
Pada awal pendirian PT Sempe 
Arumanis, Haji Ardi, Pemilik 
perusahaan, berkeinginan untuk 
melestarikan makanan tradisional 
Indonesia arum manis yang saat 
itu sudah sangat jarang diproduksi. 
Karena persaingan bisnis produk 
arum manis tradisional cukup ketat 
saat itu, maka Haji Ardi berinovasi 
dengan mengkombinasikan arum 
manis dengan sempe, makanan 
tradisional lainnya. Sejak saat itulah 
produk jajanan tradisional ini menjadi 
sempe arum manis yang merupakan 
perpaduan antara sempe dan arum 
manis. 

Seiring berjalannya waktu, perusahaan 
produksi makanan tradisional ini 
merasakan sengitnya persaingan 
dengan produksi jajanan sejenis 
lainnya terutama hadirnya industri 
jajanan modern dan cepat saji. Selain 
itu, size atau ukuran produksi yang 
terus meningkat membutuhkan 
banyak pekerja dan inovasi. 

Penghematan biaya produksi
Sebagai industri makanan kecil 
yang bersaing secara terbuka di era 
sekarang ini, PT Sempe Arumanis 
memiliki berbagai tantangan. Salah 
satunya adalah isu efektifitas dan 

produktivitas perusahaan. Agar 
bisnis tetap berjalan dengan efektif 
dan produktif, Haji Ardi mencari 
peluang kolaborasi dengan sebuah 
institusi atau organisasi yang dapat 
membantu PT Sempe Arumanis 
menjadi sebuah perusahaan 
yang efektif dan produktif serta 
menguntungkan. Keinginan 
menciptakan perusahaan yang 
lebih baik membawa Haji Ardi 
mengikuti presentasi tentang 
program SCORE yang dilakukan 
oleh Business & Export Development 
Organization (BEDO) dan Asosiasi 
Business Service Indonesia (ABDSI). 
Setelah melihat presentasi tersebut 
akhirnya PT Sempe Arumanis Haji 
Ardi bergabung dengan program 
SCORE pada September 2016. 

Melalui implementasi SCORE di PT 
Sempe Arumanis ada begitu banyak 
peningkatan yang dilakukan. 
Salah satunya saat 5S diterapkan 
PT Sempe Arumanis berhasil 
mengelola ruang produksi menjadi 
lebih baik. Ruangan penyimpanan 
yang sebelumnya berantakan 
dan kotor kini menjadi lebih luas, 
teratur dan bersih. Begitu juga 
dengan area produksi yang berhasil 
ditata ulang dengan lebih baik 
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sehingga membantu pekerja bekerja 
lebih optimal. “SCORE mengajarkan 
kita untuk bisa melakukan efisiensi 
melalui 5S. Ini membantu sekali 
dalam proses produksi sehingga kita 
bisa optimal dalam bekerja.”ujar 
Muhamad Syahril, Pekerja Bagian 
Produksi. Implementasi SCORE juga 
membawa perubahan produktivitas 
produksi. Bagian produksi makanan 
arum manis misalnya, sebelum 
implementasi SCORE dilakukan oleh 
tujuh pekerja dengan tiga asisten 
yang bertugas menyediakan bahan 
dasar. Saat ini bagian produksi hanya 
berisikan tujuh pekerja dengan satu 
asisten saja. Sebelum penerapan 
SCORE bagian produksi menghasilkan 
210 batch arum manis dengan biaya 
satu batch sebesar Rp. 14.580 atau total 
biaya produksi sebesar Rp 3.061.800. 
Dari 210 batch sebanyak 12 batch dalam 
kondisi rusak atau reject rate 5,71%/
mg atau sebesar Rp 174.960. Setelah 
implementasi SCORE pekerja dapat 
menghasilkan 156 batch arum manis 

dengan biaya produksi sebesar 
Rp 2.274.480. Dari 156 batch hanya 
sebanyak 4 batch rusak atau reject 
rate sebesar 2,56%/mg sama dengan 
Rp 58.320. Dengan kondisi diatas PT 
Sempe Arum berhasil menghemat 
3,15%/mg atau sebesar Rp. 336.185 
per bulan. Selain itu Sempe juga 
melakukan efisiensi sebesar 62,1% 
di November 2016 meningkat dari 
56.5% pada September 2016. 

Hal positif lainnya adalah 
meningkatknya komunikasi antara 
pekerja dan manajemen. Semenjak 
SCORE diimplementasikan briefing 
pagi rutin dilakukan selama 5-10 
menit. Briefing pagi ini dilakukan 
untuk mengetahui target produksi 
dan hal-hal lain terkait proses 
produksi. “Banyak hal positif dari 
implementasi SCORE. Salah satu 
yang signifikan adalah komunikasi 
yang semakin terbuka antara pekerja 
dan manajemen”ujar Haji Ardi, 
pemilik PT Sempe Arumanis. Dulu 

Apa Kata Mereka

“SCORE membawa perubahan 
besar kepada perusahaan. 
Perusahaan jadi lebih rapih 
dan tertib dan hubungan kami 
sesama pekerja pun semakin 
membaik” 

Amalia Setiati
Pekerja Sempe Arumanis

“SCORE mengajarkan kita 
untuk bisa melakukan efisiensi 
melalui 5S. Ini membantu 
sekali dalam proses produksi 
sehingga kita bisa optimal 
dalam bekerja.”

Muhamad Syahril
Pekerja Bagian Produksi.
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Melalui program SCORE pekerja  PT Sempe Arumanis berhasil membersihkan dan menata ulang ruang 
produksi menjadi lebih luas, tertata dan bersih. 

Aktifitas Produksi Arum  Manis

pembayaran atau gaji para pekerja seringkali telat, 
namun semenjak SCORE diimplementasikan dan 
pertemuan rutin dilakukan gaji para karyawan 
sekarang sudah dibayarkan tepat waktu. 

Disisi lain hubungan antara pekerja juga semakin 
solid. Hal ini dibina lewat berbagai aktifitas 
yang ada diperusahaan. Antara lain kegiatan 
olah raga dan acara kumpul bersama. “SCORE 
membawa perubahan besar kepada perusahaan. 

Perusahaan jadi lebih rapi dan tertib dan 
hubungan kami sesama pekerja pun semakin 
membaik”tutup Amalia Setiati, Pekerja Sempe 
Arumanis. Dengan perubahan postif ini PT 
Sempe Arumanis siap menjadi perusahaan 
yang produktif dan terus mampu melestarikan 
makanan tradisional Indonesia. 


