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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

PT. Ferron Par Pharmaceuticals merupakan industri farmasi yang berada di

kabupaten Cikarang, Jawa Barat. PT. Ferron Par Pharmaceuticals sebagai industri

farmasi memproduksi obat dalam sediaan tablet, likuid, krim, injeksi steril

(ampul, flakon, vial). Dalam proses produksi PT. Ferron memiliki departemen

diantaranya yaitu departemen Produksi, Quality Assurance, Quality Control. Lini

produksi PT. Ferron Par Pharmaceuticals terdiri dari lini Solida 1, Solida 2,

Likuida, Semi Solida, Steril 2, Steril 3, Steril 4, Steril 5. PT Ferron Par

Pharmaceuticals yang bergerak di bidang manufaktur tersebut bersertifikasi ISO

9001:2015. Berdasarkan sertifikasi tersebut perusahaan dititik beratkan terhadap

kualitas produknya, dan kualitas itu sendiri berfokus pada pelanggan (customer

focused quality). Dengan demikian produk-produk didesain, diproduksi, serta

pelayanan diberikan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Maka sudah jelas

bahwa kualitas eksternal perusahaan sudah diterapkan. Namun belum dilihat

bagaimana usaha-usaha perusahaan dalam menangani hal-hal yang berhubungan

dengan internal perusahaan. Diantaranya performance man power, dan mesin yang

akan memberi kontribusi terhadap kualitas produk. Karena kondisi internal yang

baik inilah merupakan awal dari kesuksesan dalam sebuah perusahaan.

Dalam hal ini kerja praktek akan dilakukan di departemen Quality

Assurance bagian Compliance. Adapun tugas dari staff Compliance adalah

sebagai berikut :

a. Melakukan pemeriksaan Batch Record produksi.
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b. Melakukan pemeriksaan Laporan Hasil Uji dari Laboratorium Kimia dan

Mikrobiologi.

c. Melakukan penyimpanan Batch Record dan sampel pertinggal terhadap

batch produksi yang telah diluluskan ke pasar.

d. Melakukan pemantauan suhu ruang penyimpanan sampel pertinggal.

e. Melakukan pemusnahan Batch Record dan sampel tertinggal yang telah

habis masa simpannya.
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f. Melakukan pemantauan kedatangan Batch Record dari produksi dan

Laporan Hasil Uji dari Laboratorium.

Dari beberapa tugas staff Compliance tersebut diatas, kerja praktek menitik

beratkan pada tugas pemantauan kedatangan Batch Record dari produksi. Hal ini

dipilih karena hal tersebut sangat mempengaruhi proses pelulusan produk.

Batch Record di industri farmasi atau sering disebut :

 Batch Manufacturing Record (BMR)
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 Batch Production Record (BPR)

 Batch Production and Control Record (BPCR)

 Catatan Pengolahan Batch (CPB)

Adalah dokumen tertulis (hardcopy atau softcopy) dari batch yang disiapkan

selama proses pembuatan produk farmasi. Dalam batch record tertuang data aktual

dari proses pembuatan batch produk, detail langkah demi langkahnya. Batch

Record merupakan salah satu dokumen penting dalam pembuatan obat dan
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dokumen penting dalam suatu industri farmasi (CPOB 2006).

Gambar 1.1 Contoh Batch Record

( Sumber : https://farmasiindustri.com/industri/batch-record-di-industri-farmasi.html )

Batch record biasanya terdiri dari kolom nomer batch, nama produk, tanda tangan

https://farmasiindustri.com/industri/batch-record-di-industri-farmasi.html
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pengesahan, riwayat dokumen, referensi dokumen dan lain-lain. batch recordyang

baik adalah sebagai berikut :

 Dapat menggambarkan detail cara pembuatan obat.

 Berurutan langkah demi langkah pembuatan obat (tidak meloncat-loncat

urutan atau berputar)

 Sederhana sekaligus lengkap mudah dipahami.

 Mencantumkan instruksi yang berhubungan dengan keselamatan kerja,

termasuk informasi MSDS (material safety data sheet) dari

material-material yang digunakan untuk produksi.

 Batch record dirancang sedemikian sehingga instruksi-instruksi dan

langkah pembuatan obat selaras dengan ketentuan CPOB.

Batch record yang baik dapat menggambarkan proses pembuatan obat dari awal

sampai akhir. Dengan membaca batch record pembaca dapat menangkap cara

pembuatan obat dan mendapatkan informasi yang relevan dengan pembuatan obat.

Batch Disposition adalah proses pelulusan obat ke market mengunakan data yang

ada dalam batch record dan laporan hasil uji (LHU) yang disediakan oleh tim

laboratorium serta memeriksa apakah ada penyimpangan dalam proses pembuatan

obat (CPOB, 2006).

Saat ini salah satu penghambat proses pelulusan obat adalah keterlambatan

kedatangan batch record produksi ke compliance. Kerja praktek ini akan mencari

tahu hal apa saja yang mungkin menghambat batch record produksi datang ke

compliance. Kerja Praktek yang dilakukan hanya meliputi lini Steril 3, karena

merupakan lini yang memiliki persentase kedatangan batch record paling rendah

dan perbaikan batch recordpaling tinggi.

1.2. TujuanKerja Praktek

Adapun tujuan dari Kerja Praktek ini adalah :

a. Mengetahui data kedatangan batch recorddari lini steril 3 ke compliance.



7

b. Mengetahui cara dan membandingkan dengan teori metode apa yang

digunakan saat compliance melakukan perbaikan proses pelulusan produk.

