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Abstrak. Dalam proses pembuatan krim skala laboratorium digunakan mesin multimix sebagai pengaduk 
dan pencacah agar produk teraduk secara homogen dan fisiknya halus. Dikarenakan pengadukan mesin yang 
tidak sesuai dan inkompatibilitas bahan pada pembuatan produk, mengakibatkan viskositas, ph dan fisik 
yang tidak sesuai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dilakukan substitusi mesin pengaduk yaitu mesin 
Multimix Single Vortex. dan Multimix Double Vortex, serta dilakukan analisis penyebab hasil pembuatan 
krim tidak masuk spesifikasi. Perhitungan kapabilitas pada masing-masing mesin untuk dilakukan untuk 
mengetahui kemampuan proses pada setiap mesin dan menentukan usulan perbaikan yang mungkin bisa 
dilakukan. Dari analisis dan uji hipotesis Uji T menunjukkan ada perbedaan jumlah tingkat kegagalan 
terhadap produk akhir yang tidak masuk dalam batas yang dipersyaratkan. Hasilnya diketahui viskositas 
kurang baik atau tidak masuk spesifikasi dan incompatibilitas bahan baku tidak stabil menjadi penyebab 
pembuatan krim pada mesin pengaduk ini gagal seragam. Dengan demikian saat membuat Hot Cream 
disarankan untuk menggunakan mesin Multimix double vortex dan mengganti bahan baku dengan yang 
sesuai. 
Kata Kunci: Hot Cream, Multimix Double Vortex, Multimix Single Vortex, Ph, Pengadukan, Uji T, 
Viskositas 
 
 
1. PENDAHULUAN 

Industri farmasi adalah badan usaha yang memiliki izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan 
kegiatan pembuatan obat atau bahan obat. Pembuatan obat adalah seluruh tahapan kegiatan dalam 
menghasilkan obat, yang meliputi pengadaan bahan awal dan bahan pengemas, produksi, pengemasan, 
pengawasan mutu, dan pemastian mutu sampai diperoleh obat untuk didistribusikan [1] .  

Salah satu industri farmasi yang aktif memproduksi berbagai bentuk sediaan farmasi adalah PT NPL, 
perusahaan yang aktif memproduksi sediaan farmasi dengan kategori obat, obat bebas terbatas, suplemen dan 
kosmetik. Beberapa bentuk sediaan obat yang sangat sering diproduksi oleh industri farmasi yaitu bentuk 
sediaan tablet, kapsul, syrup, suspensi, krim dan beberapa produk steril. Salah satu bentuk sediaan yang 
sering dikembangkan dan diproduksi di PT NPL adalah sediaan krim. Parameter kritis dalam pembuatan 
sediaan krim diantaranya terdiri dari parameter organoleptik, viskositas, pH, identifikasi, kadar zat aktif dan 
mikrobiologi.  

PT NPL sebagai salah satu industri farmasi yang aktif memproduksi sediaan farmasi tentunya akan 
melaksanakan proses produksi dengan efisien dan efektif. Menurut Lazim dan Ramayah [2] untuk beroperasi 
secara efisien dan efektif, perusahaan manufaktur perlu memastikan bahwa tidak terdapat gangguan produksi 
yang disebabkan oleh kerusakan, pemberhentian dan kegagalan mesin. Pada umumnya penyebab gangguan 
produksi dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu faktor manusia, mesin dan lingkungan. Faktor terpenting 
dari kondisi tersebut adalah kinerja mesin yang digunakan [3]. Salah satu permasalahan yang ditemui di 
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departemen PD PT NPL terkait pengembangan dan pembuatan sediaan hot cream dapat dilihat pada tabel 
berikut: 

Tabel 1.  Data Cacat Hot Cream Periode Juni-Desember 2017 

No Jenis cacat Jumlah Cacat 

1 
Viskositas TMS (Tidak 
Memenuhi Sesifikasi) 

40 

2 Krim Pecah 6* 

3 
pH TMS (Tidak Memenuhi 

Sesifikasi) 
5 

Sumber: Data perusahaan 
Keterangan:* Krim yang pecah akan menyebabkan viskositas dan pH TMS 

