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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Diera yang semakin modern ini, persaingan antar perusahaan semakin ketat. 

Dalam menyikapi persaingan tersebut, setiap perusahaan harus meningkatkan dan 

memperbaiki kinerjanya agar dapat terus bertahan, bahkan dapat memenangkan 

kompetisi dengan para pesaingnya. Perusahaan dituntut menghasilkan produk yang 

sesuai dengan permintaan konsumen. Karena pada saat ini permintaan konsumen 

cenderung berubah-ubah.  

Salah satu permintaan konsumen yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah jika 

konsumen memesan produk, perusahaan harus dapat menyerahkan produk tepat pada 

waktunya. Jika produk diserahkan kepada konsumen melebihi batas waktu yang 

sudah ditetapkan oleh perusahaan, maka dapat membuat konsumen kecewa bahkan 

perusahaan bisa kehilangan konsumen. Perusahaan dituntut untuk bisa memenuhi 

permintaan konsumen sebaik mungkin.  

Dalam upaya pemenuhan permintaan konsumen tersebut, perusahaan harus terus 

meningkatkan kinerja dengan mengelola proses produksi lebih efisien dan efektif 

sehingga kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Bagian produksi harus 

meningkatkan efisiensi dari proses dan kualitas produk, agar diperoleh produk-

produk berkualitas sesuai desain yang telah ditetapkan berdasarkan keinginan pasar 

itu dengan biaya yang serendah mungkin. Hal ini dapat dicapai dengan 
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menghilangkan pemborosan (waste) yang terjadi dalam proses produksi itu. Waste 

yaitusegala aktifitas manusia yang menyerap sumber daya dalam jumlah tertentu 

tetapi tidak menghasilkan nilai tambah, seperti kesalahan yang membutuhkan 

pembetulan, hasil produksi yang tidak diinginkan oleh pengguna,proses atau 

pengolahan yang tidak perlu, pergerakan tenaga kerja yang tidak berguna dan 

menunggu hasil akhir dari kegiatan-kegiatan sebelumnya (Womack and Jones, 1996 

dalam Hario 2011). 

Menurut Sistem Produksi Toyota, terdapat tujuh pemborosan antara lain 

Overproduction (Produksi Berlebihan), Waiting (Menunggu), Transportation 

(Transportasi), Inappropriate Processing (Proses yang tidak Perlu), Excessive 

Inventory (Persediaan yang berlebihan), Unnessary Motion (Gerakan yang tidak 

perlu), dan Defect (Kecacatan) (Taylor and Hines, 2000).  

Pemborosan (waste) yang terjadi perlu dieliminasi atau dihilangkan karena 

seluruh kegiatan yang tidak memberi nilai tambah (non value added) sangat 

berpotensi mengurangi efisiensi perusahaan sehingga dapat mengurangi pendapatan 

perusahaan. Maka dari itu, jika suatu perusahaan ingin mempertahankan posisinya 

dalam persaingan bisnis dan meningkatkan efisiensi perusahaan perlu dilakukan 

minimisasi (waste) dalam proses produksi. 

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

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

digunakan oleh perusahaan untuk meminimasi pemborosan (waste) yang terjadi 
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dengan cara menggambarkan peta aliran produksi agar dapat melihat dan 

mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan dalam perusahaan. 

Dengan memahami gambaran aliran produksi perusahaan yang meliputi aktivitas 

yang mempunyai nilai tambah (value added) dan aktivitas yang tidak mempunyai 

nilai tambah (non value added) sehingga dapat diketahui jenis pemborosan yang 

terjadi dan dicari solusinya dengan cara memberikan rekomendasi perbaikan, dan 

akhirnya tujuan dari perusahaan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan 

keinginan konsumen akan tercapai. Untuk menganalisa pemborosan (waste) peneliti 

menggunakan salah satu tools dalam VSM, yaitu Value Stream Analysis Tools 

(VALSAT). VALSAT ini berguna untuk mengidenifikasi pemborosan yang terjadi 

dan langkah-langkah apa yang akan diambil sehingga dapat meminimalkan 

pemborosan tersebut. 

CV. Sinar Agung Berkat Abadi merupakan salah satu perusahaan konveksi 

penyedia seragam kerja dan rompi karyawan yang telah berdiri sejak tahun 2014. CV. 

Sinar Agung Berkat Abadi berlokasi di Jalan Plamongan Elok IV no. 544 Pedurungan 

Kidul, Semarang. Dan sampai sekarang telah memiliki 12 orang karyawan. CV. Sinar 

Agung Berkat Abadi merupakan perusahaan yang melayani permintaan dari 

customernya (make to demand). Jumlah frekuensi pesanan dari konsumen cukup 

tinggi. Terbukti jumlah produksi rata-rata dalam sebulan  mencapai seribu potong 

seragam.  

