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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian 

Proses produksi merupakan suatu proses mengubah atau 

mentransformasikan  bahan baku  menjadi barang yang memilki nilai 

tambah  atau  value added. Menurut Fernando, (2014) Value atau nilai 

tambah pada suatu produk menjadi sangat penting bagi perusahan atau 

industri agar produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan kompetitor. 

Dalam segala kegiatan produksi terdapat beberapa pengelompokan 

aktivitas, diantaranya kegiatan yang tidak menambah nilai  (Non-Value 

Adding (NVA)), kegiatan yang tidak menambah nilai tetapi diperlukan 

(Necessary but Non-Value Adding (NNVA)), dan kegiatan yang menambah 

nilai (Value-Adding (VA)) menurut Hines dan Taylor (2000) dalam Akira 

Rossi, (2012). Menurut Gaspersz (2007), kelompok NNVA, meskipun 

tidak harus segera, sebisa mungkin dikurangi atau dihilangkan sedangkan 

NVA harus segera diprioritaskan untuk dihilangkan . 

Pada setiap kegiatan tersebut akan selalu ditemukan waste atau 

pemborosan. Menurut Gaspersz (2007) waste merupakan segala aktivitas 

kerja yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses produksi. Dalam 

beberapa kasus, waste dengan peningkatan produktifitas memiliki kaitan 

yang sangat erat.   

Ada beberapa macam pemborosan pada kegiatan produksi atau the 

7 waste diantaranya Overproduction, Delays (waiting time), 

Transportation, Processes, Inventories, Motions, dan Defect product        ( 

Hines dan Rich, 1997).  Waste bagi perusahaan merupakan suatu yang 

merugikan, karena dapat mengeluarkan biaya yang seharusnya tidak perlu 

dikeluarkan. Apabila waste pada kegiatan produksi tinggi dan tidak 

ditekan maka akan mempengaruhi kapabilitas suatu perusahaan dalam 
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memenuhi permintaan konsumen dan akan memengaruhi perusahaan 

dalam daya saing dengan kompetitor. Oleh karena itu perlu adanya 

perbaikan secara terus menerus pada proses produksi guna mereduksi 

waste agar tercapai efektifitas dan efisiensi.   

Mereduksi waste dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah 

satunya dengan VALSAT (Value Stream Analysis Tool). VALSAT 

merupakan alat yang di kembangkan oleh Hines dan Rich (1997) untuk 

mempermudah pemahaman terhadap analisis value stream mapping yang 

ada sebelumnya dan mempermudah membuat perbaikan waste yang 

terjadi. Dengan menggunakan VALSAT  kita dapat menganalisa dan 

melihat penyebab pemborosan yang terjadi selama proses produksi. Selain 

itu kita juga dapat memilih tool apa yang cocok untuk memperbaiki proses 

produksi misalnya  process activity mapping, supply chain response 

matrix, production variety funnel, quality filter mapping, demand 

amplification mapping, dan decision point analysis sehingga dapat 

mengurangi waste yang mungkin akan terjadi. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prayogo dan Octavia 

(2013) yang berjudul identifikasi waste dengan menggunakan value 

stream mapping di gudang PT.XYZ ditemukan bahwa terdapat dua waste 

yaitu trasportation dan waiting gudang spare part PT.XYZ. Dalam 

penelitian  Prayogo dan Octavia, (2013) menunjukan bahwa waste 

memiliki pengaruh yang cukup besar dalam penurunan produktifitas. 

Seperti contoh waste transportation yang muncul pada kegiatan 

pengambilan bahan baku di gudang. Jarak yang jauh membuat proses 

produksi terhambat karena kegiatan pengambilan bahan baku 

membutuhkan waktu yang cukup lamadari gudang persediaan bahan baku 

ke tempat produksi, sehingga memunculkan waste  baru berupa delay / 

waiting time. Dampak yang dirasakan dengan adanya waiting time  adalah 

hasil produksi yang tidak dapat memenuhi target.  Hasil penelitian serupa 

oleh Hartono, Prajadhiana, & Nurhidayat (2009) juga menunjukan 

permasalahan yang menonjol pada proses pembuatan Blank Cylinder 
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Head di seksi LPDC PT. X adalah masalah Inventory, Down Time, dan 

Waiting Time.  

