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2.1 Konsep Dasar Lean 

Lean merupakan suatu upaya terus menerus untuk menghilangkan 

pemborosan (waste) dan meningkatkan nilai tambah (value added) produk 

(barang dan atau jasa) agar memberikan nilai kepada pelanggan (costumer value) 

(Gaspersz, 2007). Tujuan Lean adalah meningkatkan terus-menerus costumer 

value melalui peningkatan terus-menerus rasio antara nilai tambah terhadap waste 

(the value-to-waste ratio). The value-to-waste ratio perusahaan-perusahaan 

Jepang sekitar 50%, perusahaan Toyota Motor sekitar 57%, perusahaan-

perusahaan terbaik di Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada) sekitar 30%, 

sedangkan the value-to-waste ratio perusahaan terbaik di Indonesia baru sekitar 

10%. Suatu perusahaan dapat dianggap Lean apabila the value-to-waste ratio 

telah mencapai minimum 30%. Apabila perusahaan itu belum Lean, perusahaan 

tersebut dapat disebut sebagai Un-Lean Enterprise dan dikategorikan sebagai 

perusahaan tradisional. 

Lean dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistemik dan sistematik 

untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas-

aktivitas yang tidak bernilai tambah (non-value-adding activities) melalui 

peningkatan terus-menerus secara radikal (radical continuous improvement) 

dengan cara mengalirkan produk (material work-in-process, output) dan informasi 

menggunakan sistem tarik (pull system) dari pelanggan internal dan eksternal 

untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan (Gaspersz, 2007).   

Lean yang diterapkan pada keseluruhan perusahaan disebut sebagai Lean 

Enterprise. Lean  yang diterapkan pada manufacturing disebut sebagai Lean 

Manufacturing, dan Lean yang diterapkan dalam bidang jasa disebut sebagai Lean 

Service. Demikian pula apabila Lean diterapkan dalam fungsi 

desgin/development, order entry, accounting, finance, engineering, 

sales/marketing, production, administration, office, maka Lean itu akan disebut 

sebagai Lean Desgin/Development, Lean Order Entry, Lean Accounting, Lean 
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Finance, Lean Engineering, Lean Sales/Marketing, Lean  Production, Lean 

Administration, Lean Office. Lean yang diterapkan pada bank disebut Lean 

Banking, Lean dalam bidang retail disebut sebagai Lean Retailing, Lean dalam 

bidang pemerintahan disebut sebagai Lean Goverment dan lain-lain. 

Terdapat lima prinsip dasar Lean (Gasperz, 2007): 

1. Mengidentifikasi nilai produk (barang dan atau jasa) berdasarkan perspektif 

pelanggan, dimana pelanggan menginginkan produk (barang dan atau jasa) 

berkualitas superior, dengan harga yang kompetitif dan penyerahan yang 

tepat waktu. 

2. Mengidentifikasi value stream mapping (pemetaan proses pada value stream) 

untuk setiap produk (barang dan atau jasa). 

3. Menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari semua aktivitas 

sepanjang proses value stream itu. 

4. Mengorganisasikan agar material, informasi dan produk itu mengalir secara 

lancar dan efesien sepanjang proses value stream menggunakan sistem tarik 

(pull system). 

5. Terus-menerus mencari berbagai teknik dan alat peningkatan (improvement 

tools and techniques) untuk mencapai keunggulan dan peningkatan terus-

menerus. 

 

2.2 Lean Manufacturing 

Lean Manufacturing merupakan seperangkat teknik yang jika 

dikombinasikan dan berjalan dengan baik akan mereduksi dan kemudian 

mengeliminasi waste (Wilson, 2010). Mereduksi waste dimaksudkan agar seluruh 

aktivitas yang dilakukan dilantai produksi merupakan aktivitas yang memiliki 

nilai tambah (value added activity), bertujuan untuk meningkatkan daya saing 

melalui proses produksi secara efektif dan penggunaan sumber daya secara 

efisien.  

Lean manufacturing merupakan suatu sistem produksi yang menggunakan 

energi dan pemborosan yang sangat sedikit untuk memenuhi apa yang menjadi 

keinginan konsumen dengan tepat (Setiyawan, dkk, 2013). 
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Terdapat beberapa prinsip lean manufacturing dan lean service yang 

disajikan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Prinsip-prinsip Lean Manufacturing dan Lean Service 

No Manufakturing  

(Produk: Barang) 

Non-Manufakturing 

(Produk: Jasa, Administrasi, Kantor 

1. Spesifikasi scara tepat nilai 

produk yang diinginkan 

pelanggan 

Spesifikasi secara tepat nilai produk 

yang diinginkan pelanggan 

2. Identivikasi value stream untuk 

setiap produk 

Identifikasi value stream untuk setiap 

proses jasa 

3. Eliminasi semua pemborosan 

yang terdapat dalam aliran 

proses setiap produk agar nilai 

mengalir tanpa hambatan 

Eliminasi semua pemborosan Eliminasi 

semua pemborosan yang terdapat dalam 

aliran proses jasa agar nilai mengalir 

tanpa hambatan 

4. Menerapkan sistem tarik 

menggunakan kanban yang 

memungkinkan pelanggan 

menarik nilai dari produsen 

Menetapkan sistem anti kesalahan setiap 

proses jasa untuk menghindari 

pemborosan dan penundaan 

5. Mengejar keunggulan untuk 

mencapai kesempurnaan melalui 

peningkatan terus-menerus 

secara radikal 

Mengejar keunggulan untuk mencapai 

kesempurnaan melalui peningkatan terus  

menerus secara radikal. 

