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ABSTRAK 

 

 

PT. Sawit Kaltim Lestari adalah pabrik pengolah buah sawit menjadi 

minyak minyak mentah (Crude Palm Oil) yang terletak di Puan Cepak, Muara 

Kaman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. PT. Sawit Kaltim Lestari didirikan 

pada tahun 2011 dan mulai beroperasi pada tahun 2012 hingga saat ini. PT. Sawit 

Kaltim Lestari merupakan anak perusahaan dari Kencana Group yang berkantor 

pusat di Kencana Tower Lt. 09 Business Park, Kebon Jeruk Jl. Raya Meruya Ilir 

No. 88, Meruya Utara Kembangan, Jakarta. Perusahaan memiliki permasalahan 

yaitu belum adanya software atau metode dalam menentukan kebun yang 

menghasilkan buah kelapa sawit dengan kualitas terbaik. 

Solusi yang ditawarkan kepada PT. Sawit Kaltim Lestari adalah 

menerapkan sebuah sistem dengan metode Analytical Hierarchy Process. 

Penerapan metode ini diharapkan dapat membantu perusahaan, khususnya bagian 

pabrik kelapa sawit dan perkebunan kelapa sawit dalam melakukan quality 

control pada buah kelapa sawit yang akan diolah oleh perusahaan menjadi minyak 

kelapa sawit. 

Dengan menerapkan metode Analytical Hierarchy Process, perusahaan 

telah memiliki metode pengambilan keputusan dalam menentukan buah kelapa 

sawit terbaik, khususnya perkebunan mana yang menyediakan kualitas buah 

kelapa sawit terbaik, sehingga perusahaan dapat melihat perkebunan mana yang 

menghasilkan buah kelapa sawit terbaik, dan perkebunan mana yang perlu 

dioptimalkan lagi dalam meningkatkan kualitas minyak kelapa sawit. 

 

Kata Kunci: Analytical Hierarchy Process, PT. Sawit Kaltim Lestari, Buah 

Kelapa Sawit Terbaik  
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Sawit Kaltim Lestari merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang agribisnis yang mengolah buah kelapa sawit menjadi minyak mentah, 

yang nantinya minyak mentah tersebut akan diolah oleh pihak selanjutnya 

menjadi minyak jadi atau minyak goreng. PT. Sawit Kaltim Lestari mulai 

beroperasi pada tahun 2012 sebagai anak perusahaan dari Kencana Group. Site 

Office PT. Sawit Kaltim Lestari berlokasi di Tanjung Saga, Kecamatan Muara 

Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75553. Untuk Head 

Office berlokasi di Kencana Tower Lt. 09 Business Park, Kebon Jeruk Jl. Raya 

Meruya Ilir No. 88, Meruya Utara Kembangan, Jakarta. PT. Sawit Kaltim Lestari 

saat ini memiliki sejumlah omzet kurang lebih Rp. 50.000.000.000/bulan. 

Karyawan yang dimiliki oleh PT. Sawit Kaltim Lestari untuk bagian pabrik saat 

ini berjumlah 105 orang karyawan. 

PT. Sawit Kaltim Lestari memiliki beberapa permasalahan yang butuh 

diselesaikan oleh pihak PT. Sawit Kaltim Lestari agar dapat menjalankan proses 

bisnis dengan baik serta dapat mencapai kesuksesan sesuai dengan target yang 

ditetapkan. Permasalahan pertama pada PT. Sawit Kaltim Lestari yaitu pihak 

laboratorium perusahaan mengalami sedikit permasalahan dalam menentukan 

kualitas buah kelapa sawit terbaik. Buah yang diterima oleh pihak pabrik dari 

pihak kebun terkadang tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh 

pimpinan, namun jika dilihat dari luarannya, buah tersebut memiliki ciri-ciri buah 

yang menghasilkan kualitas minyak yang banyak serta memiliki kandungan asam 

lemak bebas yang rendah.  

Permasalahan kedua, jika telah didapatkannya sebuah metode yang dapat 

membantu memecahkan permasalahan pertama, PT. Sawit Kaltim Lestari 

membutuhkan sebuah software yang mampu membantu mengimplementasikan 

metode pemecahan masalah tersebut. Hal ini dilakukan agar dapat memudahkan 
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karyawan yang bertugas dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan 

mudah dan cepat.  

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai permasalahan yang ada di PT. 

Sawit Kaltim Lestari tersebut, maka dibutuhkannya sebuah solusi agar PT. Sawit 

Kaltim Lestari dapat menjalankan proses bisnis dengan baik serta dapat mencapai 

target yang telah ditentukan. Adapun cara yang dapat digunakan yaitu dengan 

melakukan “Analisa Buah Kelapa Sawit Terbaik Menggunakan Metode 

Analytical Hierarchy Process Di PT. Sawit Kaltim Lestari (SKL) Kalimantan 

Timur” dalam menjalankan proses bisnis analisis kualitas buah kelapa sawit 

dengan membentuk permasalahan multikriteria yang disederhanakan dalam 

bentuk hirarki yang terdiri dari 3 komponen utama yaitu tujuan, kriteria, dan 

alternatif. Dengan dibentuknya permasalahan multikriteria yang disederhanakan 

dengan bentuk hierarki ini, diharapkan dapat membantu bagian laboratorium PT. 

Sawit Kaltim Lestari dalam mengambil sebuah keputusan untuk menentukan 

kualitas buah kelapa sawit terbaik pada tiap kebun inti perusahaan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang serta menerapkan Analytical Hierarchy Process 

pada PT. Sawit Kaltim Lestari (SKL) Kalimantan Timur. 

1.3 Batasan Masalah 

  Batasan masalah yang digunakan dalam perancangan serta penerapan 

Analytical Hierarchy Process ini adalah: 

1. Perancangan dan penerapan sistem pengambilan keputusan menggunakan 

Analytical Hierarchy Process pada bagian laboratorium pabrik kelapa sawit 

yang nantinya digunakan oleh pihak perusahaan khususnya staff bagian 

laboratorium agar dapat memudahkan dalam menentukan buah kelapa sawit 

dari kebun mana yang terbaik. 

2. Sistem pengambilan keputusan dalam quality control PT. Sawit Kaltim 

Lestari dirancang menggunakan software pembantu seperti Microsoft Excel 

yang dapat memudahkan staff perusahaan dalam menjalankan pekerjaannya 

dan juga sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap kedua divisi (Pabrik 
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dan Kebun) dalam melaporkan hasil dari buah kelapa sawit yang dikirim 

hingga diolah menjadi minyak mentah. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari perancangan dan penerapan Analytical Hierarchy Process 

adalah untuk membantu bagian laboratium PT. Sawit Kaltim Lestari dalam 

mengambil keputusan untuk menetapkan buah kelapa sawit yang baik dan 

memiliki kualitas pada minyak kelapa sawit. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari perancangan serta penerapan sistem 

pengambilan keputusan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process ini 

adalah: 

1. Kegiatan analisa buah kelapa sawit dapat lebih efisien dan efektif. 

2. Mencapai keberhasilan dalam memenuhi target kualitas minyak kelapa sawit 

yang telah ditetapkan 
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BAB II  

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah PT. Sawit Kaltim Lestari 

PT. Sawit Kaltim Lestari adalah salah satu anak perusahaan dari Kencana 

Group yang didirikan di Jakarta dengan nama PT. Sawit Kaltim Lestari dengan 

akta pendirian perusahaan Nomor 19 dibuat dihadapan notaris Yani Indrawaty 

Wibawa, S.H. yang berdudukan di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2004. Akta 

pendirian tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: C-11843 

HT.01.01.Th.2005. 

PT. Sawit Kaltim Lestari memiliki kantor pusat yang berlokasi di Kencana 

Tower Lt. 09 Business Park, Kebon Jeruk Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Meruya 

Utara Kembangan, Jakarta Barat, 11620, Indonesia. Sedangkan untuk site PT. 

Sawit Kaltim Lestari berada di Dusun Tanjung Saga, Desa Sabintulung, 

Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. PT. 

Sawit Kaltim Lestari terdiri dari perkebunan dan pabrik pengolahan minyak 

kelapa sawit serta membina dua koperasi plasma yang berlokasi di Kecamatan 

Muara Kaman, yaitu Bina Tani Sawit Lestari (BTSL), dan Bina Tani Muara 

Kaman (BTMU). 

Untuk perkebunan kelapa sawit, PT. Sawit Kaltim Lestari memiliki luas 

7000 Hektar dan terbagi menjadi dua area perkebunan, yaitu area inti dan area 

plasma. Area inti terbagi menjadi empat afdeling, yaitu afdeling Alfa, Bravo, 

Charlie, dan Delta. Sedangkan area plasma terbagi menjadi plasma BTSL dan 

plasma BTMU. Untuk pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, PT. Sawit Kaltim 

Lestari mengolah buah kelapa sawit yang diterima dari area inti dan areal plasma. 

Selain area inti dan area plasma, PT. Sawit Kaltim Lestari juga menerima buah 

yang berasal dari PT. Agro East Borneo Kencana dan PT. Agrojaya Tirta 

Kencana. Kapasitas pabrik pengolahan minyak kelapa sawit pada PT. Sawit 

Kaltim Lestari terpasang saat ini adalah 60 ton/jam, sedangkan kapasitas olahnya 

mencapai 50 ton/jam. 
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Hasil pengolahan buah kelapa sawit pada PT. Sawit Kaltim Lestari berupa 

PK (Palm Kernel) dan CPO (Crude Palm Oil). Palm Kernel disimpan di dalam 

dua buah Kernel Bisley atau Kernel Bin. Kernel Bisley 1 memiliki kapasitas 300 

ton dan Kernel Bisley 2 memiliki kapasitas 800 ton. Untuk CPO sendiri disimpan 

didalam dua buah CPO Storage. Masing-masing CPO Storage memiliki kapasitas 

tamping sebesar 3500 ton. 

2.2 Proses Bisnis PT. Sawit Kaltim Lestari 

PT. Sawit Kaltim Lestari memiliki alur proses bisnis yang cukup kompleks, 

dimana proses bisnis tersebut terdiri dari dua pengolahan dari buah kelapa sawit 

yaitu pengolahan minyak kelapa sawit atau CPO (Crude Palm Oil) dan 

pengolahan inti buah sawit atau kernel. 

1. Proses Bisnis Pengolahan Minyak Kelapa Sawit  

Adapun alur proses bisnis pengolahan minyak kelapa sawit di PT. Sawit 

Kaltim Lestari yaitu: 

a. Stasiun Reception/Penimbangan Buah 

Stasiun FFB Reception/Penimbangan Buah merupakan sistem penerimaan 

Tandan Buah Segar (TBS) yang dibawa oleh truk yang berasal dari 

perkebunan kelapa sawit menuju ke tempat penampungan yang ada di pabrik. 

b. Stasiun Grading 

Grading adalah penyortiran TBS sesuai dengan kriteria yang sudah disepakati 

oleh pihak kebun dan pabrik. Grading dilakukan setiap hari pada saat pabrik 

menerima buah. Grading dilakukan dengan disaksikan oleh saksi dari kebun 

dan Asisten Laboratorium. 
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Gambar 2. 1 Stasiun Grading 

c. Stasiun Loading Ramp 

Loading ramp merupakan rangkaian proses awal dari pengolahan kelapa 

sawit sebelum memasuki tahap selanjutnya. Adapun fungsi dari loading ramp 

adalah sebagai tempat penampungan sementara TBS sebelum dimasukkan ke 

dalam lori buah (fruit cages) atau dihantarkan dengan fruit bunch conveyor. 

Loading ramp pada PT. Sawit Kaltim Lestari mempunyai pintu sebanyak 12-

24 bays (2 jalur untuk double line) yang masing-masing pintu memiliki 

kapasitas 10-15 ton TBS/bays. Pintu-pintu tersebut digerakkan secara 

hidraulik yang fungsinya untuk membuka dan menutup pintu. 

