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ABSTRAK
Dalam dunia industri manufaktur tidak luput dengan adanya scrap. SKF merupakan salah satu perusahaan
yang menerapkan sistem scrap management. Sistem scrap management SKF Indonesia dilakukan dengan
pengumpulan scrap yang dimulai dari setiap departement (channel) kemudian dari setiap channel diberikan kepada
quality assurance (QA). Lalu dari QA diberikan kepada general affair (GA). Kemudian dari GA scrap dijual kepada
disposal company. Perbaikan dilakukan dengan cara menganalisis penyebab terjadinya masalah berdasarkan faktor
material, mesin, lingkungan, manusia, dan mesin dengan fishbone diagram. Kemudian dilakukan GAP Analysis pada
faktor yang paling berpengaruh dan memerlukan perbaikan dengan segara, dimana faktor tersebut didapatkan dari
fishbone diagram. PT SKF Pusat memutuskan untuk membuat kebijakan yaitu untuk penanganan scrap diseluruh PT
SKF menggunakan Metode Cassino. Metode Cassino berisi urutan proses penanganan scrap dari pengambilan scrap
hingga penjualan scrap yang digunakan oleh PT. SKF Pusat. Oleh karena itu, penelitian ini membahas tentang
perbaikan sistem scrap management SKF Indonesia menggunakan metode Cassino agar penanganan scrap menjadi
lebih baik dan dapat mengurangi jumlah scrap yang dihasilkan perusahaan. Hal- hal yang akan dilakukan perbaikan
yakni: form scrap, sistem SIIS, kotak scrap setiap department dan fasilitas penanganan scrap. Setelah dilakukannya
perbaikan tersebut maka akan dihasilkan Standard Operating Procedure (SOP) untuk setiap department yaitu SOP
Pengambilan Scrap, SOP Pengumpulan dan Penyimpanan Scrap, SOP Timbang dan Serah Terima Scrap dan SOP
Handling Final Scrap.
Kata kunci: Fishbone diagram, Management, Scrap dan Standard Operating Procedure (SOP)

