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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
 

4.1 Sejarah Perusahaan 

CV. Harum Sejahtera ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 

industri plastik. Perusahaan ini telah memproduksi 2 macam jenis plastik yaitu 

plastik PP dan plastik HDPE. Produk yang dihasilkan ada dalam berbagai mcam 

pilihan ukuran. 

Perusahaan ini didirikan oleh Pak Candra pada tahun 2000 yang berlokasi pada 

Kawasan Industri Terboyo Semarang (KITS). Beliau mendirikan perusahaan 

plastik ini  dikarenakan Beliau terinspirasi dari tempat Beliau bekerja yang bergerak 

dibidang usaha yang sama. 

Berawal dari home industry yang hanya memiliki 8 mesin saja, kini CV. Harum 

telah semakin berkembang hingga mengalami peningkatan jumlah mesin serta 

tenaga kerja. 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. 

Setelah Pak Candra meninggal, kini CV. Harum Sejahtera telah dipercayakan 

kepada Pak Rudi selaku anak kandung Beliau. Kini CV. Harum Sejahtera telah 
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memiliki customer yang loyal dari beberapa kota di Indonesia seperti Cirebon, 

Tegal, Semarang, Pekalongan, Weleri, Jogja dan Gembong. 

 

 

4.2 Proses Produksi CV. Harum Sejahtera 

 

Gambar 4.1 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. 

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 
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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. 

4.3 Struktur Organisasi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi 

Pada gambar struktur organisasi diatas dapat disimpulkan bahwa produksi CV. 

Harum Sejahtera berjalan 24 jam sehari dengan dibagi menjadi 3 shift. Shift 1 

bekerja dari pukul 07.00 hingga 15.00; Shift 2 bekerja dari pukul 15.00 hingga 

23.00; dan Shift 3 bekerja dari pukul 23.00 hingga 07.00. dan di setiap shift terdapat 

1 orang yang bertanggung jawab untuk menjadi Quality Control. 
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4.4 Hasil Analisis 

4.4.1 Analisa Pemetaan Dengan Menggunakan Big Picture Mapping 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.3 Big Picture Mapping Proses Produksi Plastik PP 

 

Dari hasil big picture mapping diatas, dapat dilihat proses produksi 

plastik PP pada CV. Harum Sejahtera tergambar secara seri, namun pada 

kenyataannya dalam proses produksi diatas terdapat waktu tunggu yang terlalu 

lama yang terjadi pada pengiriman produk setengah jadi dari storage menuju 

tahap pemotongan dan packing. Hal itu dikarenakan operator pada storage 

produk setengah jadi menunggu informasi dari Manajer Produksi untuk 
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mengirimkan jumlah produk yang dibutuhkan untuk diberikan pada operator 

pada tahap pemotongan dan packing. Sehingga berdasarkan permasalahan 

yang terjadi tersebut, menimbulkan penumpukan yang berlebihan pada gudang 

penyimpanan barang setengah jadi. 

4.4.2 Identifikasi Pemborosan (Waste) Dengan Menggunakan Kuesioner 

7 Pemborosan (Waste) 

Kuesioner ditujukan kepada Manajer Produksi yang dimana Beliau 

dianggap yang paling memahami seluruh kegiatan proses produksi dari awal 

hingga akhir. Kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui skor tertinggi pada 

setiap jenis pemborosan (waste) yang terjadi pada proses produksi plastik PP 

pada CV. Harum Sejahtera. Sehingga pada langkah analisis berikutnya, dapat 

dilakukan pencarian jalan keluar atau rancangan minimasi pemborosan (waste) 

tersebut. Berikut adalah rekapitulasi kuesioner 7 pemborosan (waste) yang 

didapatkan : 

Tabel 4.1 

 Rekapitulasi Kuesioner 7 Pemborosan (Waste) 

No. Jenis Pemborosan (Waste) Skor Keterangan 

Skor 

1 Overproduction 1 Terjadi 

overproduction 

tapi belum 

menyebabkan 

meningkatnya 

inventory cost 

2 Waiting Time 2 Waiting time 

yang terjadi 

menyebabkan 

bertambahnya 

lead time 

produksi. 

3 Excessive Transportation 1 Terjadi 

transportasi 
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No. Jenis Pemborosan (Waste) Skor Keterangan 

Skor 

berlebih 

namun belum 

mengganggu 

proses 

produksi. 

