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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

3.1.1. Profil Perusahaan 

 PT YOKOBANA IND merupakan salah satu perusahaan yang telah 

beroperasi di Indonesia yang bergerak pada bidang ekspor green sustainable energy 

product. PT YOKOBANA IND didirikan pada tahun 2013, yang mendukung dan 

mengekspor green sustainable energy product dengan fokus pada minyak nabati, 

biomassa, dan produk bioenergi. Mengekspor berbagai bahan dasar kelapa sawit 

dan turunannya, seperti Crude Palm Oil, RBD Olein, RBD Stearine, Palm Fatty 

Acid Distillate (PFAD), Minyak bottom dari proses biodiesel, Fatty Asam Metil 

Ester (FAME), minyak dasar dari proses oleokimia, Palm minyak bumbu dan 

minyak goreng bekas. Memperluas dan berkembang pesat di tahun 2014, dengan 

mendapatkan kuota ekspor dan eksklusif izin dari departemen otoritas Indonesia. 

Ukuran dan area bisnis ditingkatkan pada tahun 2015, PT YOKOBANA IND 

berkoporasi dengan salah satu kilang minyak terbesar di Indonesia, dan mengekspor 

dengan lancar Green Petroleum Coke (GPC) ke luar negeri. Pada 2016, PT 

Analisis Penerapan Green..., Sonya Fransiska Budiman, FIB UMN, 2017



 
 

59 
 

YOKOBANA IND memiliki posisi kuat untuk mengekspor langsung ke luar negeri, 

dan secara ekstensif membangun kerjasama yang solid dengan produsen baru dan 

mitra terpercaya. 

 Sebagai salah satu dunia minyak ekspor dan perusahaan energi hijau, PT 

YOKOBANA IND menggabungkan efisiensi sukses dengan kepedulian 

lingkungan dan tanggung jawab sosial. Melalui niat aktif dan sumber daya yang 

luas jaringan PT YOKOBANA IND memungkinkan pelanggan kami disetiap 

industri untuk memenuhi kebutuhan mereka dan permintaan biaya rendah. 

 

Sumber: PT YOKOBANA IND 

Gambar 3.1. Logo PT YOKOBANA IND 

Walaupun PT YOKOBANA IND bisa dikatakan perusahaan yang baru 

berdiri tetapi sudah memiliki mitra bisnis yang luas yang berada di Korea Selatan, 

China, Singapore dan Thailand. 
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Sumber : PT YOKOBANA IND 

Gambar 3.2. Peta Negara Pemasaran Produk PT YOKOBANA IND 

Dari gambar di atas juga menunjukkan peningkatan penjualan yang terjadi  di setiap 

tahunnya. 

Berikut produk-produk yang ditawarkan oleh PT YOKOBANA IND yang 

terdiri dari  jenis produk yaitu 

1. Fatty Matter 

2. Green Petroleum Coke 

3. Used Engine Oil (UEO) 

4. H1 Grade 

5. WS Grade 

6. WSP Grade 

7. Crude Glycerine 

3.1.2. Fatty Matter 

Fatty Matter adalah produk sampingan yang dihasilkan dari minyak sawit 

mentah atau crude kernel sawit mentah. PT YOKOBANA IND sudah memiliki 

reputasi internasional yang baik, dan telah secara rutin melakukan dijual ke banyak 

negara. 

Spesifikasi produk: 

 Free Fatty Acid Max 60 

 Moisture content max 3% 

 Product color: dark brown-black 

 Physical product: liquid or semi-solid 
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Packaging produk: 

 Second hand 185 kg metal drum 

 Flexibag with or without heating pad 

 

Penggunaan produk: 

 Can be used for combustion 

 For soap making 

 For Animal Feed 

3.1.3. Green Petroleum Coke  

Green Petroleum Coke merupakan salah satu zat energi yang penting 

dengan sulfur rendah dan kadar abu. Menjadi sumber energi alternatif yang baik 

untuk menggantikan batubara untuk pelanggan atau pengguna yang perhatian pada 

stabilitas kualitas, permintaan tinggi kalori, dan ramah lingkungan. 