Sumber: Fontana dan Gasperz (2011) 

  

Berdasarkan pengalaman, kelemahan terbesar dari manajemen perusahaan 

perusahaan industri di Indonesia adalah kurangnya pemahaman terhadap 

pemetaan proses produk sepanjang value stream untuk menghilangkan 

pemborosan. Pendekatan Lean berfokus pada peningkatan terus-menerus 

customer value melalui identifikasi dan eliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai 

tambah yang merupakan pemborosan. Pemborosan dapat didefinisikan sebagai 

segala aktivitas kerja yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses 

transformasi input menjadi output sepanjang value stream (Fontana dan Gaspersz, 

2011). Proses transformasi input menjadi output dari beberapa industri 

manufaktur dan jasa ditunjukkan dalam tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 Beberapa Contoh Sistem Operasi Jasa dan Produksi Manufaktur 

No Sistem Input Output 

1 Bank Karyawan, fasilitas gedung, dan 

peralatan kantor, modal, energi, 

informasi, manajerial, dll. 

Pelayanan financial bagi 

nasabah (deposito, 

pinjaman,dll). 

2 Rumah 

Sakit 

Dokter, perawat, karyawan, fasilitas 

gedung dan peralatan medik, 

laboratorium, modal, energi, 

informasi, manajerial, dll. 

Pelayanan medik bagi 

pasien, dll. 

3 Rumah 

Makan 

Tukang masak, pelayan, bahan, 

peralatan, ruangan, bumbu, modal, 

energi, informasi, manajerial, dll. 

Pelayanan makanan, 

hiburan, kenyamanan, dll 

4 Universitas Dosen, asisten, mahasiswa, 

karyawan, fasilitas gedung dan 

peralatan kuliah, perpustakaan, 

laboratorium, modal, energi, 

informasi, manajerial, dll. 

Pelayanan akademik bagi 

mahasiswa untuk 

menghasilkan Sarjana (S1), 

Magister (S2), Doktor (S3), 

penelitian, pelayanan 

masyarakat, konsultasi, dll 

5 Transportasi 

Udara 

Pilot, pramugari, tenaga teknik, 

karyawan, pesawat terbang, fasilitas 

gedung dan peralatan kantor, energi, 

informasi, manajerial, dll. 

Transportasi udara bagi 

orang dan barang dari satu 

lokasi ke lokasi lain. 

6 Manufaktur Karyawan, fasilitas gedung dan 

peralatan pabrik, material, modal, 

energi, informasi, manajerial, dll. 

Barang jadi, dll. 

Sumber: Fontana dan Gasperz (2011) 

 

2.3 Pemborosan (Waste) 

 Pada saat berpikir tentang pemborosan (waste), akan lebih mudah bila 

mendefinisikannya ke dalam tiga jenis aktivitas yang berbeda yaitu sebagai 

berikut (Hines dan David, 2000):  

1. Value Adding (VA) Segala aktivitas yang dalam menghasilkan produk atau 

jasa yang memberikan nilai tambah di mata konsumen. Contohnya, 

mengubah bijih besi (dengan hal-hal lain) ke dalam mobil, atau memperbaiki 

mobil rusak di jalan bebas hambatan. Aktivitas Value Adding sederhana 

untuk didefinisikan, hanya bertanya pada diri sendiri jika Anda sebagai 

pelanggan akan senang untuk membayar untuk itu. 

2. Non Value Adding (NVA) Segala aktivitas yang dalam menghasilkan produk 

atau jasa yang tidak memberikan nilai tambah di mata konsumen. Aktivitas 

inilah yang disebut waste yang harus dijadikan target untuk segera 

dihilangkan. Contoh dari aktivitas Non Value Adding adalah perpindahan 
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produk dari satu wadah container ke yang lain sehingga bisa berpindah ke 

pabrik. 

3. Necessary but Non Value Added (NNVA) Segala aktivitas yang dalam 

menghasilkan produk atau jasa yang tidak memberikan nilai tambah di mata 

konsumen tetapi diperlukan kecuali apabila sudah ada perubahan pada proses 

yang ada. Aktivitas ini biasanya sulit untuk dihilangkan dalam waktu singkat. 

Contoh dari aktivitas ini adalah memeriksa setiap produk di akhir proses 

karena prosesnya menggunakan mesin sudah tua sehingga tingkat 

keandalannya berkurang. 

 

2.3.1 Seven Waste 

Seven waste adalah jenis-jenis pemborosan yang terjadi di dalam proses 

manufaktur ataupun jasa, yakni transportasi, inventori, gerakan, menunggu, proses 

yang berlebihan, produksi yang berlebihan, barang rusak. Di dalam bahasa 

inggris, dikenal dengan istilah TIMWOOD. Tujuh pemborosan ini diperkenalkan 

oleh Taiichi Ono dari Jepang yang bekerja untuk Toyota dan diperkenalkan dalam 

sistim produksi yang dikenal dengan Toyota Production System (Adrianto dan 

Kholil, 2015). 

Di dalam Toyota Production System (TPS) terdapat tujuh waste dalam 

proses produksi yaitu sebagai berikut (Suhartono, 2007 dikutip oleh Jakfar, dkk, 

2014): 

1. Overproduction, yaitu pemborosan yang disebabkan produksi yang 

berlebihan, maksudnya adalah memproduksi produk yang melebihi yang 

dibutuhkan atau memproduksi lebih awal dari jadwal yang sudah buat.  

2. Waiting, yaitu pemborosan karena menunggu untuk proses berikutnya. 

Waiting merupakan selang waktu ketika operator tidak menggunakan waktu 

untuk melakukan value adding activity dikarenakan menunggu aliran produk 

dari proses sebelumnya (upstream).  

3. Transportation, transportasi merupakan kegiatan yang penting akan tetapi 

tidak menambah nilai pada suatu produk. Transportasi merupakan proses 
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memindahkan material atau work in process (WIP) dari satu stasiun kerja ke 

stasiun kerja yang lainnya, baik menggunakan forklift maupun conveyor.  

4. Excess processing, terjadi ketika metode kerja atau urutan kerja (proses) yang 

digunakan dirasa kurang baik dan fleksibel. Hal ini juga dapat terjadi ketika 

proses yang ada belum standar sehingga kemungkinan produk yang rusak 

akan tinggi. Adanya variasi metode yang dikerjakan operator.  

