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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem produksi biji kopi pada PT. Ketiara Kabupaten Aceh 

Tengah, Manfaat yang akan diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah di harapan dapat memberi 

sumbangan pemikiran dan saran kepada pengusaha dan menjadi landasan untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu data yang di peroleh dari lapangan diolah 

dan dibahas serta dianalisis dengan teori dari pendapat ahli.  Metode analisis diperoleh dengan mengolah 

data melalui pengukuran dengan hitungan melalui perbandingan-perbandingan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa PT. Ketiara telah memiliki standart mutu produk mulai dari grade 1 sampai dengan 

grade 5, yang masing-masing memiliki nilai cacat sebagian produk yang masuk pada kualitas ekspor. PT. 

Ketiara memasarkan kopi yang dihasilkan untuk memenuhi pasar eksport maupun dalam negeri dan 

perusahaan ini juga membantu mengarahkan petani guna mendapatkan kualitas kopi yang sangat baik 

dengan memberikan penyuluhan langsung pada petani kopi. 

 

Kata Kunci: Produksi Biji Kopi   

 
__________________________________________________________________________ 
 

 
1. Pendahuluan 

Sistem adalah suatu rangkaian dari beberapa 

elemen yang saling berhubungan dan saling 

menunjang antara satu sama lain untuk mencapai 

suatu tujuan tertentu. Dengan demikian yang 

dimaksud dengan sistem produksi adalah 

merupakan suatu gabungan dari beberapa unit atau 

elemen yang saling menunjang untuk melaksana-

kan proses produksi dalam suatu perusahaan 

tertentu.   

Suatu perusahaan dalam menjalankan segala 

kegiatanya harus didukung dengan sarana dan 

prasarana yang cukup memadai, seperti gedung, 

perlengkapan, mesin, serta tidak lepas dari 

karyawan dan bagaimana perusahaan tersebut 

mampu mempertahankan produk tak lepas pula 

dari manajemen yang beperan dalam mengelola 

sistem yang ada di dalamnya.  

Dalam sistem produksi modern terjadi suatu proses 

transformasi nilai tambah yang mengubah input 

menjadi output yang dapat dijual dengan harga 

kompetitif. 

Secara umum kegiatan proses produksi, salah satu 

kegiatan yang berhubungan dengan penciptaan atau 

pembuatan barang atau jasa dan kombinasinya 

melalui dari masukan (input) sumber daya produksi 

menjadi keseluruhan yang diinginkan. Sistem 

produksi merupakan kumpulan dari sub sistem 

yang saling menunjang, dengan tujuan menstrans-

formasi input produksi menjadi output produksi 

yang memiliki nilai lebih atau nilai jual. Input 

produksi ini dapat berupa bahan baku, mesin, 

tenaga kerja, modal, dan informasi. Sedangkan 

output produksi berupa bahan baku, mesin, tenaga 

kerja, modal dan informasi. 

Kemajuan suatu perusahaan ditandai dengan dari 

terlihat makin meningkatnya kualitas produk yang 

mampu di hasilkan serta tak lepas dari kinerja 

perusahaan yang berperan dalam bersentuhan lang-

sung dengan masyarakat, maupun intern perusa-

haan, oleh karena itu suatu perusahaan harus 

mampu mengelola serta dapat mengorganisir 

bagian-bagian yang sangat berperan penting di 

dalamnya demi mencapai tujun perusahaan yang 

sebenarnya. 
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 Sehubungan dengan daerah Aceh Tengah, dapat 

dikatakan daerah sedang berkembang maka sangat 

diharapkan untuk meningkatkan produktivitas yang 

gunanya untuk menyesuaikan dengan daerah-

daerah lain yang dianggap lebih maju. Ada bebe-

rapa hal yang mempengaruhi perkembangannya 

diantaranya adalah kuantitas produk yang dihasil-

kan, sistem penjualan (pemasaran) pengaruh 

promosi dan keadaan lainnya. 

Demikain pula pada PT. Ketiaradi Kabupaten Aceh 

Tengah adalah merupakan suatu usaha yang 

bergerak dalam lapangan usaha industri pengolahan 

dan perdagangan kopi, di samping itu juga mem-

punyai tugas untuk melakukan penyuluhan dan 

pembinaan terhadap petani.  

Untuk mencapai tujuan dan hasil yang maksimal 

sangat di perlukan persiapan yang sangat matang 

serta proses sistem produksi yang di lakukan lebih 

objektif untuk menghindari menurunya kualitas 

hasil produksi. 

2.  Landasan Teoritis 

Pada umumnya setiap merencanakan suatu tugas 

selalu berhubungan dengan sistem, ini terlihat 

dalam setiap gerak-gerik atau aktivitas manusia 

sehari-hari, baik yang ringan maupun yang berat. 

