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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri perkayuan Indonesia telah menjadi primadona dan kontributor 

penting terhadap penerimaan devisa, produk domestik bruto, dan penyerapan 

tenaga kerja terutama pada periode 1980-2005. Nilai ekspor hasil hutan kayu 

berfluktuasi selama periode tersebut dan mencapai puncaknya pada tahun 1997, 

yaitu sebesar US$ 6.24 milyar atau 17,8% dari nilai total ekspor barang-barang 

industri. Perkembangan industri pengolahan kayu mengalami penurunan karena 

krisis ekonomi dunia dan kelangkaan sumber bahan baku, sehingga nilai ekspor 

pada tahun 2005 menurun menjadi US$ 5.41 milyar atau 9.71% dari nilai total 

ekspor barang-barang industri. (BPS 2006).  Kondisi ekonomi global masih belum 

menunjukkan perkembangan yang menggembirakan hingga saat ini, pertumbuhan 

ekonomi dunia tahun 2017 diperkirakan 3.6%, di mana ekonomi Amerika Serikat 

tumbuh  2.6%, dan Eropa 2.1%. Dampak perlambatan ekonomi, khususnya 

Amerika dan Eropa tersebut menyebabkan penurunan permintaan pasar bagi 

produk non-migas Indonesia,  karena Amerika dan Eropa masih merupakan pasar 

utama produk manufaktur Indonesia yang berorientasi ekspor, termasuk produk 

industri perkayuan. Lampiran 1 menunjukkan penurunan total volume ekspor  

Indonesia sebesar rata-rata 4% selama periode tahun 2011/2016 (KPRI 2017). 

Selain faktor penurunan permintaan pasar karena perlambatan pertumbuhan 

ekonomi global tersebut, perusahaan manufaktur khususnya industri pengolahan 

kayu mengalami tekanan biaya produksi yang sangat berat, dengan adanya kenaikan 

rata-rata biaya bahan baku kayu olahan sekitar 5% per tahun dan  biaya tenaga kerja 

yang meningkat rata-rata 10% per tahun serta biaya overhead yang juga mengalami 

kenaikan. Sedangkan harga jual produk tidak mudah untuk mendapatkan kenaikan 

harga dari pembeli, bahkan beberapa harga produk menurun dalam bentuk diskon,  

karena kondisi pasar yang terus mengalami kelesuan, khususnya di pasar tujuan 

ekspor tradisionil, yaitu Amerika,  Eropa dan Australia (PTCII 2017).  

Dampak kenaikan upah minimum regional yang sangat besar, khususnya di 

Jabodetabek dari Rp. 1.3 juta  tahun 2011 menjadi Rp. 2.2 juta  tahun 2013, yang 

menyebabkan beberapa perusahaan padat karya melakukan pemutusan hubungan 

kerja sekitar 60,000 karyawan. Beberapa perusahaan melakukan  relokasi industri 

padat karya, termasuk industri pengolahan kayu, ke beberapa kota kecil di Jawa 

Barat, Jawa Tengah dan bahkan relokasi ke Vietnam untuk mendapatkan biaya 

tenaga kerja yang lebih murah. Kenaikan upah yang sangat tinggi tersebut tetapi 

tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas karyawan, menyebabkan terjadinya 

penurunan daya saing industri padat karya, khususnya di kota-kota besar di 

Indonesia (Djumena 2013). 

Laporan National Wages and Productivity Commission Philipines  tahun 

2017,  menunjukkan perbandingan upah minimum per bulan di ibukota negara 

Asean, yang menjadi pesaing perusahaan manufaktur Indonesia. Biaya tenaga kerja 

di Jabodetabek relatif mahal dibandingkan negara Asean, di mana Jakarta urutan 

kedua setelah Bangkok Thailand (Tabel 1). Hal tersebut diperkuat dengan laporan 

tahunan Masyarakat Ekonomi Asean 2012, di mana tingkat produktivitas tenaga 

kerja di bidang manufaktur yaitu total nilai tambah kotor dibagi dengan total tenaga 
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kerja di setiap negara, menempatkan Indonesia berada pada urutan kelima di bawah 

Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand.  Hasil penelitian Pusat Pelatihan Asosiasi 

Pengusaha Indonesia (APINDO) 2014-2016, yang mengkaji Peraturan Pemerintah 

nomer 78 tahun 2015 tentang tata cara penetapan upah minimum dan sistem 

pengupahan mengidentifikasi beberapa peraturan ketenagakerjaan di Indonesia 

memberikan beban tambahan bagi perusahaan, namun tidak diikuti dengan 

peningkatan produktivitas karyawan. Perusahaan di Indonesia tidak hanya 

membayar upah mimimum propoinsi dan tunjangan lembur, tetapi perusahaan 

harus menanggung beban biaya sosial tambahan sebesar 31% dari upah minimum 

propinsi untuk membayar jaminan kesehatan, kematian, kecelakan kerja, tabungan 

hari tua dan pensiun. Beban tambahan yang harus dipikul perusahaan 

mengakibatkan sulit bagi pemberi kerja menerima beban baru ketenagakerjaan 

maupun menambah penerimaan karyawan baru (Adityawarman 2016; NWPC 

2017; SGA 2013). 
 