 
Data diatas menunjukan produk cacat dalam 120 kali percobaan pembuatan hot cream dengan jumlah 
sediaan yang dihasilkan 120 buah dan 40 sediaan mengalami TMS. Sebanyak 6 sediaan menunjukkan fisik 
krim yang pecah sehingga menyebabkan viskositas dan pH TMS karena kedua parameter tersebut menjadi 
tidak dapat ditentukan atau NA (Not Applicable). Sebanyak 5 sediaan menunjukkan pH TMS karena krim 
pecah dan sebanyak 40 sediaan menunjukkan viskositas TMS yang termasuk didalamnya terdapat 6 sedian 
dengan fisik krim pecah dan 5 sediaan krim dengan pH TMS. 

Berdasarkan permasalahan diatas menunjukan bahwa pada bulan Juni-Desember 2017 menghasilkan 
jumlah produk cacat paling banyak pada viskositas krim, yang menjadi salah satu penyebab kegagalan 
produk juga memang sering terjadi akibat mesin dan formula yang kurang baik. Mesin yang biasa digunakan 
dalam pembuatan krim adalah multimix single vortex dan multimix double vortex yaitu mesin yang 
digunakan dalam pembuatan krim skala laboratorium berfungsi sebagai pengaduk dan pencacah agar produk 
teraduk secara homogen dan fisiknya halus. Terhentinya suatu proses pembuatan sediaan, sering kali 
disebabkan oleh adanya masalah dalam alat atau mesin produksi dengan faktor-faktor berikut: mesin berhenti 
secara mendadak, menurunnya kinerja mesin, lamanya waktu setup dan adjustment, serta gangguan lain 
ketika mesin beroperasi tetapi tidak menghasilkan prouk. Hal ini akan menimbulkan kerugian pada 
perusahaan karena selain dapat menurunkan tingkat efisiensi dan efektifitas produksi, juga dapat 
mengakibatkan adanya biaya yang harus dikeluarkan akibat kerusakan tersebut. 

Berdasarkan latarbelakang di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan 
Mesin Multimix Single Vortex Dan Double Vortex Pada Pembuatan Sediaan Farmasi Hot Cream” 
menggunakan metode analisa FMEA dan statistika dengan tujuan untuk membandingkan output dari kedua 
mesin tersebut supaya menghasilkan sediaan krim yang lebih berkualitas dan sebagai usulan perbaikan 
terhadap sistem pembuatan krim dengan metode pembuatan dan penggunaan mesin yang lebih baik supaya 
proses pembuatan lebih efektif dan efisien. 

 
2. KAJIAN LITERATUR 

 
a. Manajemen Kualitas 

Manajemen kualitas (Qualiry Management) dalam kerangka ISO 9000 didefinisikan sebagai “ciri 
dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut 
untuk memuaskan kebutuhan tertentu”. 

 
b. Statistical Process Control (SPC) 

Pengendalian kualitas proses statistik (statistical process control) merupakan teknik penyelesaian 
masalah yang digunakan sebagai pemonitor, pengendali, penganalisis, pengelola, dan memperbaiki 
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proses menggunakan metode-metode statistik. Filosofi pada konsep pengendalian kualitas proses 
statistik atau lebih dikenal dengan pengendalian proses statistik (statistical process control) 
adalah output pada proses atau pelayanan dapat dikemukakan ke dalam pengendalian statistik melalui 
alat-alat manajemen dan tindakan perancangan [4]. 