Dapat dikatakan sistem itu merencanakan suatu 

cara pelaksanaan tugas perampungannya tergan-

tung pada kegiatan jumlah satuan kerja dalam 

perusahaan dengan tujuan menemukan corak 

kegiatan dan tata cara efesien. 

Rahim (2018:188) mengatakan bahwa sistem 

merupakan himpunan unsur yang melakukan suatu 

kegiatan atau menyusun skema atau cara mela-

kukan suatu kegiatan pemerosesan untuk mencapai 

suatu atau beberapa tujuan dan hal tersebut 

dilakukan dengan cara mengolah data dan/atau 

barang di dalam jangka waktu tertentu guna 

menghasilkan informasi, barang/jasa. 

Menurut  Munchdarsyah Sinungan (2009:55), bah-

wa sistem dapat diartikan sebagai sekelompok 

unsur-unsur yang diatur menurut cara tertentu 

saling berkaitan dan membentuk kesatuan integral. 

Menurut Nugroho (2018: 17) bahwa sistem di-

maknai sebagai sekelompok elemen yang terinteg-

rasi dan terorganisir dan diatur sehingga kompo-

nen-kompenen tersebut menjadi satu kesatuan 

dalam mencapai suatu tujuan. 

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa suatu sistem terdiri dari bagian-

bagian atau unsur antara satu dengan yang lain 

saling berinteraksi untuk mencapai tujuan. Dengan 

demikian konsep sistem sangat berguna untuk 

menjalankan kegiatan-kegiatan dalam organisasi 

perusahaan. Tanpa sistem kerja yang baik produk-

tivitas sulit tercapai secara maksimal. Oleh 

karenanya pendekatan sistem sangat penting 

peranannya dalam proses produksi. 

Pengertian Produksi 

Menurut Ritonga (2014:130) pengertian produksi 

adalah “segala kegiatan dalam menciptakan dan 

menambah kegunaan (utility) suatu barang atau 

jasa untuk kegiatan tersebut dibutuhkan faktor 

produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan 

skill (keahlian). Pendapat tersebut menyimpulkan 

bahwa penam-bahan dan menciptakan kegunaan 

suatu barang atau jasa yang berwujud produk harus 

dengan menggunakan faktor-faktor produksi. 

Henry (2017:148) juga menyatakan bahwa produk 

itu adalah mengolah input berupa barang dan jasa 

agar lebih bernilai atau bermanfaat. Sedangkan 

produksi menurut Assauri (2014:11) dalam arti luas 

yaitu sebagai kegiatan yang mentransformasikan 

masukan (input) menjadi keluaran (output), 

tercakup aktivitas atau kegiatan yang menghasilkan 

barang dan jasa, serta kegiatan-kegiatan lain yang 

mendukung atau menunjang usaha untuk meng-

hasilkan produk tersebut. 

Pengertian produksi dalam arti sempit, yakni 

produksi hanya dimaksud sebagai kegiatan yang 

menghasilkan barang baik barang jadi maupun 

barang setengah jadi. Bahan industri dan suku 

cadang atau spereparts dan komponen. 

Pengertian Sistem Produksi 

Pada umumnya setiap merencanakan dan melaksa-

nakan suatu tugas selalu berhubungan dengan 

system, ini terlihat dalam setiap gerak-gerik atau 

aktivitas manusia sehari-hari, baik yang ringan 

maupun yang berat. Dapat dikatakan sistem itu 

merupakan suatu cara pelaksanaan tugas peram-

pungan tergantung pada kegiatan jumlah satuan 

kerja dalam perusahaan dengan tujuan menemukan 

corak kegiatan dan tata cara efesien. 

Menurut Fuad (2015:147) sistem produksi adalah 

suatu keterkaitan unsur-unsur yang berbeda secara 

terpadu, menyatu, dan menyeluruh  dalam pentrans 

formasian masukan menjadi keluaran. Fuad (2003: 

21) mengartikan sistem produksi adalah sekum-

pulan bagian-bagian yang mempunyai kaitan satu 

sama lain  yang sama-sama beraksi menurut pola 

terhadap masukan dengan tujuan menghasilkan 

keluarannya, atau dengan kata lain dapat diartikan 

sebagai sutu kegiatan yang berlangsung (continue) 

yang beraksi terhadap masukan selama waktu 

tertetentu. 