1.3. Metode Kerja Praktek

Berikut adalah metode dari Kerja Praktek yang dilakukan :

1.4. Pelaksanaan Kerja Praktek
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1.4.1. Tempat Kerja Praktek

Kerja Praktek dilaksanakan di PT Ferron Par Pharmaceuticals yang berlamat

di Kawasan Industri Jababeka I, Jl. Jababeka VI blok J No 3, Cikarang,

Bekasi.

1.4.2. Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

Jadwal pelaksanaan kegiatan Kerja Praktek dimulai tanggal 8 Oktober 2018 –

10 Januari 2018.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penyusunan laporan, untuk memudahkan pemahaman laporan

ini, penulis akan menjabarkan tahapan-tahapan penulisan yang dilakukan yaitu :

BAB I : Pendahuluan

Memberikan gambaran tentang latar belakang kerja praktek, tujuan kerja praktek,

Jadwal pelaksanaan kerja praktek, metode kerja praktek, serta sistematika

penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Perusahaan

Menjelaskan profil organisasi atau perusahaan tempat dilakukannya kerja praktek

serta perkembangan perusahaan dan analisis sistem informasi bidang-bidang yang

ditangani seperti organisasi, produk, jasa, manajemen, SDM, proses, teknologi

informasi dan informasi lainnya.

BAB III : Tinjauan Pustaka

Menjelaskan tentang dasar teori yang nanti akan digunakan untuk dasar

pembahasan dari topik laporan kerja praktek seperti penjelasan yang berkaitan

tentang produk dan metode yang akan digunakan dan dasar teori yang menunjang

data yang akan digunakan.

BAB IV : Pengumpulan dan pengolahan data

Menjelaskan tentang data-data yang diperlukan untuk pengolahan data dan

berisikan hasil yang telah dirumuskan menggunakan landasan teori-teori yang
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dipelajari kemudian membahas penyelesaian masalah pada metode yang

diterapkan berupa peningkatan kinerja dan kualitas produk.

BAB V : Kesimpulan

Menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil observasi terkait dengan topik yang

diambil yang dilakukan dengan ringkas dan mudah dipahami serta menerangkan

saran-saran bagi penelitian selanjutnya.
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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah PT. Ferron Par Pharmaceuticals

PT Ferron Par Pharmaceuticals adalah perusahaan farmasi dalam negeri

(PMDN) yang tergabung dalam Grup Dexa Medica. PT Dexa Medica (DXM)

awalnya adalah sebuah apotek yang bernama apotek “Musi” yang terletak di

Palembang. Kemudian dikembangkan menjadi PT Dexa Medica pada tanggal 27

September 1970 oleh Rudy Soetikno, Hetty Soetikno, dan Lydia Siptiani. Dexa

Medica tumbuh menjadi industri farmasi yang besar bahkan termasuk ke dalam 10

perusahaan farmasi dengan pangsa pasar terbesar di Indonesia. Grup Dexa Medica

memiliki beberapa anak perusahaan, antara lain: Anugerah Argon Medica (AAM)

yang bergerak di bidang distribusi obat, Equilab yang bergerak di bidang

laboratorium Bioavailability and Bioequivalent (BABE), Inmark yang merupakan

perusahaan penyedia jasa layanan medical representative, Dexa Laboratory and

Biomolecule Science (DLBS) yang merupakan perusahaan riset produk

biomolekul dan vaksin, Dexa Development Center (DDC), PT Betapharmacon

yang memproduksi sediaan solida, PT Fonko International yang memproduksi

obat-obat onkologi, serta PT Dexa Medica dan PT Ferron Par Pharmaceuticals

(FPP) yang bergerak di sektor manufaktur obat dan pemasaran.

PT. FPP didirikan untuk memenuhi kebutuhan sediaan farmasi dalam

jumlah yang lebih besar, khususnya untuk obat ethical dan ekspor ke luar negeri.

PT. FPP didirikan secara hukum pada tanggal 5 Desember 1994, tetapi proses

operasionalnya baru dimulai pada 24 Januari 2001 sebagai perusahaan pemasaran.

Konseptualisasi PT. FPP di Cikarang dimulai pada bulan Juli 2000, sedangkan
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proses pembangunannya sendiri dimulai pada bulan Oktober 2000 dan selesai

pada bulan Juli 2002.

PT. FPP memproduksi produk untuk kebutuhan sendiri, untuk PT. DXM,

untuk kebutuhan ekspor serta perusahaan-perusahaan lain yang melakukan toll-in.

Produk PT. FPP diklasifikasikan menjadi: Opta untuk produk-produk optalmik

(sediaan farmasi untuk mata), Derma (sediaan farmasi untuk kulit), serta Kualita

dan Inova yang merupakan produk campuran obat lainnya yaitu kardiovaskular,

antidiabetes, analgesic, dan vitamin. Produk-produk tersebut didistribusikan oleh

PT. AAM yang memiliki 32 cabang dan tersebar di 29 kota di Indonesia.

PT. FPP memiliki funsi-fungsi pendukung proses manufaktur, antara lain

Bussiness development, Purchasing, Quality Department, Marketing, dan lain

sebagainya. Untuk bagian Research and Development (RnD) tersentralisasi

menjadi satu dengan PT. DXM. Hubungan perusahaan antara PT. FPP dan PT.

DXM digambarkan pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Hubungan antara PT. FPP dan PT. Dexa Medica

(Sumber: PT Ferron Par Pharmaceuticals)
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Strategi yang diterapkan oleh PT. DXM yaitu menggabungkan divisi RnD

PT. DXM dan PT. FPP. Penggabungan ini membuat PT. FPP sebagai perusahaan

baru, mendapatkan dukungan yang kuat dalam bidang RnD. Pusat RnD untuk PT.

DXM dan PT. FPP terdapat di Dexa Development Center (DDC).