1. Pendahuluan
Dalam dunia industri manufaktur tidak luput dengan adanya scrap. Produk cacat adalah produk
yang dihasilkan dalam proses produksi,dimana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan
standar mutu yang ditetapkan, tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki dengan
mengeluarkan biaya tertentu, di mana biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki lebih rendah dari
nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki (Bastian dan Nurlela, 2009). Scrap adalah limbah yang
baik, tidak memiliki nilai ekonomi atau hanya nilai kandungan bahan dasarnya yang dapat dipulihkan
melalui daur ulang. (SKF Indonesia).
Agar scrap dapat dikelola perusahaan dengan baik dan memiliki nilai ekonomi kembali, tentunya
perusahaan perlu menerapkan sistem scrap management. Sistem scrap management adalah proses
penanganan scrap yang dapat didaur ulang kembali untuk dijual sebagai produk yang menghasilkan
pendapatan atau tidak didaur ulang dan perusahaan lain untuk memproses pembuangan produk scrap
tersebut. (SKF Indonesia). Sistem scrap management yang diterapkan setiap perusahan berbeda satu
dengan yang lainnya, dan tidak semua perusahaan di Indonesia menerapkan sistem tersebut.
Salah satu perusahaan yang menerapkan sistem scrap management yakni PT. SKF Indonesia. PT.
SKF Indonesia telah menerapkan scrap management sejak awal berdirinya perusahaan. PT. SKF
Indonesia menerapkan sistem scrap management agar scrap yang dihasilkan tidak terbuang sia – sia,
dikarenakan scrap tersebut masih memiliki nilai ekonomi. Scrap yang dihasilkan PT. SKF Indonesia
didapatkan dari beberapa proses yaitu heat treatment, face and OD grinding, produksi outering dan
innering dan assembling. Komponen scrap yang diperoleh dari keseluruhan proses tersebut adalah part
innering, part outering dan part bearing.
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Pengumpulan scrap dimulai dari setiap departement (channel) kemudian dari setiap channel
diberikan kepada quality assurance (QA). Lalu dari QA diberikan kepada general affair (GA).
Kemudian dari GA scrap dijual kepada disposal company. Dari setiap channel, operator melakukan
pengisian data pada form scrap. Namun pengumpulan data scrap masih terdapat kesalahan. Hal
tersebut terjadi karena kesalahan dalam pengisian form scrap seperti identifikasi jumlah scrap yang
salah. Selain itu, terkadang operator tidak mencatat penyebab terjadinya scrap.
Setelah dari channel, scrap ditangani oleh quality assurance (QA). Data yang didapatkan dari
channel dimasukan ke sistem oleh QA. Kemudian scrap masuk ke temporary scrap area. Pada area ini
dilakukan proses destruction scrap menggunakan larutan NaCl. Fasilitas dan penanganan scrap di
temporary scrap area memiliki kondisi yang kurang rapi dan teratur, sehingga memerlukan perbaikan.
Hal tersebut dikarenakan jarak antara tempat pengumpulan scrap dengan tempat destruction area jauh
sehingga kurang efisien.
Final scrap hasil dari destruction scrap selanjutnya ditangani oleh GA. GA menghubungi disposal
company untuk dilakukan penimbangan berat scrap dan pembayaran. Namun masalah yang sering
terjadi adalah hasil pelaporan scrap tidak selaras antara shop floor dan disposal company. Kesalahan
pelaporan scrap yaitu terjadi perbedaan data antara berat actual dengan berat yang tertulis pada
kwitansi payment dan terkadang pula disposal company tidak mencantumkan berat scrap dikwitansi.
PT. SKF pusat memiliki program tahunan yaitu penyelarasan sistem management yang dilakukan
oleh wakil anggota PT. SKF dari Indonesia, China, India, Pusat, Brazil, Chili. Setelah dilakukan
pertemuan tersebut diketahui bahwa sistem scrap management yang diterapkan di PT. SKF Indonesia
perlu perbaikan agar selaras dengan sistem scrap management yang diterapkan di PT. SKF Pusat,
karena pada proses pencatatan form scrap dari setiap channel yang dilakukan oleh operator tidak diisi
dengan jelas dan lengkap. Sehingga setelah scrap dipindahkan dari channel ke department QA, petugas
QA memasukkan data ke sistem tidak sesuai dengan keadaan scrap yang sebenarnya. Kejadian ini
dapat menyebabkan kerancuan data antara perusahaan dengan pihak disposal company. Masalah yang
lain adalah pihak disposal company tidak mencantumkan berat scrap yang dibeli. Hal tersebut
merugikan PT.SKF Indonesia karena melibatkan biaya yang nantinya akan masuk ke kas perusahaan.
Diketahui bahwa sistem scrap management yang di terapkan di PT. SKF Indonesia belum sesuai
dengan sistem scrap management yang ada di PT. SKF Pusat. Maka dari itu, dilakukan improvement
scrap management yang ada di PT.SKF Indonesia.
Metode Cassino merupakan metode yang dibuat oleh PT. SKF Pusat digunakan sebagai acuan
mengenai masalah sistem scrap management. Metode Cassino berisi urutan proses penanganan scrap
dari pengambilan scrap hingga penjualan scrap yang digunakan oleh PT. SKF Pusat. Urutan proses
metode cassino dimulai dari adanya kotakscrap untuk setiap channel, di dalam kotak scrap sudah
terdapat beberapa bagian kotak lagi untuk menempatkan scrap sesuai dengan jenis partnya. Kotak
scrap dilengkapi dengan label merah scrap untuk menuliskan informasi scrap. Label merah scrap
berisi tentang informasi penyebab terjadi scrap, jumlah scrap, kode komponen dan informasi umum
mengenai scrap tersebut seperti nomor job order, type, channel dan sebagainya. Setelah label scrap
sudah terisi semua, scrap ditimbang, kemudian data scrap direkap oleh quality assurance (QA) dan
dilaporkan hasil dari data scrap tersebut setiap bulannya. Scrap yang sudah ditimbang masuk kedalam
final storage dan dilakukan proses oksidadi dengan larutan garam (NaCl). Untuk proses akhir, scrap
diditribusikan ke disposal company yang sudah terikat kerja sama. (SKF Indonesia)
Berkaitan dengan permasalahan tersebut, perlu dilakukan perbaikan yang diharapkan dapat dapat
meningkatkan sistem scrap management yang ada di PT. SKF Indonesia. Perbaikan dilakukan dengan
cara menganalis faktor-faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penanganan
sistem scrap management dengan menggunakan fishbone diagram. Fishbone diagram adalah alat
untuk mengidentifikasi berbagai sebab potensial dari suatu masalah dan menganalisis masalah tersebut.
Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, mesin,
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metode, dan lingkungan (Purba, 2008). Dengan menggunakan fishbone diagram dapat menyelesaikan
masalah sampai akarnya.
Pada penelitian ini, setelah dibuat fishbone diagram dan mengetahui faktor yang membutuhkan
perbaikkan dengan segera kemudian dilakukan GAP Analysis. GAP Analysis dapat juga diartikan
sebagai perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Sebagai metoda,
GAP Analysis digunakan sebagai alat evaluasi bisnis yang menitikberatkan pada kesenjangan kinerja
perusahaan saat ini dengan kinerja yang sudah ditargetkan sebelumnya. Analisis ini juga
mengidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau
mencapai kinerja yang diharapkan pada masa datang. GAP Analysis ini bertujuan untuk mengetahui
perbedaan yang ada yang nantinya akan dijadikan usulan perbaikan.
Pada penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbaikan dengan cara perubahan sistem scrap
management dan SOP (Standard Operating Procedure) scrap management untuk mengurangi
kesalahan dalam penginputan data dari setiap department. Perbaikan dilakukan dengan menerapkan
metode cassino sehingga dari penelitian ini diharapkan adanya peningkatan sistem scrap management
dan penanganan scrap menjadi lebih teratur. SOP yang dibuat yaitu SOP Pengambilan Scrap, SOP
Pengumpulan dan Penyimpanan Scrap, SOP Timbang dan Serah Terima Scap dan SOP Handling Final
Scrap.
Menurut Priyadi ( 1996), prosedur adalah cara tertulis yang ditentukan untuk melaksanakan suatu
kegiatan oleh bagian atau personel, sedangkan instruksi adalah cara kerja secara tertulis yang ditujukan
kepada bagian atau personel untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang dapat disertai dengan
gambar proses, peta alur kegiatan, cara memproses, dan sebagainya.
Secara umum, SOP merupakan gambaran langkah-langkah kerja (sistem, mekanisme dan tata kerja
internal) yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai tujuan instansi pemerintah.
SOP sebagai suatu dokumen/instrumen memuat tentang proses dan prosedur suatu kegiatan yang
bersifat efektif dan efisisen berdasarkan suatu standar yang sudah baku. Pengembangan instrumen
manajemen tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses pelayanan di seluruh unit kerja
pemerintahan dapat terkendali dan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan untuk memberi gambaran mengenai langkah-langkah penelitian yang
digunakan dalam memecahkan masalah scrap management.
Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung, studi literatur, dan wawancara. Data yang
telah diperoleh terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data sekunder yang
dikumpulkan berupa data yang digunakan untuk rekapitulasi urutan proses penanganan scrap yang
diterapkan Indonesia dengan metode Cassino. Data primer yang dikumpulkan berupa data untuk
rekapitulasi perbaikan sistema scrap management di PT. SKF Indonesia.
a. Pengamatan langsung
Pengamatan langsung dilakukan dengan mengamati dan mengidentifikasikan proses scrap
management di PT. SKF Indonesia. Pengamatan dilakukan di setiap departemen, dari pengampilan data
scrap yaitu pengisian form scrap hingga di temporary scrap area.
b. Studi literature
Teknik ini dilakukan dengan dengan membaca dan mempelajari literatur yang diberikan oleh
perusahaan atau pada buku, jurnal, dan paper para ahli yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas,
c. Wawancara
Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada operator channel untuk
mengetahui proses scrap management di PT. SKF Indonesia.
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Pengolahan Data
Pengolahan data dilakukan menggunakan metode Fishbone Diagram dan análisis perbandingan.
a. Fishbone Diagram
Identifikasi faktor-faktor penyebab dilakukan dengan membuat fishbone diagram untuk
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab belum dapat diterapkannya sistem scrap management dengan
baik. Fishbone Diagram dibuat berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan baik dari manager
produksi dan dari operator – operator pada setiap departmen di PT. SKF Indonesia. Selain dari wawancara
dengan karyawan, didapatkan juga akar permasalahan berdasarkan hasil pengamatan secara langsung di
lantai produksi. Fishbone Diagram mengelompokkan berdasarkan lima segi yaitu yaitu manusia (man),
mesin (machine), bahan material (material), proses (method), dan lingkungan (environment).
b. GAP Analysis
Dari fishbone diagram maka akan didapatkan faktor apa yang menjadi penyebab belum dapat
diterapkannya sistem scrap management dengan baik. Faktor penyebab tersebut yang akan dijadikan
acuan dalam pembuatan GAP Analysis. GAP Analysis terdiri dari 3 komponen faktor utama yaitu: 1).
daftar karakteristik (seperti atribut, kompetensi, tingkat kinerja) dari situasi sekarang (apa yang saat ini),
2). daftar apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan masa depan (apa yang harus), dan 3). daftar
kesenjangan apa yang ada dan perlu diisi. GAP Analysis ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan yang
ada yang nantinya akan dijadikan usulan perbaikan.
3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Identifikasi Masalah
Dari sebelas akar permasalahan yang ditemukan dari identifikasi dengan menggunakan fishbone
diagram yang disajikan pada Gambar 1, diketahui bahwa akar permasalahan yang paling dominan terjadi,
sangat berpengaruh terhadap penanganan sistem scrap management dan mungkin diperbaiki untuk
mengatasi masalah belum diterapkannya sistem scrap management dengan baik adalah dari segi metode,
yaitu tidak adanya SOP yang jelas untuk setiap kegiatan scrap management yang mengakibatkan sering
terjadi kesalahan pengisian form scrap dan penanganan scrap yang kurang terkontrol. Dikarenakan tidak
adanya SOP yang jelas maka operator tidak menangani scrap dengan baik, hal tersebut mengakibatkan
data scrap yang dimiliki perusahaan tidak sama dengan actual scrap yang ada. Dari akar permasalahan
tersebut maka diperlukan perbaikan sistem scrap management yang ada di PT. SKF Indonesia.
Metode