 ISSN: 2089-5917 

 

 

Firmansyah dan Gustina | Sistem Produksi Biji Kopi PT Ketiara Kabupaten Aceh Tengah 10 

 

Vol.9  No.18   Juli 2020 
JJUURRNNAALL  

KKeebbaannggssaaaann  

  
 Assauri (2014:25) menyatakan “sistem produksi 

merupakan sebagian kumpulan dari unsur-unsur 

yang secara teratur saling mempengaruhi 

tergantung satu sama lain yang keseluruhannya 

merupakan satu kesatuan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem produksi 

adalah suatu satu kesatuan yang berkaitan dalam 

kegiatan merubah input menjadi sebuah output. 

Pengertian Perencanaan Produksi 

Tujuan dari perencanaan produksi adalah merenca-

nakan dan mengendalikan aliran material ke dalam, 

didalam dan keluar pabrik sehingga posisi 

keuntungan optimal sehingga tujuan dari perusa-

haan dapat tercapai. Pengendalian produksi dimak-

sudkan untuk mendayagunakan sumber daya 

produksi yang terbatas secara efektif, terutama 

dalam usaha memenuhi permintaan konsumen dan 

menciptakan keuntungan bagi perusahaan. 

Menurut Henry (2017:193) perencanaan produksi 

merupakan langkah strategis bagi perusahaan yang 

berfungsi sebagai pernyataan perusahaan mengenai 

keinginan masa yang akan datang, pedoman dan 

langkah-langkah untuk mencapai tujuan perusa-

haan, alat pengendali bagi manajemen sekaligus 

sebgai standar kinerja perusahaan (company 

performance). 

Menurut Fuad (2015:147) perencanaan produksi 

merupakan penetapan keterkaitan dan pengorgani-

sasian dari kegiatan prooduksi dan operasi yang 

akan dilakukan dalam suatu dasar waktu atau 

periode tertentu. 

Menurut Husein (2015:91) perencanaan produksi 

itu terdiri dari 4 tahapan yaitu: 

1. Penentuan ide pokok dan seleksi. Ide produk 

dapat diciptakan atas masukan berbagai aspek 

seperti aspek pasar, aspek pemasaran, dan aspek 

teknologi. 

2. Pembuatan desain produk awal. Yaitu meliputi 

mencari apa yang dimiliki produk yang akan 

diproduksi 

3. Pembuatan prototip dan pengujian, yaitu produk 

yang dibuat dijasikan sebagai percobaab dahulu 

sebelum di produksi secara besar-besaran. 

4. Implementasi yaitu menilai apakah produk yang 

sudah di produksi dan ditawarkan dipasarkan 

memiliki masa depan yang baik. 

Sedangkan tujuan dari perencanaan produksi 

adalah untuk dapat memproduksi barang-barang 

(output) dalam waktu tertentu dimasa yang akan 

datang dengan kuantitas dan kualitas yang dike-

hendaki serta dengan keuntungan (profit) yang 

maksimum dengan memperhatikan 3 (tiga) golo-

ngan besar yang ada dalam masyarakat yaitu 

konsumen, buruh/ tenaga kerja dan pengusaha (top 

manajer). 

Pengertian Proses Produksi 

Memproduksi atau melakukan kegiatan proses 

produksi merupakan usaha untuk mengubah suatu 

barang menjadi barang lainnya atau usaha untuk 

mewujudkan suatu jasa. Banyak sekali pendapat 

yang mengemukakan tentang pengertian proses 

produksi, namun semua pendapat tersebut memiliki 

makna yang hampir bersamaan, berikut ini 

pengertian proses produksi menurut beberapa 

pendapat. 

Menurut Assauri (2018:35) proses produksi dan 

operasi merupakan rangkaian kegiatan yang 

dilakukan dengan menggunakan peralatan,sehingga 

masukkan dan input dapat diolah menjadi keluaran 

yang berupa barang dan jasa, yang akhirnya dapat 

di jual kepada pelanggan untuk memungkinkan 

perusahaan memperoleh hasil keuntungan yang 

diharapkan, proses produksi dan operasi yang 

dilakukan dengan menggunakan peralatan yang 

dimiliki. Proses pengolahan yang dilakukan dapat 

berupa : 

a. Produksi secara kelompok besar atau batch 

production, dimana pengolahan dilakukan 

untuk suatu kelompok produk yang bervariasi 

dengan kelompok  produk yang dihasilkan yang 

lain terutama variasi terlihat dari bahan-bahan 

yang terbatas. Batch production  ini bersifat 

lebih sulit terutama dalam perencanaannya dan 

dalam penggunaan bahan secara efektif. 

b. Sistem proses dari produksi dan operasi, 

dimana produk yang dihasilkan secara terus 

menerus dalam suatu pola atau rancangan ter-

tentu, seperti penyulingan minyak atau produk 

pupuk. Umumnya sistem (process system) ini 

banyak digunakan untuk pengolahan bahan 

baku (raw materials) menjadi barang antara 

atau barang setengah jadi bagi industrinya. 

c. Produksi masa satu produk, dimana produksi 

dilakukan dalam jumlah banyak dan diper-

untukkan bagi pasar melalui pengadaan perse-

diaan barang jadi, dan umumnya terdapat dalam 

industry pengolahan dan rekayasa (assembling). 

