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ABSTRACT 
 

Plastic is an essential part of our daily lives, from storing items to protecting              

human lives from contagious viruses. One of the numerous methods used to process             

raw plastic before being sent to the consumer product plants is to make it into thin                

layers of film. PT Trias Sentosa Tbk. is one of the biggest companies where such               

films are produced. Starting off as a small company with a meager production size of               

4500 metric tonnes per year and led by Sugeng Kurniawan with a great vision and               

missions for the company which is implemented in their fundamental working motto,            

it achieved success within the industry in a short 28 years after its establishment.              

After doing a thorough background research, an excursion study is planned to be held              

with the representatives of PT Trias Sentosa, Tbk. The excursion study is conducted             

as a tool for the students of St. Louis 1 Catholic Senior High School in order to apply                  

their knowledge on mathematics in real life situations, especially in industrial           

environments. Having discussed the contents which were presented in the excursion           

study for a week, a number of facts were discovered based on mathematical equations              

revolving around statistics, particularly the concept of standard deviation. From the           

calculation of the standard deviation on two different types of film, it can be inferred               

that PT. Trias Sentosa, Tbk. has a near-perfect production consistency with miniscule            

amounts of deviation. To summarize, PT Trias Sentosa Tbk. is a plastic film             

producing multinational company with spot-on consistency and quality. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

Matematika seringkali kita temukan di kehidupan sehari-hari. Banyak        

kegiatan sepele yang berhubungan dengan konsep dasar matematika seperti         

menghitung uang di dompet, menghitung jumlah bahan makanan,        

merencanakan bisnis dan lain-lain. Dalam hal ini, matematika memiliki         

banyak manfaat dalam kehidupan yaitu melatih ketelitian, cara berpikir,         

kecermatan, dan sebagainya. 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari besaran,       

struktur, ruang, dan perubahan. Ilmu matematika sangat penting dan tidak bisa           

ditinggalkan karena perhitungan matematika dijadikan dasar untuk       

mempelajari ilmu lainnya. Matematika digunakan di seluruh dunia sebagai         

alat penting di berbagai bidang, termasuk ilmu alam, teknik,         

kedokteran/medis, dan ilmu sosial seperti ekonomi, dan psikologi. Matematika         

terapan, cabang matematika yang melingkupi penerapan pengetahuan       

matematika ke bidang-bidang lain, mengilhami dan membuat penggunaan        

temuan-temuan matematika baru, dan kadang-kadang mengarah pada       

pengembangan disiplin-disiplin ilmu yang sepenuhnya baru, seperti statistika. 

Dalam dunia kerja khususnya perindustrian, terdapat banyak sekali        

tahap pengolahan bahan baku dalam jumlah besar dimana suatu data konkret           

sangat diperlukan untuk mengontrol alur keuangan industri tersebut. Ilmu         

cabang matematika yang berhubungan dengan data disebut dengan statistika.         

Statistika mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisis,      

menginterpretasi, mengumpulkan dan mempresentasikan data. Di sistem       

perindustrian berbagai macam metode diambil datanya agar dapat diamati         

sebagai arsip industri. 
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Seiring berjalannya waktu, industri berkembang dengan sangat pesat.        

Perkembangan tersebut disebabkan oleh perkembangan teknologi.      

Perkembangan teknologi tersebut terjadi untuk memenuhi kebutuhan       

masyarakat yang semakin mendesak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut,        

berbagai jenis inovasi telah dihasilkan. Inovasi tersebut sangat diperlukan         

untuk meningkatkan efisiensi kerja, biaya produksi, dan hasil produksi.  

Oleh karena itu, untuk mendapatkan kualitas hasil produksi yang baik,          

sebuah perusahaan harus memperhitungkan segala sesuatunya dengan cermat.        

Salah satu disiplin ilmu yang dapat digunakan untuk membantu menjaga          

kualitas adalah matematika, khususnya cabang statistika. PT Trias Sentosa,         

Tbk. adalah salah satu perusahaan yang menggunakan statistika dalam         

mengukur kemampuan suatu mesin untuk memproduksi sekian banyak        

produk dari bahan baku yang berdasarkan data-data aktual, dan mengontrol          

kualitas hasil produksi.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apa saja konsep statistika yang digunakan dalam menganalisis data         

penjualan dan total aset PT Trias Sentosa, Tbk.? 

2. Bagaimana penerapan statistika dalam menentukan nilai mean,median,       

dan modus pada penjualan neto perusahaan? 