 

Gambar 2. 2 Pintu Masuk Buah Kelapa Sawit Ke Stasiun Loading Ramp 

d. Stasiun Sterilizer/Perebusan 
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Sterilizer berfungsi sebagai tempat merebus buah TBS dengan menggunakan 

steam yang bertujuan untuk menghentikan aktifitas enzim lipase yang dapat 

menjadi katalisator dalam pembentukan trigliserida dan kemudian 

memecahnya untuk menjadi Asam Lemak Bebas (ALB). Aktivitas enzim 

lipase non aktif pada temperatur minimal 450oC. Melepaskan buah dari 

spiklet melalui cara hidrolisa hemiselulosa dan pektin yang terdapat di 

pangkal buah, dengan demikian akan mempermudah berondolan lepas dari 

tandannya pada saat proses penebahan. 

 

Gambar 2. 3 Bentuk Stasiun Sterilizer Dalam 3D 

e. Stasiun Thresher 

Stasiun Thresher berfungsi untuk memisahkan TBS yang telah direbus dari 

berondolan dan janjang kosong dengan cara diputar dan dibanting. Setelah 

dipisahkan, brondolan dikirim ke stasiun digester dan pressing dengan 

pencapaian  throughput mill per jam dan meminimalkan losses CPO & PK di 

Janjang Kosong (EB). Janjang kosong dikirim ke empty bunch area atau 

dibakar menggunakan incenerator. Tujuan atau fungsi stasiun threshing di 

PKS pada umumnya sama, hanya saja sistem yang digunakan berbeda sesuai 

desain awal PKS-nya. 
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Gambar 2. 4 Bentuk Stasiun Thresher Dalam 2D 

f. Stasiun Digester 

Digester merupakan alat pengaduk berondolan sampai homogen yang berasal 

dari thresher sebelum dikirim ke mesin press. Fungsi dari digester adalah 

untuk melepaskan sel - sel minyak dari pericrap (daging buah) dengan cara 

mencabik dan mengaduk, memisahkan pericrap dan nut, menghomogenkan 

massa brondolan / fruitlet sebelum diumpan ke press, mempertahankan 

temperature massa campuran fruitlet agar tetap pada 90°C - 95°C  untuk  

menghasilkan ekstraksi minyak yang efisien pada press. 
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Gambar 2. 5 Bentuk Stasiun Digester Dalam 2D 

g. Stasiun Screw Press/Pengepresan 

Fungsi dan tujuan pressing adalah mengekstraksi crude oil dari buah yang 

telah dicabik dengan oil loss dan nut pecah minimum pada ampas press (press 

cake). 
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Gambar 2. 6 Bentuk Stasiun Screw Press Dalam 2D 

h. Stasiun Klarifikasi 

Stasiun klarifikasi berfungsi untuk menghasilkan CPO sesuai dengan standard 

dan mendapatkan ekstraksi yang maksimum dengan melaksanakan kontrol 

yang optimal untuk memperkecil kehilangan minyak dan pemakaian biaya 

yang serendah mungkin. Di dalam stasiun klarifikasi terdapat perangkat 

penunjang dalam proses ini yang diantaranya yaitu: 

1) Stasiun Oil Gutter 

Oil gutter berfungsi untuk menampung dan mengalirkan crude oil dari screw 

press ke sand trap tank. Sfesifikasinya berbentuk talang yang dipasang 

miring dibawah bordes press.  Terbuat dari plate stainless stell dengan 

ketebalan 4 - 6 mm. 
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Gambar 2. 7 Bentuk Sand Trap Tank Dalam 2D 

2) Vibrating Screen 

Vibrating Screen berfungsi untuk menyaring kotoran berupa serat, pasir dan 

lumpur yang tercampur dengan minyak pada crude oil 

 

Gambar 2. 8 Bentuk Vibrating Screen Dalam 2D 

3) Crude Oil Tank (COT) 

Crude Oil Tank (COT) berfungsi untuk menampung crude oil yang telah 

disaring dari vibrating screen sebelum dipompakan  ke CST. 
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Gambar 2. 9 Bentuk Crude Oil Tank Dalam 2D 

4) Continuous Settling Tank (CST) 

Continuous Settling Tank berfungsi sebagai tempat pemisahan minyak, 

sludge serta benda lain yang terikut ke dalam crude oil. Prinsip pemisahan 

tersebut berdasarkan perbedaan berat jenis dari masing-masing komponen 

crude oil. 

 

Gambar 2. 10 Bentuk Continuous Settling Tank Dalam 2D 

5) Sludge Tank 
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Sludge tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara sludge untuk 

melanjutkan proses pengolahan selanjutnya. 

 

Gambar 2. 11 Kondisi Sludge Tank Di PT. Sawit Kaltim Lestari 

6) Sludge Centrifuge 

Sludge Centrifuge berfungsi untuk memisahkan minyak dari sludge yang 

merupakan hasil dari proses di CST. (contoh gambar ada di gambar sludge 

tank) 

7) Clean Oil Tank 

Clean Oil Tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara minyak 

yang dikutip dari CST untuk selanjutnya diproses untuk memperkecil kadar 

kotoran dan kadar air pada minyak tersebut. 



14 
 

 

 

Gambar 2. 12 Bentuk Clean Oil Tank Dalam 2D 

8) Purifier 

Purifier berfungsi untuk mengurangi kadar kotoran dan kadar air yang 

terkandung di dalam minyak. (contoh gambar ada di bagian gambar sludge 

tank) 

9) Vacuum Dryer 

Vacuum dryer berfungsi untuk memisahkan air dari minyak dengan cara 

mengkabutkan minyak ke dalam ruang vacuum. 
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Gambar 2. 13 Bentuk Vacuum Dryer Dalam 2D 

i. Stasiun Crude Palm Oil Storage 

Stasiun Crude Palm Oil Storage berfungsi sebagai tempat penyimpanan 

sementara dari minyak CPO yang telah di proses pada stasiun klarifikasi 

sebelum dijual atau dipasarkan pada pihak selanjutya untuk proses 

pengolahan minyak goreng. 

 

Gambar 2. 14 Kondisi Crude Palm Oil Storage Di PT. Sawit Kaltim Lestari 

2. Proses Bisnis Pengolahan Inti/Kernel Buah Kelapa Sawit 
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Inti/Kernel adalah stasiun yang melakukan  proses pemisahan antara 

cangkang (shell) dengan inti sawit (kernel), dengan terlebih dahulu 

memisahkan serabut (fiber) dengan biji sawit (nut). Adapun alur proses bisnis 

pengolahan inti/kernel buah kelapa sawit di PT. Sawit Kaltim Lestari yaitu: 

a. Tahap Pengkondisian Nut 

Pada tahap ini perlakuan bertujuan untuk melekangkan/melepaskan kernel 

dari keliling nut, sehingga akan menaikkan efektifitas pemecahan nut dan 

menghindari losses kernel akibat broken kernel, broken nut dan nut utuh. 

Proses pengkondisian ini dilakukan mulai dari : 

1) Stasiun Sterilizer 

2) Stasiun Digester 

3) Pengeringan serta pendinginan pada nut silo/hopper 

 

Gambar 2. 15 Kondisi Nut Silo/Hopper Di PT. Sawit Kaltim Lestari 

b. Tahap Pemecahan Nut 

Tahapan pemecahan ini bertujuan untuk memecahkan nut yang sudah bersih 

dari fiber dengan efisiensi maksimal (>96%) dan meminimalkan broken 

kernel (<15%), broken nut dan nut utuh untuk mengambil kernel yang ada di 

dalam nut. Pada proses pemecahan nut sampai dengan saat ini teknologi yang 

pernah digunakan adalah: 

1) Centrifugal Nut Cracker 

2) Ripple Mill 
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Gambar 2. 16 Kondisi Ripple Mill Di PT. Sawit Kaltim Lestari 

c. Tahap Pemisahan Antara Kernel dan Cangkang 

Setelah nut dipecahkan, kernel dan cangkang pecah masih bercampur (crack 

mixture), sehingga untuk mendapatkan kernel yang bersih dari  cangkang 

harus dipisahkan terlebih dahulu. 
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Gambar 2. 17 Sketsa 2D Proses Pemisahan Kernel dan Cangkang 

d. Tahap Pengeringan Kernel 

Proses ini dilakukan di kernel silo berbentuk persegi panjang atau silinder. 

Dilengkapi saluran-saluran udara untuk melewatkan udara panas guna 

pengeringan. Temperatur pengeringan berkisar diantara 50-80 0C dan jika 

temperatur terlalu panas dapat menyebabkan perubahan warna pada kernel 

(discolouration). Lamanya proses pengeringan berkisar 16 jam. Pemisahan 

metode basah kandungan kadar air berkisar 17-22%. Pemisahan metode 

kering kandungan kadar air berkisar 12-14%. Tujuan pengeringan untuk 

mendapatkan kernel hingga kadar air (moisture) sesuai standart pasar (<7%). 
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Gambar 2. 18 Sketsa 2D Kernel Silo 

e. Tahap Penyimpanan Kernel/Kernel Bin 

Pada tahap ini kernel yang telah dikeringkan pada tahap sebelumnya 

disimpan di tempat penyimpanan sementara sebelum kernel dijual atau 

dipasarkan untuk tahap pengolahan selanjutnya menjadi minyak goreng. 

 

Gambar 2. 19 Kondisi Kernel Bin Di PT. Sawit Kaltim Lestari 
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2.3 Stuktur Organisasi PT. Sawit Kaltim Lestari 

Struktur organisasi PT. Sawit Kaltim Lestari dapat dilihat pada gambar 

2.20 sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 20 Struktur Organisasi PT. Sawit Kaltim Lestari 

2.4 Job Description  

Struktur organisasi tersebut diimbangi dengan job description yang jelas 

pada masing-masing posisi, sebagai berikut: 

1. Mill Manager & Builking 

- Membuat anggaran belanja dan program kerja sesuai dengan norma-

norma, petunjuk dan peraturan perusahaan untuk kelancaran kegiatan 

pengolahan 

- Membagi tugas pekerjaan sesuai dengan bidang para pekerja yang ada 

- Melakukan pengawasan teratur pada lingkungan kerja pabrik kelapa sawit 

agar semua pekerja dapat mengoperasikan dan merawat mesin-mesin 

yang ada di pabrik 

- Membina pengetahuan dan keterampilan petugas sesuai dengan kemajuan 

teknologi yang ada dalam mengoperasikan alat-alat yang ada di pabrik 

kelapa sawit 

- Memelihara iklim di pabrik agar para pekerja dapat merasa nyaman dalam 

melaksanakan pekerjaannya 

2. Asisten Proses I & II 

- Membantu Mill Manager dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja 

pabrik khususnya bagian proses pabrik 



21 
 

 

- Memberikan arahan kepada pekerja dalam menggunakan mesin dan 

peralatan dari setiap stasiun demi menjaga kualitas dan kuantitas mesin 

dan peralatan di setiap stasiun 

- Mengendalikan proses pengolahan pabrik kelapa sawit untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik 

- Melaporkan hasil kerja dan seluruh kegiatan kepada Mill Manager 

3. Asisten Maintenance 

- Membantu Mill Manager dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja 

pabrik khususnya bagian maintenance pabrik 

- Bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan perbaikan mesin pabrik 

- Memastikan kegiatan perawatan rutin dilakukan sesuai dengan koordinasi 

Mill Manager 

- Melaporkan hasil kerja dan seluruh kegiatan kepada Mill Manager  

4. Asisten Laboratorium 

- Membantu Mill Manager dalam melakukan pengawasan terhadap pekerja 

pabrik khususnya bagian laboratorium pabrik 

- Bertanggung jawab terhadap analisa mutu, kualitas, dan rendemen CPO 

(Crude Palm Oil) dan PK (Palm Kernel) 

- Bertanggung jawab terhadap analisa air 

- Bertanggung jawab terhadap analisa limbah cair 

- Memberikan laporan hasil analisa seluruh kegiatan kepada Mill Manager 

5. Asisten Kantor 

- Membantu merencanakan, mengerjakan serta mengadakan strategi untuk 

perusahaan 

- Mengumpulkan data seputar kinerja dari para karyawan 

- Menyusun koordinasi seputar kegiatan dan peraturan yang menyangkat 

karyawan 

- Menyusun analisis data serta laporan kerja 

- Melakukan pengupahan karyawan dan pencatatan pajak penghasilan 

karyawan 

6. Asisten Builking 
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- Mengimplementasikan rencana pendistribusian CPO dan Kernel dari mill 

menuju bulking dan customer sesuai dengan SOP 

- Memantau dan melaporkan persediaan harian dan kualitas CPO dan 

Kernel sesuai prosedur untuk bulking head 

- Melakukan tugas administrasi dokumen pengiriman CPO dan kernel serta 

laporan rutin ke internal dan eksternal 

- Membuat pengajuan izin terkait keseluruhan aktivitas bulking dan 

trucking 

- Memberikan laporan hasil kegiatan kepada Mill Manager 
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BAB III  

LANDASAN TEORI 

 

 Dalam merancang dan menerapkan metode Analytical Hierarchy Process 

dalam menentukan buah kelapa sawit terbaik di PT. Sawit Kaltim Lestari, terdapat 

teori-teori dasar yang dapat digunakan untuk membantu kegiatan penelitian dan 

menyelesaikan permasalahan yang ada. 