Sisa dari proses pemecahan termal yang dikenal sebagai kokas untuk 

memproduksi bahan bakar yang lebih ringan. Kokas minyak bumi hijau adalah 

produk sisa dari proses petroleum oil refining. Dalam proses suhu tinggi pada 475 

derajat Celcius untuk 520 dalam tungku, retak menghasilkan cahaya kepadatan 

produk proses ini di bagian atas dan paling produk yang lebih berat akan tetap di 

sisi bawah. 
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Sumber: PT YOKOBANA IND 

Gambar 3.3.  Produk Bottom Side = Green Petro 

Terdapat 2 kelas dari Green Petroleum Coke, yaitu : 

1. Anode grade 

2. Fuel grade 

Secara umum, Anoda Grade memiliki kotoran yang rendah dan konten 

belerang rendah dalam produk. Sebuah produksi kandungan sulfur rendah hanya 

diproduksi dan tersedia dari tiga bagian dunia dan salah satu yang terbaik sulfur 

rendah kokas minyak bumi hijau telah dihasilkan dari Indonesia. 

Kandungan sulfur rendah diperlukan oleh banyak produsen yang 

memperhatikan penggunaan produk ramah lingkungan. Menggunakan sulfur Green 

Petroleum Coke ini memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dalam proses, dengan 

menurunkan biaya proses menghilangkan sulfur dalam dikalsinasi produksi kokas 

minyak bumi. 

Bagi konsumen yang peduli terhadap biaya rendah dan efisiensi yang tinggi, pilihan 

untuk menggunakan rendah sulfur Green Petroleum Coke merupakan pilihan yang 

sangat tepat. Gas SO3 yang dihasilkan sebagai akibat dari penggunaan kokas 

Analisis Penerapan Green..., Sonya Fransiska Budiman, FIB UMN, 2017



 
 

63 
 

minyak bumi hijau dengan kandungan sulfur yang tinggi tentu dapat menyebabkan 

hujan asam dan korosif terhadap lingkungan sekitarnya. Aplikasi anoda grade 

kokas minyak bumi hijau banyak digunakan sebagai bahan bakar langsung atau 

sebagai bahan baku untuk proses kokas petroleum dikalsinasi, pabrik semen, pabrik 

anoda, peleburan dan baja atau industri lainnya yang sangat membutuhkan tingkat 

energi untuk pembakaran yang besar. 

 

Spesifikasi produk:  

 

Sumber: PT YOKOBANA IND 

Gambar 3.4. Spesifikasi Produk 

Packaging produk: 

Menggunakan Bulk or jumbo bags  
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Sumber: PT YOKOBANA IND 

Gambar 3.5. Contoh packaging produk dan proses loading barang 

 

3.1.4. Used Engine Oil (UEO) 

Used Engine Oil (UEO) adalah sumber energi nilai yang cukup baik. PT 

YOKOBANA IND adalah pemain yang baik dalam mengekspor oli mesin yang 

digunakan, dengan sekitar satu juta liter oli mesin bekas yang disediakan setiap 

bulan. Namun, kami membantu untuk melestarikan sumber daya berharga dan 

melindungi lingkungan dengan mendorong pengguna akhir untuk menggunakan oli 

mesin bekas sebagai sumber energi alternatif lain. 

Kegunaan produk:  

UEO diambil dari otomotif workstation dan perbaikan mesin depot. Oli 

mesin yang digunakan dapat mengalami beberapa perlakuan saringan pra sebelum 

disimpan ke dalam tangki penyimpanan di gudang. Penyaringan minyak yang 

digunakan melibatkan menghilangkan kelebihan air, kotoran, tanah dan beberapa 

bahan asing. Proses ini dikenal sebagai dewatering. Salah satu cara untuk 
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melakukan ini adalah dengan menuangkan oli mesin bekas ke dalam tangki 

pengendapan besar di mana minyak, air, dan benda asing yang berat dapat 

dipisahkan.  

Oli mesin bekas dapat dibersihkan dan dapat didaur ulang berkali-kali. Ada banyak 

penggunaan untuk oli mesin bekas, termasuk : 

1. Minyak burner Industri. 

2. Minyak Mould untuk membantu melepaskan produk dari cetakan 

mereka (produk logam misalnya ditekan, beton). 

3. Produk berbasis Btumen. 

4. Sebuah aditif dalam produk manufaktur. 

5. Re-halus base oil untuk digunakan sebagai pelumas, hidrolik atau 

minyak transformator. 

3.1.5. H1 Grade 

 D500 grade adalah minyak berkualitas tinggi, diolah oleh pabrik biodiesel 

berteknologi tinggi. Secara terpisah dikumpulkan dari jalur pengolahan untuk 

memenuhi kebutuhan pasar. Kelas D500 ini memiliki bahan khas khas minyak inti 

sawit yang dicampur dengan metil ester. Berlaku untuk pembakaran minyak, bahan 

baku untuk menghasilkan beberapa minyak campuran . 