Statistical process control bisa diterapkan, baik untuk industri manufacturing maupun 
jasa. Statistical process control banyak menggunakan alat-alat statistik untuk membantu mencapai 
tujuannya diantarnya yaitu: diagram pareto, peta kontrol, diagram sebab akibat, histogram, lembar 
periksa, diagram konsentrasi cacat dan diagram pencar [5]  

 
c. Kapabilitas Proses 

Kapabilitas proses merupakan suatu analisis variabilitas relatif terhadap persyaratan atau 
spesifikasi produk serta untuk membantu pengembangan produksi dalam menghilangkan atau mengurangi 
banyak variabilitas yang terjadi. Kapabilitas proses ini merupakan suatu ukuran kinerja kritis yang 
menunjukkan proses mampu menghasilkan sesuai dengan spesifikasi produk yang diterapkan oleh 
manajemen berdasarkan kebutuhan dan ekspektasi pelanggan [6] 
 
Ada dua cara memikirkan variabilitas ini : 

1. Variabilitas yang menjadi sifat atau alami pada waktu tertentu yakni variabilitas ‘seketika’ 
2. Variabilitas meliputi waktu 

 
Diantara penggunaan data yang utama dari analisis kemampuan proses adalah : 

1. Memperkirakan seberapa baik proses akan memenuhi toleransi 
2. Membantu pengembang atau perancang produk dalam memilih atau mengubah proses 
3. Membantu dalam pembentukan interval untuk pengendalian interval antara pengambilan sampel 
4. Menetapkan persyaratan penampilan bagi alat baru 
5. Memilih diantara penjual yang bersaing 
6. Mengurangi variabilitas dalam proses 

 
 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
d. Prosedur Kerja Pembuatan Hot Cream dengan Mesin Multimix 

 
Alur proses pembuatan hot cream secara umum digambarkan pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Alur Proses Pembuatan Hot Cream dengan Mesin Multimix 

 
e. Hasil Pengumpuan Data 
Sumber data yang akan dijadikan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini adalah kualitas produk hot 

cream yang terdiri dari 3 karakteristik antara lain fiisk, pH dan viskositas. Analisis dilakukan secara terpisah 
dan secara keseluruhann namun untuk penelitian ini hanya mengambil 3 parameter saja yaitu viskositas/ 
kekentalan, pH dan fisik sebagai faktor keberhasilan dalam pembuatan emulsi ini. Hasil penelitian selama 
bulan Maret-Mei 2018 diambil data 1 bets dengan jumlah sampel 40 krim pada masing masing mesin 
multimix dilakukan analisis data dengan membandingkan fisik,viskositas dan pH. Selanjutnya dilakukan 
perhitungan rata-rata dari tiga parameter tersebut untuk masing-masing produk pada mesin multimix single 
vortex dan multimix Double vortex.  

Grafik persentase TMS hot cream terhadap penggunaan kedua mesin multimix dapat dilihat 
pada gambar berikut: 

 
Gambar 2. Persentase TMS hot cream terhadap penggunaan kedua mesin multimix 

 
Pada grafik di atas terlihat bahwa penggunaan kedua mesin multimix mepengaruhi kualitas sediaan krim 

yang dihasilkan. Persentase TMS krim lebih besar pada penggunaan multimix single vortex yaitu sebesar 
62.5%. Hal tersebut dapat diakibatkan oleh perbedaan bagian vortex dari kedua mesin yang dapat 
berpengaruh pada parameter fisik, viskositas dan homogenitas krim. Bila ada salah satu parameter tidak 
terpenuhi, maka sediaan krim tersebut akan digolongkan menjadi TMS (Tidak Memenuhi Spesifikasi).   

Perhitungan rata-rata dari tiga parameter untuk masing-masing produk pada mesin multimix single vortex 
dan multimix Double vortex dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. 
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f. Analisis  Kapabilitas Proses 
Analisis Kapabilitas Proses digunakan untuk mengetahui seberapa baik proses pembuatan hot cream ini. 

Kapabilitas proses tidak cukup hanya dengan mengetahui bahwa proses dalam keadaan terkendali, melainkan 
ada dua kriteria yang lain yang juga harus dipenuhi, yaitu memenuhi batas-batas spesifikasi serta memiliki 
tingkat presisi dan akurasi yang tinggi. 

Melakukan pengujian dan pemantauan terhadap viskositas krim yang dibuat dengan mesin Multimix 
tersebut dapat diketahui apakah data masih dalam batas kendali serta analisis kemampuan proses akan 
memberikan gambaran bagi perusahaan untuk mengetahui proses pengecekan viskositas yang telah di 
lakukan selama ini. 