Tabel 1 Perbandingan upah minimum di ibukota negara ASEAN 2017 
 

Negara 
Upah Minimum / tenaga 

kerja/ bulan (US$) 

Indek 

(Indonesia = 100) 
 

Thailand 

Indonesia 

Philipina 

Malaysia 

Vietnam 

Kamboja 

Laos 

 

263 

233 

230 

209 

157 

140 

113 

 

112 

100 

98 

89 

67 

60 

48 
 

  Sumber: Diolah dari National Wages and Productivity Commission, Philippines 2017 
 

Isu lingkungan hidup dewasa ini telah banyak dijadikan wacana dalam bidang 

kehidupan masyarakat, terutama di bidang industri pengolahan hasil kayu. Dampak 

laju penggundulan hutan yang besar beberapa tahun silam menyebabkan 

menurunnya potensi sumber daya alam hutan, sehingga pemerintah Indonesia sejak 

tahun 2012 menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan industri berbasis kayu 

dengan diperlakukannya sertifikasi SVLK yaitu sistem verifikasi dan legalitas kayu 

untuk mencegah perdagangan kayu hasil penebangan liar di Indonesia. Negara-

negara maju khususnya Uni Eropa, Amerika dan Australia menerapkan standar  

kayu ramah lingkungan dan berkelanjutan yang mensyaratkan ekspor kayu dan 

produk kayu bersertifikat yang diterbitkan oleh lembaga audit bereputasi 

internasional, antara lain sertifikat FSC  (forest stewardship council), PEFC 

(programme for the endorsement of forest certification) dan  risk assessment EUTR 

(european union timber regulation).   Hal ini menyebabkan pasokan bahan baku 

kayu  lokal semakin berkurang yang menyebabkan kenaikan harga rata-rata 5% per 

tahun. Bahkan saat ini sebagian besar bahan baku utama industri pengolahan kayu, 

harus diimpor dari negara-negara yang telah menerapkan konsep kayu ramah 

lingkungan dan berkelanjutan, dengan harga  pembelian yang lebih mahal karena 

biaya transpotasi  dan kayu telah bersertifikat internasional (KLHKRI 2017;   EC 

2013;  PTCII 2017). 
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Berdasarkan laporan triwulan III/2017 yang diterbitkan oleh Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Bappenas,  menunjukkan perkembangan 

industri pengolahan nasional non migas masih tumbuh rata-rata sebesar 4.71% 

sampai kuartal III tahun 2017. Pertumbuhan tersebut sebagian besar merupakan 

kontribusi industri minuman dan makanan sebesar 8,24%;  industri kimia, farmasi, 

dan obat tradisional sbesar 6.83%, serta industri mesin, logam dasar dan barang 

logam sekitar 4.0% dan seterusnya dapat dilihat pada Gambar 1. Akan tetapi 

terdapat tiga subsektor industri yang mengalami pertumbuhan negatif, yaitu industri 

barang galian bukan logam minus 1.93%,  industri pengolahan kayu minus 1.14%, 

dan industri pengolahan lainnya minus 1.03%.  Khusus untuk industri pengolahan 

kayu pertumbuhan negatif tersebut, menurut Himpunan Industri Mebel dan 

Kerajinan Indonesia, disebabkan ketersediaan bahan baku dan harga yang tidak 

pasti membuat industri kayu dalam negeri tidak mampu memenuhi pesanan yang 

ada, sehingga banyak perusahaan perkayuan mengalami kebangkrutan. 
 
