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ABSTRAKSI

Di era dimana persaingan industri begitu ketat sehingga pelaku industri
harus unggul pada pasar. UD Farindo Surabaya merupakan perusahaan penghasil
barang-barang rumah tangga berbahan plastik, produk utama yang dihasilkan
perusahaan adalah Cabinet atau lemari berbahan plastik. Banyaknya pemborosan
yang terjadi pada proses produksi cabinet menimbulkan lamanya waktu produksi
ini dikarenakan adanya kegiatan-kegiatan tidak bernilai tambah (non value-added
activities) seperti kegiatan pemindahan, pemeriksaan dan menunggu (delay),
sedangkan kualitas produk dilihat dari jumlah kecacatan yang terjadi selama
proses produksi berlangsung. Kecacatan produksi ini terjadi dikarenakan bahan
baku yang kurang bagus, setting mesin yang tidak seragam, dan ketidaktelitian
pekerja dalam bekerja.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengurangi variasi lead time dan variasi
produk yang terjadi pada proses produksi sehingga terjadinya peningkatan
kecepatan proses dan kualitas produk. Pendekatan Lean Six sigma dengan
menggunakan metode Define, Measure, Analyze digunakan untuk memecahkan
masalah yang dihadapai oleh perusahaan pada saat ini. Pendekatan dengan
menggunakan metode Lean Six sigma merupakan kombinasi antara Lean dan Six
sigma yang menitik beratkan kepada pengurangan variasi dari lead time dan
variasi dari kecacatan. Dalam Lean, alat yang digunakan untuk mengarahkan
peningkatan dan memahami proses saat ini adalah pemetaan value stream(value
stream mapping) dan perhitungan metrik Lean. Dalam Six sigma, perhitungan
tingkat sigma digunakan untuk menunjukkan masalah critiqal-to-quality.

Hasil penelitian menunjukkan kondisi Lean saat ini adalah Process Cycle
Efficiency (PCE) sebesar 57,37%. Proses produksi cabinet terdiri dari 75 kegiatan
produksi terdiri dari 66 kegiatan bernilai tambah (value-added) dan 9 kegiatan
tidak bernilai tambah (non-value-added). Kinerja kualitas pada saat ini untuk
tahap inspeksi I dan inspeksi II masing-masing 2,18σ dan 2,92σ. Usulan perbaikan
yang diberikan yaitu penerapan prosedur kerja pada bagian produksi, serta
penerapan konsep 5S. Selain itu, peningkatan komunikasi perusahaan dan supplier
perlu ditingkatkan sehingga dapat diperoleh peningkatan tingkat sigma 0,19σ dan 
0,11σ  pada masing-masing tahap inspeksi. 
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