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ABSTRAK 

Dalam menghadapi persaingan industri yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut untuk selalu 

berupaya meningkatkan produktivitasnya. Begitupun dengan Konveksi XYZ, yang merupakan UMKM 

yang bergerak di bidang manufaktur dan memproduksi berbagai jenis produk seperti kaos, jaket, polo, dan 

lain-lain. Namun permasalahan muncul ketika terjadi waste dalam proses produksi yang mempengaruhi 

produktivitas konveksi XYZ. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengurangi 

terjadinya waste pada proses produksi. Metode lean manufacturing digunakan untuk mengidentifikasi 

waste, dan metode kaizen dengan pendekatan PDCA digunakan untuk memberikan sebuah perbaikan atau 

peningkatan yang berkelanjutan. Hasil menunjukkan jenis pemborosan (waste) yang terjadi pada proses 

produksi yaitu waste of overproduction, waste of defects, waste of motion dan waste of over processing. 

Usulan perbaikan yang ditawarkan adalah dengan merubah tata letak, penambahan loker, menambahkan 

proses quality control, dan mengganti beberapa fasilitas. 

 

Kata kunci: Lean Manufacturing, Kaizen, Produktivitas 

 

1. Pendahuluan 

Persaingan  dunia  industri  yang semakin tinggi mengharuskan setiap   perusahaan   bersaing 

dan berlomba-lomba  supaya menjadi unggul dan eksis (Komariah, 2022). Dalam menghadapi 

tantangan global dan ketatnya persaingan, Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) 

diwajibkan dapat bertahan dengan terus inovasi pada produk barang maupun jasa, 

mengembangkan sumber daya manusia dan teknologi, serta melakukan eskalasi pemasaran dan 

segmentasi (Purwana et al., 2017). UMKM telah berkontribusi dalam menciptakan lapangan 

pekerjaan dan memberikan banyak inovasi pada perekonomian Indonesia (Setiasri, 2017). 

UMKM memiliki peran dalam menyediakan lapangan pekerjaan serta menciptakan output bagi 

masyarakat indonesia  (Sarfiah et al., 2019).  

Dalam perkembangannya, UMKM dapat mendukung pertumbuhan ekonomi mikro maupun 

makro di Indonesia (Suci et al., 2017). Untuk meningkatkan daya saing UMKM, hal ini perlu 

dilakukan karena tujuannya adalah agar UMKM mampu menyaingi produk-produk sejenis baik 

lokal maupun asing yang begitu banyak dalam industri manufaktur Indonesia, sebab UMKM 

merupakan sektor ekonomi yang paling mampu bertahan dan beradaptasi dalam era globalisasi 

yang penuh dengan persaingan. Maka dari itu, UMKM harus lebih memperhatikan terkait konsep 

dan srategi apa yang perlu di adopsi untuk terus mengembankan bisnisnya dengan 

mengoptimalkan sumber daya. 

Lean manufacturing merupakan salah satu konsep untuk meningkatkan efisiensi dengan 

menghilangkan pemborosan. Konsep lean manufacturing merupakan konsep yang mudah 

diterapkan, namun membutuhkan konsistensi dalam meningkatkan/mengurangi pemborosan 

secara berkesinambungan (Ikatrinasari & Kosasih, 2021). Konsep lean sendiri dapat 

diimplementasikan pada perusahaan manufaktur dan jasa. Waste merupakan segala aktifitas 

manusia yang tetapi tidak menghasilkan nilai tambah namun hanya menggunakan sumber daya 

yang ada, seperti adanya kekeliruan yang harus diperbaiki, hasil produksi yang tidak sesuai 

dengan keinginan pengguna, pergerakan yang tidak perlukan, proses atau pengolahan yang 
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sebenarnya tidak berguna dan menunggu hasil akhir dari proses sebelumnya (Wicaksono, et al 

