
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sebagai salah satu negara berpenduduk terpadat di dunia, Indonesia 

memiliki potensi besar di bidang industri barang konsumsi dengan pergerakan cepat 

(Fast Moving Consumer Goods/ FMCG). Bahkan di level Asia yang didalamnya 

ada negara Cina dengan penduduk terbesar didunia, Indonesia diklaim masih 

memiliki tingkat pertumbuhan tertinggi, yaitu melebihi level dua digit (Kantar 

Wolrdpanel Indonesia). 

Di tengah keadaan pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik yang sedang 

melambat, pasar Fast Moving Consumer Goods (FMCG) di Indonesia 

menunjukkan tingkat pertumbuhan yang tinggi di 2014, tingkat pertumbuhan jenis 

produk dengan kategori berbiaya rendah dan cepat terjual tumbuh sebesar 15 persen.  

IMF juga mengeluarkan hasil pertumbuhan yang tinggi untuk potensi FMCG akan 

tumbuh sebesar 5.4 persen di tahun 2015.  Meskipun demikian tahun 2015 menjadi 

tahun yang penuh tantangan bagi pelaku bisnis di Tanah Air (Bank Mandiri 2015). 

Hal itu ditandai dengan sejumlah peritel utama di Indonesia yang terpaksa 

kehilangan pertumbuhan volume penjualan, lantaran inflasi yang menyentuh angka 

8-11 persen. Sebagian memiliki pertumbuhan volume penjualan di industry Fast 

Moving Consumer Goods (FMCG) secara nasional sudah mendekati titik nol, alias 

titik nadir, bahkan outlet tradisional justru pertumbuhannya sudah minus. 

Merujuk data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), pada 

kwartal pertama (Q1) 2014, volume penjualan retailer masih di angka 15.4 persen. 

Namun, di Q4 2014 angkanya turun menjadi 6.2 persen. Volume penjualan semakin 

turun saat memasuki Maret 2015, yakni menuju titik terendah 2.6 persen. 

Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan mulai menerapkan strategi 

pengurangan biaya atau cost cutting di segala lini, baik dalam biaya beriklan, biaya 

produksi, biaya distribusi dan lain-lain. Demikian dengan program-progam lainnya, 

seperti aktivasi merek, akan menjadi salah satu sektor yang akan terkena 

pemangkasan biaya. Menurut data Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) 

“Saat ini telah terjadi business downfall  atau penurunan bisnis,”  jika ke depannya 

kinerja perusahaan terus memburuk, paling parah pengusaha terpaksa harus 

memangkas Sumber Daya Manusia (SDM) atau  terjadi proses pemutusan 

hubungan kerja (PHK). 

Oleh karena itu salah satu solusi yang dipilih oleh perusahaan FMCG adalah 

melakukan kebijakan efisiensi biaya agar memiliki daya kompetisi yang lebih baik.  

Dalam hal ini permasalahan dari proses industri dalam pasar domestik dan 

internasional yang semakin kompetitif adalah kebutuhan untuk menghasilkan 

produk dengan kualitas yang tinggi dengan pemakaian energi dan sumber daya 

yang semakin kecil. Permintaan pasar yang berubah dengan cepat membutuhkan 

perbedaan nilai dan kebutuhan yang besar sehingga berakibat pada kondisi proses 

yang harus dilakukan. Kinerja dalam perusahaan harus dijadikan semaksimal 

mungkin untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. 

Industri FMCG termasuk didalamnya industri makanan, adalah industri 

dengan tingkat persaingan yang cukup ketat, masing-masing produsen bersaing 

dalam hal pencapaian kualitas, produk yang murah, biaya produksi rendah serta 
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maksimalisasi sumber daya.  Industri makanan adalah salah satu industri berbasis 

pertanian, karena pada hakikatnya makanan yang dihasilkan merupakan bagian 

hasil pertanian, kemudian diberikan nilai tambah bagi produk-produk pertanian. 

