
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, perkembangan

dunia usaha mengalami persaingan yang begitu kuat. Agar dapat memenangkan

persaingan tersebut perusahaan menggunakan berbagai cara diantaranya yaitu

mengoptimalkan sumber daya, baik sumber daya manusia, proses produksi hingga

kualitas produk untuk dapat meningkatkan hasil produksi. Berbicara mengenai

hasil produksi maka, perlu diupayakan proses produksi yang mampu memberikan

kontribusi penuh terhadap kegiatan-kegiatan produktif yang berkaitan dengan

nilai tambah dan berusaha menghindari atau meminimalkan banyaknya

idle/delays, waiting, waste dan sebagainya (Wingjosoebroto, 1995).

Hasil produksi adalah rasio jumlah keluaran atau output yang dihasilkan

pertotal tenaga kerja yang dipekerjakan (Santoso, 2004). Meningkatnya hasil

keluaran kerja perjam (output) ataupun waktu yang telah dihabiskan menunjukkan

adanya peningkatan hasil produksi (Tastanny, 2011).

Dalam perusahaan manufaktur terdapat aktivitas memiliki nilai tambah

(value added) dan tidak bernilai tambah (non value added) atau pemborosan

(waste). Pemborosan (waste) akan mengakibatkan pemakaian sumber daya mulai

dari energi, sumber daya manusia, dan waktu yang semakin tinggi, maka proses

produksi tersebut tidak efesien (Gaspersz, 2005).

Salah satu konsep untuk meminimasi waste pada proses produksi adalah

menerapkan pendekatan lean manufacturing yang berfungsi sebagai usaha

meningkatkan efisiensi waktu proses produksi dengan cara mengidentifikasi

pemborosan (waste) (Gaspersz, 2005)

PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Sei Pagar PTPN (PT. Perkebunan Nusantara)

V (Persero) yaitu pada stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer dan thressing.

Perusahaan ini terletak di Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar

Provinsi Riau merupakan sebuah perusahaan milik BUMN (Badan Usaha Milik
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Negara) yang bergerak dalam pengolahan kelapa sawit menjadi minyak sawit atau

CPO (Crude Palm Oil) dan inti sawit. Sampai saat ini inti sawit di kirim ke

Tandun, Rokan Hulu, Riau sedangkan minyak sawit atau CPO (Crude Palm Oil)

di kirim ke Dumai, Riau untuk di ekspor ke luar negeri.

Permasalahan yang timbul di PKS Sei Pagar PTPN V (Persero) pada stasiun

sortasi, loading ramp, sterilizer dan thressing yaitu permasalahan waktu proses

produksi. Tabel 1.1 merupakan waktu siklus dan waktu standar perusahaan yang

ada di stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer dan thressing.

Tabel 1.1 Waktu standar perusahaan dan waktu siklus di stasiun sortasi, loading

ramp, sterilizer dan thressing

No. Stasiun
Waktu Standar

Perusahaan (detik)
Waktu siklus (detik)

1. Sortasi 1200 1695,2
2. Loading Ramp 1920 2871,9
3. Sterilizer 7200 7611,3
4 Thressing 420 1105,81

Total 10740 13284,21
(Sumber: Data Primer,2014)

Berangkat dari permasalahan waktu proses produksi tersebut, maka hasil

pengamatan awal di lantai  produksi pada PKS Sei Pagar PTPN V masih sering

mengalami hambatan-hambatan atau adanya aktifitas-aktifitas yang tidak

memberikan nilai tambah (non value added) seperti hilangnya kegiatan produktif

karena lamanya waktu tunggu (waiting) yang disebabkan lori kosong lama dikirim

dari stasiun thressing ke stasiun loading ramp, operator datang terlambat ditempat

kerja dan operator tidak berada ditempat ketika sedang proses produksi. Hilangnya

waktu produktif tersebut merupakan beberapa pemborosan (waste) yang sering

terjadi pada perusahaan tersebut. Tabel 1.2 merupakan kondisi dan masalah yang

terdapat di lantai produksi yaitu di stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer dan

thressing.
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Tabel 1.1 Masalah yang terdapat di stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer dan

thressing.

No. Stasiun Kondisi Masalah
1. Stasiun sortasi  Terjadi penumpukan buah

sawit di stasiun sortasi karena
lori yang kosong lama dikirim
dari stasiun thressing ke
loading ramp.