Sering terjadi
kesalahan dalam
pengisian form
scrap

Material

Kualitas bahan
baku yang rendah

Tidak adanya SOP
yang jelas untuk
setiap kegiatan
scrap
management
Penanganan scrap
yang kurang
terkontrol

Tempat
penyimpanan dan
pemeriksaan scrap
terpisah

Operator tidak
menjalankan
urutan prosedur
dengan benar
Bising

Lingkungan

Belum menerapakan Sistem Scrap
Management dengan baik

Sering terjadi
kerusakan pada
mesin
Adanya banyak
scrap yang
Operator tidak
mengisi form scrap dihasilkan
dengan lengkap
Umur mesin yang
sudah tua

Manusia

Mesin

Gambar 1. Fishbone Diagram Faktor – faktor penyebab belum diterapkannya sistem scrap management dengan
baik
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3.2 Identifikasi GAP Analysis
Pada tahap ini dilakukan identifikasi GAP Analysis proses scrap management yang menggunakan
metode cassino yang diterapkan PT. SKF Pusat dan Pusat dengan proses scrap management yang
diterapkan PT. SKF Indonesia. Perbedaan tersebut disajikan pada Tabel 1. Perbedaan Scrap Management
Metode Cassino Pusat dengan Indonesia.
No.
1
2

Tabel 1. Perbedaan Scrap Management Metode Cassino Pusat dengan Indonesia
Kriteria Perbedaan
SKF Pusat
SKF Indonesia
Channel, Jenis Cacat, Kuantitas
Channel, Alasan Cacat, Kuantitas
Kelengkapan pengisian form scrap
Form diisi lengkap
Form jarang diisi lengkap
Evaluasi hasil scrap
Dilakukan setiap hari
Dilakukan sebulan sekali