Berikut merupakan data pesanan produk seragam karyawan dan rompi karyawan 

CV. Sinar Agung Berkat Abadi : 



 
 
 

  

4 
 

Tabel 1.1 

Tabel Data Jumlah Pesanan Produk Seragam Karyawan dan Rompi 

Karyawan CV. Sinar Agung Berkat Abadi Bulan Maret - Juni Tahun 2017 

 

Bulan Seragam Karyawan Rompi Karyawan 

Maret 877 95 

April 1.263 117 

Mei 1.128 102 

Juni 130 - 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 

Tingginya pesanan dari konsumen membuat perusahaan menetapkan kebijakan 

menyediakan bahan baku berupa kain melebihi kapasitas produksi. Berikut data 

produksi dan persediaan bahan baku berupa kain pada CV. Sinar Agung Berkat Abadi 

bulan April dan Mei : 

Tabel 1.2 

Tabel Data Jumlah Produksi dan Data Persediaan Bahan Baku Kain CV. 

Sinar Agung Berkat Abadi 

Bulan April dan Mei Tahun 2017 

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 

 

BULAN JUMLAH 

PRODUKSI 

(PCS) 

JUMLAH 

PERSEDIAAN 

BAHAN BAKU 

KAIN 

(M) 

JUMLAH 

BAHAN BAKU 

KAIN YANG 

DIGUNAKAN 

(M) 

SISA 

PERSEDIAAN 

BAHAN BAKU 

KAIN 

(M) 

April 1.263 1.900 1.894,5 5,5 

Mei 1.128 1.700 1.692 8 
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Berdasarkan data jumlah produksi dan data persediaan bahan baku diatas dapat 

dilihat bahwa terdapat kelebihan pada persediaan bahan baku berupa kain (inventory) 

CV. Sinar Agung Berkat Abadi dimana bulan April terdapat kelebihan persediaan 

sebanyak 5,5 meter dan pada bulan Mei kelebihan persediaan sebanyak 8 meter. 

Kelebihan persediaan tersebut dikarenakan kebijakan perusahaan untuk menyediakan 

bahan baku melebihi kapasitas produksi. Tindakan tersebut yang mengacu pada 

penyebab excessive inventory pada lantai produksi CV. Sinar Agung Berkat Abadi. 

 

Gambar 1.1 Penumpukan bahan baku dan bahan setengah jadi 

Dalam pembuatan seragam karyawan, CV. Sinar Agung Berkat Abadi masih 

mengandalkan ketrampilan karyawan dalam menggunakan mesin.Berikut adalah 

proses produksi seragam karyawan pada CV. Sinar Agung Berkat Abadi : 
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Gambar 1.2 Proses Produksi Seragam Karyawan CV. Sinar Agung Berkat 

Abadi 

 

1. Pemotongan Kain pada Ruang Pemotongan 

Bahan baku berupa kain dibawa ke ruang pemotongan untuk digambar sesuai 

dengan pola yang telah ditetapkan.  Setelah proses penggambaran pola selesai, 

kain yang sudah terbentuk pola tersebut kemudian dipotong sesuai dengan 

bentuk pola tergambar dengan menggunakan mesin pemotong.  

2. Pra Bordir 

Pada tahap ini pemilik perusahaan membuat konsep bordir sesuai permintaan 

konsumen. Pembuatan konsep bordir antara lain mendesain konsep bordir dan 

menentukan letak bordir. Setelah menentukan letak bordir, lalu dilakukan 

penyortiran bagian kain yang sudah ditentukan untuk dibordir dan 

dipersiapkan untuk dilakukan pengiriman kepada pembordiran. 

3. Pembordiran 

Pembordiran dilakukan oleh pihak ke-3 dikarenakan perusahaan tidak 

memiliki mesin bordir sendiri. Setelah kain sampai dipembordiran, Pemilik 

menyampaikan kepada operator bordir mengenai konsep bordir yang telah 

ditetapkan dan proses bordir berlangsung sekitar 1 hari tergantung banyaknya 

antrean. Setelah proses pembordiran selesai, pemilik akan dihubungi oleh 
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pihak bordir bahwa proses bordir telah selesai dan pemilik mengambil hasil 

bordir kembali keperusahaan. Setelah itu hasil potongan kain yang telah 

dibordir dikelompokan kembali dengan potongan kain yang lain sesuai 

ukurannya.  

4. Penjahitan, Pengobrasan dan Pemasangan Kancing di Ruang Jahit 

Potongan kain yang sudah dikelompokan tersebut lalu dibawa keruang jahit 

dimana setiap potongan kain akan dijahit untuk menjadi seragam. Proses 

penjahitan dilakukan oleh 7 orang karyawan. Setiap karyawan memiliki 

beberapa tugas yang berbeda yaitu melakukan penjahitan (4 orang), 

pengobrasan (1 orang) dan pemasangan kancing (2 orang).  