3. Bagaimana penerapan statistika dalam menentukan mean, median, dan        

modus pada total aset perusahaan? 

4. Bagaimana proses pembuatan plastik film pada PT Trias Sentosa ? 

5. Bagaimana PT Trias Sentosa, Tbk. dapat memastikan kualitas hasil         

produksinya? 

  

C. Tujuan 

Terdapat tujuan dari penulisan laporan kali ini, diantaranya adalah : 
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1. Memahami dan memperdalam penerapan matematika dalam suatu 

industri plastik. 

2. Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai industri plastik. 

3. Memahami sebagian proses kontrol kualitas yang dilakukan dalam 

suatu industri plastik. 
 

D. Manfaat 

Adapun manfaat dari penulisan laporan ini sebagai berikut: 

1. Sebagai sarana bahan pembahasan untuk penerapan pembelajaran 

matematika di bidang industri. 

2. Sebagai referensi bentuk usaha bagi para siswa kedepannya. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metodologi pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan      

metode kuantitatif, di mana data - data yang ada pada laporan ini bersumber             

dari narasumber secara langsung pada acara Studi Ekskursi Virtual 2021.          

Beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh data ini antara lain : 

1. Mendengarkan dan mencermati presentasi dari perwakilan PT Trias        

Sentosa, Tbk. 

2. Mengikuti serta berperan aktif saat sesi tanya jawab atau wawancara          

bersama perwakilan dari PT Trias Sentosa, Tbk. 

3. Pengumpulan data dari literasi yang bersumber pada artikel elektronik         

milik PT Trias Sentosa, Tbk.  
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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN PT TRIAS SENTOSA, Tbk. 
 

A. Gambaran Umum Perusahaan 

PT Trias Sentosa, Tbk. (IDX: TRST) merupakan perusahaan        

multinasional terbesar di Indonesia yang memproduksi plastik yang        

bermarkas di Sidoarjo, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada 23 November          

1979. Perusahaan ini menghasilkan plastik film berbahan polypropylene dan         

polyester, sekaligus metalizing, coating dan lamination. Total kapasitas        

produksi Perusahaan adalah 67,000 MT per tahun untuk BOPP dan 30,000           

MT per tahun untuk BOPET. Melalui anak perusahaannya di Singapore,          

Astria Packaging, Ltd., PT Trias Sentosa, Tbk mempunyai anak perusahaan di           

Tianjin, China yaitu Tianjin Sunshine Plastics Co., Ltd. yang memproduksi          

BOPP film dengan kapasitas produksi 15,000 MT per tahun. 

  Gambar 2.1 Logo Perusahaan 

 

B. Sejarah Perusahaan 

 PT Trias Sentosa didirikan pada tahun 1979. PT Trias Sentosa          

memulai kegiatan operasi komersial BOPP line 1 pada tahun 1986 dengan           
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kapasitas 4.500 Metrik Ton per tahun. Pada tahun 1989 terjadi perluasan           

BOPP line 2 dengan kapasitas 7.500 Metrik Ton per tahun. Kemudian,           

Perseroan terdaftar sebagai perusahaan terbuka pada tahun 1990 dengan         

menawarkan saham sebesar 3 juta kepada masyarakat. Lalu, Perluasan BOPP          

line 3 terjadi pada tahun 1993 dengan kapasitas 12.000 Metrik Ton per tahun.             