3.1 Tanaman Kelapa Sawit 

Purwiyatno Hariyadi (2014) menyatakan bahwa tanaman kelapa sawit 

(Elaeis Guineensis Jacq) merupakan tanaman yang berasal dari Afrika Barat, 

terutama disekitar Angola sampai Senegal. Berdasarkan catatan arkeologi yang 

ditemukan di Abydos, Mesir yang memberikan gambaran bahwa minyak kelapa 

sawit telah digunakan sejak sekitar 5.000 tahun yang lalu. Sejarah penggunaan 

minyak kelapa sawit yang sedemikian lamanya dan telah menyebar diberbagai 

negara menunjukkan bahwa minyak kelapa sawit dikenal dan dipercaya 

masyarakat sebagai minyak yang aman diolah dan dikonsumsi. 

Saat ini, minyak kelapa sawit merupakan salah satu dari 17 jenis minyak 

makan yang diperjualbelikan secara massal atau global dengan standar mutu yang 

telah ditetapkan dan keamanan pangan yang telah diatur dan diakui oleh CODEX 

Alimentarius Comission. CODEX Alimentarius Comission merupakan sebuah 

organisasi dunia yang dibentuk oleh FAO dan WHO dengan tujuan 

mengembangkan standar mutu dan keamanan pangan dalam melindungi 

kesehatan konsumen dan sekaligus menjamin praktek perdagangan secara jujur.  

3.2 Buah Kelapa Sawit 

Purwiyatno Hariyadi (2014) menyatakan bahwa buah kelapa sawit 

merupakan buah yang kaya akan minyak. Di dalam tandan buah kelapa sawit 

yang dipanen, terdiri dari kulit dan tandan/janjang (29%), lalu biji atau inti sawit 

(11%), dan daging buah (60%). Hal ini merupakan karakteristik unik dan unggul 

dari buah kelapa sawit bila dibandingkan dengan jenis tanaman penghasil minyak 

lainnya, karena buah kelapa sawit dapat menghasilkan dua jenis minyak sekaligus 
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yang berasal dari daging buahnya (mesocrap) dan inti buah kelapa sawit/kernel 

buah kelapa sawit. 

Dalam proses menghasilkan minyak, buah kelapa sawit perlu dipress 

terlebih dahulu agar mengeluarkan minyak yang terkandung dalam buah. Proses 

pengepresan pada daging buah kelapa sawit akan menghasilkan minyak kasar 

(Crude Palm Oil, CPO) dan tersisa inti buah kelapa sawit yang akan 

menghasilkan minyak inti sawit kasar (Crude Palm Kernel Oil, CPKO).  

Kedua jenis minyak tersebut, dapat diproses dan diolah menjadi berbagai 

jenis produk turunannya. CPO dan CPKO memiliki karakteristik kimia, fisik dan 

gizi unik yang berbeda. CPO memiliki kandungan asam palmitat (C16) sedangkan 

CPKO memiliki kandungan asam laurat (C12) dan asam miristat (C14). Secara 

proses pengolahannya, CPO lebih banyak diproses lebih lanjut menjadi minyak 

goreng atau sering disebut sebagai minyak kelapa sawit dibandingkan dengan 

CPKO. 

3.3 Jenis-Jenis dan Karakteristik Buah Kelapa Sawit  

3.3.1 Jenis-Jenis Buah Kelapa Sawit 

Pada tanaman kelapa sawit yang telah menyebar ke berbagai negara, 

tanaman tersebut memiliki varietas buah yang berbeda-beda. Berikut merupakan 

jenis-jenis buah kelapa sawit yang diketahui saat ini. 

1. Buah Dura 

 

Gambar 3. 1 Buah Dura 
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Buah dura yaitu buah kelapa sawit yang memiliki cangkang tebal sehingga 

sering dianggap bisa memperpendek umur mesin pengolah, namun biasanya buah 

tipe ini memiliki tadan buah yang besar-besar dan kandungan minyak per 

tandannya berkisar 18%. Adapun ciri-ciri yang dimiliki buah dura ialah tebal 

cangkangnya sekitar 2-8 mm dan tidak terdapat lingkaran serabut pada bagian luar 

cangkang, daging buah dura cenderung tipis, sementara daging bijinya besar 

dengan kandungan minyak rendah. 

2. Buah Pisifera 

 

Gambar 3. 2 Buah Pisifera 

Buah pisifera yaitu buah kelapa sawit yang tidak memiliki cangkang, 

sehingga tidak memiliki inti (kernel) yang menghasilkan minyak ekonomis dan 

bunga betinanya steril sehingga sangat jarang menghasilkan buah.Adapun ciri-ciri 

yang dimiliki buah pisifera ialah memiliki cangkang yang sangat tipis (bahkan 

hampir tidak ada), daging buah lebih tebal jika dibandingkan dengan sawit jenis 

dura, daging biji yang sangat tipis, tidak bisa diperbanyak tanpa menyilangkannya 

dengan jenis lain, serta tidak dapat digunakan sebagai bahan untuk tanaman 

komersial, namun bisa digunakan sebagai induk jantan. 

3. Buah Tenera 
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Gambar 3. 3 Buah Tenera 

Buah Tenera yaitu buah kelapa sawit yang berasal dari hasil persilangan 

antara induk dura dan jantan pisifera. Jenis ini dianggap bibit unggul karena 

melengkapi kekurangan masing-masing induk dengan sifat cangkang buah tipis 

namun bunga betinanya tetap fertile. Beberapa tenera unggul memiliki persentase 

daging buah perbuah mencapai 90% dan kandungan minyak pertandannya bisa 

mencapai 28%.Adapun ciri-ciri yang dimiliki buah tenera ialah memiliki tebal 

cangkang yang cukup tipis, sekitar 0,5 mm – 4mm, terdapat lingkaran serabut 

disekeliling tempurung, daging buah yang sangat tebal, tandan buah lebih banyak, 

tetapi ukuran buahnya cenderung lebih kecil. 

3.3.2 Kriteria Buah Kelapa Sawit 

Selain memiliki jenis-jenis buah yang berbeda, buah kelapa sawit juga 

memiliki kriteria-kriteria tertentu dengan keterangan sebagai berikut. 

1. Buah Normal 

- Buah Mentah 

Buah tidak ada yang memberondol dan berwarna hitam pekat. 
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Gambar 3. 4 Buah Mentah 

- Buah Kurang Matang 

Berondolan lepas lebih besar dari 3 berondolan tapi belum mencapai standar 

minimum (1kg terdapat 2 berondol lepas) 

 

Gambar 3. 5 Buah Kurang Matang 

- Buah Matang 

Berondolan lepas mencapai standar minimum (1kg ada 2 berondolan) sampai 

50% berondolan lepas dari total berondolan perjanjang. 



28 
 

 

 

Gambar 3. 6 Buah Matang 

- Buah Terlalu Matang 

Berondolan lepas dari janjangan 50%-75% 

 

Gambar 3. 7 Buah Terlalu Matang 

- Janjang Kosong 

Berondolan daam janjangan tinggal tersisa hanya 25% - 0% perjanjang. 
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Gambar 3. 8 Janjang Kosong 

2. Buah Abnormal 

- Buah Parthenocarpic  

Terdapat 50% berondolan kecil-kecil (buah cengkir) perjanjang. 

 

Gambar 3. 9 Buah Parthenocarpic 

- Buah Keras (Hard Bunch) 

Ujung berondolan berwarna hitam dan pecah-pecah (terbelah empat). 

Berondolan susah lepas dari janjangan. 
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Gambar 3. 10 Buah Keras 

3. Berondolan 

Berondolan ditakar dengan menggunakan takaran yang sudah ditentukan, 

misalkan untuk 1 takaran ditimbang beratnya 50 kg. 

 

Gambar 3. 11 Berondolan 

4. Tangkai Panjang 

Apabila tangkai lebih dari batas lebar permukaan janjangan (maksimal 2,5 

cm) 
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Gambar 3. 12 Buah Tangkai Panjang 

3.3.3 Bagian-Bagian Dalam Buah Kelapa Sawit 

Dalam buah kelapa sawit, terdapat bagian-bagian yang terdapat pada 

tandan buah yang terdiri dari. 

1. Buah Luar 

 

Gambar 3. 13 Buah Luar 

2. Buah Tengah 
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Gambar 3. 14 Buah Tengah 

3. Buah Dalam 

 

Gambar 3. 15 Buah Dalam 

4. Buah Partheno 
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Gambar 3. 16 Buah Partheno 

5. Calyx atau Kotoran 

 

Gambar 3. 17 Calyx atau Kotoran 

3.4 Sistem Pendukung Keputusan 

3.4.1 Pengertian Sistem 

Henry C. Lucas Jr. (1987) menyatakan bahwa sistem adalah suatu 

komponen atau variabel yang terorganisasi, saling bergantung satu sama lain dan 

terpadu. Gordon B. Davis (2013) juga menyatakan bahwa sebuah sistem terdiri 

dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama-sama untuk 

mencapai beberapa sasaran tujuan.  
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Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sistem merupakan 

kumpulan semua unsur yang ada dalam suatu lingkup permasalahan yang saling 

berintegrasi, sehingga setiap informasi yang ada akan dapat dimanfaatkan oleh 

pihak-pihak yang ada dalam lingkup permasalahan untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. 

Menurut Gordon B. Davis (2013) sistem mempunyai karakteristik sebagai 

berikut: 

• Tujuan: sistem harus mempunyai tujuan, sehingga segala aktivitasnya 

terarah pada satu tujuan yang pasti. 

• Kesatuan: sistem merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Suatu 

sistem akan menghasilkan nilai lebih dalam satu kesatuan dibandingkan 

jika bagian-bagiannya berjalan sendiri-sendiri. Dan suatu sistem akan 

kehilangan nilai serta fungsinya jika ada bagiannya yang tidak berfungsi. 

• Keterkaitan: setiap bagian dari suatu sistem saling terkait satu sama 

lainnya dan memiliki ketergantungan antara satu dengan lainnya. 

• Keterbukaan: sistem pasti memiliki batasan-batasan, dan pasti berinteraksi 

dengan sistem yang lebih luas yang berada di luar dirinya. Sistem lebih 

luas yang berada di luar sistem, di sebut lingkungan. Esensinya adalah 

sistem bekerja melalui lingkungan dan bekerja terhadap lingkungan. Jika 

ada sistem tertutup, maka sebenernya sistem itu gagal berhubungan 

dengan lingkungannya. 

