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  BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, persaingan industri semakin meningkat dengan perubahan 

yang terjadi pada lingkungan industri. Perubahan yang dilakukan oleh perusahaan 

secara berkelanjutan untuk berusaha meningkatkan hasil produksi dengan 

melakukan perbaikan proses produksi yang lebih eifisien.  Perubahan pada 

lingkungan industri mengakibatkan peningkatan produktivitas dalam berbagai 

aspek untuk memenuhi espektasi pelanggan. Kemampuan dalam memenuhi 

espektasi dari pelanggan menuntut industri untuk melakukan aktifitas yang 

memberikan nilai tambah (value added) pada produk, dan dengan secara 

bersamaan mengeliminasi pemborosan (non value added) pada proses produksi 

dan meminimasi lead time pada setiap produk industri agar memberikan nilai 

terhadap pelanggan. Menurut Hines & Taylor (2000), salah satu parameter 

produktivitas yang diinginkan yaitu untuk meminimasi pemborosan yang 

dihasilkan pada setiap proses pengerjaannya.  

Pada penyelesain meminimasi pemborosan memberikan dampak baik pada 

proses produksi. Oleh karena itu perlunya usaha untuk menghilangkan 

pemborosan dan meminimasi lead time produksi. Usaha yang seharusnya 

dilakukan oleh pelaku industri yaitu mengurangi pemborosan dengan tujuan 

memberikan perubahan atau perbaikan secara berkelanjutan (continuous 

improvement) (Liker, 2006). Menurut Gaspersz (2006), konsep lean 

manufacturing merupakan suatu upaya strategi perbaikan secara berkelanjutan 

dalam proses produksi untuk mengidentifikasi jenis-jenis dan faktor penyebab 

terjadinya pemborosan agar aliran nilai value stream dapat berjalan lancar 

sehingga waktu produksi lebih efisien. 

Lean manufacturing dapat didefinisikan suatu usaha dengan melibatkan 

seluruh sel industri seperti pengaturan orang, mesin atau stasiun kerja dalam 

mengeliminasi pemborosan dan merupakan salah satu tools untuk memberikan 

kecepatan yang ditentukan sesuai kebutuhan pelanggan dan dengan jumlah 

keterlambatan dan waktu tunggu paling sedikit (Liker, 2006). Pemborosan adalah 
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segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah terhadap aliran nilai value 

stream produk. Pemborosan dapat mengakibatkan keterlambatan dengan lead time 

yang panjang. Panjangnya lead time pada produksi berpengaruh terhadap 

fleksibilitas atau penyesuaian perusahaan dalam kecepatan respon memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

PT Indofarma Tbk merupakan perusahaan farmasi nasional Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang berada dibawah departemen kesehatan dan berdiri 

pada tahun 1928. PT Indofarma memiliki 2 bagian produksi yaitu Bagian 

Produksi I dan Bagian Produksi II dengan masing-masing produk yang berbeda. 

Bagian Produksi I melaksanakan proses produksi dengan mengikuti prosedur 

yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan produk seperti tablet dan kapsul. 

Pada Bagian Produksi II membuat 4 kategori produk yaitu salep sirup serbuk, 

betalaktan, herbal, dan produk steril.  Bagian Produksi I dan II tersebut memiliki 

beberapa bagian divisi kerja, proses produksi, dan peralatan yang berbeda. Pada 

Bagian Produksi I dan II tersebut memiliki berbagai masalah yang berhubungan 

dengan pemborosan dan memperlambat proses produksi. Beberapa pemborosan 

seperti transportasi berlebihan, lamanya waktu menunggu, lamanya waktu 

pemrosesan, maupun lamanya waktu menganggur pekerja. Oleh karena itu, 

peniliti melakukan diskusi dengan divisi PPPP dan supervisor Bagian Produksi I 

untuk menetapkan Bagian Produksi dan famili produk yang akan diteliti. 

Berdasarkan hasil diskusi maka penelitian dilakukan pada kapsul Piroxicam 20 

mg di Bagian Produksi I dengan tujuan menghilangkan pemborosan untuk 

mengurangi lead time produksi menggunakan pendekatan lean manufacturing. 

