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RINGKASAN 

 

 

Sistem Pengendalian Mutu Lateks Pada Pengolahan  RSS ( Ribbed Smoked 

Sheet) di PDP Kahyangan Kebun Sumberwadung Jember, Moh Hojin Haris, 

NIM D41171176, Tahun 2021,  Halaman, Manajemen Agribisnis, Politeknik 

Negeri Jember, Ratih Puspitorini YA. SE., MM (Pembimbing). 

Praktik Kerja Lapang (PKL) merupakan suatu kegiatan yang amat penting 

dalam pelaksanaan pendidikan di Politeknik Negeri Jember dengan tujuan agar 

mahasiswa mendapatkan pengalaman serta gambaran mengenai dunia kerja yang 

nyata dan dapat dijadikan bekal untuk terjun dilapangan masyarakat. Praktik 

Kerja Lapang (PKL) merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa Politeknik 

Negeri Jember terutama program D4 yang mana pelaksanaannya dilakukan pada 

semester VII (delapan) selama ±540 jam atau setara dengan 3 (tiga) bulan. Selain 

itu juga dapat memberikan pengalaman baru dalam mempelajari sistem manajerial 

suatu perusahaan dan mampu menghadapi lingkungan kerja yang lebih menuntut 

tanggung jawab dan kedisiplinan setelah lulus dari perguruan tinggi dan siap 

untuk bekerja dalam mencari pekerjaan. Kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) ini 

dilaksanakan di PDP Kahyangan Kebun Sumberwadug, pada proses produksi RSS 

(Ribbed Smoked Sheet). 

Perusahaan Daerah Perkebunan Kahyangan Kebun Sumberwadung 

merupakan salah satu perusahaan produksi karet di Indonesia. Produk yang 

dihasilkan harus memiliki kualitas tinggi, memenuhi kepuasan konsumen dan 

pada proses pengolahanya dilaksanakan sesuai persyaratan atau peraturan yang 

berlaku. 

Mutu merupakan salah satu jaminan dari perusahaan yang harus diberikan 

kepada konsumen. Proses pengolahan karet dipengaruhi oleh kualitas bahan baku 

karet, mesin yang digunakan, proses pengolahan, sumber daya manusia dan 

kondisi lingkungan pabrik, sehinga perlu adanya standar operasional prosedur 

(SOP) pengolahan karet RSS (Ribbed Smoked Sheet) sebagai standar tata cara 

kerja, proses pengolahan terbaik yang menjamin konsistensi mutu yang berlaku 
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untuk semua pabrik karet RSS (Ribbed Smoked Sheet) dilingkungan Perusahaan 

Daerah Perkebunan Kahyangan Kebun Sumberwadung. Adanya SOP dapat 

menjadi pedoman dalam mengolah bahan baku lateks menjadi karet RSS (Ribbed 

Smoked Sheet) yang bermutu. 

Pengendalian mutu diartikan sebagai usaha atau cara untuk menghasilkan 

produk yang berkualitas sesuai dengan standart yang telah ditentukan perusahaan 

melalui pengendalian proses produksi, pengendalaian bahan baku, pengendalian 

produk akhir (kegiatan pengemasan dan penyimpanan) sebelum produk tersebut 

dikirim ke konsumen. Pengendalian mutu lateks  pada proses pengolahan 

RSS dilakukan PDP Kahyangan Kebun Sumberwadung sebagai upaya mencapai 

target produksi sesuai dengan mutu. Salah satu upaya yang dilakukan PDP 

Kahyangan Kebun Sumberwadung dalam pelaksanaan pengendalian mutu lateks 

adalah uji petik yang berfungsi sebagai alat monitoring bagi pengawas untuk 

mengetahui kondisi proses pengolahan yang sedang berlangsung, sehingga ketika 

terjadi penyimpangan/kesalahan dalam produksi dapat secepatnya dilakukan 

langkah-langkah perbaikan. 

 

 

(Jurusan Manajemen Agribisnis, Program Studi D-IV Manjemen 

Agroindustri, Politeknik Negeri Jember) 