Pada tahun 1995, terjadi perluasan proyek polyester dengan kapasitas 12.000          

Metrik Ton per tahun. Perseroan mendapatkan sertifikat ISO 9002 dari Lloyd           

Register Quality Assurance (LRQA). Kemudian perluasan BOPP line 4 terjadi          

pada tahun 1996 dengan kapasitas 16.000 Metrik Ton per tahun. Pada tahun            

2003 aset proyek BOPP Film line 5 diakuisisi dari pihak ketiga dengan            

kapasitas 10.000 Metrik Ton per tahun. Perluasan proyek Polyester Film II           

dengan kapasitas 20.000 Metrik Ton per tahun terjadi pada tahun 2005. Tahun            

2007 saham Tianjin Sunshine Plastics Co, Ltd yang memiliki kapasitas BOPP           

Film sebesar 15.000 MT/tahun melalui Astria packaging Pte. Ltd., anak          

perusahaan di Singapura yang 100% sahamnya dimiliki oleh perseroan,         

diakuisisi 100%. Pada tahun 2011 memperoleh Sertifikasi ISO 22000 Sistem          

Manajemen Keamanan Pangan untuk produk Film Kemasan Makanan dari         

LRQA. Perseroan berhasil menjadi produsen BOPP, BOPET dan Converted         

Film pertama di indonesia yang meraih sertifikasi ISO 22000:2005. Tahun          

2013 terjadi perluasan BOPP line ke 6 dengan kapasitas 30.000 Metrik Ton            

per tahun. Saat proses resertifikasi pada awal tahun 2016, Sistem Manajemen           

Keamanan Pangan Perseroan ditingkatkan menjadi FSSC 22000:2013, yang        

merupakan sistem keamanan pangan yang sepenuhnya diakui oleh Global         

Food Safety Initiative (GFSI), dimana sistem ini menyertakan sertifikasi         

BSI-PAS 223: 2011, program prasyarat dan persyaratan desain untuk         

penerapan sistem keamanan pangan dalam manufaktur dan penyediaan        

kemasan pangan. Dengan pencapaian ini, Perseroan menjadi produsen BOPP,         

BOPET dan Converted Film pertama di Indonesia yang memperoleh         

sertifikasi FSSC 22000:2013. Tahun 2017 PT Trias Sentosa Tbk dan Toyobo           
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Co,Ltd perusahan publik di Jepang melakukan Joint Venture dengan         

mendirikan 2 perusahaan patungan yaitu, PT. TRIAS TOYOBO ASTRIA         

(TTA) dan PT. TOYOBO TRIAS ECOSYAR (TTE). Pabrik dari kedua          

perusahaan tersebut akan berada di lokasi pabrik PT Trias Sentosa Tbk, Jl.            

Desa Keboharan Km.26, Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Pabrik tersebut         

direncanakan selesai dibangun dan mulai beroperasi pada Semester II tahun          

2019. Kesepakatan pendirian kedua perusahaan patungan tersebut telah        

ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2017 di Bali. Tahun 2018 Perseroan           

melihat adanya peluang untuk diversifikasi usaha, dengan membentuk usaha         

patungan untuk produk GeoTextile yaitu produk konstruksi. Perseroan        

membentuk usaha patungan bersama dengan PT Multi Spunindo Jaya, dimana          

perjanjian pembentukan usaha patungan ditandatangani di hadapan notaris        

pada 27 Agustus 2018. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Master        

Agreement, pada 12 September 2018. PT Multi Spunindo Jaya adalah pelopor           

spunbond manufacturing di Indonesia, dan telah memiliki reputasi global         

sebagai salah satu produsen spunbond yang diperhitungkan. Nama perusahaan         

patungan tersebut adalah PT Trias Spunindo Industri dengan total modal dasar           

Rp100 miliar, dimana Perseroan memiliki 50% saham. Demikian pula dengan          

PT Multi Spunindo Jaya, yang memiliki 50% saham. Tujuan dari dibentuknya           

joint venture ini guna memproduksi dan mendistribusikan produk plastik         

Nonwoven / Geotextile untuk industri konstruksi. Tahun 2019, PT Trias          

Toyobo Astria telah menyelesaikan pemasangan mesin dan melakukan uji         

coba (commissioning), PT Toyobo Trias Ecosyar mencapai tahap pemasangan         

mesin, melakukan uji coba (commissioning) dan proses pengiriman sampel         

untuk mendapatkan persetujuan pelanggan, PT Trias Spunindo Industri masih         

dalam proses pemasangan mesin. 
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C. Visi dan Misi  

Setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan dasar dan untuk        

mendukung tercapainya tujuan itu dibutuhkan visi dan misi. Visi dan misi           

merupakan sebuah tolak ukur bagi perusahaan untuk mencapai kesuksesan         

dan kemajuan. Visi dan misi sangat dibutuhkan dalam suatu perusahaan          

karena dapat dijadikan sebagai acuan perusahaan untuk mengembangkan        

bisnisnya serta dapat meningkatkan semangat kerja dan komitmen para         

karyawan dalam suatu perusahaan. Jika dalam suatu perusahaan tidak ada visi           

misi yang saling bersinergi, maka akan sulit dan mustahil bagi perusahaan           

untuk maju dan berkembang. 

