,000,000 

3.885.000,- 33 
Mesin 

 
1 buah 50,000,000 50,000,000 

Jirigen  6buah 25,000 150,000 
 

4.2.6.2 Analisis Laba, Penjualan dan break even point future state map 
Future state merupakan kondisi perbaikan yang telah mengalami beberapa 

pengurangan aktivitas dari current state. Point penting pada perbaikan pada 

aktivitas penyulingan minyak sereh wangi adalah hilangnya aktivitas penjemuran 

dan beberapa aktivitas lain yang terkait pada penjemuran. Aktivitas ini 

dihilangkan dari proses produksi dan dipindahkan kepada aktivitas petani setelah 

panen. 

1. Biaya 

Data-data yang didapat merupakan hasil wawancara terhadap pemilik 

penyulingan sereh wangi. Biaya tetap untuk penyulingan sereh wangi 

adalah biaya pemeliharaan mesin sebesar Rp 200.000,00 dan biaya 

penyusutan mesin sebesar Rp 375.000,00. Sedangkan yang termasuk ke 

dalam kategori biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, 

biaya transportasi dan biaya bahan bakar. Pemindahan aktivitas 

penjemuran kepada petani, memberikan keuntungan tersendiri bagi petani 

yaitu dengan penambahan aktivitas penjemuran harga bahan baku sereh 

wangi yang dijual ke pengepul/penyuling meningkat menjadi Rp 510,- 

artinya untuk satu kali panen sebanyak 50 ton dibutuhkan dana sebesar Rp 

25.500.000,-. Kenaikan harga tersebut bukanlah suatu hal yang besar, 

tetapi kemungkinan peningkatan harga bahan baku juga akan melonjak 

ketika pendapatan ikut menjadi lebih tinggi. Biaya tenaga kerja adalah 

sebesar Rp 75.000,- per hari dan untuk proses penyulingan dibutuhkan 17 

hari dengan jumlah pekerja sebanyak 2 orang, sehingga biaya tenaga kerja 
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adalah sebesar Rp 2.550.000,- / periode, dengan pengurangan hari kerja 

artinya penyulingan dapat sedikit lebih berhemat untuk biaya tenaga kerja. 

Biaya tansportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan hasil 

minyak sereh wangi kepelanggan. Karena kendaraan yang digunakan 

adalah mobil pribadi maka biaya yag keluar adalah uang bensin sebesar 

Rp 200.000,- . Biaya bahan bakar adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan produksi penyulingan minyak sereh wangi, biaya ini 

dibutuhkan untuk membeli kayu bakar dan biaya minyak untuk membakar. 

Biaya bahan bakar yang dikeluarkan untuk satu kali proses penyulingan 

adalah sebesar Rp 50.000,-/hari dan untuk future state dibutuhkan 17 hari 

penyulingan sehingga biaya bahan bakar yang dikeluarkan adalah Rp 

850.000,-.  

Tabel 4. 20 Perkiraan Biaya Future State 

No Jenis Biaya 
Harga /satuan 

(Rp) 
Banyaknya 
kebutuhan 

Total (Rp) 

1 
Fixed Cost    
Penyusutan mesin    375,000.00 
Pemeliharaan 

 
1 mesin  200,000.00 

Total fixed Cost  575,000.00 

2 

Variabel Cost    
Bahan baku 500.00 50,000 kg 25,000,000.00 
Tenaga Kerja (2 orang)  75,000.00 17 hari kerja  2,500,000.00 
Transportasi 

  
 200,000.00 

Bahan bakar  50,000.00 17 hari kerja  850,000.00 

Total Variabel Cost 29,100,000.00 

TOTAL BIAYA 29,675,000.00 

 

2. Penerimaan 

Penerimaan merupakan pemasukan keuangan yang diterima oleh 

penyulingan minyak sereh wangi pada satu periode tertentu. Untuk total 

yang termasuk kedalam penerimaan adalah total penjualan. Harga 

penjualan untuk 1 kg minyak sereh wangi adalah sebesar Rp 170.000,- dan 

pada satu periode dihasilkan minyak sereh wangi sebanyak 200kg. Artinya, 

minyak sereh wangi tersebut akan menghasilkan penjualan sebesar Rp 

34.000.000,- untuk satu kali periode. Masukan ini akan dikurangi dengan 

total biaya variable dan biaya tetap untuk mengetahui laba yang dihasilkan 

oleh penyulingan. 
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3. Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba Rugi merupakan bagian dari suatu laporan keuangan 

perusahaan yang dihasilkan dalam suatu periode buku atau periode 

akutansi yang menyajikan seluruh unsur pendapatan serta beban 

perusahaan yang pada akhirnya akan menghasilkan kondisi laba bersih 

atau rugi bersih. Tabel menunjukan gambaran untuk laporan Laba-rugi 

dari Penyulingan minyak sereh wangi pada future state. 

 
Tabel 4. 21 Laporan perkiraan Laba rugi future state 

Kategori 
Harga per 

satuan (Rp) 
Jumlah 

kebutuhan 
Total Biaya/ 
bulan (Rp) 

Total biaya / 
tahun (Rp) 

Penerimaan     
Penjualan 170,000.00 200 34,000,000.00 

 
TOTAL 

PENJUALAN   34,000,000.00 272,000,000.00 

Pengeluaran     
Biaya 

produksi/variabel     
Biaya bahan baku 500.00 50000 25,000,000.00 

 
Biaya TK @2 75,000.00 17 2,550,000.00 

 
Biaya transportasi 

  
200,000.00 

 
Biaya bahan bakar 50,000.00 17 850,000.00 

 
Biaya Tetap     
Pemeliharaan 

  
200,000.00 

 
Penyusutan mesin 

  
350,000.00 

 
TOTAL BIAYA   29,675,000.00 237.400,000.00 

BENEFIT   4,325,000.00 34,600,000.00 
Pajak 

  
340,000.00 2,720,000.00 

NET BENEFIT 
  

3,985,000.00 31,880,000.00 

 

4. Analisis Finansial Usaha 

Dalam menganalisis laporan keuangan yang telah dipaparkan terdapat 

beberapa alat yang biasanya digunakan. Dengan melakukan analisis ha 

diharapkan penyulingan minyak sereh wangi dapat mengetahui apakah 

target yang telah ditetapkan telah dicapai atau belum. Serta analisis ini 

sebagai gambaran mengenai arah dari penyulingan minyak sereh wangi 

desa Cimungkal kabupaten Sumedang di masa yang akan datang. Alat 

yang digunakan untuk menganalisis adalah Return cost Ratio dan Break 

even point. 

a) Return Cost Ratio (R/C) 
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R/C adalah perbandingan antara penerimaan penjualan dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga menghasilkan 

produk. Penyulingan minyak sereh wangi dikatakan untung apabila 

R/C > 1. Semakin besar nilai R/C maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang akan diperoleh dari usaha tersebut. 

