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I.PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

     Salah satu upaya yang dilakukan suatu industri untuk 

mengatasi permasalahan kualitas dari produk yang dihasilkan 

adalah dengan cara memperbaiki kualitas proses produksinya. 

Perbaikan kualitas proses produksi dapat dilakukan dengan 

merumuskan dan menerapkan suatu Standard Operating 

Procedure (SOP) yang benar dan sesuai, sehingga produk 

yang dihasilkan dapat memenuhi target yang diinginkan. SOP 

merupakan dokumen yang berisi prosedur operasi atau proses 

dimana seluruh aktivitas dari proses tersebut harus mengikuti 

standar operasi yang telah ditetapkan. Penyusunan SOP 

digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan secara aman, tanpa 

akibat yang merugikan bagi lingkungan, memaksimalkan 

syarat-syarat operasi dan hasil produksi (Anonymous, 2005). 

Menurut Mispagel (2002), keuntungan adanya prosedur adalah 

tercapainya tingkat keseragaman dalam hal pekerjaan yang 

sedang dilakukan. Penerapan SOP sangat penting karena 

dapat meyakinkan bahwa suatu pekerjaan dilakukan dengan 

konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat mengurangi 

terjadinya kesalahan dalam pekerjaan tersebut.  

     Universitas Brawijaya bekerja sama dengan Pemerintah 

Kabupaten Blitar telah mendirikan pembangunan unit produksi 
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minyak atsiri  nilam modern di Kecamatan Kesamben, Blitar 

sebagai pusat rujukan bagi para Usaha Kecil Menegah (UKM) 

minyak atsiri umumnya dan minyak nilam khususnya. Minyak 

nilam adalah minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan 

batang dan daun tanaman nilam. Minyak nilam memiliki potensi 

strategis di pasar dunia sebagai bahan dalam industri parfum, 

sabun, kosmetika dan bahan pembuatan pestisida nabati 

(Hayani, 2005). Menurut Nurdjannah et al. (2006) proses 

produksi minyak nilam meliputi beberapa tahapan yaitu 

pemanenan daun, pelayuan, perajangan, penyulingan, 

pemisahan minyak dari air dan pengemasan. Kualitas minyak 

nilam dapat ditentukan oleh komponen utama penyusunnya 

dan juga dari warnanya. Komponen utama penyusun minyak 

nilam yaitu patchouli alcohol dan norpatchoulenol. Kedua 

komponen tersebut memberi aneka bau khas minyak nilam. 

Minyak nilam berkualitas tinggi harus mengandung patchouli 

alcohol yang tinggi (minimal 30%) (SNI, 2006). 

     Pada kenyataannya unit produksi minyak nilam Universitas 

Brawijaya, Kesamben merupakan unit produksi baru dan SOP 

telah dibuat masih belum diterapkan sehingga perlu uji coba 

dan penyempurnaan SOP tersebut khususnya tahap pelayuan 

dan penyulingan.  

     SOP harus ditinjau ulang dan diperbarui setiap dua tahun 

kecuali pada kondisi tertentu. Hal ini perlu dilakukan untuk 

memastikan bahwa prosedur yang telah ditetapkan sesuai 
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dengan kondisi area proses sehingga masih relavan untuk 

dijadikan acuan (Anonymous, 2001). Menurut Friedman (2005) 

revisi perlu dilakukan ketika terjadi beberapa perubahan atau 

modifikasi untuk peralatan, mesin, bangunan atau struktur yang 

lain atau prosedur - prosedur area kerja yang mungkin 

mempengaruhi kinerja pekerjaan. Tindakan yang perlu 

dilakukan untuk merevisi SOP adalah dengan mengadakan 

evaluasi agar diketahui kekurangan prosedur yang sudah ada 

sehingga dapat dilakukan perbaikan. Apabila dilihat terdapat 

tahapan yang sulit diaplikasikan ataupun cara yang dilakukan 

salah maka evaluasi penerapan SOP perlu dilakukan. Demikian 

melalui penelitian ini diharapkan dapat dilakukan tindakan 

evaluasi dan revisi SOP khususnya proses pelayuan dan 

penyulingan minyak atsiri nilam di unit produksi minyak nilam 

Universitas Brawijaya, Kesamben. 

 

 

1.2 Rumusan Masalah 

     Apakah SOP yang ada telah sesuai dan bagaimana 

melaksanakan perbaikan SOP proses pelayuan dan 

penyulingan minyak atsiri nilam di Unit Produksi Minyak Atsiri 

Universitas Brawijaya? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

     Mengetahui kesesuaian SOP dan menetapkan tindakan 

perbaikan pada SOP proses pelayuan dan penyulingan minyak 

atsiri nilam di Unit Produksi Minyak Atsiri Universitas Brawijaya. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah menghasilkan minyak atsiri 

yang memiliki komposisi standar sehingga SOP yang 

diterapkan di Unit Produksi Minyak Atsiri Universitas Brawijaya 

dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan proses 

produksinya. 

 

 

 

 

 

 


