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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Fungsi Pengendalian dalam 
upaya peningkatan kelancaran proses CPO pada pabrik kelapa sawit PT. Socfin Indonesia 
Medan, latar belakang penelitian ini adalah fungsi pembelian berhubungan dengan faktor 
material dan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan kelancaran proses CPO            
(Crude Palm Oil) oleh karena itu masalah pengendalian ini harus di persiapkan dengan baik. 
Jenis penelitian kualitatif. 
Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dapat 
dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Prosedur pengendalian ini dimulai 
dari penyusunan rencana kerja dan biaya produksi perusahaan yang diterbitkan oleh 
pimpinan perusahaan. Dalam penerapan fungsi pengendalian dalam upaya kelancaran proses 
CPO pada kelapa sawit PT. Socfin Indonesia Medan. Produk yang dihasilkan di pabrik 
kelapa sawit adalah berupa minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO ) dan inti kelapa 
sawit (Kernel ). Proses Pengolahan kelapa sawit terdiri dari beberapa stasiun antara lain 
stasiun penerimaan buah, stasiun perebusan, stasiun penebah, stasiun kempa, stasiun 
klarifikasi, stasiun pengolahan biji. Dalam industry pengolahan minyak kelapa sawit factor 
kehilangan inti kelapa sawit (IKS) merupakan faktor yang harus dihindari karena dapat 
mengurangi pendapat serta dapat mengurangi hasil produksi minyak inti sawit atau Palm 
Kernel Oil (PKO). Tujuan dilakukan analisa ini untuk menganalisa beberapa standar proses 
atau kehilangan inti pada fibre cyclone sesuai dengan standar proses yang telah di tentukan 
dan mengetahui persen kehilangan (Lasses) inti sawit pada fibre cyclone. PT. Socfin 
Indonesia Medan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang usaga agro industry, 
perusahaan ini mengusahakan perkebunan kelapa sawit yang mencakup pengolahan areal dan 
tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas yang 
dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya. Dalam penelitian ini pengendalian yang 
dilakukan perusahaan dengan tehnik anggaran sudah baik, akan tetapi anggaran seharusnya 
disusun secara tri wulan atau tiga bulan sekali.  
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