5. Inventories, adalah persediaan yang kurang perlu. Maksudnya adalah 

persediaan material yang terlalu banyak, work in process yang terlalu banyak 

antara proses satu dengan yang lainnya sehingga membutuhkan ruang yang 

banyak untuk menyimpannya, kemungkinan pemborosan ini adalah buffer 

yang sangat tinggi.  

6. Motion, adalah aktivitas atau pergerakan yang kurang perlu yang dilakukan 

operator yang tidak menambah nilai dan memperlambat proses sehingga lead 

time menjadi lama.  

7. Defects, adalah produk yang rusak atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Hal 

ini akan menyebabkan proses rework yang kurang efektif, tingginya komplain 

dari konsumen, serta inspeksi level yang sangat tinggi. 

 

2.4 Value Stream Mapping (VSM) 

 Value Stream adalah sekumpulan tindakan khusus yang diperlukan dalam 

menghadirkan produk tertentu (baik itu barang, jasa, atau gabungan keduanya) 

melalui tiga tugas penting dari manajemen: tugas pemecahan masalah yang 

dimulai dari konsep melalui sebuah desain yang rinci dan teknik untuk memulai 

produksi, tugas informasi manajemen dimulai dari mengambil pesanan melalui 

penjadwalan yang rinci sampai pada pengiriman, dan kemudian tugas physical 

transformation memproses dari bahan baku sampai produk jadi ke tangan 

pelanggan (Womack dan Jones, 2003). 

 Value stream mapping adalah sebuah peta yang menggambarkan seluruh 

langkah-langkah di dalam proses pengerjaan (termasuk rework) yang berkaitan 

dengan pengubahan dari kebutuhan pelanggan menjadi suatu produk dan 

menunjukkan seberapa besar nilai yang ditambahkan dari setiap langkah tersebut 
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terhadap produk (George, 2002 dikutip Oleh Batubara dan Halimuddin, 2016). 

Value Stream Mapping juga didefinisikan sebagai sekumpulan dari seluruh 

aktivitas yang di dalamnya terdapat kegiatan yang bernilai tambah (value added) 

maupun yang tidak bernilai tambah (non value added) untuk membawa produk 

melewati aliran-aliran utama, mulai dari bahan baku hingga sampai ke tangan 

konsumen (Hines dan Rich, 1997). 

VSM merupakan metode yang menggambarkan seluruh proeses yang ada 

pada suatu perusahaan (Rother & Shook, 1998 dikutip Oleh Fernando dan Noya, 

2014). Gambaran seluruh proses tersebut tergambarkan dengan simbol-simbol 

tertentu pada selembar kertas. Proses produksi yang dimaksud adalah dari bahan 

baku hingga produk berada pada tangan konsumen. Tujuan dari VSM adalah 

mengidentifikasi proses produksi agar material dan informasi dapat berjalan tanpa 

adanya gangguan, meningkatkan produktivitas dan daya saing, serta membantu 

dalam mengimplementasikan sistem. Oleh karena itu VSM membantu dalam 

menemukan waste yang ada dalam proses produksi. 

Value stream mapping menyediakan pandangan yang jelas mengenai 

proses yang terjadi dengan memvisualisasikan berbagai macam tingkatan proses, 

memberikan perhatian pada pemborosan yang terjadi dan penyebabnya serta 

membantu dalam menghasilkan keputusan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. 

Pengetahuan yang diperoleh melalui penggambaran keadaan awal dari proses 

akan sangat membantu dalam membentuk value stream di masa mendatang untuk 

diimplementasikan dan mengidentifikasi kesempatan–kesempatan untuk 

melakukan perbaikan. 

Value stream mapping dimana menggambarkan seluruh tahapan-tahapan 

proses yang berkaitan dengan perubahan permintaan pelanggan menjadi produk 

yang dapat memenuhi permintaan dan mengidentifikasi berapa banyak nilai yang 

terdapat dalam setiap langkah ditambah ke produk dengan dinamakan value 

addded, non-value added, dan neccesarry value added. Value stream mapping 

secara gambaran besar yaitu current state mapping dan future state mapping. 

Kelebihan dan Kekurangan Value Stream yaitu cepat dan mudah dalam 

pembuatan, dalam pembuatannya tidak harus menggunakan software komputer 
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khusus, mudah dipahami dan meningkatkan pemahaman terhadap sistem produksi 

yang sedang berjalan dan memberikan gambaran aliran perintah informasi 

produksi. Setiap tools maupun metode memiliki beberapa kekurangan dalam 

penggunaannya. Kekurangan dari Value Stream Mapping adalah aliran material 

hanya bisa untuk satu produk atau satu tipe produk yang sama pada satu VSM 

untuk dianalisis dan VSM berbentuk statis dan terlalu menyederhanakan masalah 

yang ada pada lantai produksi. 

Untuk membuat value stream mapping terdapat 4 tahapan, yaitu 

(Priskandana dan Pujawan, 2010):  

1. Mengidentifikasi produk dan menentukan produk yang akan diamati  

2. Membuat current state map untuk produk yang akan diamati  

3. Mengembangkan future state map, yaitu kondisi yang diinginkan berdasarkan 

kondisi existing dalam usaha pengurangan waste.  

4. Mengembangkan rencana langkah kerja untuk menciptakan “value” yang 

direncanakan guna mencapai future state map. 

Berikut ini adalah simbol-simbol yang umum digunakan dalam 

penyusunan value stream mapping. 

 
Gambar 2.1 Simbol Value Stream Mapping 

(Sumber: Wilson, 2010) 
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Berikut ini adalah simbol-simbol yang umum digunakan dalam 

penyusunan value stream mapping. 

 
Gambar 2.2 Simbol Value Stream Mapping 

(Sumber: Hines dan Taylor, 2000) 

 

 
Gambar 2.3 Value Stream Mapping 

(Sumber: Hines dan Taylor, 2000) 
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Value Stream Mapping dapat menentukan Process Cycle Time (PCE). 

Process Cycle Time (PCE) adalah salah satu ukuran yang menggambarkan 

seberapa efisien suatu proses berjalan. PCE merupakan perbandingan antara Value 

Add (VA) dan Total Lead Time. Dimana semakin besar nilai hasil perbandingan 

maka dapat dikatakan bahwa proses berjalan semakin efisien (Marlyana, 2011).  