Visi adalah sebuah pandangan tentang tujuan jangka panjang        

perusahaan atau rencana yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan. Visi          

biasanya berisi pernyataan yang singkat dan jelas, namun bisa mencakup          

tujuan dan cita-cita suatu perusahaan. PT Trias Sentosa mempunyai visi untuk           

“Menjadi perusahaan yang paling inovatif dan disukai sebagai business         

partner film kemasan fleksibel dengan brand produk yang dikenal secara          

global.” 

Visi yang dimiliki oleh PT Trias Sentosa dapat dirasakan         

antusiasmenya, dimana perusahaan ingin menjadi perusahaan paling inovatif        

yang bergerak dalam produksi plastik film. PT Trias Sentosa juga ingin           

menjadi produsen plastik film yang sangat disukai dan dikenal baik secara           

lokal maupun internasional, serta tidak lupa untuk tetap memperhatikan         

kualitas dan fleksibilitas dari plastik film yang dibuat. 

Misi adalah kegiatan atau aktivitas yang mengarahkan perusahaan        

pada tujuan yang menjadi impian dari suatu perusahaan, dengan kata lain misi            

adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendukung tercapainya impian dari         

suatu perusahaan. PT Trias Sentosa mempunyai misi untuk “Merealisasikan         

pertumbuhan perusahaan dan memberikan shareholder return di atas rata-rata         

industri.” 
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Misi yang dimiliki oleh PT Trias Sentosa sangatlah baik dan          

terencana, dimana perusahaan ingin mewujudkan pertumbuhan perusahaan       

dan memberikan shareholder return. Shareholder adalah seseorang yang        

mempunyai saham finansial dalam suatu perusahaan atau dapat dikatakan         

shareholder adalah pemilik sebagian dari suatu perusahaan. Shareholder        

return berarti pengembalian dana yang diperoleh oleh pemegang saham yang          

terdiri dari perubahan harga saham dan dividen yang diterima pemegang          

saham dari perusahaan. Dilihat dari misi yang dimiliki, PT Trias Sentosa tidak            

hanya fokus untuk memperoleh laba perusahaan, tetapi tetap memperhatikan         

keuntungan bagi orang yang menginvestasikan dananya untuk pengembangan        

PT Trias Sentosa yaitu dengan cara shareholder return di atas rata-rata           

industri. 

 

D. Struktur Organisasi 

PT Trias Sentosa, Tbk. dikelola oleh tim manajemen yang terdiri dari           

individu yang berdedikasi dan memiliki keahlian teknis serta naluri bisnis          

yang kuat. Memiliki pengalaman yang luas dalam industri kemasan film, tim           

manajemen bertanggung jawab untuk memimpin perusahaan dalam       

menyediakan pelayanan yang lebih baik di seluruh dunia.  

Kepemimpinan dalam PT Trias Sentosa dimulai dari yang tertinggi         

yaitu Dewan Komisaris yang terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris.          

Dewan Komisaris dibawahi oleh Dewan Direksi yang terdiri Direktur Utama          

dan Direktur. Terdapat komponen-komponen pendukung lainnya seperti       

sekretaris perusahaan, penasihat, tata kelola perusahaan, kualitas asuransi,        

perencanaan perusahaan, dan keamanan. PT Trias Sentosa juga mempunyai         

beberapa divisi yang masing-masing memiliki tugas dan peranan sendiri         

seperti pengembangan bisnis, manufaktur, dukungan bisnis, administrasi       

keuangan, dan penjualan domestik 
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Gambar 2.2 Bagan Organisasi Perusahaan  
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BAB III 

PEMBAHASAN 
 

 

A. Konsep Statistika  

 

Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak data yang dapat        

menginformasikan sesuatu. Data-data tersebut hanya akan berakhir sebagai        

data saja, apabila tidak diolah terlebih dahulu. Ilmu statistika berperan          

mengumpulkan, mengolah hingga mengambil kesimpulan dari suatu data.        

Ada dua bagian dari statistika yang akan mengolah data tersebut, yaitu           

statistika deskriptif dan statistika inferensia. Kedua bagian tersebut memiliki         

peranan masing-masing dalam hal pengumpulan data hingga pengambilan        

kesimpulannya. Statistika deskriptif yang bertugas mengolah dan menyajikan        

data, sedangkan statistika inferensia lebih terfokus pada proses uji analisa          

hingga pengambilan keputusan. 