3
4

Analisis data hasil scrap
Sistem SIIS

Dilakukan setiap minggu
Terdapat konversi berat dalam sistem

Dilakukan sebulan sekali
Tidak terdapat konversi berat dalam sistem

5

Penanganan kotak scrap

Dilakukan oksidasi larutan garam (NaCl)

Dilakukan oksidasi larutan garam (NaCl)

Pada Tabel 1. dapat dilihat bahwa terjadi beberapa perbedaan pada kelengkapan pengisian form
scrap, di Pusat form scrap selalu diisi lengkap oleh operator, sedangkan di Indonesia form scrap jarang
terisi lengkap, hal ini dikarenakan operator malas mencatat penyebab terjadinya scrap dan identifikasi
jumlah scrap. Tidak diisinya form scrap secara lengkap dapat mengakibatkan kesalahan dalam
penginputan data ke dalam sistem, terkadang scrap yang masih bisa dirework masuk ke dalam daftar
scrap yang akan dijual. Hal seperti inilah yang menyebabkan semakin banyak scrap yang dihasilkan
perusahaan. Evaluasi hasil scrap di Pusat dilakukan setiap hari dan untuk analisis data hasil scrap
dilaporkan setiap minggunya, sedangkan di Indonesia evaluasi hasil scrap dan analisis data hasil scrap
dilakukan setiap sebulan sekali, tepatnya diakhir bulan. Sistem SIIS yang diterapkan di Pusat sudah
terdapat informasi untuk konversi dari jumlah ke berat, sedangkan di Indonesia informasi tersebut belum
tersedia. Penanganan kotak scrap yang sudah terkumpul untuk di Pusat dan di Indonesia sama yaitu
dilakukan oksidasi dengan larutan garam (NaCl).
3.3 Usulan Perbaikan untuk Sistem Scrap Management di PT SKF Indonesia
Pada bagian ini berisi tentang usulan perbaikan sistem scrap management PT. SKF Indonesia pada
bagian form scrap yang ditunjukkan pada Gambar 2, sistem SIIS dan peralatan yang digunakan dalam
penanganan scrap. Perbaikan pada bagian form scrap disajikan pada Gambar 3 dan Gambar 4, untuk
perbaikan sistem SIIS disajikan pada Gambar 5, perbaikan fasilitas penanganan scrap disajikan pada
Gambar 6 dan 7.
Berdasarkan Gambar 3 dan Gambar 4 yang merupakan perbaikan dari form scrap yang digunakan
PT. SKF Indonesia. Perbaikan tersebut berupa digunakannya kedua sisi form scrap yaitu sisi depan dan
sisi belakang. Perbaikan bertujuan untuk meminimalisasi operator untuk menulis sehingga dibuat form
scrap dengan bentuk check list pada bagian sisi belakang.

Gambar 2. Form Scrap PT SKF Indonesia Sebelum Perbaikan
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SCRAP
Job Order No.

:

Type

:

Channel

:

Date

:

Name/NPK

:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gambar 3. Form Scrap PT SKF Indonesia Setelah Perbaikan Bagian Sisi Depan
KODE KOMPONEN
IR. INNER RING
OR. OUTER RING

REASON
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

BC. BEARING
RB. BALL

AW/CP. CAGE
RS/Z. SEAL (RUBBER/METAL)

QTY

REASON
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SIZE BORE
SIZE RACEWAY
SIZE WIDTH
SIZE OD
ROUNDNESS
WEDGE
SHOEMARK
KARAT
CHOPPING
TAPPER
BLACK SURFACE
BURN
NOISE

QTY

CLEARANCE
UNSMOOTH/SERET
UNPAIRED/GAGAL PAIRING
GAGAL PRESS
MIXED/TERCAMPUR
KASAR
CACAT GORESAN/CHAT T ER/SCRAT CHI

MARKING
RADIUS
LOKASI
CRACK
WALL THICKNESS
LAINNYA ……
1
2

Gambar 4. Form Scrap PT SKF Indonesia Setelah Perbaikan Bagian Sisi Belakang

Berdasarkan Gambar 3 dan Gambar 4 menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan dengan
membuat form scrap menjadi dua sisi diharapkan dapat mengurangi kekosongan data pada form scrap.
Untuk kode komponen dan alasan terjadi scrap operator hanya perlu memberi check list (V) pada kolom
yang sudah disediakan dan operator hanya menulis pada sisi bagian depan dan jumlah scrap.
Berdasarkan Gambar 5 merupakan perbaikan yang dilakukan PT. SKF Indonesia untuk sistem SIIS
mereka. Perbaikan yang dilakukan berupa menambahkan kolom informasi konversi jumlah scrap ke
dalam berat scrap.

