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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dengan semakin berkembangnya dunia industri saat ini, pesaingan dengan 

kompetitor semaking ketat. Para pelaku industri harus melakukan berbagai hal 

agar tetap bisa bertahan dalam ketatnya persaingan, masalah yang dihadapi pun 

semaikn banyak. Terdapat bermacam – macam masalah yang terdapat di lantai 

produksi suatu perusahaan. Sebagai contoh adalah banyaknya pemborosan (waste) 

dalam lantai produksi, seperti cacat produk, inventori yang berlebihan, dan lain – 

lain. Dengan banyaknya waste tersebut, secara otomatis akan menambah beban 

bagi perusahaan, baik itu biaya, tenaga, maupun waktu. 

Demikian juga hal yang terjadi pada PT. Batu Bhumi Suryatama yaitu sebuah 

perusahan produksi sari apel dengan merk “Flamboyan”, yang memiliki sistem 

produksi bertipekan make to Stock dengan daerah pemasaran meliputi wilayah 

Jawa – Bali. Perusahaan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan terus menerus 

hasil produksinya dalam bentuk kualitas, harga, jumlah produksi, pengiriman tepat 

waktu, dan mengurangi terjadinya pemborosan (waste). Pemborosan (waste) yang 

terjadi pada perusahaan ini menyebabkan kapasitas produksi tidak optimal yang 

dipengaruhi oleh faktor tenaga dan waktu, sehingga tidak memenuhi target 

produksi 

 Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka perusahaan PT. Batu Bhumi 

Suryatama membutuhkan suatu metode penyelesain. Metode penyelesaian untuk 

mengurangi waste adalah Lean Manufacturing. Lean manufacturing telah 

diterapkan di berbagai perusahaan seperti salah satunya adalah Toyota Motor 

Company dan telah terbukti berhasil mengurangi waste di perusahaan tersebut. 

Maka dari penelitian ini dilakukan dengan menerapkan Lean Manufacturing ke 

perusahaan PT. Batu Bhumi Suryatama agar waste yang terjadi pada perusahaan 

tersebut dapat dikurangi, dengan cara mengidentifikasi waste yang terjadi dan 

mencari akar masalahnya sehingga dapat diberikan solusi untuk mengurangi waste 

yang ada. Lean Manufacturing adalah konsep dan praktek untuk membuat produk 
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yang efisien dengan menghindari terjadinya waste (McGivern, 2008). Pada 

penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah dapat menentukan 

waste yang paling sering terjadi pada proses produksi, mengidentifikasi faktor 

penyebabnya, dan dapat memberikan usulan perbaikan pada proses produksi 

untuk mengurangi waste yang terjadi.  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

 “Bagaimana melakukan pengurangan waste pada proses produksi sari apel   

dengan pendekatan lean manufacturing”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Ditinjau dari permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini tujuan yang 

ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi waste yang ada dalam sistem produksi sari apel  

2. Mengetahui penyebab terjadinya waste yang paling berpengaruh pada proses 

produksi sari apel. 

3. Memberikan usulan perbaikan yang bertujuan untuk mengurangi waste yang 

terjadi pada proses produksi sari apel. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak yang terkait. Adapun manfaat yang akan diperoleh dengan melakukan 

penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan dapat mengetahui waste yang paling berpengaruh pada sistem 

produksi sari apel. 

2. Perusahaan dapat mengidentifikasi akar permasalahan dari terjadinya waste. 

3. Perusahaan dapat merencanakan rancangan perbaikan untuk memperbaiki 

waste tersebut. 

 



  3 
 

1.5 Batasan Masalah Penelitian 

 Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka 

beberapa batasan dan asumsi yang dipertimbangkan, yaitu: 

1. Tidak melakukan implementasi terhadap rencana perbaikan, hanya sampai 

usulan perbaikan. 

2. Permasalahan yang diteliti adalah pada proses produksi yang sedang 

dikerjakan perusahaan selama penelitian berlangsung 

3. Tidak dilakukan pembahasan maupun perhitungan terhadap biaya produksi.  

 

 