R/C = 
�����	��	�
����		��	����		�
����

�����	�����
 

  = 
8�	,0.(((.(((,�

8�	*/.-2'.(((,�
 

  = 1,15 

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai R/C 

diperoleh sebesar 1,15. Nilai 1,15 ini menunjukan angka yang lebih 

besar dari satu sehingga usaha Penyulingan minyak sereh wangi pada 

kondisi saat ini layak di usahakan dan menguntungkan karena 

ketentuan untuk nilai R/C didalam suatu usaha dikatakan layak an 

menguntungkan apabila bernilai lebih besar dari 1. 

b) Break even point 

Break even point (BEP) menunjukkan penjualan perusahaan tidak 

mendapatkan laba dan tidak mendapatkan rugi.  

BEP (Rp)  = 
�����	�����

���
�����	��������

��� �	!"��
#
 

   = 
	8�	'2'.(((,�

���
:;	<=.E>>.>>>,?

:;	@A.>>>.>>>
#
 

   = Rp 3.989.795,92 

BEP (Kg)  = 
�����	�����

$�	����	/�+������	&�
�����/�+
 

   = 
	8�	'2'.(((,�

8�	�2(.(((�8�	�0'.'((
 

   = 23,47 kg 

Pada kondisi saat ini BEP akan dicapai ketika pendapatan  

memperoleh nilai sebesar Rp 3.989.795,92atau pada penjualan 23,47 

kg. Artinya pada kondisi tersebut penyulingan tidak mengalami 

kerugian tetapi juga belum mendapatkan laba. BEP juga dapat 

dimaksudkan apabila penyulingan ingin merencanakan untuk 

memperoleh keuntungan tertentu melalui penjualan minyak sereh 
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wangi, maka penyulingan harus mampu memperoleh pendapatan 

minimal Rp 3.989.795,92. Berdasarkan perhitungan diatas dapat 

dilihat bahwa pada kondisi saat ini, penyulingan belum mencapai 

pada impas atau rugi. 

c) Payback Periode 

Payback Periode adalah metode penilaian investasi yang mengabaikan 

time value. Metode ini mengukur periode waktu yang diperlukan untuk 

mengembalikan investasi produk. Pada kondisi saat ini dibutuhkan 

investasi terhadap bibit untuk 10 hektar dengan kebutuhan per hektar 

sebanyak 30.000 bibit. Maka : 

Payback Periode = 
B	C�3��3�

6���	��
3�.
 

   = 
2'.(((.(((D'(.(((.(((

,.11'.(((
 = 31,37 4 32 bulan 

Tabel 4. 22 Perkiraan Payback Periode Future State 

Investasi 
Luas 

Lahan(ha) 
Kebutuhan 

Harga/ 
bibit(Rp) 

Total (Rp) 
Laba 

bersih(Rp) 
PP 

(bulan) 

Bibit 26 
30000 

bibit/ha 
250 75,000,000 

3,985,000 32 
Mesin 

 
1 50,000,000 50,000,000 

Jirigen  6  25,000  150,000 
 

4.2.6.3 Analisis Laba, Penjualan dan break even point Skenario I 
 Skenario pertama merupakan alternatif penambahan waktu kerja dengan 

memperhatikan future state sebagai acuan pelaksanaan produksi penyulingan. 

Future state menghilangkan proses penjemuran dan menggantikan dengan proses 

penyulingan. Artinya future state melakukan proses penyulingan sebanyak tiga 

kali setiap hari selama 17 hari. Pada skenario pertama dilakukan penyulingan 

dengan waktu kerja selama 30 hari dengan memanfaatkan 1 mesin yang tersedia 

di penyulingan minyak sereh wangi desa Cimungkal kabupaten Sumedang. 

1. Biaya 

Biaya tetap untuk penyulingan sereh wangi adalah biaya pemeliharaan 

mesin sebesar Rp 200.000,-dan biaya penyusutan mesin sebesar Rp 

375.000,- Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori biaya variabel 

adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya transportasi dan biaya 

bahan bakar. Biaya bahan baku (sereh wangi) dihargai Rp 510/kg kering 
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oleh pengepul/penyuling ke petani, artinya untuk satu kali panen sebanyak 

90 ton dibutuhkan dana sebesar Rp 45.900.000,-. Biaya tenaga kerja 

adalah Rp 75.000,- per hari dan untuk proses penyulingan pada skenario 

pertama dibutuhkan 30 hari kerja dengan jumlah pekerja sebanyak 2 orang, 

sehingga biaya tenaga kerja adalah sebesar Rp 4.500.000,- / 30 hari kerja. 

Biaya tansportasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan hasil 

minyak sereh wangi kepelanggan. Karena kendaraan yang digunakan 

adalah mobil pribadi maka biaya yag keluar adalah uang bensin sebesar 

Rp 200.000,- . Biaya bahan bakar adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

melakukan produksi penyulingan minyak sereh wangi, biaya ini 

dibutuhkan untuk membeli kayu bakar dan biaya minyak untuk membakar. 

