
1 PENDAHULUAN 
 
 

Latar Belakang 
  
 Deperind (2009) mengelompokkan industri minyak atsiri ke dalam tiga 
golongan, yaitu (1) Kelompok Industri Hulu, (2) Kelompok Industri Antara, dan 
(3) Kelompok Industri Hilir. Kelompok Industri Hulu adalah industri yang 
memproduksi minyak kasar (crude oil) yang dapat dihasilkan dari proses 
menyuling daun, tangkai (minyak nilam, cengkeh, kenanga, dan minyak kayu 
putih), buah (minyak pala), akar (minyak akar wangi), kulit / kayu (minyak masoi 
dan minyak kayu cendana). Kelompok Industri Antara, atau Industri Kimia 
Aromatik, adalah industri yang mengolah lanjut minyak kasar menjadi turunan 
minyak atsiri antara lain minyak cengkeh menjadi Eugenol, sereh wangi menjadi 
Sitronelal, minyak nilam dan akar wangi menjadi Rectified Oil dan lain 
sebagainya. Kelompok Industri Hilir adalah industri pengguna minyak atsiri dan 
kimia aromatik antara lain industri flavour dan fragrance, industri farmasi/obat 
tradisional, industri fast moving consumer goods (FMCG), misalnya makanan, 
sabun dan detergen, industri spa, aromaterapi, industri insektisida dan lain-lain. 
 Menurut Deperind (2009) daya saing minyak atsiri Indonesia masih 
tergolong rendah, hal ini tercermin dari masih rendahnya produktivitas, antara lain 
yang disebabkan oleh faktor efisiensi yang masih belum berhasil dicapai dan 
belum terjaminnya kepastian pasokan. Meskipun demikian, berdasarkan data 
perkembangan ekspor-impor data tahun 2003-2007 tingkat daya saing yang diukur 
dengan menggunakan Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP), maka Indonesia 
berada pada urutan ke-2 setelah Argentina, dengan perkembangan ISP berkisar 
antara 0.63 - 0.73, dengan kecenderungan menurun rata-rata 1.45% pertahun. 
Sementara Argentina, China, India, dan Brazil mengalami peningkatan. Dengan 
demikian posisi Indonesia sebagai negara pengekspor minyak atsiri mempunyai 
kecenderungan dikalahkan oleh keempat negara tersebut. Oleh karena itu perlu 
dilakukan upaya-upaya sistematis untuk meningkatkan efisiensi di industri ini. 

Dalam industri minyak atsiri, khususnya dalam industri kimia aromatik, 
upaya efisiensi bisa difokuskan dengan melakukan penanganan bahan baku secara 
efisien. Hal ini karena komponen bahan baku mendominasi keseluruhan harga 
pokok produksi, yaitu berkisar antara 80% - 98% dari total harga pokok produksi. 
Oleh karena itu sesuai dengan prinsip pareto, maka upaya efisiensi bisa diarahkan 
pada penanganan bahan baku yang lebih efisien. Tabel 1 menunjukkan data 
prosentase biaya bahan baku terhadap harga pokok produksi beberapa produk 
kimia aromatik turunan minyak cengkeh. 

Melihat tingginya komponen biaya bahan baku dalam harga pokok 
produksi tersebut, maka untuk meningkatkan kinerja perusahaan di industri kimia 
aromatik ini upaya bisa difokuskan pada efisiensi dalam penangangan biaya bahan 
baku ini. Harga pokok produksi disamping ditentukan oleh biaya bahan baku juga 
ditentukan oleh lamanya proses pengubahan dari bahan baku menjadi produk jadi 
atau yang biasa disebut lead time produksi. Semakin lama lead time produksi, 
maka harga pokok produksi juga akan semakin tinggi.  
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Tabel 1  Prosentase biaya bahan baku terhadap harga pokok produksi 
 beberapa produk kimia aromatik turunan minyak cengkeh 
 
No Nama Produk Biaya bahan baku (%) 
1 Minyak cengkeh 81.5 
2 Eugenol 98.5 
3 Isoeugenol 94.8 
4 Isoeugenyl Acetate 96.4 
5 Methyl Eugenol 99.7
6 Methyl Isoeugenol 98.9 