4 Innapropriate Processing 0 Tidak terjadi 

inappropriate 

processing 

5 Excessive Inventory 1 Terdapat 

inventory yang 

tidak perlu 

namun belum 

mengganggu 

proses 

produksi dan 

tidak 

membutuhkan 

extra inventory 

cost 

6 Unnecessary Motion 1 Terdapat 

pergerakan 

yang tidak 

perlu namun 

belum 

mengganggu 

proses 

produksi 

7 Defect 2 Defect yang 

terjadi 

menimbulkan 

kerugian untuk 

perusahaan 

sehingga 

membutuhkan 

rework atau 

pengerjaan 

ulang 

TOTAL SKOR 8 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2017) 

Dari analisis hasil kuesioner, dapat dilihat bahwa jenis pemborosan 

(waste) yang paling banyak memberikan efek terhadap keberlangsungan proses 
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produksi yaitu waiting time dan defect. Kedua jenis pemborosan (waste) ini 

memiliki skor yang paling tinggi yaitu sebesar 2 poin yang berarti menyebabkan 

bertambahnya lead time proses produksi plastik PP dan menimbulkan kerugian 

untuk perusahaan karena diperlukannya rework atau pengerjaan ulang pada 

produk yang cacat. 

Sedangkan jenis pemborosan (waste) seperti overpoduction yang terjadi 

tidak menimbulkan kerugian karena tidak menyebabkan meningkatnya 

inventory cost. Selanjutnya, pada pemborosan (waste) excessive transportation 

tidak mengganggu proses produksi yang berjalan. Pada proses produksi plastik 

PP CV. Harum Sejahtera, Manajer Produksi menyatakan bahwa tidak terdapat 

inapropriate processing pada setuiap tahap proses yang ada. Karena sistem 

produksi CV. Harum Sejahtera yang melakukan pengolahan bahan baku secara 

terus menerus selama 24 jam, maka hal itu menyebabkan terjadi excessive 

inventory. Namun pemborosan tersebut tidak mengganggu proses produksi dan 

tidak menimbulkan extra inventory cost. Selanjutnya pada pemborosan (waste) 

unnecessary motion, pemborosan (waste) yang terjadi diakibatkan karena 

terdapat pergerakan yang tidak diperlukan seperti salah satunya adalah pada 

tahap proses pemotongan ke tahap packing, operator harus mengirimkan plastik 

yang telah selesai dipotong dan mengirimkannya ke bagian packing yang 

terletak di pintu masuk ruang pemotongan dan packing, sehingga pergerakan 

yang tidak diperlukan tersebutlah menyebabkan bertambahnya lead time proses 

produksi. 
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4.4.3 Identifikasi Pemborosan (Waste) Dengan Menggunakan Tool Pada 

VALSAT 

a. Overproduction 

Untuk mengidentifikasi pemborosan (waste) overproduction, 

peneliti telah menghitung total produksi dan total penjualan selama 

bulan Mei 2017. Berikut adalah data total produksi dan total penjualan 

selama bulan Mei 2017 : 

Tabel 4.2   

Data Jumlah Produksi dan Jumlah Penjualan Plastik PP Pada Bulan Mei 

2017 

Minggu ke- Jumlah 

Produksi 

(KG) 

Jumlah 

Penjualan 

(KG) 

Sisa 

Produksi 

I 29.540,22 20.086,53 9.453,69 

II 33.420,52 36.746,75 (3.296,53) 

III 37.286 24.962,98 12.323,02 

IV 53.271,27 29.446,87 23.824,4 

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Grafik Identifikasi Overproduction Pada Bulan Mei 2017 
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa pada Minggu ke I terdapat 

overproduction sebesar 9.453,695 kg. Minggu ke II mengalami 

kekurangan produksi sebesar 3.296,53 kg. Minggu ke III terdapat 

overproduction sebesar 12.323,02 kg. Dan pada Minggu ke IV terdapat 

overproduction sebesar 23.842,4 kg. 

Dalam grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa pada Minggu II dan 

pada Minggu IV terdapat peningkatan permintaan yang tidak diduga. 