Biaya bahan bakar yang dikeluarkan untuk satu hari proses penyulingan 

adalah sebesar Rp 50.000,00 dan pada satu kali periode dibutuhkan 30 hari 

penyulingan sehingga biaya bahan bakar yang dikeluarkan adalah Rp 

1.500.000,- 

Tabel 4. 23 Perkiraan Biaya Skenario I 

No Jenis Biaya 
Harga/ satuan 

(Rp) 
Banyaknya 
kebutuhan 

Total (Rp) 

1 
Fixed Cost       
Penyusutan mesin      37,5000.00 
Pemeliharaan      200,000.00 

Total fixed Cost  575,000.00 

2 

Variabel Cost       
Bahan baku  510.00 90,000 kg  45,900,000.00 
Tenaga Kerja (2 
orang)  75,000.00 30 hari kerja  4,500,000.00 
Transportasi      200,000.00 
Bahan bakar  50,000.00 30 hari kerja  1,500,000.00 

Total Variabel Cost  52,100,000.00 
TOTAL BIAYA  52,675,000.00 

2. Penerimaan 

Penerimaan merupakan pemasukan keuangan yang diterima oleh 

penyulingan minyak sereh wangi pada satu periode tertentu. Untuk total 

yang termasuk kedalam penerimaan adalah total penjualan. Harga 

penjualan untuk 1 kg minyak sereh wangi adalah sebesar Rp 170.000,- dan 

pada satu periode dihasilkan minyak sereh wangi sebanyak 360 kg. 

Artinya, minyak sereh wangi tersebut akan menghasilkan penjualan 

sebesar Rp 61.200.000,- untuk satu kali periode. Masukan ini akan 
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dikurangi dengan total biaya variable dan biaya tetap untuk mengetahui 

laba yang dihasilkan oleh penyulingan. 

3. Laporan Laba Rugi 

Laporan Laba Rugi merupakan bagian dari suatu laporan keuangan 

perusahaan yang dihasilkan dalam suatu periode buku atau periode 

akutansi yang menyajikan seluruh unsur pendapatan serta beban 

perusahaan yang pada akhirnya akan menghasilkan kondisi laba bersih 

atau rugi bersih. Tabel 4.24 menunjukan gambaran laporan Laba-rugi dari 

Penyulingan minyak sereh wangi pada Skenario I. 

Tabel 4. 24 Laporan perkiraan laba rugi Skenario I 

Kategori 
Harga per 

satuan (Rp) 
Jumlah 

kebutuhan 
Total Biaya(Rp) 

Penerimaan       
Penjualan  170,000.00 360  61,200,000.00 
TOTAL PENJUALAN      61,200,000.00 
Pengeluaran       
Biaya 
produksi/variabel 

      

Biaya bahan baku  510.00 90000  45,900,000.00 
Biaya TK @2  75,000.00 30  4,500,000.00 
Biaya transportasi      200,000.00 
Bahan Bakar  50,000.00 30.00  1,500,000.00 
Biaya Tetap       
Pemeliharaan      200,000.00 
Penyusutan mesin    325,000.00 
TOTAL BIAYA       52,675,000.00 
BENEFIT      8,250,000.00 
PAJAK 10%      612,000.00 
NET BENEFIT      7.913,000.00 

 

4. Analisis Finansial Usaha 

Dalam menganalisis laporan keuangan yang telah dipaparkan terdapat 

beberapa alat yang biasanya digunakan. Dengan melakukan analisis ha 

diharapkan penyulingan minyak sereh wangi dapat mengetahui apakah 

target yang telah ditetapkan telah dicapai atau belum. Serta analisis ini 

sebagai gambaran mengenai arah dari penyulingan minyak sereh wangi 

desa Cimungkal kabupaten Sumedang di masa yang akan datang. Alat 

yang digunakan untuk menganalisis adalah Return cost Ratio dan Break 

even point. 

a) Return Cost Ratio (R/C) 
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R/C adalah perbandingan antara penerimaan penjualan dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga menghasilkan 

produk. Penyulingan minyak sereh wangi dikatakan untung apabila 

R/C > 1. Semakin besar nilai R/C maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang akan diperoleh dari usaha tersebut. 

 

R/C = 
�����	��	�
����		��	����		�
����

�����	�����
 

  = 
8�	-�.*((.(((,�

8�	'*.-2'.(((,�
 

  = 1,16 

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai R/C 

diperoleh sebesar 1,16. Nilai 1,16 ini menunjukan angka yang lebih 

besar dari satu sehingga usaha Penyulingan minyak sereh wangi pada 

kondisi saat ini layak di usahakan dan menguntungkan karena 

ketentuan untuk nilai R/C didalam suatu usaha dikatakan layak dan 

menguntungkan apabila bernilai lebih besar dari 1. 

b) Break even point 

Break even point (BEP) menunjukkan penjualan perusahaan tidak 

mendapatkan laba dan tidak mendapatkan rugi.  

BEP (Rp)  = 
�����	�����

���
�����	��������

��� �	!"��
#
 

   = 
	8�	'2'.(((,�

���
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   = Rp 3.867.032,97 

BEP (Kg)  = 
�����	�����

$�	����	/�+������	&�
�����/�+
 

   = 
	8�	'2'.(((,�

8�	�2(.(((�8�	�00.2**,**
 

   = 22,75 kg 

Pada kondisi saat ini BEP akan dicapai pada pendapatan Rp 

3.867.032,97 atau pada penjualan 22,75 kg. Artinya pada kondisi 

tersebut penyulingan tidak mengalami kerugian tetapi juga belum 

mendapatkan laba penyulingan, atau apabila penyulingan ingin 

merencanakan untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui 
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penjualan minyak sereh wangi, maka penyulingan harus mampu 

memperoleh pendapatan minimal Rp 3.867.032,97 

 

c) Payback Periode 

Payback Periode adalah metode penilaian investasi yang mengabaikan 

time value. Metode ini mengukur periode waktu yang diperlukan untuk 

mengembalikan investasi produk. Pada kondisi saat ini dibutuhkan 

investasi terhadap bibit untuk 10 hektar dengan kebutuhan per hektar 

sebanyak 90.000 bibit. Maka : 

Payback Periode = 
B	C�3��3�

6���	��
3�.
 