Dalam proses pengolahan atau produksi seperti 

ini terdapat aliran bahan yang sangat rumit 

dalam menghasilkan suatu produk akhir. 

d. Proses masa banyak /multi produk, dimana 

produksi ini dilakukan untuk suatu seri dari 

komponen atau artikel yang sangat bervariasi 

dengan menghasilkan serangkaian produk 

dalam berbagai variasi. Proses produksi atau 

operasi seperti ini terdapat dalam industry 

kendaraan bermotor dan perbankan. 
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 e. Proses kontruksi, dimana proses produksi ini 

dilakukan dengan membangun suatu produk 

dengan menggunakan bahan-bahan atau barang-

barang serta komponen-komponen yang di-

kumpulkan pada suatu tempat pengerjaan 

konstruksinya. Proses produksi atau operasi 

seperti ini terdapat pada pabrik kapal atau 

industry pesawat terbang. 

Menurut Fuad (2015:142) bahwa proses produksi 

dapat ditinjau dari 2 (dua) segi yaitu: 

1. Kelangsungan hidup  

a. Produksi terus menerus (continous 

produktion) 

b. Produksi yang terputus (intermitten 

Production) 

2. Teknik 

a. Proses ekstraktif, yaitu suatu proses 

pengambilan langsung dari alam seperti: 

kayu, perikanan, dan pertambangan. 

b. Proses analisis, yaitu proses pemisahan 

bahan-bahan seperti: minyak mentah menja-

di minyak bensin 

c. Proses pengubahan, yaitu merupakan suatu 

proses perubahan bentuk seperti: mencam-

purkan dengan unsur-unsur lain, seperti 

bahan kimia. 

Pengawasan Produksi 

Menurut Fuad (2015:147) pengawasan produksi 

merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya 

kegiatan yang sesuai rencana, sehingga maksud dan 

tujuan penggunaan dan pengelola masukan dapat 

terlaksana.  Sedangkan Husein (2015:142) 

menyatakan “pengawasan produksi merupakan satu 

faktor manajemen yang berfungsi untuk mencegah 

terjadinya penyimpangan-penyimpangan,kemudian 

memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada, men-

dinamisasikan organisasi, serta mempertebal rasa 

tanggung jawab dalam setiap unit perusahaan serta 

anggota-anggotanya”. 

Menurut Biegel (2014:18) pengawasan produksi 

adalah mempunyai tanggung jawab terhadap pem-

buatan peramalan/prakiraan, rencana produksi, 

penjadwalan, pengusaha kerja. 

Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan di atasa 

bahwa pengawasan produksi merupakan hal yang 

pokok untuk mencapai produk akhir pada 

perusahaan yang mempunyai mutu (quantity) yang 

baik, disamping itu dapat berjalan dengan lancar 

sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. 

Faktor Produksi 

Sukirno (2014:6) mengemukakan pengertian faktor 

produksi adalah “berbagai unsur yang digunakan 

untuk memproduksi menyalurkan dan memasarkan 

barang”. 

Dalam perekonomian faktor-faktor produksi dapat 

dibedakan menjadi 4 (empat) jenis yaitu tanah, dan 

kekayaan alam, tenaga kerja, modal, kewira-

usahaan (interpreneuship). Kebanyakan kegiatan 

ekonomi akan memerlukan ke empat jenis faktor 

produksi ini untuk mewujudkan barang dan jasa 

dalam analisa ekonomi faktor-faktor produksi 

dinamakan juga sebagai input.Dilain sisi juga ada 

pendapat lain yang hampir sama tentang pengertian 

faktor produksi tersebut. 

Henry (2017:184) menyatakan bahwa faktor 

produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan 

untuk menghasilkan produksi yang meliputi: bahan 

baku, bahan penolong, teknologi dan peralatan 

produksi, sumber daya manusia dan energi. 

Mankiw (2000:42) mengemukakan bahwa faktor 

produksi (factors of Production) adalah input yang 

digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, 

dua faktor produksi yang paling penting adalah 

modal dan tenaga kerja. 

Jadi dapat disimpulkan faktor produksi itu adalah 

segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memperoleh 

suatu produk jadi. 

