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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Pada masa sekarang terdapat pencapaian dengan nilai yang tinggi 

signifikan khususnya terletak di bidang industri. Hal tersebut bisa kita saksikan 

dari jumlah produsen manuaktur yang ada, dilihat dari manufaktur berskala kecil 

sampai skala besar. Perkembangan tersebut juga terjadi pada area industri 

furniture yang saat ini tidak hanya berlingkup di lokal tetapi telah memasuki area 

pasar nasional. Industri furniture diharapkan mampu meningkatkan keunggulan 

serta daya saing dalam sektor manapun misalnya dengan mensortir pekerja yang 

tangguh agar dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai guna tinggi dan 

sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. Faktor utama guna memenuhi target 

yang diinginkan adalah melakukan produksi pada perusahaan. Pada dasarnya hal 

yang paling utama ialah produksi itu sendiri, jika proses produksi berlangsung 

dengan baik akan berdampak baik bagi perusahaan. 

UD. Karya Mandiri Sukses merupakan perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pembuatan furniture. Perusahaan ini selalu meningkatkan produksinya 

demi berusaha memenuhi kebutuhan dan kepuasan dari para konsumen, tetapi 

masih di dapati permasalahan pada proses produksi perusaahaan tersebut berupa 

pemborosan. Pemborosan yang terjadi adalah pemborosan waktu, mulai dari 

kurang efektifnya pekerja dalam memproses suatu produk yang menyebabkan 

terlambatnya deadline produksi, selanjutnya adalah pemborosan tenaga yaitu 

kurangnya produktivitas pekerja yang menyebabkan kurang maksimalnya 

jumlah produk yang di hasilkan. Diperlukanidentifikasi pada lantai produksi 

guna menentukan apakah aktivitas yang di kerjakan oleh pekerja dapat 

dikategorikan sebagai value added procces atau termasuk dalam non value 

added procces, atau bisa juga termasuk dalam kegiatan necessary non value 

added, yang kemudian jadi  pada perusahaan. 
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Dari permasalahan yang terjadi di perusahaan maka dibutuhkan 

penyelesaian guna meminimalisir pemborosan (Waste) dapat di analisa 

menggunakan metode lean manufacturing untuk selanjutnya di benahi. Dalam 

membenahi permasalahan yang terjadi pada lini produksi perusahaan tersebut 

dapat di tangani dengan menerapkan budaya 5S. Apabila budaya 5S telah di 

terapkan dan berhasil maka akan menanamkan keamanan maupun kenyamanan 

kepada pekerja pada saat melakukan kegiatan produksi dengan memikirkan 

produktivitas kerja. Budaya kerja 5S harus direncanakan pada setiap bagian pada 

lantai produksi seperti bahan baku, yang kedua adalah peralatan kerja, yang ke 

tiga adalah pekerja dan yang terakhir adalah lingkungan kerja itu sendiri.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa masalah yang di dapati pada lantai produksi 

perusahaan tersebut dengan menganalisa masalah yang terjadi maka di temukan 

masalah yaitu masih adanya pemborosan (waste) pada proses produksi. 

Misalnya kurangnya efektivitas pekerja yang menyebabkan pekerja banyak 

membuang waktu pada saat proses produksi berlangsung, kurang produktifnya 

pekerja yang menyebabkan kurang maksimalnya produk yang di hasilkan oleh 

perusahaan. Oleh sebab itu dalam penelitian ini diperlukan perbaikan dengan 

memberikan perencanaan menggunakan lean manufacturing 5S (Seiri, Seiton, 

Seisou, Seiketsu, dan Shitsuke) pada bagian produksi guna memperbaiki proses 

produksi yang kurang maksimal pada perusahaan tersebut. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang di lakukan pada UD. Karya Mandiri Sukses 

ini ialah:  

1. Mengidentifikasi waste yang paling dominan. 

2. Mengetahui faktor penyebab terjadinya waste terbesar 

3. Mengusulkan perbaikan yang bertujuan meminimalisir waste berdasarkan 

5S 

1.4 Manfaat Penelitian 
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Dari penelitian yang telah di lakukan semoga bisa memberikan keuntungan 

untuk banyak pihak seperti penulis, tempat penelitian, dan pihak yang 

membutuhkanya. Beberapa manfaat yang didapat ialah:   

a. Manfaat Untuk Penulis 

1. Bisa menerapkan pelajaran yang telah didapatkan pada masa kuliah ke 

dalam dunia kerja yag sesungguhnya.  

2. Bisa meningkatkan pengetahuan bagi penulis dalam bidang lean 

production dan budaya 5S. 

b. Bagi Perusahaan 

Akan memberikan manfaat kepada pekerja seperti pada sikap kerja 

maupun cara berfikir dari pihak manajemen maupun pekerja guna 

peningkatan paa bidang mutu maupun produktifitas dan melaksanakan 

perbaikan terus menerus. 

c. Bagi Penelitian Pihak Lain 

Dari penelitian yang telah dilakukan semoga bisa menjadi refrensi 

maupun sebagai bahan pembanding pada peneliian lain dengan materi yang 

serupa.  

1.5 Batasan Masalah 

Guna tidak meluasnya pembahasan yang di lakukan pada penelitian 

yang dilakukan maka di lakukan batasan seperti:  

1. Penelitian ini hanya membahas perancangan 5S pada bagian produksi di 

UD. Karya Mandiri Sukses. 

2. Penelitian ini tidak membahas masalah biaya 


