
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

CV Konstalindo merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pembuatan spare part mesin pakan ternak. Perusahaan ini terletak di Kota 

Pasuruan, tepatnya di Tambakrejo, Kec.Kraton. Beberapa produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan ini adalah pisau hammer mill, rotter crumble, die 

matador, plastic bucket, paddle maker, sceener dan chain conveyor. 

Perusahaan ini melakukan produksi dengan sistem made to order dengan jenis 

produk yang bervariasi sesuai pesanan. Produk unggulan perusahaan ini 

adalah pisau jenis hammer mill karena banyaknya pesanan yang diterima. 

Perusahaan ini mampu  memproduksi hingga 10.000 part lebih pisau Hammer 

Mill setiap bulanya. Salah satu pelanggan setia perusahaan ini adalah PT. 

Japfa Comfeed Indonesia, PT. Chargill Indonesia, PT Charoen Pokphand. 

Untuk memenuhi permintaan pelanggan terhadap jenis produk yang dipesan, 

CV Konstalindo selalu berusaha melakukan produksinya tepat waktu demi 

kepuasan pelanggan.  

Penelitian ini akan fokus terhadap produktivitas produk pisau hammer 

mill. Dengan seringnya terjadi pemborosan pada setiap produksinya yang 

berpotensi menurunkan produktivitas perusahaan. Hal  ini menunjukkan 

bahwa banyaknya proses produksi yang menimbulkan pemborosan dapat 

menambah penggunaan input seperti bahan baku, waktu, dan energi untuk 

memperbaikinya dengan hasil output yang tidak bertambah, sehingga 

menambah panjang lama waktu proses produksi pada CV Konstalindo. 

Selama ini perusahaan melihat perkembangan produktivitas berdasarkan  

jumlah produksi yang dihasilkan tanpa memperhitungkan sumber daya yang 
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dikeluarkan. Tolak ukur ini tidak berarti bahwa produktivitas perusahaan 

meningkat juga, karena produktivitas berkaitan dengan efisiensi penggunaan 

input untuk menghasilkan barang 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, maka 

untuk meningkatkan produktivitas perusahaan harus dimulai dengan 

pengukuran produktivitas terhadap proses produksi selain itu juga  

mengidentifikasi waste yang ada dan selanjutnya menyusun rekomendasi 

perbaikan sesuai waste yang sering muncul agar produktivitas pisau Hammer 

Mill akan meningkat 

I.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang akan menjadi 

pokok permasalahan adalah bagaimana mengurangi waste dalam proses 

pembuatan pisau Hammer Mill agar produktivitas meningkat. 

1.3 Tujuan  

  Tujuan dari dilakukanya penelitian ini adalah : 

1. Mengukur tingkat produktivitas proses produksi pisau Hammer Mill. 

2. Mengidentifikasi aktifitas-aktifitas yang tergolong waste pada proses 

pembuatan pisau hammer mill. 

3. Memberikan rekomendasi solusi perbaikan guna mengurangi waste 

pada proses produksi pisau hammer mill 

1.4 Manfaat Penelitian 

   Manfaat dari diadakanya penelitian ini bagi pihak perusahaan antara 

lain : 

1. Perusahaan dapat mengetahui tingkat produktivitas saat ini. 
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2. Perusahaan mendapat masukan berupa usulan perbaikan guna 

meningkatkan produktivitas dan meminimasi waste yang terjadi. 

 1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari batasan  masalah dan 

asumsi. 

 Batasan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Penelitian berfokus pada produk pisau hammer mill. 

2. Data yang digunakan adalah mulai Bulan Januari – Juni 2014. 

3. Penelitian dibatasi hingga tahap usulan perbaikkan terhadap waste 

yang dominan, namun tidak sampai tahap pengimplementasian 

terhadap usulan perbaikkan. 

 

 Asumsi dari penelitian ini adalah : 

1. Proses produksi berjalan normal ketika dilakukan penelitian. 

2. Pengaruh dan faktor-faktor produksi yang digunakan tetap. 

3. Pengaruh lingkungan dan operator selama dilakukanya penelitian tidak 

berubah secara signifikan. 