   = 
�22.22'.(((

94,956,000
  

= 1,87 tahun 

M1 tahun 10 bulan 14 hari 

 
Tabel 4. 25  Payback Period Skenario I 

Investasi 
Luas 

Lahan(ha) 
Kebutuhan 

/ha 
Harga 

/bibit (Rp) Total (Rp) 
Laba bersih / 
tahun (Rp) 

PP 
(tahun) 

Bibit 17 30000 250.00 27,500,000.00 
  94,956,000.00 1.87 Jirigen  

 
11  25000.00  275,000.00 

mesin 
 

1 0000000.00 50,000,000.00 

 

4.2.6.4 Analisis Laba, Penjualan dan break even point Skenario II 
 Skenario kedua merupakan skenario dengan melakukan penambahan 

mesin sebanyak 1 mesin. Maksud dari penambahan mesin sebanyak 1 mesin ini 

adalah agar investasi tidak terlalu tinggi sehingga dibuatlah perbandingan 

keuntungan apabila dilakukan penambahan 1 mesin penyulingan. Skenario kedua 

ini terdapat dua bagian lagi yaitu pembagian hari kerja sebanyak 20 hari dan 30 

hari kerja. Maksud dari pembagian hari kerja ini adalah untuk membandingkan 

bagaimana keuntungan untuk waktu kerja sebenarnya dan penjadwalan usulan 

berdasarkan pengoptimalan hari kerja. 

1. Biaya 

Biaya tetap untuk penyulingan sereh wangi adalah biaya pemeliharaan 

mesin sebesar Rp 200.000,00 dan biaya penyusutan mesin dengan nilai Rp 

375.000,00 per mesin. Pada skenario dua diketahui terdapat penambahan 

satu mesin sehingga penyusutan mesin menjadi dua kali yaitu Rp 
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750.000,-. Sedangkan untuk biaya yang membedakan hari kerja sebanyak 

20 dan 30 hari kerja terdapat pada kategori biaya variable, yang termasuk 

dalam biaya variable adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya 

transportasi dan biaya bahan bakar. Biaya bahan baku (sereh wangi) 

dihargai Rp 510/kg kering oleh pengepul ke petani, artinya untuk 20 hari 

kerja maka dibutuhkan sebesar 120 ton dibutuhkan dana sebesar Rp 

61.200.000,- dan untuk 30 hari kerja penyulingan dibutuhkan bahan bakar 

sebesar 180 Ton yaitu senilai Rp 91.800.000,-.Biaya tenaga kerja adalah 

Rp 75.000,- per hari dan untuk proses penyulingan dibutuhkan 20 hari 

dengan jumlah pekerja sebanyak 4 orang, sehingga biaya tenaga kerja 

adalah sebesar Rp 6.000.000,- / 20 hari kerja dan untuk 30 hari kerja 

dibutuhkan biaya sebesar Rp 9.000.000,-. Biaya tansportasi adalah biaya 

yang dikeluarkan untuk mengantarkan hasil minyak sereh wangi 

kepelanggan. Karena kendaraan yang digunakan adalah mobil pribadi 

maka biaya yag keluar adalah uang bensin sebesar Rp 200.000,- . Biaya 

bahan bakar adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi 

penyulingan minyak sereh wangi, biaya ini dibutuhkan untuk membeli 

kayu bakar dan biaya minyak untuk membakar. Biaya bahan bakar yang 

dikeluarkan untuk satu hari adalah sebesar Rp 50.000,- sehingga biaya 

bahan bakar yang dikeluarkan adalah Rp 2.000.000 / 20 hari kerja dan Rp 

3.000.000 /30 hari kerja.  

Tabel 4. 26 Perkiraan Biaya Skenario II (20 hari kerja) 

No Jenis Biaya 
Harga /satuan 

(Rp) 
Banyaknya 
kebutuhan 

Total (Rp) 

1 
Fixed Cost       
Penyusutan mesin  375000 2 mesin  750,000.00 
Pemeliharaan   

 
 200,000.00 

Total fixed Cost  950,000.00 

2 

Variabel Cost   
 

  
Bahan baku  510.00 120,000 kg  61,200,000.00 
Tenaga Kerja (4 
orang)  75,000.00 

20 hari 
 6,000,000.00 

Transportasi   
 

 200,000.00 
Bahan bakar  50,000.00 20 hari  2,000,000.00 

Total Variabel Cost  69,400,000.00 
TOTAL BIAYA  70,350,000.00 

 
Tabel 4. 27 Perkiraan Biaya Skenario II (30 hari kerja) 

No Jenis Biaya 
Harga /satuan 

(Rp) 
Banyaknya 
kebutuhan 

Total (Rp) 
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No Jenis Biaya 
Harga /satuan 

(Rp) 
Banyaknya 
kebutuhan 

Total (Rp) 

1 
Fixed Cost       
Penyusutan mesin  375,000.00  2 mesin  750,000.00 
Pemeliharaan      200,000.00 

Total fixed Cost  950,000.00 

2 

Variabel Cost       
Bahan baku  510.00 180,000 kg  91,800,000.00 
Tenaga Kerja (4 orang)  75,000.00 30 hari   9,000,000.00 
Transportasi      200,000.00 
Bahan bakar  50,000.00 30 hari  3,000,000.00 

Total Variabel Cost  104,000,000.00 
TOTAL BIAYA  104,950,000.00 

2. Penerimaan 

Penerimaan merupakan pemasukan keuangan yang diterima oleh 

penyulingan minyak sereh wangi pada satu periode tertentu. Untuk total 

yang termasuk kedalam penerimaan adalah total penjualan. Harga 

penjualan untuk 1 kg minyak sereh wangi adalah sebesar Rp 170.000,- dan 

pada 20 hari kerja dan 30 hari kerja akan dihasilkan minyak sereh wangi 

sebanyak 1.320 kg. Artinya, minyak sereh wangi tersebut akan 

menghasilkan penjualan sebesar Rp 224.000.000,00 

3. Laporan Laba-Rugi 

Laporan Laba Rugi merupakan bagian dari suatu laporan keuangan 

perusahaan yang dihasilkan dalam suatu periode buku atau periode 

akutansi yang menyajikan seluruh unsur pendapatan serta beban 

perusahaan yang pada akhirnya akan menghasilkan kondisi laba bersih 

atau rugi bersih. Tabel menunjukan gambaran laporan Laba-rugi dari 

Penyulingan minyak sereh wangi pada Skenario II untuk waktu 20 dan 30 

hari kerja. 

