
 

 

1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Industri otomotif di Indonesia telah berkembang pesat. Saat ini Indonesia 

menjadi pasar otomotif terbesar kedua di Asia Tenggara. Situasi ini membuat 

banyak produsen mobil ternama di dunia datang dan membuat investasi mereka di 

negeri ini. Salah satu produsen mobil yang terbesar di Indonesia adalah Toyota 

dengan kelompok bisnis mereka yaitu Daihatsu dan Hino. Selain itu ada beberapa 

produsen mobil lainnya seperti Mitsubishi, Isuzu, Nissan dan Suzuki. Mereka 

telah memperluas pabrik mereka di Indonesia karena pasar penjualan mobil di 

Indonesia sangat baik dan terus berkembang.  

Perkembangan pasar otomotif  di Indonesia tidak hanya menarik perhatian 

produsen mobil tetapi juga untuk produsen komponen untuk melakukan investasi, 

dan banyak perusahaan lokal mulai muncul dengan banyak spesialisasi seperti: 

stamping, injeksi plastik, permesinan, pengelasan, perakitan, dan casting. Akan 

tetapi mereka harus bersaing dengan anak perusahaan dari produsen mobil. 

Strategi ini juga dikenal sebagai "Keiretsu". Kondisi ini membuat persaingan 

industri komponen di Indonesia sangat ketat. 

Salah satu produsen komponen lokal terbesar di Indonesia yang terlibat 

untuk mendapatkan pangsa pasar di industri ini adalah Astra International sebagai 

perusahaan induk dengan anak perusahaan Astra Otoparts (AOP) yang memiliki 

spesialisasi manufaktur komponen otomotif. AOP memiliki lebih dari 50 

perusahaan diantaranya lokal dan joint venture. Salah satu anak perusahaan 

investasi lokal murni dan perusahaan AOP yang terbesar adalah PT. Inti Ganda 

Perdana (IGP). IGP memproduksi drive train part (rear axle & propeller shaft) 

untuk mobil penumpang dan truk, dan perusahaan ini memiliki spesialisasi dalam 

perakitan, proses permesinan, dan proses pengelasan. Konsumen PT. IGP adalah 

semua produsen mobil Jepang yang ada di Indonesia. Gambar 1 menunjukkan 

komposisi sales order dari semua konsumen PT. IGP. 

 
Gambar 1 Komposisi Konsumen PT. IGP 

 

Pada Gambar 1 komposisi sales order dari masing-masing konsumen yaitu 

Daihatsu 59.6%, Toyota 21.7%, Hino 8.95%, Mitsubishi 3.7%, Suzuki 3%, 

Nissan 2.25%, dan Isuzu 0.8%. 
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Untuk meningkatkan daya saing, IGP harus melakukan perbaikan secara 

terus menerus tidak hanya dengan membuat produk berkualitas tinggi tetapi juga 

dengan memberikan harga yang kompetitif. IGP memiliki masalah inventori yang 

sangat besar, biaya inventori, dan biaya overtime produksi yang tinggi. Salah satu 

cara untuk memiliki harga yang kompetitif adalah mengeliminasi semua 

pemborosan untuk mengurangi biaya operasional salah satunya dengan 

menurunkan inventori dan memperpendek lead time.  

Ketidakpastian order yang disebabkan oleh fluktuasi permintaan dan 

kebutuhan pelanggan telah menyebabkan banyak perusahaan besar memperbaiki 

proses manufaktur mereka dengan mengadopsi sistem kanban. Dengan demikian, 

mereka mampu memproduksi dan memasok produk yang tepat, dalam jumlah 

yang tepat, dan waktu yang tepat. Penerapan sistem kanban menghasilkan 

pengurangan inventori ke tingkat minimum disamping meningkatkan fleksibilitas 

manufaktur. Keberhasilan penerapan sistem kanban selanjutnya adalah 

mengurangi biaya operasional, sehingga perusahaan dapat meningkatkan daya 

saing pasar. Sistem kanban pada dasarnya adalah sistem pengendalian stok 

inventori yang memicu sinyal produksi untuk memproduksi barang berdasarkan 

kebutuhan dan permintaan pelanggan. Sistem ini dikendalikan oleh kartu kanban 

yang dapat menentukan parameter produksi secara optimal. Hal ini digunakan 

untuk mengotorisasi produksi produk apapun untuk mengisi ulang barang-barang 

yang sudah dikonsumsi oleh pelanggan atau proses selanjutnya. Tabel 1 

menunjukkan  nilai inventori finished goods untuk lini perakitan rear axle pada 

akhir tahun 2015 dan 2016. 

