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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. Sahabat Rubber Industries merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang industri manufaktur. Salah satu produknya adalah seal 

tabung LPG. Produk seal tabung LPG merupakan produk yang mempunyai 

standar kualitas yang tinggi dengan nomor SNI 7655:2010, hal ini yang 

menjadikan seal tabung LPG menjadi objek amatan. Dalam memproduksi 

produk seal tabung LPG masih sering terjadi waste, yaitu pada gudang barang 

jadi terdapat penumpukan inventory (unnecessary inventory), selain itu 

terdapat delay karena menunggu proses produksi ( waste waiting) seperti 

menunggu proses pemotongan seal tabung LPG yang memenuhi 15 lembar 

untuk bisa di antar ke bagian proses selanjutnya. Terjadinya waste ini dapat 

merugikan perusahaan karena akan memakan waktu produksi dan 

menimbulkan biaya tambahan yang semestinya tidak terjadi. Perusahaan pun 

akan kehilangan konsumen dikarenakan tidak dapat memenuhi permintaan 

pelanggan. Maka dari itu diperlukan perbaikan untuk mengurangi waste yang 

terjadi selama proses produksi. 

Berdasarkan uraian diatas, pengurangan waste akan memaksimalkan 

produksi seal tabung LPG. Metode yang dapat digunakan dalam pengurangan 

waste tersebut adalah metode lean six sigma. Lean Six Sigma merupakan 

kombinasi antara Lean dan Six Sigma yang didefinisikan suatu pendekatan 

sistemik dan sistematik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan 

pemborosan (waste) atau aktivitas-aktivitas Lean bertujuan untuk 

mengidentifikasi dan meminimasi waste, memperbaiki proses, meningkatkan 

kualitas proses produksi, serta meningkatkan kepuasan dari pelanggan 

(Gaspersz, 2007). Dengan menggunakan metode Lean Six Sigma pada proses 

produksi seal tabung LPG diharapkan mampu menemukan penyebab utama 

terjadinya pemborosan pada produksi seal tabung LPG yang nantinya dapat 
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menjadi usulan kepada pihak perusahaan untuk mengambil keputusan dalam 

mengurangi waste yang terjadi proses produksi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. “Bagaimana mengurangi waste untuk 

meminimalkan waste dengan menggunakan metode Lean Six Sigma”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Mengidentifikasi waste dominan pada proses produksi seal tabung LPG. 

2. Menghitung nilai sigma pada masing-masing waste 

3. Mencari penyebab terjadinya waste kritis pada proses produksi seal tabung 

LPG. 

4. Memberikan usulan perbaikan yang bertujuan mengurangi waste kritis 

pada proses produksi seal tabung LPG di PT. Sahabat Rubber Industries.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian] ini yaitu : 

1. Bagi perusahaan 

Dengan adanya penerapan metode Lean Six Sigma, pihak perusahaan 

dapat mengetahui jenis pemborosan apa saja yang terjadi pada proses 

produksi seal tabung LPG serta melakukan pengembangan lebih lanjut 

atau perbaikan untuk perbaikan proses produksi. 

2. Bagi Penulis / Peneliti  

Sebagai sumber pengetahuan dan bahan pustaka serta untuk mengetahui 

sejauh mana mengaplikasikan teori-teori yang didapat di bangku kuliah 

terutama mahasiswa jurusan teknik industri dengan kenyataan 

permasalahan yang dihadapi di perusahaan. 

3. Bagi Perguruan Tinggi  

Sebagai literatur acuan yang berguna bagi pendidikan dan penelitian 

selanjutnya, dan hasil analisa ini dapat digunakan sebagai pembedaharaan 
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perpustakaan, agar dapat berguna bagi mahasiswa dan menambah ilmu 

pengetahuan. 

1.5 Batasan Masalah 

Supaya pembahasan dalam laporan ini lebih terarah dan tidak menyimpang 

dari tahap – tahap analisa data, maka perlu adanya batasan-batasan permasalahan. 

Adapun batasan- batasan antara lain: 

1. Produk yang diamati dalam penelitian ini adalah produk seal tabung LPG.

2. Pengkategorian waste dilakukan dengan memakai seven waste.

3. Tidak melakukan implementasi terhadap rencana perbaikan, hanya sampai 

usulan perbaikan.

4. Tidak melakukan reduksi biaya dan keuntungan.

5. Metode pemecahan masalah menggunakan metode Lean Six Sigma metode

DMAI (Define, Measure, Analyze, Improve)


