
ABSTRAK 

UP. Lumintu merupakan· se~uali penlsahaan bersbla kecil yang.lleiloka.~i di Waru, 
Sido,gjo. UD. Lumlntu memproduksi dua jenis produk dalam s,atll area produksi, ya!tu 
:~pring bed dan Jpopge bed: NamUil1 kedua jenis produk lersebut dil$kukan·oleh :J)Oikerja YJIII& 
berbeda. UD. Lumintu tidak hanya mem:prodllksl produk-produk.spring bed dan sponge bea 
dengan Ukuran standar, tetaPi. fuga menerima adanyll. ukurlln-llkuran khusus. K911sumen UD. 
Lumintu ~ dllri &lum kota maupun di luar kota Surabay3. 

Berilasatbn p.mgamatan awal yang dilakllkan dengan menggunakan P'roces.~ 
ACiivitY Mapping d$1 w.awancara pada proses produksi spring bed dan spo11ge bed. Selaln 
jtu, diillkukan pula pembuatan value stream mapping untuk me11get:ahui aliran matl;rial dan 
info!1l1llill pemenuhan vrder spring bed .dan .iponge lJe(l. Diketahui bahwa banyak aktivitas 
yang- dill!kubn bersifut non value tMid~d, sehirtgga dibutuhkan ·penerapan lean 
tnamJjactwi11g. Seperti ~ ~erakan perpindahan yang berbli-bti, kegiatan mencari 
yang memlll<an waktll, adanya owrprtJduction yang menyebabkan inventory waste, adanya 
proses yq tidak perlu, datt jarak perpindahan y$1\g relatif jaub. Hal-hal terse but teljadi 
pada bagian proses produbi spring bet:J maupun spo~~ge bed pad$1wnpir tiap tlepartemen. 

Kemudian dilakukan analisis untPic menentukan jenis-jenis wl.lste yang tet,iaili . 
.Dengan mengetahui adanya jenis-jenis waste tersetlut, dapat di1J1111akan U1ltuk menentubn 
]$1\g\Wl-langkah apa yang harus dilalrukan untuk tmm~inimasi waste. Berj)agai meiQde. dapat 
digunakan unto.lk mem)?erlbn perbaibn )'llllg mengandJ pada pengurangan jwlifall waste. 
Perbaikan yang: dilaltuk!ln berupa adan_ya penyediiU!II alat pada dejjartemen pembentuklln 
pe~, perbaikall metode kerja pad!! penyepuhan ~ usulan ~gaturan layo111 pada 
\J~gian penalllall peps, perancangan alat padll · bagian perakillln bagion dalam dan 
pembungkusan, pe~~jaltitan bagi;m luar den_gan metode: baru, datt pads pembungkusatl dengan 
pengaturan rat per~yin1panan dellgan memberlkait laliel. Pada bagi$1\ pembUatan sponge bed, 
dilllkukart perbaikan dengan merancang tempat' pemlatan, peng&UJ~aan alat penuartg pada 
drum yang baru, menyediakan peralatart di dekat tempat ketja. usutan untuk mengurangi 
·overprod«ctfcn, usulan Wltuk 1ne11gurangl cacat j)ada penjahitin. Selain. iru, diberikan pUia 
usulpn value stream mopping y1111g llll7u pada proses produksi sponge bed. 

D.ari basil implementasi perbaikan, diperole!t adanya· jumlah waste yang menuom 
bahkan 4apat dieliminasi, yaitu untllk tran.sportatitm waste, l'lf()/ion W4S/et e:ctrapr(J~ssitJ8, 
Clan waiting waste. Pada :kegiallln tnwsportasi untuk Jli'O&eS prodUksi .~pring bed mengalami 
penurunPD 20,20% dan pada sponge bed menUJ'Illl scllanyak 18,98% dibandinglcan dengan 
kondisi sebelum perbalk.an .. Penurullllllll'al'le untuk masing-masing departemen pada spring 
bed, misalk1111 pada pembentukan pegv dengM pt:nyedi8rul peralatan kelja, jantk dit~:mpull 
oleh lJC!kelja. menu[UJ) 36,3'1%. Pada peny~ptihan pegas di~ perbaikan dengao 
meletakkan wadah Wltuk menampun,g pegas; sehingga transportasi 11\ertilnlit '29,81 %. Pada 
perak:itan bagian dalam, terjadi penurunim 44,66% dengart ;ulanya tel!lpat peralata.n dan 
perbaikan metode kerja. PerbaikPD pada bagim produksi 8}>0flge l>M1. yaitu pada bagian 
pel!o;ampuron din penlmbangan )dmsusnyli untuk bagian peiiWillgal! cairan PPG, dilakukan 
perbaikan tlengan memncang tempat peralatan, 111erancpng alat bantu peoliangan un!Uk drum 
dan. mell!Jlel'baiki cam penuangan dari drum, sehingga tetjadl juga penurunan was1e sel)esar 
89,97% unruk pengw:angan jarnk dan 26,76% tintuk waktu proses' pen~eljaan. 




