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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses produksi dalam perusahaan dapat dikatakan sebuah proses yang 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Tentunya dalam memproduksi suatu 

barang ataupun jasa perusahaan akan berusaha untuk memenuhi apa yang 

diinginkan konsumen. Untuk memenuhi apa yang dinginkan konsumen, suatu 

perusahaan harus mampu untuk mengelola proses produksinya agar lebih efektif 

sekaligus efisien. Dengan memenuhi apa yang diinginkan konsumen perusahaan 

akan memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan perusahaan 

kompetitornya. Untuk bisa meningkatkan produktivitasnya, perusahaan harus bisa 

menentukan dan memilih kegiatan proses produksi yang dapat memberikan nilai 

tambah bagi produk serta harus mampu untuk mengurangi waste yang terjadi 

selama proses produksi. Situasi demikian menuntut perusahaan untuk melakukan 

perbaikan yang bersifat kontinu atau berkelanjutan. 

Waste merupakan segala aktivitas kerja yang tidak meberikan nilai tambah 

dalam proses produksi (Gaspersz, 2007). Munculnya waste tentu akan 

menimbulkan proses produksi yang tidak efisien serta efektif. Waste yang terjadi 

dalam proses produksi dapat berupa overproduction, delay, transportation, 

processes, inventories, motions, defect product yang dikenal sebagai seven waste.  
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Dalam beberapa penelitian yang berhubungan dengan waste seperti pada 

penelitian dari Cahyanti, Choiri, & Yuniarti pada tahun 2013 terdapat 4 waste yang 

muncul pada proses produksi botol yaitu defect, overproduction, waiting, dan 

inventories (Cahyanti, Choiri, & Yuniarti, 2013). Melihat dari penelitian lain yang 

berjudul Implementasi Metode Lean Six Sigma Sebagai Upaya Minimasi Waste 

Pada PT. Prime Line International tahun 2012 juga muncul 3 waste paling dominan 

yaitu defect, waiting time, dan overproduction (Dewi dan Setyanto, 2012) 

Dari hasil penelitian Dewi dan Setyanto pada tahun 2012, waste 

mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan sehingga output dari perusahaan 

diproses dengan berbagai tambahan biaya yang tidak perlu. Seperti ketika muncul 

waste berupa defect, maka produk yang mengalami defect tersebut tidak akan 

pasarkan atau akan melalui proses tambahan agar produk tersebut dapat dipasarkan. 

Ketika harus melalui proses tambahan maka akan menimbulkan waste baru yaitu 

waiting karena proses akan terhambat dengan munculnya tahap untuk mengurangi 

defect. Begitu pula dengan waste yang berupa overproduction, dampak yang 

muncul ketika suatu perusahaan mengalami overproduction adalah produk yang 

dihasilkan mengalami kelebihahan sehingga dapat memunculkan waste lain yaitu 

inventories 

CV Nywan Garmindo adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

garmen khususnya pakaian anak-anak. Produk yang dihasilkan CV Nywan 

Garmindo antara lain dress anak-anak ,dressbaby, dress balita, kemeja anak-anak, 

dan singlet untuk anak-anak sampai dewasa. Perusahaan ini merupakan perusahaan 
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yang didirikan oleh Bapak Benny Suryadi Gunawan yang berada di Kawasan 

Industri Candi Blok H. No 22 Semarang.  

CV Nywan Garmindo adalah sebuah perusahaan yang menggunakan sistem 

MTS (Make to Stock) dalam sistem produksinya. Perusahaan membuat produk lalu 

menyimpannya didalam gudang setelah produk sudah ada maka perusahaan akan 

menawarkan desain produk yang sudah ada tersebut ke pasar. Dalam proses 

produksinya CV Nywan Garmindo memiliki sistem proses produksi yang 

dinamakan CMT (Cutting Making Trimming). CMT merupakan bagian dari proses 

produksi CV Nywan Garmindo dimana didalamnya terdapat 2 jenis yaitu LINE dan 

borongan. CMT ini hanya diberlakukan pada tahap penjahitan. CMT LINE 

merupakan sistem proses produksi dimana 1 buah produk dapat dibuat lebih dari 10 

orang. Setiap orang memiliki keahliannya masing-masing seperti memasang 

lengan, memasang hiasan dan sebagainya dilakukan oleh orang yang berbeda. 

Sedangkan CMT borongan merupakan sistem proses produksi dimana penjahitan 

dikerjakan oleh 1 orang saja.Baik memasang hiasan, ornamen, lengan, sampai 

jadilah 1 buah produk jadi. 