Process Cycle Efficiency (PCE) adalah perbandingan antara Value Added 

(VA) dan Total Lead Time. 

PCE = Value Added

TLT
 × 100%                                      (2.1) 

 

2.5 Seven Waste Relationship 

Dalam konsep lean, Waste merupakan pemborosan yang mungkin terjadi 

dalam aktifitas dan tidak menambah nilai produk, tapi malah menambah beban 

konsumsi sumber daya. Paling tidak terdapat tujuh macam waste yaitu: (1) over 

production; (2) waiting time (delay); (3) excessive transportation; (4) 

inappropriate processing; (5) excessive inventory; (6) unnecessary motion dan (7) 

defect. Mengeliminasi maupun mengurangi waste dianggap dapat meningkatkan 

efisiensi maupun produktifitas proses. Lebih jauh menurut Rawabdeh (2005), 

identifikasi dan eliminasi waste secara sistematis dan terus-menerus pada 

keseluruhan aliran proses produksi akan membawa pada peningkatan efisiensi, 

perbaikan produktifitas proses dan penguatan daya saing perusahaan secara 

keseluruhan. 

Pada umunya, perusahaan manufaktur yang melakukan upaya eliminasi 

waste akan segera merasakan manfaat seperti penurunan jumlah inventory (bahan 

baku, produk jadi serta WIP) serta peningkatan tingkat kualitas produk, biaya 

keseluruhan yang lebih rendah,  serta meningkatnya kemampuan untuk memenuhi 

pesanan pelanggan. Meskipun demikian, upaya identifikasi dan eliminasi waste 

ini tidak selalu mudah. Terdapat beberapa jenis waste yang tersamar di dalam atau 

di antara berbagai proses dan aktifitas meskipun beberapa waste yang lain cukup 

mudah untuk dikenali dan diukur ataupun waste yang saling berkaitan. Oleh 

karena itu, upaya eliminasi suatu jenis waste tertentu tanpa pertimbangan yang 
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matang kadang kala malah meningkatkan jenis waste yang lain. Permasalahan-

permasalahan semacam inilah yang mengakibatkan sulitnya upaya-upaya 

identifikasi dan eliminasi waste (Rawabdeh, 2005 dikutip oleh Mughni, 2012).  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengaruh 

antara satu jenis waste dengan waste lainnya. 

Tabel 2.3 Kesimpulan Penelitian Lain Tentang Hubungan Antara Jenis Waste 

Penulis dan 

tahun 
Temuan / simpulan 

Kobayashi 

(1995) 

Over production adalah jenis waste yang paling kritis karena ia dapat 

menaikkan resiko terjadinya semua jenis waste lainnya. 

Wu (2003) 

over-production sering memaksa perusahaan menambah jumlah 

pekerja yang dapat mengakibatkan masalah kualitas akibat tidak 

adanya standar kompetensi pekerja baru. 

Hines and Rich 

(1997) 

Over production mengurangi kelancaran aliran barang atau jasa dan 

sangat mungkin akan menghambat produktifitas dan beresiko terhadap 

kualitas. 

Inventory dapat mempengaruhi over-production, defects, motion, and 

transportation dalam tingkat yang sama. 

Imai (1997) 

Excessive inventory cenderung meningkatkan lead-time, menghalangi 

diketahuinya masalah secara cepat dan meningkatkan kebutuhan ruang, 

serta menghambat komunikasi. 

 Produk berkualitas rendah akan dihasilkan jika mesin-mesin 

digunakan secara tidak efisien. 

Sumber: Rawabdeh, 2005 dikutip oleh Mughni (2012) 

Berdasarkan simpulan tersebut, Rawabdeh (2005) berkeyakinan bahwa 

semua jenis dari waste adalah saling mempengaruhi dalam artian selain memberi 

pengaruh terhadap yang jenis waste lainnya, ia juga secara simultan dipengaruhi 

oleh jenis waste yang lain. Lebih jauh, Rawabdeh (2005) juga membuat model 

dasar kategorisasi dan keterkaitan antar waste berdasarkan hubungannya dengan 

manusia, mesin dan material Gambar 2. berikut ini: 

Gambar 2.4 Model Dasar Hubungan Antar Waste 
(Rawabdeh, 2005 dikutip oleh Mughni, 2012) 



II-12 

 

Sepanjang tahun 1990-an dan awal 2000an beberapa metode dan kerangka 

kerja terkait permasalahan seputar waste telah dikembangkan. Beberapa 

diantaranya adalah practical program of revolution in factories (PPORF) oleh 

Kobayasi, pendekatan perbaikan terus-menerus atau kaizen oleh Imai, holistic 

framework oleh Lim dan rekan-rekanya, penggunaan 5S secara praktis untuk 

pengurangan waste oleh O’hEocha dan lain-lain. Meskipun demikian, 

pendekatan-pendekatan tersebut tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap 

hubungan antara jenis waste. Oleh karena itu diperlukan suatu alat eliminasi waste 

yang cukup komprehensif yang dapat memberikan analisa yang memadai untuk 

menentukan strategi eliminasi waste tanpa memberikan pengaruh negatif pada 

waste jenis lain. 

Hubungan antar waste sangat kompleks karena pengaruh dari masing-

masing jenis terhadap yang lainnya dapat tampak secara langsung atau secara 

tidak langsung. Untuk itu Rawabdeh mengembangkan suatu kerangka kerja 

penilaian tingkat pengaruh waste berdasarkan pengaruhnya terhadap waste lain. 

Masing-masing jenis waste disingkat dengan huruf, (O: Over Producton, I: 

Inventory, D: Defect, M: Motion, P: Process, T: Transportation, W: Waiting), dan 

masing-masing hubungan ditandai dengan simbol garis bawah “_”. Petunjuk arah 

hubungan tujuh waste dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini. 

