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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan pasar dunia di bidang industri semakin bertambah. Dalam hal ini, 

perusahaan industri sebaiknya dapat meningkatkan kinerja, memberikan 

produktivitas yang efektif serta efisien, terus menerus melakukan perbaikan agar 

dapat menghasilkan output produk yang berkualitas tanpa ada pemborosan yang 

terjadi. Untuk mengatasi terjadinya pemborosan di perusahaan salah satunya 

dengan mengimplementasikan lean manufacturing. Lean membahas tentang 

peningkatan kegiatan yang value-adding, mengeliminasi waste, serta mengetahui 

keinginan pelanggan (Hines and Taylor, 2000). Waste dibagi menjadi 2 tipe yaitu 

Type 1 adalah salah satu kegiatan tidak mempunyai nilai dan melakukan 

pengurangan. Type 2 kegiatan yang tidak memberikan nilai dan harus dihilangkan 

(Gaspersz, 2007).  

PT. Magnum Attack Indonesia atau yang dikenal dengan Mack Garment 

merupakan perusahaan yang menghasilkan garment dengan berbagai jenis seperti 

kemeja, kaos, topi, rompi, baju training, celana training, jaket, jas almamater, jas 

lab, jersey, dan yang lainnya. Mack Garment merupakan salah satu perusahaan 

manufaktur yang menggunakan sistem jobshop yang bergerak di bidang garment 

dan menggunakan sistem make to order. Mack Garment memiliki beberapa buah 

workcenter yang berbeda fungsinya. Masing-masing produk yang memiliki urut-

urutan pengerjaan proses sendiri-sendiri tersebut diproses pada workcenter yang 

sesuai dengan kebutuhan spesifikasi masing-masing produk. PT. Mack Garment 

Attack hingga saat ini masih belum menerapkan proses produksi yang baik, 

masalah yang terjadi yaitu perusahaan masih menyimpan terlalu banyak kain sisa 

potongan maupun kain yang masih baru datang dari supplier sering ditemukan 

ketidakseimbangan ukuran kaos depan dan belakang sehingga memaksa pekerja 

untuk membuat lagi dari awal. Sehingga membuat operator pemotongan harus 
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kembali memotong kain dengan ukuran yang sesuai dan produk yang telah 

dihasilkan tadi akan di reject kemudian sebagian jika jumlahnya terlalu banyak, 

harus ditaruh di gudang yang tempatnya terpisah dari stasiun pemotongan, sering 

menemukan pekerja kesulitan dalam mencari alat yang diperlukan pada saat proses 

produksi berlangsung, harus bolak balik ke tempat peralatan dan bahan yang 

diperlukan, pergerakannya sedikit lebih lambat karena lantai produksi lebih 

dipenuhi oleh material atau bahan baku, terjadinya bottleneck ketika melakukan 

proses produksi kaos yaitu pada mesin pemotongan sehingga kain yang baru 

datang dari supplier masih menumpuk di area produksi untuk menunggu diproses 

sementara menyebabkan idletime pada stasiun selanjutnya, ketika masuk ke 

stasiun packaging sering ditemukan hasil jahitan yang sangat tidak rapi dimana 

pelanggan akan komplain jika menemukan sisa sisa benang yang masih banyak 

terlihat, hal ini menyebabkan stasiun penjahitan harus merapikan kembali job yang 

seharusnya telah selesai di proses. Kesalahan yang paling banyak dari semua hasil 

produksi garment diantara kaos, jaket, kemeja, topi, rompi,dll yang paling banyak 

mengalami permasalahan adalah pada saat produksi kaos karena selain jumlah 

produksi yang lebih banyak dan permasalahan yang banyak terjadi penumpukan 

adalah pada saat proses produksi kaos. 

Dari permasalahan diatas, peneliti akan mencoba untuk mengidentifikasi jenis 

pemborosan apa saja yang perlu di hilangkan di Mack Garment selama proses 

produksi. Karena perusahaan ini merupakan perusahaan job shop yang 

menghasilkan produk yang sangat banyak dan bervariasi sehingga untuk 

mengidentifikasi waste menggunakan bantuan tools Waste Assesment Model 

(WAM) melalui 2 tipe kuisoner dan dilanjutkan dengan perhitungan dengan Value 

Stream Analysis Tools (VALSAT) berdasarkan presentase waste yang didapat dari 

metode Waste Assesment Model. Dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Satria (2018) pada industri minuman dengan bantuan tools WAM dan FSVSM pada 

penelitiannya dapat menghilangkan adanya kegiatan Non Value Added dari 

awalnya 5488 detik menjadi 0 detik dan pada penelitian Alfiansyah and Kurniati 
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(2018) terhadap objek produksi sarung tangan dapat memberikan hasil 

pengurangan terhadap defect proses dan melakukan perbaikan sistem maintenance 

dengan menggunakan bantuan Waste Assesment Model untuk mengidentifikasi 

waste yang paling besar. Pada penelitian ini diharapkan tools Waste Assesment 

Model dan VALSAT dapat membantu dalam mengidentifikasi dan mengeliminasi 

waste di PT. Magnum Attack Indonesia. 

   

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diberikan pada penilitian ini yaitu “Usulan seperti apa 

yang diberikan untuk dapat mengurangi pemborosan yang terjadi di proses 

produksi dengan lean manufacturing?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Mengidentifikasi pemborosan yang ada di proses produksi Mack Garment 

dengan bantuan tool Waste Assesment Model. 

2. Menggunakan Value Stream Analysis Tools (VALSAT) terpilih agar dapat 

mengevaluasi serta mengeliminasi pemborosan pada proses produksi. 

3. Memberikan usulan berdasarkan hail waste dominan yang didapatkan dari 

pendekatan tool lean manufacturing. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yaitu sebagai beriku: 

1. Dapat mengidentifikasi waste yang terjadi pada setiap kegiatan yang ada di 

lantai produksi 

2. Dapat mengeliminasi waste yang terjadi di Mack Garment. 

 

 

 

 



4 
 

 

1.5 Batasan Masalah 

Berikut batasan masalah yang digunakan: 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada bagian produksi dari PT. Magnum Attack 

Indonesia hanya pada proses produksi kaos saja. 

2. Penilaian untuk mengidentifikasi pemborosan yang terjadi di perusahaan 

hanya membobotkan 7 waste dengan bantuan WAM dan VALSAT, 

selanjutnya tidak keseluruhan waste tetapi hanya waste yang memiliki bobot 

tertinggi yang dilanjuti dengan rancangan perbaikan. 

 


