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 Industri perkayuan di Indonesia telah menjadi primadona dan kontributor 

penting terhadap penerimaan devisa, produk domestik bruto, dan penyerapan 

tenaga kerja terutama pada periode 1980-2005 (BPS 2006). Pertumbuhan ekonomi 

global masih belum menunjukkan perkembangan yang nyata hingga saat ini, data 

pertumbuhan ekonomi dunia tahun  2017 diperkirakan 3.6%.  Berdasarkan laporan 

Triwulan III/2017 yang diterbitkan oleh Bappenas menunjukkan perkembangan 

industri pengolahan nasional tumbuh rata-rata sebesar 4.71% di tahun 2017, akan 

tetapi  terdapat tiga subsektor industri pengolahan yang mengalami pertumbuhan 

negatif, termasuk industri pengolahan kayu minus 1.14%. Hal ini menuntut pelaku 

bisnis perusahaan pengolahan kayu harus meningkatkan kemampuannya untuk 

dapat bersaing dan bertahan di era kompetisi global saat ini. 

 Kemampuan organisasi bisnis sangat tergantung pada kemampuan sumber 

daya manusia yang menjadi faktor keunggulan kompetitif utama ditunjang dengan 

penerapan sistem manufakturing yang baik (excellent manufacturing), yang salah 

satunya dikenal dengan LM (lean manufacturing). LM menerapkan teknik 

manajemen operasi yang tepat, perbaikan dan inovasi yang berkesinambungan 

dengan melibatkan karyawan untuk menghilangkan pemborosan (waste), sehingga 

mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan untuk bersaing di 

tingkat global (Liker 2004, Kinsey 2009). 

 Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang 

menyebabkan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi lean manufacturing 

(LM) yang berkesinambungan pada industri kayu di Indonesia, merancang model 

konseptual implementasi LM yang berkesinambungan dan merancang model 

strategi operasional implementasi LM berkesinambungan. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan SSM (soft system methodology) yang 

dijabarkan oleh Checkland (1981) dengan tujuh tahap proses. Penelitian ini tepat 

menggunakan pendekatan SSM, karena permasalahan dunia nyata (industri 

perkayuan) yang dihadapi bersifat komplek, dinamis dan tidak terstruktur, yang 

karenanya hanya dapat dieksplorasi melalui sistem pembelajaran dengan 

memodelkan tipologi sistem aktivitas manusia. Model dalam SSM merupakan alat 

intelektual untuk memahami dan mengkaji situasi dunia nyata yang dianggap 

problematik. Metode SSM memungkinkan intervensi peneliti dan  pakar dengan  

prosedur iteratif agar melahirkan ide-ide kreatif untuk perbaikan (Checkland and 

Poulter 2009, Hardjosoekerto 2012, Machfud 2017). 

 Situasi problematik yang dihadapi perusahaan pengolahan kayu di Indonesia, 

adalah adanya kesenjangan antara permintaan pelanggan yang mengharapkan 

produk berkualitas, aman, murah,  serta pelayanan prima; dan juga harapan pemilik 

perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dan kelangsungan usaha sehingga 

menuntut perusahaan harus mampu menerapkan sistem opearasi yang baik 

(excellent manufacturing). Hasil analisa situasional berdasarkan survei dan 

wawancara pada delapan perusahaan pembuatan komponen dan pintu  kayu di pulau 

Jawa, untuk menilai tingkat keberhasilan dalam penerapan teknik dasar dan lanjutan 



 

 

lean,  ternyata 25% atau dua  perusahaan yang berhasil menerapkan LM 

berkesinambungan, sedangkan 75% atau enam perusahaan lainnya gagal  

menjalankan LM berkesinambungan. Hal inilah yang menyebabkan adanya 

kesenjangan harapan pelanggan dan pemilik perusahaan, dengan kinerja 

perusahaan pembuatan komponen dan pintu  kayu di Indonesia. 

 Penelitian ini telah merumuskan RP (rich picture), analisa PQR (what, how, 

why),  RD (root definition) implementasi LM yang berkesinambungan, dan telah 

dilakukan uji CATWOE (customer, actor, transformation, worldwiew, owner, 

environment), sehingga dapat dihasilkan model konseptual PAM (purposeful 

activities model), yang menggambarkan langkah-langkah aktivitas manusia agar 

berhasil menerapkan LM yang berkesinambungan. Langkah yang pertama, diawali 

aktivitas untuk mendapatkan komitmen manajemen puncak dan menengah yang 

menjadi kunci keberhasilan dan kesinambungan implementasi LM. Strategi 

komunikasi yang tepat kepada karyawan melalui pertemuan lean kaizen mingguan, 

memanfaatkan media komunikasi berupa visual board di seluruh  pabrik, spanduk, 

majalah lean, media sosial serta memahami filosofi dan konsep lean di mana lean 

merupakan kegiatan perbaikan yang terus menerus dan jangka panjang, serta 

mendorong budaya lean (safety, quality, respect others and kaizen) sebagai upaya 

untuk menjamin agar implementasi LM secara berkesinambungan. Aktivitas 

menerapkan LM berkesinambungan dievaluasi menggunakan kriteria produktivitas, 

kualitas, DIFOT (delivery in full and on time), pengurangan leadtime proses 

produksi dan penurunanan biaya sehingga tercapai target keuntungan perusahaan. 

 Model konseptual PAM implementasi LM berkesinambungan, telah 

dilakukan pembandingan dengan dunia nyata melalui validasi dengan pakar, 

praktisi dan akademisi.  Hasil AHP (analytical hierarchy process). menyimpulkan 

bahwa pemilik, manajemen puncak dan menengah sebagai aktor utama yang 

berperan, serta komitmen manajemen puncak dan menengah menjadi faktor utama 

yang berpengaruh dalam implementasi LM berkesinambungan. Hasil sintesa 

menyimpulkan bahwa menetapkan prioritas strategi utama untuk menjalankan LM 

berkesinambungan, yaitu (1) memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan untuk 

mengikuti pelatihan dasar lean, konsep dan filosofi lean, budaya lean, dan teknik-

teknik dasar LM, yaitu gemba, 5S (housekeeping), VSM (value stream mapping), 

7 waste elimination, 5 Why problem solving dan  TPM (total productive 

maintenance), serta (2) penerapan teknik lean dasar secara bertahap sebagai pondasi 

yang kuat agar implementasi LM berjalan secara berkesinambungan.  

 Dalam penelitian ini juga ditetapkan lima asumsi strategi utama sebagai 

prasyarat implementasi model dengan menggunakan metode SAST (strategic 

assumption surfacing and testing).  Berdasarkan hasil SAST tersebut, ternyata lima 

asumsi strategi masuk ke dalam kuadran II sebagai rencana tindak yang diharapkan, 

yaitu memiliki tingkat kepentingan dan kepastian yang tinggi. 

 Berdasarkan rangkuman dari proses SSM (soft system methodology), AHP 

(analytical hierarchy process), dan SAST (strategic assumption surfacing and 

testing), wawancara mendalam dengan para pakar, praktisi dan akademisi serta 

proses CST (creative system thinking),dihasilkan rancang bangun model 

operasional strategi implementasi LM berkesinambungan, dan rencana tindak yang 

harus dilaksanakan. 
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