. Gambar 5. Perbaikan Sistem SIIS
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Berdasarkan Gambar 5 menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan dengan menambahkan
informasi konversi berat dalam sistem SIIS PT. SKF Indonesia diharapkan dapat membantu petugas untuk
memantau jumlah scrap dan berat scrap yang dihasilkan.
Berdasarkan Gambar 7 dan Gambar 7 merupakan perbaikan yang dilakukan PT. SKF Indonesia
untuk fasilitas penanganan scrap mereka. Perbaikan yang dilakukan berupa menambahkan kotak kecil
merah pada kotak merah besar agar operator dapat memisahkan scrap berdasarkan kode komponennya
dan mendekatkan peralatan oksidasi ke area kosong yang berada lebih dekat dengan penyimpanan scrap
agar lebih mudah dalam penanganannya.

Gambar 6. Kotak Scrap Setiap Departement
Gambar 7. Fasilitas Oksidasi Scrap

Berdasarkan Gambar 6 dan Gambar 7 menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan untuk fasilitas
penanganan scrap yaitu dengan menambahkan kotak kecil di dalam kotak besar scrap diharapkan dapat
membantu operator dalam memisahkan scrap berdasarkan kode komponennya dan mengisi ruang kosong
di dekat area scrap dengan peralatan oksidasi agar proses oksidasi scrap lebih mudah dilakukan karena
jaraknya yang berdekatan.

3.4 Perancangan Standard Operating Procedure (SOP) Sistem Scrap Management di PT SKF Indonesia
Pada bagian ini berisi tentang usulan perbaikan berupa perancangan Standard Operating Procedure
(SOP) sistem scrap management di PT. SKF Indonesia. Usulan perancangan SOP sistem scrap
management disajikan pada halaman terlampir.Lampiran 1 merupakan usulan perbaikan berupa
perancangan Standard Operating Procedure (SOP) untuk sistem scrap management bagian SOP
pengambilan scrap. Lampiran 2 merupakan usulan perbaikan berupa perancangan Standard Operating
Procedure (SOP) untuk sistem scrap management bagian SOP pengumpulan dan penyimpanan scrap.
Lampiran 3 merupakan usulan perbaikan berupa perancangan Standard Operating Procedure (SOP) untuk
sistem scrap management bagian SOP timbang dan serah terima scrap. Lampiran 4 merupakan usulan
perbaikan berupa perancangan Standard Operating Procedure (SOP) untuk sistem scrap management
bagian SOP handling final scrap. SOP tersebut berfungsi sebagai standarisasi dan prosedur sistem scrap
management. Perancangan SOP tersebut berdasarkan template yang digunakan di PT. SKF Indonesia
sehingga perancangan tersebut mengikuti aturan perancangan SOP PT. SKF Indonesia. SOP tersebut
terdiri berberapa kolom, yaitu :
a. Tujuan : Kolom tersebut menunjukkan tujuan dari dibuatnya SOP
b. Ruang lingkup : Kolom tersebut menunjukkan ruang lingkup SOP akan digunakan
c. Prosedur : Kolom tersebut menunjukan prosedur atau langkah – langkah penanganan scrap
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4. Distribution : Kolom tersebut menunjukkan alur distribusi scrap dari pengambilan hingga
penjualanKesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem scrap
management yang diterapkan di PT. SKF Pusat dengan di PT. SKF Indonesia terdapat beberapa
perbedaan, diantaranya pengisian form scrap, waktu evaluasi hasil scrap, waktu analisis data hasil scrap
dan sistem SIIS. Untuk menjadikan sistem scrap management di PT. SKF Indonesia lebih struktur dan
teratur, maka dilakukan perbaikan sistem scrap management yang mengacu pada metode cassino yang
diterapkan di PT. SKF Pusat. Penyelesaian masalah yang dilakukan yaitu dengan melakukan perbaikan
sistem scrap management. Kelebihan sistem scrap management baru tersebut yaitu waktu proses
penanganan scrap menjadi lebih pendek sehingga dapat meningkatkan efektivitas proses dan efisiensi
kerja karyawan.
Dari perbedaan tersebut maka usulan perbaikan yang dilakukan yaitu perbaikan form scrap,
menambahkan informasi konversi berat dalam sistem SIIS dan perbaikan fasilitas penanganan scrap
management. Dengan adanya informasi konversi berat scrap dalam sistem SIIS, maka memudahkan
petugas untuk memantau jumlah dan berat scrap yang terjual, sehingga data scrap antara general affairs
(GA) dengan disposal company yang dilaporkan dapat selaras. Usulan perbaikan yang selanjutnya
dilakukan agar sistem scrap management lebih teratur yaitu merancang sebuah SOP untuk standardisasi
pengambilan scrap hingga penjualan scrap. Selain itu, SOP tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam
pengisian sistem agar meminimalisir adanya kesalahan dalam pengisiannya sehingga efektivitas
penggunaan dan efisiensi waktu dan biaya dapat tercapai.
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Approved :