PT. FPP berhasil memperoleh sertifikat CPOB pada 7 November 2002 dan

mendapatkan sertifikat ISO 9001 edisi tahun 2000 pada 14 Mei 2003

(Resertifikasi pada tanggal 17-19 Mei 2006). Kemudian pada tanggal 15 Juni

2010 PT. FPP memperoleh Import Licence Zentrale Arzneimitteluberwachung

Bayern (ZAB) dari Bavarian, suatu badan yang berwenang dalam peredaran obat

di Jerman untuk produk Freeze dry yang diproduksi di lini steril. PT. FPP juga

memiliki sertifikat GMP dari United Kingdom Medicine and Healthcare Product

Regulatory (MHRA) pada tanggal 25 Mei 2011. UK-MHRA merupakan lembaga

yang bertanggung jawab memantau keamanan, kualitas, dan efektivitas

obat-obatan yang dipasarkan di Inggris. Selain itu, sertifikasi oleh Australia

diberikan pada PT. FPP oleh Therapeutic Good Administration (TGA) dari

Department of Health and Ageing, untuk lini solida pada tanggal 1 Juni 2011.

Dengan dimilikinya sertifikat dari berbagai badan pengawasan peredaran

obat suatu Negara maka PT. FPP memperoleh izin untuk memasarkan produknya

ke Negara tersebut. Produk PT. FPP dapat dipasarkan ke beberapa Negara selain

Indonesia, seperti Inggris, Jerman, Afrika (Nigeria), dan Asia (Kamboja, Filipina,

Vietnam, Srilanka, dan Hongkong).

2.2. Visi dan Misi PT. Ferron Par Pharmaceuticals

Visi PT. FPP adalah menjadi perusahaan terkemuka dengan tekad

memberikan nilai tambah yang tinggi bagi setiap pelanggan dan para stakeholder

dengan produk inovatif dan berkualitas tinggi, pelayanan yang unggul melalui

proses yang efektif dan efisien, serta penyempurnaan yang berkesinambungan

demi menciptakan kesehatan bagi semua ditingkat nasional, regional maupun
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global.

Sedangkan misi PT. FPP adalah membangun kapasitas dan kompetensi

dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, melalui :

a. Inovasi d alam produk dan proses.

b. Perbaikan berkesinambungan untuk kepentingan stakeholder.

c. Produk dan layanan bernilai tambah bagi pelanggan.

d. Kemitraan regional dan global demi pertumbuhan dan eksistensi.

Dalam menerapkan visi dan misi perusahaan, PT. FPP menerapkan 5R

yaitu Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin. Hal ini bertujuan untuk disiplin

kerja, dan kenyamanan kerja. Selain itu, terdapat program Ferron Suggestion

System (FeSS) yang merupakan sarana bagi karyawan PT. FPP dalam

menyampaikan ide-ide kreatif dan saran untuk kemajuan PT. FPP.Dengan adanya

program ini, diharapkan karyawan dapat ikut berpartisipasi secara aktif dalam

perkembangan PT. FPP.

PT. FPP dalam menjalankan tugasnya memiliki motto yaitu, Inovasi

(Innovation), Kualitas (Quality) dan Pelayanan (Care) yang disimbolkan dengan

setiap sudut segitiga merah pada logo perusahaan, seperti yang dapat dilihat pada

gambar berikut :

Gambar 2.2 Logo PT. FPP

(Sumber : PT Ferron Par Pharmaceuticals)
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Pada logo tersebut terdapat tulisan fe yang merupakan simbolisasi dari

unsur ferrum (besi) yang merupakan asal nama Ferron. Besi merupakan salah satu

unsur yang penting dalam kehidupan manusia sehingga dengan mengambil nama

tersebut diharapkan PT. FPP jyga dapat mempunyai karakter seperti besi dalam

kekuatan, fungsi, dan keberadaannya. Sedangkan kata Par berasal dari istilah

dalam olahraga golf yang memiliki arti target yang harus dicapai. Sehingga kata

Par dalam nama PT. FPP menggambarkan usaha perusahaan untuk terus menerus

berusaha mwmwnuhi standar yang telah ditetapkan, baik dalam kualitas produk

maupun praktek bisnisnya. Kata terakhir, Pharmaceuticals menunjukkan bahwa

PT. FPP bergerak secara khusus di bidang farmasi atau produksi obat.
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2.3. Struktur Organisasi PT. Ferron Par Pharmaceuticals

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Umum PT. FPP

(Sumber : PT Ferron Par Pharmaceuticals)

2.4. Lokasi Kerja Praktek

Lokasi Kerja Praktek yang dilakukan adalah di departemen Quality

Assurance dibawah kendali Quality Assurance Manager, bagian Compliance.

Compliance itu sendiri terbagi menjadi Change Deviation Management (CDM),

post market dan pelulusan produk. Bagian stabilita bertugas untuk mengontrol
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sampel yang diambil untuk dilakukan pengujian bertahap, yaitu per 3 bulan dan

disimpan pada suhu yang berbeda, hal ini berfungsi untuk mengetahui kualitas

produk dalam jangka waktu dan dengan perlakuan atau penempatan suhu yang

berbeda. Bagian post market bertugas untuk mengontrol keluhan dari konsumen

serta menentukan tindak lanjut dari keluhan tersebut. Bagian pelulusan produk

bertugas untuk melakukan pelulusan produk yang sudah diproduksi dengan cara

memeriksa proses pembuatan obat dan hasil uji dari laboratorium.

