
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya industri manufaktur di Indonesia menuntut para

pelaku industri untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan produk agar

mampu bersaing dengan yang lain. Pada saat ini konsumen sangat selektif dalam

memilih produk yang dibutuhkan, ditinjau dari segi manfaat dan biaya. Produk

yang berkualitas dengan harga yang murah dan ketepatan waktu sesuai dengan

waktu permintaan mutlak harus dipenuhi ketika perusahaan menginginkan untuk

tetap survive dalam persaingan pasar. Sebuah sistem produksi harus didukung

oleh strategi produksi yang tepat agar kinerja perusahaan berjalan optimal dan

efisien. Untuk itu, pihak perusahaan perlu mengadakan suatu evaluasi khusus

proses produksi agar berkesinambungan.

Dalam perusahaan manufaktur, aktivitas tidak bernilai tambah (non value

added) atau pemborosan (waste) akan mengakibatkan pemakaian sumber daya

mulai dari energi, sumber daya manusia, dan waktu yang semakin tinggi. Waste

merupakan segala aktivitas kerja yang tidak memberikan nilai tambah dalam

proses transformasi input menjadi output sepanjang aliran produk (Gasperz.2011).

Salah satu konsep untuk meminimalkan waste pada proses produksi adalah

menerapkan pendekatan lean manufacturing yang berfungsi sebagai salah satu

usaha meningkatkan efisiensi waktu proses produksi dengan cara mengidentifikasi

pemborosan (waste). Lean manufacturing merupakan suatu pendekatan sistematis

untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan (waste) melalui aktivitas

perbaikan secara terus-menerus (continous improvement). Lean manufacturing

berupaya menciptakan aliran produksi sepanjang value stream dengan

menghilangkan segala pemborosan serta meningkatkan nilai tambah produk

kepada pelanggan. Hal ini mendorong terciptanya fleksibilitas pada sistem

produksi yang mampu beradaptasi secara cepat terhadap perubahan kebutuhan

pelanggan dengan sistem produksi yang ramping dengan pendekatan yang rendah

(Hazmi, Farah Widya. 2012)



Lean manufacturing dapat dijadikan suatu hal yang penting yang perlu

diterapkan pada perusahaan yang mengalami masalah untuk mengubah budaya

yang terjadi di dalam anggota organisasinya diantaranya, ketidak disiplinan

karyawan, karyawan yang tidak memiliki integritas yang tinggi untuk bekerja,

tidak bekerja secara profesional dan masih banyak lagi permasalahan yang

menyebabkan kegiatan operasi tidak bisa berjalan secara maksimal. Dalam

kondisi tersebutlah perusahaan membutuhkan tindakan lean manufacturing.

Konsep lean sebenarnya cukup sederhana, tapi perlu tindakan tegas dari

perusahaan sehingga konsep ini benar-benar bisa menberikan dampak positif

untuk perusahaan.

Salah satu tools yang dapat digunakan untuk mengurangi pemborosan

(waste) adalah Value Stream Mapping (VSM). Keunggulan VSM yaitu dapat

mengvisualisasikan aliran proses Value Added (VA), Necessary Non Value Added

(NNVA) dan Non Value Added (NVA) pada aliran material dan bahan baku

sampai barang jadi. Dengan VSM ini akan dapat diketahui aliran informasi

maupun aliran material yang tidak rapi, sehingga dengan mudah dapat diketahui

dan didesain untuk diperbaiki (Romero 2011, Chaves 2011).

PT. Panca Eka Bina Plywood Industri (PT. PEBPI) Unit Pabrik merupakan

perusahaan yang bergerak dalam pengolahan hasil hutan berupa kayu lapis

(plywood) dengan berbagai jenis yaitu Plywood, Blockboard dan Film Face.

Terdapat 2 basis konsumen yang dilayani oleh perusahaan ini meliputi pasar

domestik dan pasar ekspor diantaranya Korea, Singapura, Malaysia, Belanda,

India dan sebagainya. Jenis produksi yang digunakan adalah Make to Order oleh

karena itu produksi yang berjalan disesuaikan dengan permintaan dari pelanggan.

Sehingga dapat dikatakan bahwa produksi PT.Panca Eka Bina Plywood Industry

(PT.PEBPI) bergantung dari pelanggannya.