2017). Seven Waste di Lean manufakturing terdiri dari overproduction (kelebihan produksi), 

waiting (menunggu), transportation (transportasi yang tidak diperlukan), overprocessing (proses 

yang tidak berguna),  inventory (penumpukan persediaan), motion (gerakan yang tidak 

dibutuhkan), serta defect ( kegagalan pada produk/proses). Seven waste ini adalah metode yang 

menggunakan pendekatan sistemik untuk mengidentifikasi, meminimasi, bahkan menghilangkan 

pemborosan dengan melakukan perbaikan yang berkesinambungan, sehingga sistem dan proses 

produksi perusahaan dapat memberikan performa yang optimal (Pradana et al, 2018).  

Penelitian ini dilakukan di Konveksi XYZ, sebuah usaha mikro kecil menengah (UMKM) 

yang bergerak dalam bidang manufaktur yang memproduksi beberapa jenis produk yang 

diantaranya: kaos, kaos polo, seragam olahraga, hoodie, jaket, toga, totebag, dan produk yang 

terbuat dari kain lainnya. Hal yang paling utama adalah mengidentifikasi proses produksi dari 

perusahaan tersebut karena pasti dapat ditemukan beberapa pemborosan (waste) pada proses 

produksi dengan mengidentifikasi dengan menggunakan metode 7 waste. Oleh karena itu 

dilakukanlah proses identifikasi terhadap proses produksi di perusahaan konveksi XYZ yang 

kemudian dilakukan analisa dengan metode kaizen untuk memberikan sebuah perbaikan yang 

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan itu sendiri.  

 

2. Metode 

Penelitian dilakukan pada konveksi XYZ di Desa Saban,Gubug, Grobogan. Daya yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diproleh melalui kegiatan observasi dan 

wawancara. Observasi dilakukan melalui pengamatan secara langsung di konveksi XYZ terhadap 

proses produksi, mengamati tata letak tempat produksi, mengamati aktivitas yang dilakukan 

karyawan selama proses produksi berlangsung di konveksi XYZ. Wawancara dilakukan terhadap 

pemilik konveksi XYZ untuk mendapatkan informasi dan data konkret secara langsung. Topik 

wawancara adalah seputar perjalanan perusahaan dari awal berdiri sampai sekarang, 

permasalahan yang dihadapi perusahaan, cara memproduksi baju, serta pemborosan apa saja yang 

terjadi di perusahaan. Penelitian ini berhubungan dengan kualitas produk, pengawasan kualitas 

produk, dan pengawasan produktivitas perusahaan yang dilakukan menggunakan metode lean 

manufacturing untuk menganalisis seven waste dan meminimalisir waste dengan seven tools. 

Kemudian metode kaizen dengan pendekatan PDCA memberikan usulan perbaikan yang 

berkesinambungan.   

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1   Analisis Seven Waste 

Seven waste merupakan salah satu konsep pengendalian produksi untuk memaksimalkan 

output dan meminimalkan biaya dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak diperlukan dalam 

rangkaian proses produksi/jasa (Ikatrinasari & Kosasih, 2021). Waste terdiri dari : Transportasi, 

Inventory, Motion, Waiting, Over Processing, Over Production, Defect.  

Berdasarkan identifikasi hasil penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara 

terhadap pekerja bagian produksi dan pemilik perusahaan diperoleh bahwa terdapat pemborosan 

(waste) pada konveksi XYZ yang ditunjukkan pada tabel 1, 
Tabel 1. Daftar Waste 

No Waste Keterangan 

1 Overproducing Tidak Ada 

2 Inventory Tidak Ada 

3 Defects Ada 
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No Waste Keterangan 

4 Transportation Tidak Ada 

5 Motion Ada 

6 Waiting Tidak ada 

7 Overprocessing Ada 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa dari seven waste atau tujuh pemborosan, konveksi XYZ 

memiliki empat pemborosan yaitu waste of defect, waste of motion,  dan waste of over processing.   

Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perbaikan untuk mengurangi waste tersebut 

dan meningkatkan produktivitas perusahaan. 

Adapun rincian untuk waste of overprocessing dan waste of defect ditunjukkan oleh tabel 2 

dan tabel 3. 
Tabel 2. Waste of overprocessing 

No 
Tanggal 

produksi  

Hasil 

produksi 

(X) 

(X- x̅) (X- x̅)² 
Waste of 

overprocessing 

1 19/11/2021 48 pcs  8 64 1 pcs 

2 20/11/2021 46 pcs 6 36 3 pcs 

3 21/11/2021 49 pcs 9 81 0 pcs 

4 23/11/2021 47 pcs 7 49 2 pcs 

5 24/11/2021 47 pcs 7 49 1 pcs 

6 25/11/2021 50 pcs 10 100 0 pcs 

7 26/11/2021 49 pcs 9 81 2 pcs 

8 27/11/2021 51 pcs 11 121 0 pcs 

9 28/11/2021 48 pcs 8 64 1 pcs 

10 30/11/2021 45 pcs 5 25 2 pcs 

Jumlah 480 pcs  80 670 pcs 12 pcs 

• Rata-rata Hitung 

Rata-rata (mean) adalah hasil penjumlahan nilai-nilai anggota sebuah kelompok (∑Xn) dibagi 

jumlah anggota kelompok. Rata-rata Hitung (Mean) ini dibutuhkan untuk mengetahui rata-rata 

waktu proses importasi sebelum dan sesudah adanya Kaizen. Maka nilai rata-rata untuk waste 

of overprocessing seperti pada tabel diatas adalah. 

 x̅ = Ʃ𝑥

𝑛

 = 480

12
= 40 

• Simpangan Baku (Standar Deviasi) 

Simpangan baku adalah akar dari tengah kuadrat simpangan dari nilai tengah atau akar 

simpangan rata-rata kuadrat, singkatnya bagimana ia mengukur nilai rata-rata tersebar. Berikut 

rumus dan perhitungan simpangan baku: 

S = 
√Ʃ ( 𝑥−𝑋)

𝑛

      (1) 

Sehingga Simpangan baku untuk waste of overprocessing adalah:  

S = 
√670

12

 = 7,47 

• Varians 

Varians digunakan untuk mengetahui seberapa jauh sebaran nilai hasil observarsi terhadap 

rata-rata. Varian dapat dihitung menggunakan rumus berikut.  
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S² = Ʃ (𝑥−𝑋)²

𝑛

      (2) 

Varians sebelum adanya kaizen : S² = 55,8 

Tabel 3. Waste of defects 

No. 
Tanggal 

sablon 

Hasil 

sablon (X- x̅) (X- x̅)² 

Waste 

of 

defects 
(X) 

1 19/11/2021 250 191,67 36737,38 6 

2 21/11/2021 175 116,67 13611,88 3 

3 26/11/2021 100 41,67 1736,38 2 

4 04/11/2021 150 91,67 8403,38 1 

5 08/11/2021 200 141,67 20070,38 3 

Jumlah 875 583,35 80559,4 15 

Nilai rata-rata untuk defect: 

 x̅ = Ʃ𝑥

𝑛

 = 875

15
= 58,33 

Simpangan baku defect: 

S = S = 
√Ʃ ( 𝑥−𝑋)

𝑛

 =  
√80559,4

15

 = 73,28 

Varians defects: 

S² = 5370,62 

3.2  Histogram 

Histogram adalah diagram batang yang merepresentasikan rentang intensitas seperti 

distribusi frekuensi dan distribusi data. Distribusi frekuensi menunjukkan seberapa sering suatu 

varian nilai muncul alam satu set data. Histogram juga dapat digunakan dalam menganalisis 

karakteristik dan penyebab terjadinya dispersi data. Selain itu, Diagram batang ini mampu 

menunjukkan jumlah kecacatan berdasarkan jenis-jenis waste dalam periode tertentu.  

