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I'AI)A I'ITOSI]S PENCIJMASAN JAMU SDI{I]UK "PE(]AI- I,INU''

DI PT. JAMU AIR MANCUR SURAKARTA

Dalarn penelitian ini penulis mempunyai tujuan yaitu L Untuk mengetahui
bagaimana pengendalian tingkat kerusakan produk pada proses pengemasan jamu
serbuk "Pegal Linu" di PT. Jamu Air Mancur Surakarta. 2. Untuk mengetahui
implikasi dengan adanya pengendalian tingkat kerusakan produk pada proses
pengemasan jamu serbuk "Pegal Linu" di PT. Jamu Air Mancur Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif terhadap proses pengemasan
produk jamu serbuk "Pegal Linu" dengan kode produksi l lA yang ada di PT.
Jarnu Air Maltcur Surakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data prittter yang berasal dari hasil observasi terhadap tingkat kerusakan produk
yang tcrjadi pada proses pengcmasan jamu serbuk "Pegal Linu" llA yang ada <li

P'l'. Jarnu Air Mancur surakafta. Selain itu data dalam penelitian ini juga
menggunakan data sekunder yang berupa dokumen perusahaan mengenai
gambaran umum perusahaan, proses proruksi serta referensi yang berasal dari
buktr-truku litcrntur yang berkaitan dengan pcrmasnlahan yang ctibahas clalam
pcrlclitian ini.'l'cknik analisis clata yang digunakan dalam pcnelitian ini adalah
dcltgatt ntenggunakan analisis pengendalian kualitas <lengan menggunakan grafik
pengendali kualitas (control chart) untuk pengendalian produk cacat atau rusak.

Hasil analisa data dalam penelitian ini dapat disirmpulkan bahwa : l. Masih
terdapat tingkat kerusakan produk yang berada di luar batas pengendali yang
ter.iadi pada proscs pcngcmason.iarnu serbuk "pegal Linu" llA di pr. lamu air
Mancttr Surilkarta. 2. f)cngan acliutyn pcngenclalian tingkat kerusakan procluk yang
tdadi pada proses pengcmasan.jarnu serbuk "pegal l-inu', llA di pr.;amu Rii
Mancur Surakarta diharapkan clapat mcnekan tingkat kcrugian akibat pro<Iuk
rusak yang terjadi pada proses pengemasan untuk pgriode berikutnya. LIal ini
dapat dibuktikan bahwa tingkar kerusakan produ pia-pror.s pengemasan jamu
serbuk "Pegal Linu" llA di pr. .ramu Air Mincur Surakarta dimana tatas
pengendalian atas untuk produk rusak yang nyata adalah sebesar 5,015, dengan
adanya pengendalian tingkat kerusakan produk pada pross pengemasan ini
diharapkan akan dapat menekan batas tingkat kerusakan'produk minjadi 4,212
pada periode berikutnya.

.Dengan adanya penelitian ini penulis dapat memberikan saran: l. pihak
perusahaan diharapkan mlmpu, mencari penyebab dari adanya tingkat kerusakan
yang tidak terkendali tersebut. 2. Perlu adunya diidentifikasifankarinyo penyebab-
g9nv9b$ tingkat kerusakan produk pada proses pengamasan jarnu serbuk ,,pegal
Linu" llA di PT. Jamu Air Manour surakarta oito*pu[ui pihak perusahaan
mampu menekan terjadinya penyebab kerusakan tersebui. 3. peilunya melakukanpengecekah terhadap..mesin pengemas agar dapat meminimalisi t"riraiiv"kerusakan produk akibat ,roihini eruor.-4. perlunya senantiasa melakukankalibrasi mesin-mesin produksi yang ada di PT. Jamu Air lulancur Surakarta untuk
'rer9.kT 

tingkat kerusakan produklang ada di p'r'. Jamu Ai, Mun.u, surakarta.5' I'ihak quality contr.or 
lar.us rncrnpJrhatika' pada saat-saat ja'r-janr rawa',seperti saat mendekatijam istirahat dan pulang ugur tioJi"4uoi t 

"*sutun 
akibatkelalaian operator. ' e

Kata Kunci : kerusakan produk conrror Chart,Jamu serbuk,,pegar Linu,,.