AND
Verified :

1/

Issue No. / Date :

Page :

11 Sept '16
Com piled :

Sept '16

2/

3/

4/

5/

Tujuan :
Melaporkan scrap yang terjadi dengan benar dan terdata

Ruang lingkup :
Scrap di area PT. SKF Indonesia

Prosedur :
Manufacturing

Receiving

Catat dengan lengkap informasi scrap pada lot kontrol
scrap !
Area scrap: Receiving, HT, CH 0, CH, Shipping, QA.

1. Identifikasikan jenis dan jumlah scrap
pada area masing-masing.
2. Masukkan kedalam box merah, atau
pada wadah lain sesuai standar area
scrap masing-masing.
Perhatian !
- Semua bagian harus terisi !
- Quantity harus diisi dengan angka
!
- Reason harus jelas dan spesifik !

Pastikan semua bagian terisi
lengkap !

Masukkan Lot Kontrol yang telah diisi kedalam box scrap
beserta dengan komponen / bearing yang akan discrap

Contoh: tempat scrap di CH 0 dan

Catatan:
Untuk area selain CH 0 dan
Channel, lot kontrol scrap dapat
diletakkan pada box sesuai selain
berwarna merah.

Contoh: tempat scrap di CH 0 dan

Contoh: log-book scrap.

Perhatian !
1. Box merah yang tidak disertai Lot Kontrol atau tidak terisi
dengan benar tidak boleh di SCRAP
2. QA / Quality Patrol wajib untuk memverifikasi isi dari Lot
kontrol dalam box

Catat scrap yang dideklarasikan kedalam
Log-Book scrap.

Pindahkan scrap beserta lot kontrol ke
area deklarasi scrap
REACTION PLAN (INSTRUKSI KHUSUS) :
Apabila terjadi penyimpangan pada instruksi tersebut diatas, laporkan kepada Team Leader /
Channel Shift Coordinator untuk tindakan selanjutnya.

Distribution :

Rec.

HT

CH-0

CH
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SCRAP HANDLING
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INSTRUCTION

PROSEDUR PENGUMPULAN &
PENYIM PANAN SCRAP
1/ Sept '16

Issue No. / Date :

2/

3/
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Page :

1/1

11 Sept '16
Com piled :

Approved :

AND
Verified :

4/

5/

Tujuan :
Mengumpulkan, mendata, dan serah terima scrap yang terjadi di area pabrik

Ruang lingkup :
Scrap di area PT SKF Indonesia

Prosedur :
1. Scrap sudah memenuhi syarat untuk dideklarasikan (Lot
kontrol scrap terisi lengkap, dan antara isi lot kontrol dengan
cek fisik sudah benar)
2. Scrap berada pada area deklarasi.