 

 
 

 

Gambar 1 Pertumbuhan subsektor industri pengolahan non migas triwulan    

                   III/2017 (KPPNRI 2017) 
 

 

Menyikapi kondisi persaingan global dan bisnis turbulen ditandai dengan 

adanya penurunan permintaan, perilaku konsumen berubah yaitu permintaan 

kualitas produk yang semakin tinggi dengan harga murah, semakin beragam jenis 

produk, lead-time pembelian yang semakin pendek. Industri kayu menghadapi 

tekanan biaya operasional dengan kenaikan biaya bahan baku, tenaga kerja dan 

overhead, serta isu lingkungan hidup merupakan tantangan yang harus dihadapi 

pelaku bisnis untuk mempertahankan kesinambungan usaha (PTCII 2017). Hal ini 

menuntut pelaku bisnis harus meningkatkan kemampuannya untuk tetap dapat 

bersaing dan bertahan di era kompetisi yang ketat saat ini.  Kemampuan organisasi 

bisnis sangat tergantung kemampuan sumber daya manusia yang menjadi faktor 

keunggulan kompetitif utama, yang ditunjang dengan penerapan sistem operasi 

yang baik (excelent manufacturing system) dengan menerapkan teknik manajemen 

operasi yang tepat, perbaikan dan inovasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan 

efisiensi dan produktivitas perusahaan (Ghazal  dan Suchita  2015). 

Salah satu perusahaan yang dijadikan tolok ukur bagi perusahaan manufaktur 

di tingkat dunia adalah Toyota Motor Corporation, dan juga Toyota Motor 
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Manufacturing Indonesia (TMMIN), karena memiliki sistem operasi yang baik 

dengan menerapkan TPS (toyota production system) secara disiplin, konsisten dan 

berkesinambungan. Data perkembangan indikator finansial Toyota Motor Co., 

dapat dilihat pada Lampiran 2 (Morningstar 2017). Berdasarkan  keberhasilan 

perusahaan Toyota menerapkan TPS secara berkesinambungan sehingga bisnisnya 

mampu bertahan dan terus berkembang lebih dari 70 tahun melewati  persaingan 

global, telah menginspirasi perusahaan di negara-negara Barat untuk mengadopsi 

dan menerapkan  konsep tersebut yang dikenal dengan lean manufacturing 

(Womack dan Jones 2003). 

Definisi lean manufacturing (LM) adalah ramping, langsing dan aliran proses 

operasi yang lancar merupakan suatu upaya terus menerus untuk menghilangkan 

pemborosan (waste) dengan melibatkan karyawan untuk meningkatkan nilai 

tambah produk agar memberikan kepuasan kepada pelanggan. Penerapan LM akan 

menghasilkan kualitas produk yang unggul, kecepatan dalam merancang produk 

baru dan proses produksi yang efisien, serta fleksibilitas proses produksi sehingga 

dijadikan strategi bersaing di pasar global. LM fokus melakukan perbaikan internal 

untuk menjadikan perusahan terbaik di bidang operasi manufaktur yang 

menghasilkan produk dan layanan yang prima kepada konsumen (Kinsey 2009). 

Amit et al.  (2014)  menyatakan bahwa dalam skenario persaingan bisnis yang 

ketat saat ini, daya saing perusahaan manufaktur ditentukan kemampuan merespon 

secepat mungkin perubahan lingkungan, untuk menghasilkan dan memasok 

produk-produk berkualitas tinggi dengan biaya lebih rendah sesuai permintaan 

pelanggan. Semua perusahaan manufaktur berusaha keras untuk mencapai tujuan, 

dengan perencanaan dan kecakapan yang tepat, melalui penerapan otomatisasi dan 

konsep inovasi, antara lain dengan menerapakan just-in-time (JIT), manajemen 

kualitas total (TQM), dan lean manufacturing (LM). Di antara sistem operasi yang 

baik tersebut, ternyata LM diakui oleh perusahaan manufaktur sebagai penggerak 

utama untuk mencapai kapabilitas kelas dunia. Banyak perusahaan manufaktur 

berskala besar dan menengah telah mengadopsi konsep LM dan mengalami 

perbaikan waktu produksi, biaya penanganan material, dan peningkatan kualitas. 

Secara umum disepakati bahwa program lean manufacturing (LM)  yang efektif, 

harus mencakup seperangkat teknik dan aktivitas atau ketentuan untuk memastikan 

dukungan  manajemen, serikat pekerja, pelatihan dan pendidikan bagi karyawan. 

Salah satu teknik lean yang mudah diterapkan dan menghasilkan peningkatan yang 

nyata adalah implementasi 7 waste untuk menghilangkan pemborosan (waste) 

sehingga meningkatkan kapasittas produksi dan peningkatan keuntungan 

perusahaan.  