Sehingga pada Minggu II terjadi kekurangan produksi sebesar 3.296,53 

kg. Namun kekurangan tersebut dapat diatasi dengan segera karena 

pada Minggu I masih terdapat inventory sebesar 9.453,695 kg.  

b. Excessive Inventory 

Pada jenis pemborosan (waste) ini, terjadi jika cumulative lead time 

lebih besar dari waktu inventory yang dibutuhkan dalam 1 siklus proses 

produksi. identifikasi pemborosan ini hanya fokus pada 1 siklus 

jalannya proses produksi dari pemesanan hingga order sampai ke 

perusahaan CV. Harum Sejahtera. Berikut adalah data yang didapatkan 

peneliti untuk mendukung identifikasi pemborosan (waste) excessive 

inventory : 
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Tabel 4.3  

Rekapitulasi Wawancara Dengan Manajer Produksi CV. Harum Sejahtera 

Mengenai Pemborosan (Waste) Excessive Inventory 

Indikator Pertanyaan Jawaban 

Persediaan bahan baku di 

gudang penyimpanan; Untuk 

berapa lama 

75 ton; 14 hari 

Melakukan order bahan baku 

ke supplier 

Hari ke-13 

Bahan baku sudah sampai di 

CV. Harum Sejahtera 

1 hari setelah melakukan 

order 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah (2017) 

Dari hasil data diatas, peneliti menggambarkannya ke dalam 

diagram supply chain response matrix sebagai berikut : 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.5 Diagram Supply Chain Response Matrix 

Dalam gambar diagram supply chain response matrix ini, sumbu 

horisontal menunjukkan cumulative lead time selama 14 hari kerja dan 

sumbu vertikal menunjukkan bahwa bahan baku sebesar 75 ton dapat 

digunakan untuk 14 hari. Pada hari ke-13 perusahaan akan melakukan 

order ke supplier material, rata-rata perusahaan akan melakukan order 
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sebanyak 75 ton per sekali order. Dan waktu kedatangan material 

sejumlah 75 ton adalah 1 hari  karena lokasi supplier berada di 

Semarang sehingga waktu pengiriman tidak membutuhkan waktu yang 

lama melainkan cukup sehari saja sudah dapat sampai ke gudang 

penyimpanan  CV. Harum Sejahtera. sehingga total waktu lead time 

yang dibutuhkan adalah selama 28 hari. 

c. Waiting Time, Excessive Transportation, Inapropriate 

Processing, dan Unnecessary Motion 

Untuk mengidentifikasi ke-4 jenis pemborosan (waste) ini, peneliti 

menggunakan diagram proses yang dimana hasil pengamatan dilakukan 

untuk 1 siklus saja. Untuk membuat diagram proses, peneliti 

mengumpulkan data terlebih dahulu, berikut adalah data yang 

didapatkan : 

Tabel 4.4 Data Waktu Proses Dalam 1 Siklus Pada Proses 

Pengolahan Bahan Baku Biji Plastik 

No. Aktivitas Waktu 

1. Mengambil biji Polypropylene dari 

gudang penyimpanan 

- 

2. Menempatkan biji ke ruang 

produksi pengolahan biji plastik 

10 detik 

3. Mengolah biji plastik (per 25 kg) 60 menit 

4. Inspeksi produk yang mengalami 

defect 

60 menit 

5. Memindahkan plastik yang telah 

jadi dalam bentuk roll ke gudang 

penyimpanan produk setengah jadi 

15 detik 

6. Menunggu informasi untuk 

melanjutkan ke tahap pemotongan 

dan packing 

15 menit 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2017) 
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Tabel 4.5  

Identifikasi Waiting Time, Excessive Transportation, Inapropriate Processing, 

dan Unnecessary Motion Dengan Menggunakan Process Chart Pada Proses 

Pengolahan Bahan Baku Biji Plastik 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 4.6  

Data Waktu Proses Dalam 1 Siklus Pada Proses Pemotongan 

No. Aktivitas Waktu 

1. Memindahkan produk setengah jadi ke tahap 

pemotongan dan packing 

15 detik 

2. Pemotongan plastik ke dalam berbagai 

macam ukuran (per 25 kg) 

30 menit 

3. Inspeksi produk yang mengalami defect 30 menit 

4. Proses Packing 10 menit 

5. Menempatkan produk yang telah di packing 

ke dalam gudang penyimpanan produk jadi 

(Tanya termasuk transportasi atau 

penyimpanan) 

15 detik 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2017) 
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Tabel 4.7  

Identifikasi Waiting Time, Excessive Transportation, Inapropriate Processing, 

dan Unnecessary Motion Dengan Menggunakan Process Chart Pada Proses 

Pemotongan 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grafik proses yang ditunjukkan dalam Tabel 4.5 dan Tabel 4.7 

merupakan metode saat ini dari proses produksi plastik jenis PP pada 

CV. Harum Sejahtera. Aktivitas-aktivitas seperti transportasi, inspeksi, 

delay dan penyimpanan (storage) merupakan aktivitas yang tidak 

menambah nilai yang dapat menimbulkan penyebab terjadinya 

pemborosan (waste). Maka dari itu, sudah menjadi tanggung jawab 

Manajer Produksi untuk dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan 

pemborosan (waste) yang terjadi dan meningkatkan tingkat presentase 

dari Nilai Waktu Tambah. Aktivitas yang bukan merupakan nilai 

tambah adalah sebuah pemborosan (waste) dikarenakan mereka adalah 

sumber daya yang dianggap dapat merugikan perusahaan.  