 Home Industries Monica Collection adalah sebuah perusahaan 

konveksi yang memproduksi perlengkapan bayi seperti bantal, guling, 

kasur, selimut untuk bayi. Beralamat di Jl. Puri Anjasmoro B2/5 Semarang   

perusahaan tersebut didirikan oleh ibu Hana Lila Yuliana W sejak 6 tahun 

yang lalu atau sekitar tahun 2012 dengan jumlah pekerja sebanyak 15 

orang. Dalam kegiatan produksinya Monica Collection memenuhi pesanan 

konsumen dengan sistem produksi MTO (Make To Order) atau produksi 

yang akan dilakukan bila ada permintaan. Hal tersebut dilakukan agar 

tidak ada penumpukan produk pada gudang atau display. Produk yang 

mereka jual bukan produk musiman sehingga mereka memang tidak 

membuat produk secara continue.  

 Dalam proses produksinya, Monica Collection rata-rata memiliki 

proses produksi yang cenderung mirip untuk setiap jenis produk yang 

mereka buat. Secara umum tahapan yang dilalui dalam proses produksi 

tersebut adalah tahap pembelian kain, tahap pembentukan pola, tahap 

pemotongan, tahap penjahitan pola, finishing, quality control, kemudian 

packing. Perbedaan hanya terdapat pada tahap finishing misalnya ada 

kegiatan dimana produk perlu di bordir atau penambahan pengait. Berikut 

gambaran layout dan jalur produksi. 
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Gambar 1.1 

Layout  Produksi 

Monica Collection 2018 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

 

Proses produksi berawal dari pengambilan bahan baku yang ada di 

gudang (G) lalu dilanjutkan ke bagian pembuatan pola dan pemotongan 

(PL & PT). Setelah bahan baku sudah dipotong, potongan kain kemudian 

masuk kedalam proses penjahitan (JT) untuk penggabungan pola. Kain 

yang sudah dijahit selanjutnya diisi dengan dakron pada ruangan Filling 

(FL), kemudian kain dibawa kembali ke tempat penjahitan (JT) yang sama 

guna untuk menjahit lubang kain dan finishing. Setelah selesai produk 

harus melewati tahap pengecekan pada ruang (QC). Apabila terdapat 

barang yang cacat maka produk akan di rework ulang dan baru setelah itu 

produk yang sudah tidak cacat akan di kemas (PC) dan dibawa pada ruang 

display (ST) untuk dijual. 
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 Dari kegiatan tersebut dapat kita lihat jika pergerakan aliran 

kurang efektif karena layout yang kurang tertata dengan rapi. Sehingga ada 

beberapa kegiatan yang harus kembali ke ruang yang sama atau track back 

contohnya pada kegiatan penjahitan.Akibatnya memakan waktu dan 

cukup lama pada proses produksinya, selain itu kerja pada bagian 

penjahitan juga akan bertambah berat karena harus kembali menjahit kain 

yang sudah diisi dakron. Dari beberapa kegiatan yang dilakukan sudah 

menggunakan mesin seperti misalnya mesin woolsum yang digunakan 

pada tahap penjahitan, mesin obras, mesin walking foot, mesin jahit regular 

sehingga memudahkan pekerjaan dan meningkatkan kuantitas. Meskipun 

demikian masih terdapat defect dalam proses produksinya untuk setiap 

produk yang mereka buat. 