• Transformasi: sistem harus melakukan kegiatan dalam upayanya mencapai 

tujuan. Dalam kegiatan itu, sistem pasti memerlukan input yang kemudian 

ditransformasikan menjadi suatu bentuk keluaran sesuai dengan tujuan 

sistem. 

• Mekanisme Pengendalian: untuk menjaga agar sistem selalu berjalan 

sesuai dengan tujuan, maka harus ada mekanisme pengendalian yang 

menjaga arah dari suatu sistem. 

3.4.2 Pengertian Keputusan 
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Menurut Hasan (2004), keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang 

harus dapat menjawab pertanyaan tentang apa yang dibicarakan dalam 

perencanaan. Keputusan dapat berupa tindakan terhadap pelaksanaan yang sangat 

menyimpang dari rencana semula. 

Menurut Agustina (2011), keputusan adalah pilihan diantara alternatif-

alternatif. Definisi ini mengandung tiga pengertian, yaitu adalah pilihan atas dasar 

logika atau pertimbangan, ada beberapa alternatif yang harus dipilih dari salah 

satu yang terbaik, da nada tujuan yang ingin dicapai dan keputusan itu makin 

mendekatkan pada tujuan tersebut. 

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

keputusan merupakan suatu pemecahan masalah yang harus dilakukan melalui 

satu pemilihan dari beberapa alternatif. 

 Kendall (2003) berpendapat bahwa terdapat tiga macam keputusan, yang 

biasanya dibayangkan oleh banyak orang bahwa keputusan sebagai keputusan-

keputusan yang sudah ada dalam suatu deretan langkah dari terstruktur ke tidak 

terstruktur. 

1. Keputusan terstruktur adalah suatu keputusan di mana semua atau sebagian 

besar dari variabel-variabel yang ada diketahui dan bisa deprogram secara 

total. Keputusan yang terstruktur bersifat rutin dan memerlukan sedikit 

pendapat manusia begitu variabel-variabel tersebut deprogram. 

2. Keputusan tidak terstruktur adalah keputusan yang tetap resistan terhadap 

komputerisasi dan tergantung sepenuhnya pada intuisi. 

3. Keputusan semi terstruktur adalah keputusan yang bisa diprogramkan 

sebagian namun masih memerlukan pendapat manusia. 

3.4.3 Pengertian Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

Pada dasarnya sistem pendukung keputusan dirancang untuk mendukung 

seluruh tahap pengambilan keputusan mulai dari mengidetifikasi masalah, 

memilih data yang relevan, menentukan pendekatan yang digunakan dalam proses 

pengambilan keputusan, sampai mengevaluasi pemilihan alternatif. 
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Ada berbagai pendapatan mengenai sistem pendukung keputusan, antara 

lain sebagai berikut: 

1. Menurut Scott Morton (1971), sistem pendukung keputusan merupakan suatu 

sistem interaktif berbasis komputer, yang membantu pengambilan keputusan 

melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan 

masalah-masalah yang sifatnya semi terstruktur dan tidak terstruktur, yang 

intinya mempertinggi efektifitas pengambilan keputusan. 

2. Menurut Alavi dan Napier, sistem pendukung keputusan merupakan suatu 

kumpulan prosedur pemrosesan data dan informasi yang berorientasi pada 

penggunaan model untuk menghasilkan berbagai jawaban yang dapat 

membantu manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem ini harus 

sederhana, mudah dan adaptif. 

3. Sedangkan menurut Al-Hamdany (2003), sistem pendukung keputusan adalah 

sistem interaktif yang mendukung proses pembuatan keputusan melalui 

presentasi informasi yang dirancang secara spesifik untuk pendekatan 

penyelesaian masalah dan kebutuhan-kebutuhan aplikasi para pembuat 

keputusan, serta tidak membuat keputusan untuk pengguna. 

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pendukung 

keputusan adalah suatu sistem informasi yang spesifik yang bertujuan untuk 

membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan 

persoalan yang bersifat semi terstruktur secara efektif dan efisien, serta tidak 

menggantikan fungsi pengambil keputusan dalam membuat keputusan. 

3.4.4 Kelebihan Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

Sistem pendukung keputusan (SPK) dapat memberikan keuntungan-

keuntungan kepada pemakainya. Menurut Turban (2005) keuntungan-keuntungan 

tersebut meliputi: 

1. Memperluas kemampuan pengambil keputusan dalam memproses 

data/informasi untuk pengambilan keputusan. 

2. Menghemat waktu yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah, terutama 

berbagai masalah yang sangat kompleks dan tidak terstruktur. 
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3. Menghasilkan solusi dengan lebih cepat dan hasilnya dapat diandalkan. 

4. Mampu memberikan berbagai alternative dalam pengambilan keputusan, 

meskipun seandainya SPK tidak mampu memecahkan masalah yang dihadapi 

oleh pengambil keputusan, namun dapat digunakan sebagai stimulant dalam 

memahami persoalan. 

5. Memperkuat keyakinan pengambil keputusan terhadap keputusan yang 

diambilnya. 

6. Memberikan keuntungan kompetitif bagi organisasi secara keseluruhan 

dengan penghematan waktu, tenaga dan biaya. 

3.4.5 Kekurangan dari Sistem Pendukung Keputusan (SPK) 

Meskipun telah dirancang dengan kompleks dan seteliti mungkin dan 

mempertimbangkan seluruh faktor yang ada, menurut Turban (2005) SPK 

mempunyai kelemahan atau keterbatasan, diantaranya yaitu: 

1. Ada beberapa kemampuan manajemen dan bakat manusia yang tidak dapat 

dimodelkan, sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya 

mencerminkan persoalan sebenernya. 

2. SPK terbatas untuk memberikan alternatif dari pengetahuan yang diberikan 

kepadanya (pengetahuan dasar serta model dasar) pada waktu perancangan 

program tersebut. 

3. Proses-proses yang dapat dilakukan oleh SPK biasanya tergantung juga pada 

kemampuan perangkat lunak yang digunakan. 

4. Harus selalu diadakan perubahan secara kontinyu untuk menyesuaikan 

dengan keadaan lingkungan yang terus berubah agar sistem tersebut up to 

date. 

5. Bagaimanapun juga harus diingat bahwa sistem pendukung keputusan 

dirancang untuk membantu/mendukung pengambilan keputusan dengan 

mengolah informasi dan data yang diperlukan, dan bukan untuk mengambil 

alih pengambilan keputusan. 
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3.5 Metode Analytical Hierarchy Process 

Al-Hamdany (2003) menyatakan bahwa proses pengambilan keputusan 

pada dasarnya adalah memilih suatu alternatif. Analytical Hierarchy Process 

(AHP) merupakan metode penyelesaian problem kriteria ganda, yang menuntut 

pembuat keputusan mengeluarkan pendapat berkaitan dengan tingkat kepentingan 

relatif dari masing-masing kriteria yang ada dan kemudian menunjukkan 

preferensi berkaitan dengan tingkat kepentingan setiap kriteria untuk setiap 

alternatif. 

 Wiji Setiyaningsih (2015) menyatakan bahwa Analytical Hierarchy 

Process (AHP) adalah suatu teori tentang pengukuran yang digunakan untuk 

menemukan skala rasio dengan melakukan perbandingan berpasangan antar 

faktor. Perbandingan berpasangan tersebut dapat diperoleh melalui pengukuran 

aktual maupun pengukuran relatif dari derajat kesukaan, tingkat kepentingan, 

perasaan (intuisi), pengalaman seseorang maupun fakta, yang merupakan skala 

dasar yang mencerminkan kekuatan dan preferensi relatif. 

 Peralatan utama AHP adalah sebuah hirarki fungsional dengan input 

utamanya persepsi manusia. Dengan hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak 

terstruktur dipecahkan ke dalam kelompok-kelompoknya. Kemudian kelompok-

kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hirarki. Pada dasarnya formulasi 

matematis pada model AHP dilakukan dengan menggunakan suatu matriks. 

3.5.1 Prinsip-Prinsip Yang Digunakan Dalam Analytical Hierarchy Process 

1. Tahap Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini, peneliti menentukan tujuan utama dari apa yang hendak diraih 

pada penelitian ini 

2. Dekomposisi 

Setelah mengidentifikasi masalah, kemudian dilakukan tahap dekomposisi 

yaitu memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsur dibawahnya. Hal ini 

yang menjadi alasan proses ini dinamakan hirarki. 
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Gambar 3. 18 Contoh Bentuk Hirarki 

3. Comparative Judgement 

Comparative Judgement merupakan proses pembuatan nilai tentang 

kepentingan relative dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya 

dengan tingkat di atasnya. Penilaian tersebut sangatlah penting karena akan 

berpengaruh terhadap prioritas dari elemen yang ada. Hasil dari penilaian ini 

dituliskan dalam matriks yang disebut dengan matriks pairwise comparison. 

Adapun pertanyaan yang diajukan dalam menentukan matriks pairwise 

comparison ialah: 

- Elemen mana yang lebih (penting/disukai/mungkin/dsb) 

- Berapa kali lebih (penting/disukai/mungkin/dsb) 

Skala dasar yang dapat digunakan dalam penyusunan skala kepentingan ini 

adalah: 
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Gambar 3. 19 Skala Perbandingan 

Contoh Matriks Pairwise Comparison Untuk Tujuan (Goal) Sebagai Berikut: 

 

Gambar 3. 20 Contoh Matriks Pairwise Comparison 

4. Synthesis of Priority 

Dari setiap matriks pairwise comparison pada gambar di atas tahap 

selanjutnya ialah mencari local priority. Matriks pairwise comparison 

terdapat pada setiap tingkat, sehingga untuk mendapatkan global priority, 

harus dilakukan sintesis diantara local priority. 
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Gambar 3. 21 Contoh Synthesis Priority 

5. Matriks Yang Dinormalisasi 

 

Gambar 3. 22 Contoh Matriks Normalisasi 

6. Local priority untuk tingkat tujuan: dihitung dengan cara mencari rata-rata 

dari setiap kriteria 
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Gambar 3. 23 Contoh Local Priority 

7. Logical Consistency 

Konsistensi memiliki 2 makna yaitu 

- Objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan 

relevansi, contoh: anggur dan kelereng (kriteria bulat) 

- Menyangkut tingkat hubungan antara objek yang didasarkan pada kriteria 

tertentu, contoh: madu 5x lebih manis dari gula, dan gula 2x lebih manis 

dari sirup, maka madu 10x lebih manis dari sirup 

Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Consistency Ratio (CR), yang 

dirumuskan dengan 

 

 

Di mana consistency index (CI) ditentukan dengan: 

 

 

Keterangan: Zmaks merupakan nilai maksimum dari matriks pairwise comparison. 

Nilai RI dapat digunakan dengan patokan tabel berikut ini: 

RI

CI
CR =

1-n

n) - (Z
CI maks=
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Tabel 3. 1 Patokan Nilai RI 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 

Dalam menentukan nilai CR, nilai yang dikeluarkan tidak boleh lebih dari 10% 

atau 0,1. Jika nilai CR melebihi standar yang telah ditetapkan, maka penilaian 

yang telah dilakukan perlu direvisi atau di uji ulang kembali.  
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BAB IV  

DESKRIPSI PEKERJAAN 

 

 PT. Sawit Kaltim Lestari masih belum menerapkan sistem pendukung 

keputusan dalam menentukan buah kelapa sawit terbaik pada tiap kebun yang ada, 

sehingga pihak perusahaan sering kali mengalami kebingungan dalam 

menentukan buah yang benar-benar memiliki kualtias kandungan CPO (Crude 

Palm Oil) yang banyak. Hal ini menyebabkan pihak PT. Sawit Kaltim Lestari 

harus mengeluarkan waktu yang cukup banyak dalam melakukan analisa terhadap 

buah kelapa sawit per kebun yang ada contohnya seperti bagian laboratorium 

pabrik harus melakukan analisa buah mulai dari menimbang buah pada tiap kebun 

perharinya, merebus buah, kemudian memipil kan berondol sawit mulai dari 

berondolan luar, tengah, dalam, melakukan proses ekstraksi, serta menghitung 

hasil dari analisa tersebut. Tentu hal ini akan memakan waktu yang cukup lama 

dan hasil dari analisa buah tersebut pun kadang tidak sesuai dengan ekspetasi 

yang diharapkan. Dengan demikian, kerja praktik ini harus dapat mengatasi 

permasalahan yang ada di PT. Sawit Kaltim Lestari. Berikut adalah langkah-

langkah yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. 