Sumber : PT. XYZ, diolah (2013) 
 
Harga beli bahan baku sangat dipengaruhi oleh harga pasar dari bahan 

baku itu sendiri. Oleh karena itu dalam jangka panjang akan terjadi suatu 
kesetimbangan antara harga beli dengan harga pasar, dan akan sangat sulit dalam 
jangka panjang untuk bisa mendapatkan harga bahan baku yang berbeda jauh dari 
harga pasar untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam jangka panjang, 
strategi yang bisa dijadikan sebagai keunggulan bersaing perusahaan untuk 
meningkatkan kinerja perusahaan di industri kimia aromatik adalah dengan 
melakukan efisiensi dalam penanganan bahan baku yaitu dengan mempercepat 
lead time produksi. 

Salah satu sistem produksi yang bertujuan menurunkan biaya produksi, 
mempercepat lead time adalah sistem produksi lean. Sistem produksi lean ini 
memiliki teknik-teknik lean diantaranya 5S, Value Stream Mapping, Sistem 
Visual, Standarisasi Kerja, Pengurangan Set up dan SMED (single minute 
exchange of die) , Produksi Seluler, Kesetimbangan Jalur, Just-in-time / Kanban, 
Produksi lot kecil dan aliran kontinyu, Perataan produksi, Total Quality 
Management, Total Productive Maintenance, Perbaikan Berkelanjutan (Kaizen), 
Autonomasi. Dari teknik-teknik lean tersebut, yang bisa diterapkan untuk semua 
industri adalah value stream mapping (VSM), 5S, visual systems (VS), work 
standardization (WS) dan Kaizen. Dari teknik-teknik lean ini, yang paling penting 
adalah value stream mapping, yang mana dapat dilakukan untuk berbagai jenis 
manufaktur dan memberikan titik awal yang sangat baik untuk mengidentifikasi 
sumber-sumber waste dan kebergandaan (redundancy) (Abdulmalek et al. 2006). 

Seth et al. (2007) menyampaikan bahwa salah satu alat analisis yang 
sangat baik untuk upaya mengurangi lead time produksi adalah dengan 
menggunakan value stream mapping. Value stream mapping adalah alat analisis 
yang digunakan untuk mengidentifikasi waste atau aktifitas yang tidak 
memberikan nilai tambah. Alat analisis ini berkembang dari industri otomotif, dan 
telah banyak diaplikasikan di industri yang sejenis. Mengingat alat analisis ini 
berkembang dan banyak diaplikasikan di industri otomotif, maka untuk bisa 
diterapkan di industri kimia aromatik tentu saja tidak bisa langsung diterapkan 
begitu saja namun membutuhkan beberapa penyesuaian. Salah satu contoh konsep 
yang perlu dilakukan penyesuaian adalah konsep Takt Time. 

Rother dan Shook (2003) dalam bukunya Learning to See mendefinisikan 
takt time sebagai seberapa sering suatu part atau produk seharusnya diproduksi, 
didasarkan pada tingkat penjualan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Takt 
time digunakan untuk menyingkronkan irama produksi dengan irama penjualan. 
Takt time dirumuskan sebagai berikut : 
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Takt time = waktu kerja per hari yang tersedia  
 tingkat permintaan pelanggan per hari 
 

Untuk industri kimia aromatik dimana tingkat penjualan per harinya tidak bisa 
ditentukan secara pasti dan juga lead time produksi untuk memproduksi satu 
produk umumnya cukup lama dengan hitungan hari, maka perlu penyesuaian 
konsep takt time di industri kimia aromatik. 