Analisa kapabilitas ditunjukkan dengan nilai kemampuan proses (Cp) dan Indeks kemampuan proses 
(Cpk).  

 

 
Gambar 3 Kapabilitas proses mesin Multimix Double Vortex viskositas hot cream  

 
Gambar 4 Kapabilitas proses mesin Multimix Single Vortex viskositas hot cream  

 
Berdasarkan gambar 5.9 dan gambar 5.10 diatas terdapat 2 kurva yaitu kurva within (potensial) dan 

kurva overall (aktual), kurva within (potensial) menunjukan yang harus dicapai, sedangkan kurva overall 
(actual) menunjukan keadaan pada saat ini. Berdasarkan gambar 5.9 dan 5.10 diatas terlihat bahwa kurva 
overall berada tidak tepat dengan kurva within (potensial untuk mesin double vortex), sehingga perlu 
dilakukan perbaikan proses. Selain itu, pada gambar terlihat bahwa histogram tidak terletak di tengah-
tengah nilai yang di inginkan, dengan nilai Cp berturut turut pada mesin double dan single vortex adalah 
sebesar 0,59 dan 0,51 yang menunjukan range/jangkauan disribusi hasil.kondisi yang baik menurut 6 
adalah jika Cp ≥ 2 [7]. Sedangkan nilai Cp pada tahap pengukuran ini adalah 0,59 dan 0,51 angka ini ≤ 2, 
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hal ini menunjukan rendahnya jangkauan distribusi hasil atau dengan kata lain kemampuan proses yang 
rendah. 

Nilai Cpk yang diperoleh adalah 0.50 untuk mesin double vortex dan 0,35 untuk mesin single vortex, 
nilai Cpk ini untuk menunjukan kemampuan proses untuk mencapai nilai spesifikasi target. Kondisi yang 
baik menurut 6 adalah jika Cpk ≥ 1.5 [7], sedangkan nilai Cpk pada tahap pengukuran ini ≤ 1.5. Hal ini 
menunjukan rendahnya kemampuan proses untuk mencapai nilai spesifikasi target. Berdasarkan nilai Cp 
dan Cpk yang di peroleh pada tahap perhitungan diatas maka dapat dikatakan bahwa kemampuan masih 
rendah dan perlu dilakukan tindakan perbaikan pencegahan terhadap kegagalan/kecacatan dalam pembuaan 
hot cream dengan menggunakan mesin Multimix ini.  

 
g. Hasil dan Pembahasan Analisa  

 
Tabel 2. Rata-Rata Hasil Akhir Pembutan Hot Cream mesin Multimix Double Vortex  

 
Tabel 3. Rata-Rata Hasil Akhir Pembutan Hot Cream mesin Multimix Single Vortex  

 
 

h. Usulan Perbaikan 
Dari hasil analisa seperti yang terlihat pada tabel 5.27 terdapat dua mode kegagalan yang sering 

terjadi pada pembuatan Hot cream ini baik pada mesin Multimix single vortex dan Multimix Double vortex . 
Dua mode kegagalan itu adalah : 
1. Viskositas Jelek 
2. Inkompatibilitas Bahan Baku 
 

Untuk mengetahui usulan perbaikan apa saja yang bisa diberikan maka proses brainstroming kedua 
dilakukan dengan peserta brainstroming yang sama dengan brainstroming pertama. Usulan perbaikan yang 
dapat dilakukan dapat terlihat di tabel 5.27 dan tabel 5.28 berikut ini: 

 
Tabel 4  
Tabel 
Usulan 

Perbaikan 
1What 

Why Whare When Who How 

Viskositas 
Jelek/ 
TMS 

Pengadukan 
yang kurang 
tepat 

Mesin 
Multimix 

Saat 
proses 
emulsif
ikasi 

Associate 
Managemen 

Penggunanan mesin 
mutlimix Double Vortex 
dengan pengadukan suhu 
yang sesuai Draft Trial 

    SPV Pengawasan yang ketat 
saat pembuatan hot 
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Tabel 4  
Tabel 
Usulan 