4.1 Perencanaan 

Pada tahap perencanaan ini, dilakukan pengumpulan data dan informasi 

melalui teknik wawancara dan juga melakukan identifikasi masalah serta 

melakukan studi lapangan dengan kepala bagian yang ada di dalam perusahaan. 

4.1.1 Pengumpulan Informasi 

 Dalam mengumpulkan data dan informasi pada PT. Sawit Kaltim Lestari, 

peneliti melakukan 4 kali sesi wawancara yang pertama dilakukan pada bagian 

office perusahaan,  yang kedua dilakukan pada bagian grading perusahaan, yang 

ketiga dilakukan pada bagian proses pengolahan pabrik kelapa sawit, dan yang 

keempat dilakukan pada bagian laboratorium pabrik kelapa sawit. 
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Tabel 4. 1 Wawancara Bagian Office Perusahaan 

No. Wawancara Dengan Narasumber Bagian Office Perusahaan 

1. 

Kapan PT. Sawit Kaltim Lestari didirikan? 

• PT. Sawit Kaltim Lestari didirikan di Jakarta sebagai anak 

perusahaan dari Kencana Group dengan akta pendirian perusahaan 

Nomor 19 dibuat dihadapan notaris Yani Indrawaty Wibawa, S.H. 

yang berdudukan di Jakarta pada tanggal 09 Maret 2004 dan mulai 

beroperasi pada tahun 2011 sampai sekarang. 

2. 

Dimanakah letak kantor pusat dari PT. Sawit Kaltim Lestari? 

• PT. Sawit Kaltim Lestari memiliki kantor pusat yang berlokasi di 

Kencana Tower Lt. 09 Business Park, Kebon Jeruk Jl. Raya Meruya 

Ilir No. 88, Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat, 11620, 

Indonesia. Sedangkan untuk site office PT. Sawit Kaltim Lestari 

berada di Dusun Tanjung Saga, Desa Sabintulung, Kecamatan 

Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. 

3. 

Berapa kapasitas pengolahan pada PT. Sawit Kaltim Lestari? 

• Kapasitas pabrik pengolahan minyak kelapa sawit pada PT. Sawit 

Kaltim Lestari terpasang saat ini adalah 60 ton/jam, sedangkan 

kapasitas olahnya mencapai 50 ton/jam. 

4. 

Berapa jumlah penghasilan yang didapat oleh PT. Sawit Kaltim Lestari per 

bulannya? 

• PT. Sawit Kaltim Lestari memiliki sejumlah omzet kurang lebih 

sekitar Rp. 50.000.000.000/bulan 

5. 

Berapa jumlah karyawan pabrik yang dimiliki oleh PT. Sawit Kaltim 

Lestari? 

• Jumlah karyawan pabrik PT. Sawit Kaltim Lestari saat ini 

berjumlah 105 orang karyawan 

 

 

Tabel 4. 2 Wawancara Bagian Grading Perusahaan 

No. Wawancara Dengan Narasumber Bagian Grading Perusahaan 

1. 

Apakah buah kelapa sawit memiliki jenis-jenis tersendiri? 

• Buah kelapa sawit memiliki jenis-jenis buah yang terdiri dari Dura, 

Pisifera, dan Tenera. Buah Dura memiliki klasifikasi cangkang 

tebal, isi buah cukup tipis. Buah Pisifera memiliki klasifikasi 

cangkang tipis, isi buah cukup tebal. Buah Tenera memiliki 

klasifikasi cangkang tebal, dan isi buah cukup tebal. Buah Tenera 

sendiri merupakan hasil dari perkawinan silang antara buah Dura 

dengan buah Pisifera. 

2. 

Selain jenis buah, apakah buah kelapa sawit memiliki kriteria tertentu 

untuk dikatakan layak di olah di pabrik kelapa sawit? 

• Buah kelapa sawit memiliki kriteri-kriteria sebelum di olah ke 

pabrik kelapa sawit. Adapun kriteria buah kelapa sawit yaitu, buah 
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mentah, buah matang, buah lewat matang, buah partheno, buah 

abnormal, berondolan, dan janjang kosong. 

3. 

Dari kriteria tersebut, bisa dijelaskan mengenai spesifikasinya? 

• Buah mentah, dikatakan buah mentah apabila berondol yang lepas 

dari buah kelapa sawit hanya < 5 berondol 

• Buah matang, dikatakan buah matang apabila berondol yang lepas 

dari buah kelapa sawit > 5 berondol 

• Buah lewat matang, dikatakan buah lewat matang apabila berondol 

yang lepas dari buah kelapa sawit > 20 berondol 

• Buah partheno, buah yang berondolannya didominasi berondol 

kecil daripada berondolan yang normal  

• Buah abnormal, buah yang bentuknya tidak sesuai dengan buah 

kelapa sawit semestinya (gepeng, kotak, dll) 

• Berondolan, buah yang sudah lepas atau gugur dari janjang 

• Janjang kosong, buah yang berondolannya sudah lepas > 50% - 

70%  

4. 

Berapa banyak jumlah perkebunan/afdeling yang dimiliki oleh PT. Sawit 

Kaltim Lestari? 

• Perkebunan yang dimiliki PT. Sawit Kaltim Lestari terdiri dari 

perkebunan inti dan juga plasma. Kebun inti terdiri dari 4 

area/afdeling yaitu Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Untuk kebun plasma 

terdiri dari 2 area/afdeling yaitu BTSL (Bina Tani Sawit Lestari) 

dan BTMU (Bina Tani Muara Kaman). 

 

 

Tabel 4. 3 Wawancara Bagian Proses Perusahaan 

No. Wawancara Dengan Narasumber Bagian Proses Perusahaan 

1. 

Apa itu stasiun Loading Ramp dan bagaimana cara kerja dari stasiun 

tersebut? 

• Stasiun Loading Ramp merupakan rangkaian awal dari proses 

pengolahan buah kelapa sawit sebelum memasuki tahap berikutnya. 

Fungsi dari stasiun Loading Ramp ialah sebagai tempat 

penampungan sementara TBS (Tandan Buah Segar) sebelum 

dihantarkan menggunakan fruit bunch conveyor. Stasiun Loading 

Ramp pada PT. Sawit Kaltim Lestari mempunyai pintu sebanyak 

12-24 bays (2 jalur untuk double line) yang masing-masing pintu 

memiliki kapasitas tamping seberat 10-15 ton TBS/bays. Pintu-

pintu tersebut digerakkan dengan mesin hidraulik yang fungsinya 

untuk membuka dan menutup pintu. 

2. 

Apa itu stasiun Sterilizer dan bagaimana cara kerja dari stasiun tersebut? 

• Stasiun Sterilizer merupakan rangkaian berikutnya dari stasiun 

Loading Ramp. Fungsi dari stasiun Sterilizer ialah sebagai tempat 

merebus buah kelapa sawit dengan cara di steam yang tujuannya 

untuk menghentikan aktivitas enzim lipase yang dapat menjadi 
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katalisator dalam pembentukan trigliserida (suatu jenis lemak yang 

biasanya berasal dari makanan atau minyak goreng) dan kemudian 

memecahnya untuk menjadi Asam Lemak Bebas (ALB). Adapun 

proses perebusan pada stasiun Sterilizer dilakukan selama kurang 

lebih 60 menit dengan temperatur 450oC. Hal ini dilakukan agar 

berondol yang terdapat pada buah sawit dapat terlepas dengan 

mudah untuk tahap proses pengolahan selanjutnya. 

3. 

Apa itu stasiun Thresher dan bagaimana cara kerja dari stasiun tersebut? 

• Stasiun Thresher merupakan rangkaian proses berikutnya dari 

stasiun Sterilizer. Fungsi dari stasiun Thresher ialah untuk 

memisahkan TBS (Tandan Buah Segar) yang telah direbus dari 

berondolan dan janjang kosong dengan dipipil menggunakan mesin 

yang dilengkapi pisau tajam yang berputar. Setelah dipisahkan, 

berondolan yang lepas dari janjang akan dikirim ke stasiun Digester 

dan stasiun Screw Press. Untuk janjang kosong dikirim ke empty 

bunch area atau dibakar menggunakan incinerator. 

4. 

Apa itu stasiun Digester dan bagaimana cara kerja dari stasiun tersebut? 

• Stasiun Digester merupakan rangkaian proses berikutnya dari 

stasiun Thresher. Fungsi dari stasiun Digester ialah untuk 

melepaskan sel-sel minyak dari daging buah sawit dengan cara 

dicabik dan diaduk, memisahkan daging buah dan nut, dan 

menghomogenkan massa berondolan sebelum di lanjutkan ke 

stasiun screw press. Temperatur yang digunakan pada proses 

stasiun Digester  ialah sekitar 90oC-95oC untuk menjaga 

keefisienan ekstraksi minyak kelapa sawit. 

5. 

Apa itu stasiun Screw Press dan bagaimana cara kerja dari stasiun tersebut? 

• Stasiun Screw Press merupakan rangkaian proses selanjutnya dari 

stasiun Digester. Fungsi dari stasiun Screw Press ialah untuk 

mengekstraksi crude oil dari buah yang telah dicabik dengan oil 

loss dan nut pecah minimum pada ampas press (press cake) 

6. 

Apa itu stasiun Klarifikasi dan bagaimana cara kerja dari stasiun tersebut? 

• Stasiun Klarifikasi merupakan lanjutan rangkaian proses dari 

stasiun Screw Press. Fungsi dari stasiun Klarifikasi ialah untuk 

menghasilkan CPO (Crude Palm Oil) sesuai dengan standar yang 

ditetapkan oleh perusahaan dalam melaksanakan kontrol yang 

optimal untuk memperkecil kehilangan minyak dan pemakaian 

biaya yang serendah mungkin. Stasiun Klarifikasi memiliki stasiun-

stasiun pembantu dalam proses menghasilkan CPO sesuai standar 

yang diantaranya; 

• Stasiun Oil Gutter, berfungsi sebagai penampung dan mengalirkan 

Crude Oil dari Screw Press ke Sand Trap Tank, dengan spesifikasi 

berbentuk talang yang dipasang miring dibawah bordes press, dan 

terbuat dari plate stainless steel dengan ketebalan sekitar 4-6 mm. 

• Stasiun Vibrating Screen, berfungsi sebagai penyaring kotoran 

berupa serat, pasir, dan lumpur yang tercampur dengan minyak 

pada crude oil 

• Stasiun Crude Oil Tank (COT), berfungsi sebagai penampung 

crude oil yang telah disaring dari stasiun Vibrating Screen sebelum 
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dipompakan ke CST (Continuous Settling Tank) 

• Stasiun Continuous Settling Tank (CST), berfungsi sebagai tempat 

pemisah minyak, sludge, serta benda lain yang terbawa ke dalam 

crude oil. Konsep pemisahan tersebut berdasarkan perbedaan berat 

jenis dari tiap komponen crude oil. 

• Stasiun Sludge Tank, berfungsi sebagai tempat penampungan 

sementara sludge untuk melanjutkan proses pengolahan 

selanjutnya. 

• Stasiun Sludge Centrifuge, berfungsi untuk memisahkan minyak 

dari sludge yang merupakan hasil dari proses stasiun Continuous 

Settling Tank. 

