
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Peningkatan kemampuan penyediaan atau produksi barang merupkan usaha yang 

harus dilakukan oleh perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan secara efektif dan efisien. 

Oleh karena itu peran prses bisnis dalam suatu industri sangat diperlukan untuk 

meningkatkan efisiensi produksi juga meningkatkan kinerja agar dapat mencapai tingkat 

keuntungan yang diharapkan demi menjamin kelangsungan perusahaan. Proses bisnis yang 

baik bukan hanya dilihat dari hasil produk yang sudah jadi, tetapi pada seluruh proses dalam 

produksi tersebut. Produksi tersebut lebih menekankan pada menciptakan perbaikan dari akar 

permasalahan yang telah terjadi sehinga dilakukan merancang ulang proses dengan hasil yang 

memuaskan.  

 Hal tersebut membuat perusahaan harus melakukan yang terbaik dalam membuat 

kualitas produknya untuk menjamin konsumen agar selalu menggunakan produk yang 

dihasilkannya akan tetapi tidak selalu berjalan dengan baik dan selalu ada kendala untuk 

menghasilkan produknya. Penyelesaian meminimasi waste (pemborosan) memberikan 

dampak baik pada proses produksi. Oleh karena itu perlunya usaha untuk menghilamgkan 

waste (pemborosan) ada beberapa metode yang digunakan untuk meminimasi waste 

(pemborosan) yaitu dengan lean lean six sigma.  

PT. Magnesium Gosari Internasional merupakan perusahaan pabrik pupuk dolomit 

magnesium terbesar di Indonesia.kapasitas produksi produksi pupuk magnesium sudah 

mencapai 1 juta ton per tahun dan pupuk kieserite sebanyak 500.000 ton per tahun. PT. 

Magnesium Gosari Internasional ddirikan pada tahun 2018 oleh kerjasama dua perusahaan 

yaitu PT PPA Kapital dengan PT. Polowijo Gosari. Perusahaan ini terus mengembangkan 

produk dolomit magnesium yang diharapkan dapat menggantikan produk-produk impor yang 

masih digunakan di Indonesia. Untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi sesuai 

dengan keinginan konsumen diperlkan sumber daya yang baik, seperti sumber daya manusia 

yang ahli dan disiplin, material berkualitas tinggi, mesin- mesin yang dapat beroperasi 

dengan baik dan fasilitas infrastruktur yang baik.  

 Kegiatan proses produksi pupuk pada PT. Magnesium Gosari Internasional terdiri dari 

beberapa bagian yaitu proses produksi dan pengujian pada pupuk. Berdasarkan pengamatan 

awal berupa visual serta wawancara kepada General Manager dalam permintaan produksi 

pupuk di perusahaan tersebut menggunakan sistem Make to Stock (MTS) namun masih 



 

diperlukan upaya pengoptimalan pada setiap sistem seperti produksi, penyimpanan, 

transportasi, dan pengujian pada pupuk agar dapat menghilangkan pemborosan sehingga 

system tersebut dapat lebih efektif dan efisien. Produk dari PT. Magnesium Gosari 

Internasional diantaranya adalah pupuk premium 100, pupuk jumbo dan pupuk magfertil 20+. 

Dalam proses produksi di perusahaan mengalami peningatan dan penurunan. Grafik dapat 

dilihat pada gambar 1.1 jumlah produksi pupuk di PT. Magnesium Gosari Internasional pada 

bulan September-Desember 2021. Dari tiga jenis produk, pupuk magfertil 20+ yang paling 

banyak di produksi karena banyak yang membeli produk tersebut. Maka dalam penelitian ini 

memfokuskan produk yang banyak diproduksi dengan pertimbangan minat pasar. Namun di 

sisi lain masih banyak waste yang terjadi pada proses produk pupuk magfertil 20+ yaitu 

diantaranya adanya tenaga kerja yang tidak berhati-hati dalam mengangkut barang seperti 

tenaga bagging terlalu cepat menarik karung sehingga produk menjadi rusak, kemudian 

adanya rework (pengerjaan ulang) pada bahan baku karena terkontaminasi oleh batu bara 

karena pada saat mengangkut bahan baku menggunakan dump truck tidak dibersihkan 

sehingga produk disendirikan. Data mengenai jumlah defect produk pupuk magfertil 20+ 

pada bulan September-Desember 2021 sebagai berikut pada tabel 1: 