Tabel 1.1 

Data Produksi Gendongan 

Monica Collection Oktober 2018 

Minggu Production Defect product % Defect 

I 153 18 11,8 % 

II 126 10 7.9 % 

III 177 15 8,5 % 

IV 140 9 6,4 % 

Total 596 52  

Rerata 8,9 % 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 
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Tabel 1.2 

Data Produksi Selimut 

Monica Collection Oktober 2018  

Minggu Production Defect product % Defect 

I 160 7 4,1 % 

II 98 3 3,06 % 

III 159 6 3,8 % 

IV 28 2  7,1 % 

Total 445 18  

Rerata 4,52% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Tabel 1.3 

Data Produksi Bantal Guling  

Monica Collection Oktober 2018 

Minggu Production Defect product % Defect 

I 484 32 6,61% 

II 410 27 6,59% 

III 400 30 7,50% 

IV 325 33 10,15% 

Total 1619 122   

Rerata 8% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Tabel 1.4 

Data Produksi Bed Cover 

Monica Collection Oktober 2018 

Minggu Production Defect product % Defect 

I 141 5 3,5% 

II 160 9 5,6% 

III 155 8 5,2% 

IV 145 6 4,1% 

Total 601 28  

Rerata 5% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 
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Tabel 1.5 

Data Produksi Tas Baby 

Monica Collection Oktober 2018 

Minggu Production Defect product % Defect 

I 350 30 8,6% 

II 250 19 7,6% 

III 350 23 6,6% 

IV 259 20 7,7% 

Total 1209 92  

Rerata 8% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Tabel 1.6 

Data Produksi Kasur Baby 

Monica Collection Oktober 2018 

Minggu Production Defect product % Defect 

I 50 3 6% 

II 47 3 6,4% 

III 61 4 6,5% 

IV 45 3 6,6% 

Total 203 13  

Rerata 6% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Tabel 1.7 

Data Produksi Give Set 

Monica Collection Oktober 2018 

Minggu Production Defect product % Defect 

I 89 7 7,8% 

II 74 3 4.05% 

III 60 1 1,6% 

IV 79 5/6 6,3% 

Total 302 21  

Rerata 7% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 
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Tabel 1.8 

Data Produksi Apron 

Monica Collection Oktober 2018 

Minggu Production Defect product % Defect 

I 27 1 3,7% 

II 31 2 6,4% 

III 35 2 5,7% 

IV 40 3 7,5% 

Total 133 8  

Rerata 6% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

 Tabel 1.9 

Data Produksi Matras 

Monica Collection Oktober 2018 

Minggu Production Defect product % Defect 

I 61 3 4,9% 

II 70 4 5,7% 

III 52 2 3,8% 

IV 64 7 10,9% 

Total 247 16  

Rerata 6% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Tabel 1.10 

Data Produksi Alas Stroller 

Monica Collection Oktober 2018 

Minggu Production Defect product % Defect 

I 36 4 11,1% 

II 25 1 4% 

III 32 2 6.2% 

IV 27 1 3,7% 

Total 120 8  

Rerata  7% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 
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Tabel 1.11 

Data Produksi Sarung Bantal Guling 

Monica Collection Oktober 2018 

Minggu Production Defect product % Defect 

I 124 6 4,8% 

II 142 7 4,9% 

III 145 9 6,2% 

IV 52 4 7,8% 

Total 463 26  

Rerata 6% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Tabel 1.12 

Data Produksi Bumper Box 

Monica Collection Oktober 2018 

Minggu Production Defect product % Defect 

I 40 2 5% 

II 35 2 5,7% 

III 30 2 3,3% 

IV 52  5  9,6% 

Total 157 11  

Rerata 7% 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Dari tabel diatas produksi paling banyak terdapat pada 3 produk 

Monica Collection diantaranya gendongan samping, tas mini, bantal balita. 
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Tabel 1.13 

Data Rerata Persentase Defect Product 

Monica Collection Oktober 2018 

No Jenis Produk Rata-rata % defect 

1 Gendongan 8,9 % 

2 Selimut 4,52 % 

3 Bantal Guling 8 % 

4 Bed Cover 5 % 

5 Tas Baby 8 % 

6 Kasur Baby 6 % 

7 Give Set 7 % 

8 Apron 6 % 

9 Matras 6 % 

10 Alas Stroller 7 % 

11 Sarung Bantal Guling 6 % 

12 Sarung Bumper Box 7 % 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

 

