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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  PT X merupakan sebuah perusahaan swasta berpusat di Saitama, 

Jepang bergerak di bidang industri manufaktur. PT X sebagai produsen dan 

penjualan produk rings piston dan camshafts memiliki jumlah produk yang 

sangat banyak mencapai ±3000 jenis ring. Dengan kegigihan kerja seluruh 

karyawan PT X, saat ini PT X memiliki pasar penjualan tidak hanya di dalam 

negeri seperti isuzu Bekasi, namun telah mampu merambah hingga ke luar 

negeri seperti honda motor Thailand, Jepang, dan Singapura. Untuk 

memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri yang sangat 

tinggi, saat ini PT X memiliki target produksi sebesar 1.600.000 pcs / bulan. 

  PT X memiliki ideologi perusahaan menjalankan segalanya dengan 

berpegang pada prinsip bahwa pelanggan adalah nomor satu. Dengan ideologi 

tersebut menuntut perusahaan harus terus berinovasi demi mewujudkan 

kepuasan pelanggan. Namun dalam prakteknya, masih ditemui adanya waste 

di perusahaan. Waste yang terjadi dapat menyebabkan naiknya biaya yang 

pada akhirnya akan dibebankan ke konsumen dengan menaikan harga jual 

produk. Hal ini yang memicu sulitnya perusahaan dalam mencapai ideologi 

bahwa pelanggan adalah nomor satu. Waste yang terjadi di PT X antara lain 

adanya produk cacat (defects). Hal ini dibuktikan dengan adanya keluhan dari 

konsumen terhadap produk cacat selama sembilan bulan terakhir terhitung 

mulai bulan Februari 2014 hingga Oktober 2014, dan dari 100% produk jadi 

rings piston, masih ditemukan 15% produk yang cacat. Selain masalah 

produk cacat, di PT X juga masih ditemui beberapa proses produksi yang 

dinilai dapat menghambat pengoptimalan proses produksi, seperti adanya 

proses menunggu produk rings piston untuk dikerjakan dari satu mesin ke 

mesin berikutnya yang membutuhkan waktu beberapa jam bahkan hingga 

beberapa hari, pengaturan tempat kerja dan tata letak mesin berjauhan 

menyebabkan perpindahan material menjadi lama, dan pihak perusahaan 
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merasa lebih aman melakukan stock bahan baku untuk menghindari 

kekurangan bahan baku sehingga terjadi penumpukan di gudang bahan baku. 

Pada penelitian ini produk yang akan dijadikan objek penelitian adalah salah 

satu tipe dari ribuan produk rings piston, yaitu tipe A1DC093ADAU-0. Hal 

ini dilakukan karena rings piston tipe tersebut memiliki permintaan yang 

cukup tinggi dibandingkan dengan tipe yang lain, yaitu dari konsumen dalam 

negeri seperti perusahaan otomotif Isuzu Bekasi maupun luar negeri yaitu 

negara Jepang, Singapura dan Thailand. 

  Untuk mengurangi adanya waste pada proses produksi seperti 

masalah di atas, diperlukan suatu metode yang dapat menganalisa serta 

memberikan solusi atas kebutuhan tersebut. Metode Lean Six Sigma 

merupakan integrasi antara metode Lean dan Six Sigma, akhir-akhir ini 

menjadi sebuah terobosan yang dipercaya mampu mengurangi bahkan 

menghilangkan adanya waste atau aktivitas yang tidak bernilai tambah 

melalui peningkatan terus-menerus secara radikal pada lantai produksi. Lean 

Six Sigma tidak dapat mengerjakan hanya kualitas atau kecepatan saja, 

perusahaan yang menerapkan lean six sigma membutuhkan suatu proses yang 

seimbang yang bisa menolong suatu perusahaan fokus pada peningkatan 

kualitas (George, 2003). Penelitian mengenai lean six sigma yang dilakukan 

oleh Annisa, Novia Alvin Nur, dkk (2014) berhasil mengidentifikasi dan 

menurunkan lima waste yang terjadi pada proses produksi salah satu pabrik 

kertas di Kabupaten Probolinggo. Dengan pengintegrasian kedua metode ini 

diharapkan dapat menemukan penyebab serta solusi yang tepat untuk 

mengurangi waste yang terjadi pada PT X. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian tugas akhir ini 

adalah ”Bagaimana mengidentifikasi dan menganalisa penyebab waste serta 

usulan perbaikan untuk mengurangi waste di lantai produksi PT X?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

  Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah 

1. Mengidentifikasi waste yang paling sering terjadi pada lantai produksi di 

PT X; 

2. Mengidentifikasi faktor – faktor yang menjadi penyebab timbulnya 

waste; 

3. Memberikan usulan untuk pengurangan waste pada PT X. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan di dapat dari penelitian tugas akhir ini adalah peneliti 

dapat memberikan masukan kepada PT X mengenai perbaikan yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi waste agar kepuasan konsumen terhadap 

kualitas rings piston dapat terpenuhi. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Supaya pembahasan lebih terfokus, perlu adanya sebuah batasan masalah. 

Batasan yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

1. Waste yang diamati adalah tujuh macam waste menurut Shigeo Shingo; 

2. Objek penelitian dilakukan di PT X pada produk rings piston tipe 

A1DC093ADAU-0 dengan menggunakan data sekunder periode Januari 

2014 sampai dengan November 2014; 

3. Tidak dilakukan pembahasan terhadap masalah biaya seperti 

penghematan biaya, biaya investasi, dan break event point penerapan 

lean six sigma; 

4. Penelitian hanya dilakukan dalam satu kali siklus DMAI (Define – 

Measure – Analyze) tanpa proses C (Control) pada lean six sigma. 

5. Penelitian mengadopsi siklus DMAIC pada six sigma tanpa melakukan 

perhitungan nilai sigma. 


