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ABSTRAK

Pendekatan Lean Manufacturing merupakan suatu strategi yang berfokus
pada pengurangan aktivitas non value added dengan cara mengidentifikasi dan
mengeliminasi pemborosan (waste) di lantai produksi. PT Filtrona Indonesia
adalah sebuah perusahaan penghasil filter rokok berskala internasional. Penelitian
ini bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya pemborosan pada proses
produksi serta memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi pemborosan
selama proses produksi Active Acetate Dual filter yang merupakan salah satu
produk unggulan perusahaan. Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat
kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian dilakukan dengan penggambaran Big Picture Mapping terlebih
dahulu guna mendapatkan pemahaman tentang proses produksi perusahaan.
Kemudian dilakukan pembobotan waste dengan menyebarkan kuesioner kepada
pihak-pihak yang terkait di dalam proses produksi Active Acetate Dual filter.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum pemborosan yang
dominan terjadi adalah defect sebesar 7,6 dan inappropriate processing sebesar
6,6. Tool VALSAT yang terpilih adalah Process Activity Mapping sebagai tool
dengan bobot terbesar yaitu 190,9 dan digunakan untuk mengidentifikasi waste.

Beberapa penyebab terjadinya waste pada proses produksi antara lain
adalah human error, kualitas material tidak sesuai standar, mesin yang sering
bermasalah, keterbatasan alat, kurangnya pekerja, production plan berubah-ubah,
dan kebijakan safety stock finished goods. Usulan perbaikan yang dapat diberikan
adalah melakukan refresh training untuk pekerja, meningkatkan standar inspeksi
visual material, penjadwalan preventive maintenance secara kontinyu dan
penggantian sparepart secara periodik, melakukan perencanaan produksi dengan
sistem pull, serta melakukan konfirmasi ulang dengan customer untuk
mewaspadai adanya penggantian order secara mendadak.
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