Pada Tabel 4.5 dapat kita lihat bahwa aktivitas yang tidak 

menambah nilai yang menyebabkan terjadinya pemborosan (waste) 
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adalah mengambil bahan baku biji plastik pada gudang penyimpanan, 

lalu menempatkannya pada ruang proses produksi pengolahan biji 

tersebut, lalu menginspeksi produk yang mengalami defect, 

memindahkan produk setengah jadi pada gudang penyimpanan, dan 

menunggu informasi dari PPIC untuk melanjutkan ke tahap 

pemotongan dan packing. Sedangkan presentase nilai tambah yang 

didapatkan adalah sebesar 49,8% dan pada Tabel 4.7 didapati aktivitas 

yang menimbulkan pemborosan (waste) adalah adanya proses 

pemindahan setengah jadi dari gudang penyimpanan barang setengah 

jadi menuju ke tahap pemotongan dan packing, lalu inspeksi produk 

yang mengalami defect, dan menempatkan produk yang telah jadi ke 

gudang penyimpanan produk jadi. Sedangkan presentase nilai tambah 

yang didapatkan adalah sebesar 56,7%.   

d. Defect 

Berdasarkan data yang didapatkan, diketahui total produksi 

berjumlah 153.518,01 KG dan persentase defect sebesar 5% dari jumlah 

total produksi. 

Defect  = Total Production x 5%  

  = 153.518,01 KG x 5% 

  = 7.675,901 KG 

 

Good production = Total Production – Defect 

   = 153.518,01 KG – 7.675,901 KG 
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   = 145.842,109 KG 

Tabel 4.8  

Identifikasi Defect pada bulan Mei 2017 

Total 

Production 

(KG) 

Good Production 

(KG) 

Defect 

(KG) 

Persentase 

Defect 

153.518,01 145.842,109 7.675,901 5% 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah (2017) 

Pada bulan Mei 2017, CV. Harum Sejahtera mengolah biji plastik 

menjadi plastik dalam bentuk roll sebanyak 153.518,01 kg. Dan rata-

rata defect yang terjadi sebesar 5% per bulan. Sehingga defect yang 

terjadi dapat dihitung dengan cara 5% dikalikan dengan total produksi. 

Sedangkan good production dapat dihitung dengan cara total produksi 

dikurangi dengan total jumlah produk defect. Defect yang terjadi 

disebabkan oleh kesalahan mesin dan kesalahan operator. 

4.4.4 Analisis Minimasi Pemborosan (Waste) Dengan Menggunakan 

Diagram Sebab-Akibat Untuk Mencari Akar Penyebab 

Terjadinya pemborosan (waste) dalam proses produksi suatu 

perusahaan pasti ada sebab-akibatnya sehingga pemborosan tersebut dapat 

terjadi. Faktor-faktor seperti manusia, pengukuran, metode, material, mesin 

dan lingkungan dapat menjadi akar penyebab terjadinya pemborosan-

pemborosan (waste) tersebut. Pemborosan (waste) yang terjadi di dalam 

aktivitas proses produksi akan mempengaruhi pada kualitas proses dan kualitas 

produksi serta dapat menimbulkan biaya yang berlebihan sehingga akan 

menimbulkan kerugian untuk perusahaan. Berikut adalah gambaran penyebab 
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terjadinya setiap jenis pemborosan pada proses produksi plastik PP di CV. 

