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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan penghasil produk dewasa ini dituntut untuk lebih 

meningkatkan produktivitasnya. Salah satu hambatan yang dihadapi 

perusahaan adalah Waste (pemborosan) yang sering terjadi pada perusahaan - 

perusahaan dalam melakukan produksi. 5R dalam lean manufacturing 

merupakan sebuah tool yang dirancang untuk menghilangkan pemborosan 

sehingga segala sesuatu yang ada dalam perusahaan dapat berjalan dengan 

lancar, pada dasarnya 5R merupakan proses perubahan sikap dengan 

menerapkan penataan dan kebersihan tempat kerja. (Osada, 2002) 

PT. Bromo Experience adalah perusahaan yang bergerak dibidang 

manufaktur untuk menghasilkan produk Panel Listrik. Perusahaan ini 

memiliki visi menjadi perusahaan yang unggul dalam bersaing untuk terus 

tumbuh dan berkembang, dengan cara meningkatkan kualitas produk, 

memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dan mengembangkan 

teknologi proses yang efektif dan efisien serta sumber daya manusia yang 

berkualitas. Hambatan yang dialami PT. Bromo Experience saat ini adalah 

banyaknya waste atau pemborosan yang terjadi pada area assembling seperti 

melakukan pergerakan yang berulang-ulang, pencarian peralatan yang 

termasuk jenis motion waste dalam jenis-jenis waste, hal tersebut terjadi 

karena penataan tempat kerja yang tidak teratur, seperti barang-barang tidak 

tertata rapi, kotor, peralatan berserakan dan tidak pada tempatanya, Sehingga 
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hal itu membuang banyak waktu dan menyebabkan waktu dari proses 

perakitan menjadi lebih lama atau tidak lancar. 

Penerapan 5R dalam konsep Lean Manufacturing pada perusahaan 

ditujukan agar dapat mengurangi waste yang terjadi di proses produksi dan 

perakitan, dengan cara melakukan pengaturan dan penataan tempat atau 

lingkungan kerja sehingga dapat mengurangi waste yang ada dan 

memperlancar waktu proses.  

1.2 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “Bagaimana mengurangi waste pada proses produksi dan perakitan 

panel listrik” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan pada proses mana waste paling besar terjadi dan menentukan 

jenis waste pada proses tersebut 

2. Melakukan Penerapan 5R  

3. Membandingkan Waktu Proses Assembling Sebelum dan Sesudah 

Penerapan 5R  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah perusahaan dapat mengetahui proses 

mana waste sering terjadi beserta penyebabnya, lingkungan kerja menjadi 

lebih teratur dan rapi dan selanjutnya dengan adanya penerapan 5R pada 

perusahaan ini dapat mengurangi waste yang terjadi dan diharapkan 

perusahaan dapat menjaga dan meningkatkan penerapan 5R  guna 

meningkatkan produktifitas dan efisiensi kerja lebih baik lagi. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Pengamatan dilakukan pada proses produksi dan perakitan panel listrik 

2. Permasalahan yang diteliti adalah pada proses produksi dan perakitan yang 

sedang dikerjakan perusahaan selama penelitian berlangsung 

3. Penerapan 5R dilakukan hanya pada proses atau area yang menimbulkan 

waste / pemborosan paling banyak  

4. Tidak dilakukan analisa/perhitungan kelayakan finansial dan peningkatan 

produksi atau output produk setelah penerapan 5R  

5. Penerapan 5R dilakukan sesuai keaadaan perusahaan 

 

1.6 Asumsi 

Selama penelitian berlangsung proses produksi dan perakitan berjalan dalam 

keadaan normal 
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1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

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

penelitian, batasan masalah, asumsi yang digunakan dan sistematika 

penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori yang mendukung dalam penelitian 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang langkah – langkah metode penelitian yang akan dilakukan 

dalam mengidentifikasi waste dan melakukan penerapan 5R. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisi data yang diperlukan untuk penelitian. Pengolahan data 

dimaksudkan untuk mengidentifikasi waste yang terjadi, mengelompokan 

non value adding, value adding dan melakukan penerapan 5R guna 

mengurangi waste tersebut. 

BAB V ANALISA PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisa dari pengolahan data yang telah dilakukan untuk 

mengetahui bahwa setelah dilakukan penerapan 5R waste / pemborosan 

waktu yang terjadi pada area terpilih berkurang. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi tentang kesimpulan dari penelitian serta saran yang membangun 

untuk perusahaan yang bersangkutan. 

 

 


