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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada saat ini industri manufaktur mengalami perkembangan yang cukup 

pesat, sehingga membuat persaingan antar industri manufaktur pun menjadi ketat. 

Salah satu yang menjadi tolak ukur persaingan antar industri manufaktur adalah 

seberapa besar efisiensi proses produksi yang dijalankan berpengaruh terhadap 

performansi perusahaan. Dalam proses produksi sebuah industri manufaktur, 

hendaknya perusahaan mampu meminimasi bahkan mereduksi waste 

(pemborosan) yang terjadi didalamnya, sehingga mampu meningkatkan efisensi 

proses produksi yang ada. Waste dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas kerja 

yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi 

output sepanjang value stream (Gaspersz, 2007). Dengan mengurangi bahkan 

mereduksi waste yang terjadi selama proses produksi, maka akan mampu 

meningkatkan efisiensi kerja perusahaan.   

Penelitian ini dilakukan di PT. Furniplus Asia Batam (MEMORY) yang 

merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi furniture dengan bahan 

baku plywood dan mdf. Perusahaan tersebut berorientasi ekspor dan impor yang 

bertempat di Batam, Kepulauan Riau. Pada penelitian kali ini yang menjadi objek 

penelitian adalah produk Low Board N Karat 80 (Carat 350). Low Board N Karat 

80 (Carat 350)merupakan salah satu produk yang dihasilkan PT. Furniplus Asia 

dengan permintaan yang tinggi dari Jepang. Namun, dalam proses produksinya 

masih terdapat pemborosan (waste) yang terjadi. Waste yang terjadi diantaranya 

adalah material menunggu untuk diproses (Waiting), komponen produk 

mengalami rework (Defect), terjadinya perpindahan material yang tidak 

memberikan nilai tambah (Trasnportation) dan lain sebagainya. Untuk itu 

diperlukan alternatif perbaikan agar permasalahan pemborosan (waste) ini dapat 

diatasi.  
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Berdasarkan uraian diatas, penelitian di PT. Furniplus Asia bertujuan 

untuk memberikan usulan perbaikan agar permasalahan waste dapat direduksi 

dengan menggunakan pendekatan Lean Six Sigma. Lean Six Sigma adalah 

metode pengendalian kualitas yang merupakan kombinasi antara Lean dan Six 

Sigma yang dapat didefinisikan sebagai suatu filosofi bisnis, pendekatan 

sistemik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan atau 

aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah melalui peningkatan terus 

menerus untuk mencapai tingkat kinerja six sigma. (Gaspersz, 2007). 

Diharapkan dengan menggunakan metode ini maka akan mampu mereduksi 

waste yang ada di perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah: 

      “Bagaimana mereduksi waste pada proses produksi di PT. Furniplus Asia 

Batam?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Mengidentifikasi proses produksi produk Low Board N Karat 80 (Carat 

350)   

2. Mengidentifikasi waste dominan dan menghitung nilai sigma perusahaan 

3. Menentukan faktor penyebab waste dominan 

4. Memberikan usulan perbaikan untuk mereduksi waste pada proses 

produksi Low Board N Karat 80 (Carat 350) di PT. Furniplus Asia Batam.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 
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Memberikan masukan bagi perusahaan dalam hal mengurangi hingga 

mereduksi waste pada proses produksi.  

2. Bagi Peneliti 

Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan teori serta 

maningkatakan kemampuan untuk berfikir dan menyelesaikan masalah 

yang terjadi di perusahaan. 

3. Bagi Universitas 

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk penerapan ilmu dan sebagai 

referensi bagi program studi terutama dalam proses penilaian karya ilmiah 

tugas akhir. 

 

1.5 Batasan dan Asumsi 

Batasan masalah diperuntukan sebagai penegasan judul dan sebagai 

pembatas agar pengerjaan tugas akhir tidak melebihi dari cakupan yang 

dibahas. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai sebagai berikut: 

1. Waste pada penelitian ini bukan merupakan waste dalam bentuk fisik 

(limbah), melainkan waste yang berupa kegiatan pemborosan dalam proses 

produksi dan tidak memberikan nilai tambah yang melekat pada produk. 

2. Penelitian hanya dilakukan pada satu produk furniture saja, yaitu Low 

Board N Karat 80 (Carat 350). Karena produk tersebut merupakan produk 

dengan permintaan tertinggi saat ini di PT. Furniplus Asia. 

3. Penelitian hanya dilakukan pada satu departemen/lini saja, yaitu pada 

departemen produksi. 

4. Data waste yang digunakan adalah data selama penelitian berlangsung dan 

dan data historis perusahaan. 

5. Tidak melakukan implementasi terhadap rencana perbaikan, hanya sampai 

pada usulan perbaikan saja. 

6. Tidak membahas tentang reduksi biaya. Karena efisiensi proses produksi 

akan dinilai berdasarkan nilai sigma perusahaan.  

Sedangkan asumsi-asumsi yang digunakan untuk peneletian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Proses produksi dan sistem produksi yang diamati tidak mengalami 

perubahan (tetap) selama penelitian dilakukan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih terstrukturnya penulisan tugas akhir ini maka selanjutnya 

sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah penelitian, dasar-dasar teori untuk mendukung 

kajian yang akan dilakukan dan tentang hasil penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang 

dilakukan.  

BAB III. Metodologi Penelitian 

Mengandung uraian tentang bahan atau materi penelitian, alat, tata cara 

penelitian dan data yang akan dikaji serta cara analisis yang dipakai dan 

sesuai dengan bagan alir yang telah dibuat. 

BAB IV. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Menguraikan tentang data-data yang dihasilkan selama penelitian 

kemudian pengolahan data dengan metode yang telah ditentukan. 

BAB V. Analisa Pembahasan 

Membahas hasil penelitian tentang hasil penelitian yang dilakukan 

untuk menghasilkan suatu kesimpulan dan rekomendasinya atau saran 

yang harus diberikan untuk penelitian lanjutan. 

BAB VI. Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh melalui pembahasan hasil 

penelitian. Rekomendasi atau saran-saran yang perlu diberikan, baik 

terhadap peneliti sendiri maupun kepada peneliti lain yang 

dimungkinkan hasil penelitian tersebut dapat dilanjutkan. 