Spesifikasi umum: 

 FFA maks 24 

 Kelembaban dan pengotor maksimal 2 
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Sumber : PT YOKOBANA IND 

Gambar 3.6. H1 Grade 

3.1.6. WS Grade 

 WS Grade adalah produk samping dan merupakan premium grade dari 

biopitch oil, diperoleh dari pemurnian minyak berkualitas tinggi di pabrik biodiesel. 

Aplikasi dapat bervariasi, namun pada umumnya untuk tujuan pembakaran. 

Spesifikasi umum: 

 Nilai Asam max 50 

 Kelembaban dan pengotor maksimal 2. 

3.1.7. WSP Grade 

 WSP Grade adalah produk dari ekstraksi Biopitch Palm  Kernel Oil dari 

proses inti sawit, diekstraksi dengan teknologi khusus dan diperoleh dalam jumlah 

terbatas. Tingkat kadar air dan kenajisan yang rendah membuat produk ini diminati 

oleh pengguna akhir. 
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Spesifikasi umum: 

 Nilai Asam max 50 

 Kelembaban dan pengotor maksimal 2. 

 

 

 

 

 

 

Sumber : PT YOKOBANA IND 

Gambar 3.7. WSP Grade 

3.1.8. Crude Glycerine 

 Crude Glycerine adalah bentuk gliserin yang tidak murni dan terutama 

dibuat sebagai produk sampingan. 

Spesifikasi umum: 

 Glycerol min 85%  

 Water Contents (%) max 10%  

 Ash max 7%  

 Methanol max 1%  

 Mong max 5%  

 Salt content as NaCL max 8% 
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Berikut Pola Produksi PT YOKOBANA IND : 

Sumber : PT YOKOBANA IND 

Gambar 3.8. Flow Chart Produksi PT YOKOBANA IND 

Seluruh produk yang ditawarkan oleh PT YOKOBANA IND didapat dari 

beberapa supplier, yaitu: 

1. PT WILMAR NABATI INDONESIA 

2. PT CILIANDRA PERKASA 

3. PT WILMAR BIOENERGI INDONESIA 

4. PT TUNAS BARU LAMPUNG. 

Limbah-limbah yang ada dengan pastinya dapat merusak lingkungan. Dari 

beberapa jenis limbah yaitu: 

1. Tandan kosong kelapa sawit (TKKS) 

2. Cangkak (sheell) 
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3. Lumpur sawit (wet decanter solid) 

4. Limbah cair 

5. Limbah padat 

Dari semua limbah yang dihasilkan sangat mengandung bahan pencemar yang 

sangat tinggi. Untuk mengurangi kerusakan lingkungan yang berasal dari limbah 

hasil olahan kelapa sawit, PT YOKOBANA IND melakukan transaksi pada 

supplier-supplier tersebut untuk membeli limbah-limbah yang mereka hasilkan 

untuk dapat diolah lagi menjadi suatu produk. Keputusan yang diambil oleh PT 

YOKABANA IND sangat bagus karena perusahaan ini sangat mendukung GO 

GREEN. Selain peduli atas lingkungan perusahaan ini memiliki keunggulan 

tersendiri dari pesaingnya dan mendapat keuntungan dari produk yang mereka 

tawarkan. Walaupun produk-produk mereka berasal dari limbah, perusahaan ini 

sangat mengetahui perkembangan pasar yang dimana banyak customer yang 

tertarik dengan produk-produk yang ramah lingkungan. 

PT YOKOBANA IND memiliki customer-customer, yaitu: 

a. ASIA ENERGY CO.,LTD 

b. BOHYUN CORPORATION 

c. SHIN A 

d. SHINHEUNG ENERTEC CO.,LTD 

e. YIKANG INDUSTRIAL CO.,LTD 

f. PASIFIC BIO CO.,LTD 

g. GLOBAL CPO CO.,LTD 

h. JISAN CHEMICAL CO.,LTD 
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i. 3R 

j. ZHANGJIAGANG CO.,LTD 

Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang sangat peduli dengan lingkungan 

terbukti dengan membeli hasil limbahan limbah dari hasil olahan minyak kelapa 

sawit yang berarti bahan baku mereka adalah bahan yang ramah lingkungan, selain 

itu perusahaan-perusahaan ini juga memiliki teknologi yang canggih untuk 

mengolah lagi bahan baku yang mereka beli dari PT YOKOBANA IND agar dapat 

diolah menjadi suatu produk yang pastinya ramah lingkungan. 