Lokasi Kerja Praktek secara detail adalah bagian Complaince pelulusan

produk yaitu staf Compliance. Adapun tugas dari staf Compliance adalah sebagai

berikut :

a. Melakukan pemeriksaan batch recordproduksi.

b. Melakukan pemeriksaan laporan hasil uji dari Laboratorium Kimia dan

Mikrobiologi.

c. Melakukan penyimpanan batch record dan sampel pertinggal terhadap batch

produksi yang telah lulus ke pasar.

d. Melakukan pemantauan suhu ruang penyimpanan sampel pertinggal.

e. Melakukan pemusnahan batch record dan sampel pertinggal yang telah habis

masa simpannya.

f. Melakukan pemantauan kedatangan batch record dari produksi dan laporan

hasil uji dari Laboratorium.
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

3.1 Produktivitas 

Di dalam ilmu ekonomi, produktivitas merupakan perbandingan antara 

hasil kegiatan (output, keluaran) dan segala pengorbanan (biaya) untuk 

mewujudkan hasil tersebut (input, masukan). Produktivitas sebagai pencapaian 

tujuan pada tingkat kualitas tertentu (output) dan efisiensi penggunaan sumber 

daya (input), sehingga produktivitas harus dikaitkan dengan aspek kualitas, 

efektifitas, dan efisiensi (Cahyono, 1996). 

Secara umum, produktivitas merupakan efisiensi penggunaan sumber daya 

untuk menghasilkan keluaran. Produktivitas adalah fungsi dari efisiensi dan 

efektivitas. Sehingga kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif di dalam 

penggunaan sumber daya termasuk bahan, uang dan waktu sehingga 

menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi (Nawawi, 1990). Dalam hal ini 

produktivitas tenaga kerja secara spesifik yang dimaksudkan adalah perbandingan 

antara hasil yang dicapai dengan peran serta kerja per satuan waktu. Sedangkan 

produktivitas perusahaan merupakan kumpulan dari produktivitas individu 

sehingga diperlukan perbaikan yang seimbang antara aspek manusia dan teknik. 

Peningkatan produktivitas perusahaan dapat dilakukan dengan langkah sebagai 

berikut : 

a. Menganalisis keadaan lebih dalam 

b. Merancang program peningkatan produktivitas 

c. Menciptakan kesadaran produktivitas 

d. Implementasi program peningkatan produktivitas 

e. Mengevaluasi program peningkatan produktivitas 
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3.2 Metode Plan, Do, Check, Action (PDCA)  

Metode W. Edwards Deming yang dikenal dengan Siklus Deming 

menyatakan bahwa setiap orang harus membuat rencana, mengumpulkan data 

menganalisisnya dan menyusun pekerjaan serta mempertahankan perputaran 

siklus tersebut yang merupakan cara untuk mempertahankan kualitas di dalam 

perusahaan. Setiap  kegiatan  dalam organisasi harus  dituangkan  dalam  rencana  

kegiatan, kemudian rencana kegiatan tersebut dijalankan dan dimonitoring selama 

proses pelaksanaannya, selanjutnya dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap 

hasil pelaksanaan kegiatan tersebut serta  dilakukan  analisis. Hasil  analisis dapat  

digunakan  sebagai acuan  dalam  perencanaan pengembangan selanjutnya.  

Deming  menekankan  bahwa  organisasi dapat  mencapai  perbaikan kualitas  

total  (Total Quality  Improvement),  jika siklus  PDCA terus  berjalan (Poerwanto 

G: 2012). 

Manfaat dari PDCA (Plan, Do, Check, Action) antara lain : 

a. Untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari 

sebuah unit organisasi. 

b. Sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di 

sebuah organisasi. 

c. Untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan 

dengan pola yang runtun dan sitematis. 

d. Untuk kegiatan continuous improvement dalam rangka 

memperpendek alur kerja. 

e. Menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan 

produktivitas. 
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Gambar 3.1 Siklus PDCA Deming 

( Sumber: https://sites.google.com/site/kelolakualitas/PDCA ) 

 Plan (P) 

Artinya merencanakan SASARAN (GOAL=TUJUAN) dan proses apa 

yang dibutuhkan untuk menentukan hasil yang sesuai dengan 

SPESIFIKASI tujuam yang ditetapkan. PLAN ini harus diterjemahkan 

secara detail dan per sub-sistem (Poerwanto G: 2012) 

a. Perencanaan ini dilakukan untuk mengidentifikasi sasaran dan proses 

dengan mencari tahu hal-hal apa saja yang tidak beres kemudian 

mencari solusi atau ide-ide untuk memcahkan masalah ini. 

b. Mengacu pada aktivitas identifikasi peluang perbaikan dan/atau 

identifikasi terhadap cara-cara mencapai peningkatan dan perbaikan. 

c. Mencari dan memilih penyelesaian masalah. 

https://sites.google.com/site/kelolakualitas/PDCA
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d. Plan merupakan tahap  identifikasi “apa”  yang harus  dilakukan 

(WHAT)  dan  bagaimana melakukannya (HOW) dengan 

menggunakan beberapa alat bantu (Management Tools). Tahap ini 

meliputi 4 langkah yaitu: 

a. Menentukan pokok persoalan (dapat mengacu pada konsep 

QCDSMEP (quality, cost, delivery, safety, morale, environment, dan 

productivity). 

b. Analisis  akar  masalah menggunakan  fishbone  diagram dimana  

faktor penyebab masalah dapat diklasifikasikan menjadi 5 atau sering 

disebut 4M1E yaitu Man, Machine, Methode, Material dan 

Environment.  

c. Menguji atau menentukan penyebab utama dengan menggunakan 

metode 5W2H yaitu: what, why, where, when, who, how, how much. 

d. Menyusun rencana penanggulangan dengan memperhatikan kriteria 

effect, technical, economic. 