Penelitian ini difokuskan pada jenis produk plywood berukuran 3,2 mm x

1220 mm x 2440 mm. Pemilihan produk tipe ini dikarenakan pada proses

produksi yang dilakukan masih terdapat aktivitas yang mengindikasikan waste

yang menyebabkan inefisien pada perusahaan. Beberapa aktivitas tersebut adalah

produksi yang berlebih (overproduction), jumlah defect yang tinggi serta



hambatan produksi yang disebabkan oleh breakdown mesin meliputi pergantian

komponen, setup mesin dan kerusakan mesin atau peralatan hingga dilakukan

proses perbaikan. Data produksi plywood ukuran 3,2 mm x 1220 mm x 2440 mm

dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1 Data Realisasi Produksi Plywood Bulan Januari-Desember 2013

Bulan
Permintaan Produksi Lebih/Kurang
Pcs M3 Pcs M3 Pcs M3

Januari 26.700 254,34 32.490 309,493 5.790,0 5.535,7
Februari - - 5.310 50,582 5.310,0 5.310,0
Maret 12.000 114,31 17.850 170,036 5.850,0 5.735,7
April 8.000 76,21 19.041 181,381 11.041,0 10.964,8
Mei - - 37.645 358,599 37.645,0 37.645,0
Juni 25.200 240,05 26.796 255,253 1.596,0 1.355,9
Juli - - 26.586 253,253 26.586,0 26.586,0
Agustus 18.900 180,04 16.183 154,156 -2.717,0 -2.897,0
September 27.180 258,91 43.917 418,345 16.737,0 16.478,1
Oktober - - 11.253 107,194 11.253,0 11.253,0
Nopember 23.100 220,05 15.434 147,021 -7.666,0 -7.886,0
Desember 16.800 160,03 15.517 147,812 -1.283,0 -1.443,0

157.880 268.022 110.142
(Sumber: Bagian Produksi)

Tabel 1.1 memperlihatkan data realisasi produksi selama periode Januari –

Desember 2013. Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perusahaan telah

melakukan produksi melebihi dari permintaan pelanggan (overproduction) dengan

persentasi overproduction sebesar 69,76% atau sebesar 110.142 pieces. Nilai

persentasi ini merupakan nilai yang cukup tinggi sehingga dapat digolongkan

sebagai waste (pemborosan). Terjadinya overproduction disebabkan oleh rencana

produksi yang telah dibuat oleh departemen PPIC tidak diaplikasikan oleh bagian

dalam melakukan proses produksi. Overproduction yang terjadi dapat

mengakibatkan pemborosan lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada

peneliti sebelumnya mengatakan bahwa

“Overproduction merupakan jenis waste yang paling kritis yang dapat

menyebabkan terjadinya enam waste lainnya”(Kobayasi,1995)



Overproduction sering memaksa perusahaan menambah jumlah peker

yang dapat mengakibatkan masalah kualitas akibat tidak adanya standar

kompetensi pekerja baru (Wu,2003)

Overproduction mengurangi kelancaran aliran barang atau jasa dan

sangat mungkin akan menghambat produktifitas dan berisiko pada kualitas

(Hines dan Richm 1997)

Dari pernyataan yang telah dikemukan oleh beberapa peneliti diatas dapat

disimpulkan bahwa produksi yang berlebih (overproduction) merupakan jenis

pemborosan (waste)  yang dapat menyebabkan waste lainnya. Salah satu waste

yang disebabkan oleh overproduction adalah defect. Kecacatan (defect) terjadi

karena ketidak sesuaian produk terhadap keinginan pelanggan berdasarkan

Critical Total Quality (CTQ). Berikut ini data kecacatan plywood ukuran 3,2 mm

x 1220 mm x 2440 mm dapat dapat dilihat pada tabel 1.2.



Tabel 1.2 Data Spesifikasi Kecacatan Produk Periode Januari- Desember 2013

Spesifikasi Simbol
Bulan

Mesin
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nop Des

Core tidak rata C-1 60 38 11 3 48 Rotary
Ketebalan/dempet C-2 1.356 80 1.367 1.372 1.251 167 449 138 956 78 254 103 Rotary
Face tidak baik/pecah C-3 964 150 980 841 1.062 471 975 457 2242 142 115 40 Dryer
Core tidak baik/tipis C-4 850 558 506 980 1.910 684 1.533 559 2567 406 439 474 Rotay
Core Tebal Tipis/Join care C-5 74 15 5 Core
Core kurang ukuran C-6 345 67 110 10 100 53 136 160 244 85 29 77 Double saw
Back tidak baik/patahan C-7 98
Ukuran core pgr kurang C-8 564 300 80 72 167 82 270 344 894 183 110 126 Sizer
Face patah C-9 25 10 100 16 105 27 67 34 116 27 44 33 Press
Cekung C-10 345 80 40 143 266 40 80 42 248 38 98 37 Glue , hotpress
Patah sudut C-11
Lem lepas C-12 456 80 178 208 229 114 238 198 1467 332 240 125 Dryer
Patah kerena diperbaiki C-13 3 1
Berlubang/lapis cks C-14
Lapisan core tipis C-15
Kerusakan Luar press C-16 167 100 450 176 606 186 344 230 1830 84 171 75 Press