 

 

 

 

3.2. Struktur Organisasi 
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Bapak Susanto 
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Sumber : PT YOKOBANA IND 

Gambar 3.9. Struktur organisasi 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh 

peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan 

dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan 

menggunakan metode pengumpulan data berupa survei ataupun 

observasi. Data primer ini didapat dan diperoleh secara lansung dari PT 

YOKOBANA IND yang berupa data-data yang terkait dengan objek 

penelitian dan aktivitas-aktivitas terkait dengan objek penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah struktur data historis mengenai variabel-variabel 

yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain. 

Sumber data sekunder bisa diperoleh dari dalam suatu perusahaan 

(sumber internal), berbagai internet websites, perpustakaan umum 

maupun lembaga pendidikan, dll. Dalam penelitian ini data sekunder 

yang didapat adalah data-data pendukung asumsi teknis penelitian, 

seperti flow chart produksi, flow chart ekspor, dll. 

Tabel 3.1. Jenis dan Sumber Data 
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Jenis Data Data yang 

diambil 

Sumber 

Data 

Teknik 

Pengumpulan Data 

Data Primer 1. Data-data 

terkait 

objek 

penelitian 

2. Aktivitas 

terkait 

objek 

penelitian 

Direktur dan 

Staf Ekspor 

1. Wawancara 

 

 3. Gambaran 

umum 

perusahaan 

  

Data 

sekunder 

1. data-data 

pendukung 

asumsi 

teknis 

penelitian, 

seperti 

flow chart 

produksi, 

flow chart 

ekspor, dll 

Web 

perusahaan 

dan media 

pembantu 

1. Observasi 

2. Dokumentasi  
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Sumber : Penulis, 2017 

3.4. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Diolah Penulis 

Gambar 3.10. Kerangka Pemikiran 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah pengumpulan data yang menentukan 

berhasil atau tidaknya suatu penelitian tersebut. Kesalahan penggunaan metode atau 

metode pengumpulan data digunakan semestinya dapat berakibat ketidak sesuaian 

terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Cara pengumpulan data dalam penelitian 

ini didapat melalui pengumpulan berkas pendukung, dokumentasi gambar yang 

mengandung informasi, observasi, dan wawancara tidak terstuktur. 

 Pada penelitian ini data-data dikumpulkan dengan metode: 

Pengumpulan data yang terkait 

dengan seluruh proses bisnis 

Identifikasi Masalah 

Analisis seluruh arus rantai 

pemasok dari supplier hingga 

sampai ke customer 

Kesimpulan 
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1. Studi Kepustakaan 

Digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, dan juga sebagai 

penyusunan landasan teori dalam penelitian ini. Pengumpulan data 

bersumber dari buku, bahan kuliah, dan penelitian terdahulu yang ada 

hubungannya dengan objek penelitian. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan tambahan ilmu mengenai penelitian yang dibahas yaitu 

green supply chain management.  

2. Studi Lapangan 

Melakukan pengumpulan data yang diperlukan dapat dilakukan dengan 

cara pengamatan lansung pada perusahaan yang dijadikan objek 

penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a. Wawancara 

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan tanya jawab tatap muka anatara 

pewawancara dengan responden. Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara tanya jawab dengan pihak perusahaan yaitu direktur 

selaku pemimpin perusahaan dan yang mengetahui seluruh proses 

bisnis yang dilakukan oleh PT YOKOBANA IND serta orang yang 

merancang dan menyusun seluruh strategi bisnis PT YOKOBANA 

IND . staf eskpor merupakan orang yang menjalankan seluruh 

proses ekspor dari barang masih berada di tangan supplier hingga 

barang dikirimkan ke customer. 

b. Observasi  
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Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk menampung data bedasarkan pengamatan menggunakan 

panca indra. Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang 

menggunakan metode observasi dapat dilakukan dengan cara 

lansung mendatangi kantor PT YOKOBANA IND yang dijadikan 

sebagai objek penelitian sehingga didapatkan data-data yang dapat 

mendukung untuk penyelesaian penelitian ini. 

c. Dokumenter 

Metode dokumenter adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menelusuri data historis. Dalam penelitian ini, 

pengumpulan data banyak dilakukan dengan pengambilan gambar 

yang dapat dijadikan informasi-informasi pendukung dalam 

melakukan penelitian ini. 

3.6. Teknik Analisa Data 

 Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah dengan menerapkan  

Ran and Holt’s Framework untuk merangkum isu-isu utama pada supply chain 

yang ada dalam perusahaan dengan menggunakan lima konstruksi, diukur 

menggunakan variabel indikator yang dikembangkan dari tanggapan yang 

diperoleh dari PT YOKOBANA IND. 5 kontruksi tersebut  adalah: 

1. Greening the inbound function of the supply chain 

2. Greening production 

3. Greening the outbond function 

4. Competitiveness 
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