5. Finishing dan Penyimpanan pada Lantai Produksi 

Setelah seluruh potongan kain dijahit menjadi sebuah seragam lalu dilakukan 

pengecekan untuk setiap unit apakah produk bisa dilanjutkan keproses 

produksi selanjutnya. Setelah produk dinyatakan lolos kontrol lalu setiap unit 

seragam dibersihkan dari sisa benang jahit lalu disetrika. Setelah seluruh 

proses produksi diatas selesai produk dinyatakan menjadi produk jadi dan 

dipacking menggunakan plastik mika. Setelah produk dipacking plastik mika 

lalu dilakukan penyimpanan pada ruang penyimpanan. 
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Dalam proses produksi seragam karyawan, terdapat beberapa kendala yang 

menimbulkan pemborosan (waste.) Yaitu dalam proses penjahitan terdapat kecacatan 

pada hasil jahit yang berakibat adanya defect sehingga pada akhirnya perlu dilakukan 

rework untuk memperbaikinya. Berikut data defect produk seragam karyawan yang 

membutuhkan rework untuk memperbaikinya. 

Tabel 1.3 

Tabel Data Jumlah Produk Cacat Seragam Karyawan CV. Sinar Agung Berkat 

Abadi Bulan April dan Mei Tahun 2017 

 

Bulan Jumlah 

Pesanan 

Produk Cacat Rata-rata Produk 

Cacat 

April 1.263 3,17% - 3,95% 3,56% 

Mei 1.128 3,55% - 4,43% 3,99% 

 Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2017) 

Menurut penuturan pemilik, setiap mendapat orderan lebih dari 1.000 potong 

pakaian terdapat sekitar 40-50 pcs yang mengalami defect. Pada bulan April terdapat 

sekitar 3,17% - 3,95% produk cacat dan pada bulan Mei terdapat sekitar 3,55% - 

4,43% produk cacat. Rata-rata defect pada bulan April 3,56% dan 3,99% pada bulan 

Maret. Defect product tersebut dipisahkan dari good product yang selanjutnya 

dilakukan rework / pengerjaan ulang untuk memperbaiki sehingga membutuhkan 

waktu dan tenaga lebih. 
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Waiting waste juga terjadi pada beberapa proses produksi, hal ini dikarenakan 

tidak seimbangnya jumlah mesin dan karyawan yang melakukan proses produksi 

sehingga menuju keproses produksi selanjutnya membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Sering terjadi kemacetan mesin jahit ketika operasional juga menyebabkan 

terjadinya pemborosan jenis ini. Kemacetan mesin jahit ini mengakibatkan 

penumpukan bahan baku pada proses produksi sehingga mengganggu aliran produksi. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, masih banyak fakta dilapangan yang 

menunjukan terjadinya pemborosan pada saat proses produksi yang dilakukan 

perusahaan sehingga perlu dilakukan analisa dalam meminimasi waste yang harus 

diterapkan oleh CV. Sinar Agung Berkat Abadi, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul“ Rancangan Minimasi Waste Pada Proses 

Produksi CV. Sinar Agung Berkat Abadi Menggunakan Metode Value Stream 

Mapping (Studi Kasus Pada CV. Sinar Agung Berkat  Abadi, Semarang)”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang beserta masalah yang telah diuraikan tersebut, maka 

perumusan permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Bagaimana rancangan minimasi pemborosan (waste) yang terjadi pada proses 

produksi CV. Sinar Agung Berkat Abadi  

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahuipemborosan (waste) yang terjadi pada proses produksi CV. 

Sinar Agung Berkat Abadi dan memberikan solusi perbaikan untuk dapat 

meminimalkan pemborosan yang terjadi. 
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1.4 Pembatasan Penelitian 

Penelitian ini hanya dilakukan dalam proses produksi seragam karyawan pada 

CV. Sinar Agung Berkat Abadi karena permintaan produk seragam karyawan ini 

lebih tinggi dibandingkan dengan produk rompi karyawan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini untuk berbagai pihak seperti : 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan yang dapat digunakan untuk 

bahan pertimbangan bagi perusahaandalam upaya mengurangi terjadinya 

pemborosan (waste) pada proses produksi. 

b. Bagi Peneliti  

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan untuk 

memahami minimasi pemborosan dalam proses produksi perusahaan 

konveksi. 

c. Bagi Pembaca 

Dapat menjadi sumber referensi bagi para pembaca yang hendak melakukan 

penelitian dengan topik serupa serta memperdalam pengetahuan dan 

menambah wawasan. 

 

 