 Mobil truk yang akan
menurunkan buah sawit
menjadi antri karena tidak ada
tempat sawit yang akan
diturunkan.

 Operator terlambat datang
kerja setelah selesai apel pagi.

 Terjadi penumpukan tandan
buah segar di gudang bahan
baku atau stasiun sortasi.

2. Stasiun loading
ramp

 Lori yang telah kosong lama
dikirim dari stasiun thressing
ke loading ramp karena
operator thressing sering ke
incrator (pembakaran tankos),
ke drum putar, bak tresser
serta mengerjakan kegiatan
diluar pekerjaannya.

 Lori yang kosong dikirim dari
stasiun thressing ke loading
ramp berjumlah antara 10-12
buah.

 Pengisian sawit ke lori
menjadi terlambat. Waktu
standar perusahaan yang
ditetapkan 30 menit dengan
keterlambatan 15-16 menit
karena operator thressing
mengerjakan kegiatan diluar
pekerjaannya.

 Mandor stasiun dan operator
menunggu lori.

3. Stasiun
sterilizer

 Waktu standar perusahaan
untuk perebusan adalah 120
menit sedangkan kondisi
waktu siklus perebusan
membutuhkan waktu 126-127
menit dikarenakan membuang
air yang lama yang terdapat di
sawit ketika mulai merebus
buah sawit

 Waktu siklus perebusan
melebihi waktu standar
perusahaan..

4. Stasiun
thressing

 Hosting crane terdapat dua
buah tetapi yang digunakan
satu buah sedangkan satu lagi
dijadikan cadangan
dikarenakan semua peralatan
yang ada di hosting crane
sudah usia yang lama.

 Lamanya pengangkutan sawit
karena kurangnya mandor
operator untuk menggerakkan
hosting crane yang kedua.

 Operator tidak berada
ditempat ketika sedang proses
produksi.

(Sumber: Data Primer, 2014)
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Gambar 1.2 dan  gambar 1.3 merupakan stasiun thressing dan beberapa

tempat penumpukan di lantai produksi.

Gambar 1.2 Stasiun thressing dan hosting crane

Gambar 1.3 Stasiun sortasi dan lori yang menunggu untuk ditransfer   ke stasiun
loading ramp

Jumlah mandor stasiun di stasiun thressing yang kurang dapat

menghambat terjadinya proses produksi bekerja dengan baik. Tabel 1.1

merupakan tabel jumlah kapasitas, peralatan, mandor stasiun dan operator setiap

stasiun.



I-5

Tabel 1.2 Jumlah kapasitas & operator setiap stasiun

No.
Nama

Stasiun
Jumlah
Mesin

Jumlah
Mandor
stasiun

Operator Peralatan

1. Stasiun
Sortasi

- 2 orang 4 orang Ganju (6 buah)

2. Stasiun
Loading
Ramp

2 buah 2 orang 4 orang Pintu LR (2buah)
Transfer Carry (1buah)

3. Stasiun
Sterilizer

3 buah 1 orang 1 orang Kompresor (1buah)
Kondensor(1buah)
Safety valve (1buah)

4. Stasiun
Thressing

3 buah 1 orang 2 orang Conveyor (1buah)
drum putar (2buah)
Hosting Crane (2buah)
Bak thresher (2buah)

(Sumber: Data Primer, 2014)

Tabel 1.2 menunjukkan pada stasiun thressing hanya memiliki satu orang

operator oleh karena itu pada stasiun ini perlu menambah operator agar kedua

hosting crane bisa digunakan secara bersamaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, dalam penelitian ini digunakan

konsep lean manufacturing untuk meminimasi waste yang terjadi di PKS Sei

Pagar PTPN V (Persero). Proses meminimasi waste (pemborosan) tersebut

dilakukan dengan pengamatan langsung ataupun menelusuri dokumen perusahaan

dan wawancara dengan karyawan atau terlibat pada proses produksi pada PKS Sei

Pagar PTPN V (Persero) yang kemudian akan dilanjutkan dengan visualisasi hasil

implementasi usulan untuk mengetahui perbedaan yang terjadi setelah adanya

tahap improve (alternatif perbaikan).

1.2 Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan maka permasalahan

yang dapat dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana meminimasi waste yang terjadi pada stasiun sortasi, loading

ramp, sterilizer dan thressing?