 
Tabel 4. 28 Perkiraan Laba rugi Skenario II (20 hari kerja) 

Kategori 
Harga per 
satuan (rp) 

Jumlah 
kebutuhan 

Total Biaya/ 
bulan (Rp) 

Total biaya / 
tahun (Rp) 

Penerimaan 
   

979200000 
Penjualan 170,000.00 480 kg 81,600,000.00 
TOTAL 

PENJUALAN   
81,600,000.00 

Pengeluaran 
   

778,200,000 
Biaya 

produksi/variabel    

Biaya bahan baku 510 120000 ton 61,200,000.00 
Biaya TK @4 75,000.00 20 hari 1,500,000.00 
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Kategori 
Harga per 
satuan (rp) 

Jumlah 
kebutuhan 

Total Biaya/ 
bulan (Rp) 

Total biaya / 
tahun (Rp) 

Biaya transportasi 
  

200,000.00 
Biaya bahan bakar 50,000.00 20 hari 1,000,000.00 

Biaya Tetap 
   

Pemeliharaan 
  

200,000.00 
Pennusutan mesin 375,000 2 mesin 750,000.00 

 TOTAL BIAYA 
  

64,850,000.00 
BENEFIT 

  
16,750,000.00 201,000,000.00 

Pajak 
  

816,000.00 9792000 
NET BENEFIT 

  
15,934,000.00 191,208,000.00 

 
Tabel 4. 29 Perkiraan Laba rugi Skenario II (30 hari kerja) 

Jumlah 
kebutuhan 

Total Biaya/ 
bulan (Rp) 

Total biaya / 
tahun (Rp) 

  
1,468.800,000 

720 kg 122,400,000.00 

 122,400,000.00 

  

1,259,400,000 

  
180,000 

ton 
91,800,000.00 

30 hari 
kerja 

9,000,000.00 

 
200,000.00 

30 hari 
kerja 

3,000,000.00 

  
 

200,000.00 
mesin 750,000.00 

 104,950,000.00 

 17,450,000.00 209,400,000.00 

 
1,224,000.00 14,688.000.00 

 
16,226,,000.00 194,712,000.00 

 

4. Analisis Finansial Usaha 

Dalam menganalisis laporan keuangan yang telah dipaparkan terdapat 

beberapa alat yang biasanya digunakan. Dengan melakukan analisis ha 

diharapkan penyulingan minyak sereh wangi dapat mengetahui apakah 

target yang telah ditetapkan telah dicapai atau belum. Serta analisis ini 

sebagai gambaran mengenai arah dari penyulingan minyak sereh wangi 

desa Cimungkal kabupaten Sumedang di masa yang akan datang. Alat 

yang digunakan untuk menganalisis adalah Return cost Ratio dan Break 

even point. 

a) Return Cost Ratio (R/C) 

Lanjutan Tabel 4. 29 Perkiraan Laba rugi Skenario II (30 hari kerja) 
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R/C adalah perbandingan antara penerimaan penjualan dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga menghasilkan 

produk. Penyulingan minyak sereh wangi dikatakan untung apabila 

R/C > 1. Semakin besar nilai R/C maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang akan diperoleh dari usaha tersebut. 

R/C20 hari kerja= 
�����	��	�
����		��	����		�
����

�����	�����
 

  = 
8�	1�.-((.(((,�

8�	2(.,'(.(((,�
 

  = 1,16 

 

R/C30 hari kerja= 
�����	��	�
����		��	����		�
����

�����	�����
 

  = 
8�	�**.0((.(((,�

8�	�(0./'(.(((,�
 

  = 1,17 

Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai R/C untuk 

20 hari kerja diperoleh sebesar 1,16 dan untuk 30 hari kerja sebesar 

1,17. Nilai 1,16 dan 1,17 ini menunjukan angka yang lebih besar dari 

satu sehingga usaha Penyulingan minyak sereh wangi pada kondisi 

saat ini layak di usahakan dan menguntungkan karena ketentuan untuk 

nilai R/C didalam suatu usaha dikatakan layak an menguntungkan 

apabila bernilai lebih besar dari 1. 

b) Break even point 

Break even point (BEP) menunjukkan penjualan perusahaan tidak 

mendapatkan laba dan tidak mendapatkan rugi. Break event point 

untuk 20 hari kerja adalah sebagai berikut 

BEP (Rp)  = 
�����	�����

���
�����	��������

��� �	!"��
#
 

   = 
	8�	/'(.(((,�

���
:;	G=.A>>.>>>

:;	NE.G>>.>>>
#
 

   = Rp 6.354.098,36 

BEP (Kg)  = 
�����	�����

$�	����	/�+������	&�
�����/�+
 

   = 
	8�	/'(.(((,�

8�	�2(.(((�8�	�00.'1,,,,
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   = 37,38 kg 

Pada kondisi saat ini BEP akan dicapai pada pendapatan Rp 

6.354.098,36 atau pada penjualan 37,38 kg. Artinya pada kondisi 

tersebut penyulingan tidak mengalami kerugian tetapi juga belum 

mendapatkan laba penyulingan, atau apabila penyulingan ingin 

merencanakan untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui penjualan 

minyak sereh wangi, maka penyulingan harus mampu memperoleh 

pendapatan minimal Rp.6.354.098,36.  

Sedangkan break event point untuk 30 hari kerja adalah sebagai berikut 

BEP (Rp)  = 
�����	�����

���
�����	��������

��� �	!"��
#
 

   = 
	8�	/'(.(((,�

���
:;	E>A.>>>.>>>

:;	E<<.A>>.>>>
#
 

   = Rp 6.319.565,26 

BEP (Kg)  = 
�����	�����

$�	����	/�+������	&�
�����/�+
 

   = 
	8�	/'(.(((,�

8�	�2(.(((�8�	�00.000,00
 

   = 37,17 kg 

 Pada kondisi saat ini BEP akan dicapai pada pendapatan Rp 

6.319.565,26 atau pada penjualan 37,17 kg. Artinya pada kondisi 

tersebut penyulingan tidak mengalami kerugian tetapi juga belum 

mendapatkan laba penyulingan, atau apabila penyulingan ingin 

merencanakan untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui 

penjualan minyak sereh wangi, maka penyulingan harus mampu 

memperoleh pendapatan minimal Rp 6.319.565,26. 

c) Payback Periode 

Payback Periode adalah metode penilaian investasi yang mengabaikan 

time value. Metode ini mengukur periode waktu yang diperlukan untuk 

mengembalikan investasi produk. Pada skenario kedua dengan 20 hari 

kerja investasi dilakukan terhadap bibit untuk  26 hektar dengan 

kebutuhan per hektar sebanyak 30.000 bibit, dan untuk mesin 

sebanyak 2 mesin serta perlengkapan berupa jirigen 35 liter sebanyak 

14  Maka : 
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Payback Periode = 
B	C�3��3�

6���	��
3�.
 