 Do (D)   

Artinya melakukan perencanaan proses yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Ukuran-ukuran proses ini juga telah ditetapkan dalam tahap PLAN. Dalam 

konsep DO ini harus benar-benar menghindari penundaan, semakin 

menunda pekerjaan maka banyak waktu terbuang.  

Pada tahap ini,  rencana yang disusun mulai  dilaksanakan untuk 

menanggulangi penyebab masalah sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan. Tindakan  diarahkan pada melaksanakan strategi,  kebijakan, 

dan  proses-proses  yang diperlukan  untuk  mencapai  hasil yang  telah 

ditetapkan dalam sasaran mutu atau sesuai persyaratan pengguna 

(Poerwanto G: 2012). 

 Check (C)  
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Pada tahap ini, review dilakukan terhadap langkah yang sudah ditempuh, 

periksa apakah hasil yang terjadi sesuai dengan harapan? Lakukan 

perbandingan kondisi sebelum dan sesudah. Pada tahap ini,  diperlukan 

pula analisis seberapa  efektif percobaan yang  telah dilakukan pada tahap 

sebelumnya yaitu: 

a. Memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan 

spesifikasi dan melaporkan hasilnya. 

b. Teknik yang digunakan adalah observasi dan survey. Apabila masih 

menemukan kelemahan-kelemahan, maka disusunlah rencana 

perbaikan untuk dilaksanakan selanjutnya. Jika gagal, maka cari 

pelaksanaan lain, namun jika berhasil, dilakukan rutinitas. 

c. Mengacu pada verifikasi apakah perencanaan tersebut sesuai dengan 

rencana peningkatan dan perbaikan yang diinginkan. (Poerwanto G: 

2012) 

 Action (A)   

Pada tahap ini, ambil tindakan berdasarkan apa yang kita pelajari pada 

langkah sebelumnya. Jika masih  belum ada  perubahan, ulangi dari  awal 

siklusnya dengan cara  yang berbeda. Tahap ini meliputi 2 langkah yaitu : 

Standardisasi dan Memilih persoalan berikutnya. Sebelum melangkah 

lebih jauh ke proses perbaikan selanjutnya hal yang perlu dilakukan 

adalah: 

a. Menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Ini 

berarti juga meninjau seluruh langkah dan memodifikasi proses untuk 

memperbaikinya sebelum implementasi berikutnya. 

b. Menindaklanjuti hasil berarti melakukan standarisasi perubahan 

seperti mempertimbangkan area mana saja yang mungkin diterapkan, 

merevisi proses yang sudah diperbaiki, melakukan modifikasi standar, 
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prosedur dan kebijakan yang ada, mengkomunikasikan kepada seluruh 

staf, pelanggan dan supplier atas perubahan yang dilakukan apabila 

diperlukan, mengembangkan rencana yang jelas, dan 

mendokumentasikan proyek. Selain itu juga perlu memonitor 

perubahan dengan melakukan pengukuran dan pengendalian proses 

secara teratur (Poerwanto G: 2012). 

3.3 Alat Bantu Dalam Langkah PDCA  

Pengembangan kontrol kualitas dalam implementasinya biasanya dibantu 

dengan beberapa alat  bantu. Pemilihan  alat bantu  yang tepat  pada tiap  proses 

akan  menghasilkan hasil  yang optimal. Ada 7 (tujuh)  alat bantu  yang familiar 

dalam  implementasi kontrol kualitas  di perusahaan, yang biasa disebut QC 

Seven Tools. QC Seven Tools tersebut adalah : 

1. Check Sheet (Lembar Periksa) 

Check Sheet atau lembar periksa merupakan tools yang sering dipakai dalam 

industri manufaktur untuk pengambilan data di proses produksi yang 

kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan. 

Check sheet atau sering orang menyebutnya Check List atau Tally Chart, 

merupakan alat pertama dari tujuh alat dasar manajemen kualitas yang 

sederhana dan digunakan untuk mencatat dan mengklasifikasi data yang telah 

diamati. Check Sheet merupakan daftar yang berisi unsur-unsur yang mungkin 

terdapat dalam situasi atau tingkah laku atau kegiatan individu yang diamati 

(Poerwanto G: 2012). 

Manfaat penggunaan check sheet dalam mengelola kualitas adalah : 

a. Memudahkan proses pengumpulan data terutama untuk mengetahui 

bagaimana sesuatu masalah sering terjadi. Kemudahan ini akan 

berdampak pada efisiensi dalam pengumpulan data. 
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b. Memudahkan pemilahan data kedalam kategori yang berbeda seperti 

penyebab-penyebab, masalah-masalah dan lain lain. Data-data yang telah 

terpilah secara rinci yang dikumpulkan dengan menggunakan check sheet 

sekaligus memudahkan pengolahan lebih lanjut untuk memberikan 

gambaran tentang faktor-faktor yang relevan dengan persoalan yang 

sedang dihadapi. 

c. Memudahkan penyusunan data secara otomatis, sehingga data itu dapat 

dipergunakan dengan mudah. 

d. Memudahkan pemisahan antara opini dan fakta. 

Adapun kekurangan dari check sheet yaitu : 

a. Check sheet tidak menunjukkan perubahan nilai-nilai dalam suatu waktu. 

b. Orang yang melaksanakan pemeriksaan harus benar-benar teliti. 

c. Perlu diteliti beberapa lembar dari check sheet secara berurutan menurut 

peyelesaian supaya menentukan adanya kecenderungan adanya gejala 

kerusakan. 

