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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan memang seringkali mengalami masalah untuk mengubah 

berbagai budaya yang terjadi di dalam anggota organisasinya. Berbagai masalah 

seringkali muncul yang berkaitan dengan kegiatan operasional yang dilakukan 

sehari-hari. 

Permasalahan yang sering terjadi dengan kegiatan operasional yang 

dilakukan sehari-hari adalah di lantai produksi. Di berbagai proses produksi 

banyak terjadi pemborosan (waste), baik yang terlihat nyata maupun tersembunyi, 

seperti persediaan berlebih, mesin tidak siap pakai dan jumlah  produk cacat 

(defect). Dengan banyaknya pemborosan yang terjadi tersebut, secara otomatis 

akan menambah beban perusahaan dalam hal biaya, tenaga, dan waktu. Dampak 

yang lebih besar ditimbulkan dari banyaknya pemborosan adalah berkurangnya 

daya saing perusahaan dalam memenangkan persaingan dengan perusahaan 

sejenis (perusahaan manufaktur baja). 

 Beberapa pemborosan juga terjadi selama proses produksi di PT Krakatau 

Steel (Persero), Tbk. Salah satunya adalah timbulnya produk cacat karena 

kesalahan yang timbul baik dari mesin atau salah pengerjaan yang dilakukan oleh 

pegawai PT Krakatau Steel (Persero), Tbk., hal ini bisa dikarenakan pegawai baru 

yang masih belajar, kurangnya ketelitian, dan hal lainnya. Selain timbulnya 

produk cacat, pemborosan lainnya adalah terjadinya waktu tunggu akibat 

keterlambatan instruksi kerja atau menunggu pasokan bahan baku maupun 

keterlambatan yang dilakukan oleh pemesan, seperti penentuan desain pesanan 

atau perubahan pesanan. 

Dalam kondisi tersebutlah perusahaan membutuhkan tindakan lean six 

sigma. Keberhasilannya yang telah banyak dibuktikan oleh berbagai jenis industri 

menunjukkan bahwa lean merupakan upaya yang memang dibutuhkan untuk 

mengurangi pemborosan yang terjadi pada perusahaan. Bahkan berbagai industri 

di negara lain juga telah membuktikan efisiensinya. Konsep lean six sigma adalah 

konsep manajemen operasional yang merupakan sinergi dari lean six sigma. 
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Dengan lean six sigma, perusahaan dapat memperoleh “kecepatan” yang dimiliki 

lean dan “kualitas” yang dimiliki six sigma. Metodologi ini mengarahkan 

perusahaan untuk mengeliminasi pemborosan yang terjadi pada proses produksi. 

Konsep lean itu sendiri sebenarnya cukup sederhana, tapi perlu tindakan 

tegas dari perusahaan sehingga konsep ini benar-benar bisa memberikan dampak 

positif untuk perusahaan. 

Dengan menerapkan lean Six Sigma pada perusahaan yang berada dalam 

kondisi tertentu, maka hal ini akan memberikan efek perubahan yang positif untuk 

perusahaan. Perusahaan pastinya akan sangat mengharapkan disiplin kerja yang 

bagus yang terus terjaga dan berkelanjutan pada hari-hari berikutnya. Sehingga 

budaya improvement yang positif juga akan memberikan dampak yang positif 

pula untuk perusahaan. Maka dari itu peneliti ingin mengusulkan perbaikan di 

lantai produksi PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. khususnya pada bagian 

produksi Billet Steel Plant untuk mengurangi pemborosan, sehingga peningkatan 

produktivitas perusahaan dapat tercapai. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang sebelumnya, peneliti 

mengidentifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: 

1. Berapa besar produktivitas produksi baja billet saat ini (tahun 2010-2014)? 

2. Apa penyebab produk cacat pada bagian Billet Steel Plant PT Krakatau Steel 

(Persero), Tbk.? 

3. Berapa besar produktivitas produksi baja billet setelah dilakukan upaya 

perbaikan menggunakan konsep lean six sigma? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam merumuskan tujuan penelitian, peneliti berpegang pada masalah 

yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui berapa besar tingkat produktivitas saat ini (tahun 2010-

2014) terhadap kualitas produk baja billet pada perusahaan PT Krakatau Steel 

(Persero), Tbk. 
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2. Untuk mengetahui penyebab cacat yang terjadi di bagian Billet Steel Plant PT 

Krakatau Steel (Persero), Tbk. 

3. Untuk mengetahui berapa besar tingkat produktivitas baja billet setelah 

dilakukan upaya perbaikan terhadap kualitas produk baja billet pada 

perusahaan PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. 

 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Pengertian dari ruang lingkup adalah batasan. Ruang lingkup juga dapat 

dikemukakan pada bagian variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek 

penelitian, dan lokasi penelitian. Penggambaran ruang lingkup dapat kita nilai dari 

data karakteristik responden perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran yang 

komprehensif tentang bagaimana keadaan responden penelitian kita, yang boleh 

jadi diperlukan untuk melihat data hasil pengukuran variabel-variabel yang 

diteliti. 

Tanpa adanya ruang lingkup, sebuah penelitian akan mengalami waktu 

yang lebih lama. Ini karena tidak adanya sebuah batasan. Hasil berupa laporan 

tertulis dari penelitian tersebut pun akan kehilangan pokoknya. Dengan kata lain, 

definisi ruang lingkup juga merupakan batasan untuk membuat sebuah penelitian 

dan observasi lebih tepat sasaran. Ada beberapa contoh ruang lingkup, misalnya 

dalam aspek bersosialisasi. 