Lucey (2008) yang telah melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur 

di Inggris pada tahun 2001-2006, menemukan fakta bahwa sekitar 90% perusahaan 

yang telah menerapkan LM memperoleh manfaat yang nyata adanya peningkatan 

produktivitas, penghematan biaya produksi, pengurangan lead-time proses produksi 

dan peningkatan keuntungan perusahaan. Hal tersebut juga didukung hasil 

penelitian Cuscela (1998) di perusahaan Amerika yaitu Dana Corp., yang sukses 

menerapkan LM dengan teknik kaizen blitz secara konsisten, dengan melakukan 

perbaikan secara terus menerus setiap hari dan menjadi bagian dari budaya 

perusahaan. Hasil dari kaizen blitz di Dana Corp, selama dua tahun terus menerus 

adalah pengurangan waktu transpotasi, penghematan area produksi, pengurangan 
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inventori di proses produksi, pengurangan cycle time proses dan pengurangan 

waktu penyetelan mesin. 

 Fenomena keberhasilan penerapan lean manufacturing (LM) juga terjadi 

pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. Berdasarkan hasil pra-penelitian dengan 

melakukan wawancara terhadap para praktisi  lean dan observasi langsung (gemba) 

di perusahaan pengolahan kayu yang berorientasi ekspor di Bogor, Bekasi, Cirebon, 

Semarang, Probolinggo, Gresik dan Surabaya ditemukan fakta bahwa penerapan 

LM berhasil meningkatkan produktivitas perusahaan secara cepat dalam waktu 

yang relatif singkat, dengan menerapkan teknik-teknik dasar LM, yaitu konsep 5S 

dan 7 waste elimination, lean kaizen, lean blitz atau lean workshop, value stream 

mapping (VSM) serta total productive maintenance (TPM). Permasalahan yang 

dihadapi adalah  hanya sebagian kecil dari perusahaan tersebut yang mampu terus 

mempertahankan penerapan LM secara berkesinambungan. Bahkan beberapa 

perusahaan pengolahan kayu yang masih dikelola secara tradisional, mengalami 

kesulitan dalam menjalankanya. 

 

 

Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah bahwa banyak perusahaan telah 

sukses menerapkan lean manufacturing (LM) dan berhasil meningkatkan 

produktivitas perusahaan dalam waktu yang relatif singkat namun sangat sedikit 

yang konsisten menjalankan secara berkesinambungan.  Dengan memperhatikan 

latar belakang dan value gap tersebut, maka pertanyaan penelitiannya (research 

question) yang mengemuka adalah:  
 

(1) Apa faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan 

implementasi LM yang berkesinambungan  pada industri  kayu di Indonesia ? 

(2) Bagaimana merancang model konseptual implementasi  LM yang 

berkesinambungan pada industri  kayu di Indonesia ? 

(3) Bagaimana merancang model strategi operasional implementasi LM yang 

berkesinambungan pada industri  kayu di Indonesia ? 

 

 

Kesenjangan Penelitian Terdahulu  

Sampai saat ini penelitian tentang implemenatsi lean manufacturing (LM) 

lebih fokus pada keberhasilan penerapan teknik-teknik lean, yaitu penerapan VSM 

(value stream mapping), 5S (housekeeping), 7 waste elimination, lean kaizen blitz, 

six sigma, autonomous maintenance, dan lain-lain. Akan tetapi belum menganalisa 

bagaimana keberlangsungan penerapan teknik-teknik lean tersebut untuk jangka 

panjang, serta bagaimana strategi implementasi lean dasar dan budaya lean (safety, 

quality, respect others dan  kaizen atau continuous improvement) sebagai pondasi 

dengan melibatkan seluruh karyawan untuk menjalankannya secara 

berkesinambungan.  

Penelitian terdahulu juga telah mengidentifikasi faktor yang menyebabkan 

keberhasilan dan kegagalan  implementasi LM berkesinambungan. Akan tetapi 

penelitian tersebut belum memberikan solusi model maupun strategi  bagaimana 

mengimplementasi LM agar dapat dijalankan berkesinambungan, terus menerus 
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dan konsisten.  Rangkuman penelitian terdahulu tentang implementasi lean 

manufacturing dapat dilihat  pada Tabel 2. 

Kesenjangan penelitian tersebut dijadikan fokus dan tujuan dari penelitian ini, 

di mana akan diidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam 

implementasi lean manufacturing (LM) di perusahaan pembuatan komponen dan 

pintu kayu di pulau Jawa, Indonesia. Kemudian dirancang model implementasi LM 

berkesinambungan dengan menggunakan metode penelitian  SSM (soft system 

methodolgy), dan akhirnya ditetapkan strategi implementasi LM dengan 

menggunakan teknik analytical hierarchy process (AHP),  dan menetapkan asumsi 

strategi sebagai prasyarat utama  yang harus dipenuhi untuk memastikan 

keberhasilan implementasi LM yang berkesinambungan dengan menggunakan 

teknik  strategic assumption surfacing and testing (SAST). Berdasarkan rangkuman 

proses SSM yang menghasilkan model konseptual PAM dan penetapan prioritas 

dan asumsi strategi  tersebut, maka dirancang model strategi operasional 

implementasi LM yang berkesinambungan pada industri kayu di Indonesia.  