Harum Sejahtera pada fishbone diagram : 

a. Overproduction 

Berdasarkan hasil identifikasi pemborosan overproduction pada Tabel 4.2 

dapat diketahui bahwa terdapat pemborosan overproduction pada CV. Harum 

Sejahtera. Overproduction terjadi pada produksi produk setengah jadi. Akar 

dari pemborosan (waste) ini adalah perusahaan memproduksi biji plastik 

berdasarkan prinsip make to stock dengan menggunakan teknik forecasting 

jumlah permintaan. Namun, pada kenyataannya jumlah produksi CV. Harum 

Sejahtera  lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah permintaan konsumen, 

hal ini disebabkan oleh ketidaktepatan metode yang mereka gunakan pada 

teknik forecasting sehingga menimbulkan perbedaan jumlah yang sangat jauh. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Fishbone Diagram Overproduction 

 
 
 
 
 
 

b. Waiting Time 
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Berdasarkan hasil identifikasi pemborosan waiting time pada Tabel 4.5 

tentang diagram proses dapat diketahui bahwa terdapat pemborosan waiting 

time pada CV. Harum Sejahtera. Penyebab terjadinya pemborosan (waste) ini 

adalah yang pertama terjadi pada tahap pemotongan. Operator pada tahap 

pemotongan harus menunggu informasi dari PPIC yang memberitahukan 

bahwa produk setengah jadi tersebut hendak dipotong dalam ukuran berapa dan 

dalam jumlah berapa. Waiting time yang kedua terjadi pada tahap proses 

pemotongan menuju tahap packing. Operator tahap packing menunggu kiriman 

produk dari operator pemotongan yang hendak di packing. Sedangkan operator 

pemotongan akan mengirimkan produk yang telah dipotong saat jumlah target 

1 order sudah selesai sekaligus.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Gambar 4.7 Fishbone Diagram Waiting Time 

 
 
 

c. Excessive Transportation 
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Berdasarkan hasil identifikasi pemborosan excessive transportation pada 

Tabel 4.5 dan Tabel 4.7 tentang diagram proses dapat diketahui bahwa terdapat 

pemborosan excessive transportation pada CV. Harum Sejahtera. Pemborosan 

(waste) ini memiliki skor rendah yaitu hanya 1 poin, hal ini dikarenakan jarak 

setiap tahapan proses tidak terlalu berjauhan, yakni hanya berjarak 5 meter saja. 

Sehingga pemborosan (waste) ini tidak bisa dihilangkan atau dieliminasi hanya 

bisa direduksi atau dikurangi. Dampak dari terjadinya overproduction 

menyebabkan gudang bahan baku dan gudang produk setengah jadi menjadi 

over capacity sehingga mereka menyimpan sebagian produknya diluar gudang 

atau bahkan pada bahan baku biji plastik dan produk setengah jadi diletakkan 

satu tempat pada ruang produksi pengolahan biji plastik. Hal ini menyebabkan 

jarak dan waktu perpindahan menjadi tidak teratur.  

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Fishbone Diagram Excessive Transportation 

d. Excessive Inventory 
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Berdasarkan hasil identifikasi pemborosan excessive inventory pada 

Gambar 4.5 tentang diagram supply chain response matrix dapat diketahui 

bahwa terdapat pemborosan excessive inventory pada CV. Harum Sejahtera. 

Pemborosan (waste) ini saling memiliki keterkaitan dengan pemborosan 

(waste)  overproduction. Persediaan berlebih ini terjadi pada persediaan produk 

setengah jadi yang dikarenakan sistem penggudangan yang tidak tepat karena 

sistem produksi mereka adalah make to stock, sehingga mereka memproduksi 

bahan baku biji plastik secara terus menerus setiap harinya tanpa henti. Namun, 

kenyataannya jumlah produksi mereka lebih besar dibandingkan dengan 

jumlah permintaan konsumen yang dikarenakan forecasting jumlah 

permintaan mereka tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga terdapat 

penumpukan yang terlalu banyak pada gudang penyimpanan produk setengah 

jadi, namun penumpukan ini tidak menimbulkan extra inventory cost.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.9 Fishbone Diagram Excessive Inventory 

e. Unnecessary Motion 
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Berdasarkan hasil identifikasi pemborosan unnecessary motion pada Tabel 

4.5 dan Tabel 4.7 tentang diagram proses dapat diketahui bahwa terdapat 

pemborosan unnecessary motion pada CV. Harum Sejahtera. Akar penyebab 

dari pemborosan (waste) ini terjadi pada tahap pemotongan ke tahap packing 

karena sebenarnya kedua tahapan tersebut berada dalam 1 ruangan hanya saja 

tahap packing terletak pada pintu masuk ruangan tersebut sehingga operator 

pemotongan harus memindahkan produk mereka menuju ke tahap packing lalu 

kembali lagi ke tempat mereka dikarenakan perusahaan tidak memiliki mesin 

yang bisa mengantarkan atau menggerakkan dari tahap pemotongan menuju 

langsung ke tahap packing tanpa melakukan pergerakan yang berlebihan yang 

tidak diperlukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Fishbone Diagram Unnecessary Motion 

 
 
 
 
 

f. Defect 
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Berdasarkan hasil identifikasi pemborosan defect pada Tabel 4.8 dapat 

diketahui bahwa terdapat pemborosan defect pada CV. Harum Sejahtera. 

