
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

PT. Surya Jawara Eco merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang 

bergerak di bidang chemical cleaner . Produk-produknya antara lain 

pembersih piring , shampo mobil , pembersih serba guna , pengkilap ban 

dan pembersih mesin.  PT. Surya Jawara Eco memiliki banyak customer 

antara lain  Auto2000 ,  Daihatsu , Isuzu  , grup hotel Aston-International , 

grup hotel St.Regis dll.  

Pada industri manufaktur sangat dibutuhkan sebuah ketepatan waktu 

dalam membuat produk.  Akan tetapi muncul permasalahan  sehingga 

produk yang dihasilkan kurang tepat waktu dan juga dipengaruhi oleh 

aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada produk selama proses 

produksi itu berlangsung atau disebut waste. Hal ini menyebabkan target 

waktu produksi menjadi tidak terpenuhi dan tidak efisien. Produk yang 

mengalami keterlambatan dalam target waktu produksi adalah produk GPY.  

Berdasarkan permasalahan diatas, dapat dilakukan analisa dengan 

menggunakan pendekatan lean untuk mengidentifikasi pemborosan yang 

terjadi selama proses produksi berlangsung. Menurut Waluyo (2010) , 

pendekatan lean berhasil menghasilkan pengurangan aktivitas-aktivitas yang 

termasuk non value adding . Hasil penelitian Waluyo (2010) menghasilkan  

pengurangan aktivitas produksi dari 8979 aktivitas menjadi 8233 aktivitas 

atau berkurang sebesar 756 aktivitas (Sekitar 8,42%). Begitu juga diperoleh 

pengurangan waktu produksi dari 5250,25 jam menjadi 4928,4 jam atau 

berkurang sebesar 321,85 jam (Sekitar 6,13%). Sedangkan tools yang 

dipakai untuk mengidentifikasi pemborosan yang terjadi selama proses 

produksi berlangsung adalah dengan Value Stream Analysis Tools 

(VALSAT) . Penggunaan Value Stream Analysis Tools (VALSAT) 

berdasarkan suatu studi oleh Hines (2004) menerangkan bahwa Value 

Stream Analysis Tools (VALSAT) merupakan suatu tools yang digunakan 
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untuk memetakan value stream secara detail waste pada aliran nilai yang 

focus pada value adding process. Dengan menggunakan tools VALSAT 

tersebut diharapkan dapat mempermudah perusahaan dalam mengetahui dan 

mengidentifikasi aktivitas – aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah 

pada produk. Sehingga waktu produksi dapat berjalan sesuai dengan 

perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya dan secara tidak 

langsung akan mengurangi komplain dari konsumen.  

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: 

“Apa saja waste yang terjadi produk GPY dan bagaimana untuk 

mengurangi waste yang terjadi tersebut ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai yaitu:  

1. Mengetahui waste apa saja yang sering terjadi di produk GPY pada 

proses produksi . 

2. Mencari akar penyebab masalah dari waste yang terjadi. 

3. Memberikan sebuah usulan perbaikan untuk mengurangi waste. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

    Manfaat yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian ini :  

1. Meningkatkan kemampuan individu dalam dunia pekerjaan khususnya di 

bidang produksi . 

2. Mempunyai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan pada proses 

produksi. 

3. Mengetahui pemborosan pada produk. 
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1.5 Batasan masalah dan asumsi 

1. Penelitian hanya dilakukan produk GPY. 

2. Penelitian ini hanya mengidentifikasi waste dengan 2 skor tertinggi dari 

pengolahan hasil kuisioner. 

3. Penelitian ini tidak membahas masalah biaya, baik biaya pada proses 

produksi maupun biaya penelitian. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi-asumsi serta sistematika penulisan 

yang digunakan.  

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

 Berisi tentang teori yang diperlukan dan mendukung untuk menyelesaikan 

masalah dengan menggunakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian.  

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN  

 Uraian metodologi berisi tentang metode pengambilan data, pengolahan 

data, beserta langkah-langkah pemecahan masalah. 

 

 BAB IV. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA.  

 Mengulas tentang pengumpulan data yang diperlukan terhadap pihak-

pihak dan proses yang terkait dengan proses produksi yang sedang diamati dan 

dilakukan pula pengolahan data yaitu dengan metode Big Picture Mapping dan 

pemilihan metode Value Stream Mapping 

BAB V. ANALISA DAN PENENTUAN USULAN PERBAIKAN.  

Pada bab ini berisi tentang analisis dari hasil pengolahan data. Setelah 

memilih metode Value Stream Mapping maka dapat diketahui waste yang terjadi 
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di perusahaan dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Kemudian akan dilakukan 

usulan perbaikan pengurangan waste dengan metode 5W+1H. 

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN. 

 Dalam bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas dari bab 

sebelumnya dan saran-saran yang ditujukan kepada perusahaan berupa usulan 

sebagai bahan pertimbangan. 