 

Tabel 1 Inventori FG Rear Axle Akhir Tahun 

Tahun 2015 2016 

Inventori (Unit)  1.912 1.652 

Inventori (Rp Juta) 7.153 6.797 

                                   Sumber : Manufacturing Control Point Report, diolah 

 

Pada Tabel 1 jumlah inventori untuk rear axle 2015 sebesar 1912 unit setara 

Rp 7,1 M dan di tahun 2016 sebesar 1652 unit setara Rp 6,79 M. Nilai inventori 

tersebut cukup besar bagi manajemen IGP sehingga diperlukan perbaikan untuk 

menurunkan nilai inventori tersebut dengan Just-In-Time yaitu penerapan sistem 

kanban (pulling system). Inventori yang berlebih terjadi karena rencana produksi 

masih menggunakan scheduling yang dapat memproduksi barang yang berlebih 

(over production), di mana over production adalah bentuk pemborosan karena 

jumlah yang dibuat tidak sesuai dengan jumlah permintaan konsumen (push 

system). Tabel 2 menunjukkan rencana produksi rear axle assembly b-line bulan 

Januari tahun 2017. 
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Tabel 2 Rencana Produksi Rear Axle Assembly B-Line Bulan Januari 2017 

Sumber : Monthly Production Schedule RA-B Line Januari 2017, diolah 

 

  Pada Tabel 2 ada perbedaan antara jumlah permintaan dengan jumlah yang 

diproduksi, seperti model D17 dengan part number BZ G10 dari tanggal 1 sampai 

tangal 5 selalu memproduksi barang lebih banyak dari jumlah permintaan. Dari 

data di atas dapat dikatakan ada kondisi over production pada lini produksi. Selain 

menyebabkan inventori yang besar, over production juga dapat berdampak pada 

overtime, di mana jam kerja yang dibutuhkan lebih banyak karena produksi 

berlebih. Tabel 3 menunjukkan data Manufacturing Control Point (MCP) tahun 

2015 dan 2016. 

     

Tabel 3 Data Manufacturing Control Point (MCP) 

Keterangan : 2015 2016 % 

Permintaan (OEM & REM) 1.147.095 897.364 -22% 

Tenaga Kerja, Pabrik Jakarta 1.056 933 -12% 

Production Overtime Cost   

    Total Biaya Overtime Produksi (Rp Juta) 26.110 38.748 48% 
 Sumber : Manufacturing Control Point Report, diolah 

 

Pada Tabel 3 kenaikan biaya overtime produksi mencapai 48 % sedangkan 

permintaan mengalami penurunan 22 % dan tenaga kerja juga mengalami 

penurunan 12%. Dari data MCP tersebut perusahaan memberikan instruksi dalam 

bentuk key performance indicators untuk mengurangi biaya operasional dengan 

melakukan perbaikan sistem produksi. Tabel 4 menunjukkan salah satu company 

direction tahun 2017. 

   

Tabel 4 Company Direction tahun 2017 

      Sumber : Key Performance Indicator  
 

Tabel 4 menunjukkan salah satu KPI perusahaan untuk mengurangi biaya 

operasional dengan melakukan perbaikan pada sistem produksi. Inventori yang 

besar karena produksi berlebih akan berdampak pada biaya overtime produksi 

yang tinggi. Dengan kondisi tersebut penelitian ini difokuskan pada perbaikan 

Model 
Part 

Number 

 JAN’17 

 1 2 3 4 5 

D17 

BZ G10 Demand 144 156 132 144 156 

 
Production 300 240 132 156 156 

BZ G30 Demand 312 324 312 300 312 

 
Production 480 400 300 350 368 

D40 

BZ590 Demand 130 140 150 130 130 

 
Production 150 150 150 150 150 

BZ620 Demand 40 40 40 40 40 

  Production 60 50 40 40 40 

Objective Program Target (Rp.) 

Cost Reduction  - Part localization 

- Production system improvement 

32 billion  

11 billion  
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sistem produksi dengan menerapkan kanban system yang dapat menurunkan level 

inventori, mengurangi biaya inventori, dan mengurangi biaya overtime produksi.  

Menurut Liker dan Meier (2006) produksi berlebih (over production) adalah 

memproduksi sesuatu lebih awal atau dalam jumlah yang lebih besar daripada 

yang dibutuhkan pelanggan. Memproduksi lebih awal atau lebih banyak daripada 

yang dibutuhkan akan menciptakan pemborosan lain seperti biaya kelebihan 

tenaga kerja, penyimpanan, dan transportasi karena persediaan berlebih. 

Persediaan dapat berupa persediaan fisik atau antrian informasi. Untuk 

menurunkan level inventori dan biaya inventori sistem produksi harus dirubah 

dari sistem push menjadi sistem pull atau sistem kanban. Kanban system adalah 

sistem memproduksi barang sesuai permintaan, tepat jumlah, dan tepat waktu 

(Just-In-Time). Tujuan utama Just-In-Time adalah memperbaiki sistem produksi 

dan operasi  dengan cara menghilangkan semua macam aktivitas yang tidak ada 

nilai tambahnya. Sasaran Just-In-Time menitikberatkan  pada continuous 

improvement untuk mendapatkan biaya produksi yang rendah, tingkat 

produktivitas yang lebih tinggi, kualitas dan realibitas  produk yang lebih baik, 

memperbaiki waktu penyerahan produk akhir dan memperbaiki hubungan kerja 

antara pelanggan dengan pemasok. 