Pemborosan (waste) ini terjadi pada 2 tahap. Tahap pertama yaitu defect yang 

terjadi pada saat pengolahan biji plastik menjadi plastik, defect yang terjadi 

disebabkan oleh kesalahan mesin. Dan tahap kedua pada saat pemotongan ke 

dalam berbagai macam ukuran, defect yang terjadi pada tahap ini dikarenakan 

operator sedang melamun atau tidak fokus pada mesin pemotongan. Karena 

walaupun pemotongan ini dilakukan dengan menggunakan mesin, namun 

terkadang plastik tersebut bisa bergerak ke kanan atau ke kiri sehingga 

potongan tidak sesuai dengan SOP. Maka dari itu, operator harus siaga 

memperhatikan hal tersebut guna membetulkan posisi plastik jika terjadi 

pergerakan menyimpang. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4.11 Fishbone Diagram Defect 
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4.4.5 Solusi Rancangan Minimasi Pemborosan (Waste) Dengan 

Menggunakan Metode 5W+1H 

Dari analisis pemborosan (waste) dengan menggunakan VALSAT, 

dapat diketahui bahwa terdapat beberapa kegiatan atau aktivitas yang tidak 

memberikan nilai tambah dan meyebabkan terjadinya pemborosan (waste). 

Lalu langkah selanjutnya adalah mencari solusi rancangan minimasi 

pemborosan (waste) dengan menggunakan metode 5W+1H. Metode 5W+1H 

ini bertujuan untuk membuat ringkasan dari identifikasi pemborosan (waste) 

yang terjadi pada proses produksi plastik PP pada CV. Harum Sejahtera.  

a. Overproduction 

Akar penyebab pada pemborosan (waste) overproduction adalah pada 

jumlah produksi pengolahan biji mereka melebihi jumlah permintaan 

konsumen. Hal ini dikarenakan teknik peramalan (forecasting) permintaan 

hanya berdasarkan perkiraan saja. Maka dari itu, sebaiknya perusahaan harus 

dapat mengetahui dan memahami terlebih dahulu teori atau pengetahuan 

tentang seluruh metode dalam teknik forecasting sehingga setelah itu barulah 

dapat memilih teknik forecasting yang tepat dan menerapkan pada proses 

produksi pengolahan biji plastik. 
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Tabel 4.9 

 Rancangan Minimasi Overproduction 

Penyebab 

Overproduction 

Metode 

What Jumlah produksi melebihi jumlah permintaan 

konsumen 

Where  Pada tahap produksi pengolahan biji plastik  

Who Manajer produksi dan PPIC 

When Saat terjadi penumpukan pada gudang 

penyimpanan produk setengah jadi 

Why Metode teknik forecasting permintaan 

konsumen tidak tepat sehingga menyebabkan 

perbedaan jumlah yang cukup besar pada 

jumlah produksi dan jumlah penjualannya 

How Sebaiknya mengetahui terlebih dahulu metode 

apa saja yang ada di dalam teori teknik 

forecasting, setelah itu memilih teknik 

forecasting yang paling tepat dan 

menerapkannya dalam meramalkan 

permintaan konsumen. 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2017) 

b. Waiting Time 

Pada pemborosan (waste) ini, penyebab terjadinya waiting time yang akan 

diminimasi adalah yang pertama, karena adanya production plan yang tidak 

tepat yang terjadi pada proses perpindahan informasi order dari PPIC. 

Informasi order yang terjadi tidak teratur sehingga perlu adanya  schedule 

ordering dengan menggunakan teknik forecasting yang sesuai sehingga 

pemborosan (waste) ini dapat diminimasi. Kedua, terjadinya keterlambatan 

pengiriman pada proses tahap pemotongan menuju ke tahap packing. Operator 

packing harus menunggu kiriman dari operator pemotongan, sedangkan 

operator pemotongan mengirimkan produk yang telah dipotong saat mereka 

telah menyelesaikan target 1 order sekaligus. Masalah ini dapat diminimasi 

dengan melakukan operation overlapping, yaitu dengan membagi lot kedalam 
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2 transfer batch sehingga waktu operator pemotongan telah menyelesaikan 

setengah dari pekerjaannya, mereka dapat mengirimkannnya terlebih dahulu 

ke operator packing sehingga operator packing tidak menunggu terlalu lama. 