Contoh check sheet adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.2 Contoh Check Sheet 

( Sumber : https://sites.google.com/site/kelolakualitas/Check-Sheet ) 

2. Pareto Diagram 

Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan 

banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang 

paling banyak terjadi hingga pada permasalahan yang frekuensinya paling 

sedikit. Dalam grafik ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi hingga grafik 

terendah.  

Gambar 3.3 Contoh Diagram Pareto 

https://sites.google.com/site/kelolakualitas/Check-Sheet
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( Sumber: https://sites.google.com/site/kelolakualitas/Diagram-Pareto ) 

3. Cause and Effect Diagram ( Fishbone Diagram) 

Cause and Effect diagram adalah alat QC yang dipergunakan untuk 

mengidentifikasikan dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar 

menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Cause and Effect 

diagram dipergunakan untuk menunjukkan factor-faktor penyebab dan akibat 

kualitas yang disebabkan oleh factor-faktor penyebab tersebut. Karena 

bentuknya seperti Tulang ikan, Cause and Effect diagram disebut juga dengan 

Fishbone Diagram (Diagram Tulang Ikan). 

Gambar 3.4 Contoh Fishbone Diagram 

( Sumber: https://sites.google.com/site/kelolakualitas/Diagram-Fishbone ) 

4. Histogram 

Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi 

data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi 

https://sites.google.com/site/kelolakualitas/Diagram-Pareto
https://sites.google.com/site/kelolakualitas/Diagram-Fishbone
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dalam suatu kumpulan data. Manfaat dari penggunaan Histogram adalah 

untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu 

manajemen dalam membuat upaya peningkatan proses yang 

berkesinambungan (Continous Process Improvement). 

Gambar 3.5 Contoh Histogram 

( Sumber: https://sites.google.com/site/kelolakualitas/Histogram ) 

5. Control Chart ( Peta Kendali) 

Control Chart (peta kendali) merupakan salah satu alat dari QC Seven Tools 

yang berbentuk grafik dan dipergunakan untuk memonitor/ memantau 

stabilitas dari suatu proses serta mempelajari perubahan proses dari waktu ke 

waktu. Control Chart ini memiliki Upper Line (garis atas) untuk Upper 

Control Limit (batas control tertinggi), Lower Line (garis bawah) untuk Lower 

Control Limit (batas control terendah) dan Central Line ( garis tenah) untuk 

Average (rata-rata). 

Gambar 3.6 Contoh Control Chart 

( Sumber: https://sites.google.com/site/kelolakualitas/Control-Chart ) 

https://sites.google.com/site/kelolakualitas/Histogram
https://sites.google.com/site/kelolakualitas/Control-Chart
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6. Scatter Diagram ( Diagram Tebar) 

Scatter Diagram adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian 

terhadap seberapa kuatnya hubungan antara 2 variabel serta menentukan jenis 

hubungannya. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan positif, hubungan 

negatif ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Bentuk dari Scatter Diagram 

adalah gambaran grafis yang terdiri dari sekumpulan titik-titik dari nilai 

sepasang variabel (variabel X dan variabel Y). dalam Bahasa Indonesia, 

Scatter Diagram disebut juga Diagram Tebar. 

Gambar 3.7 Contoh Scatter Diagram 

( Sumber: https://www.google.com/amp/s/dreamfile.wordpress.com/2017/06/06/scatter-diagram ) 

7. Statification (Statifikasi) 

Yang dimaksud dengan Statifikasi dalam manajemen mutu adalah pembagian 

dan pengelompokan data kekategori-kategori yang lebih kecil dan mempunyai 

karakteristik yang sama. Tujuan dari penggunaan Statifikasi ini adalah untuk 

mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab pada suatu permasalahan. 

https://www.google.com/amp/s/dreamfile.wordpress.com/2017/06/06/scatter-diagram
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Gambar 3.8 Statification Diagram 

( Sumber: https://sites.google.com/site/kelolakualitas/Diagram-Stratifikasi ) 

 

 

 

https://sites.google.com/site/kelolakualitas/Diagram-Stratifikasi
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BAB IV

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

4.1. Pengumpulan Data

Data diperoleh dari hasil pengamatan di Lini Steril 3 meliputi: proses

produksi, data alur pelulusan produk.

4.1.1. Tahap pengamatan

Tahap pengamatan lini steril 3 ini meliputi :

a. Proses produksi lini steril 3

Lini steril 3 merupakan salah satu lini di PT. Ferron Par

Pharmaceuticals yang memproduksi sediaan ampul. Adapun sediaan

ampul yang diproduksi adalah ampul 1ml, 2ml, 5ml dan 10ml.

Meskipun sediaan ampul yang diproduksi dan jenis obat yang

diproduksi di lini steril 3 beragam, proses produksinya dapat

digambarkan secara umum yaitu :

Gambar 4.1 Proses produksi lini steril 3

(Sumber: Pengolahan data)

b. Alur pelulusan produk lini steril 3

Batch Dispotition merupakan proses pelulusan produk yang dilakukan

oleh tim Quality Assurance bagian Compliance untuk memustuskan

apakah produk tersebut dapat diluluskan ke pasar atau tidak. Alur dari

pelulusan produk adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2 Proses pelulusan produk
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(Sumber: Pengolahan data)

Pada gambar diatas dapat dijelaskan bahwa batch record dihasilkan

setelah proses produksi selesai, lalu diserahkan kepada staff

compliance, akan dikembalikan ke produksi apabila ada perbaikan dan

dilanjutkan ke supervisor compliance lalu manager compliance jika

semua dokumen sudah lengkap.