Berikut ini merupakan gambar diagram dari kategori waste of defect dan waste of overprocessing: 

 

Gambar 1. Histogram Waste of defect Gambar 2. Histogram waste of overprocessing 

Berdasarkan Gambar 1 diatas didapatkan informasi bahwa defect tertinggi didapatkan pada 

produksi tanggal 16 november 2021 dengan jumlah 6 pcs produk defect, sedangkan jumlah defect 

paling sedikit didapat pada tanggal produksi 4 desember 2021, jumlah defect terendah kedua 

didapat pada tanggal 26 november 2021 dengan jumlah defect 2pcs, sedangkan jumlah defect 3pcs 

didapatkan pada saat tanggal 21 november 2021 dan 8 desember 2021. Pada gambar 2 diatas 

didapatkan informasi bahwa overprocessing tertinggi didapatkan pada produksi tanggal 20 

november 2021 dengan jumlah 3pcs, sedangkan waste of overprocessing terendah didapatkan 
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pada tanggal 19, 24 dan 28 November 2021 dengan 1pcs produk yang overprocessing, sedangkan 

pada tanggal 23,26 dan 30 november 2021 didapatkan 2pcs produk waste of overprocessing. 

3.3  Fishbone Diagram  

Fishbone Diagram adalah salah satu teknik grafis yang dapat menunjukkan beberapa 

penyebab dari suatu peristiwa atau permasalahan tertentu (Coccia, 2020). Pada penelitian ini, 

fishbone diagram ini diimplementasikan sebagai representasi grafis untuk mengidentifikasi dan 

menganalisis sumber penyebab kecacatan pada produk yang dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Fishbone Diagram 

Faktor-faktor yang dianalisis pada fishbone diagram ini antara lain manusia, lingkungan, 

material, alat, dan metode. Berikut analisis untuk tiap-tiap faktor penyebab cacat produk:  

1. Manusia. Faktor manusia yang menyebabkan cacat produk yang diperlihatkan pada diagram 

fishbone diatas adalah tenaga kerja yang kurang ahli, tenaga kerja yang kelelahan hingga 

tenaga kerja kurang teliti. 

2. Lingkungan. Penyebab cacat produk penyablonan dari faktor lingkungan adalah disebabkan 

oleh tenaga kerja yang tidak menjaga kebersihan lingkungan.  

3. Material. Penyebab cacat produk penyablonan dapat disebabkan oleh faktor bahan/material 

seperti kain yang akan disablon mutunya kurang baik serta obat afdruk yang kurang baik. 

Hal ini dapat menyebabkan screen alat penyablonan tidak berjalan dengan  

4. Alat. Penyebab cacat produk penyablonan dari faktor alat dikarenakan mutu screen sablon 

yang kurang baik serta kurangnya perawatan. 

5. Metode. Penyebab cacat produk penyablonan yang dipengaruhi oleh faktor metode adalah 

penggunaan metode manual. 

3.4  PDCA Kaizen 

Kaizen adalah proses perbaikan yang berkesinambungan (continuous improvement) dan 

melibatkan banyak orang dengan berbagai posisi, seperti manajer, pekerja. Terdapat beberapa 

karakteristik pada kaizen diantaranya lebih mementingkan proses daripada hasil, mengguankan 

peralatan-peralatan seperti lingkaran kualitas dan peralatan lain serta adanya manajemen 

fungsional silang untuk menciptakan peningkatan yang berkelanjutan. PDCA adalah kerangka 

manajemen sebagai suatu cara perusahaan dalam upaya perbaikan. PDCA meliputi Plan 