Proses produksi dalam CV Nywan Garmindo dilakukan dalam beberapa 

tahapan yaitu bagian desain, model, pola, grading, pemotongan, seri, penjahitan, 

quality control, packaging, dan penyimpanan digudang. Bagian desain merupakan 

proses mendesain motif dari pakaian yang akan diproduksi. Desain dibuat dalam 

bentuk digital menggunakan komputer.Tahap selanjutnya adalah dari desain yang 

sudah ada dibuatlah sketsa model dress atau kemeja yang akan diproduksi. Dari 

model yang sudah ada akan dibuat pola bentuk badan yang disesuaikan dengan 
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produk yang akan dibuat. Pola dibuat menggunakan kertas koran yang bentuknya 

sudah disesuaikan dengan model yang direncanakan. Setelah terdapat pola maka 

akan masuk ke tahap grading yaitu tahap untuk memperbanyak size  dari pola yang 

sudah ada. Ketika size sudah siap maka kain yang ada akan dipotong sesuai dengan 

pola yang sudah direncanakan serta size nya masing-masing. Setelah tahap 

pemotongan selesai akan masuk ke tahap seri dimana semua hasil potongan akan di 

kelompokan sesuai dengan size nya masing-masing. Misalnya untuk bagian lengan 

ukuran S akan dikumpulkan bersama bagian lain yang ukuran S juga. Setelah semua 

di kelompokan maka akan masuk ke tahap penjahitan yang dilakukan dengan 2 

sistem yaitu Line atau borongan. Setelah produk selesai dijahit akan dibawa ke 

divisi quality control untuk di cek apakah produk layak untuk dijual atau tidak. 

Setelah lolos di divisi quality control produk akan di kumpulkan lalu masuk ke 

tahap packaging dan kemudian akan disimpan di dalam gudang barang jadi sebelum 

perusahaan mendapatkan pesanan dari produk yang sudah ada tersebut.  

Untuk dapat melihat kinerja setiap divisinya CV Nywan Garmindo 

melakukan pencatatan produksi yang disesuaikan dengan tiap divisi atau 

tahapannya.Berikut merupakan data jumlah produksi yang dilakukan divisi potong, 

jahit dan quality control di bulan Oktober 2016 dapat dilihat dalam tabel 1.1, tabel 

1.2, dan tabel 1.3 : 
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Tabel 1.1 

Data Produksi Divisi Potong 

CV Nywan Garmindo Oktober 2016 

KODE / PRODUK JUMLAH PRODUKSI 

A 0004 600 

A 0005 384 

B 8029 500 

B SML ( color ) 864 

B SML ( white ) 72 

Singlet ( color ) 864 

Singlet ( white ) 120 

TOTAL 3404 

 

Tabel 1.2 

Data Produksi Divisi Jahit 

CV Nywan Garmindo Oktober 2016 

KODE / PRODUK CMT JUMLAH PRODUKSI 

A 0002 Yanti ( Batang ) 504 

A 0004 Line 600 

A 0005 Aris 384 

B 8007 Yanti 500 

B 8013 Kas 500 

B 8015 Risky ( Gubug ) 500 

B 8024 Line 500 

N 0018 Yati 600 

N 0028 Tri 800 

P 977 Anggoro 300 

P 978 Line 1008 

P 979 Line 780 

P 980 Line 756 

Singlet ( white ) Risky 100 

Singlet ( white ) Voni 400 

TOTAL 8232 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2016 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2016 
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Tabel 1.3 

Data Produksi Divisi Quality Control (QC) 

CV Nywan Garmindo Oktober 2016 

KODE / PRODUK JUMLAH PRODUKSI 

A 0004 600 

B 8027 500 

P 972 1000 

P 975 544 

P 978 1008 

P 979 376 

P 980 756 

TOTAL 4784 

 

Setiap produk memiliki kode masing-masing kode A untuk dress balita, 

kode B untuk dress baby, kode N untuk dress biasa anak-anak, kode P untuk dress 

fashion anak-anak, kode H untuk kemeja anak-anak, dan juga Singlet yang tidak 

menggunakan kode karena pola yang tidak berubah. Dapat dilihat dari data diatas 

CV Nywan Garmindo bahwa selama bulan oktober tersebut CV Nywan Garmindo 

tidak sama sekali memproduksi produk dengan kode H atau kemeja sehingga dapat 

disimpulkan bahwa produk utama dari CV Nywan Garmindo adalah dress baik 

untuk baby, balita, maupun anak-anak.  

