
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

                                    

1.1 Latar  Belakang  

 PT. Polowijo Gosari Grup adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

industri pupuk. Salah satu produk yang dihasilkan oleh PT. Polowijo Gosari Grup 

adalah Pupuk super dolomite yang berbahan baku batu kapur dari gunung yang 

mengandung dolomite. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang 

membutuhkan proses dengan penggunaan material yang cukup banyak dan 

tentunya hal ini akan mengakibatkan perusahaan tersebut mempunyai waste yang 

tidak sedikit dalam prosesnya. Usaha yang nyata dalam suatu produksi barang 

adalah mengurangi pemborosan yang tidak mempunyai nilai tambah.  Ide 

utamanya adalah pencapaian secara menyeluruh efisiensi produksi dengan 

mengurangi pemborosan (waste). 

PT. Polowijo Gosari memiliki masalah tentang pemborosan yang tidak 

efisien atau tidak mempunyai nilai tambah (non value added). Sebagai gambaran 

untuk waste inventory diakibatkan karena perusahaan selalu melakukan stock 

bahan baku yang bertujuan untuk menghindari kekurangan bahan baku, sehingga 

terjadi penumpukan bahan baku digudang yang mengakibatkan bahan baku rusak 

akibat open inventory. Perusahaan juga selalu melakukan produksi tanpa melihat 

jumlah demand dan banyak terjadi penumpukan di gudang sampai produk 

mengalami kerusakan yang tidak menambah value added.  Aktivitas – aktivitas 

tersebut merupakan bentuk pemborosan yang harus dihilangkan agar aliran nilai 
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(value stream) dapat berjalan lancar. Jadi Dalam usaha peningkatan produktivitas, 

perusahaan harus mengetahui kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah 

(value added)  dan meminimalkan waste. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka perusahaan membutuhkan 

suatu metode penyelesaian. Oleh sebab itu pendekatan lean manufacturing sangat 

membantu menyelesaikan permasalahan yang ada. Sebagai hasil akhir dari 

metode Lean Manufacturing diharapkan waste yang terjadi di lantai produksi 

dapat berkurang sehingga bisa mengurangi pemborosan dilantai produksi serta 

meningkatkan nilai tambah (value added).  

1.2 Perumusan Masalah 

  Permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah 

mengidentifikasi waste dengan meninjau gambaran value stream produksi dan 

meminimasi waste yang terjadi dengan memberikan usulan perbaikan pada proses 

produksi pupuk super dolomite.  

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi waste yang ada dalam proses  produksi Pupuk Super 

Dolomite 

2. Mengetahui value stream disepanjang proses produksi pupuk super dolomite.  

3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya waste  

terbesar. 

4. Memberikan usulan perbaikan yang bertujuan untuk mengurangi waste yang 

terjadi pada proses produksi Pupuk Super Dolomite.   
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1.4 Manfaat Penelitian  

    Sedangkan manfaat yang dapat diberikan pada penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan dapat mengetahui waste yang paling berpengaruh pada proses 

produksi Pupuk Super Dolomite.  

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 tugas akhir 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, movement.  

3. Tidak melakukan implementasi terhadap rencana perbaikan, hanya sampai 

usulan perbaikan. 

4. Penelitian dan pengambilan data dilakukan pada bulan September sampai 

Desember tahun 2011 
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1.6  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 

Pada dasarnya sistematika penyusunan adalah suatu hal yang sangat 

diperlukan dalam pembuatan suatu karya tulis. Karena sistematika penyusunan 

memuat seluruh isi karya tulis secara berurutan sehingga dapat terlihat dengan 

jelas masalah-masalah yang dibahas. Dalam hal ini isi laporan tugas akhir yang 

saya buat adalah membahas mengenai hal-hal sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Menguraikan  tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, asumsi dan batasan masalah serta sistematika 

penyusunan tugas akhir ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan konseptual dari penelitian yang akan dilaksanakan 

oleh peneliti, meliputi konsep metode dan alat yang diharapkan 

dapat menjadi pegangan dalam melakukan pengolahan data dan 

membantu dalam menginterpretasikan hasil yang diperoleh. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi rincian atau urutan langkah-langkah secara 

sistematis dalam tiap tahap penelitian yang akan dilakukan untuk 

memecahkan permasalahn. Urutan langkah yang telah ditetapkan 

tersebut merupakan suatu kerangka yang dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan penelitian. 

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 Pupuk Super Dolomite. 

BAB V ANALISIS DATA 

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 

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisis data serta terdapat saran-saran yang dapat mendukung dari 

aktivitas perusahaan. 

 
 

 

 

 


