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I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
Era informasi dan globalisasi menyebabkan 

lingkungan bisnis mengalami perubahan yang pesat 
dengan tingkat persaingan yang ketat. Pelaku industri 
berusaha melakukan berbagai upaya, seperti 
memberikan keunggulan kompetitif serta menawarkan 
produk yang bermutu untuk dapat memenangkan 
persaingan pasar. Pelaku industri juga perlu 
mempertimbangkan biaya yang dikeluarkan untuk 
penggunaan energi dan sumber daya lainnya. Oleh 
karena itu, pelaku industri dituntut untuk melakukan 
kegiatan operasionalnya secara efektif dan efisien 
untuk mempertahankan eksistensinya. 

Salah satu industri yang mengalami persaingan 
dan memiliki perkembangan yang pesat dalam area 
bisnis yaitu industri rokok. Industri ini menggunakan 
berbagai macam bahan baku pada proses 
produksinya, antara lain tembakau, cengkeh, dan 
bahan pendukung. Aktivitas dalam proses produksi 
rokok juga bervariasi karena produk rokok pada saat ini 
mempunyai berbagai macam jenis. Aktivitas yang 
bervariasi tersebut akan berpotensi pada pemborosan. 
Menurut Utomo (1999), Suatu pengukuran kinerja 
dalam perusahaan harus dapat membedakan aktivitas 
yang value added dari aktivitas yang non-value added. 
Pembagian ini diperlukan sehingga manajemen 
organisasi dapat berfokus untuk mengurangi biaya-
biaya yang timbul akibat aktivitas yang tidak 
menambah nilai. Pengurangan biaya-biaya akibat 
aktivitas non-value added ditujukan untuk peningkatan 
efisiensi organisasi keseluruhan. 

Pabrik Rokok (PR) BIN-TAN merupakan salah 
satu industri rokok yang terletak di Desa WatesKroyo 
Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Produk 
utama yang dihasilkan berjenis Sigaret Kretek Tangan 
(SKT) yang biasa disebut rokok kretek yang proses 
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pembuatannya yaitu digiling/dilinting menggunakan 
tangan dengan bantuan alat bantu sederhana. PR BIN-
TAN  pada saat ini memproduksi  dua varian SKT 
dengan merk Sempoelur Green dan Sempoelur 
Original. Masalah yang sedang dihadapi PR BIN-TAN 
adalah terdapatnya pemborosan-pemborosan yang 
sering terjadi di lini produksi. Contoh pemborosan yang 
terjadi adalah terdapat rokok yang cacat, seperti 
batang rokok yang kurang isi dan tidak dapat dilakukan 
produksi ulang. PR BINTAN ingin mencapai target 
produksi maksimal sebesar 10 juta batang rokok per 
tahun agar dapat memenuhi permintaan konsumen, 
namun hingga saat ini PR BINTAN rata-rata hanya 
memproduksi 6.500 slop rokok dalam sebulan atau 
9,36 juta batang rokok per tahun. Adanya rokok yang 
cacat akan membuat PR BIN-TAN semakin jauh dari 
target produksinya dalam setahun. Selain rokok yang 
cacat, jenis pemborosan lain juga dapat terjadi selama 
proses produksi rokok. Jenis-jenis pemborosan ini akan 
diidentifikasi beserta penyebab terjadinya pemborosan 
tersebut. 

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan 
dalam mengurangi pemborosan adalah lean 
manufacturing. Lean Manufacturing merupakan suatu 
sistem produksi yang menggunakan energi dan 
pemborosan yang sangat sedikit untuk memenuhi apa 
yang menjadi keinginan konsumen dengan tepat. 
Tujuan dari lean manufacturing adalah mengeliminasi 
pemborosan (non value adding activity) dari suatu 
proses sehingga aktivitas-aktivitas sepanjang value 
stream mampu menghasilkan value adding. Terdapat 
dua belas waste dalam proses produksi, yaitu 
overproduction, waiting, transportation, inappropriate 
processing, unnecessary inventory, unnecessary 
motions, defects, power and energy, human potential, 
environmental pollution, unnecessary overhead, 
inappropriate design (Gasperz, 2007). 
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Metode yang dapat digunakan dalam 
penerapan lean manufacturing  adalah Value Stream 
Mapping (VSM) dan Value Stream Analysis Tools 
(VALSAT). Menurut Zaroni (2015), Value Stream 
Mapping (VSM) merupakan teknik memvisualkan 
proses aktivitas dalam bentuk mapping flow chart yang 
berguna untuk memetakan aktivitas yang memberikan 
nilai tambah dalam mewujudkan proses lean. Value 
Stream Analysis Tools (VALSAT) kemudian digunakan 
untuk meminimasi waste (pemborosan) dalam proses 
produksi (Intifada, 2012). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di PR 
BIN-TAN  maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Jenis pemborosan apa saja yang terjadi selama 

proses produksi di PR BIN-TAN? 
2. Apa penyebab pemborosan selama proses 

produksi di PR BIN-TAN? 
3. Perbaikan apa yang dapat direkomendasikan 

untuk mengurangi pemborosan selama proses 
produksi di PR BIN-TAN? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Mengidentifikasi pemborosan yang terjadi pada 

proses produksi berdasarkan hasil dari VSM. 
2. Menentukan penyebab terjadinya pemborosan. 
3. Memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi 

pemborosan pada proses produksi. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat 
memberi manfaat, beberapa diantaranya adalah: 
1. Mengetahui jenis-jenis dan penyebab terjadinya 

pemborosan pada proses produksi. 
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2. Mengurangi pemborosan pada proses produksi 
dengan usulan yang diberikan. 

3. Sumber informasi bagi penelitian selanjutnya. 
 