Manajemem Produksi 

Dalam manajemen kegiatan memproduksi yang 

perlu dipikirkan bukan saja terbatas kepada 

pengelola pemrosesan bahan mentah menjadi 

barang lain, tetapi juga berbagai kegiatan lain yang 

erat hubungannya dengan memproses bahan 

mentah menjadi barang lain, tetapi juga berbagai 

kegiatan lain yang erat hubungannya dengan 

memproses barang secara efesien. Memastikan 

pembelian bahan mentah yang sesuai, menyediakan 

bahan mentah pada waktu yang tepat dan 

mengelola inventori bahan mentah, bahan yang 

sedang diproses dan barang yang telah selesai di 

proses juga merupakan tanggung jawab manajemen 

produksi. 

Berikut ini akan dikemukakan pendapat para ahli 

tentang manajemen produksi, banyak sekali 

perbedaan penjelasan oleh para ahli tersebut namun 

disini akan dijelaskan oleh beberapa pendapat saja. 

Menurut Henry (2017:156) manajemen produksi 

adalah kegiatan pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan pengelolaan masukan atau faktor 

produksi berupa bahan baku, bahan penolong, 

teknologi, dan manajerial, menjadi produk berupa 

barang dan jasa yang bernilai lebih dengan 

produtivitas dan efesiensi yang optimal. 
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 Suyadi (2001:1) mengatakan bahwa manajemen 

produksi adalah perencanaan, pelaksanaan dan 

pengawasan dari urutan berbagai kegiatan (set of 

activities) untuk membuat barang (produk) yang 

berasal dari bahan baku dan bahan penolong 

lainnya. 

Menurut Fuad (2015:141) manajemen produksi 

adalah merupakan kegiatan untuk mengatur dan 

mengkoordinasikan penggunaan sumber-sumber 

daya berupa sumber daya manusia, sumber daya 

alat, dan modal serta bahan secara efektif dan 

efesien, untuk menciptakan dan menambah 

kegunaan (utility) suatu barang atau jasa. 

Fungsi Produksi 

Secara umum fungsi produksi adalah bertanggung 

jawab atas pengelolaan bahan baku dan penolong/ 

pembantu menjadi barang jadi atau jasa yang akan 

memberikan hasil pendapatan bagi perusahaan. 

Wilson (2017:164) mengemukakan bahwa fungsi 

produksi adalah “menjelaskan hubungan antara 

faktor-faktor produksi dengan hasil produksi, 

faktor produksi dikenal dengan istilah input, 

sedangkan hasil produksi disebut sebagai output”. 

Menurut Dominick (2002:98) fungsi produksi 

adalah “suatu persamaan, tabel, grafik yang 

menunjukkan jumlah (maksimum) suatu komuditi 

yang dapat diproduksi perunit waktu untuk setiap 

kombinasi input alternatif, bila menggunakan 

tehnik produksi terbaik yang tersedia”. 

Mankiw (2000:42) juga mengemukakan pengertian 

fungsi produksi adalah terletak pada peningkatan 

persentase yang sama dalam persentase yang sama. 

Manurut Samuelson (2003:125) fungsi produksi 

adalah menentukan output maksimum yang dapat 

dihasilkan dari sejumlah input tertentu dalam 

kondisi keahlian dan pengatahuan tekhnis tertentu. 

Kesimpulannya adalah fungsi produksi baru akan 

terlihat apabila terjadinya peningkatan jumlah 

masukan yang kemudian akan diikuti juga dengan 

bertambahnya jumlah keluaran. 

Pengertian Kualitas 

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita 

mendengar orang membicarakan masalah kualitas. 

Misalnya mengenai kuaitas sebagian besar produk 

buatan luar negeri yang lebih baik dari pada produk 

dalam negri. 

Faktor yang menyebabkan kesehatan, pertumbuhan 

dan kelangsungan hidup bisnis suatu perusahaan 

adalah pencapaian dan pemeliharan tingkat 

kepuasan pelanggan yang puas terhadap kualitas 

produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan 

tertentu, dengan demikian kualitas menjadi pedo-

man utama dalam pengembangan dan keberhasilan 

implementasi program-program manajerial dan 

kerekayasaan untuk mewujudkan tujuan bisnis 

yang utama. 

Menurut Tjiptono dan Diana (2003:3) Banyak 

pakar organisasi yang mencoba mendefinisikan 

kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-

masing meskipun tidak ada defenisi mengenai 

kualitas yang diterima secara infersal namun 

terdapat beberapa kesamaan yaitu dalam, elemen-

elemen sebagai berikut: 

a. Kualitas meliputi usaha untuk memenuhi atau 

melebihi harapan pelanggan 

b. Kualitas mencakup produk,jasa,manusia, proses 

dan lingkungan 

c. Kualitas merupakan kondisi yang selalu ber-

ubah (misalnya apa yang di anggap merupakan 

kualitas saat ini mungkin di anggap kurang 

berkualitas pada masa mendatang). 