• Stasiun Clean Oil Tank, berfungsi sebagai tempat penampungan 

sementara minyak yang diambil dari stasiun Continuous Settling 

Tank yang selanjutnya diproses untuk memperkecil kadar kotoran 

dari kadar air pada minyak. 

• Stasiun Purifier, berfungsi untuk mengurangi kadar kotoran dan 

kadar air yang terkandung dalam minyak. 

• Stasiun Vacuum Dryer, berfungsi untuk memisahkan air dari 

minyak dengan cara mengkabutkan minyak ke dalam ruang 

vacuum. 

7. 

Apa itu stasiun Crude Palm Oil Storage dan bagaimana cara kerja dari 

stasiun tersebut? 

• Stasiun Crude Palm Oil Storage merupakan rangkaian akhir dari 

proses pengolahan buah kelapa sawit. Fungsi dari stasiun Crude 

Palm Oil Storage ialah sebagai tempat penyimpanan sementara dari 

minyak CPO yang telah di proses pada stasiun Klarifikasi sebelum 

dijual atau dipasarkan kepada pihak selanjutnya untuk proses 

pengolahan minyak goreng. 

8. 

Selain proses pengolahan minyak kelapa sawit apakah PT. Sawit Kaltim 

Lestari juga mengolah sesuatu yang berhubungan dengan buah kelapa 

sawit? 

• PT. Sawit Kaltim Lestari selain mengolah buah kelapa sawit 

menjadi minyak, perusahaan juga mengolah inti/kernel dari buah 

kelapa sawit dan memiliki stasiun tersendiri dalam pengolahan 
proses tersebut. Dalam proses pengolahan inti/kernel buah kelapa 

sawit, ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan yaitu tahap 

pengkondisian nut, tahap pemecahan nut, tahap pemisahan antara 

kernel dengan cangkang, tahap pengeringan kernel, dan tahap 

penyimpanan kernel. 

9. 

Lalu bagaimana cara kerja dari tiap-tiap tahap pengolahan inti/kernel buah 

kelapa sawit? 

• Tahap Pengkondisian Nut, pada tahap ini perlakuan bertujuan untuk 

melekangkan/melepaskan kernel dari sekeliling nut, sehingga akan 

menaikkan efektifitas pemecahan nut dan menghindari losses kernel 

akibat broken kernel, broken nut dan nut utuh. Pada tahap ini, 

proses pengolahan dilakukan di stasiun sterilizer, stasiun digester, 

dan pengeringan serta pendinginan pada nut silo/hopper. 

• Tahap Pemecahan Nut, pada tahapan ini bertujuan untuk 
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memecahkan nut yang sudah bersih dari fiber dengan efisiensi 

maksimal > 96% dan meminimalkan broken kernel < 15%, broken 

nut dan nut utuh. Pada proses pemecahan nut alat atau teknologi 

yang digunakan adalah Centrifugal Nut Cracker dan Ripple Mill. 

• Tahap Pemisahan Antara Kernel dan Cangkang, pada tahapan ini 

setelah nut dipecahkan, kernel dan cangkang pecah masih 

bercampur (crack mixture), sehingga untuk mendapatkan kernel 

yang bersih dari cangkang harus dipisahkan terlebih dahulu. 

• Tahap Pengeringan Kernel, pada tahap ini proses pengeringan 

dilakukan di Kernel Silo berbentuk persegi panjang atau silinder. 

Pada kernel silo dilengkapi juga dengan saluran-saluran udara untuk 

melewatkan udara panas guna pengeringan kernel. Temperatur yang 

digunakan pada kernel silo berkisar diantara 50-80oC dengan jangka 

waktu pengeringan sekitar 16 jam.  Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan kernel dengan kadar air yang disesuaikan dengan 

keinginan pasar yaitu < 7%. 

• Tahap Penyimpanan Kernel (Kernel Bin), pada tahap ini kernel 

yang telah dikeringkan pada tahap sebelumnya disimpan di tempat 

penyimpanan sementara sebelum kernel dijual atau dipasarkan 

untuk pengolahan selanjutnya menjadi minyak goreng. 

 

 

Tabel 4. 4 Wawancara Bagian Laboratorium Perusahaan 

No. Wawancara Dengan Narasumber Bagian Laboratorium Perusahaan 

1. 

Apa saja yang dilakukan pada bagian Laboratorium? 

• Pada bagian laboratorium hal-hal yang dilakukan meliputi analisa 

mutu, kualitas, rendemen CPO (Crude Palm Oil) dan PK (Palm 

Kernel), analisa air, dan analisa limbah cair 

2. 

Bagaimana langkah-langkah dalam melakukan analisa CPO? 

• Bagian laboratorium mengambil salah satu sampel buah yang ada di 

stasiun grading dengan bantuan mandor grading yang bertugas di 

stasiun 

• Buah yang di ambil kemudian di timbang beratnya di ruangan 

laboratorium, lalu buah untuk analisa diberi karung untuk 

membedakan buah analisa dengan buah tidak analisa. Hal ini 

dilakukan karena setelah di timbang buah kelapa sawit tersebut di 

bawa ke stasiun perebusan 

• Setelah buah di rebus di stasiun sterilizer buah yang sudah diberi 

tanda tersebut dibawa kembali ke lab untuk dianalisa lagi 

• Buah yang sudah direbus kemudian ditimbang kembali. Setelah di 

timbang buah tersebut dipipil agar berondolan dapat terjatuh semua. 

Berondolan yang jatuh tersebut terdiri dari berondolan luar, 

berondolan tengah, berondolan dalam, calyx atau kotoran, partheno, 

dan menyisakan janjang kosong 
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• Hasil dari masing-masing pipilan tersebut kemudian ditimbang 

kembali. Setelah ditimbang, hasil pipilan tersebut kemudian di 

ambil beberapa untuk dianalisa. Adapun pipilan yang dipilih ialah 

berondolan luar, tengah, dan dalam 

• Berondolan yang diambil untuk dianalisa kemudian ditimbang 

kembali sesuai dengan berat sampel proporsi. Setelah di timbang 

sampel buah tersebut kemudian di kupas daging buahnya hingga 

menyisakan kernel buah saja. 

• Berondolan yang telah dikupas kemudian dimasukkan ke dalam 3 

timbel dengan klasifikasi 2 timbel untuk daging buah, dan 1 timbel 

untuk kernel buah dengan masing-masing timbel memiliki kode 

tersendiri. Sampel yang telah dimasukkan ke dalam timbel 

kemudian ditimbang kembali 

• Setelah sampel ditimbang, sampel tersebut kemudian dimasukkan 

ke dalam oven selama 12 jam untuk menghilangkan kadar air 

sampel. Setelah di oven sampel tersebut kemudian di timbang 

kembali beratnya 

• Sampel yang telah di oven kemudian diekstraksi untuk 

mengeluarkan cairan minyak yang terkandung dalam sampel buah 

tersebut untuk dianalisa kualitas minyaknya. Adapun untuk tahap 

ekstraksi sendiri memerlukan waktu selama 8 jam 

• Sampel yang telah diekstraksi kemudian di oven kembali selama 30 

menit, lalu setelah dingin sampel minyak tersebut di timbang untuk 

melihat seberapa baik kualitas minyak kelapa sawit tersebut 

3. 

Lalu apakah ada kendala selama melakukan analisa buah kelapa sawit 

tersebut? 

• Kendala yang dialami oleh bagian laboratorium ialah ada beberapa 

kegiatan analisa yang masih menggunakan alat tradisional, lalu 

terkadang terjadi kelalaian sdm dalam melakukan analisa buah 

kelapa sawit, hasil analisa terkadang tidak sesuai dengan sampel-

sampel yang menunjukkan kualitas tersebut bagus, dan belum 

adanya sistem pembantu keputusan dalam menentukan buah kelapa 

sawit terbaik. 

 

 

4.1.2 Pengidentifikasi Masalah 

 Tahap pengidentifikasian masalah ini dilakukan sebagai tolak ukur dalam 

menerapkan metode Analytical Hierarchy Process. Identifikasi masalah ini 

dilakukan setelah dilakukannya wawancara dengan pihak perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

terdapat dua permasalahan. 
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 Pertama, belum adanya metode pengambilan keputusan dalam 

menentukan kualitas buah kelapa sawit terbaik yang ada di PT. Sawit Kaltim 

Lestari. Hal ini terjadi dikarenakan hasil analisa buah (CPO) yang dilakukan oleh 

bagian laboratorium terkadang tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang 

menyebutkan bahwa buah kelapa sawit tersebut mempunyai kriteria yang baik. 

 Kedua, belum adanya sebuah software dalam membantu menerapkan 

metode pengambilan keputusan dalam menentukan kualitas buah kelapa sawit 

terbaik. Hal ini terjadi dikarenakan untuk menjalankan sebuah metode 

pengambilan keputusan tersebut, maka dibutuhkan nya sebuah perangkat atau 

software dalam mempermudah proses analisa buah kelapa sawit. 

4.2 Analisis 

Tahap analisis ini dilakukan untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan 

oleh perusahaan terkait permasalahan yang ada pada PT. Sawit Kaltim Lestari. 

4.2.1 Kebutuhan Sistem Pengambilan Keputusan 

 Berdasarkan permasalahan yang ada, hasil analisis yang diperoleh terkait 

kegiatan analisa buah pada PT. Sawit Kaltim Lestari yaitu dibutuhkannya metode 

dalam membantu menentukan buah kelapa sawit terbaik yakni dengan 

menerapkan metode Analytical Hierarchy Process yang berfokus dalam 

menganalisis kriteria-kriteria pada buah kelapa sawit dan juga berfokus dalam 

menentukan perkebunan/afdeling mana yang menyediakan buah dengan 

kandungan minyak terbanyak dan juga memiliki kualitas yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Untuk memenuhi hal tersebut maka dibutuhkannya sebuah 

analisis lapangan terkait pengambilan sampel buah, analisa buah kelapa sawit 

pada tiap-tiap bagian buah, dan juga menghitung standar nilai buah sesuai dengan 

kriteria yang ditentukan menggunakan sebuah software dalam mempermudah 

tahap penghitungan. 

4.3 Perancangan dan Analisa Buah Kelapa Sawit 

Setelah melakukan analisis langkah selanjutnya ialah merancang dan 

menerapkan metode Analytical Hierarchy Process yang berfokus dalam 
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menentukan buah kelapa sawit terbaik yang ada di PT. Sawit Kaltim Lestari. 