 

Gambar 1 Grafik Jumlah Produksi Pupuk September-Desember 2021 

(Sumber: Data Produksi PT. Magnesium Gosari Internasional). 
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Table 1 Data Jumlah Produksi dan Kecacatan Produk Pupuk Magfertil 20+ 

No 

Jumlah 

Presentase kecacatan Produksi 

(ton) 

Defect 

(ton) 

1 216,031 11,630 5,38 

2 188,540 5,510 2,92 

3 193,460 4,113 2,13 

4 206,410 4,210 2,04 

 

Sumber: PT. Magnesium Gosari Internasional  

 

 Data pada tabel 1 menunjukan bahwa sebanyak pupuk pada bulan September 

mengalami kecacatan dengan presentase. Terdapat beberapa jenis defect yang terjadi pada 

bulan September hingga desember diantaranya ada produk menggumpal, karung rusak, berat 

packaging tidak sesuai, kandungan MgO minimal 18%. Terjadinya defect memungkinkan 

menimbulkan waste pada proses produksi sehingga menganggu jalannya proses produksi dan 

kualitas produk.  

 Kualitas sangat penting bagi perusahaan, dalam hal ini kualitas merupakan tolak ukur 

yang paling utama bagi pandangan konsumen terhadap produk atau jasa yang akan dipilih 

untuk digunakan. Menurut Hendy Tanady (2015:3) kualitas merupakan upaya dari produsen 

untuk memenuhi kepuasan pelanggan dengan memberikan apa yang menjadi kebutuhan, 

ekspektasi dan bahkan memberikan harapan pelanggan, dimana upaya tersebut terlihat dan 

terukur dari hasil akhir proyek produk yang dihasilkan.  

 Berdasarkan permasalahan tersebut perlu dilakukan penanganan lebih lanjut untuk 

mengurangi penyebab terjadinya pemborosan dan kecacatan pada aliran produksi dan 

membuat rencana perbaikan yang efektif dan efisien agar setiap proses produksi memiliki 

value added demi kualitas hasil produk. Oleh karena itu Lean six sigma sebagai jawaban 

metode untuk menyelesaikan masalah pada pemborosan (waste) pada perusahaan pupuk. 

Dalam jurnal (Annisa, Sugiona, & Tantrika, 2014) Lean Six Sigma adalah kombinasi dari 

Lean dan Six Sigma merupakan pendekatan sistematik untuk mengidentifikasi dan 

menghilangkan waste atau aktivitas-aktivitas yang nonvalue added dengan peningkatan terus 

menerus untuk mencapai tingkat kinerja yang baik pada perusahaan PT. Magnesium Gosari 

Internasional.  

 

 

 



 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara mengurangi waste pada produk pupuk dengan pendekatan lean 

six sigma? 

2. Factor-faktor apa saja yang menjadi penyebab waste terbesar? 

3. Apa saja usulan perbaikan untuk mengurangi waste (pemorosan) pada proses 

pembuatan pupuk? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dibuat, maka tujuan dari 

penelitan ini adalah: 

1. Untuk mengidentifikasi waste (pemborosan) yang berpengaruh pada proses 

produksi. 

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya waste 

terbesar.  

3. Untuk memberikan usulan perbaikan yang bertujuan untuk mengurangi waste 

yang terjadi pada proses produksi pupuk di PT. Magnesium Gosari Internasional.  

1.4 Manfaat 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Perusahaan dapat mengetahui waste (pemborosan) yang berpengaruh pada proses 

produksi pupuk di PT. Magnesium Gosari Internasional. 

2. Perusahaan dapat mengidentifikasi akar permasalahan dari terjadinya waste 

(pemborosan). 

3. Perusahaan dapat merencanakan rancangan perbaikan untuk memperbaiki waste 

(pemborosan) tersebut.  

1.5 Batasan  

Batasan atau ruang lingkup penelitian ini meliputi bahan baku, proses dan pengujian yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pengukuran dibatasi dengan menggunakan lean six sigma. 

2. Waste (pembororsan) yang di teliti adalah 3waste (pemborosan) kritis yakni 

diantaranya Defect, Inventory, Overproduction. 

3. Tidak melakukan implementasi terhadap rencana perbaikan hanya pada usulan 

perbaikan.  


