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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini persaingan dunia industri menjadi semakin ketat, ditambah 

munculnya berbagai teknologi baru maka produsen dituntut untuk selalu berinovasi 

pada produk yang dihasilkan. Seiring dengan meningkatnya daya beli konsumen 

maka kualitas harus tetap diutamakan. Kualitas suatu produk mutlak harus dijaga 

dan dikontrol agar konsumen mendapatkan produk yang baik dan perusahaan dapat 

memenangkan kompetisi dalam menarik pelanggan. Oleh sebab itu, perusahaan 

harus dapat memenuhi permintaan konsumen dan berusaha untuk mempertahankan 

kepercayaan konsumen. Langkah awal untuk mencapai hal tersebut, salah satunya 

dengan pengembangan waste management dengan mengeliminasi aktivitas non 

added values yaitu dengan metodologi lean manufacturing. Segala aktivitas kerja 

yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi 

output sepanjang value stream disebut sebagai waste. Dalam perindustrian 

keuntungan dapat diperoleh dengan mengeliminasi waste. Selain itu, mengurangi 

biaya produksi dapat dilakukan dengan mendefinisikan waste (Canel, C., Rosen, 

D., & Anderson, E. A. 2000). 

PT. King Jim Indonesia yang didirikan pada tahun 1996 adalah sebuah 

perusahaan yang bergerak dibidang industri menghasilkan berbagai macam sheet 

file (map) yang terbuat dari plastik, salah satu produknya adalah Etranger 40P. 

Pemilihan produk tersebut didasarkan pada penerapan standar kualitas yang tinggi, 

hal ini dikarenakan produk tersebut memasuki pasar eropa atau skala pasar 

internasional. Selain itu, dengan proses produksi yang begitu panjang, resiko 

terjadinya waste di semua lini produksi cukup besar. Salah satu masalah yang kerap 

terjadi adalah terjadi defect pada area produksi, hal ini dibuktikan dengan 

banyaknya produk defect yang sering terjadi pada saat start cutting atau 

penggantian gentang pada proses bag making. Selain itu adanya penumpukan bahan 

baku setengah jadi yang sangat banyak yang mengakibatkan output produksi tidak 

tidak lancar ditambah lagi produksi Etranger 40P adalah mewakili 10% dari 

produksi keseluruhan produksi maka akan merugikan apabila terjadi banyak waste. 
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Banyaknya faktor yang memengaruhi terjadinya waste pada proses produksi maka 

penerapan metode lean six sigma bisa menjadi solusi atau jalan keluar untuk dapat 

mengurangi waste.  

Berdasarkan uraian diatas, pengurangan waste akan memaksimalkan produksi 

Etranger 40P. Penggunaan metode lean six sigma dinilai paling tepat untuk 

mengatasi masalah yang ada diatas. Karena tujuan utama Lean adalah 

meningkatkan terus-menerus customer value melalui peningkatan rasio antara nilai 

tambah terhadap waste (the value to waste ratio). Berikut ada tujuh jenis waste yang 

ada diperusahaan. Ketujuh waste tersebut adalah (1) kelebihan produksi (over 

production), (2) gerakan yang tidak berguna (unnecessary motion), (3) transportasi 

yang berlebihan (excessive transportation), (4) cacat (defect), (5) proses yang tidak 

tepat (excess processing), (6) persediaan berlebihan (unncessary inventory), (7) 

waktu tunggu (waiting) (Gaspersz, 2007). Six sigma adalah sebuah sistem yang 

fleksibel untuk mencapai, mempertahankan dan memaksimalkan proses bisnis atau 

perusahaan. Dalam penelitian (Dewi, 2012) tentang Minimasi Defect Produk 

dengan Konsep Six Sigma diperoleh hasil nilai DPMO sebesar 10922,92 atau terjadi 

penurunan sebesar 29,87% dan terjadi peningkatan nilai sigma menjadi 3,8 sesudah 

diterapkannya metode six sigma. Oleh sebab itu, pendekatan metode lean six sigma 

dirasa yang paling tepat. Metode diatas digunakan untuk mengetahui terlebih 

dahulu bagian mana yang paling menghasilkan waste kritis, setelah itu 

menggunakan alat statistik untuk mengelola dan memperbaiki proses produksi bagi 

perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah pada penelitian 

ini adalah: “Bagaimana meminimasi waste untuk mengurangi seringnya cacat 

produk, kelebihan produksi, kelebihan proses, dan inventori untuk menimimalkan 

waste menggunakan pendekatan Lean Six Sigma.” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi waste pada proses produksi Etranger 40P 

2. Menghitung nilai sigma pada masing-masing waste. 

3. Mencari penyebab terjadinya waste pada proses produksi Etranger 40 

4. Memberikan rekomendasi usulan perbaikan terhadap penyebab waste. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak 

yang bersangkutan, diantaranya adalah :  

1. Perusahaan dapat mengetahui waste yang paling berpengaruh pada proses 

produksi Etranger 40P. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi perusahaan dalam 

penanganan dan minimasi waste. 

3. Sebagai sumber referensi dan pengetahuan bagi siapa saja yang ingin 

menerapkan metode Lean Six Sigma untuk meminimasi waste dan 

penanganan waste. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan masalah yang digunakan pada 

penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Pengamatan dilakukan pada departemen produksi PT. King Jim Indonesia 

pada produk Etranger 40P. 

2. Pengkategorian waste dilakukan dengan memakai definisi tujuh waste, 

yaitu: Over Production, Waiting, Transportation, Unnecessary Inventory, 

Motion, Over Processing, Defect (Gaspersz, 2007). 

3. Tidak melakukan implementasi terhadap rencana perbaikan, hanya sampai 

usulan perbaikan. 

4. Tidak melakukan reduksi biaya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penyusunan adalah 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 penanganan dalam melakukan pengolahan data dan 

membantu dalam mengintepretasikan hasil yang diperoleh. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi rincian atau urutan langkah-langkah secara 

sistematis dalam tiap tahap penelitian yang akan dilakukan untuk 

memecahkan permasalahan. Urutan langkah yang telah ditetapakan 

tersebut merupakan satu 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 Etranger 40P. 
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BAB V ANALISA DATA 

Pada bab ini berisikan analisa yang diambil dari hasil pengolahan 

data bab sebelumnya. Analisa yang didapat harus sesuai dengan 

tujuan penelitian dari tugas akhir. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpuan yang dapat ditarik dari 

hasil analisa dan serta terdapat saran-saran yang dapat mendukung 

dari aktivitas perusahaan. 