 
Gambar 2.5 Hubungan Tujuh Waste 

 (Sumber: Rawabdeh, 2005 dikutip oleh Mughni, 2012) 
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Sebagai mana ditunjukkan dalam Gambar 2.1, hubungan antara jenis 

waste terdiri dari jenis waste O, D dan T berpengaruh terhadap semua waste lain 

kecuali P; sedangkan jenis waste P berpengaruh terhadap semua waste lain 

kecuali T; dan seterusnya sampai jenis waste W yang hanya berpengaruh terhadap 

O, I dan D. Keseluruhan hubungan mempengaruhi ini bejumlah 31 hubungan 

jenis waste i mempengaruhi jenis waste j (i_j). 

 

2.6 Waste Relationship Matrix (WRM) 

Waste Relationship Matrix (WRM) diadopsi dari kerangka kerja yang 

dikembangkan oleh Rawabdeh (2005). WRM digunakan sebagai analisa 

pengukuran kriteria hubungan antar waste yang terjadi. WRM merupakan suatu 

matrix yang digunakan untuk menganalisa kriteria pengukuran. WRM merupakan 

matrix yang terdiri dari baris dan kolom (Rawabdeh, 2005 dikutip oleh Rochman, 

2014). Setiap baris menunjukkan pengaruh suatu waste tertentu terhadap ke enam 

waste lainnya. Sedangkan setiap kolom menunjukkan waste yang dipengaruhi 

oleh waste lainnya. Untuk masing-masing hubungan, kemudian ditanyakan enam 

pertanyaan dengan panduan skoring yang dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut. 

Tabel 2.4  Daftar Pertanyaan untuk Analisa WRM 

No  Pertanyaan Pilihan Jawaban Skor 

1 Apakah i menghasilkan j a. Selalu  

b. Kadang-kadang  

c. Jarang 

= 4 

= 2 

= 0 

2 Bagaimanakah jenis hubungan 

antara i dan j 

a. Jika i naik maka j naik  

b. Jika i naik maka j tetap  

c. Tidak tentu tergantung keadaan 

= 2 

= 1 

= 0 

3 Dampak terhadap j karena i a. Tampak secara langsung dan jelas b. 

Butuh waktu untuk muncul  

c. Tidak sering muncul 

= 4 

= 2 

= 0 

4 Menghilangkan dampak i 

terhadap j dapat dicapai dengan 

cara . . . 

a. Metode engineering  

b. Sederhana dan langsung  

c. Solusi instruksional   

= 2 

= 1 

= 0 
Sumber: Rawabdeh, 2005 dikutip oleh Mughni (2012) 
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Tabel 2.4  Daftar Pertanyaan untuk Analisa WRM (Lanjutan) 

No  Pertanyaan Pilihan Jawaban Skor 

5 Dampak i terhadap j terutama 

mempengaruhi ... 

a. Kualitas produk  

b. Produktifitas sumber daya  

c. Lead time  

d. Kualitas dan produktifitas  

e. Kualitas dan lead time  

f. Produktifitas dan lead time  

g. Kualitas, produktifitas dan lead time 

= 1 

= 1 

= 1 

= 2 

= 2 

= 2 

= 4 

6 Sebesar apa dampak i terhadap j 

akan meningkatkan lead time 

a. Sangat tinggi  

b. Sedang  

c. Rendah 

= 4 

= 2 

= 0 
Sumber: Rawabdeh, 2005 dikutip oleh Mughni (2012) 
 

Ke enam pertanyaan di atas akan diajukan untuk masing-masing hubungan 

antar waste sehingga total terdapat 186 pertanyaan (31 hubungan x 6 pertanyaan). 

Skor yang diperoleh dari enam pertanyaan untuk masing-masing hubungan antar 

waste kemudian ditotal untuk didapatkan nilai total tiap hubungan. Nilai total 

tersebut kemudian dikonversi menjadi simbol kekuatan hubungan (A,I,U,E,O, dan 

X ) dengan mengikuti aturan konversi yang ditampilkan dalam Tabel 2 berikut.  

Tabel 2.5 Nilai Konversi Skor ke Simbol Huruf WRM   

Range Jenis Hubungan Simbol 

17 – 20 Absolutely necessary A 

9 – 12 Especially Important E 

5 – 8 Important I 

1 – 4 Unimportant U 

0 No relation X 

Sumber: Rawabdeh, 2005 dikutip oleh Mughni (2012) 

 

Hasil konversi kemudian digunakan lagi untuk menghitung tingkat 

pengaruh dari masing-masing jenis waste ke jenis waste lainnya dengan nilai 

konversi A = 10, E = 8, I = 6, O = 4, U = 2 dan X = 0. Hasil perhitungan ini 

nantinya akan dijumlahkan dan diketahui nilai tingkat pengaruhnya yang ditulis 

dalam satuan persen (%). Dari simbol huruf yang diperoleh, dibuat waste 

relationship matrix yang hasilnya ditampilkan dalam Tabel 2. berikut ini. 
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Tabel 2.6 Hasil Konversi Nilai Huruf Waste Relationship 

F/T O I D M T P W 

O A  E U O I X E 

I I  A U I O X X 

D U  I A A E X I 

M X  U E A X A I 

T U  O U U A X I 

P O  U I O X A E 

W O  A I X X X A 

Sumber: Mughni (2012) 

 

Dari tabel tersebut kemudian dihitung skor tingkat pengaruh dari masing-

masing jenis waste dengan mengunakan nilai konversi A : 10, E : 8, I : 6, O : 4, U 

: 2, dan X : 0 yang hsail perhitungannya dapat dilihat dalam Tabel 2 sebagai 

berikut.   

