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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang  

       Pada era globalisasi saat ini, persaingan yang ada di dunia industri semakin 

pesat baik dalam industri manufaktur maupun industri jasa. Hal ini memicu 

perusahaan-perusahaan manufaktur dan jasa terus menerus meningkatkan hasil 

produksinya. Baik dalam hal kualitas produk maupun dalam hal pelayanan jasa 

terhadap konsumen.  

Menurut (Heizer dan Render, 2009:4:12) Produksi (production) adalah 

proses penciptaan barang dan jasa. Dalam perusahaan manufaktur, aktifitas 

produksi yang menghasilkan barang dapat terlihat secara jelas.  

       Selain menjalankan produksi, kebutuhan konsumen juga merupakan hal 

penting. Ada yang berkata bahwa, “perusahaan yang sukses adalah perusahaan 

yang sedekat mungkin dengan kebutuhan konsumen”. Untuk itu konsumen sangat 

berperan penting agar perusahaan dapat mencapai profit yang diharapkan. Hal 

tersebut menuntut perusahaan manufaktur khususnya, mampu meyakinkan 

konsumen bahwa produk yang dihasilkan benar-benar berkualitas dengan harga 

bersaing dengan produk lain yang sejenis. Sehingga diperlukan strategi agar dapat 

mencapai keuntungan tersebut.  

       Menurut (Heizer dan Render, 2009:51) “strategi (strategy) adalah rencana 

tindakan organisasi untuk mencapai misinya. Strategi ini penting karena dapat 

memanfaatkan peluang dan kekuatan, menetralkan ancaman, serta menghindari 
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kelemahan”. Seperti yang sudah dikatakan bahwa strategi itu penting sehingga 

dapat memberikan peluang bagi para manajer operasi untuk meraih keunggulan 

bersaing. Keunggulan bersaing (competitive advantage) berarti menciptakan 

sistem yang mempunyai keunggulan unik atas pesaing lain. Idenya adalah 

menciptakan nilai pelanggan (customer value) dengan cara efisien dan efektif.  

        Adakalanya suatu perusahaan mengalami ketidak efektifan dan ketidak 

efisienan dalam proses produksinya sehingga dapat menyebabkan produksi 

tersebut tidak lancar serta hasil penjualan produk perusahaan akan terhambat. 

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi hasil penjualan produk suatu 

perusahaan akan terhambat. Salah satunya adalah terdapatnya waste atau 

pemborosan pada saat proses produksi.  

Menurut  (Hazmi dkk., 2012), “Waste (pemborosan) merupakan segala 

aktivitas kerja yang tidak memberikan nilai tambah sepanjang aliran proses pada 

proses perubahan input menjadi output”. Sehingga segala macam waste harus 

dihilangkan. 

(Heizer & Render, 2010:315), menurut Ohno, ada tujuh hal yang termasuk     
kategori pemborosan, antara lain; kelebihan produksi, dimana memproduksi 
lebih dari yang dibutuhkan konsumen sehingga perusahaan mempunyai 
pesediaan. Selain kelebihan produksi, ada yang disebut antrean (maksudnya 
dari antrean adalah waktu menganggur, waktu tunggu). Ketiga, transportasi, 
transportasi ini tidak ada nilai tambah pada produk oleh karena itu 
transportasi merupakan salah satu bentuk pemborosan. Keempat, persediaan 
(yang termasuk persediaan; bahan baku yang tidak dibutuhkan). Kelima 
pergerakan. Pergerakan disini merupakan gerakan yang tidak menambahkan 
nilai. Keenam ada proses yang berlebihan: pengerjaan yang dilakukan pada 
produk yang tidak menambahkan nilai. Dan yang terakhir adalah produk 
cacat/rusak. 

 Sedangkan menurut (Hines dan Rich, 1997) “Dalam konsep lean 

production, operasi atau aktivitas dibedakan menjadi aktivitas yang bernilai 
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tambah, tidak bernilai tambah dan aktivitas yang penting akan tetapi tidak 

menambah nilai produk”. Penjelasan tiga jenis aktivitas yang berbeda yaitu 

pertama yang dinamakan aktivitas yang bernilai tambah (Value adding activity) 

yang memiliki definisi segala aktivitas dalam menghasilkan produk atau jasa yang 

memberikan nilai tambah dimata konsumen. Selanjutnya bernama tidak bernilai 

tambah (Non-value adding activity) yang berarti bahwa segala aktivitas yang tidak 

memberikan nilai tambah dimata konsumen. Dan yang terakhir adalah aktivitas 

yang penting akan tetapi tidak menambah nilai produk (Necessary non value 

adding activity) dimana segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah 

dimata konsumen tetapi diperlukan. 