Oleh karena itu, industri makanan memegang peranan penting pada perekonomian 

Indonesia. Perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan merupakan 

perusahaan yang berbasis manufaktur dimana pengelolaan operasional memegang 

peranan penting dalam pencapaian tujuan perusahaan terutama yang berkaitan 

dengan biaya dan mutu. Disamping pengelolaan operasional, pencapaian tujuan 

perusahaan juga berkaitan erat dengan pengelolaan strategi yang akan memberikan 

panduan bagi perusahaan untuk bergerak secara efektif. 

Perbaikan dan peningkatan efisiensi proses produksi dalam perusahaan 

dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa metode, salah satu metode yang telah 

diakui kesuksesannya adalah Lean Six Sigma. Konsep Lean adalah perampingan 

atau efisiensi suatu proses, sedangkan Six Sigma didefinisikan sebagai proses yang 

memproduksi dengan tidak lebih dari 3,4 produk cacat dalam setiap satu juta 

peluang (3.4 defect per million opportunity), dan usaha untuk mencapai hal tersebut 

dilakukan 5 fase yang disebut DMAIC (Define, Measure, Analize, Improve, dan 

Control). Six Sigma menggunakan nilai metrik untuk menghitung segala jenis 

keberhasilan proses dalam sebuah organisasi sehingga performa proses saat ini dan 

hasil perubahan yang dilakukan dapat diukur. Tujuan penerapan Lean Six Sigma 

bukanlah semata-mata untuk mencapai level kualitas Six Sigma, tapi lebih kepada 

peningkatan profitabilitas perusahaan dengan meningkatkan kualitas produk dan 

mencapai efisiensi. 

Lean-Six Sigma yang merupakan kombinasi antara Lean dan Six Sigma 

dapat didefinisikan sebagai suatu filosofi bisnis, pendekatan sistemik dan sistematis 

untuk mengidentifikasikan dan menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas 

– aktivitas yang tidak bernilai tambah (non-value-added activities) melalui 

peningkatan terus menerus secara radikal (radical continous improvement) untuk 

mencapai tingkat kinerja enam sigma, dengan cara mengalirkan produk (material, 

work-in-process, output) dan informasi menggunakan sistem tarik (pull system) dari 

pelanggan internal dan eksternal untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan 

berupa hanya memproduksi 3,4 cacat untuk setiap satu juta kesempatan atau operasi 

– 3,4 DPMO (Defects per Million Opportunities) (Gazpersz 2011). Lean Six Sigma 

berarti mengerjakan sesuatu dengan cara sesederhana mungkin, namun tetap 

memberikan kualitas superior dan pelayanan yang sangat cepat, dengan cara 

menyerap dan menanamkan metode ini dalam kultur budaya kerja, ukuran, 

kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur dan teknik-teknik yang ada dalam Lean Six 

Sigma. Banyak perusahaan yang gagal dalam melakukan penjabaran dan 

implementasi strategi dan pelaksanaan ditingkat operasional, banyak diantaranya 

hanya fokus pada strategi visioner yang tidak dikaitkan dengan keunggulan proses 

operasi dan tata kelola tidak akan dapat diterapkan. Sebaliknya, keunggulan 

operasional mungkin dapat menurunkan biaya, memperbaiki mutu, dan mengurangi 

jumlah proses dan waktu tunggu; tetapi tanpa visi dan panduan dari strategi, 

perusahaan tidak mungkin menikmati kesuksesan yang berkesinambungan hanya 

dengan perbaikan operasional semata. Banyak perusahaan melaksanakan program 

LSS untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mendapatkan manfaat dari 

program LSS. Lean Manufacturing dan Six Sigma telah menjadi teknik yang 

populer pada produktivitas dan peningkatan kualitas, meskipun dalam beberapa 
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perusahaan berpandangan terhadap biaya implementasi yang tidak sepadan dengan 

manfaat yang akan diperoleh. 