4.2. Kontrol Kualitas

4.2.1. Ketepatan kedatangan batch record lini steril 3

Batch Record adalah dokumen tertulis (softcopy atau hardcopy) dari batch

yang disiapkan selama proses pembuatan produk farmasi. Dalam batch record

tertuang data aktual dari proses pembuatan batch produk, dan detail langkah

pembuatan produk tersebut. Data ketepatan batch record dimonitoring oleh

departemen Quality Assurance bagian Compliance yang bertanggung jawab untuk

meluluskan produk ke pasar. Data ini diambil untuk mengetahui apakah proses

produksi berjalan sesuai dengan planning mingguan yang telah disepakati bersama

dengan bagian produksi atau terlambat karena sesuatu hal. Adapun data ini yang diisi
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oleh bagian produksi adalah kolom BR plan dan kolom BR aktual diisi oleh

Compliance. Data ketepatan kedatangan batch record lini steril 3 adalah sebagai

berikut :

Gambar 4.3 Data ketepatan kedatangan Batch Record lini steril 3 bulan Oktober 2018

(Sumber: Pengolahan data)

Dari data diatas menujukkan bahwa dari 32 batch yang dihasilkan dalam 1

bulan, terdapat 15 batch record yang terlambat, atau bisa dikatakan 47% batch record

terlambat datang. Hal ini menghambat proses pelulusan produk karena apabila batch

record terlambat datang, maka juga akan terlambat memeriksa batch record tersebut

dan proses pelulusan produk juga akan terhambat.

4.2.2. Data perbaikan batch record lini steril 3

Selain keterlambatan kedatangan batch record, hal yang menghambat proses
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perilisan produk adalah adanya perbaikan batch record. Perbaikan batch record

sebenarnya cukup banyak terjadi, namun belum ada standar atau plan berapa lama

batch recordperbaikan bisa diserahkan lagi ke compliance.

Setelah batch record diterima oleh QA bagian compliance, selanjutnya batch

record tersebut akan diperiksa oleh staff compliance untuk memastikan kelengkapan

dokumen, lampiran, pengisian, dan tanda tangan dari operator produksi, supervisor

maupun manager yang berwenang. Data perbaikan batch record dimonitoring oleh

staff Compliance untuk memastikan apakah Good Document Practice (GDP) telah

dilakukan dengan benar dan melakukan kontrol untuk mengurangi kesalahan

penulisan, kekurangan lampiran ataupun hal lainnya. Data perbaikan batch record lini

steril 3 adalah sebagai berikut :

Gambar 4.4 Data perbaikan Batch Record bulan Oktober 2018
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(Sumber: Pengolahan data)

Dari data yang ditampilkan diatas, terdapat perbaikan batch record yaitu

sebesar 66%. Hal ini sangat mempengaruhi proses pelulusan produk karena perbaikan

batch recordmerupakan pemborosan waktu, dimana alur dari perbaikan batch record

adalah operator produksi ke ruangan Quality yang berada di lantai 3 lalu membawa

batch record turun ke ruang produksi di lantai 2, setelah diperbaiki atau dilengkapi,

operator produksi membawa kembali batch record ke ruang Quality untuk diserahkan

ke Compliance.

4.2.3. Proses Improvement Perilisan Produk

Setiap seminggu sekali diadakan pertemuan rutin antara produksi, compliance

dan PPIC, hal ini dimaksudkan untuk dapat meninjau berapa batch produk yang dapat

diluluskan dalam satu minggu dan satu bulan termasuk dari permintaan pasar. Pada

saat pertemuan rutin ini departemen produksi menjelaskan kapan produk tersebut

dapat selesai dan kapan batch record dapat diserahkan kepada compliance, dimana

perhitungan batch recordplanning yaitu 2 hari dari selesainya proses produksi.

Setiap bulan compliance supervisor akan melakukan rekap data kedatangan

dan perbaikan batch record, lalu akan melakukan diskusi dengan pihak produksi dan

menanyakan mengapa batch record banyak terlambat dan banyak perbaikan. Selain

itu compliance supervisor juga akan melakukan diskusi dengan staff compliance

untuk menanyakan apakah ada ide perbaikan untuk proses pelulusan produk. Hal ini

dimaksudkan untuk dapat memperbaiki ketepatan kedatangan dan perbaikan batch

recordpada bulan berikutnya.

Langkah perbaikan yang dilakukan apabila ada ide perbaikan proses pelulusan

produk adalah dengan melakukan masa percobaan selama 1 bulan dan akan ditinjau

pada bulan berikutnya. Pada bulan Oktober didapatkan data untuk kedatangan dan

perbaikan batch record lalu ditinjau, didapatkan data seperti pada gambar 4.3 dan 4.4.

Lalu dilakukan diskusi dengan staff dan supervisor compliance terkait ide apa yang
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akan dilakukan untuk meningkatkan ketepatan kedatangan batch record. Didapatkan

perencanaan bahwa batch record yang sudah siap akan diambil oleh staff compliance

diproduksi dan untuk perbaikan batch record dilakukan pengarahan oleh supervisor

produksi pada pergantian sift dan refreshment terkait GDP (Good Document Practice)

kepada kepala regu oleh staff compliance.

Data yang didapatkan setelah dilakukan action seperti diatas adalah data pada

bulan November, sebagai berikut :

Gambar 4.5 Data kedatangan batch record bulan November 2018

(Sumber: Pengolahan data)

Data ini menunjukkan bahwa ada peningkatan ketepatan kedatangan batch
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recordpada bulan November yaitu 71%.
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Gambar 4.6 Data perbaikan batch record bulan November 2018

(Sumber: Pengolahan data)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa perbaikan batch record selama bulan

November 2018 yaitu sebesar 71%.