Untuk mempermudah penulisan penelitian ini dan agar lebih terarah dan 

berjalan dengan baik, maka peneliti menentukan suatu batasan masalah. Adapun 

ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Produktivitas dan barang reject PT Krakatau Steel (Persero), tahun 2010 

sampai tahun 2014. 

2. Dampak yang ditimbulkan dari penyebab yang paling sering terjadi produk 

cacat di bagian Billet Steel Plant adalah material dan mesin. 

3. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi produk cacat dan 

meningkatkan produktivitas dengan metode DMAI (Define, Measure, 

Analyze, dan Improve) dan 5W+1H. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang berkaitan dengan perencanaan penerapan lean six 

sigma untuk mereduksi waste di lantai produksi diharapkan bermanfaat untuk: 

1. Bagi Mahasiswa 

 Kegiatan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan 

atas permasalahan yang diteliti, pengalaman yang dimiliki, dan bentuk 

penerapan ilmu yang telah didapat selama kuliah. 

2. Pihak Perusahaan 

 Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan 

mengenai pentingnya penerapan lean six sigma untuk mengurangi produk cacat 

baja billet pada bagian Billet Steel Plant PT Krakatau Steel (Persero), Tbk. 

3. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar untuk penelitian yang 

lebih luas dan juga dapat memberikan pengetahuan tambahan terutama yang 

menyangkut penelitian mengenai pentingnya penerapan lean six sigma untuk 

mengurangi produk cacat dan juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian yang sejenis pada pihak-pihak yang membutuhkan informasi 

mengenai topik penelitian. 

 

1.6 Proses Penelitian 

Berikut ini adalah rangkuman mengenai proses penelitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu dijelaskan pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Proses Penelitian 

Judul Penelitian Nama Peneliti 
Metode yang 

digunakan 
Hasil Penelitian 

 

Implementasi Metode 

Lean Six Sigma Sebagai 

Upaya Meminimasi 

Waste pada PT Prime 

Line International 

 

Wieke Rossaria 

Dewi, Nashir 

Widha Setyanto, 

dan Ceria Farela 

Mada T 

(2013) 

DMAI (Define, 

Measure, Analyze, 

Improve) dan 

FMEA (Failure 

Mode and Effect 

Analysis) 

Waste yang paling 

berpengaruh pada 

proses produksi, 

penyebab waste yang 

paling berpengaruh, dan 

rekomendasi untuk 

masing-masing waste 
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Tabel 1.2 Proses Penelitian (Lanjutan) 

Judul Penelitian Nama Peneliti 
Metode yang 

digunakan 
Hasil Penelitian 

Aplikasi Metode 

Lean Six Sigma 

Untuk Usulan 

Improvisasi Lini 

Produksi Dengan 

Mempertimbangkan 

Faktor Lingkungan 

 

 

Miftachul Arifin 

dan H. Hari 

Supriyanto, Ir., 

MSIE. 

(2012) 

 DMAIC (Define, 

Measure, Analyze, 

Improve, Control) 

 FMEA (Failure 

Mode and Effect 

Analysis) 

 5 Why 

Menentukan waste yang 

terdapat di lini produksi, 

penyebab terjadinya waste, 

dan melakukan solusi 

mengurangi terjadinya waste 

Penerapan Six 

Sigma Untuk 

Peningkatan 

Kualitas Produk 

Bimoli Classic 

 

T.M.A. Ari 

Samadhi, 

Prudensy F. Opit, 

Yudelen M.I. 

Singal 

(2008) 

 

DMAIC (Define, 

Measure, Analyze, 

Improve, Control) 

Faktor-faktor penyebab 

terjadinya penyimpangan 

Peroxide Value (PV) pada 

produk Bimoli Classic 

Penelitian ini: 

“perbaikan kualitas 

produk dengan 

konsep lean six 

sigma untuk 

meningkatkan 

produktivitas 

perusahaan” 

Idhartianto 

Rahman Putra 

(2016) 

DMAI (Define, 

Measure, Analyze, 

Improve) dan 5W+1H 

(What, Where, When, 

Who, Why, dan How) 

Mengindentifikasi waste 

yang terjadi di Billet Steel 

Plant, Mengetahui penyebab 

terjadinya waste, dan 

Melaukan upaya perbaikan 

untuk mengurangi waste 

Applying Lean Six 

Sigma for Waste 

Reduction in a 

Manufacturing 

Enviroment 

Mohamed K. 

Hasan 

(2013) 

Analytic Hirarchy 

Process (AHP) Method 

Metode AHP dapat dipilih 

sebagai metode yang 

memiliki kontribusi pada 

saat ini untuk 

meningkatkan keefektifan 

seperti metode yang 

digunakan dalam Lean Six 

Sigma lainnya. 



6 
 

Tabel 1.3 Proses Penelitian (Lanjutan) 

Judul Penelitian Nama Peneliti Metode yang digunakan Hasil Penelitian 

The concequences 

of Six Sigma on job 

satisfaction: a study 

at three companies 

in Sweden 

Karin Schon,  

Bjarne 

Bergquist and 

Bengt Klefsjo 

(2010) 

Memakai kuesioner yang 

mengandung beberapa 

indikator, yaitu: comfort, 

influence, cooperation & 

fellowship, dan personal 

development 

Lean Sigma 

memiliki pengaruh 

dalam peningkatan 

produktivitas 

perusahaan, 

terutama perusahaan 

yang berorientasi 

profit. 

 