Tabel 2.7 Waste Matrix Value 

F/T O I D M T P W Score  % 

O 10 8 2 4 6 0 8 38 16% 

I 6 10 2 6 4 0 0 28 12% 

D 2  6 10 10 8 0 6 42 18% 

M 0 2 8 10 0 10 6 36 15% 

T 2 4 2 2 10 0 6 26 11% 

P 4  2 6 4 0 10 8 34 15% 

W 4 10 6 0 0 0 10 30 13% 

Score 28 42 36 36 28 20 44 234 100% 

% 12% 18% 15% 15% 12% 9% 19% 10%  

Sumber: Mughni (2012) 

 

2.7 Waste Assessment Questionnaire (WAQ) 

 Waste Assesment Questionnaire dibuat untuk mengidentifikasi dan 

mengalokasikan waste yang terjadi pada lini produksi. Ada delapan tahapan 

perhitungan skor waste untuk mencapai hasil akhir berupa rangking dari waste, 

yaitu sebagai berikut (Khannan, 2015): 
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1. Mengelompokkan dan menghitung jumlah pertanyaan kuesioner berdasarkan 

catatan ”From” dan ”To” untuk tiap jenis waste. 

2. Memasukkan bobot dari tiap pertanyaan berdasarkan waste relationship 

matrix. Memperlihatkan contoh dari pemberian bobot awal berdasarkan 

WRM. 

3. Menghilangkan efek dari variasi jumlah pertanyaan untuk tiap jenis 

pertanyaan dengan membagi tiap bobot dalam satu baris dengan jumlah 

pertanyaan yang dikelompokkan (Ni) 

4. Nilai pada tiap kolom waste dengan mengabaikan nilai nol. 

Sj = σ
𝑊𝑗.𝑘

𝑁𝑖

𝑘
𝑘=1       (2.2) 

5. Memasukkan nilai dari hasil kuisioner (1, 0, 5, atau 0) kedalam tiap bobot 

nilai di tabel dengan cara mengalikannya. 

6. Menghitung total skor untuk tiap nilai bobot pada kolom waste dan frekuensi 

(Fj) untuk nilai bobot pada kolom waste dengan mengabaikan nilai 0 (nol). 

Dengan persamaan: 

Sj = σ xk ×
Wj. k

Ni

k
k=1      (2.3) 

7. Di mana sj adalah total untuk nilai bobot waste, dan Xk adalah nilai dari 

jawaban tiap pertanyaan kuesioner (1, 0,5, atau 0). 

8. Menghitung indikator awal untuk tiap waste (Yj). 

Yj = 
𝑠𝑗

𝑆𝑗
×

𝑓𝑗

𝐹𝑗
      (2.4) 

9. Menghitung nilai final waste factor (Yjfinal) dengan memasukkan faktor 

probabilitas pengaruh antarjenis waste (Pj) berdasarkan total ”From” dan 

”To” pada WRM. 

Yj final = Yj ×Pj 
𝑠𝑗

𝑆𝑗
×

𝑓𝑗

𝐹𝑗
× 𝑝𝑗    (2.5) 

 

2.8 Value Stream Analysis Tools (VALSAT) 

 Value Stream Analysis Tools (VALSAT) digunakan dalam pemilihan 

detailed mapping tool berdasarkan waste yang telah diidentifikasi pada tahap 

sebelumnya. VALSAT merupakan tools yang dikembangkan selain untuk 
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mempermudah pemahaman terhadap Value Stream yang ada, sekaligus digunakan 

untuk perbaikan berkenaan dengan waste yang terdapat di dalam Value Stream 

(Misbah, dkk, 2015). Pemilihan Value Stream Mapping Tools dilakukan dengan 

mengalikan skor rata-rata tiap waste dengan matriks kesesuaian value stream 

mapping. 

Pada prinsipnya, value stream analysis tool digunakan sebagai alat bantu 

untuk memetakan secara detail aliran nilai (value stream) yang berfokus pada 

value adding process. Detail mapping ini kemudian dapat digunakan untuk 

menemukan penyebab waste yang terjadi (Hines dan Rich, 1997). 

Value stream mapping tools terdiri dari tujuh alat yaitu Process activity 

mapping, Quality filter mapping, Supply chain response matrix, Production 

variety funnel, Demand amplification mapping, Decision point analysis, Phisical 

structure, yang masing-masing alat dapat mengidentifikasi munculnya jenis 

pemborosan (Vanany, 2005). 

Ketujuh alat pemetaan aliran nilai yang dirumuskan Hines dan Rich (1997) 

didasarkan atas upaya merepresentasikan ketujuh jenis waste yang dirumuskan 

oleh Singo (1989). Dari ketujuh alat pemetaan aliran nilai, ada lima alat yang 

sudah diketahui dan sering dipakai. Alat process activity mapping dan demand 

amplification mapping  merupakan alat  yang sering digunakan oleh para insinyur 

(ahli rekayasa) (Vanany, 2005). Para ahli logistik sering menggunakan alat supply 

chain response matrix dan decision point analysis. Adapun alat production variety 

funnel merupakan alat yang berasal dari disiplin ilmu manajemen operasi. Ada 2 

alat yang benar-benar baru dan berhasil dibuat oleh Hines P dan Rich N (1997) 

adalah quality filter mapping dan physical structure. 

Pada Tabel 2.5 diperlihatkan keterkaitan ketujuh alat pemetaan aliran nilai 

dengan ketujuh waste. Keterkaitan ketujuh alat pemetaan aliran nilai dengan 

ketujuh jenis waste juga dapat digunakan untuk memilih tools yang tepat untuk 

memetakan waste, tabel yang menggambarkan keterkaitan tersebut disebut 

dengan Tabel VALSAT (Value Stream Mapping Tools). 
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Tabel 2.8 Keterkaitan Ketujuh Alat Pemetaan Aliran Nilai Dengan Ketujuh Jenis Waste 
Waste/ Structure Process 

activity 

mapping 

Supply 

chain 

response 

matrix 

Production 

variety 

funnel 

Quality 

filter 

mapping 

Demand 

amplifica- 

tion 

mapping 

Decision 

point 

analysis 

Physical 

Structure 

Kelebihan Produksi 

Waktu Tunggu 

Transportasi yang berlebih 

Proses yang tidak tepat 

Persediaan yang tidak penting 

Gerakan yang tidak berguna 

Cacat 

L M  L M M  

H H L  M M  

H      L 

H  M L  L  

M H M  H M L 

H L      

L   H    

 Catatan:   

 H : High correlation and usefulness : 9  

 M : Medium correlation and usefulness : 3  

 L  : Low correlation and usefulness : 1 
 
2.8.1 Process Activity Mapping  

Alat ini sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan 

keseluruhan aktivitas secara detail guna mengeliminasi waste, ketidakkonsistenan, 

dan keirasionalan di tempat kerja sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk 

dan memudahkan layanan, mempercepat proses dan mereduksi biaya diharapkan 

dapat terwujud.  