Menurut Fahmi (2012:46)  Mutu merupakan suatu 

usaha yang di lakukan secara serius dengan tujuan 

agar tercapainya suatu nilai yang mampu memberi 

kepuasan secara maksimal kepada pemakainya, 

suatu produk di anggap memiliki mutu jika produk 

tersebut sesuai dengan harapan berbagai pihak, 

terutama pihak produsen dan konsumen. 

Dalam sejarahnya mutu telah lama di perkenalkan 

publik, pada awalnya, kendali mutu dilakukan 

dengan cara “Inspeksi” pada produk yang telah 

terjadi untuk menghindari adanya produk yang 

cacat pada waktu yang akan di kirim atau diserah-

kan. Konsumen selalu menginginkan kepuasan dan 

produsen juga menginginkan agar konsumen selalu 

kembali untuk membeli produk yang di buatnya, 

dengan begitu keuntungan bisa di raih. 

Menurut M.N. Nasution (2010:3) pentingnya 

kualitas dapat dijelaskan dari dua sudut pandang 

yaitu sudut manajemen operasional dan manajemen 

pemasaran. Dilihat dari sudut manajemen operasi-

onal kualitas produk merupakan salah satu 

kebijaksanaan penting dalam meningkatkan daya 

saing produk yang harus member kepuasan kepada 

konsumen melalui atau paling tidak sama dengan 

kualitas produk pesaing. Dilihat dari sudut manaje-

men pemasaran, (Marketing Mix) produk, harga, 

promosi dan saluran distribusi yang dapat 

meningkatkan volume penjualan dan memperluas 

pangsa pasar perusahaan. 

Sementara itu menurut Juran dalam Tjiptono dan 

Diana (2003:24) mengartikan cocok untuk diguna-

kan memiliki 2 aspek utama, yaitu : 

1. Ciri-ciri produk yang memenuhi permintaan 
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  Kualitas yang lebih tinggi memungkinkan 

perusahaan meningkatkan kepuasan pelanggan, 

membuat produk laku di jual, dapat bersaing 

dengan pesaing, meningkatkan pangsa pasar 

dan volume penjualan, serta dapat di jual 

dengan harapan yang lebih tinggi. 

2. Bebas dari Kekurangan 

 Kualitas tinggi menyebabkan perusahaan dapat 

mengurangi tingkat kesalahan, mengurangi 

pengerjaan kembali dan pemborosan, mengura-

ngi pembayaran biaya garansi, mengurangi 

ketidakpuasan pelanggan, mengurangi inspeksi 

dan pengujian, mengurangi waktu pengiriman 

produk ke pasar, meningkatkan hasil dan kapa-

sitas dan memperbaiki kinerja penyampaian 

produk dan jasa.   

Dari uraian di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa 

pada dasarnya sulit untuk mendefinisikan tentang 

kualitas namun kualitas dapat di defenisikan 

sebagai sesuatu yang dimiliki oleh barang maupun 

jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada 

pelanggan, dan apabila suatu barang yang digu-

nakan tidak dapat memberikan kepuasan kepada 

pelanggan berarti belum bias dikatakan berkualitas, 

dan kualitas suatu barang dan jasa juga bias 

dirasakan oleh produsen dari konsumen tergantung 

pada kepuasan yang mereka rasakan 

3.  Metodologi Penelitian 

Untuk menganalisa data yang di peroleh dari hasil 

penelitian penulis menggunakan methode kualitatif 

yaitu data yang di peroleh dari lapangan akan di 

bahas dan dianalisa dengan pendapat ahli sebagai 

teori di peroleh dengan mengolah data melalui 

pengukuran dengan hitungan perbandingan-

perbandingan dalam bab pembahasan maupun 

penelitian. 

 

4.  Hasil dan Pembahasan 

Sejarah singkat berdirinya PT. Ketiara 

PT. Ketiara merupakan usaha keluarga yang 

awalnya di kelola bersama yang di Prakarsai oleh 

Ibu Rahmah.Usaha pembelian kopi ini berskala 

kecil dengan hanya membeli dan memproduksi 

serta menjual hasil kopi dari kebun kopi sendiri 

,saudara dan penduduk desa sekitar perusahaan ini 

didirikan pada tahun 1995. 