4.3. Pengolahan Data

4.3.1. Metode PDCA (Plan, Do, Check, Action)
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Dari analisa yang telah dilakukan pada tahap improvement pelulusan produk

dapat dilihat proses PDCA (Plan, Do, Check, Action) seperti pada gambar dibawah

ini.
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Gambar 4.7 Langkah dan tahapan PDCA yang dilakukan oleh staff compliance

(Sumber: Pengolahan data)

Data verifikasi kedatangan batch record bulan Desember dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.

Gambar 4.8 Data kedatangan batch record bulan Desember 2018

(Sumber: Pengolahan data)

Dari data diatas didapatkan bahwa kedatangan batch record pada bulan

Desember masih tetap konsisten 71% sehingga langkah perubahan untuk proses

pengambilan batch record diproduksi oleh staff compliance merupakan hal yang

tepat.

4.3.2. Alat Bantu PDCA (Plan, Do, Check, Action)

Alat bantu PDCA yang digunakan oleh staff compliance untuk mengontrol

data kedatangan dan perbaikan batch record adalah check sheet. Cara yang digunakan
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yaitu membandingkan kolom BR Plan dan BR aktual dan melihat hasilnya pada

kolom Ketepatan BR pada lembar kerja Microsoft exel. Contoh perbandingan tersebut

dapat dilihat pada gambar 4.3.

Dalam lembar kerja tersebut kolom BR Plan diisi oleh produksi berdasarkan

perhitungan 2 hari setelah selesainya proses produksi. Kolom BR aktual diisi oleh

staff compliance berdasarkan kedatangan aktual BR tersebut, lalu kolom ketepatan

BR diisi otomatis menggunakan rumus, yang artinya apabila BR aktual datang kurang

dari sama dengan kolom BR Plan maka hasilnya akan “TEPAT”, sedangkan apabila

lebih dari BR Plan maka hasilnya akan “TELAT”.

Kelebihan dari alat bantu check sheet di exel adalah memudahkan proses

pengumpulan data, memudahkan pemilahan dalam kategori yang berbeda. Sedangkan

kekurangan dari penggunakan check sheet dalam exel adalah beresiko melakukan

salah ketik dan terhapusnya data, tidak ada histori atas perubahan data yang dilakukan

sehingga memungkinkan adanya data palsu atau tidak akurat.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan akhir dari keseluruhan susunan Kerja Praktek yang

membahas kesimpulan akhir yang diperoleh serta saran-saran untuk pengembangan

penelitian lebih lanjut.

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan Kerja Praktek yang telah dilakukan di PT Ferron Par Pharmaceuticals,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Data ketepatan kedatangan Batch Record lini steril 3 pada bulan Oktober 2018

yaitu sebesar 53% atau dapat dikatakan 15 dari 32 batch record datang

terlambat, sedangkan untuk perbaikan batch record sebesar 66% atau dapat

dikatakan 21 dari 32 batch recordharus diperbaiki.

2. Metode yang dilakukan compliance untuk meningkatkan ketepatan

kedatangan batch record dan perbaikan batch record adalah PDCA (Plan, Do,

Control, Action) dan didapatkan hasil kenaikan persentase ketepatan

kedatangan batch record pada bulan November sebesar 71% dan bulan

Desember sebesar 71% sehingga disimpulkan keputusan pada tahap Plan

untuk mengambil batch record ke produksi oleh compliance dapat

diimplementasikan namun belum ada perubahan untuk perbaikan batch

record.

5.2. Saran

Saran diberkan kepada perusahaan dan penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Setelah mengetahui penyebab keterlambatan kedatangan Batch Record

sebaiknya langkah yang dilakukan pihak perusahaan adalah dapat mengetahui

tindakan-tindakan yang akan dilakukan agar proses Batch Disposition berjalan
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dengan lancar.

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menganalisis lebih dalam lagi

mengenai penyebab perbaikan Batch Record dengan metode yang lebih baik

sehingga didapatkan keputusan improvement yang dapat diimplementasikan.

3. Rekomendasi perbaikan yang dapat diberikan adalah perlunya review ulang

jam berapa staff compliance harus turun ke produksi untuk mengambil batch

recordyang sudah siap, terkait perbaikan batch recordperlu adanya re-training

kepada semua operator yang mengisi batch record agar dapat melakukan

pengisian dengan baik dan benar.



39

DAFTARPUSTAKA

Cahyono, B. T. 1996. Manejemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Badan Penerbit

IPWI.

Hadari, N., Hadawi. M. 1990. Administrasi Personel untuk Produktivitas Kerja.

Jakarta: Haji Masagung.

Poerwanto, G. H . 2012. Plan Do Check Act (PDCA). Diakses pada

https://sites.google.com/site/kelolakualitas/PDCA

Rein, V. 2011. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Diakses pada

http://valdisreinaldo.blogspot.com/2011/04/cara-pembuatan-obat

-yang-baik-cpob.html

https://sites.google.com/site/kelolakualitas/PDCA
http://valdisreinaldo.blogspot.com/2011/04/cara-pembuatan-obat%20-yang-baik-cpob.html
http://valdisreinaldo.blogspot.com/2011/04/cara-pembuatan-obat%20-yang-baik-cpob.html

	COVER.pdf (p.1)
	LEMBAR PERNYATAAN.pdf (p.2)
	LEMBAR PENGESAHAN.pdf (p.3)
	KATA PENGANTAR.pdf (p.4)
	DAFTAR ISI.pdf (p.5-6)
	BAB I Latar Belakang .pdf (p.7-15)
	BAB II Gambaran Umum Perusahaan.pdf (p.16-22)
	BAB III Tinjauan Pustaka.pdf (p.23-34)
	BAB IV ANALISA DATA.pdf (p.35-45)
	BAB V Kesimpulan.pdf (p.46-47)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.48)