Tabel 1.14 

Data Jumlah Produk dan Defect Terbanyak 

Monica Collection Oktober 2018 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Dari beberapa tabel data olahan di atas, tabel 1 - 12 memberikan 

informasi berupa data produksi dan  rata-rata defect yang di hasilkan dari 

12 jenis produk setiap minggunya. Dari ke 12 jenis produk tersebut, tabel 

13 menunjukan bahwa produk gendongan samping, tas mini, dan bantal 

balita adalah yang memiliki jumlah produksi dan defect paling banyak 

setiap minggunya. Berdasarkan dari data perusahaan 3 produk yang 

No Jenis Produk Qty Defect Product % Defect 

1 Gendongan Samping 150 15 10% 

2 Tas Mini 105 10 9,5% 

3 Bantal Balita 140 12 8% 



11 

 

 

 

memiliki defect paling tinggi diantaranya gendongan samping, tas mini, 

dan bantal balita.  

Secara garis besar proses produksi untuk setiap jenis produk 

hampir sama. Perbedaannya di tunjukan pada proses  finishing, contohnya 

pada produk gendongan samping dilakukan penambahan ring besi pada 

gendongan untuk mengencangkan dan merenggangkan gendongan saat 

digunakan atau pada produk tas mini dimana finishing berupa penambahan 

penambahan pernak pernik seperti boneka atau gantungan tas. Adapun 

proses pembuatan dapat digambarkan secara umum  sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 

Grafik Proses Produksi  

Monica Collection 2018 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Untuk proses pembuatan tas mini terdiri dari beberapa tahap, diantaranya : 

1. Pengambilan Bahan Baku  

Bahan baku di ambil dari gudang. Biasanya jenis kain yang digunakan 

dalam pembuatan tas baby adalah kain jenis baby ripstop.  Bahan 

tersebut dipilih karena umum digunakan pada rata-rata produk tas bayi, 

selain halus kain tersebut juga tidak mudah sobek. Untuk bagian 

selempang tas menggunakan bahan yang sama agar warna dan pola kain 

serasi. 

2. Pembentukan pola (Pattern Maker) 

Pembentukan pola dibuat sesuai dengan pesanana konsumen baik 

berdasarkan ukuran maupun keguanaan lain dari tas tersebut. 

Pengambilan 

Bahan Baku  

 

Pembentukan 

pola (Pattern 

Maker) 

 

Pemotongan 

Bahan 

(Cutting)  

 

Penjahitan

/Perakitan 

(Sewing) 

 

Pengisian 

Dakron Lapis 

Penjahitan 

(sewing) 

 

Finishing Quality 

Control 
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Pembuatan pola masih dilakukan secara manual dengan tangan. Agar 

semua pola memiliki ukuran yang sama pemilik menggunakan mal 

cetakan saat menggambar pola. Pola terdiri dari bagian depan luar, 

bagian depan dalam, bagian belakang luar,bagian belakang dalam, 

bagian bawah dan cangklong. Durasi yang dibutuhkan untuk 

pembuatan pola adalah 6 menit per produk 

3. Pemotongan Bahan (Cutting)  

Kain yang sudah dipola kemudian di potong secara manual mengikuti 

pola. Pemotongan pola biasanya di lakukan 2-3 orang dengan durasi 

waktu selama 2 menit per produk. 

4. Penjahitan/Perakitan (Sewing) 

Potongan kain kemudian di jahit menggunakan mesin walking foot/ 

mesin regular sesuai dengan keperluan.  

5. Pengisian Dakron lapis 

Kemudian kain yang sudah di jahit diberi dakron lapis bagian dalam 

antara kain luar dan kain dalam. Hal ini di tujukan agar tas terasa empuk 

dan nyaman saat dipakai. 

6. Penjahitan (Sewing) 

Tas yang sudah diisi dakron lapis kemudian di jahit lagi untuk menutup 

lubang yang difungsikan mengisi dakron 

7. Finishing 

Tahap finishing biasanya menyesuaikan dengan model tas yang dibuat. 