Dalam hal ini, akan dipelajari mengenai statistika deskriptif yang         

berbicara tentang metode-metode pengumpulan, pengolahan, dan penyajian       

data sehingga dapat memberikan gambaran informasi yang jelas dan         

menarik. Kemampuan mengolah dan menyajikan data sangat dibutuhkan        

sebagai langkah awal dalam mempelajari ilmu statistika, karena dari         

penyajian data tersebutlah akan didapatkan informasi yang lebih jelas         

sehingga dapat dilakukan penganalisaan lebih lanjut. 

1. Mean  

Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Nilai mean dapat           

ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data.Mean        

(rata-rata) merupakan suatu ukuran pemusatan data. Mean suatu data         
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juga merupakan statistik karena mampu menggambarkan bahwa data        

tersebut berada pada kisaran mean data tersebut. 

      Gambar 3.1 Rumus Mean 

Keterangan: 

 = Meanx  

∑ = Sigma (jumlah) 

x = Data ke-n  

n = Banyaknya data 

 

2. Median 

Median adalah nilai data tengah, dengan pengertian bahwa dari         

sekelompok data dibagi menjadi dua bagian yang sama dan         

pembagiannya disebut sebagai median. Dalam menentukan median       

terdapat perbedaan untuk data ganjil dan genap, untuk sekumpulan         

data yang berjumlah ganjil maka nilai mediannya adalah merupakan         

data yang paling tengah dan untuk sekumpulan data yang berjumlah          

genap, maka mediannya adalah jumlah dua data tengah di bagi 2 (dua). 

Gambar 3.2 Rumus Median data (n) ganjil  
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Keterangan: 

Me = Median 

n = Banyaknya data 

Gambar 3.3 Rumus median (n) data genap 

Keterangan: 

Me = Median 

n = Banyaknya data 

x = nilai data 

3. Modus 

Modus digunakan untuk data-data yang paling banyak muncul ,         

diberikan dengan simbol Mo. Modus dalam data kuantitatif ditentukan         

dengan melihat frekuensi tertinggi. 

B. Penerapan Statistika Pada Data Penjualan Neto Konsolidasi  

Penjualan neto konsolidasi Perseroan untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp          

2,566 triliun, Rp 64 miliar atau 2,5 % lebih rendah dibandingkan dengan            

penjualan pada tahun 2018 sebesar Rp 2,630 trilliun. Penurunan ini terutama           

disebabkan karena kondisi pasar dalam negeri (domestik/Indonesia) pada        

masa menjelang hari raya Idul Fitri pada tahun 2019 terbilang cukup lesu dan             

permintaan tidak sebaik yang diharapkan. Di tahun 2019, perseroan mencatat          

realisasi penjualan pasar domestik yang mengalami penurunan sebesar 2,0 %          
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dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau mengalami penurunan dari Rp         

1,414 triliun menjadi Rp 1,385 triliun di tahun 2019. Sedangkan kontribusi           

penjualan ekspor pada tahun 2019 kurang lebih sama dengan tahun 2018           

walaupun mengalami sedikit penurunan dari Rp 1,216 triliun menjadi         

Rp1,180 triliun di tahun 2019. 

 Gambar 3.4 Grafik Penjualan Neto Konsolidasi 

 

Berdasarkan data grafik total penjualan perusahaan baik secara lokal maupun          

ekspor diperoleh nilai rata-rata penjualan sebesar 2,451.2. Selain rata-rata atau          

mean diperoleh juga median atau nilai tengah sebesar 2457. Dari data tersebut            

tidak ditemukan modus karena tidak ada data yang sama dan semua data hanya             

muncul satu kali. 
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 PENJUALAN NETO KONSOLIDASI 

Mean 2451,2 



  Tabel 3.1 Nilai Mean dan Median Penjualan Perusahaan 

 

C. Penerapan Statistika Pada Data Total Aset Perusahaan 

Total aset adalah semua total sumber kekayaan yang dimiliki oleh suatu           

perusahaan yang diharapkan dapat dijadikan manfaat bagi perusahaan        

kedepannya Pada tanggal 31 Desember 2019 jumlah aset konsolidasi         

Perseroan adalah sebesar Rp 4,349 triliun atau naik sebesar 1,5% dari tanggal            

31 Desember 2018. Kenaikan ini adalah cerminan dari penambahan aset dan           

investasi Perseroan baik secara langsung maupun melalui anak perusahaannya         

PT Trias Toyobo Astria, pada tahun 2019.  

