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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang 

Industri makanan dan minuman adalah salah satu industri yang berkembang 

sangat pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Berbagai jenis makanan dan 

minuman dengan tampilan yang menarik terus diproduksi demi meningkatkan 

nilai estetika dan daya tarik konsumen. Setiap proses produksi yang berlangsung 

harus dikontrol agar produk akhir yang dihasilkan aman dan layak untuk 

dikonsumsi oleh konsumen (Sari, 2015). Salah satu contoh industri makanan yaitu 

industri kacang tanah yang dapat diolah menjadi berbagai produk seperti kacang 

atom. Kacang atom merupakan kacang tanah yang dibalut dengan terigu tapioka 

beserta adonan bumbu lainnya menggunakan alat mesin molen yang kemudian 

digoreng sampai kering dan garing (Rahmawati, 2005).  

Ketatnya persaingan dalam dunia industri semakin memacu perusahaan 

manufakturing untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas, harga, pengiriman 

tepat waktu, dengan tujuan memperoleh laba atau keuntungan guna memberikan 

kepuasan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi pencapaian tujuan khususnya pada perusahaan manufaktur adalah 

kelancaran proses produksi. Usaha yang nyata dalam suatu produksi barang 

adalah mengurangi pemborosan yang tidak mempunyai nilai tambah dalam 

berbagai hal termasuk penyediaan bahan baku, alur bahan baku, gerakan operator, 

pergerakan alat dan mesin, menunggu proses, kerja ulang dan perbaikan. 

Salah satu perusahaan yang memproduksi kacang atom atau yang biasa 

disebut dengan kacang shanghai yaitu PT. ABC yang terletak di Tulungagung, 

Jawa Timur. Akan tetapi, dalam proses produksi tersebut masih terjadi 

pemborosan di area proses produksi. Permasalahan yang dihadapi yaitu 

perusahaan selama ini masih menggunakan sistem produksi secara flow atau 

proses produksi secara terus-menerus yang sudah biasa dilakukan dengan rata-rata 

jumlah yang sama setiap harinya dan tidak ada peramalan permintaan pesanan 

untuk menjadwalkan dalam jalur produksi, dan tidak memiliki data peramalan 

maupun data produksi untuk menjadwalkan jalur produksi, bekerja hanya dengan 
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skema kerja dan menjadikan waktu berdasar pengalaman masa lalu sebagai asset 

terbesar bagi perusahaan. Perusahaan mengalami penumpukan pada penyimpanan 

bahan baku apabila permintaan konsumen mengalami penurunan pada musim 

tertentu, seperti pada musim hujan, musim buah, musim panas dan tahun ajaran 

baru. Perusahaan pun juga kesulitan untuk perencanaan produk apabila 

mengalami kenaikan permintaan seperti pada musim hari raya, hal ini terjadi 

karena permintaan pelanggan yang tidak menentu. Sehingga hal ini termasuk 

dalam pemborosan unnecessary inventory. Berikut adalah permintaan pelanggan 

pada kacang shanghai :  

Tabel 1.1 Data Permintaan Kacang Shanghai Tahun 2017 (Satuan Dalam 

Kilogram) 

Bulan 
Permintaan 

(Kg) 

Produksi 

(Kg) 

Januari 22450 22570 

Februari 22500 22570 

Maret 22850 22570 

April 22560 22570 

Mei 25230 22570 

Juni 24510 22570 

Juli 22895 22570 

Agustus 22700 22570 

September 20875 22570 

Oktober 20215 22570 

November 21500 22570 

Desember 22220 22570 

TOTAL 270505 270840 

Sumber: Data Perusahaan  

Dapat dilihat pada tabel 1.1 data permintaan perusahaan, terdapat kenaikan 

permintaan pada bulan mei-juni dan penurunan permintaan pada bulan 

September-oktober sehingga dengan permintaan yang tidak menentu ini dapat 

menyebabkan pemborosan pada inventory. Selain itu, terdapat pemborosan 

waiting pada pabrik dikarenakan waktu tunggu yang lama, menganggur, perisapan 

mesin dan memperbaiki mesin. Waste motion (gerakan yang tidak perlu) operator 

melakukan gerakan yang tidak perlu atau tidak melakukan pekerjaannya dengan 

benar salah satunya operator yang belum memahami kerja dengan baik, Waste 

pada transportation jarak yang terlalu jauh mengakibatkan lamanya waktu 

produksi, waste defect (kecacatan) produk yang rusak seperti kemasan kacang 

shanghai yang tidak rapat, waste overproduction produksi yang berlebih dan 
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waste overprocessing (proses yang berlebih/tidak tepat) seperti pada penuangan 

bumbu yang takarannya tidak tepat. 