Misalnya penambahan kancing, atau hiasan pada tas 

8. Quality Control 

Tahap pengecekan dilakukan guna sebelum barang dikirim, barang 

memiliki kualitas yang baik. 
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Tabel 1.15 

Bahan Baku Produksi Tas Mini 

Monica Collection 2018 

Nama Bahan Satuan Qty 

Untuk 

Produksi 

(unit) 

Jumlah 

bahan baku 

Kain Katun 
Motif 

m² 1,5 

193 

289,5 m² 

Kain Katun 
Polos 

m² 1,5 289,5 m² 

Benang m 450 86.850 m 

Resliting cm 40 7.720 cm 

Dakron Lapis m² 1 434,25 m² 

    Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Proses produksi tas mini meliputi beberapa tahap, diantaranya : 

1. Pengambilan Bahan Baku  

Bahan baku di ambil dari gudang. Biasanya jenis kain yang digunakan 

dalam pembuatan bantal balita adalah kain jenis sutra.  Bahan tersebut 

dipilih karena sifat kain sutra yang halus membuat kulit jadi nyaman 

dan tidak mudah sensitive. 

2. Pembentukan pola (Pattern Maker) 

Pembuatan pola menggunakan mal atau cetakan dengan ukuran 40cm 

x 30cm yang sudah dibuat sebelumnya guna untuk memudahkan 

pemolaan.  

3. Pemotongan Bahan (Cutting)  

Kain yang sudah dipola kemudian di potong secara manual mengikuti 

pola. Pemotongan pola biasanya di lakukan 2-3 orang dengan durasi 

waktu selama 13 detik per kain. 

4. Penjahitan/Perakitan (Sewing) 

Potongan kain kemudian di jahit menggunakan mesin walking foot/ 

mesin regular sesuai dengan keperluan. 

5. Obras 

Bantal yang sudah dijahit kemudian di obras dengan menggunakan 

mesn obras agar jahitan lebih kuat guna untuk mengantisipasi dakron 

yang keluar  
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6. Pengisian Dakron busa 

Kemudian kain yang sudah di jahit diberi dakron busa hingga 

mengembang dan padat. 

7. Penjahitan (Sewing) 

Tas yang sudah diisi dakron lapis kemudian di jahit lagi untuk menutup 

lubang yang difungsikan mengisi dakron. 

8. Quality Control 

Tahap pengecekan dilakukan guna sebelum barang dikirim, barang 

memiliki kualitas yang baik. 

Tabel 1.16 

 Bahan Baku Produksi Bantal Balita 

Monica Collection 2018 

Nama Bahan Satuan Qty 

Untuk 

Produksi 

(unit) 

Jumlah 

bahan baku 

Kain Katun 

Motif 
m² 2 

200 

400 m² 

Kain Katun 

Polos 
m² 2 400 m² 

Dakron ons 1 600 ons 

Benang m 100 20.000 m 

Tali cm 80 16.000 cm 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Sedangkan untuk proses pembuatan Gendongan : 

1. Pengambilan Bahan Baku  

Bahan baku di ambil dari gudang. Biasanya jenis kain yang digunakan 

dalam pembuatan gendongan samping adalah kain jenis woven warp.  

Bahan tersebut dipilih karena tidak melar / elastis sehingga bisa 

digunakan untuk menggendong bayi 0-12 bulan. 

2. Pembentukan pola (Pattern Maker) 

Pembentukan pola dibuat dengan mal yang sudah dibuat dengan 

menyerupai posisi menggendong bayi. Durasi untuk proses pemolaan 

selama 21 detik per produk. 

3. Pemotongan Bahan (Cutting)  
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Kain yang sudah dipola kemudian di potong secara manual mengikuti 

pola. Pemotongan pola biasanya di lakukan 2-3 orang dengan durasi 

waktu selama 21 detik per produk. 

4. Penjahitan/Perakitan (Sewing) 

Potongan kain kemudian di jahit menggunakan mesin walking foot/ 

mesin regular sesuai dengan keperluan.  

5. Pengisian Dakron lapis 

Kemudian kain yang sudah di jahit diberi dakron lapis bagian dalam 

antara kain luar dan kain dalam. Hal ini di tujukan agar bayi merasa 

nyaman saat digendong. 