Gambar 3.5 Grafik Total Aset Perusahaan 

 

Berdasarkan data grafik total aset perusahaan diperoleh nilai rata-rata         

penjualan sebesar 3722,4. Selain rata-rata atau mean diperoleh juga median          
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Median 2457 

Modus - 



atau nilai tengah sebesar 3357. Dari data tersebut tidak ditemukan modus           

karena tidak ada data yang sama dan semua data hanya muncul satu kali. 

 

Tabel 3.2 Nilai Mean dan Median Total Aset Perusahaan  
 
 

D. Proses Pembuatan Plastik Film  

Plastik film merupakan material plastik tipis yang biasanya digulung         

atau dipotong menjadi lembaran. Pada umumnya plastik film tersedia dengan          

ketebalan 0,06 mm hingga 0,25 mm. Plastik film ini biasa digunakan untuk            

produk kemasan pangan, produk kemasan non pangan, produk non kemasan,          

dan lain sebagainya. 

Rata-rata plastik yang diproduksi di PT Trias Sentosa, Tbk. ini          

dijadikan bungkus makanan melalui pendistribusian ke perusahaan converter.        

Kemudian didistribusikan lagi ke pabrik makanan untuk pengisian makanan.         

Ada beberapa tahap dalam pembuatan plastik film ini, antara lain: 

1. Pemrosesan bahan baku. 
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 TOTAL ASET PERUSAHAAN 

Mean 3722,4 

Median 3357 

Modus - 



Pada pemrosesan bahan baku ini dilakukan pencatatan pemasukan biji         

plastik yang merupakan bahan dari pembuatan plastik film ini. Lalu setelah           

dicatat, dilakukan proses pencampuran bahan baku. 

Gambar 3.6 Biji Plastik 

2. Pembentukan film. 

Proses pertama ialah proses pencetakan menjadi lembaran plastik dengan         

tebal 1 mm dan lebar 1 m. Setelah pencetakan tersebut dilakukan proses            

penarikan, sehingga terjadi perubahan tebal plastik dari 1 mm menjadi          

20-25 mikron dan lebar dari 1 meter menjadi 9 meter. Penggulungan roll            

ini bisa mencapai 40.000 meter atau 40 kilometer. Setelah penarikan dan           

penggulungan, dilakukan proses pemotongan sesuai permintaan konsumen       

atau perusahaan penerima plastic. Dalam pemotongan ini menggunakan        

pisau biasa dan pisau putar. 
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 Gambar 3.7 Pencetakan 

  

       Gambar 3.8 Penarikan dan penggulungan 

Gambar 3.9 Pemotongan 

3. Proses inspeksi 

Proses ini merupakan proses pengecekan plastik film tersebut. Pengecekan         

ini dilakukan dengan pengukuran di laboratorium dan pengecekan        

kelayakan dari plastik film. 
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Gambar 3.10 Proses Inspeksi 

            4. Penyimpanan dan pengiriman. 

Film yang sudah melalui proses inspeksi ini ada yang disimpan di gudang            

dan ada yang langsung dikirim kepada konsumen. 

 Gambar 3.11 Penyimpanan di Gudang 
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E. Memastikan Kualitas Hasil Produksi Melalui Teori Simpangan 

 

Dalam produksi film yang dilakukan oleh PT Trias Sentosa,         

Tbk diperlukan konsistensi dalam beberapa aspek dari film tersebut,         

antara lain ada ketebalan, kekuatan tarik, kemuluran, dan kekakuan.         

Konsistensi ini tentunya memiliki standar tertentu seperti ada toleransi         

yang diberikan untuk setiap roll agar hasil produksi memiliki kualitas          

yang sama. 

 

Toleransi - toleransi tersebut dapat dikaitkan dengan salah satu         

konsep dalam statistika yaitu tentang simpangan. Simpangan adalah        

pengukuran dari beda suatu nilai hasil observasi dengan suatu nilai          

yang berbeda; biasanya mean / rata-rata dari variabel tersebut.         

Selanjutnya, simpangan baku atau deviasi standar adalah rata-rata        

jarak penyimpangan titik-titik data, diukur dari nilai rata-rata tersebut.         

Akan tetapi, dalam hal ini, simpangan baku akan diukur dari standar           

yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Simpangan baku yang rendah         

akan menunjukkan akurasi dan konsistensi produksi yang tinggi, dan         

simpangan baku yang tinggi akan menunjukkan akurasi dan        

konsistensi produksi yang rendah. 