 

 

Tujuan Penelitian 

(1) Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dan 

keberhasilan dalam implementasi LM yang berkesinambungan pada industri 

kayu di Indonesia. 

(2) Merancang model konseptual implementasi LM yang berkesinambungan 

pada industri kayu di Indonesia. 

(3) Merancang model strategi operasional implementasi LM berkesinambungan 

pada industri kayu di Indonesia 

 

 

Manfaat Penelitian 

(1) Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis bagi pelaku bisnis 

khususnya industri kayu dalam menerapkan LM yang berkesinambungan 

untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan perusahaan dalam rangka 

mengembangkan daya saing perusahaan di tingkat dunia, sehingga  

diharapkan bermanfaat juga untuk peningkatan kesejahteraan karyawan dan 

kepuasaan pelanggan. 

(2) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah di bidang manajemen 

operasi, manajemen strategi, manajemen sumber daya manusia,  khususnya 

dengan dilakukan kajian ilmiah dalam penerapan LM yang 

berkesinambungan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

(1) Penelitian ini terfokus pada rancang bangun model implementasi LM yang 

berkesinambungan untuk peningkatan produktivitas perusahaan pada industri 

pengolahan kayu, khususnya pada perusahaan kayu yang memproduksi 

produk komponen dan  pintu kayu untuk tujuan ekspor yang telah 

menerapkan LM, dan memiliki sertifikasi SVLK (sistem verifikasi legalitas 
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kayu) sebagai syarat untuk ekspor produk kayu olahan, serta minimal nilai 

penjualan Rp 1 milyar per bulan.  

(2) Lokasi penelitian pada perusahaan pembuatan komponen dan pintu kayu di 

pulau Jawa, Indonesia. 

(3) Penelitian menggunakan pendekatan SSM (soft system methodology) yang 

menghasilkan model konseptual aktivitas manusia yang punya maksud PAM 

(purposeful activity model) sebagai alat intelektual untuk melakukan diskusi, 

debat dan dialog tentang situasi problematis yang dihadapi, untuk merancang 

strategi implementasi LM yang berkesinambungan. 

 

 
Kebaruan Penelitian  

 Dalam penelitian ini memberikan kontribusi dalam bentuk  kebaruan 

penelitian sebagai berikut : 

(1) Berhasil mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan dan 

keberlanjutan implementasi LM yang berkesinambungan pada industri kayu 

di Indonesia. 

(2) Menghasilkan parameter penilaian (assessment) tingkat keberhasilan dan 

keberlanjutan implementasi LM yang berkesinambungan pada industri kayu 

di Indonesia. 

(3) Rancang bangun model konseptual implementasi lean manufacturing (LM) 

yang berkesinambungan, khususnya untuk industri kayu di Indonesia. 

(4) Rancang bangun model strategi operasional implementasi lean 

manufacturing (LM) yang berkesinambungan, khususnya untuk industri kayu 

di Indonesia. 

(5) Menghasilkan dua (2) strategi utama dalam rangka operasionalisasi 

implementasi LM berkesinambungan serta tahapan (milestones) 

pelaksanaanya. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Perkembangan Ilmu Manajemen Modern untuk Meningkatkan 

Produktivitas 

Sejarah perkembangan manajemen modern dipelopori oleh Frederick Taylor 

sebagai bapak management science, merupakan awal revolusi metode perbaikan 

efisiensi dan produktivitas kerja dengan menggunakan kajian ilmiah yang 

mendalam. Taylor dalam bukunya The Principles of Scientific Management, 

menyatakan bahwa dengan optimalisasi dan simplifikasi pekerjaan atau tugas akan 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Taylorism memberikan kontribusi 

pengembangan manajemen modern, dengan memperkenalkan secara sistematis  

proses seleksi, pelatihan, pengembangan dan penempatan karyawan pada 

keahliannya serta didukung adanya standarisasi pekerjaan, sehingga kinerja 

karyawan dapat diukur dan dimonitor untuk meningkatkan produktivitas karyawan  

secara nyata (Turner et al. 1993; Taylor 1998). 
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