(rencana)  berhubungan dengan penentuan target untuk memperoleh perbaikan serta  

merumuskan perencanaan supaya dapat mencapai target yang telah ditetapkan; Do (lakukan) 

merupakan implementasi dari rencana. Check (periksa) berkaitan pada penerapan yang 

dilakukan, apakah telah sesuai dengan rencana atau tidak serta meninjau perubahan dan 

kemajuan perbaikan yang terjadi. Action (tindakan) terkait cara untuk meminimalisir 

terulangnya permasalahan yang sama dengan standarisasi prosedur baru atau menentukan 

sasaran baru untuk perbaikan selanjutnya.  (Ferdiansyah, 2011). Berdasarkan hasil penelitian 

yang sudah dilakukan,  usulan  untuk  perbaikan  dengan  prinsip  kaizen dengan PDCA adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 4. Usulan perbaikan 

No Waste Kriteria Usulan Perbaikan 

1 Motion 

Plan 

Memberikan karyawan target produksi dan pembenahan tata 

letak produksi dengan  membuat loker untuk tempat 

penyimpanan kain bahan baku serta memberi labelling agar 

memudahkan saat mencari kain. 

Do 
Pemilik usaha memberikan target produksi dan  pemilik 

memesankan custom loker ke pengrajin furniture. 

Check 

Melakukan pengecekan apakah dengan memberikan target 

produksi dan pemberian loker memudahkan pekerja dalam 

menjalankan proses produksi sertamembuat pekerja semakin 

giat dan gesit dalam bekerja   

Action 

Memastikan bahwa dengan memberikan target produksi dan 

dengan adanya pengubahan tataletak proses produksi dan 

penambahan loker dapat meningkatkan efektivitas produksi. 

tidak ada lagi waste of motion dalam proses produksi. 

2 
Over-

processing 

Plan 

Memberikan quality control pada setiap akhir proses assembly 

bukan hanya di akhir proses produksi berbarengan dengan 

packing produk 

Do 
Bagian produksi melakukan proses quality control pada setiap 

tahapan yang ada pada proses assembly 

Check 

Melakukan pengecekan apakah pada bagian produksi 

melakukan proses quality control pada setiap tahapan yang ada 

pada proses assembly bukan hanya melakukan quality control 

pada langkah terakhir saat proses  berjalan. 

Action 

Memastikan bahwa dengan memberikan proses quality control 

pada setiap tahapan yang ada pada proses assembly tidak akan 

ada lagi waste of overprocessing.  

3 Defect 

Plan 

Mengganti jenis meja sablon yang semula meja sablon model 

rel menjadi meja sablon tahiland agar hasil sablonan lebih 

presisi.  

Do 
Bagian penyablonan melakukan proses penggantian meja 

sablon menjadi model thailand  

Check 

Melakukan pengecekan apakah dengan mengganti jenis meja 

sablon yang semula meja sablon model rel menjadi meja sablon 

tahiland agar hasil sablonan lebih presisi dan tidak 

menimbulkan waste of defect. 

Action 
Memastikan bahwa dengan beralih menggunakan meja sablon 

model thailand tidak ada lagi waste of defect. 

 

4. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, didapatkan jenis pemborosan (waste) yang 

terdapat pada proses produksi konveksi XYZ yaitu overprocessing, defects, dan motion. Solusi 

yang diperoleh untuk mengatasi pemborosan (waste) pada proses produksi adalah sebagai berikut: 

mengatasi waste of overprocessing dengan menerapkan quality control pada tiap lean produksi, 

mengatasi waste of  defects dengan merawat alat produksi secara rutin, pekerja teliti, memilih 
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bahan produksi yang baik, hingga mengganti model meja sablon menjadi meja sablon model 

thailand agar hasil sablon lebih presisi, mengatasi waste of  motion dengan  memberikan target 

produksi kepada tenaga kerja serta mengubah tata letak tempat produksi agar lebih ergonomis 

yang dapat mengakibatkan tenaga kerja menjadi lebih optimal serta pekerjaan lebih efektif dan 

efisien. 
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