Kerusakan Dalam Press C-17 6 7 5 2 51 16 45 10 3 Press

Sudut Miring C-18
Salah potong/Double saw C-19 10 3 2 17 5 1 1 7 Double saw
Rusak Tersentuh C-20 1.150 106 546 193 474 195 316 331 1040 234 386 241 Sizer
Lain-lain/R. Sander C-21 549 67 343 67 463 179 290 299 783 189 74 119 Sander
TOTAL KERUSAKAN 6.790 1.605 4.765 4.122 6.646 2.201 4.766 2.813 12.605 1.798 2.034 1.465

(Sumber : Departement Kualitas)



Tabel 1.2 memperlihatkan data spesifikasi kecacatan produksi plywood

ukuran 3,2 mm x 1220 mm x 2440 mm selama periode Januari-Desember 2013.

Berdasarkan tabel diatas dapat kita ketahui bahwa setiap melakukan proses

produksi perusahaan menghasilkan kecacatan sebesar 19,25% dari realisasi

produksi. Nilai persentasi ini dapat digolongkan tinggi karena akan memberikan

pengaruh terhadap produktifitas perusahaan dan menimbulkan gerakan yang

berlebih seperti rework (perbaikan), transportation, dan sebagainya. Selain

overproduction, tingkat kecacatan juga dapat disebabkan oleh mesin-mesin

produksi seperti yang dilihat pada tabel diatas. Terjadinya kecacatan disebabkan

karena ketidak efisiennya mesin produksi karena mengalami mengalami

kerusakan atau breakdown. Pada penelitian sebelumnya mengatakan bahwa:

“Produk yang berkualitas rendah akan dihasilkan jika mesin-mesin

produksi digunakan secara tidak efisien” (Imai, 1997)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa mesin memiliki

pengaruh yang cukup besar terhadap kulaitas dari produk yang dihasilkan.

Aktualnya, tingginya kecacatan pada produksi plywood disebabkan pergantian

komponen mesin yang tidak terjadwal. Salah satu kecacatan yang terjadi seperti

core tidak rata yang disebabkan pisau tumpul pada mesin rotary, core kurang

ukuran yang disebabkan gergaji pada mesin sizer tidak baik sehingga pemotongan

tidak sesuai. Selain itu, ketidak efisiennya mesin produksi dapat mengakibatkan

terjadinya waiting time pada produk yang akan diproses sampai mesin selesai

diperbaiki. Terjadinya waiting time karena mesin mengalami breakdown sehingga

membutuhkan waktu yang lama untuk dilakukan perbaikan terhadap mesin

tersebut. Berikut ini grafik kebutuhan waktu yang terjadi pada hambatan produksi

yang disebabkan oleh breakdown mesin dapat dilihat pada gambar 1.1



Gambar 1.2Grafik Breakdown Mesin Produksi

Gambar 1.1 memperlihatkan grafik breakdown mesin produksi plywood

ukuran 3,2 mm x 1220 mm x 2440 mm selama periode Januari – Desember 2013.

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa besarnya hambatan produksi yang terjadi

dapat menyebabkan waiting time pada stasiun kerja yang memiliki waktu proses

yang pendek.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pemborosan

(waste) yang mengakibatkan inefisien pada proses plywood. Salah satu cara untuk

mengatasi permasalah diatas adalah dengan pendekatan lean manufacturing. Tools

yang digunakan untuk mengidentifikasi waste yang menyebabkan inefisien adalah

Value Stream Mapping (VSM), Total Productive Maintenance (TPM), pareto

diagram dan fishbone diagram.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan

dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana aliran proses produksi plywood saat ini terhadap efisiensi proses

2. Bagaimana meningkatkan efisiensi proses perusahaan pada proses produksi

plywood.
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3. Bagaimana perbaikan kerja yang dapat diberikan untuk mereduksi jumlah

cacat produksi plywood

4. Bagaimana aliran proses produksi plywood yang baik untuk mencapai kondisi

lean manufactring

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan maka tujuan dari penelitian ini antara lain

1. Mengetahui kondisi aliran produksi plywood saat ini.

2. Mengeliminasi waste berpengaruh yang terjadi pada proses produksi plywood

terhadap efisiensi proses.

3. Mengetahui akar penyebab terjadinya kecacatan produk serta memberikan

alternatif terbaik (improve) yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk

meningkatkan efisiensi

4. Memberikan usulan perbaikan terhadap aliran produksi plywood dengan

pendekatan lean manufacturing

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan diatas, maka manfaat

penelitian ini yaitu:

1.4.1 Peneliti

Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian tugas akhir ini antara lain:

1. Dapat memahami konsep lean manufacturing dalam meningkatkan

fleksibilitas pada sistem produksi dengan memahami jenis waste yang

terdapat pada perusahaan.