6. Penjahitan (Sewing) 

Gendongan yang sudah diisi dakron lapis kemudian di jahit lagi untuk 

menutup lubang yang difungsikan mengisi dakron 

7. Finishing 

Tahap finishing berupa pemasangan ring pada gendongan. Ring yang 

digunakan untuk membuat gendongan sebanyak2 ring per produk 

8. Quality Control 

Tahap pengecekan dilakukan guna sebelum barang dikirim, barang 

memiliki kualitas yang baik. 

Tabel 1.17 

Bahan Baku Gendongan Samping 

Monica Collection 2018 

Nama Bahan Satuan Qty 
Untuk Produksi 

(unit) 

Jumlah 

bahan baku 

Kain Katun Motif m² 1,5 

150 

225 m² 

Benang m 300  4.500m 

Ring Buah 2 300Buah 

Dakron Lapis m² 1 150m² 

Sumber : Data Primer yang Diolah, 2018 

 

Oleh sebab itu peneliti membuat sebuah penelitian berjudul 

“Identifikasi & Reduksi Waste Menggunakan VAlSAT Pada Proses 

Produksi (Studi Kasus Pada Monica Collection) Konveksi” guna 

membantu perusahaan Monica Collection untuk mengurangi pemborosan 
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yang terjadi. Harapan peneliti adalah dapat menyelesaikan masalah yang 

terjadi di perusahaan tersebut. 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka masalah 

yang ada dalam penelitian ini adalah : 

1. Apa saja waste yang teridentifikasi dalam proses produksi pada 

Home Industries Monica Collection? 

 

2. Bagaimana rancangan reduksi waste pada proses produksi pada 

Home Industries Monica Collection? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi waste 

yang paling banyak muncul pada kegiatan produksi produk gendongan 

samping, tas mini¸ bantal balita serta memberikan rekomendasi rancangan 

perbaikan berdasarkan waste yang muncul tersebut. 

1.4  Pembatasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan hanya pada produk gendongan samping, 

tas mini, dan bantal balita  karena produk tersebut adalah  produk dengan 

jumlah produksi terbesar di home industries Monica Collection  dan  

merupakan produk yang banyak mengalami proses rework karena 

memiliki rata-rata defect yang tinggi. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat untuk beberapa pihak, yaitu :  

 

1. Perusahaan  

Bagi perusahaan, .penelitian ini diharapkan dapat memperbaiki 

proses produksi untuk mengontrol pemborosan yang terjadi dalam  proses 
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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 perusahaan yang ada di perpustakaan bagian Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Katholik 

Soegijapranata, khususnya mengenai identifikasi waste dengan VALSAT 

(Value Stream Analysis Tool), yang dapat dijadikan informasi sebagai 

bahan perbandingan antara teori-teori yang didapat di perkuliahan dengan 

praktek di lapangan. 

  

1.6 Sitematika Penulisan 

Agar penyusunan dan penyajian skripsi dapat runtut, logis, dan mudah 

dipahami, maka penulisan dapat dibagi menjadi 5 bab. 

Bab I Pendahuluan, pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah, sistematika penulisan skripsi. 

Bab II Tinjauan pustaka, landasan teori, kerangka berpikir serta 

hipotesis penelitian yang berisi penjelasan penelitian tentang teori 

pengertian waste,  pengertian VALSAT (Value Analysis Stream 

Mapping Tools), pengertian big picture mapping, pengertian diagram 
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sebab akibat, pendekatan Kaizen 5W+1H, kerangka piker penelitian, dan 

definisi operasional. 

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan pendekatan 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, alat 

analisis data, data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, dan teknik penyajian hasil analisis data. 

Bab IV Hasil penelitian dan Pembahasan, Pada bab ini diuraikan 

deskripsi data, hasil analisis data, hasil identifikasi data dan rancangan 

perbaikan. 

Bab V Penutup, Pada bab ini diuraikan simpulan dan saran yang 

berkaitan dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


