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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis terdapat hubungan yang harus selalu dijaga antara 

produsen dan konsumen. Produsen yang dianggap sebagai pihak penyedia 

diharapkan selalu mampu memenuhi segala bentuk kebutuhan yang diinginkan 

konsumen. Tentu dengan segala upaya yang dilakukan pihak produsen ini adalah 

untuk keberlangsungan proses bisnis yang akan membuat produsen selalu 

mendapat kepercayaan dari konsumen. Produsen tidak hanya dituntut untuk 

menyediakan produk dalam kualitas yang sesuai dengan harapan konsumen, tetapi 

juga dengan harga yang bersaing. Tentu produsen harus melakukan berbagai 

macam strategi untuk mengatasi dilema ini, salah satunya dengan melakukan 

efisiensi dan efektivitas. 

Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan suatu perusahaan dalam 

mencapai efisiensi, salah satunya dengan menekan waste (pemborosan). Menurut 

perkataan yang dikutip Toyota, “waste (pemborosan) adalah segala sesuatu selain 

jumlah minimum peralatan, material, part, ruang, dan waktu pekerja yang benar-

benar harus disediakan untuk menambah nilai pada produk.” Definisi yang lebih 

mudah yaitu “jika tidak menambah nilai tambah, bisa dikatakan adalah suatu 

pemborosan.” Proses produksi secara signifikan berbeda pada setiap pabrik, akan 

tetapi apapun kegiatan yang dilakukan di dalam pabrik, dan apapun produk yang 

dihasilkan, memiliki bentuk pemborosan yang sangat mirip. Macam-macam 

bentuk pemborosan menurut Kachru (2009) adalah produksi berlebih 
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(overproduction), menunggu (waiting time), memindahkan (transportation), 

proses (processing), persediaan (inventory), gerakan (motion), dan cacat produk 

(productdefect). 

Dengan adanya waste ini, maka secara signifikan perusahaan mengalami 

banyak kerugian yang dapat dirasakan secara langsung, maupun efek jangka 

panjang. Oleh karena itu perusahaan harus mampu mengeliminasi waste untuk 

dapat menekan biaya manufaktur serendah mungkin. Dengan harapan peningkatan 

kualitas produk dengan menjaga harga yang dibebankan kepada konsumen 

terhadap produk tersebut tetap dapat bersaing dengan produk lain di pasaran 

industri yang sejenis. 

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini, namun 

yang terkenal dan lebih umum digunakan adalah dengan lean manufacturing yang 

pada praktiknya dapat menghilangkan waste dan mengurangi biaya yang terjadi 

karena pemborosan yang tidak perlu.  

CV. Ella Sparasi adalah perusahaan yang bergerak di bidang percetakan. 

Perusahaan ini biasa menerima pekerjaan berupa buku - buku pelajaran, majalah 

sekolah, kalender, dan berbagai macam cetakan yang berbahan kertas. Dalam 

menjalankan bisnisnya, perusahaan produksi berdasarkan sistem order, sehingga 

perusahaan baru akan melakukan produksi setelah menerima pesanan dari 

customer. Bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi sebagian 

disediakan oleh perusahaan, tetapi untuk bahan baku kertas, pelanggan diberi 

pilihan untuk membawa sendiri, atau disediakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan tidak memerlukan gudang yang luas untuk menyimpan inventory. 
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Sistem operasional yang dilakukan pada perusahaan ini melalui beberapa 

proses, antara lain editing, proses pembuatan film atau plate(pada tahap ini 

perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai penyedia), setup mesin, 

proses pencetakan, cutting, finishing, dan packing. Dalam satu proses order, 

biasanya menggunakan tiga macam mesin, mesin cetak, mesin film atau plate, dan 

mesin potong, sedangkan untuk proses yang lain dilakukan dengan cara manual. 

Pada proses setup mesin, operator membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum 

dapat melakukan pencetakan, karena setiap order yang akan dikerjakan memiliki 

spesifikasi yang berbeda, sehingga setiap akan melakukan produksi, mesin harus 

sudah berada pada posisi setup yang sesuai dengan order. 

Waktu setup yang singkat sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk 

menciptakan efisiensi baik waktu pengerjaan, maupun profit yang didapatkan oleh 

perusahaan apabila order dapat selesai tepat waktu, sehingga pekerjaan yang lain 

dapat segera dilakukan. Mengingat modal yang dimiliki perusahaan yang terbatas, 

mereduksi waktu setup sangat mungkin dilakukan untuk mencapai efisiensi 

tersebut, daripada harus membeli mesin yang lebih canggih dan modern, yang 

hanya membutuhkan waktu produksi lebih singkat daripada mesin yang 

digunakan perusahaan saat ini. 