   = 
*/'.,'(.(((

�*'.*(1.(((
  

= 2,36tahun 

M2 tahun 4 bulan 10 hari 

Tabel 4. 30 Payback Periode (20 hari kerja) 

Investasi 
Luas 

Lahan 
(ha) 

Kebutuhan  
Harga 

/bibit (Rp) Total (Rp) Laba bersih 
PP 

(tahun) 

Bibit 26 30,000 kg 250 195,000,000.00 
125,208,000.00 2.36 Mesin 

 
2 mesin 500,000.00 100,000,000.00 

Jirigen 
 

14 buah 25,000 350,000.00 

Pada skenario kedua dengan 30 hari kerja investasi dilakukan terhadap 

bibit untuk  44 hektar dengan kebutuhan per hektar sebanyak 30.000 

bibit, dan untuk mesin sebanyak 2 mesin serta perlengkapan berupa 

jirigen 35 liter sebanyak 21  Maka : 

Payback Periode = 
B	C�3��3�

6���	��
3�.
 

   = 
0,(.'*'.(((,((

�/0.2�*.(((,((
  

= 2,21 tahun M2 tahun 2 bulan 16 hari 

Tabel 4. 31 Payback Periode (30 hari kerja) 

Investasi Luas 
Lahan Kebutuhan 

Harga 
/satuan 

(Rp) 
Total (Rp) Laba bersih 

(Rp) 
PP 

(tahun) 

Bibit 44 30000 250 330,000,000.00 

194,712,000.00 2.21 Mesin 
 

2 50000000 100,000,000.00 

Jirigen 
 

21 25000 525,000.00 

 

4.2.6.5 Analisis Laba, Penjualan dan break even point Skenario III 
 Pada skenario ketiga perbaikan didasari dengan luas lahan tersedia yang 

akan menjadi tolak ukut bahan baku yang dihasilkan. Luas lahan yang dimiliki 

adalah sebesar 100 hektar dan dilakukan pembagian sebanyak 34 hektar untuk 

periode panen pertama dilanjutkan dengan luas lahan 33 hektar. Dengan adanya 

perluasan luas wilayah panen maka untuk mesin dan jumlah tenga kerja juga 

penyesuaian. Skenario ketiga ini terdapat dua bagian lagi yaitu pembagian hari 

kerja sebanyak 20 hari dan 30 hari kerja. Maksud dari pembagian hari kerja ini 

adalah untuk membandingkan bagaimana keuntungan untuk waktu kerja 

sebenarnya dan penjadwalan usulan berdasarkan pengoptimalan hari kerja. 
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1. Biaya 

Biaya tetap untuk penyulingan sereh wangi adalah biaya pemeliharaan 

mesin sebesar Rp 200.000,00 dan biaya penyusutan mesin dengan nilai Rp 

375.000,00 per mesin. Pada skenario ketiga diketahui terdapat 

penambahan enam mesin sehingga penyusutan mesin menjadi dua kali 

yaitu Rp 2.250.000,-. Sedangkan untuk biaya yang membedakan hari kerja 

sebanyak 20 dan 30 hari kerja terdapat pada kategori biaya variable, yang 

termasuk dalam biaya variable adalah biaya bahan baku, biaya tenaga 

kerja, biaya transportasi dan biaya bahan bakar. Biaya bahan baku (sereh 

wangi) dihargai Rp 510/kg kering oleh pengepul ke petani, artinya untuk 

20 hari kerja maka dibutuhkan sebesar 330 ton dibutuhkan dana sebesar 

Rp 168.300.000,- untuk 30 hari kerja juga memiliki kebutuhan yang sama 

dikarenakan kapasitas lahan tersedia sama besar. Perbedaan terletak pada 

jumlah mesin, jumlah mesin untuk 20 hari kerja adalah 6 mesin, dan 

jumlah mesin untuk 30 hari kerja adalah 4 mesin. Biaya tenaga kerja 

adalah Rp 75.000,- per hari dan untuk proses penyulingan dibutuhkan 20 

hari dengan jumlah pekerja sebanyak 12 orang, sehingga biaya tenaga 

kerja adalah sebesar Rp 18.000.000,- / 20 hari kerja dan untuk 30 hari 

kerja dibutuhkan biaya sebesar Rp 18.000.000,-. Biaya tansportasi adalah 

biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan hasil minyak sereh wangi 

kepelanggan. Karena kendaraan yang digunakan adalah mobil pribadi 

maka biaya yag keluar adalah uang bensin sebesar Rp 200.000,- . Biaya 

bahan bakar adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan produksi 

penyulingan minyak sereh wangi, biaya ini dibutuhkan untuk membeli 

kayu bakar dan biaya minyak untuk membakar. Biaya bahan bakar yang 

dikeluarkan untuk satu hari adalah sebesar Rp 50.000,- sehingga biaya 

bahan bakar yang dikeluarkan adalah Rp 2.000.000 / 20 hari kerja dan Rp 

3.000.000 /30 hari kerja. 

Tabel 4. 32 Perkiraan Biaya Skenario III (20 hari kerja) 

No Jenis Biaya 
Harga/ 

satuan (Rp) 
Banyaknya 
kebutuhan 

Total (Rp) 

1 
Fixed Cost       
penyusutan mesin 375,000.00   2,250,000.00 
Pemeliharaan     200,000.00 

Total fixed Cost 2,450,000.00 
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2 

Variabel Cost       
Bahan baku 510.00 330,000 kg 168,300,000.00 
Tenaga Kerja (12 orang) 75,000.00 20 hari 18,000,000.00 
Transportasi     200,000.00 
Bahan bakar 50,000.00 20 hari 6,000,000.00 

Total Variabel Cost 192,500,000.00 
TOTAL BIAYA 194,950,000.00 

  
Tabel 4. 33 Perkiraan Biaya Skenario III (30 hari kerja) 

No Jenis Biaya Harga 
/satuan (Rp) 

Banyaknya 
kebutuhan 

Total (Rp) 

