
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

       Perkembangan dunia industri manufaktur dan jasa pada saat ini semakin 

meningkat dengan pesat sehingga perusahaan dituntut mampu bertahan dan selalu 

meningkatkan efektifitas dan efisiensinya dalam menjalankan proses produksi. 

Pesatnya perkembangan dunia industri manufaktur juga menuntut pelaku industri 

harus siap menghadapi kompetisi dan selalu meningkatkan kinerja sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas yang dapat bersaing untuk mencari pasar konsumen 

yang tepat. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tidak efektif dan tidak 

efisiennya produktivitas ialah adanya waste pada proses produksi. Waste dalam 

bahasa Jepang bisa diartikan sebagai aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan 

nilai tambah bagi throughput perusahaan. Aktivitas yang tidak atau kurang 

memiliki nilai tambah merupakan suatu waste sehingga perlu dihilangkan agar 

proses produksi berjalan lancar.  

       PT XYZ adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur 

yang terletak di kawasan industri PIER Pasuruan, Jawa Timur. Produk yang 

dihasilkan PT XYZ adalah alat musik tiup meliputi saxophone, recorder, pianica, 

dan clarinet. PT XYZ memasarkan hasil produksinya melalui ekspor ke berbagai 

Negara, diantaranya adalah : Jepang, Amerika Serikat, Johor, Taiwan, China, dan 

Mexico. Permasalahan yang terjadi dalam proses produksi ialah adanya 

pemborosan (waste) yaitu banyaknya produk reject (cacat). Dilihat dari data produk 

reject atau cacat mencapai sebesar 515 dari 1.520 produk yang dihasilkan pada 

bulan Maret 2017.  Hal ini kemudian berdampak pada pemborosan waktu produksi 

karena adanya rework pada produk cacat. Selain itu dari hasil pengamatan 

didapatkan banyaknya gerakan dan tranportasi berlebih yang terjadi pada lini 

produksi body saxophone sehingga menimbulkan leadtime. Untuk menghasilkan 

produk dengan cepat dan berkualitas banyak perusahaan manufaktur yang 

melakukan perubahan sistem untuk memperbaiki masalah – masalah yang ada, baik 

fisik maupun budaya secara drastis salah satunya dengan mengadopsi konsep lean. 
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Lean production adalah suatu filosofi manajemen dari Toyota Production System 

yang pada tahun 1990 dikenal dengan nama “lean”. “Lean” didefinisikan sebagai 

suatu proses menghilangkan pemborosan yang terdapat di dalam buku “The 

Machine That Change the World” (Womack, dkk 1990). Penerapan lean production 

membuat pihak industri dapat mereduksi macam-macam pemborosan diantaranya, 

menekan waktu produksi, aktivitas-aktivitas yang tidak dibutuhkan dalam proses 

produksi, biaya produksi dan masih banyak lainnya.  

       Berdasarkan uraian diatas maka diperlukannya penelitian yang dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari proses produksi dengan mengusulkan 

perbaikan menggunakan pendekatan lean  dengan cara mereduksi pemborosan yang 

terjadi menggunakan salah satu tools lean berupa value stream mapping  yang dapat 

mengetahui nilai-nilai pemborosan yang terjadi di dalam lini produksi sehingga 

nantinya akan ditemukan solusi yang tepat dari diketahuinya jenis dan akar 

penyebab aktivitas yang tidak efektif dan efisien pada lini produksi body saxophone 

PT XYZ, dan pemborosan yang terjadi dalam proses produksi body saxophone 

diharapkan dapat diminimasi dan waktu proses produksi menjadi lebih cepat. Hal 

ini terbukti berhasil pada penelitian Harsono dkk (2010) dalam jurnal “ Usulan 

Perbaikan untuk Pengurangan Waste Pada Proses Produksi dengan Metoda Lean 

Manufacturing” studi kasus di PT PLN (Persero) dimana diketahui pada lead time 

produksi awal sebesar 5622.2 menit, setelah usulan perbaikan dengan pendekatan 

lean  maka lead time dapat ditekan menjadi 4331.2 menit. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, dapat 

dirumuskan suatu permasalahan yaitu :  

“Bagaimana mengidentifikasi dan meminimasi waste yang terjadi pada lini 

produksi body saxophone menggunakan pendekatan lean production di PT. XYZ?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi waste yang paling dominan pada lini produksi body 

saxophone.  

2. Mengetahui faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi pemborosan yang 

paling dominan pada lini produksi body saxophone 

3. Memberikan usulan perbaikan untuk meminimasi waste yang paling dominan 

pada lini produksi body saxophone pada PT XYZ. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Perusahaan mampu mengetahui pemborosan (waste) yang terjadi di dalam  

proses produksi body saxophone. 

2. Sebagai masukan dalam melakukan perencanaan perbaikan proses produksi 

guna meningkatan produktivitas. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

      Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian tidak membahas mengenai biaya perubahan yang direncanakan 

tetapi hanya pada technical process. 

2. Penelitian ini hanya berupa rancangan perbaikan tanpa melakukan 

implementasi. 

3. Penelitian hanya dilakukan pada body saxophone seri AS23. 

       Berdasarkan kondisi dan lingkungan kerja pada perakitan body saxophone 

yang sangat kompleks, maka dari itu peneliti menggunakan beberapa asumsi asumsi 

sebagai berikut : 

1. Kegiatan produksi berjalan normal selama penelitian berlangsung. 

2. Operator pada proses body saxophone bekerja secara normal pada saat 

melakukan pengambilan data waktu siklus. 