Maka dari itu, perlunya untuk membuat sistem manajemen yang baru. Ide 

utamanya adalah pencapaian secara menyeluruh proses produksi dengan 

mengurangi pemborosan (waste) yang ada pada proses produksi.  

Teknik-teknik Lean Manufacturing menolong perusahaan untuk menjadi 

kompetitif, terkhusus dalam hal pengurangan waste (pemborosan) dalam operasi 

mereka dengan memaksimalkan aktivitas yang bernilai tambah (value added) 

(Forrester R, 1995 dalam Kurniawan, 2012). Pendekatan Lean Manufacturing 

sangat menunjang untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di PT. 

ABC. Berdasarkan permasalahan yang ada di perusahaan maka membutuhkan 

penyelesaian untuk mengurangi pemborosan. Dalam hal ini penggunaan metode 

lean manufacturing dapat mengidentifikasi dan mengurangi waste di dalam proses 

produksi.  

 

I.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini  

adalah : “Bagaimana mengidentifikasi dan meminimasi waste yang terjadi pada 

proses produksi kacang shanghai di PT. ABC”. 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian ini adalah sebagai beriut : 

1. Mengidentifikasi dan Mengurangi waste saat proses produksi kacang 

shanghai pada bungkus kecil di PT. ABC. 

2. Memberikan usulan perbaikan pada proses produksi kacang shangian 

bungkus kecil di PT. ABC. 

 

 

 

 

 

UPN "VETERAN" JAKARTA



 4 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Peneliti: 

Dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dengan 

menerapkan penggunaan metode Lean Manufacturing yang didapat 

dalam proses pembelajaran dengan kegiatan nyata di industri, dalam 

permasalahan waste yang ada di dalam proses produksi suatu 

perusahaan  

2. Bagi Perusahaan: 

Diharapkan pihak perusahaan dapat memanfaatkan penelitian dengan 

mengetahui penyebab terjadinya pemborosan di area produksi, sehingga 

perusahaan dapat mengurangi waste yang dialami selama ini. 

3. Bagi Universitas: 

Sebagai referensi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan bidang lean 

manufacturing yang berguna bagi pendidikan dan juga dapat 

menambah wawasan bagi pihak-pihak yang membutuhkan dan 

berminat untuk mengembangkannya. 

 

I.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan diaera proses produksi PT. ABC. 

2. Objek penelitian adalah pada produksi kacang shanghai bungkus kecil 

3. Penelitian ini tidak menyangkut masalah biaya. 

 

I.6 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: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori – teori pendukung dalam pemecahan masalah. 

Teori - teori tersebut meliputi penilitian terdahulu, pemborosan 

(waste), Lean Manufacturing, Value Stream Analysis Tools 

(VALSAT), Big Picture Mapping (BPM), Process Activity Mapping 

(PAM), fishbone diagram, kuisioner, dan Failure Mode Effects 

Analysis (FMEA). 

BAB III  METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi urutan langkah – langkah pemecahan masalah secara 

 sistematis mulai dari perumusan masalah dan tujuan yang ingin 

 dicapai, studi pustaka, pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menampilkan tentang data – data yang telah didapatkan 

secara langsung serta menyajikannya dalam bentuk yang mudah 

dipahami, serta membahas tentang pengolahan data yang membantu 

dalam proses pemecahan masalah. 

BAB V  PENUTUP 

 Bab ini akan memberikan kesimpulan atas analisa terhadap hasil 

pengolahan dan analisa data penelitian yang dilakukan dan 

memberikan saran berguna bagi perusahaan 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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