2. Dapat memberikan rekomendasi prioritas perbaikan yang dilakukan pada

proses produksi plywood

1.4.2 Perusahaan

Adapaun manfaat yang diperoleh pihak perusahaan pada penelitian tugas

akhir ini antara lain:



1. Dapat mengetahui aliran produksi yang telah diterapkan saat ini serta dapat

mengetahui faktor-faktor yang menghambat proses produksi plywood

2. Sebagai tolak ukur dalam penerapan metode kerja untuk proses produksi yang

lebih baik

1.5 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, dilakukan pembatasan masalah agar pembahasan yang

dilakukan dengan efisien dan hasil yang diperoleh efektif sesuai tujuan. Berikut

ini adalah batasan masalah yang ditetapkan:

1. Rancangan yang akan dibuat adalah mengenai sistem produksi sehingga

hal-hal diluar sistem produksi tidak diperhitungkan, misalnya analisa

pembiayaan dan teknologi informasi.

2. Data Produksi dan data hambatan produksi yang digunakan adalah data

produksi pada periode Januari – Desember 2013

3. Unit produk yang diproses pada setiap workstation diasumsikan sama selama

proses dilakukan yaitu sebesar 2 m3 atau 210 pcs per palet

4. Ukuran plywood yang diamati adalah 3,2 mm x 1220 mm x 2440 mm

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. Agar dalam penelitian ini

tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan ulang maka perlu ditampilkan posisi

penelitian, berikut adalah tampilan posisi penelitian:



Tabel 1.3 Posisi Penelitian

Nama

Danang Triagus Satiyawan, dkk
Jurnal Vol,.1 Tahun 2013 ISSN 2338-

3925)

Lixia Chen, Bo Meng
(International Journal of
Business and Management
Vol.5, No.6 ; Juni 2010)

Zulfandri

Judul Penelitian

Meminimasi Waste Untuk Perbaikan
Proses Produksi Kantorng Kemasan
Dengan Pendekatan Lean
Manufacturing

Aplikasi Value Stream
Mapping berbasis Lean
Production System

Identifikasi dan Upaya Meminimasi Waste
Pada Proses Produksi Plywood Untuk
Mencapai Kondisi Lean Manufacturing
(Studi kasus PT. Panca Eka Bina Plywood
Industry)

Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan identifikasi waste
paling dominan yang terjadi pada
proses produksi kantong.

2. Menganalisa penyebab terjadinya
waste pada proses produksi kantong
kemasan.

3. Memberikan rekomendasi perbaikan
berserta prioritas perbaikan yang
dilakukan pada proses peroduksi
kantong kemasan.

Dapat mengeliminasi jenis
pemborosan (waste) dan
menyusun kembali aliran
produk (VSM) yang baik
meningkatkan kemampuan
kompetisi pada perusahaan di
Cina

1. Mengidentifikasi waste berpengaruh
yang terjadi pada proses produksi
plywood terhadap efisiensi

2. Menganalisa akar penyebab terjadinya
waste yang paling berpengaruh serta
memberikan alternatif kebijakan terbaik
(improve) yang dapat diterapkan oleh
perusahaan untuk meningkatkan
efesiensinya.

Object
Penelitian ini dilakukan di industri
manufaktur pada pembuatan kantong
plastik

Perusahan China
PT. Panca Eka Bina Plywood Industry
(PT.PEBPI) Unit Pabrik)

Metode Value Stream Mapping (VSM) Value Stream Mapping (VSM)
Value Stream Mapping (VSM),Fishbone
,TPM, Diagram Pareto



1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini sistematika penulisan terdiri dari

enam bab yang mana masing-masing bab sudah dirancang untuk tujuan tertentu.

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang,diagram keterkaitan masalah,rumusan

masalah,tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, posisi

penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang digunakan untuk melakukan

penelitian dan penganalisaan terhadap permasalahan yang terjadi dan

sebagai bahan pendukung dalam menggunakan metode penelitian

penelitian yang dilakukan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan mengenai langkah-langkah yang

digunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dalam pelakasanaan

tugas akhir

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pengumpulan dan pengolahan data berisikan objek tugas akhir,

pengumpulan data-data yang akan digunakan didalam penelitian dan

melakukan pengolahan data berdasarkan hasil pengumpulan data serta

berdasarkan metode yang telah ditetapkan.

BAB V ANALISA DATA

Bab ini berisikan tentang proses penganalisaan dari hasil pengumpulan

dan pengolahan data yang dilakukan pada bab IV (empat)

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisa yang

dilakuakan berdasarkan tujuan yang kita inginkan dan saran untuk

perusahaan ataupun pada penelitian selanjutnya.


