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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dilakukan penelitian, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, batasan masalah beserta asumsi 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

1.1. Latar Belakang 

Pada era globalisasi sekarang ini banyak perusahaan yang bersaing di berbagai 

macam perindustrian, baik di bidang manufaktur ataupun jasa. Konveksi OneWay 

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur, khususnya di 

bidang konveksi. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang membutuhkan proses 

dan penggunaan material yang cukup banyak. Permintaan akan kebutuhan konveksi 

OneWay ini sangat tinggi, dari mulai personal maupun sampai ke tingkat 

perusahaan besar. Perusahaan ini mempunyai keinginan untuk terus mengurangi 

pemborosan yang terjadi agar dapat memenuhi permintaan customer tepat waktu 

dan menguasai pasar.  

Persaingan bisnis di dunia industri yang semakin berkembang menuntut 

perusahaan ini untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan kinerjanya. 

Dalam produksinya perusahaan konveksi OneWay sering mengalami 

keterlambatan pengiriman produk ke customer karena hasil produksinya tidak 

mampu mencapai target kuantitas yang telah diharapkan. Dari pengamatan awal 

peneliti, hal ini mungkin disebabkan adanya penumpukan bahan kaos setengah jadi 

di stasiun sablon, operator yang tidak fokus pada pekerjaannya, dan beban operator 

yang menumpuk karena merangkap mengerjakan pekerjaan lain. Selain itu cacat 

produk juga sering terjadi terutama pada produksi kaos. Penumpukan benda kerja 

dan cacat produk merupakan salah satu bentuk waste yang dapat merugikan 

perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus mengetahui kegiatan yang dapat 

meningkatkan nilai tambah (value added) produk dan mengurangi waste. 
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Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk meminimalkan waste 

adalah Lean Manufacturing.  Lean Manufacturing merupakan salah satu metode 

untuk mengoptimalkan performansi dari sistem dan proses produksi karena mampu 

mengidentifikasi, menganalisa dan memberikan solusi untuk perbaikan atau 

meningkatkan performansi perusahaan. Pendekatan lean berfungsi untuk 

meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi efektifitas proses diantaranya 

meningkatkan operasi yang value added, mereduksi pemborosan (waste) dan 

memenuhi kebutuhan konsumen. Diharapkan dengan pendekatan Lean 

Manufacturing maka akan meminimalkan waste. 

1.2. Rumusan Masalah   

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut “Bagaimana melakukan pengurangan waste pada produksi 

konveksi dengan menggunakan metode pendekatan Lean Manufacturing”. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi waste pada proses produksi di Perusahaan Konveksi 

OneWay. 

2. Memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi waste pada proses 

produksi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah : 

1. Dengan adanya usulan perbaikan berupa pengurangan waste pada proses 

produksi diharapkan proses produksi akan lebih efisien.  

2. Perusahaan dapat memenuhi permintaan customer dan tepat waktu dalam 

melakukan pengiriman kepada customer. 
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1.5. Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian  dilakukan di Perusahaan Konveksi OneWay. 

2. Penelitian hanya dilakukan pada jenis produk kaos. 

3. Penilitian ini hanya dilakukan sampai memberikan usulan perbaikan saja, 

tidak dilakukan implementasi terhadap rencana perbaikan sistem 

produksinya. 

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

produksi maupun biaya penelitian. 

5. Metode penelitian yang dipakai adalah metode pendekatan Lean 

Manufacturing. 

Asumsi 

1. Kondisi kerja pada saat penelitian berjalan normal. 

2. Tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap kebijakan perusahaan 

selama penelitian dilaksanakan. 


