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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Seiring berkembangnya zaman, pertumbuhan perindustrian semakin meningkat 

dan menimbulkan persaingan yang sangat ketat. Setiap perusahaan dituntut untuk 

dapat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang ada sehingga dapat 

menghadapi persaingan dan dapat bertahan di pangsa pasar. Kesuksesan industri 

manufaktur dapat dilihat dari bagaimana perusahaan tersebut dapat memenangkan 

persaingan yang semakin ketat dan dapat terus bertahan dalam persaingan tersebut. 

Untuk itulah diperlukan beberapa usaha untuk dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan atau produk yang dihasilkan. Salah satu upaya untuk dapat meningkatkan 

profitabilitas yang di dapatkan adalah meminimasi pemborosan (waste) yang 

terdapat pada proses produksi perusahaan tersebut. 

Pemborosan (waste) adalah suatu kegiatan atau aktivitas tambahan yang tidak 

berguna dan tidak memberikan nilai tambah dalam proses produksi yang dapat 

melibatkan sumber daya atau resource lainnya. Munculnya pemborosan (waste) 

dapat menyebabkan turunnya pendapatan jika berhubungan dengan biaya dan juga 

turunnya loyalitas pelanggan jika dikaitkan dengan kepuasan pelanggan. Menurut 

Mughni (2010) paling tidak terdapat tujuh macam pemborosan (waste) yaitu: (1) 

overproduction; (2) waiting time (delay); (3) excessive transportation; (4) 

inappropriate processing; (5) excessive inventory; (6) unnecessary motion dan (7) 

defect. Sehingga sudah seharusnya perusahaan memberikan fokus terhadap 
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perbaikan kualitas dengan melakukan proses dan perbaikan yang terus menerus 

(continuous improvement).  

Pemborosan (waste) perlu untuk dieliminasi atau dihilangkan karena seluruh 

kegiatan non value added akan mengurangi profitabilitas perusahaan. Maka jika 

suatu perusahaan ingin mempertahankan posisinya dalam persaingan bisnis dan 

meningkatkan profitabilitasnya perlu dilakukan minimasi pemborosan (waste) 

dalam proses produksi mereka. 

Salah satu alat analisis untuk meminimalkan pemborosan (waste) adalah Value 

Stream Mapping (VSM). Value Stream Mapping adalah suatu alat (tools) yang 

biasa digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pemborosan (waste) yang 

terjadi dengan cara mengidentifikasi proses produksi melalui gambaran aliran 

produksi secara nyata dan detail sehingga dapat diketahui kegiatan atau aktifitas 

tambahan yang tidak berguna atau tidak bernilai (non value added activity) dalam 

perusahaan tersebut. 

CV. Harum Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak dibidang industri 

plastik sejak tahun 2000. Perusahaan tersebut terletak di Kawasan Industri Terboyo 

Semarang (KITS). Kini CV. Harum Sejahtera telah memiliki 18 mesin untuk plastik 

berjenis PP dan 12 mesin untuk jenis plastik HD/PE. Hingga saat ini, customer loyal  

yang dimiliki CV. Harum Sejahtera telah tersebar di 7 kota di Indonesia, seperti 

Cirebon, Pekalongan, Tegal, Weleri, Semarang, Jogja, dan Gombong. Dapat 

dikatakan bahwa CV. Harum Sejahtera ini telah berkembang pesat jika di 

bandingkan dengan 3 tahun yang lalu dimana perusahaan tersebut hanya memiliki 

8 mesin saja.  
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Karena pembuatan plastik ini berbahan dasar biji plastik, maka harga bahan 

baku plastik ini sangat dipengaruhi oleh harga minyak mentah dan harga US dollar. 

Jika terjadi kenaikan atau peningkatan harga minyak mentah dan US dolar maka 

harga biji tersebut juga akan semakin mahal. Jika harga bahan baku meningkat, 

maka akan mempengaruhi harga jual plastik yang sudah jadi tersebut.  

Berdasarkan data pra survey yang peneliti peroleh melalui wawancara dengan 

Manajer Produksi pada CV. Harum Sejahtera tentang pemborosan (waste) yang 

terjadi pada proses produksi plastik PP, didapatkan hasil sebagai berikut : 

 Tabel 1.1   

Rekapitulasi Wawancara Pra Survey 

Indikator Pertanyaan Jawaban dari Manajer Produksi 

CV. Harum Sejahtera 

Defect Terjadinya defect dalam produk di 

sebabkan oleh terjadinya down time 

sementara pada mesin sehingga 

menyebabkan kerusakan atau 

kecacatan pada produk tersebut. 

Inventory a. Dalam inventory terjadi 

penumpukan sementara pada 

produk jadi karena menurunnya 

permintaan plastik  yang 

disebabkan harga plastik 

sedang tinggi. 

b. Dalam inventory juga terjadi 

penumpukan barang setengah 

jadi yang disebabkan oleh 

waiting time pada proses 

pemotongan.  

Overproduction  a. Terdapat overproduction pada 

proses produksi plastik PP yang 

disebabkan oleh lebih besarnya 

jumlah produksi dibandingkan 

dengan jumlah penjualan atau 

permintaan.  

b. Overproduction ini juga 

dikarenakan perusahaan setiap 

harinya akan terus menerus 

mengolah 25 kg biji 
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Indikator Pertanyaan Jawaban dari Manajer Produksi 

CV. Harum Sejahtera 

polypropylene per mesinnya 

(mesin berjumlah 8) setiap 

harinya. 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Contoh pemborosan (waste) yang terjadi adalah jika harga plastik sedang naik, 

maka pemesanan plastik pun akan berkurang sehingga menyebabkan terjadinya 

excessive inventory atau penumpukan produk jadi atau WIP pada aliran produksi. 