PT XYZ adalah perusahaan produsen makanan yang beroperasi di Indonesia, 

merupakan bagian dari XYZ International Group yang berkantor pusat di Amerika 

Serikat. XYZ International memiliki komitmen dalam mengembangkan World 

Class Manufacturing Standard pada setiap pabrik yang beroperasi termasuk di 

Indonesia, dalam rangka untuk tetap mampu berkompetisi disetiap kategori dan 

wilayah dimanapun XYZ Indonesia beroperasi, salah satunya adalah penerapan 

metode Lean Six Sigma.  Strategi Penerapan LSS di PT XYZ ditetapkan oleh 

manajemen dengan bekerja sama dengan Global Team sebagai Mentor/ Coach.  

Pelaksanaan implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai dengan proses 

penyiapan leadership, change management, proses training dan audit pada 2015. 

Proses penerapan LSS ini dalam rangka melakukan peningkatan kinerja proses 

produksi melalui evaluasi kapabiliti proses dan penurunan waste/ loss atau kerugian 

dalam seluruh rangkaian proses produksi.  PT XYZ memiliki kapasitas produksi 

terpasang sebesar 75.000 ton per tahun, dengan 5 lini proses produksi masing-

masing dengan kapasitas yang berbeda-beda.  Pada Tahun 2013, PT XYZ 

melakukan ekspansi kapasitas dengan melakukan pemasangan lini produksi no.5 

(Line 5), yang merupakan kapasitas produksi paling besar.   

Jenis produk yang dihasilkan oleh PT XYZ, diantaranya adalah biscuit 

cookies, crackers dan beberapa produk yang lain. Line 5 merupakan line baru 

dengan yang dimiliki adalah kapasitas paling besar, sehingga diperlukan 

kemampuan proses yang baik, sesuai dengan tujuan investasi yang dilakukan.  Hal 

ini menjadi bidang penelitian yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap 

perbaikan proses produksi dan peningkatan kapabilitas proses Line 5. Beberapa 

bulan selama tahun 2015, memberikan kontribusi terjadinya pemborosan atau waste 

di PT XYZ, sebagaimana terlihat dalam Gambar 1. Setiap bulan memiliki waste 

atau pemborosan sekitar 45 – 75 Ton produk waste. 

 

 
Sumber: PT XYZ (2015) 

Gambar 1 Data rata waste produksi PT XYZ 
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Perumusan Masalah 

1. Bagaimana tingkat pemborosan (waste/ loss) dan value added/ non value added 

activity dalam proses produksi dilakukan di PT XYZ? 

2. Bagaimana nilai kapabilitas proses produksi dan nilai sigma di PT XYZ? 

3. Bagaimana  implikasi manajerial untuk peningkatan kinerja proses produksi 

pada PT XYZ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis tingkat pemborosan (waste/ loss) dan value added/ non value 

added activity dalam proses produksi di PT XYZ. 

2. Melakukan evaluasi nilai kapabilitas proses produksi dan nilai sigma di PT 

XYZ. 

3. Merumuskan rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja proses produksi 

pada PT XYZ. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan secara akademis dapat (1) Memperluas kajian 

tentang penerapan Lean Six Sigma dibidang Manufacturing (2) Memberikan 

masukan bagi penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan penerapan 

Lean Six Sigma pada Manufacturing. Manfaat secara praktis bagi perusahaan (1) 

Mengetahui formulasi penerapan Lean Six Sigma yang tepat pada perusahaan (2) 

Memberikan rekomendasi perusahaan dalam identifikasi pemborosan (waste/ loss) 

dan proses upaya peningkatannya (3) Perusahaan memiliki model penerapan 

DMAIC yang dapat digunakan untuk diterapkan secara praktis di Lapangan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada proses produksi Line 5 di PT XYZ, dengan fokus 

pada identifikasi pemborosan (waste/ loss) yang terjadi di Line 5, kemudian 

dilakukan proses penerapan DMAIC proses pada Metode Lean Six Sigma, 

kemudian menentukan tingkat kapabilitas proses dan nilai sigma, memberikan 

rekomendasi tindakan peningkatan (improvement) melalui prosedur FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis) untuk mengetahui tingkat prioritas tindakan 

improvement yang akan dilakukan. 

 

 

 

 