Dari data yang diperoleh diatas dapat dibuat data baru yang sudah diolah 

untuk melihat seberapa baik aliran proses produksi didalam tahapan tersebut. Setiap 

produk dikelompokan sesuai kodenya dan diurutkan sesuai dengan urutan tahapan 

proses produksinya maka diperoleh data pada tabel 1.4 

 

 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2016 
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Tabel 1.4 

Data Produksi Produk DressDivisi Potong – Jahit – QC  

CV Nywan Garmindo Oktober 2016 

KODE 

PRODUK 

TAHAP PRODUKSI 

POTONG JAHIT QC 

A 0002 o 504 x 

A 0004 600 600 x 

A 0005 384 384 x 

B 8007 o 500 x 

B 8013 o 500 x 

B 8015 o 500 x 

B 8024 o 500 x 

B 8027 o o 500 

B 8029 500 x x 

N 0018 o 600 x 

N 0028 o 800 x 

P 972 o o 1000 

P 975 o o 544 

P 977 o 300 x 

P 978 o 1008 1008 

P 979 o 780 376 

P 980 o 756 756 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2016 

Dari data diatas ingin menunjukkan adanya waste berupa waiting time / 

delay dalam perusahaan yang dapat dilihat dari masalah signifikan yang terjadi pada 

perusahaan yaitu tidak semua produk terproses dalam 1 bulan. Huruf o pada data 

berarti produksi sudah dilakukan pada bulan sebelumnya dan huruf x pada data 

berarti produksi baru bisa dilakukan di bulan depan. Dari setiap tahap proses pada 

tabel diatas terlihat jelas ada produk dari bulan September yang baru bisa diproses 

di bulan Oktober, dan juga ada proses dibulan Oktober yang belum dikerjakan dan 

harus dilakukan pada bulan November. Adapula yang menunjukkan bahwa proses 
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produksi yang dilakukan yang tidak  selesai yaitu pada produk dengan kode P 979 

dimana dijahit sebanyak 780 unit namun ketika pada tahap QC hanya bisa 376 unit 

saja. Dengan data diatas dapat dilihat bahwa perusahaan masih mengalami delay 

proses yang cukup banyak pada setiap tahap proses produksinya.  

Dengan digunakan sistem MTS ( Make to Stock ) perusahaan harus 

mengeluarkan biaya tambahan berupa biaya penyimpanan. Hal ini juga merupakan 

sebuah pemborosan yang cukup berpengaruh dalam perusahaan apalagi ketika tidak 

sedang dalam musim dimana banyak orang mencari pakaian. Dengan sistem MTS 

untuk sebuah perusahaan dengan produk yang cenderung musiman akan sangat 

sulit untuk memperkirakan jumlah stock berlebih di dalam gudang. Tidak hanya 

tentang pemborosan excessive inventory saja. Dalam melakukan produksi juga bisa 

dijumpai adanya produk cacat sehingga harus dilakukan proses rework atau remake 

produk. Selain itu melihat tempat produksi dengan denah yang cukup terpencar dan 

jumlah karyawan disetiap divisi pekerjaan yang kurang merata juga menjadi 

penyebab munculnya pemborosan diberbagai aspek. 

Berikut merupakan data semua produk yang diproduksi CV Nywan 

Garmindo yang harus mengalami proses rework atau remake dibulan September 

dan Agustus 2016 dapat dilihat dalam tabel 1.5 
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Tabel 1.5 

Data Keseluruhan Produk Rework / Remake 

CV Nywan Garmindo September dan Agustus 2016 

KODE 

PRODUK 
CMT 

TOTAL 

PRODUKSI 

PRODUK 

REWORK 
PERSENTASE 

B 8006 Pipit 500 178 35.60 % 

B 8012 Line 500 219 43.80 % 

B 8014 Line 500 82 16.40 % 

B 8016 Line 800 98 12.25 % 

B 8017 Line 800 438 54.75 % 

N 0016 Tri 600 119 19.83 % 

N 0019 Tri 1000 51 5.10 % 

P 967 Tri 1160 204 17.59 % 

P 969 Line 600 217 36.17 % 

P 970 Kasminah 608 151 28.84 % 

P 973 Tri 800 96 12.00 % 

TOTAL 7868 1853 23.55  % 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah, 2016 

Dari data diatas yang diambil dari bulan September hingga Agustus 2016 

terdapat produk yang harus mendapatkan proses rework atau remake karena 

merupakan produk cacat. Secara keseluruhan produk cacat yang dihasilkan 

sebanyak 1853 produk dari 7868 produk yang diproduksi tiap CMT yang 

menghasilkan produk cacat tersebut. 23.55% produk mengalami proses pengerjaan 

kembali atau perbaikan agar dapat tetap dijual dipasar. Produk dengan kode B dan 

P adalah produk yang paling banyak mengalami cacat yaitu dress baby, dan dress 

fashion. 