Dalam proses produksi CV. Harum Sejahtera sudah menggunakan mesin. Namun 

dalam proses pengolahan, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan produk 

plastik tersebut terdapat kecacatan yang berakibat adanya pemborosan (waste). 

Penelitian ini untuk meneliti lebih lanjut mengenai pemborosan (waste) yang terjadi 

pada proses produksi CV. Harum Sejahtera. Berikut adalah proses produksi plastik 

jenis PP pada CV. Harum Sejahtera: 

 

 

Gambar 1.1 Proses Produksi Plastik PP CV. Harum Sejahtera 

Tahapan proses : 

1. Pengolahan biji Polypropylene menjadi plastik jenis PP dan digulung 

kedalam bentuk roll 

Bahan baku dari plastik ini adalah biji polypropylene. Biji tersebut akan 

dimasukkan kedalam mesin khusus untuk mengolah biji tersebut menjadi 

plastik bening atau transparan. Setelah plastik tersebut jadi, di bagian akhir 

mesin tersebut telah dipasang alat roll yang nantinya plastik yang telah jadi 

langsung tergulung pada alat roll yang telah disediakan. 

1 2 3 4 
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2. Gudang penyimpanan barang setengah jadi 

Setelah plastik tersebut telah jadi dalm bentuk roll, maka akan di bawa 

menuju gudang penyimpanan barang setengah jadi untuk nantinya dibawa 

ke ruang pemotongan. 

3. Pemotongan dan packing 

Plastik tersebut akan dipotong menggunakan mesin khusus menjadi 

beberapa macam ukuran sesuai dengan orderan yang ada dan setelah itu 

langsung dikemas/ di packing dan dibawa ke gudang penyimpanan produk 

jadi. 

4. Gudang penyimpanan produk jadi 

Setelah plastik PP selesai dikemas, dibawa langsung menuju gudang 

penyimpanan produk jadi untuk nantinya dikirim ke pelanggan. 

Berikut adalah data produksi dan data penjualan plastik jenis PP pada CV. 

Harum Sejahtera pada minggu ke-3 dan ke-4 dalam bulan Desember 2016  

Tabel 1.2  

Tabel Data Produksi dan Data Penjualan CV. Harum Sejahtera 

MINGGU KE- JUMLAH 

PRODUKSI  

(KG) 

JUMLAH 

PENJUALAN 

(KG) 

SISA 

PRODUKSI 

(KG) 

III 28.116,28 26.478,08 1.638,08 

IV 32.197,12 27.187,22 5.009,9 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah (2017) 

Berdasarkan data produksi dan data penjualan yang didapatkan dari hasil pra 

survey yang dilakukan peneliti diatas, maka dapat dilihat bahwa terdapat 

pemborosan (waste) yaitu kelebihan pada produksi (overproduction) CV. Harum 

Sejahtera dimana minggu ke-3 terdapat kelebihan produksi sebanyak 1.638,08 kg 

dan pada minggu ke-4 terdapat kelebihan produksi sebanyak 5.009,9 kg. Kelebihan 
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produksi tersebut dikarenakan 8 mesin yang digunakan akan terus menerus 

mengolah 25 kg biji polypropylene per 1 mesin setiap harinya hingga jam kerja 

berhenti. Tindakan tersebut yang mengacu pada penyebab overproduction pada 

proses produksi plastik PP pada CV. Harum Sejahtera. Kelebihan produksi tersebut 

juga berdampak pada pemborosan (waste) yang lainnya seperti excessive inventory 

atau terjadi penumpukan barang jadi pada gudang penyimpanan. 

Karena pemborosan (waste) secara umum sering terjadi dalam perusahaan dan 

belum sepenuhnya disadari oleh setiap perusahaan dan dapat mempengaruhi 

keuntungan perusahaan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Rancangan Minimasi Pemborosan (Waste) Dengan 

Menggunakan Value Stream Mapping Tools (Studi Kasus Pada CV. Harum 

Sejahtera)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana rancangan minimasi pemborosan (waste) dengan menggunakan 

Value Stream Mapping Tools pada CV. Harrum Sejahtera ? 

1.3 Batasan Penelitian 

Penelitian ini hanya dilakukan dalam proses produksi plastik jenis PP pada CV. 

Harum Sejahtera karena merupakan permintaan pihak perusahaan dengan alasan 

plastik jenis PP merupakan produk yang paling laku dan lebih banyak permintaan 

pelanggan dibandingkan dengan plastik jenis HDPE. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui/menjelaskan pemborosan (waste) pada CV. Harum 

Sejahtera dengan menggunakan Value Stream Mapping Tools dan memberikan 

rancangan minimasi untuk dapat meminimalkan pemborosan (waste)  tersebut. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini untuk berbagai pihak seperti : 

a. Bagi Peneliti 

Manfaat penelitian ini adalah dapat meminimalkan terjadinya 

pemborosan (waste) yang terjadi pada proses produksi suatu perusahaan 

manufaktur dan meningkatkan keefektifan dan keefisienan 

produktivitas perusahaan peneliti kelak dengan menggunakan ilmu 

pengetahuan yang didapatkan pada mata kuliah Manajemen 

Produktivitas. 

b. Bagi Praktisi 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi manajemen perusahaan 

dalam meminimasi pemborosan (waste) yang terjadi dalam proses 

produksi perusahaan dalam rangka meningkatkan keuntungan yang 

didapatkan. 

c. Bagi Pembaca 

Dapat menjadi sumber referensi untuk mereka yang hendak meneliti 

mengenai minimasi pemborosan (waste) dengan menggunakan Value 

Stream Mapping Tools. 