Petugas Scrap (QA) mencatat scrap pada log-book scrap

QA-Scrap collector

Scrap record & code

Contoh: area CH, dan CH 0

Foreman wajib memberikan tanda tangan pada
log-book QA sebagai bukti serah terima scrap
(catatan: Cek kesesuaian antara lot kontrol
dengan log-book QA)

1. Lot kontrol scrap selanjutnya disimpan oleh QA
2. Pindahkan scrap ke box trolley sesuai dengan pengelompokkannya
( Box Bearing, Box IR&OR, Box Bola, Box retainer & Seal)

1. Pindahkan dan simpan pada Temporary Scrap Area (location: area HT 1)
2. Letakkan scrap sesuai dengan pengelompokkannya dan tidak ada yang
tercecer diluar box.
3. Siram scrap dengan larutan garam secara merata & ulangi sebanyak 3x.
4. Kembalikan trolley pada tempatnya, dan pastikan ruang scrap terkunci

Seal &
Cage

Ball

Bearing

IR & OR

Temporary Scrap Area
Penyiraman scrap

REACTION PLAN (INSTRUKSI KHUSUS) :
Apabila terjadi penyimpangan pada instruksi tersebut diatas, laporkan kepada Team Leader /
Channel Shift Coordinator untuk tindakan selanjutnya.
Distribution :

Rec.

HT

CH 0

CH

QA
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Tujuan :
Mengetahui berat scrap setiap minggu dan serah terima dari QA ke GA

Ruang lingkup :
Hasil scrap komponen dan bearing mingguan dalam gudang Temporary scrap

Prosedur :
- QA menghubungi PIC scrap dari General Affair
(GA) untuk menyaksikan dan serah terima scrap.
- Siapkan peralatan yang dibutuhkan untuk
proses penimbangan
QA memindahkan semua box
scrap dari gudang scrap
sementara ke area penimbangan
(Heat treatment 1)

Pemindahan scrap
Proses penimbangan

- Timbang scrap sesuai SOP Penimbangan (PP.429.1.1.3.9.12)
dalam box pallet satu-persatu dan catat beratnya dalam logbook .
- Tempelkan sticker pada box palet, dan tulis nilai hasil berat
timbangan pada sticker tersebut
- Lakukan serah terima, dengan mendanda-tangani pada logbook dan sticker oleh kedua belah pihak, yaitu QA dan GA.

Sticker berat scrap
- Ulangi prosedur diatas hingga seluruh scrap dalam
box selesai ditimbang dan diserah terimakan.

- QA akan memindahkan seluruh scrap dari area
penimbangan ke loading dock Receiving.
- GA menerima dan memindahkan scrap ke Scrap Final
Storage denngan bantuan forklift dari Receiving.
Loading dock Receiving
REACTION PLAN (INSTRUKSI KHUSUS) :
Apabila terjadi penyimpangan pada instruksi tersebut diatas, laporkan kepada QA & GA Supervisor
untuk tindakan selanjutnya.

Distribution :

GA

QA

Rec.
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Com piled :
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Tujuan :
Menjaga dan menangani scrap didalam gudang Final Scrap
Ruang lingkup :
General affair
Prosedur :
- Pindahkan scrap dari loading dock
receiving ke area Final Scrap Storage.
- Letakkan dan susun box scrap sesuai
bulannya. (lihat lay out dibawah ini)
- Susunan box scrap maximal 3 tingkat
(pastikan untuk tidak menyusun sebelum area

Bul an ke-1

Bul an ke-2

Bul an ke-3

Box scrap
Pintu Masuk
Tutup kembali gudang scrap dan
harus terkunci
- Cetak hasil penimbangan scrap mingguan
dari SIIS system "Berat Scrap".
- Cek kesesuaian data pada SIIS dengan data
yang tertera pada sticker di gudang scrap (Jika
terdapat ketidaksesuaian, hubungi QA)

Data cetak berat scrap yang sudah diverifikasi,
selanjutnya disimpan sebagai data record saat
melakukan penjualan scrap

contoh: data berat scrap SIIS

REACTION PLAN (INSTRUKSI KHUSUS) :
Apabila terjadi penyimpangan pada instruksi tersebut diatas, laporkan kepada QA & GA Manager
untuk tindakan selanjutnya.
Distribution :

GA

QA
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