1 
Fixed Cost       
penyusutan mesin 375,000.00   1,500,000.00 
Pemeliharaan     200,000.00 

Total fixed Cost 1,700,000.00 

2 

Variabel Cost       
Bahan baku 510.00 330,000.00 168,300,000.00 
Tenaga Kerja (8 orang) 75,000.00 30.00 18,000,000.00 
Transportasi      200,000.00 
Bahan bakar 50,000.00 30.00 6,000,000.00 

Total Variabel Cost 192,500,000.00 
TOTAL BIAYA 194,200,000.00 

 

2. Penerimaan 

Penerimaan merupakan pemasukan keuangan yang diterima oleh 

penyulingan minyak sereh wangi pada satu periode tertentu. Untuk total 

yang termasuk kedalam penerimaan adalah total penjualan. Harga 

penjualan untuk 1 kg minyak sereh wangi adalah sebesar Rp 170.000,- dan 

pada 20 hari kerja akan dihasilkan minyak sereh wangi sebanyak 480 kg. 

Artinya, minyak sereh wangi tersebut akan menghasilkan penjualan 

sebesar Rp 81.600.000,- untuk satu 20 hari kerja. Sedangkan untuk 30 hari 

kerja akan dihasilkan minyak sebanyak 720 kg dengan penjualan sebesar 

Rp 122.400.000,00. Masukan ini akan dikurangi dengan total biaya 

variable dan biaya tetap untuk mengetahui laba yang dihasilkan oleh 

penyulingan. 

3. Laporan Laba-Rugi 

Laporan Laba Rugi merupakan bagian dari suatu laporan keuangan 

perusahaan yang dihasilkan dalam suatu periode buku atau periode 

akutansi yang menyajikan seluruh unsur pendapatan serta beban 

Lanjutan Tabel 4. 33 Perkiraan Biaya Skenario III (30 hari kerja)  
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perusahaan yang pada akhirnya akan menghasilkan kondisi laba bersih 

atau rugi bersih. Tabel menunjukan gambaran laporan Laba-rugi dari 

Penyulingan minyak sereh wangi pada Skenario III untuk 20 dan 30 hari 

kerja. 

    Tabel 4. 34 Perkiraan Laporan Laba rugi Skenario III (20 hari kerja) 

Kategori 
Harga per 

satuan 
(rp) 

Jumlah 
kebutuhan 

Total 
Biaya/ 

bulan (Rp) 

Total biaya / 
tahun (Rp) 

Penerimaan    
2,692,800,000 Penjualan 170,000.00 1320 kg 224,000,000 

TOTAL PENJUALAN   224,000,000 
Pengeluaran    

2,339,400,000 

Biaya 
produksi/variabel    

Biaya bahan baku 510.00 
330,000 

ton 
168,300,000 

Biaya TK @12 75,000.00 
20 hari 
kerja 

18,000,000 

Biaya transportasi 
  

200,000 

Biaya bahan bakar 50,000.00 
20 hari 
kerja 

6,000,000 

Biaya Tetap    
Pemeliharaan 

  
200,000 

Pennusutan mesin 375,000 6 mesin 2,250,000 
TOTAL BIAYA   70,350,000. 

BENEFIT   29,450,000 353,400,000 
Pajak 

  
2,244,000 26,928,000 

NET BENEFIT 
  

27,206,000 125,208,000.00 
 

Tabel 4. 36 Perkiraan Laba rugi Skenario III (30 hari kerja) 

Kategori 
Harga per 

satuan 
(rp) 

Jumlah 
kebutuhan 

Total Biaya/ 
bulan (Rp) 

Total biaya / 
tahun (Rp) 

Penerimaan    
2,692,800,000 

Penjualan 170,000.00 1320 kg 224,000,000 
TOTAL 

PENJUALAN   224,000,000 

Pengeluaran    

2,330,400,000 

Biaya 
produksi/variabel    
Biaya bahan baku 510.00 330,000 ton 168,300,000 

Biaya TK @4 75,000.00 
30 hari 
kerja 

18,000,000 

Biaya transportasi 
  

200,000 

Biaya bahan bakar 50,000.00 
30 hari 
kerja 

6,000,000 

Biaya Tetap    
Pemeliharaan 

  
200,000 

Lanjutan Tabel 4. 354  Perkiraan Laba rugi Skenario III (30 hari kerja) 
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Kategori 
Harga per 

satuan 
(rp) 

Jumlah 
kebutuhan 

Total Biaya/ 
bulan (Rp) 

Total biaya / 
tahun (Rp) 

Pennusutan mesin 375,000 6 mesin 2,250,000 
TOTAL BIAYA   70,350,000. 

BENEFIT   30,200,000 362,400,000 
Pajak 

  
2,244,000 26,928,000 

NET BENEFIT 
  

27,956,000 335,472,000.00 
 

4. Analisis Finansial Usaha 

Dalam menganalisis laporan keuangan yang telah dipaparkan terdapat 

beberapa alat yang biasanya digunakan. Dengan melakukan analisis ha 

diharapkan penyulingan minyak sereh wangi dapat mengetahui apakah 

target yang telah ditetapkan telah dicapai atau belum. Serta analisis ini 

sebagai gambaran mengenai arah dari penyulingan minyak sereh wangi 

desa Cimungkal kabupaten Sumedang di masa yang akan datang. Alat 

yang digunakan untuk menganalisis adalah Return cost Ratio dan Break 

even point. 

a) Return Cost Ratio (R/C) 

R/C adalah perbandingan antara penerimaan penjualan dengan biaya-

biaya yang dikeluarkan selama proses produksi hingga menghasilkan 

produk. Penyulingan minyak sereh wangi dikatakan untung apabila 

R/C > 1. Semakin besar nilai R/C maka semakin besar pula tingkat 

keuntungan yang akan diperoleh dari usaha tersebut. 