Pada Bagian Produksi I memiliki bagian divisi proses seperti Bagian 

Dispensing, Bagian Produksi, dan Bagian Pengemasan. Bagian divisi tersebut 

memiliki tanggung jawab untuk setiap tahapan proses pada produksi kapsul 

Piroxicam 20 mg.  Proses produksi kapsul Piroxicam 20 mg dibuat dengan 

tahapan proses seperti penyiapan bahan baku, pengayakan bahan baku, 

penimbangan bahan baku, mixing bahan baku, pengisian massa , poleshing produk 

ruahan, karantina produk ruahan untuk uji quality control, pengemasan produk 

ruahan, penandaan alamat, inspeksi produk jadi, dan pemeriksaan dus.  
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Berdasarkan data produksi yang selama ini diimplementasikan oleh 

Bagian Produksi I, produksi kapsul Piroxicam 20 mg membutuhkan lead time 

produksi rata-rata selama 2 bulan kerja. Sedangkan shift kerja untuk produksi I 

adalah 2 shift dengan waktu yang tersedia 16 jam.  Menurut supervisor Bagian 

Produksi I mengatakan bahwa lead time kapsul Piroxicam 20 mg masih dapat 

dikurangkan setelah mengetahui sumber penyebab permasalahan tersebut.  

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas, sehingga diperlukan 

pendekatan lean manufacturing dengan menggunakan tools yang dapat 

menghilangkan berbagai macam pemborosan. Tools awal yang digunakan pada 

pendekatan lean manufacturing adalah menggambarkan peta aliran nilai (value 

stream mapping) yang bertujuan mengidentifikasi pemborosan pada pruduksi 

kapsul Piroxicam 20 mg. Hal tersebut membuat perusahaan mengetahui cara 

mengatasi pemborosan untuk meningkatkan produktivitas khususnya pada proses 

produksi kapsul Piroxicam 20 mg. Peniliti mengharapkan melalui penelitian ini 

dapat memberikan masukan untuk meningkatkan produktivitas produksi 

khususnya pada kapsul Piroxicam 20 mg di PT Indofarma Tbk. 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai dasar untuk melakukan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi kondisi saat ini proses produksi kapsul Piroxicam 20 

mg? 

2. Apa jenis pemborosan yang mengakibatkan lamanya lead time pada 

produk kapsul? 

3. Metode apa yang sesuai untuk melakukan perbaikan dalam mengeliminasi 

pemborosan pada produk kapsul? 

4. Bagaimana kondisi setelah adanya perbaikan pada aliran proses produksi 

kapsul Piroxicam 20 mg?    
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang akan diselesaikan pada produk kapsul 

Piroxicam 20 mg, maka peneliti menetapkan tujuan sesuai dengan perumusan 

masalah. Tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menganalisis kondisi saat ini proses produksi kapsul Piroxicam 20 mg. 

2. Mengidentifikasi pemborosan yang mempengaruhi lamanya lead time 

proses produksi kapsul. 

3. Menerapkan pendekatan lean manufacturing dalam mengeliminasi 

pemborosan dan meminimasi lead time proses produksi. 

4. Mengusulkan rancangan perbaikan dengan menggambarkan kondisi aliran 

proses produksi setelah perbaikan. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah bertujuan dalam membatasi penulis untuk melakukan 

penelitian agar tidak keluar dari pokok permasalahan penelitian dan tujuan 

penelitian. Batasan pada penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada value stream proses produksi produk kapsul 

Piroxicam 20 mg PT Indofarma (persero) Tbk. 

2. Penelitian hanya dilakukan dengan tahapan menggambarkan current state 

mapping, menerapkan pendekatan lean manufacturing sebagai rancangan 

usulan perbaikan, dan menggambarkan future state mapping. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 Bab I Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Pada bab landasan teori mengenai dasar teori sebagai landasan kerangka 

berpikir diawali dengan sejarah perkembangan lean manufacturing, 
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mengenai prinsip lean manufacturing, mengenai pendekatan lean 

manufacturing, mengenai tools lean manufacturing. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Pada bab metodologi penelitian menjelaskan rancangan dari penelitian 

dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan dimulai dengan 

penelitian awal, pengolahan data, dan usulan perbaikan. 

Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada bab ini menampilkan data-data umum perusahaan dengan 

pengumpulan data dengan metode riset lapangan seperti wawancara, 

observasi langsung, dan data langsung dari perusahaan. Pengolahan data 

dilakukan sesuai dengan metodologi penelitian pada bab III dengan tujuan 

menghasilkan usulan perbaikan. 

Bab V Analisis 

Pada bab analisis ini dilakukan analisis usulan perbaikan pada perusahaan 

berdasarkan pengolahan data dengan pendekatan lean manufacturing. 

Pada analisis juga menganalisis mengenai hubungan ayat Al Quran dengan 

penelitian. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

Pada bab ini diberikan sebagai kesimpulan dari hasil penelitian berserta 

saran yang dihasilkan bagi perusahaan sebagi usulan perbaikan secara 

continuous improvement. 

repository.unisba.ac.id