Adapun jadwal kerja yang telah dibuat sebagai berikut: 

 

Tabel 4. 5 Jadwal Kerja Bulan Mei 

Bulan Mei 2021 

M 

ke- 
Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun 

1 

 18 19 20 21 22 23 

 

Menyusun 

kerangka 

kerja 

Menyusun 

kerangka 

kerja 

Pencatatan 

persiapan 

analisa 

Mempelajari 

standar CPO 
  

2 

24 25 26 27 28 29 30 

Analisa 

sampel 

buah 

Survei 

kriteria 

buah 

Hari Raya 

Waisak 

Pengenalan 

proses 

CPO 

pabrik 

Pengenalan 

proses PK 

pabrik 

  

3 

31       

Sakit       

 

 

Tabel 4. 6 Jadwal Kerja Bulan Juni 

Bulan Juni 2021 

M 

ke

- 

Mon Tue Wed Thurs Fri Sat 
Su

n 

3 

 1 2 3 4 5 6 

 
Hari lahir 

pancasila 

Pembuatan 

alur proses 

pabrik 

dengan 

aplikasi 

bizagi 

Pengenalan 

alur analisa 

buah 

Menyusun 

laporan alur 

proses pabrik 

  

4 

7 8 9 10 11 12 13 

Menyusun 

laporan alur 

proses 

Mempelajari 

hasil analisa 

buah 

Mempelaja

ri hasil 

analisa 

Memprakteka

n analisa 

buah 

Memprakteka

n analisa 

buah 
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pabrik buah 

5 

14 15 16 17 18 19 20 

Pengambila

n sampel 

buah untuk 

dianalisa 

Memprakteka

n analisa 

buah 

Uji kualitas 

buah 

Uji analisa 

dengan AHP 

Uji analisa 

dengan AHP 

Surve

i 

lokasi 

buah 

 

6 
21 22 23 24 25 26 27 

   
Uji analisa 

dengan AHP 

Uji analisa 

dengan AHP 
  

7 

28 29 30     

Penyusunan 

laporan kp 

Penyusunan 

laporan kp 

Penyusuna

n laporan 

kp 

    

 

 

Tabel 4. 7 Jadwal Kerja Bulan Juli 

Bulan Juli 2021 

M 

ke- 
Mon Tue Wed Thurs Fri Sat Sun 

8 

5 6 7 8 9 10 11 

Persiapan 

presentasi 

kp 

Presentasi 

kp 

Pengambilan 

sampel buah 

Analisa 

buah 

(material 

balance) 

Pengambilan 

sampel buah 

Analisa 

buah 

(material 

balance) 

 

9 

12 13 14 15 18 19 20 

Analisa 

kualitas 

buah 

Laporan 

hasil 

analisa 

 
Presentasi 

kp 
   

 

 

4.3.1 Pengambilan Sampel Buah 

Sebelum merancang dan menerapkan metode Analytical Hierarchy 

Process dalam menentukan buah kelapa sawit terbaik diperlukannya sebuah 

analisa secara langsung dengan mengambil sampel buah langsung ke 

kebun/afdeling yang tersedia di PT. Sawit Kaltim Lestari. Adapun 4 kebun inti 

yang diambil buahnya sebagai bahan analisa dengan klasifikasi sebagai berikut: 
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Gambar 4. 1 Pengambilan Sampel Buah Pada Tiap Afdeling 

• Kebun Alfa, Blok H33, Tahun Tanam 2006 

• Kebun Bravo, Blok K46, Tahun Tanam 2009 

• Kebun Charlie, Blok F43, Tahun Tanam 2007 

• Kebun Delta, Blok G33, Tahun Tanam 2007 

4.3.2 Analisa Buah 

Pada tahap ini, buah kelapa sawit yang telah diambil dari tiap 

afdeling/kebun inti selanjutnya akan dianalisa dengan SOP yang dijalankan pada 

bagian laboratorium PT. Sawit Kaltim Lestari dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

a. Tahap Penimbangan buah 

Buah yang telah diambil dari afdeling/kebun inti selanjutnya akan ditimbang 

terlebih dahulu untuk mengetahui Berat Janjang Rata-rata (BJR) buah dan 

juga mengetahui berapa berondol yang terlepas pada buah kelapa sawit 

sebelum direbus ke stasiun Sterilizer. 
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Gambar 4. 2 Sampel Buah Pada Tiap Afdeling 

b. Tahap Perebusan Buah 

Pada tahap ini buah kelapa sawit yang telah ditimbang kemudian dibungkus 

terlebih dahulu menggunakan karung. Hal ini dilakukan untuk membedakan 

buah analisa dengan buah yang tidak dianalisa pada saat proses perebusan 

buah di stasiun Sterilizer.  

 

Gambar 4. 3 Alur Proses Perebusan Buah 
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Gambar sebelah kiri menunjukkan proses pengantaran sampel buah dari 

stasiun Loading Ramp ke stasiun Sterilizer untuk direbus kurang lebih 

memakan waktu 60 menit. Gambar sebelah kanan menunjukkan proses 

pengambilan sampel buah setelah direbus di stasiun sterilizer untuk di bawa 

kembali ke laboratorium pabrik. 

c. Tahap Pemipilan Buah 

Pada tahap ini, buah yang telah direbus di stasiun sterilizer kemudian dipipil 

berondolannya untuk ditimbang berat tiap jenis buah pada sampel (buah luar, 

buah tengah, buah dalam) dan setelah itu diambil beberapa sampel dari tiap 

jenis berondolan yang ada (sampel proporsi). Berikut merupakan hasil 

pemipilan dari tiap sampel buah 

 

Gambar 4. 4 Sampel Buah Alfa 
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Gambar 4. 5 Sampel Buah Bravo 

 

Gambar 4. 6 Sampel Buah Charlie 
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Gambar 4. 7 Sampel Buah Delta 

d. Tahap Analisa Sampel Proporsi 

Pada tahap ini buah sawit yang telah dipipil dan diambil sampel proporsinya 

kemudian dikupas daging buahnya (mesocrap) hingga menyisakan biji 

kernel. Setelah buah sampel proporsi dikupas, daging buah sampel proporsi 

dimasukkan ke dalam timbel dan biji kernel untuk ditimbang terlebih dahulu. 

Timbel yang telah ditimbang kemudian dimasukkan ke dalam oven selama 

kurang lebih 12 jam agar kandungan air yang ada pada sampel dapat 

berkurang. 
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Gambar 4. 8 Sampel Buah Yang Telah Dimasukkan Timbel 

e. Analisa Berat Sampel Proporsi 

Dalam tahap ini berat sampel yang terdiri dari berat timbel, berat timbel + 

berat sampel basah, dan berat sampel basah yang telah ditimbang sebelumnya 

dicatat terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa besar kualitas minyak yang 

didapatkan pada sampel buah tersebut. Dalam pencatatan ini, bagian 

laboratorium telah memberikan kode-kode tertentu pada tiap-tiap timbel 

untuk membedakan timbel mana yang berisikan daging buah kelapa sawit dan 

kernel buah sawit. Dalam kasus ini timbel dibedakan menjadi 3 untuk satu 

sampel buah tiap afdeling yang terdiri dari berat wadah 1, berat wadah 2, dan 

berat wadah 3 lalu berat wadah 1 dan 2 dijumlahkan pada tiap kolom 

pencatatan. 

 

Tabel 4. 8 Analisa Berat Timbel 

Afdeling Berat Wadah 1 Berat Wadah 2 Total Berat Wadah 3 

Alfa 8.93 8.86 17.79 8.67 

Bravo 8.33 9.31 17.64 8.57 
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Charlie 8.89 8.85 17.74 8.67 

Delta 8.34 9.30 17.64 8.53 

 

 

Tabel 4. 9 Analisa Berat Wadah + Sampel Basah 

Afdeling Berat Wadah 1 Berat Wadah 2 Total Berat Wadah 3 

Alfa 42.08 35.92 78 47.46 

Bravo 50.86 49.63 100.49 24.71 

Charlie 39.53 44.89 84.42 38.33 

Delta 48.89 40.34 89.23 36.96 

 

 

Tabel 4. 10 Analisa Berat Sampel Basah 

Afdeling Berat Wadah 1 Berat Wadah 2 Total Berat Wadah 3 

Alfa 33.15 28.06 61.21 38.79 

Bravo 42.53 40.32 82.85 17.15 

Charlie 30.64 36.04 66.68 33.32 

Delta 40.55 31.04 71.59 28.43 

 

 

f. Tahap Persiapan Sebelum Ekstraksi 
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Pada tahap ini sampel buah yang telah dioven selama kurang lebih 12 jam 

diambil dan ditimbang dahulu berat sampelnya untuk mengetahui apakah 

sampel sudah cukup kering untuk dilanjutkan ketahap ekstraksi dan juga 

untuk mengetahui kandungan moisture (cairan) minyak yang ada pada sampel 

buah. Sebelum di ekstraksi, peneliti harus menimbang terlebih dahulu bottom 

flask yang nantinya digunakan untuk proses ektraksi sampel. Bottom flask 

berfungsi sebagai wadah penampung CPO (Crude Palm Oil) selama proses 

ekstraksi sampel buah. 

 

Tabel 4. 11 Analisa Berat Wadah + Sampel Kering 

Afdeling Berat Wadah 1 Berat Wadah 2 Total Berat Wadah 3 

Alfa 35.73 30.19 65.92 40.73 

Bravo 41.40 40.73 82.13 20.67 

Charlie 30.79 35.39 66.18 31.75 

Delta 39.11 32.41 71.52 29.26 

 

 

Tabel 4. 12 Analisa Sampel Kering 

Afdeling Berat Wadah 1 Berat Wadah 2 Total Berat Wadah 3 

Alfa 26.08 21.33 47.41 32.06 

Bravo 33.07 31.42 64.49 12.10 

Charlie 21.09 26.54 47.63 23.08 
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Delta 30.77 23.11 53.88 21.09 

 

 

Tabel 4. 13 Analisa Moisture Buah 

Afdeling Berat Wadah 1 Berat Wadah 2 Total Berat Wadah 3 

Alfa 21.33 23.98 45.31 17.35 

Bravo 22.24 22.07 44.31 29.45 

Charlie 31.17 26.35 57.52 30.73 

Delta 24.11 25.55 49.66 25.82 

Note: Rumus Moisture = (Sampel Basah – Sampel Kering) : Sampel Basah x 100 

 

Tabel 4. 14 Analisa Berat Bottom Flask 

Afdeling Berat Wadah 1 Berat Wadah 2 Total Berat Wadah 3 

Alfa 92.19 90.37 182.56 91.27 

Bravo 91.27 93.77 185.04 93.78 

Charlie 92.17 90.48 182.65 97.64 

Delta 94.31 92.20 186.51 97.65 

 

g. Tahap Ekstraksi Sampel Buah 

Pada tahap ektraksi sampel buah ini, bottom flask yang telah ditimbang 

kemudian dimasukkan cairan hexane untuk membantu penguraian kandungan 
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minyak pada sampel buah dalam proses ektraksi. Setelah cairan hexane 

dimasukkan ke dalam bottom flask, sampel buah dan bootom flask 

dimasukkan ke dalam sorklet untuk proses ektraksi sampel buah menjadi 

CPO (crude palm oil) dengan proses kurang lebih 8 jam.  

 

Gambar 4. 9 Tahap Sorklet Sampel Buah 

h. Tahap Analisa CPO (Crude Palm Oil) 

Pada tahap ini, hasil ekstraksi sampel buah yang berada pada bottom flask 

dimasukkan ke dalam oven selama 30 menit untuk mengeringkan wadah dari 

cairan sisa hasil ekstraksi. Setelah di oven selama 30 menit, bottom flask 

didinginkan terlebih dahulu selama 30 menit untuk ditimbang beratnya. 
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Gambar 4. 10 Tahap Analsa CPO 

i. Hasil Analisa Sampel Buah 

Setelah tahap ekstraksi telah dilakukan, tahap selanjutnya ialah menghitung 

nilai-nilai selama proses analisa sampel buah yang mana hasil akhirnya 

berupa OER (Oil Extraction Rate) atau lazimnya disebut rendemen pada 

minyak kelapa sawit. Sampel buah kelapa sawit yang memiliki kandungan 

OER paling banyak dapat dikatakan sebagai buah kelapa sawit yang memiliki 

kualitas terbaik. Berikut merupakan hasil perhitungan selama proses analisa 

sampel buah. 