Process activity mapping akan memberikan gambaran aliran fisik dan 

informasi, waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas, jarak yang ditempuh dan 

tingkat persediaan produk dalam setiap tahap produksi. Kemudahkan identifikasi 

aktivitas terjadi karena adanya penggolongan aktivitas menjadi lima jenis yaitu 

operasi, transportasi, inspeksi, delay dan penyimpanan. Operasi dan inspeksi 

adalah aktivitas yang bernilai nilai tambah. Sedangkan transportasi dan 

penyimpanan berjenis penting tetapi tidak bernilai tambah. Adapun delay adalah 

aktivitas yang dihindari untuk terjadi sehingga merupakan aktivitas berjenis tidak 

bernilai tambah (Vanany, 2005). 

Ada lima tahapan dalam pendekatan ini (Hines dan Rich, 1997): 

1. Dilakukan analisa awal untuk setiap proses yang ada. 

2. Identifikasi waste yang ada. 

3. Mempertimbangkan proses yang dapat dirubah agar urutan proses bisa lebih 

efisien. 

4. Mempertimbangkan pola aliran yang lebih baik, dan 



II-19 

 

5. Mempertimbangkan segala sesuatu untuk setiap aliran proses yang benar-

benar penting saja. 

 

2.8.2 Supply Chain Response Matrix 

 Merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara inventory 

dengan lead time pada jalur distribusi, sehingga dapat diketahui adanya 

peningkatan maupun penurunan tingkat persediaan dan waktu distribusi pada tiap 

area dalam supply chain. Dari fungsi yang diberikan, selanjutnya dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan manajemen untuk menaksir kebutuhan stock apabila 

dikaitkan pencapaian lead time yang pendek. Tujuannya untuk memperbaiki dan 

mempeertahankan tingkat pelayanan pada setiap jalur distribusi dengan biaya 

rendah. 

 
Gambar 2.6 Grafik Supply Chain Response Matrix 

(Hines dan Rich, 1997) 

 

2.8.3 Production Variety Funnel 

 Production variety funnel merupakan suatu teknik pemetaan visual yang 

memetakan sejumlah variasi produk dalam setiap tahapan dalam proses 

manufaktur (Hines dan Rich, 1997). Production variety funnel dapat digunakan 

untuk mengidentifikasi titik dimana suatu produk generik kemudian diproses 

menjadi beberapa produk yang lebih spesifik serta menunjukan area bottleneck 
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pada desain proses. Pemetaan ini juga menyediakan pertimbangan kebijakan 

inventory bagi pabrik, dalam segi memadukan fleksibilitas pabrik dengan lead 

time yang pendek. Pendekatan ini dapat berguna dalam membantu memutuskan di 

mana menargetkan pengurangan persediaan dan membuat perubahan dalam 

pengolahan produk. 

 
Gambar 2.7 Production Variety Funnel 

(Hines dan Rich, 1997) 

 

 

2.8.4 Quality Filter Mapping 

 Quality Filter Mapping adalah suatu tool untuk mengidentifikasi dimana 

masalah kualitas atau defect yang ada didalam rantai pasokan (Hines dan Rich, 

1997). Evaluasi mengenai hilangnya kualitas yang sering terjadi dilakukan unutk 

pengembangan jangka pendek.prosespemetaan itu sendiri menunjukkan letak tiga 

jenis quality defect yang terjadi dalam rantai pasokan, yaitu: 

1. Product Defect 

Cacat produk didefinisikan sebagai cacat pada barang yang diproduksi yang 

tidak tertangkap atau lolos pada tahap inspeksi dan terlanjur diterima 

pelanggan. 

2. Service Defect  

Service defect merupakan masalah yang dirasakan oleh pelanggan yang tidak 

langsung berhubungan dengan barang yang diproduksi, tetapi lebih 
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merupakan hasil dari layanan menyertainya. Hal ini mendasar dari service 

defect adalah ketidaktepatan dalam pengiriman (terlambat atau terlalu awal), 

kertas kerja atau dokumen yang tidak benar. Dengan kata lain service defect 

merupakan segala permasalahan pengalaman pelanggan dan bukan karena 

kesalahan produksi. 

3. Internal Scrap Defect 

Internal scrap defect merupakan cacat yang terjadi di proses produksi yang 

tertangkap dalam proses inspeksi. Metode inspeksi akan bervariasi dan dapat 

terdiri dari inspeksi produk secara tradisional, pengawasan proses dengan 

statistik atau menggunakan suatu perangkat. 

 
Gambar 2.8 Quality Filter Mapping 

(Hines dan Taylor, 2000) 

 

2.8.5  Demand Amplification Mapping 

 Demand Amplification Mapping merupakan tool yang digunakan untuk 

melakukan pemetaan terhadap pola dari demand di sepanjang rantai pasokan 

(Hines dan Rich, 1997). Dalam law of industrial dynamics dinyatakan bahwa 

demand ditranmisikan sepanjang persediaan menggunakan stock control ordering, 

maka variasi permintaan akan meningkat pada setiap perpindahan dari 

downstream sampai upstream. Dari informasi yang diperoleh kemudian dapat 

digunakan dalam pengambilan keputusan serta analisi lebih lanjut demi 
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mengantisipasi perubahan permintaan, mengelola fluktuasi serta dalam 

mengevaluasi kebijakan mengenai inventory. 

