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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebun dan Pabrik Teh Wonosari berada di lereng Gunung Arjuno di desa 

Wonosari Kecamatan Singosari, Kabupaten Lawang dengan ketinggian 950-1.250 

meter dari permukaan laut. Kebun dan Pabrik Teh Wonosari merupakan 

agrobisnis dan agrowisata yang dapat menambah devisa negara. Kebun teh 

Wonosari ini berdiri pada tahun 1878 yang dikelola oleh perusahaan asing dari 

Belanda NV Cultur Maatshappij, kemudian di awal tahun 1910 sampai 1942 

kebun ini ditanami teh dan kina. Tetapi pada jaman Jepang sebagian tanaman teh 

diganti dengan tanaman pangan, seperti umbi singkong dan sejenisnya. Pada 

tahun 1945 kebun ini diambil alih oleh Negara Indonesia dan pada tahun 1950 

tanaman kina diganti dengan tanaman teh. PT. Perkebunan Nusantara XII 

(Persero), yang selanjutnya disebut PTPN XII ini adalah perusahaan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) dengan status Perseroan Terbatas yang keseluruhan 

sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Kebun Teh Wonosari ini 

menghasilkan jenis teh hitam yang 90% hasil produksinya ditujukan untuk ekspor 

menggunakan sistem auction (lelang) dengan Negara tujuan seperti Amerika, 

Malaysia, Belanda, Kanada, Pakistan, Irak, Aljazair, Jerman, Perancis, Mesir, 

Korea, Swiss, Inggris, Rusia, New Zealand, Australia, dan Mongolia. Sisanya 

dipasarkan di dalam negeri, dengan merk sendiri (Rolas Tea Celup dan Seduh, 

serta Rolas White Tea) dan juga dipasarkan secara bebas (free sale), misalnya 

kepada produsen teh Sariwangi, Sosro dan lain-lain. Pada awalnya perusahaan ini 

mampu memproduksi hingga 17 ton per hari, namun sekarang hanya mampu ± 23 

ton per hari. 

Permintaan yang terus menerus membuat perusahaan dituntut untuk 

menjadi perusahaan yang berkompeten dalam bidangnya. Permasalahan yang 

terjadi saat ini adalah tidak tercapainya target produksi yang telah ditentukan oleh 

pihak perusahaan. Tidak tercapainya target produksi tersebut dapat diakibatkan 

oleh adanya proses rework yang terjadi pada proses sortasi teh, adanya inventory 
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di gudang atau di dalam teabin (penyimpanan sementara pada peti miring) yang 

terlalu lama yang mengakibatkan kualitas teh turun dan perusahaan merubah mutu 

menjadi mutu lokal, dan pada akhirnya target perusahaan untuk mutu 1 dan mutu 

2 tidak terpenuhi. Dalam meminimasi hal tersebut apabila dilakukan dengan cara 

yang kurang tepat dapat menyebabkan naiknya biaya yang pada akhirnya akan 

dibebankan pada konsum teh dengan kualitas mutu en dan membuat perusahaan 

kehilangan pelanggan akibat menaikkan harga jual produk yang tinggi. 

Upaya mengeliminasi hal tersebut diyakini mampu menstimulasi 

keunggulan bersaing perusahaan terutama pada peningkatan produk. Peningkatan 

produk terjadi bila adanya perampingan operasi yang dapat mengidentifikasi lebih 

dini waste dan masalah kualitas yang akan terjadi ke depannya. Cahyanti, Dkk 

(2012) melakukan penelitian di PT. Berlina Tbk Pandaan dengan menggunakan 

pendekatan Lean Six Sigma terhadap proses produksi botol X. Metode yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode lean six sigma yang 

digunakan untuk meminimasi kegiatan yang tidak bernilai tambah. Dengan 

pendekatan lean, ditunjukkan agar dapat menurunkan kegiatan yang tidak bernilai 

tambah yang terjadi di perusahaan. Sedangkan pendekatan six sigma dapat 

menurunkan variasi proses dan peningkatan kualitas produk. Oleh karena itu 

dalam penelitian Skripsi ini digunakan suatu metode yaitu pendekatan lean six 

sigma yang diharapkan dapat meminimasi kegiatan yang tidak bernilai tambah 

dan menurunkan variasi proses dan peningkatan produk yang terjadi pada proses 

pengolahan teh hitam di PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun 

Wonosari Lawang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan diselesaikan dalam Penelitian Skripsi ini 

adalah “bagaimana mengidentifikasi dan meminimasi waste pada proses 

pengolahan teh hitam dengan Lean Six Sigma di PT. Perkebunan Nusantara XII 

Kebun Wonosari Lawang”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi waste yang ada pada proses pengolahan teh hitam; 

2. Mengetahui penyebab terjadinya CTQ (Critical To Quality) dari jenis 

waste yang ada; 

3. Mengetahui nilai sigma pada CTQ dari waste yang terpilih pada 

perusahaan; 

4. Memberikan usulan perbaikan yang bertujuan untuk mengurangi waste 

yang terjadi pada proses pengolahan teh hitam. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diberikan pada penelitian Skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan dapat mengetahui waste yang paling berpengaruh pada proses 

pengolahan teh hitam; 

2. Perusahaan dapat mengetahui penyebab terjadinya waste pada proses 

pengolahan teh hitam; 

3. Perusahaan dapat merencanakan rancangan perbaikan untuk memperbaiki 

waste tersebut. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan masalah dan asumsi yang 

digunakan pada penelitian Skripsi. 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah: 

1. Pengamatan dilakukan pada sistem proses pengolahan teh hitam pada PT. 

Perkebunan Nusantara XII (Persero) Lawang; 

2. Waste yang diidentifikasi adalah 7 waste yang dikemukakan oleh Shiego 

Singo (Hines & Taylor, 2000); 
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3. Data yang digunakan adalah data pengolahan teh hitam pada bulan 

Januari-Agustus 2014; 

4. Tidak melakukan implementasi terhadap rencana perbaikan, hanya sampai 

usulan perbaikan. 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian Skripsi ini adalah: 

1. Selama penelitian berlangsung proses produksi berjalan dalam keadaan 

normal; 

2. Kebijakan perusahaan selama dilakukan penelitian ini tidak mengalami 

perubahan secara signifikan. 

 