 Untuk mempermudah perusahaan mengetahui akar penyebab waste yang 

terjadi, perusahaan tersebut dapat menggunakan tool fishbone diagram karena 

menurut (Ishikawa, 1986) dalam jurnal yang ditulis oleh Hekmatpanah (2011), 

“fishbone diagram  membantu pengguna untuk memikirkan penyebab masalah”.  

       Jika perusahaan mengalami ketidak efektifan dan ketidak efisienan yang 

disebabkan adanya pemborosan dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut 

memproduksi secara tidak lancar. Untuk itu, jika ingin bisnis atau organisasi kita 

berhasil, para pemimpin organisasi atau bisnis harus berkomitmen untuk 

mengembangkan konsep Lean dan menerapkan budaya perbaikan terus-menerus 

(Kaizen), di mana karyawan atau anggota bekerja untuk membuat pekerjaan 

mereka sendiri se-efisien dan se-efektif mungkin. 
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Menurut (Bhim Singh, et al., 2010) Lean manufaktur berfokus dalam 

meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Sehingga sudah terlihat 

jelas bahwa lean dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.  

  Dalam konsep Lean terdapat banyak tool yang digunakan untuk membantu 

mempermudah meminimalisir pemborosan yang terjadi, salah Value Stream 

Mapping (VSM). Value Stream Mapping (VSM) alat untuk melakukan 

mapping/pemetaan yang berkaitan dengan aliran produk untuk melakukan 

perbaikan dan mengurangi pemborosan 

       Beberapa perusahaan tertarik menggunakan konsep Lean dengan tool 

Value Stream Mapping (VSM), salah satunya XYZ Ltd industri produksi yang 

berlokasi di Patiala, Punjab (India). Tetapi ada juga perusahaan yang belum 

mengetahui tentang Lean, salah satunya adalah PG. Watoetoelis. PG. Watoetoelis 

merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi gula. 

pabrik gula ini selalu berusaha meningkatkan produksinya dengan tepat waktu. 

       Berikut adalah proses untuk memproduksi gula pada PG. Watoetoelis 

secara umum; yang mana proses awal dimulai dari kebun tebu, tebu ditebang lalu 

ditimbang, setelah di timbang tebu dibawa ke emplasement. Selanjutnya tebu 

dipisah menjadi nira dan sabut yang dilakukan di stasiun Gilingan. Setelah itu 

memisahkan zat padat bukan gula dan zat warna dari nira. Hal tersebut dilakukan 

pada stasiun Pemurnian. Selanjutnya memisahkan air dan nira yang di lakukan di 

stasiun Penguapan. Setelah dipisah, melakukan pembentukan kristal yang 

dilakukan di stasiun Masakan. Pada stasiun Putaran melakukan pemisahan kristal 
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dengan nira pekat atau stroop dan tetes. Terakhir kristal tersebut akan dibawa ke 

gudang gula dan siap untuk diproduksi. 

       Dalam usaha peningkatan produktivitas, pabrik gula ini harus mengetahui 

kegiatan yang dapat meningkatkan nilai tambah produk (barang dan /jasa) dan 

menghilangkan (waste), oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan lean agar 

dapat menghasilkan produk yang memiliki kualiatas baik. 

       Menurut data perusahaan, PG. Watoetoelis selama giling memiliki total 

jam berhenti selama 330,4 jam dari total jam giling selama 3483,03 jam. 

Penyebab jam berhenti tersebut karena bahan baku tebu telat sebesar  159,07 jam, 

stasiun gilingan selama 53,33 jam dikarenakan adanya kerusakan pada mesin, 

stasiun boiler selama 31,83 jam dikarenakan adanya kerusakan pada mesin, P M P 

selama 10,17 jam, instrumen selama 15,67 jam dikarenakan adanya kerusakan 

pada mesin, operasional selama 21,92 jam dikarenakan adanya ampas habis, 

stasiun pemurnian selama 6,42 jam dikarenakan kerusakan serta kurangnya 

kapasitas pada mesin, stasiun penguapan selama 31,83 jam dikarenakan adanya 

kerusakan pada mesin, stasiun masakan selama 10,2 menit dikarenakan adanya 

kerusakan pada mesin dari total jam giling selama 3483,03 jam.  