Masalah seperti ini dapat diatasi dengan menerapkan lean manufacturing. 

Terdapat 25 tools yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan lean 

manufacturing, yang paling umum digunakan antara lain 5S, Kanban (Just in 

Time), Poka-Yoke, dan Single Minute Exchange of Die (SMED). 
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5S merupakan sebuah metode untuk menciptakan ruang kerja yang efisien, 

rapi, bersih, dan produktif. Metode ini juga dapat memperbaiki safety, 

menumbuhkan tanggung jawab, dan rasa memiliki area kerja. 

Prinsip Just in Time mengacu pada supermarket, dimana pelanggan 

mendapatkan apa yang mereka butuhkan, pada waktu yang diiinginkan, dan 

jumlah yang diinginkan. Supermarket hanya mempunyai stok sesuai dengan yang 

akan dijual, dan pelanggan hanya membeli yang dibutuhkan, karena suplai barang 

sudah dijamin. JIT dipakai sebagai alat untuk memandu pelanggan kepada stok 

yang dibutuhkan. 

 Poka-Yoke merupakan metode yang digunakan untuk mencegah atau 

menarik perhatian orang pada saat terjadi kesalahan. Prinsipnya adalah mencegah 

kesalahan yang terjadi karena sifat dasar manusia yaitu lupa, tidak tahu, dan tidak 

sengaja, sehingga tidak perlu mengeluarkan energi untuk mengingatkan dan 

menyalahkan seseorang untuk mencegah terulangnya kesalahan, tetapi berfokus 

pada bagaimana cara untuk memperbaiki proses sehingga kesalahan yang sama 

tidak terulang. 

 SMED, Toyota dapat memangkas waktu changeover menjadi kurang dari 

sepuluh menit, dan juga dapat mengurangi economiclot size (Wang, 2010). 

Menurut Shigeo Shingo, SMED digunakan untuk mempercepat waktu setup 

changeover, hasil improvement yang dicapai adalah mengurangi waktu setup 

changeover sampai 97%. Dan dampak positif dari hasil improvement SMED ini 

bukan hanya tentang cepatnya waktu changeover, tapi juga dapat menurunkan lot 
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size, sehingga menurunkan jumlah inventory produksi, menurunkan 

jumlahworking capital dan serta memperbaiki cash cycle. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimana analisis waktu setup pada CV. Ella Sparasisebelum 

penerapan SMED? 

1.2.2. Bagaimana analisis waktu setup pada CV. Ella Sparasi sesudah 

penerapan SMED? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka dapat dibuat 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1.3.1. Untuk mengetahui analisis waktu setup pada CV. Ella Sparasi sebelum 

penerapan SMED. 

1.3.2. Untuk mengetahui analisis waktu setuppada CV. Ella Sparasi sesudah 

penerapan SMED. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi 

pihak-pihak berikut: 

1.4.1. Bagi Penulis 

Untuk menerapkan teori-teori dan pengetahuan yang telah didapat 

pada saat perkuliahan ke dalam masalah yang sebenarnya terjadi pada 

suatu perusahaan, khususnya mengenai konsep lean 
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manufacturingdengan menggunakan metode SMED (Single Minute 

Exchange of Dies) yang dilaksanakan pada suatu perusahaan. 

1.4.2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi 

perusahaan, terutama sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan yang terkait dengan tujuan jangka pendek, maupun jangka 

panjang perusahaan, khususnya dalam operasional produksi. 

1.4.3. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi maupun 

sebagai acuan, khususnya bagi yang berminat pada konsep lean 

manufacturing. 

1.5. Sitematika Penulisan Skripsi 

Sistematika dalam penulisan ini terdiri dari lima bab yang akan tersusun 

sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat hal-hal secara garis besar yang mengantar pada 

pokok yang akan dibahas dalam skripsi. Berisi tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat uraian tentang landasan teori yang telah 

diperoleh penulis selama perkuliahan maupun dari literatur-

literatur yang dijadikan pedoman dan pembahasan dalam skripsi 
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ini, termasuk didalamnya hasil penelitian terdahulu serta analisis-

analisis yang menjelaskan rumusan masalah yang ada. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi penjelasan tentang langkah-langkah yang dilakukan 

secara detail dalam proses pengerjaan penelitian ini. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Berisikan gambaran umum, hasil penelitian disertai pula dengan 

pembahasan berdasarkan hasil akhir pengolahan dari analisis data. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi simpulan serta 

saran dari hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan studi kasus 

pada CV. Ella Sparasidi Surabaya. 
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