Berikut merupakan layout dari tempat produksi di CV Nywan Garmindo 

dimana begitu terlihat bahwa jarak setiap tahapnya cukup berjauhan dapat dilihat 

pada gambar 1.1 
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Gambar 1.1  Layout CV Nywan Garmindo (Skala 1:400) 

Dari layout diatas nampak jarak tempat setiap tahapan produksinya yang 

cukup jauh sehingga menimbulkan waste berupa excessive transportation. Urutan 

proses produksinya dimulai dari BB yang merupakan gudang bahan baku, 

kemudian DS yang merupakan tempat untuk mendesain model, membuat pola dan 

melakukan grading, tahap selanjutnya yaitu kode P yang merupakan tempat untuk 

melakukan pemotongan, lalu kode S yang merupakan tempat untuk melakukan 

tahap seri, kemudian dijahit pada kode JH yang merupakan tempat untuk 

melakukan penjahitan, lalu menuju kodo QC dimana merupakan tempat untuk 

melakukan quality control bagi produk yang sudah jadi, setelah itu dibawa ke kode 
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PC yang merupakan tempat untuk melakukan tahap packaging, dan terakhir dibawa 

ke kode BJ yang merupakan gudang penyimpanan barang jadi, dan untuk kode K 

adalah kantor pemilik perusahaan. Tentu sangat terlihat sesuai dengan urutan tahap 

proses produksi dress di CV Nywan Garmindo bahwa terdapat jarak tempuh yang 

cukup signifikan jauhnya yaitu pada tahap seri menuju penjahitan, lalu menuju ke 

tahap quality control.  

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan dibuat sebuah 

penelitian berjudul “Rancangan Minimasi Waste pada Proses Produksi Dress 

pada CV Nywan Garmindo dengan Menggunakan Metode Lean Six Sigma” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka masalah yang ada 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apa saja waste yang teridentifikasi dalam proses produksi dress pada CV 

Nywan Garmindo ? 

2. Bagaimana rancangan minimasi waste pada proses produksi dress pada CV 

Nywan Garmindo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi waste yang terjadi 

dalam proses produksi dress di CV Nywan Garmindo serta memberikan 

rekomendasi perbaikan dengan rancangan minimasi waste pada proses produksi 

dress di CV Nywan Garmindo untuk memperbaiki proses produksi menjadi lebih 

efektif dan efisien.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk beberapa pihak, yaitu : 

1. Perusahaan 

Bagi perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan 

memperkaya wawasan untuk mengontrol pemborosan yang terjadi dalam 

proses produksi serta memperoleh tindakan yang tepat untuk bisa 

mengurangi pemborosan yang terjadi didalam perusahaan. 

2. Peneliti 

Bagi peneliti, proses serta hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengalaman dan juga wawasan pengetahuan dalam hal 

mengidentifikasi pemborosan (waste) dalam suatu perusahaan untuk dapat 

meningkatkan efektivitas proses produksi. Mampu menambah 

kepercayaan diri peneliti untuk dapat mengambil keputusan dalam dunia 

kerja peneliti kedepan. 

3. Lembaga atau Perguruan Tinggi 

Bagi lembaga dan perguruan tinggi, hasil dan penelitian ini akan 

menambah referensi buku yang ada di perpustakaan bagian Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Katholik 

Soegijapranata, khususnya mengenai identifikasi waste dengan metode 

lean sigma, yang dapat dijadikan informasi sebagai bahan perbandingan 

antara teori-teori yang didapat di perkuliahan dengan praktek di lapangan.  
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1.5 Batasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan hanya pada produk dress karena dress adalah 

produk dengan jumlah produksi terbesar di CV Nywan Garmindo dan 

merupakan produk yang banyak mengalami proses rework karena 

kesalahan kerja. 

2. Penelitian ini dilakukan hanya pada CMT LINE karena pada CMT LINE 

lebih sering mengalami produk cacat dari pada CMT borongan yang dapat 

dilihat dari data produk yang mengalami proses rework /remake.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