 

Tabel 4. 15 Analisa Berat Bottom Flask + Oil 

Afdeling Berat Wadah 1 Berat Wadah 2 Total Berat Wadah 3 

Alfa 117.88 109.75 227.63 105.33 

Bravo 111.50 112.52 224.02 94.42 

Charlie 92.17 90.48 226.28 98.56 
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Delta 110.96 115.32 236.56 98.51 

 

 

Tabel 4. 16 Hasil Analisa 

Afdeling 

Total 

(Bottom 

Flask + 

Oil) 

Total 

(Bottom 

Flask) 

Total 

(Oil) 

Berat W3 

(Bottom 

Flask + 

Oil) 

Berat W3 

(Bottom 

Flask) 

Total 

(Oil) 

Alfa 227.63 182.56 45.07 105.33 91.27 14.06 

Bravo 224.02 185.04 38.98 94.42 93.78 0.64 

Charlie 226.28 182.65 43.63 98.56 97.64 0.92 

Delta 236.56 186.51 50.05 98.51 97.65 0.86 

Note: Untuk mencari Oil perlu melakukan pengurangan antara ((Bottom Flask + 

Oil) – Bottom Flask) 

 

Tabel 4. 17 Hasil Akhir OER 

NO TANGGAL AFD 

BLOK 
KATEGORI 

BUAH 

STD LOSSES POTENSI 

T. TANAM OIL KERNEL OER KER 

1 7/7/2021 SKL-CHARLY F 43/2007 MATANG 1.50 0.33 23.78 4.51 

2 7/7/2021 SKL-BRAVO K 46/2009 MATANG 1.50 0.33 25.91 3.34 

3 7/9/2021 SKL-ALFA H 33/2006 MATANG 1.50 0.33 30.81 3.20 

4 7/9/2021 SKL-DELTA G 33/2007 MATANG 1.50 0.33 26.88 3.51 
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4.4 Penerapan Metode Analytical Hierarchy Process 

Setelah melakukan tahap analisa sampel buah kelapa sawit sesuai dengan 

standar yang diterapkan perusahaan khususnya bagian laboratorium, langkah 

selanjutnya ialah menerapkan metode analytical hierarchy process sebagai bentuk 

sistem pendukung keputusan dalam menentukan buah kelapa sawit mana yang 

dinyatakan sebagai buah kelapa sawit terbaik. Dalam penerapan metode analytical 

hierarchy process diperlukan tahapan-tahapan dalam menyusun metode tersebut, 

berikut merupakan tahapan-tahapan dalam penerapan metode analytical hierarchy 

process. 

4.4.1 Tahap Identifikasi Masalah 

Dalam menentukan buah kelapa sawit terbaik ada beberapa faktor 

pendukung yang diantaranya skala berondol, warna buah, dan ketebalan buah. 

Berdasarkan pengalaman yang ada, setiap faktor memiliki kekurangan dan 

kelebihan masing-masing. Oleh sebab itu, para pengambil keputusan menyatakan 

bahwa: 

• Ketebalan Buah lebih penting daripada Skala Berondol (skala 5) 

• Ketebalan Buah mutlak penting daripada Warna Buah (skala 7) 

• Skala Berondol lebih penting daripada Warna Buah (skala 5) 

4.4.2 Tahap Penyelesaian 

Setelah melakukan identifikasi masalah, tahap selanjutnya ialah 

melakukan penyelesaian dengan membentuk sebuah proses hierarki yang terdiri 

dari level puncak yang berisikan tujuan penelitian. Dalam konteks ini tujuan 

penelitian yaitu menentukan buah kelapa sawit terbaik pada PT. Sawit Kaltim 

Lestari. Level tengah berisikan kriteria penunjang dalam mewujudkan tujuan 

penelitian ini. Adapun kriteria penunjang dalam penelitian ialah ketebalan buah, 

skala berondol, dan warna buah. Level bawah berisikan alternatif-alternatif dalam 

menyediakan kriteria-kriteria buah yang telah disebutkan sebelumnya. Adapun 

alternatif dalam menyediakan kriteria-kriteria buah tersebut ialah kebun Alfa, 

kebun Bravo, kebun Charlie, dan kebun Delta. Berikut dekomposisi dari tahap 

penyelesaian. 
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Gambar 4. 11 Hirarki Permasalahan 

4.4.3 Tahap Comparative Judgement/Perbandingan Berpasangan 

Dalam penelitian ini memiliki 3 buah kriteria yang disimbolkan dengan 

huruf K, dan 4 buah alternatif yang disimbolkan dengan huruf A kemudian 

lakukan 4 kali perbandingan berpasangan sebagai berikut:  

● Perbandingan antar kriteria yang akan membentuk matriks 3x3 

● Perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria Skala Berondol 

yang akan membentuk matriks 4x4 

● Perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria Warna Buah yang 

akan membentuk matriks 4x4 

● Perbandingan masing-masing alternatif terhadap kriteria Ketebalan Buah 

yang akan membentuk matriks 4x4 

 

Tabel 4. 18 Matriks Pairwise Comparison 

Tujuan/Goal Ketebalan Buah (K1) Skala Berondol (K2) Warna Buah (K3) 

Ketebalan Buah (K1) 1/1 5/1 7/1 
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Skala Berondol (K2) 1/5 1 5/1 

Warna Buah (K3) 1/7 1/5 1 

 

 

Tabel 4. 19 Sintesis Prioritas 

Tujuan/Goal Ketebalan Buah (K1) Skala Berondol (K2) Warna Buah (K3) 

Ketebalan Buah (K1) 1 5 7 

Skala Berondol (K2) 0.2 1 5 

Warna Buah (K3) 0.14 0.2 1 

Total 1.34 6.2 13 

 

 

Tabel 4. 20 Matriks Yang Dinormalisasi Baris 1 

 K1 K2 K3 Total 

K1 1 1 0.98 2.98 

K2 5 5 1.4 11.4 

K3 7 25 7 39 

Baris Ke 1 53.38 
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Tabel 4. 21 Matriks Yang Dinormalisasi 

 K1 K2 K3 Total 

K1 0.2 0.2 0.7 1.1 

K2 1 1 1 3 

K3 1.4 5 5 11.4 

Baris Ke 2 15.5 

 

 

Tabel 4. 22 Matriks Yang Dinormalisasi 

 K1 K2 K3 Total 

K1 0.14 0.04 0.14 0.32 

K2 0.7 0.2 0.2 1.1 

K3 0.98 1 1 2.98 

Baris Ke 3 4.4 

 

 

Tabel 4. 23 Local Priority Untuk Kategori Tujuan 

Tujuan/Goal K1 K2 K3 Total EVN 

K1 2.98 14.2 37 53.38 0.728438865 

K2 5.28 2.98 10.14 15.5 0.211517467 

K3 2.028 7.4 3 4.4 0.060043668 

Keseluruhan 73.28  
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4.4.4 Tahap Menghitung Consistency Rasio 

a. Menentukan nilai eigen maksimal 

Nilai eigen masksimal diperoleh dengan mengkali hasil penjumlahan setiap 

baris pada matriks perbandingan berpasangan dengan vector eigen 

normalisasi.  

Z maks  = (1,34*0,728)+(6,2*0,211)+(13*0,060) = 3,068 

CI = 3,068 – 3 / 3-1 = 0,068 / 2 = 0,034 

CR = 0,034 / 0,58 = 0,058 

b. Membuat sub hierarki 

Karena CR < 0,1 maka preferensi pembobotan adalah konsistensi. Hasil 

perhitungan diatas dapat digambarkan dalam sub hirarki yang 

membandingkan antar kriteria, sebagai berikut: 

 

Gambar 4. 12 Sub Hierarki Kategori Kriteria 

4.4.5 Tahap Perbandingan Berpasangan Pada Tiap Alternatif 

Cara yang sama dilakukan seperti kriteria, namun dilakukan dengan 

masing-masing alternatif terhadap masing-masing kriteria. Berikut merupakan 

data perbandingan antar alternatif berdasarkan hasil analisa sampel buah pada 

kegiatan sebelumnya. 

a. Alternatif => Kriteria Ketebalan Buah 
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Alfa Sedikit Lebih Bagus daripada Delta 

Alfa Lebih Bagus daripada Bravo 

Alfa Mutlak Bagus daripada Charlie 

Delta Sedikit Lebih Bagus daripada Bravo 

Delta Lebih Bagus daripada Charlie 

Bravo Sedikit Lebih Bagus daripada Charlie 

b. Alternatif => Kriteria Skala Berondol 

Bravo Sedikit Lebih Bagus daripada Charlie 

Bravo Lebih Bagus daripada Delta 

Bravo Mutlak Bagus daripada Alfa 

Charlie Sedikit Lebih Bagus daripada Delta 

Charlie Lebih Bagus daripada Alfa 

Delta Sedikit Lebih Bagus daripada Alfa 

c. Alternatif => Kriteria Warna Buah 

Charlie Sedikit Lebih Bagus daripada Alfa 

Charlie Lebih Bagus daripada Delta 

Charlie Mutlak Bagus daripada Bravo 

Alfa Sedikit Lebih Bagus daripada Delta 

Alfa Lebih Bagus daripada Bravo 

Delta Sedikit Lebih Bagus daripada Bravo 

4.4.6 Tahap Pembuatan Dekomposisi Alternatif 

Setelah menghitung nilai perbandingan berpasangan pada tiap alternatif 

pada penjelasan sebelumnya, maka langkah selanjutnya ialah menyusun kerangka 

hirarki berdasarkan hasil perhitungan pada perbandingan berpasangan antar 

alternatif terhadap kriteria. 
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Gambar 4. 13 Dekomposisi Alternatif 

4.4.7 Tahap Menentukan Peringkat Alternatif 

Langkah Terakhir, melakukan perhitungan peringkat kebun/afdeling 

berdasarkan pada vector eigen normalisasi, nilai berikut diperoleh dari hasil 

perhitungan vector eigen yang telah diuraikan diatas. 

● Nilai Alfa : (0,567*0,728)+(0,059*0,211)+(0,272*0,060) = 0,44245 

● Nilai Bravo : (0,114*0,728)+(0,551*0,211)+(0,059*0,060) = 0,20367 

● Nilai Charlie : (0,052*0,728)+(0,272*0,211)+(0,551*0,060) = 0,12905 

● Nilai Delta : (0,264*0,728)+(0,117*0,211)+(0,117*0,060) = 0,22483 

Berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa 

afdeling/kebun yang memiliki kriteria-kriteria untuk menentukan buah sawit 

terbaik terdiri dari: 

1. Alfa  = 0,44245 

2. Delta = 0,22483 
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3. Bravo = 0,20367 

4. Charlie = 0,12905 

Dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa buah kelapa sawit dari 

perkebunan Alfa dikatakan sebagai buah kelapa sawit terbaik pada penelitian 

ini berdasarkan perkalian nilai pada tiap kriteria dengan nilai 0,44245. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisa buah kelapa sawit terbaik 

menggunakan metode analytical hierarchy process pada PT. Sawit Kaltim Lestari 

ini yaitu: 

1. Berdasarkan hasil perancangan dan penerapan metode analytical hierarchy 

process dalam membantu proses analisa di perusahaan dapat disimpulkan 

bahwa metode ini dapat membantu meningkatkan kefektifan dan keefisienan 

dalam kegiatan analisa buah kelapa sawit terbaik untuk menentukan buah 

kelapa sawit mana yang menghasilkan CPO terbanyak pada PT. Sawit Kaltim 

Lestari 

2. Metode analytical hierarchy process dapat digunakan oleh PT. Sawit Kaltim 

Lestari sebagai sistem pendukung keputusan dalam menentukan buah kelapa 

sawit dengan kualitas CPO terbanyak 

3. Penerapan metode analytical hierarchy process yang dilakukan pada PT. 

Sawit Kaltim Lestari dapat membantu dalam proses quality control pada 

afdeling atau kebun inti perusahaan untuk melakukan perawatan kebun agar 

pohon kelapa sawit dapat menghasilkan buah kelapa sawit yang memiliki 

kandungan minyak yang tinggi 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan kepada PT. Sawit Kaltim Lestari adalah 

perusahaan perlu memperbaiki serta memperbarui peralatan yang ada pada bagian 

laboratorium, dikarenakan pada tahap analisa buah kelapa sawit untuk 

menentukan kualitas CPO beberapa masih menggunakan alat tradisional yang 

pasti hal ini akan memakan waktu yang cukup banyak, serta perusahaan perlu 

memperbarui sistem dalam menunjuang pengambilan keputusan untuk 

menentukan buah kelapa sawit mana yang memiliki kandungan CPO yang banyak 
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dikarenakan hasil analisa terkadang tidak terlalu valid dengan kondisi yang ada 

dilapangan. 
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