 Jam berhenti disini dapat dikatakan salah satu penyebab pemborosan jenis 

menunggu menurut Ohno. Suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami 

pemborosan jenis menunggu, saat Seseorang atau Mesin tidak melakukan 

pekerjaan, status tersebut dapat dikatakan menunggu. Menunggu bisa dikarenakan 

proses yang tidak seimbang sehingga ada pekerja maupun mesin yang harus 

mengunggu untuk melakukan pekerjaannya. Dan jam berhenti disini merupakan 
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salah satu penyebab pemborosan jenis menunggu karena dengan adanya jam 

berhenti, pasti setiap proses ikut berhenti sehingga akan terjadi waktu menunggu 

untuk melakukan pekerjaan. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh PG. 

Watoetoelis, peneliti mencoba meneliti “Identifikasi Waste Pada Proses Produksi 

Gula PG. Watoetoelis Sidoarjo” 

 

I.2 Rumusan masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalan dalam peneletian ini antara lain; 

1. Bagaimana waste yang terjadi pada proses produksi gula di PG. Watoetoelis 

Sidoarjo? 

2. Bagaimana usulan perbaikan yang diberikan setelah diketahui adanya waste 

pada proses produksi gula di PG. Watoetoelis? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

       Tujuan dari penelitian ini: 

1. Mengetahui waste yang terjadi pada proses produksi gula di PG. Watoetoelis 

Sidoarjo, serta 

2. Mengetahui usulan perbaikan yang diberikan setelah identifikasi waste pada 

proses produksi gula di PG. Watoetoelis Sidoarjo 
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I.4 Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini bagi 

perusahaan antara lain meliputi :  

1. Mempermudah perusahaan untuk mengetahui waste yang terjadi di lantai 

produksi. 

2.  Mempermudah perusahaan untuk pengambilan keputusan maupun perbaikan 

kualitas produksi gula. 

3.  Perusahaan dapat mengetahui informasi mengenai kebelihan penggunaan 

konsep Lean untuk meningkatkan kualitas produksi. 

4. Perusahaan dapat mengetahui usulan perbaikan setelah diketahui adanya waste 

pada proses produksi gula 

 

       Selain manfaat bagi perusahaan, ada pula manfaat yang dapat diperoleh 

dari hasil penelitian ini bagi fakultas antara lain ; 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai konsep Lean, 

yang mana dapat meningkatkan kualitas produksi. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai fishbone 

diagram. 

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Value 

Stream Mapping untuk mempermudah mengidentifikasi waste secara 

keseluruhan dalam sistem produksi. 
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Adapula manfaat bagi penulis, antara lain; 

1. Dapat mengetahui kinerja dan alur produksi yang memproduksi gula yang 

dilakukan oleh PG. Watoetoelis. 

2. Memperoleh wawasan tentang penerapan konsep lean yang bermanfaat untuk 

kinerja produksi perusahaan  

 

I.5 Sistematika Penulisan 

       Untuk mempermudah pemahaman atas materi – materi yang dibahas 

dalam skripsi ini maka berikut ini akan diuraikan secara garis besar isi dari 

masing–masing bab sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan hal-hal yang menjadi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Bab ini diuraikan tinjauan pustaka dari penelian-penelian terdahulu, 

serta berisi teori – teori dasar dari penelitian yang dilakukan. Teori ini 

berkaitan dengan konsep dasar dari Lean itu sendiri, waste, diagram 

fishbone, serta value stream mapping yang dijadikan acuan atau 

pedoman dalam melakukan langkah – langkah penelitian sehingga 

permasalahan yang ada dapat terpecahkan.  
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini menguraikan tentang metodologi penelitian yang 

dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang 

meliputi pendekatan penelitian yang digunakan, ruang lingkup 

penelitian, jenis dan sumber data yang dibutuhkan, prosedur 

pengumpulan data dan teknik analisis.  

BAB IV PEMBAHASAN 

 Bab pembahasan ini berisi menganai gambaran umum perusahaan, serta 

merupakan analisis data hasil dari pengumpulan dan pengolahan data 

sebelumnya. Analisis data ini menggunakan konsep lean. 

BAB V  PENUTUP 

 Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. kesimpulan ini berisi 

rangkuman secara keseluruhan berdasarkan hasil dari proses penelitian 

yang dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi 

perusahaan. Serta saran untuk penelitian lebih lanjut. 
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