Setelah beberapa tahun berjalan kegiatan jual beli 

dan produksi kopi gelondong merah hingga 

menjadi kopi labu siap jual ini berkembang sangat 

pesat hingga akhirnya. Berdasarkan peraturan 

pemerintah istimewa Aceh No.12 tahun 1986 

tanggal 31 Desember 1996 didirikan PT. Ketiara, 

selanjutnya pada tanggal 3l Januari 1997 

berdasarkan peraturan pemerintah dalam usaha 

pengembangan kopi lokal makaperusahaan tersebut 

resmikan dengan surat keputusan No.539/74/067, 

dan tertuangdalam lembaran Daerah Istimewa 

Aceh No. 2tanggal 31  Februari 1997. 

Pembahasan 

Faktor-Faktor  Produksi PT. Ketiara 

Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan 

produksi maka hal ini tidak terlepas dari faktor-

faktor produksi yang dimilikinya bagaimanapun 

faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh PT. 

Ketiara merupakan hal yang utama yang harus di 

perhatikan, karena hal ini menyangkup tentang 

proses produksi agar tidak terjadi hambatan ketika 

perusahaan saat melakukan kegiatan produksi. 

Selain itu penyediaan bahan baku yang mempunyai 

mutu, keahlian, teliti dan pengawasan yang begitu 

ketat agar produk yang dihasilkan lebih berkualitas 

dan sesuai dengan permintaan pasar. Maka dari itu 

perusahaan harus mempunyai sistem produksi yang 

mampu untuk meningkatkan produksi, dalam 

memproduksi kopi PT. Ketiara memiliki channel 

tersendiri yang merupakan penghubung antara 

petani kopidenganPT. Ketiara, petani kopi 

merupakan sumber bahanbaku bagi PT. Ketiara 

dengan melakukan transaksi penjualan dengan para 

pedagang besar serta pedagang keliling langsung 

pada PT. Ketiara Evaluasi pengolahan kopi. 

Adapun faktor-faktor produksi pada PT. Ketiara 

yaitu meliputi : 

a. Bahan Baku 

Bahan baku telah dijadikan bahan utama dalam 

kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT. Ketiara. 

Adapun bahan baku yang di gunakan untuk 

kegiatan produksi PT. Ketiara adalah kopi 

gelondong merah yang dipetik oleh petani secara 

hati-hati dengan pemilihan kopi segar, buah merah 

yang merata. 

PT. Ketiara membeli kopi gelondong merah dari 

petanikopi kemudian di olah menjadi 4 bagian di 

antaranya; 

- Gerade, terdiri atas At dan A2 kuatitas utama 

untuk memenuhikualitas eksport biji kopi di 

bawah 10% 

- Gerade A2 kuaitas ke 2 tujuan eksport dengan 

nila cacat biji 12- 15% 

- Gerade AB kualitas ke 3 untuk memenuhi pasar 

dalam negeri maupun dengan nilai cacat biji 

kopi 15-17% 

- Gerade B kualitas Ke 4 untuk pasar dalam 

negeridengan nilaicacat biji di atas 17% 

Kopi yang telah menjadi biji kopi dan disortir 

dijadikan 4 bagian untuk memenuhi kebutuhan 
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 eksport serta pasar dalam negeri dengan mutu 

ataupuan kualitas yang telah ditentukan pada target 

pasar yang telah direncancakan. 

b. Peralatan Produksi 

PT. Ketiara mempunyai sistem produksi untuk 

menghasilkan hasil yang efektif yang akan mem-

perlancar proses produksi dan menghindari resiko 

yang akan datang maka dari itu PT. Ketiara 

menggunakan beberapa fasilitas atau peralatan agar 

tidak terjadi hambatan dalam sistem produksi PT. 

Ketiara, guna untuk kelancaran suatu sistem 

produksi yang sedang melakukan operasi, karena 

bagaimanapun fasilitas-fasilitas atau peralatan 

adalah sesuatu yang sangat di butuhkan karena 

apabila salah satu peralatan yang digunakan tidak 

ada atau tidak terpenuhi maka sistem produksi pada 

PT. Ketiaraakan terjadi resiko yang tidak dinginkan 

dan akan menghambat bagian – bagian peralatan 

lain dan akan menghasilkan rugi yang sangat besar 

pada perusahaan tersebut. 

Fasilitas-fasilitas atau peralatan yang di gunakan 

untuk melakukan kegiatan produksi pada PT. 

Ketiara adalah sebagai berikut; 

1. Mesin Pulper 

Mesin ini digunakan untuk mengupas buah kopi 

merah yang telah dipetik oleh petani yang mana 

buah kopi dituangkan dari atas mesin yang akan 

turun melalui pulper untuk mengupas kulit kopi 

gelondong dengan menghasilkan gabah yang terus 

masuk ke dalam bak pembersihan yang berisi air 

mengalir. 