 

Simpangan baku dapat diketahui melalui persamaan tersebut: 

    Gambar 3.12 Rumus Simpangan Baku 

Keterangan:  

σ : simpangan baku 
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N : jumlah data 

 xi : setiap nilai dalam data 

μ : rata-rata data 
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Nomor 

Urut 

Nomer Roll Ketebalan 

 

Kekuatan tarik 

(Kgf/mm2) 

Kemuluran 

(%) 

Kekakuan 

(Kgf/mm2) 

1 601-042 24.8 32.2 42.2 291.4 

2 601-375 25.0 33.1 40.3 290.7 

3 602-057 25.1 29.6 39.1 249.2 

4 602-211 25.1 30.7 41.8 255.3 

5 603-018 24.9 32.7 45.4 289.5 

6 603-260 25.2 29.0 36.2 241.7 

7 604-163 25.0 29.7 43.4 277.9 

8 605-147 25.0 32.7 46.3 342.8 

9 606-009 24.9 32.7 47.1 284.5 

10 606-228 24.9 28.4 44.9 260.7 

11 607-354 25.1 30.3 44.2 333.5 

12 608-395 25.1 31.6 48.4 297.2 

13 609-143 24.9 31.2 42.8 348.1 

14 609-289 24.9 31.2 41.0 261.1 



Tabel 3.3 Data Pengecekan Film 25 micron 
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15 610-144 25.2 31.9 39.4 234.6 

16 610-310 25.1 29.0 39.0 237.6 

17 610-423 25.0 30.5 37.5 239.9 

18 611-004 25.1 30.5 37.5 239.9 

19 612-170 25.1 32.1 45.0 258.8 

20 612-212 25.0 32.0 42.0 300.0 

21 612-392 25.1 31.2 47.5 235.5 

22 701-345 25.0 33.6 49.9 319.4 

23 702-070 24.9 29.9 53.4 238.6 

24 703-099 25.0 30.1 47.5 275.5 

25 703-349 25.3 31.3 41.9 301.3 

26 704-097 25.0 29.5 42.5 303.4 

27 704-381 24.9 29.2 50.0 244.3 

28 705-056 24.8 30.4 44.4 302.8 

29 705-391 24.7 29.4 41.7 305.9 

30 706-207 24.6 30.0 54.2 261.1 

Rata-rata / Mean 25.0 30.8 43.9 277.4 
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Nomor 

Urut 

Nomer Roll Ketebalan 

(micron) 

Kekuatan tarik 

(Kgf/mm2) 

Kemuluran 

(%) 

Kekakuan 

(Kgf/mm2) 

1 601-001 20.1 31.8 43.1 297.2 

2 601-036 20.2 31.7 41.2 270.5 

3 601-083 19.9 30.0 43.6 255.2 

4 601-228 20.0 31.7 45.6 294.4 

5 601-465 20.0 30.0 42.8 275.4 

6 601-562 19.8 30.8 43.8 240.5 

7 602-192 20.1 31.9 44.9 272.5 

8 602-262 20.1 32.3 44.0 267.3 

9 602-305 20.1 32.8 46.3 271.8 

10 602-425 20.2 30.0 43.7 269.3 

11 602-515 19.7 31.9 49.4 323.5 

12 602-550 19.9 32.2 48.0 311.4 

13 603-066 19.9 29.8 38.1 299.4 

14 603-178 20.2 29.9 40.2 293.5 

15 603-456 20.4 30.6 45.9 301.9 

16 603-588 20.2 31.7 48.1 254.0 

17 604-017 20.0 30.3 39.4 218.3 



Tabel 3.4 Data Pengecekan Film 20 micron 

 

Dari data yang ada dalam tabel 3.1 dan tabel 3.2, simpangan baku untuk 

produksi film 25 micron adalah: 

 = =σ =  √ 30

(x −25)∑
30

1
i

2

 √ 30
0.2025 .003375 .375 0 micron0 = 3 × 1 −3  
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18 604-039 20.1 30.3 39.4 218.3 

19 604-145 19.7 29.8 36.7 243.6 

20 604-340 20.1 30.5 40.8 270.5 

21 605-050 19.8 31.4 44.9 299.6 

22 605-343 19.9 31.9 45.9 304.6 

23 605-438 19.7 29.9 46.2 260.0 

24 606-002 19.8 32.6 41.9 282.6 

25 606-188 20.1 30.1 45.9 271.6 

26 606-286 20.0 30.9 45.0 295.0 

27 606-567 20.1 27.9 39.1 227.7 

28 607-058 20.1 29.5 38.2 256.4 

29 607-373 20.1 31.1 41.8 360.6 

30 607-416 20.1 30.3 43.5 296.2 

Rata-rata / Mean 20.0 30.9 43.2 276.8 



 