Menurut Bandyopadhyay (1995) komitmen manajemen sangat penting untuk 

menerapkan semua strategi perusahaan. Sangat penting untuk diketahui bahwa top 

manajemen perusahaan harus berkomitmen secara serius untuk menjalankan Just-

In-Time. Top manajemen harus mendeklarasikan ke dalam bentuk kebijakan 

perusahaan yang menyebutkan komitmen penerapan strategi JIT  procurement, 

produksi, dan distribusi semua produk. Bagaimana semua fungsi berkoordinasi, 

siapa yang bertanggung jawab terhadap apa, apakah sumber daya manusia 

memiliki kemampuan untuk  menerapkan JIT, apakah dapat dikerjakan sesuai 

dengan rentang waktu yang ditargetkan, dan apakah internal dan external 

perusahaan dilibatkan dalam penerapan JIT. 

Menurut Monden (1993) ada beberapa prasyarat untuk menerapkan Just In 

Time dengan kanban system, antara lain: mengikuti takt time, membuat pemeetaan 

aliran informasi dan material (Value Stream Mapping), membuat heijunka, dan 

menghitung populasi kanban. Takt time adalah kecepatan membuat produk sesuai 

dengan kecepatan penjualan. Pemetaan aliran informasi dan material berfungsi 

untuk memetakan masalah yang terjadi dan menargetkan perbaikan yang akan 

dilakukan. Heijunka adalah alat JIT untuk memproduksi barang secara merata 

terhadap jumlah dan waktu. Kanban adalah kartu yang dapat digunakan untuk 

melakukan fungsi perintah produksi, mencegah produksi yang berlebihan, 

pengendalian visual, perbaikan proses manual, dan pengurangan biaya 

pengelolaan. Kanban berfungsi mengendalikan lini produksi secara mandiri atau 

otonom dan dapat mencegah produksi berlebihan. Tiap proses harus dikendalikan 

secara otonom untuk memastikan bahwa tiap proses hanya memproduksi produk 

yang akan dijual, dalam jumlah yang tepat, dan tepat waktu mengikuti takt time. 

Pengendalian otonom ini menjamin bahwa produksi tidak berlangsung dalam 

kecepatan yang berlebihan. 
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Perumusan Masalah 

 

Agar dapat memberikan solusi yang tepat maka perlu dirumuskan 

permasalahan yang ada, sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembuatan atau mendesain sistem kanban yang terdiri dari takt 

time, value stream mapping, heijunka, dan kanban ? 

2. Apakah hasil penerapan sistem kanban dapat menurunkan inventori dan biaya 

inventori finished goods ?  

3. Apakah hasil penerapan sistem kanban dapat menurunkan biaya overtime 

produksi ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dianalisis 

akan dirumuskan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mendesain sistem kanban yang terdiri dari takt time, value stream mapping, 

heijunka, dan kanban. 

2. Menerapkan sistem kanban untuk menurunkan inventori dan biaya inventori 

finished goods. 

3. Menerapkan sistem kanban untuk menurunkan biaya overtime produksi . 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini dapat diambil manfaatnya sebagai berikut:  

1. Bagi Perusahaan, diharapkan dapat menurunkan biaya inventori finished goods 

dan mengurangi biaya overtime produksi dengan menerapkan sistem kanban.  

2. Bagi Penulis, sebagai sarana untuk mengaplikasikan teori yang didapat selama 

perkuliahan dan menambah wawasan mengenai Manajemen Produksi & 

Operasi pada industri manufaktur. 

3. Sebagai data dasar (benchmark data) bagi penelitian selanjutnya yang terkait 

dan secara umum untuk pengembangan IPTEK, dan secara khusus di bidang 

industri manufaktur. 

 

 

 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Penelitian ini dibatasi hanya pada desain dan penerapan sistem kanban 

(pulling System) yang bertujuan untuk menurunkan inventori finished goods, 

menurunkan biaya inventori, dan biaya overtime produksi. Penerapan sistem 

produksi yang baru (kanban system) dilakukan pada lini produksi rear axle 

assembly sehingga penurunan inventori finished goods, biaya inventori, dan biaya 

overtime produksi hanya pada  lini produksi tersebut. 

Proses desain Kanban system terdiri dari tiga langkah, yang pertama adalah 

pembuatan Value Stream Mapping atau MIFC (Material & Information Flow 

Chart). Langkah kedua membuat heijunka dengan menggunakan Toyota goal 

chased method. Langkah ketiga menghitung jumlah populasi Production 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