Tabel 4.10  

Rancangan Minimasi Waiting Time 

Penyebab 

Waiting 

Time 

Metode Material 

What Production plan yang 

tidak tepat 

Terjadi keterlambatan 

pengiriman 

Where  Pada proses 

perpindahan informasi 

dari PPIC 

Pada proses tahap pemotongan 

dan packing 

Who Manajer Produksi dan 

PPIC 

Operator pemotongan dan 

Manajer produksi  

When Pada saat menunggu 

informasi order dari 

PPIC 

Pada saat terjadi perpindahan 

produk dari tahap pemotongan 

menuju ke tahap packing 

Why Informasi order dari 

PPIC tidak teratur 

Operator packing menunggu 

kiriman dari operator 

pemotongan dikarenakan 

operator pemotongan 

mengirimkan produk yang 

hendak di packing sekaligus 

dalam target 1 orderan 

How Membuat schedule 

ordering dengan 

teknik forecasting 

yang sesuai 

Melakukan operation over 

lapping yaitu dengan membagi 

lot kedalam 2 transfer batch 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2017) 

c. Excessive Transportation 

Penyebab terjadinya excessive transportation pada proses produksi plastik 

PP pada CV. Harum Sejahtera adalah yang pertama, terjadinya produksi 

berlebihan pada produk setengah jadi yang dikarenakan peramalan jumlah 

permintaan yang mereka lakukan hanya berdasarkan dari perkiraan saja 

sehingga terjadi perbedaan yang tinggi pada jumlah produksi dan jumlah 
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penjualan. Namun, perusahaan dapat menggunakan metode teknik forecasting 

yang benar dan tepat sehingga dapat meminimalkan tingkat perbedaan jumlah 

produksi dan penjualan. 

Tabel 4.11  

Rancangan Minimasi Excessive Transportation 

Penyebab 

Excessive 

Transportation 

Material Lingkungan 

What Produksi berlebihan pada 

barang setengah jadi 

Terjadi over capacity 

ruang 

Where  Pada gudang 

penyimpanan barang 

setengah jadi 

Pada gudang penyimpanan 

barang setengah jadi 

Who Manajer produksi dan 

PPIC 

Manajer produksi dan 

PPIC 

When Pada proses produksi 

produk setengah jadi 

(pengolahan biji plastik 

menjadi lembar plastik) 

Pada saat terjadi tingginya 

jumlah produksi barang 

setengah jadi hingga 

melebihi kapasitas gudang 

Why Peramalan jumlah 

permintaan hanya 

berdasarkan dari 

perkiraan saja 

Kapasitas gudang 

penyimpanan barang 

setengah jadi tidak 

memadai 

How Menggunakan metode 

teknik forecasting yang 

benar dan tepat sehingga 

dapat meminimalkan 

tingkat perbedaan jumlah 

produksi dan penjualan 

a. Menggunakan teknik 

forecasting yang tepat 

sehingga tidak 

menimbulkan 

overproduction 

b. Memperbaiki sistem 

penggudangan 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2017) 

d. Excessive Inventory 

Pada jenis pemborosan (waste) ini, terjadi karena sistem penggudangan 

yang tidak tepat pada gudang penyimpanan barang setengah jadi. Masalah ini 

terjadi dikarenakan teknik forecasting permintaan konsumen yang digunakan 

tidak tepat sehingga jumlah produksi lebih besar dibandingkan dengan realita 

permintaan konsumen. Namun, masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan 
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metode teknik forecasting yang benar dan tepat sehingga dapat meminimalkan 

tingkat perbedaan jumlah produksi dan penjualan dan membuat pengaturan 

sistem penggudangan yang tepat. 