Perbaikan 
1What 

Why Whare When Who How 

cream 
    Operator & 

Analis 
Formulasi 

Setiap Operator yang 
mengerjakan dibriefing 

agar hasilnya 
memmenuhi standar yang 

diinginkan  
Sumber: pengolahan data 

Usulan perbaikan disusun setelah menganalisis penyebab permasalahan yang terjadi yaitu viskositas 
yang jelek. Usulan perbaikan yang disarankan yaitu saat membuat Hot Cream disarankan menggunakan 
mesin multimix Double vortex karena mesin single vortex hanya memiliki pengadukan satu arah saja dengan 
memperhatikan proses pengadukan dan suhu yang sesuai Draft Trial dan dilakukan pengawasan yang ketat 
oleh Supervisior saat pembuatan hot cream pada titik kritis yaitu saat proses emulsifikasi atau pencampuran 
2 fase antara fase minyak dan fase kedalam mesin pengaduk , dengan operator yang telah di breafing terlebih 
dahulu oleh atasan agar setiap operator yang mengerjakan memiliki pengetahuan dan karakteristik terhadap 
mesin yang akan di gunakan. 

Tabel 5  Tabel Usulan Perbaikan  

 
Sumber: pengolahan data  

Untuk usulan perbaikan inkompatibilitas bahan baku ini terjadi saat pencampuran antara dua reaksi 
atau lebih antara obat obatan dan menimbulkan  ketidakcocokan atau ketidaksesuaian . Hal ini di sebabkan 
karenya bahan baku yang di masukan saat proses pencampuran yang membuat ketidak sesuaian terhadap 
hasil akhir dari produk hot cream ini. Adapun perbaikan yang dilakukan oleh Supervisior Formulasi yaitu 
dengan mengganti bahan baku agar dapat membuatan proses pembuatan hot cream ini berjalan sebagai mana 
mestinya lalu untuk operator melakukan identifikasi bahan baku yang digunakan agar saat proses pembuatan 
bahan yang di pakai sesuai dan masuk spesifikasi produk. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada masing-masing mesin diperoleh persentase kegagalan 

sebesar 62,5% pada mesin Single vortex dan 27,5% pada mesin Double Vortex, hasil tersebut menunjukkan 
bahwa penggunaan multimix double vortex pada pembuatan hot cream lebih baik daripada menggunakan 
multimix single vortex. Sedangkan, berdasarkan hasil anlisa satistik dengan menggunakan minitab 17 
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diperoleh hasil nila kapabilitas yang ditunjukkan dengan nilai Cp adalah sebagai berikut: sebesar 0.59 nilai 
Cp dan 0,50 nilai Cpk untuk multimix double vortex serta 0,51 nilai Cp dan 0.35 Cpk untuk multimix single 
vortex. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua mesin belum mencapai nilai kapabilitas yang baik, dimana 
seharusnya mesin memiliki kondisi yang baik apabila memiliki nilai Cp ≥ 2, sehingga kualitas hot cream 
tidak hanya dipengaruhi oleh alat multimix yang digunakan tetapi juga terdapat faktor lain seperti suhu dan 
formula yang digunakna sebagai pendukung dihasilkannya hot cream dengan kualitas yang baik dan dapat 
menurunkan jumlah TMS viskositas dan pH dari sediaan krim. 

 
Saran  

Terkait hasil penelitian yang telah dilakukan secara statistik, yaitu mengetahui faktor-faktor penyebab 
data berada di luar batas kendali serta informasi mengenai kapabilitas proses, diharapkan pihak perusahaan 
lebih mempertimbangkan dalam melakukan pengendalian secara statistik dengan melihat faktor -faktor 
penyebab kondisi yang tidak terkendali antara lain adalah faktor mesin yang disebabkan oleh perawatan 
mesin yang kurang baik, setting mesin yang kurang tepat, faktor manusia yang disebabkan oleh kelelahan 
operator, faktor metode yang kurang tepat, dan faktor bahan baku yang disebabkan oleh kualitas bahan baku 
yang masih serta sebagai pembanding pengendalian kualitas yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan 
agar proses produksi tetap berjalan dengan baik. 
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