2. Mesin Huller 

Peralatan ini berfungsi untuk mengupas kulit 

tanduk pada kopi gabah yang telah di jemur oleh 

pekerja dimana kopi gabah tersebut setelah di 

huller akan menjdi kopi labu. 

3. Mesin Suton 

Mesin ini digunakan untuk memisahkan biji kopi 

yang besar, sedang, yang cacat, sampah kopi yang 

masih ada dalam biji kopi sehingga biji kopi 

tersebut bersih dan dapatdimasukkan kedalam 

bagian sortasi. 

4. Mesin Elipator 

Peralatan ini digunakan untuk mengangkat biji kopi 

yang akan di suton maupun sudah disortasi yang 

langsung di masukkan ke dalam goni yang sudah di 

marking. 

5. Gudang Stock 

Ruangan ini dgunakan untuk penyimpanan biji 

kopi yang telah disortasi yang sudah siap di kirim. 

6. Mesin Roasting 

Sebelum biji kopi di ekspor maka pemilik kopi 

melakukan uji test untuk mengetahui apakah biji 

kopi layak untuk di ekspor keluar maka biji kopi itu 

terlebih dahulu di roasting agar bias dijadikan 

bubuk kopi yang akan di uji test aroma dan rasa 

kopi tersebut. 

7. Grinder 

Mesin ini digunakan untuk menghaluskan biji kopi, 

biasanya jika pemilik kopi ingin mengetahui rasa 

kopi yang di uji test maka harus dihaluskan dulu 

menjadi bubuk kopi sehingga hasilnya lebih 

maksimal. 

8. Timbangan Kopi 

Peralatan ini digunakan untuk menimbang kopi 

sebelum masuk dan keluar dari gudang stock 

sehingga pemilik kopi mengetahui  

berapa jumlah kopi yang masuk. 

9. Transportasi 

Transportasi ini digunakan untuk mengangkut biji 

kopi dari gudang stock ke mesin suton dimana biji 

kopi akan di bersihkan lagi hingga biji kopi 

menjadi kualitas 1 

 

5. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang 

Sistem Produksi Pada PT. Ketiara dapat di ambil 

Kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perusahaan PT. Ketiara merupakan suatu jenis 

perusahaan yang bergerak di bidang usaha 

pengolahan pengembangan perkebunan kopi 

yang berkedudukan dari Mupakat Jadi 

kecamatan Bukit Kabupaten Aceh Tengah. 

2. Berdirinya perusahaan ini di rencanakan 

memberi keuntungan yang sangat besar pada 

masyarakat yang bertani kopi dikarenakan akan 

membantu masyarakat petani kopi dalam me-

masarkan kopi yang dihasilkan untuk meme-

nuhi pasar eksport maupun dalam negeri dan 

Perusahaan ini juga membantu mengarahkan 

petani gunamendapatkan kualitas kopi yang 

sangat baik dengan memberikanpenyuluhan 

langsung pada petani kopi. 

3. PT. Ketiara telah memiliki standart mutu 

produk mulai dari grade 1 sampai dengan grade 

5 yang masing-masing memiliki nilai cacat 

sebagian produk yang masuk pada kualitas 

ekspor. 

Saran 

1. Hendaknya PT. Ketiara dapat mampu 

membantu masyarakat yang berada di dua 

Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah, 

dalam menciptakan produk kopi yang memiliki 

mutu serta kualitas kopi yang sangat baik guna 

dapat memenuhi permintaan pasar dan mem-

bantu petani dalam hasil panen yang mereka 

dapatkan dapat terjual dengan baik dan mem-

bantu perekonomianya dalam kehidupannya 

masing-masing 
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 2. Bagi pimpinan PT. Ketiara harus meningkatkan 

kualitas dalam produk yang dihasilkan karena 

banyak persaingan yang telah berkembang 

secara pesat dan mencari inisiatif lain yang bias 

membuat lebih maju dan tidak terpaku pada 

sistem yang telah ada agar produk mereka tetap 

berkualitas dan diminati banyak pelanggan.  

3.  Pembelian kopi yang di lakukan PT. Ketiara 

yang akan diolah hendaknya langsung melaku-

kan pembelian pada masyarakattanpa melalui 

calo-calo pembeli kopi keliling serta memper-

banyak TPK disetiap desa yang memproduksi 

kopi 

4. Hendaknya pemerintah turut membantu peran 

perusahaan guna tersentuhnya seluruh masya-

rakat petani kopi yang ada di seluruhpedesaan 

yang ada pada kedua kabupaten guna memper-

baiki kehidupan masyarakat petani umumnya 

petani kopi khusunya. 
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