Tabel 4.12  

Rancangan Minimasi Excessive Inventory 

Penyebab Excessive 

Inventory  

Metode 

What Sistem penggudangan yang tidak tepat 

Where  Gudang penyimpanan barang setengah jadi 

Who Manajer produksi dan PPIC 

When Pada saat terjadi over capacity ruang pada 

gudang barang setengah jadi 

Why Teknik forecasting permintaan konsumen yang 

digunakan tidak tepat sehingga jumlah produksi 

lebih besar dibandingkan dengan realita 

permintaan konsumen 

How Menggunakan metode teknik forecasting yang 

benar dan tepat sehingga dapat meminimalkan 

tingkat perbedaan jumlah produksi dan penjualan 

dan membuat pengaturan sistem penggudangan 

yang tepat 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2017) 

e. Unnecessary Motion 

Akar penyebab unnecessary motion adalah terdapat pergerakan bolak-

balik / back track pada tahap pemotongan dan packing yang dikarenakan 

penataan layout tidak tepat sehingga operator pemotongan harus bergerak 

menuju ke operator packing untuk mengantarkan produk yang telah selesai 

dipotong. Maka dari itu, perlunya untuk dapat mengatur layout pada tahap 

pemotongan dan packing dengan benar agar selalu berurutan ditempat yang 

berdekatan sehingga tidak menimbulkan pergerakan yang berlebihan. 

 

Tabel 4.13  

Rancangan Minimasi Unnecessary Motion 
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Penyebab 

Unnecessary 

Motion  

Lingkungan 

What Terdapat pergerakan bolak-balik / back track 

Where  Pada tahap pemotongan dan packing 

Who Manajer produksi dan PPIC 

When Pada saat terjadi pemindahan produk dari tahap 

pemotongan menuju ke tahap packing 

Why Karena penataan layout tidak tepat sehingga operator 

pemotongan harus bergerak menuju ke operator packing 

untuk mengantarkan produk yang telah selesai dipotong 

How Mengatur layout pada tahap pemotongan dan packing 

agar selalu berurutan ditempat yang berdekatan sehingga 

tidak menimbulkan pergerakan yang berlebihan 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2017) 

f. Defect  

Defect yang terjadi diakibatkan oleh 2 faktor, yang pertama adalah defect 

yang terjadi pada lembaran plastik dan pemotongan plastik dikarenakan karena 

operator kurang teliti dan tidak sesuai SOP. Ketidaktelitian operator ini 

dikarenakan tidak adanya peraturan khusus dalam bekerja atau tidak adanya 

Standart Operating Procedure. Sehingga perusahaan perlu membuat SOP 

yang baik pada setiap tahapan proses produksi yang ada, kemudian di 

sosialisasikan pada semua tahap produksi lalu dan diimplementasikan pada 

seluruh tahapan proses produksi. Faktor kedua adalah mesin pengolah bahan 

baku biji plastik mengalami kenaikan suhu yang tak menentu sehingga 

menyebabkan suhu mesin menjadi terlalu panas saat beroperasi yang 

dikarenakan sistem pendingin mesin buruk. Sehingga diperlukan mesin yang 

mempunyai kualitas sistem pendingin yang lebih baik atau dapat 

menambahkan mesin blower agar dapat mengendalikan suhu mesin agar 

menjadi tidak terlalu panas  
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Tabel 4.14  

Rancangan Minimasi Defect 

Penyebab 

Defect 

Manusia  Mesin  

What Defect pada lembaran 

plastik dan pemotongan 

plastik karena operator 

kurang teliti  

Mesin pengolah bahan baku 

biji plastik mengalami 

kenaikan suhu yang tak 

menentu sehingga 

menyebabkan suhu mesin 

menjadi terlalu panas saat 

beroperasi 

Where  Pada tahap pengolahan biji 

plastik dan tahap 

pemotongan 

Pada tahap pengolahan biji 

plastik 

Who Kepala operator produksi 

pada tahap pengolaahn biji 

plastik dan operator tahap 

pemotongan 

Operator produksi pada 

tahap pengolahan biji plastik 

When Pada saat mesin pengolah 

biji plastik dan mesin 

pemotongan beroperasi 

Pada saat mesin pengolah 

biji plastik beroperasi 

Why Tidak ada peraturan khusus 

dalam bekerja atau tidak 

adanya Standart Operating 

Procedure 

Sistem pendingin mesin 

buruk 

How Membuat SOP yang baik 

pada setiap tahapan proses 

produksi yang ada 

kemudian di sosialisasikan 

pada seluruh operator 

tahapan produksi lalu di 

implementasikan pada 

seluruh tahapan proses 

produksi 

Menggunakan mesin yang 

mempunyai kualitas sistem 

pendingin yang lebih baik 

atau dapat menambahkan 

mesin blower agar dapat 

mengendalikan suhu mesin 

agar menjadi tidak terlalu 

panas 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2017) 
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