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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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5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil identifikasi pemborosan (waste) yang peneliti telah lakukan 

dengan menggunakan Value Stream Mapping Tools, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terjadinya pemborosan (waste) overproduction pada proses produksi 

plastik PP CV. Harum Sejahtera belum menyebabkan meningkatnya 

inventory cost. Terjadinya pemborosan (waste) ini diakibatkan oleh 

teknik peramalan permintaan konsumen yang mereka terapkan hanya 

berdasarkan perkiraan saja sehingga menimbulkan perbedaan yang sangat 

besar pada jumlah produksi dan realita jumlah permintaan konsumen. 

2. Terjadinya pemborosan (waste) waiting time pada proses produksi plastik 

PP CV. Harum Sejahtera telah menyebabkan bertambahnya lead time 

produksi. waiting time yang terjadi diakibatkan oleh informasi order dari 

PPIC tidak teratur dan terjadi keterlambatan pengiriman dari operator 

pemotongan menuju operator packing yang dikarenakan operator 

pemotongan menyelesaikan target 1 kali orderan baru setelah itu 

mengirimkan produk yang telah dipotong tersebut ke operator packing 

untuk dikemas. 

3. Terjadinya excessive transportation pada proses produksi plastik PP CV. 

Harum Sejahtera belum mengganggu proses produksi. Akar penyebab 

terjadinya pemborosan (waste) ini adalah terjadi produksi berlebihan pada 

barang setengah jadi dan terjadi over capacity ruang gudang penyimpanan 

barang setengah jadi. 
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4. Tidak terdapat pemborosan (waste) innapropriate processing pada proses 

produksi plastik PP CV. Harum Sejahtera. 

5. Terjadinya excessive inventory belum mengganggu proses produksi dan 

tidak menimbulkan extra inventory cost. Akar penyebab pemborosan 

(waste) ini adalah sistem penggudangan yang tidak tepat sehingga 

menyebabkan penumpukan yang berlebihan pada gudang penyimpanan 

barang setengah jadi. 

6. Terjadinya unnecessary motion pada proses produksi plastik PP CV. 

Harum Sejahtera disebabkan karena penataan layout yang tidak tepat 

sehingga terjadi pergerakan bolak-balik atau back track yang terjadi pada 

saat terjadi pemindahan produk yang telah dipotong dari tahap 

pemotongan menuju ke tahap packing yang berada di pintu masuk 

ruangan proses produksi pemotongan dan packing. 

7. Terjadinya defect telah menimbulkan kerugian untuk perusahaan 

sehingga membutuhkan rework atau pengerjaan ulang. Penyebab 

terjadinya defect adalah yang pertama karena operator pada tahap 

pengolahan biji plastik dan pemotongan kurang teliti yang disebabkan 

oleh tidak adanya SOP. Kedua, mesin pengolah biji plastik tidak 

mempunyai sistem pendingin yang baik sehingga menyebabkan mesin 

terlalu panas dan tidak dapat berfungsi dengan optimal. 

Sedangkan berdasarkan terjadinya pemborosan (waste) pada proses produksi 

plastik pada CV. Harum Sejahtera, maka peneliti memberikan rancangan minimasi 

pemborosan (waste) yang terjadi sebagai berikut : 
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1. Untuk meminimasi overproduction, sebaiknya perusahaan dapat 

mengetahui dan memahami terlebih dahulu metode-metode yang berada 

dalam teknik forecasting, setelah itu baru memilih metode yang tepat dan 

menerapkannya dalam meramalkan permintaan konsumen sehingga tidak 

terjadi kelebihan produksi. 

2. Untuk meminimasi waiting time, yang pertama perusahaan perlu 

melakukan schedule ordering agar informasi order dapat tersalurkan 

dengan lebih teratur. Lalu yang kedua, perusahaan perlu menerapkan 

operation overlapping yaitu dengan membagi lot ke dalam 2 transfer 

batch sehingga operator packing tidak perlu menunggu terlalu lama. 

3. Untuk meminimasi excessive transportation, yang pertama perusahaan 

harus menggunakan metode forecasting yang benar dan tepat sehingga 

tidak terjadi overproduction dan mengakibatkan over capacity ruang. 

Karena jika terjadi over capacity ruang, maka produk akan diletakkan di 

sembarang tempat yang bisa digunakan sebagai gudang sementara 

sehingga menyebabkan transportasi yang berlebihan dan tidak terarur. 

Kedua, perlunya memperbaiki sistem penggudangan sehingga menjadi 

lebih tepat dan tidak terjadi over capacity ruang. 

4. Untuk meminimasi excessive inventory, perusahaan perlu memperbaiki 

pemilihan metode forecasting permintaan konsumen sehingga dapat 

meminimalkan tingkat perbedaan jumlah produksi dan realita jumlah 

permintaan konsumen. 
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5. Untuk meminimasi unnecessary motion, perusahaan perlu mengatur 

layout pada tahap pemotongan dan packing agar selalu berurutan ditempat 

yang berdekatan sehingga tidak menimbulkan pergerakan yang 

berlebihan. 

6. Untuk meminimasi defect, yang pertama perusahaan perlu membuat SOP 

yang benar pada setiap tahapan produksi yang ada kemudian di 

sosialisasikan pada seluruh operator pada setiap tahapan proses produksi 

lalu di implementasikan. Kedua, perusahaan sebaiknya menggunakan 

mesin yang mempunyai sistem pendingin yang lebih berkualitas atau 

menambahkan blower pada mesin pengolah biji agar dapat 

mengendalikan suhu mesin tidak menjadi terlalu panas. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, maka saran yang dapat 

diberikan untuk CV. Harum Sejahtera adalah : 

1. Setelah mengetahui hasil identifikasi pemborosan (waste) yang terjadi pada 

proses produksi plastik PP pada CV. Harum Sejahtera, alangkah baiknya 

jika perusahaan dengan segera meminimasi pemborosan-pemborosan 

(waste) tersebut dengan menerapkan rancangan minimasi yang telah 

diberikan peneliti untuk CV. Harum Sejahtera guna meningkatkan tingkat 

keefektifitasan dan keefisienan produktivitas perusahaan. 

2. Walaupun dalam hasil kuesioner 7 pemborosan (waste) didapatkan skor 

tertinggi hanya pada pemborosan (waste) waiting time dan defect, namun 

perusahaan perlu memperhatikan pemborosan (waste) lainnya yang terjadi 
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pada proses produksi CV. Harum Sejahtera sehingga dapat meningkatkan 

keuntungan perusahaan secara optimal. 

3. Sebaiknya perusahaan dapat lebih memperhatikan aktivitas-aktivitas atau 

kegiatan dalam proses produksi mereka yang tidak menambah nilai 

sehingga dapat meminimasi penyebab terjadinya pemborosan (waste). 
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