Rathi dan Farris (2010)  menyampaikan bahwa pabrik-pabrik manufaktur 
discrete diseluruh dunia telah menerapkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik lean 
untuk memperoleh perbaikan yang sukses dalam sistem produksinya. Namun 
demikian penerapan pendekatan lean di dalam industri proses jauh lebih lambat, 
karena karakteristik spesifik dari industri proses. Beberapa hal yang menghambat 
untuk penerapan di pabrik-pabrik industri proses ini diantaranya adalah karena 
proses produksi yang kurang fleksibel, lot kecil yang tidak layak, siklus 
permintaan yang tidak menentu, tingginya biaya penyimpanan, transportasi, 
pergantian produk. Karakteristik-karakteristik inilah yang membuat industri 
proses kurang fleksibel jika dibandingkan dengan industri manufaktur discrete. 
Ada juga aliran kontinyu yang secara alami ada di dalam beberapa industri proses, 
yang berarti bahwa prosesnya secara alami sudah memenuhi prinsip lean dari 
aliran tunggal (meskipun mungkin ada waste lain dalam sistem tersebut). Oleh 
karena itu, penerapan prinsip-prinsip dan teknik-teknik lean di dalam industri 
proses memerlukan pendekatan yang berbeda dan secara potensial lebih 
menantang daripada dalam manufaktur discrete. Sementara itu, penelitian tentang 
penerapan lean di industri proses masih terbatas. 

Abdulmalek dan Rajgopal (2003) menyampaikan bahwa industri proses 
dapat dianggap menghasilkan bahan (materials) daripada menghasilkan item 
(items) sebagaimana dihasilkan di dalam industri produksi discrete. Kedua 
industri memang memiliki beberapa kesamaan. Namun demikian, perbedaan yang 
paling besar adalah dalam hal kontinyuitas operasinya. Di dalam industri proses, 
akan mahal untuk menghentikan sebuah proses sehingga hal ini menciptakan 
tantangan besar dari sisi logistik. Oleh karena itu, sebagai contohnya, akan lebih 
sulit mengurangi ukuran lot di dalam industri proses kontinyu, dimana waktu 
pemasangan biasanya lama dan akan mahal untuk menghentikan proses untuk 
pergantian produk. 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan tentang penerapan value stream 
mapping di berbagai industri diantaranya adalah oleh Shing B dan Sharma (2009) 
yang meneliti di industri komponen otomotif, Lasa et al. (2008) di industri tutup 
(casing) plastik telepon seluler, Shen dan Han (2006)  di industri electrical 
manufacturing services (EMS), Coronado et al. (2007) di industri shower, Singh B 
et al. (2010) di industri komponen armada diesel penarik, Wee dan Wu (2009) di 
industri otomotif, Guiterrez et al. (2003) di industri manufaktur (logistisk), Woll 
(2003) di industri teknologi pengajaran, Seth et al. (2008) di industri minyak biji 
kapas, Sing H dan Shing A (2013) di industri auto-parts. 
 Berdasarkan beberapa penelitian tentang penerapan value stream mapping 
di atas terlihat bahwa sebagian besar penelitian tentang penerapan value stream 
mapping dilakukan pada industri manufaktur discrete, sebagaimana telah 
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disampaikan oleh Rathi dan Farris (2010), dan hanya satu yang dilakukan pada 
industri pemrosesan yaitu industri minyak biji kapas.  
 Hasil-hasil penelitian sebelumnya di atas juga diperoleh bahwa alat 
analisis value stream mapping bisa digunakan untuk mendesain ulang suatu 
sistem produksi untuk meningkatkan kinerja produksi dari sisi pengurangan lead 
time produksi, pengurangan persediaan, pengurangan biaya dan pengurangan 
kebutuhan tenaga kerja. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan 
penelitian untuk mengetahui bagaimana value stream mampping bisa diterapkan 
untuk rancang bangun sistem peningkatan kinerja rantai pasok industri kimia 
aromatik.  
 
 

Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam latar belakang masalah 
tersebut di atas, maka penelitian ini merumuskan masalah penelitian sebagai 
berikut : 

 
1. Bagaimana value stream mapping yang biasa digunakan pada industri 

otomotif, bisa dilakukan penyesuaian untuk bisa digunakan di industri 
kimia aromatik? 

2. Bagaimana value stream mapping bisa digunakan untuk 
mengidentifikasi aktivitas yang mempunyai nilai tambah (value) dan 
aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah (waste) di industri kimia 
aromatik? 

3. Bagaimana value stream mapping bisa digunakan untuk meningkatkan 
kinerja rantai pasok di industri kimia aromatik? 

 
 

Tujuan Penelitian 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun sistem peningkatan 
kinerja rantai pasok industri kimia aromatik berbasis pada hasil analisis value 
stream mapping. 
 