 

R/C20 hari kerja= 
�����	��	�
����		��	����		�
����

�����	�����
 

  = 
8�	**0,0((.(((,�

8�	�/0,/'(,(((,�
 

  = 1,15 

 

R/C30 hari kerja= 
�����	��	�
����		��	����		�
����

�����	�����
 

  = 
8�	**0,0((,(((,�

8�	�/0,*((,.(((,�
 

  = 1,16 
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Berdasarkan perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai R/C untuk 

20 hari kerja diperoleh sebesar 1,15 dan untuk 30 hari kerja sebesar 

1,16. Nilai 1,15 dan 1,16 ini menunjukan angka yang lebih besar dari 

satu sehingga usaha Penyulingan minyak sereh wangi pada kondisi 

saat ini layak di usahakan dan menguntungkan karena ketentuan untuk 

nilai R/C didalam suatu usaha dikatakan layak an menguntungkan 

apabila bernilai lebih besar dari 1. 

b) Break even point 

Break even point (BEP) menunjukkan penjualan perusahaan tidak 

mendapatkan laba dan tidak mendapatkan rugi. Break event point 

untuk 20 hari kerja adalah sebagai berikut 

 

BEP (Rp)  = 
�����	�����

���
�����	��������

��� �	!"��
#
 

   = 
	8�	*,0'(,(((,�

���
:;	E=<,F>>,>>>.

:;	<<A.>>.>>>
#
 

   = Rp 17.234.482,76 

 

BEP (Kg)  = 
�����	�����

$�	����	/�+������	&�
�����/�+
 

   = 
	8�	*,0'(,(((,,�

8�	�2(.(((�8�	�00.11,,,,
 

   = 101,38kg 

Pada kondisi saat ini BEP akan dicapai pada pendapatan Rp 

17.234.482,76 atau pada penjualan 101,38kg. Artinya pada kondisi 

tersebut penyulingan tidak mengalami kerugian tetapi juga belum 

mendapatkan laba penyulingan, atau apabila penyulingan ingin 

merencanakan untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui 

penjualan minyak sereh wangi, maka penyulingan harus mampu 

memperoleh pendapatan minimal Rp 17.234.482,76. Sedangkan break 

event point untuk 30 hari kerja adalah sebagai berikut. 

 

BEP (Rp)  = 
�����	�����

���
�����	��������

��� �	!"��
#
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   = 
	8�	�.2((.(((,�

���
:;	E=<.F>>.>>>

:;	<<A.A>>.>>>
#
 

   = Rp 11.958.620,69 

BEP (Kg)  = 
�����	�����

$�	����	/�+������	&�
�����/�+
 

   = 
	8�	�.2((.(((,,�

8�	�2(.(((�8�	�0'.1,,,,,
 

   = 70,34 kg 

 

Pada kondisi saat ini BEP akan dicapai pada pendapatan Rp 

11.958.620,69 atau pada penjualan 70,34 kg. Artinya pada kondisi 

tersebut penyulingan tidak mengalami kerugian tetapi juga belum 

mendapatkan laba penyulingan, atau apabila penyulingan ingin 

merencanakan untuk memperoleh keuntungan tertentu melalui 

penjualan minyak sereh wangi, maka penyulingan harus mampu 

memperoleh pendapatan minimal Rp 11.958.620,69. 

c) Payback Periode 

Payback Periode adalah metode penilaian investasi yang mengabaikan 

time value. Metode ini mengukur periode waktu yang diperlukan untuk 

mengembalikan investasi produk. Pada skenario kedua dengan 20 hari 

kerja investasi dilakukan terhadap bibit untuk  90 hektar dengan 

kebutuhan per hektar sebanyak 30.000 bibit, dan untuk mesin 

sebanyak 6 mesin serta perlengkapan berupa jirigen 35 liter sebanyak 

38  Maka : 

Payback Periode = 
B	C�3��3�

6���	��
3�.
 

   = 
/-1.0'(.(((,�

,*-.02*.(((,�
  

= 2,97 tahun 

M2 tahun 11 bulan 20 hari 

Tabel 4. 37 Payback Period (20 hari kerja) 

Investasi 
Luas 

Lahan 
(ha) 

Kebutuhan  
Harga 

/bibit (Rp) Total (Rp) Laba bersih 
PP 

(tahun) 

Bibit 89 30,000 kg 250 667,500,000.00 
326,472,000.00 2,97 Mesin 

 
6 mesin 500,000.00 300,000,000.00 

Jirigen 
 

14 buah 25,000 950,000.00 
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Pada skenario kedua dengan 30 hari kerja investasi dilakukan terhadap 

bibit untuk  89  hektar dengan kebutuhan per hektar sebanyak 30.000 

bibit, dan untuk mesin sebanyak 4 mesin serta perlengkapan berupa 

jirigen 35 liter sebanyak 21  Maka : 

Payback Periode = 
B	C�3��3�

6���	��
3�.
 

   = 
1-1,0'(.(((,((

,,',02*.(((,((
  

= 2,59 tahun 

M2 tahun 7 bulan 3 hari 

Tabel 4. 38 Payback Period (30 Hari kerja) 

Investasi 
Luas 

Lahan Kebutuhan 
Harga 
/satuan 

(Rp) 
Total (Rp) 

Laba bersih 
(Rp) 

PP 
(tahun) 

Bibit 89 30000 250 667,500,000.00 
335,472,000 

 
2.59 Mesin 

 
4 50000000 200,000,000.00 

Jirigen 
 

21 25000 950,000.00 

BAB V ANALISIS 
 

5.1 Analisis Perbandingan Big Picture-Current State Map dan Big Picture- 
Futur State Map 

Penelitian  ini dilakukan menggunakan value stream mapping  yang 

diawali dengan penggambaran Big Picture-current state mapp pada proses 

produksi penyulingan. Terdapat beberapa hal yang dapat diketahui dari 

penggambaran Big Picture Mapping pada penyulingan minyak sereh wangi Desa 

Cimungkal yaitu aliran informasi dan aliran barang yang terjadi mulai saat 

masuknya bahan baku sereh wangi hingga di proses menjadi minyak sereh wangi 

(atsiri) dan dikirim ke pelanggan. Pada Big Picture-Current State Map yang 

digambarkan pada bab pengolahan data dihasilkan total lead time selama 587 

menit.  

Proses produksi penyulingan minyak sereg wangi dimulai saat bahan baku 

masuk dari petani kemudian dilakukan penimbangan oleh para pekerja di 

pengepul/penyulingan dan selanjutnya dilakukan penjemuran bahan baku. Tujuan 

dilakukannya penjemuran adalah agar daun sereh menghasilkan kuantitas yang 

lebih banyak dibandingkan dengan sereh wangi basah tetapi dengan tetap 
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