2. Bagaimana mengusulkan metode kerja yang baik kepada operator?
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1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang sebelumnya maka

tujuan penelitian ini adalah:

1. Meminimasi waste waiting time pada stasiun sortasi, loading ramp,

sterilizer dan thressing.

2. Memberikan usulan perbaikan metode kerja yang baik kepada operator.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya laporan penelitian ini penulis mengharapkan adanya

manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pihak perusahaan yaitu sebagai bahan

masukan dan pertimbangan dalam menurunkan waste melalui penerapan lean

manufacturing. Sedangkan bagi pembaca, penelitian ini bisa dijadikan literatur

bagi penelitian berikutnya dan menambah ilmu pengetahuan tentang lean

manufacturing.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penulisan laporan Penelitian ini lebih terarah dan dapat teratur, maka

laporan penelitian ini perlu adanya ruang lingkup bahasan, adapun batasan-

batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Stasiun yang diamati adalah pada stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer dan

thressing di PKS Sei Pagar PTPN V (Persero).

2. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai Agustus 2014.

3. Penelitian ini dilakukan pada proses produksi shift A yaitu pukul 07.00 s/d

18.00 WIB di PKS Sei Pagar PTPN V (Persero).

4. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah VSM (Value Stream

Mapping) dan Diagram Sebab-Akibat (Fishbone)

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai lean manufacturing telah ada yang melakukan

sebelumnya, baik penelitian dilakukan oleh ahli dalam lean manufactring maupun

penelitian yang dilakukan untuk keperluan tugas akhir dan tesis. Agar dalam
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penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan ulang maka perlu

ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah tampilan posisi penelitian.

Tabel 1.3 Posisi Penelitian
Nama Judul Tujuan Lokasi Tahun Metode

Sumiharni
Batubara
& Fidiarti
K.

Penerapan konsep
lean manufacturing
untuk meningkatkan
kapasitas produksi.

Untuk mengetahui
pengurangan waktu
transportasi dengan
cara transfer batch dan
usulan perbaikan
gerakan tangan dan
tangan kiri

PT. Tata Bros
sejahtera

2005 VSM dan
Right
Hand –
Left Hand
Process
chart

Zainal
Fahani &
Moses

Implementasi Lean
Manufacturing untuk
meningkatkan
produktifitas.

Melakukan analisa
apakah proses produksi
kertas selama ini sudah
efisien ataukah masih
ada kemungkinan
dilakukan perbaikan
agar proses lebih
efisien dengan
mengurangi biaya dan
waste

PT. Eka Mas
Fortuna
Malang

2011 Value
Stream
Analysis
Tools dan
Seven
Waste

Hotma
Halomoan
Naibaho

Minimasi waiting
time dengan
pendekatan lean
manufacturing di
pabrik kelapa sawit

Meminimasi waste
pada stasiun sortasi,
loading ramp, sterilizer
dan thressing dan
memberikan usulan
perbaikan metode kerja
yang baik kepada
operator

PKS Sei Pagar
PTPN V
(Persero) Kec.
Perhentian
Raja Kab.
Kampar, Riau

2014 Value
Stream
Mapping
dan
Fishbone

(Sumber: Data Primer dan Data Sekunder, 2014)

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penulisan laporan penelitian

ini, maka dalam penyusunan laporan berdasarkan sistematika penulisan sebagai

berikut:

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Batasan Penelitian serta

Sistematika Penulisan laporan Penelitian  ini.
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Bab II Landasan Teori.

Dalam bab ini akan menerangkan teori-teori yang mendukung dan

relevan dengan laporan Penelitian. Teori-teori juga berisikan dengan

metode, rumus, serta pembahasan tentang laporan Penelitian.

Bab III Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian menjelaskan tentang langkah-langah sistematis

yang akan dilalui dalam proses Penelitian yang dilakukan selama

pelaksanaan Penelitian

Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada bab ini, merupakan pembahasan dari objek yang akan dikaji yaitu

dengan mengumpulkan data-data dan dengan menyelesaikan nya dengan

suatu materi atau metode.

Bab V Analisa.

Bab ini berisikan tentang analisa dari data-data hasil pengolahan data

yang diperoleh.

Bab VI Penutup.

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisa dan saran

yang ditujukan kepada perusahaan tempat penelitian yang bersangkutan.