 

Novelty dan Manfaat Penelitian 
 
 
Novelty 
 

Novelty dari penelitian ini adalah berupa rancang bangun sistem 
peningkatan kinerja rantai pasok industri kimia aromatik dengan menerapkan 
modifikasi VSM sesuai dengan karakteristik dari industri dan sistem rantai 
pasoknya.  
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Manfaat Penelitian 
 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
 

1. Untuk Ilmu Pengetahuan, bisa menambah referensi akademis dalam 
melakukan value stream mapping di industri kimia aromatik. Penelitian ini 
mengkonfirmasi bisa diterapkannya value stream mapping di industri 
kimia aromatik, dan memperkuat konsep value stream mapping untuk 
meningkatkan kinerja. 
 

2. Untuk Industri, secara umum bisa digunakan sebagai pembanding untuk 
industri yang lain, secara khusus untuk indutri kimia aromatik bisa 
digunakan sebagai cetak biru atau sebagai panduan dalam penerapan value 
stream mapping untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

 
 

Ruang Lingkup 
 
 Penelitian ini meneliti pengembangan value stream mapping di industri 
kimia aromatik. Industri kimia aromatik yang di teliti adalah perusahaan yang 
memproduksi bahan-bahan kimia aromatik, mulai dari tingkat penyuling (hulu), 
pengumpul hingga ke perusahaan kimia aromatik. Perusahaan kimia aromatik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. XYZ sebagai salah satu produsen 
produk kimia aromatik di Indonesia. Produk kimia aromatik yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah produk kimia aromatik turunan minyak daun cengkeh 
yang merupakan produksi kimia aromatik utama yang diproduksi di PT. XYZ. 
Untuk tingkat penyuling (hulu) serta pengumpul, penelitian dilakukan di beberapa 
penyuling dan pengumpul minyak daun cengkeh di kabupaten Banyumas, yang 
merupakan salah satu sentra penyulingan minyak daun cengkeh.  
 Penelitian ini mencakup pemetaan semua aktifitas yang dilakukan pada 
rantai pasok minyak daun cengkeh, mulai bahan baku daun cengkeh dikumpulkan 
oleh penutur daun cengkeh hingga minyak daun cengkeh di terima oleh 
perusahaan pengolah minyak daun cengkeh atau perusahaan kimia aromatik, 
dengan menggunakan pendekatan value stream mapping, untuk selanjutnya 
dilakukan rancang bangun untuk meningkatkan kinerja rantai pasok minyak daun 
cengkeh. Selanjutnya pemetaan aktivitas dilakukan di perusahaan kimia aromatik 
untuk mengevaluasi aktivitas produksi produk kimia aromatik mulai dari bahan 
baku di terima oleh bagian Produksi hingga produk siap dikirimkan ke pelanggan. 
Berdasarkan evaluasi yang dilakukan selanjutnya dilakukan rancang bangun untuk 
meningkatkan kinerja produksi industri kimia aromatik. Berdasarkan pemetaan 
aktivitas pada rantai pasok minyak daun cengkeh dan pada produksi kimia 
aromatik, selanjutnya dilakukan sintesa untuk di buat rancang bangun sistem 
peningkatan kinerja rantai pasok industri kimia aromatik.  
 Cakupan penelitian adalah pada aktivitas rantai pasok minyak daun 
cengkeh mulai bahan baku dikumpulkan oleh penutur dau cengkeh hingga minyak 
daun cengkeh diterima oleh perusahaan kimia aromatik, dilanjutkan dengan 
aktivitas produksi di perusahaan kimia aromatik. Kinerja rantasi pasok minyak 
daun cengkeh yang digunakan dalam penelitian ini adalah total lead time 
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sedangkan kinerja produksi kimia aromatik yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah production lead time. Total lead time dan production lead time 
disimulasikan dan dibandingkan antara sebelum dan sesudah dilakukkan rancang 
bangun sistem peningkatan kinerja rantai pasok minyak daun cengkeh dan kinerja 
produksi kimia aromatik. 
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