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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan pada dunia industri akhir-akhir ini sangat pesat sekali dalam 

industry jasa maupun industri manufaktur. Hal ini memacu perusahaan jasa 

maupun manufaktur terus menerus meningkatkan hasil produksinya, baik dalam 

hal kualitas, maupun dalam hal pelayanan terhadap konsumen. Hal tersebut 

dilakukan agar konsumen tetap setia terhadap produk yang dibuat oleh perusahaan 

tersebut. Hal ini menuntut perusahaan harus mampu memberikan jaminan kepada 

konsumen untuk meyakinkan bahwa produk yang dihasilkannya adalah produk 

yang benar-benar berkualitas dengan harga bersaing dengan produk lain yang 

sejenis. 

Ksu Brosem merupakan salah satu perusahaan dikota Batu Malang yang 

bergerak dibidang sentral olahan minuman Sari Apel. Ksu Brosem memproduksi 

dua jenis produk seperti jenang apel dan minuman sari apel dengan berbagai 

macam ukuran mulai dari ukuran 120ml dan 200ml. Untuk memenuhi permintaan 

dan kepuasan konsumen, perusahaan ini selalu berusaha meningkatkan 

produksinya dengan tepat waktu. Namun dalam pembuatan produk tersebut terjadi 

beberapa jenis pemborosan. Pemborosan jenis waiting  seperti terlalu lamanya 

pekerja dalam mengerjakan produksi sehingga mengakibatkan banyaknya waktu 

yang terbuang, jenis unnecessary inventory seperti adanya penumpukan bahan 

baku yang membuat bahan baku tersebut mengalami kerusakan. Dan pemborosan-

pemborosan tersebut membuat kerugian pada perusahaan. Seperti yang terjadi 

pada mesin cup, dimana di mesin tersebut banyak terdapat aktifitas produksi yang 

nantinya akan berpengaruh kepada proses-proses selanjutnya, dan perlu adanya 
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proses identifikasi yang dilakukan pada mesin cup tersebut, apakah aktifitas yang 

dikerjakan oleh operator termasuk kedalam Value Added, Non Value Added, 

Necessary Non Value Added, yang nantinya akan dijadikan usulan pada 

perusahaan. 

Berdasarkan hasil dari observasi yang telah dilakukan dari permasalahan 

yang dihadapi oleh perusahaan, maka perusahaan membutuhkan penyelesaian 

untuk mengurangi pemborosan yang terjadi di lantai produksi dengan melihat 

tujuh pemborosan (waste) yaitu kelebihan produksi (overproduction), menunggu 

(waiting), persediaan yang tidak perlu (unnecessary inventory), transportasi 

(transportation), dan gerakan yang tidak perlu (unnecessary motion), proses 

(processing), produk cacat (defects), EHS, SDM. Dalam hal ini metode Lean 

Manufacturing dapat membantu perusahaan mengatasi permasalahan yang ada 

pada perusahaan. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan 

dalam penelitian ini adalah. ”Bagaimana cara mengidentifikasi dan menganalisa 

penyebab pemborosan serta usulan perbaikan untuk mengurangi pemborosan di 

lantai produksi Ksu Brosem ?”.  

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui bobot waste dalam proses produksi sari apel.  

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya waste  

terbesar. 
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3. Memberikan usulan perbaikan yang bertujuan untuk mengurangi waste 

yang terjadi pada proses produksi sari apel. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang dapat diberikan pada penelitian Skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan dapat mengetahui waste yang paling berpengaruh pada proses 

produksi minuman sari apel.  

2. Perusahaan dapat mengidentifikasi akar permasalahan dari terjadinya 

waste. 

3. Perusahaan dapat merencanakan rancangan perbaikan untuk memperbaiki 

waste tersebut 

1.5. Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan masalah yang digunakan pada 

penelitian Skripsi ini.  

1. Pengukuran dibatasi dengan menggunakan Lean Manufacturing. 

2. Lean manufacturing yang diteliti adalah over production, inventory, 

gerakan yang tidak berguna (unnecessary motion), transportasi yang 

berlebihan (excessive transportation), proses menunggu (waiting), defect, 

motion, EHS, SDM. 

3. Tidak melakukan implementasi terhadap rencana perbaikan, hanya sampai 

usulan perbaikan. 
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1.6. Asumsi-asumsi 

Asumsi yang digunakan untuk penelitian ini adalah :   

1. Selama penelitian berlangsung, proses produksi berjalan dalam keadaan 

normal. 

2. Kondisi lingkungan fisik pekerjaan tidak berbeda dengan kondisi fisik 

pada saat sedang melakukan penelitian. 

1.7. Sistematika Penulisan  

Penulisan laporan penelitian ini dibagi kedalam beberapa bab, dimana pada 

masing-masing bab tersebut saling berhubungan dan beruntun. Adapun 

sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian 

ini perumusan masalah yang ada, tujuan yang dicapai, manfaat yang dapat 

diperoleh dari hasil penelitian, batasan dan asumsi yang digunakan serta 

sistematika penulisan laporan Skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini mengulas tinjauan pustaka yang berisi tentang kajian teori – teori 

keilmuan yang melandasi dilakukannya penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang langkah – langkah yang dilakukan 

dalam pelaksanaan penelitian Skripsi. 
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi data yang diperlukan untuk penelitian. Pengolahan 

data dimaksudkan untuk mengidentifikasi waste yang terjadi pada proses 

produksi Sari Apel. 

BAB V ANALISA 

Pada ini berisikan analisis yang diambil dari hasil pengolahan data pada 

bab sebelumnya. Analisis yang didapat harus sesuai dengan tujuan penelitian 

dari Tugas Akhir. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir dan penulisan laporan yang memaparkan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran 

– saran yang dapat digunakan untuk perbaikan dan pertimbangan selanjutnya. 

 

 

 