Dan untuk film 20 micron adalah: 

 σ =  √ 30

(x −20)∑
30

1
i

2

 

=  √ 30
0.0289  

= .00048167 .8167 0 micron0 = 4 × 1 −4  

 

Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat kita ketahui bahwa       

simpangan baku dari produksi film 20 micron lebih kecil cari produksi film            

25 micron, yang menunjukkan konsistensi produksi yang lebih baik. Akan          

tetapi, kedua hasil tersebut jatuh pada angka yang dapat diabaikan karena           

nilainya yang sangat kecil. Ini menunjukkan kualitas dan konsistensi film          

yang diproduksi oleh PT Trias Sentosa, Tbk. 
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BAB IV 

PENUTUP 
 
 

A. Kesimpulan (mengacu pada pembasahan) 

Produk Utama dari PT Trias Sentosa adalah BOPP (Polypropylene         

film) dan BOPET (Polyester film) yang digunakan secara luas sebagai bahan           

kemasan untuk bermacam-macam barang. Jenis dan aplikasi penggunaan        

BOPP film terdapat kemasan makanan, laminasi kertas, label, kemasan sabun,          

kotak overwrap. Jenis dan aplikasi penggunaan BOPET film terdapat kemasan          

makanan penghalang tinggi, kemasan tampilan kertas, kemasan penghalang        

tinggi dan elektronik. Produksi Plastik Film ini melalui beberapa tahap          

pemrosesan, yang pertama adalah pemrosesan bahan baku biji plastik dan          

kemudian dilakukan proses pencampuran bahan baku. Setelah pencampuran        

bahan baku dilakukan pemrosesan film yang meliputi pencetakan film,         

penarikan, penggulungan, dan pemotongan. Kemudian dilakukan proses       

inspeksi di laboratorium dan yang terakhir setelah diinspeksi plastik ada yang           

disimpan di gudang penyimpanan dan ada yang langsung didistribusikan. 

Data merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah industri.         

Melalui data yang ada suatu industri dapat merancang produknya agar          

kedepannya menjadi lebih baik. Cabang statistika yang paling dasar ialah          

mencari rata-rata (mean) dan nilai tengah (median) dari suatu data yang           

dipunyai. Mencari rata-rata dapat membantu mengetahui gambaran dan nilai         

dari suatu data yang dipunyai. 

Konsep mengenai mean tersebut dapat dikembangkan menjadi konsep        

mengenai simpangan baku, yang dalam penggunaannya dimanfaatkan untuk        

mengetahui selisih sejumlah data dengan standar yang sudah ditentukan.         

Selisih ini dapat digunakan untuk menentukan tingkat konsistensi produksi         

film yang dilakukan oleh PT Trias Sentosa Tbk. Dari perhitungan yang telah            

34 



dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil produksi PT Trias Sentosa Tbk.          

memiliki konsistensi yang baik, dapat dilihat dari simpangan bakunya yang          

cukup kecil untuk dapat diabaikan. 

 

B. Saran 

PT Trias Sentosa, Tbk. merupakan sebuah perusahaan yang        

menghasilkan plastik film yang kemudian digunakan oleh       

perusahaan-perusahaan lain sebagai bahan kemasan untuk kemudian diproses        

menjadi bungkus makanan atau bungkus plastik lainnya. Penggunaan plastik         

yang berjumlah besar memiliki dampak buruk pada lingkungan, karena         

banyaknya sampah plastik yang juga dihasilkan, sehingga terjadi hal-hal         

buruk seperti pencemaran air, udara, dan polusi tanah. Maka dari itu, akan            

lebih baik jika PT Trias Sentosa, Tbk. dapat melakukan daur ulang sampah            

plastik lebih ekstensif lagi. Sehingga penggunaan plastik bisa berkurang, dan          

dampak buruknya pada lingkungan bisa berkurang. 
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https://carainvestasibisnis.com/pengertian-jenis-dan-cara-menghitung-total-aset-perusahaan/
https://carainvestasibisnis.com/pengertian-jenis-dan-cara-menghitung-total-aset-perusahaan/
https://www.rumusstatistik.com/2013/08/median.html
https://www.rumusstatistik.com/2013/08/median.html
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