 
Gambar 2.9 Demand Amplification Mapping 

(Hines dan Taylor, 2000) 

 

2.8.6 Decision Point Analysis 

 Decision Point Analysis merupakan tool yang menunjukkan berbagai 

macam pilihan sistem prooduksi yang berbeda, dengan trade off antara lead time 

setiap pilihan sistem produksi tersebut dengan tingkat persediaan yang dibutuhkan 

untuk berjaga-jaga selama proses lead time (Hines dan Rich, 1997). 

 
Gambar 2.10 Decision Point Analysis 

 (Hines dan Rich, 1997) 
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2.8.7 Physical Structure Mapping 

 Physical Structur Mapping merupakan tool yang bermanfaat dalam 

memahami supply chain pada level produksi. Pengetahuan yang diperoleh sangat 

membantu dalam memahami kondisi industri tersebut, memahami bagaimana 

industri beroperasi, dan mengarahkan perhatian ke bagian-bagian yang mungkin 

belum menerima perhatian yang cukup untuk pengembangan. 

 
Gambar 2.11 Physical Structure Mapping 

 (Hines dan Rich, 1997) 
 

Terdapat 2 bagian pada alat ini yaitu struktur volume dan struktur biaya. 

Pada baian diagram pertama menunjukkan struktur industrinya antara area 

pemasok dan distribusi dengan variasi bertingkat. Bagian diagram pemetaan 

kedua dari industri menggambarkan biaya yang dikeluarkan perusahaan dari biaya 

bahan baku sampai dengan perakitan.pada diagram ini juga memiliki hubungan 

langsung dengan proses-proses yang terjadi di perusahaan yang berkarakteristik 

value-adding. 
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Untuk mendapatkan tool yang tepat dalam proses mapping, dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini: 

 
Gambar 2.12 Matriks Seleksi untuk Pemilihan VALSAT 

(Hines dan Rich, 1997) 

 

Pada kolom matriks yang A menunjukkan tujuh pemborosan yang biasa 

terjadi pada proses produksi perusahaan, yang terdiri dari overproduction, 

waiting, transportation, inappropriate processing, unnecessary inventory, motion 

dan defect. Pada kolom matriks B berisi beberapa tools yang terdiri dari process 

activity mapping, supply chain respons matrix, production variety funnel, quality 

filter mapping, demand amplification mapping, decision point analysis dan 

physical structure. Kolom matriks C adalah nilai korelasi antara kolom A dan 

kolom B dan memiliki tiga macam kriteria yaitu High Corelation (9), Medium 

Correlation (3), Low Correlation (1). Kolom D berisi nilai pembobotan yang 

dilakukan pada waste. Kolom E merupakan hasil perkalian antara bobot nilai rata-

rata dengan hasil korelasi antara waste dengan tools. Kemudian dari hasil 

perkalian akan didapat total nilai yang kemudian akan di rangking untuk 

mendapatkan tool yang akan digunakan dan mengacu pada rangking tertinggi. 

 

2.9 Diagram Sebab-akibat 

 Diagram sebab-akibat adalah suatu pendekatan terstruktur yang 

memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan 

penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada. 

Diagram ini dapat digunakan dalam situasi dimana (Gasperz, 2005):  
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1. Terdapat pertemuan diskusi dengan menggunakan brainstorming untuk 

mengidentifikasikan mengapa suatu masalah terjadi. 

2. Diperlukan analisis lebih terperinci terhadap suatu masalah. 

3. Terdapat kesulitan untuk memisahkan penyebab dari akibat. 

Penggunaan diagram sebab-akibat dapat mengikuti langkah-langkah 

berikut (Gasperz, 2005): 

1. Dapatkan kesepakatan tentang masalah yang terjadi dan ungkapkan masalah 

itu sebagai suatu pertanyaan masalah (problem question) 

2. Bangkitkan sekumpulan penyebab yang mungkin, dengan menggunakan 

teknik brainstroming atau membentuk anggota tim yang memiliki ide-ide 

berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. 

3. Gambarkan diagram dengan pertanyaan masalah ditempatkan pada posisi sisi 

kanan (membentuk kepala ikan) dan kategori utama seperti: material, metode, 

manusia, mesin, pengukuran, dan lingkungan ditempatkan pada cabang utama 

(membentuk tulang-tulang besar dari ikan). Kategori utama ini dapat diubah 

sesuai kebutuhan. 

4. Tetapkan setiap penyebab dalam kategori utama yang sesuai dengan 

menempatkan pada cabang yang sesuai. 

5. Untuk setiap peyebab yang mungkin, tanyakan “mengapa?” untuk 

menemukan akar penyebab, kemudian daftarkan akar-akar penyebab itu pada 

cabang-cabang yang sesuai dengan kategori utama (membentuk tulang-

tuulang kecil dari ikan). Untuk menemukan akar penyebab, kita dapat 

menggunakan teknik bertanya mengapa lima kali (Five Why). 

6. Interpretasi diagram sebab-akibat itu dengan melihat penyebab-penyebab 

yang muncul secara berulang, kemudian dapatkan kesepakatan melalui 

konsensus tentang penyebab itu. Selanjutnya fokuskan perhatian pada 

penyebab yang dipilih melalui konsensus itu. 

7. Terapkan hasil dengan menggunakan diagram sebab-akibat itu, dengan cara 

mengembangkan dan mengimplementasikan tindakan korektif, serta 

memonitor hasil-hasil untuk menjamin bahwa tindakan korektif yang 
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dilakukan itu efektif karena telah menghilangkan akar penyebab dari masalah 

yang dihadapai. 

PERTANYAAN 

MASALAH?

 
Gambar 2.13 Bentuk Umum Diagram Sebab-akibat 

(Sumber: Gasperz, 2005) 

 

2.10 Diagram Pareto 

 Diagram pareto merupkan suatu gambar yang mengurutkan suatu 

klasifikasi  data dari kiri ke kanan menurut urutan rangking tertinggi hingga 

terendah (Ramadhani, dkk, 2014). Hal ini dapat membantu menemukan 

permasalahan yang paling penting untuk segera diselesaikan (rangking tertinggi) 

sampai dengan masalah tidak harus segera diselesaikan (eangking terendah). 

Diagram pareto juga dapat digunakan untuk mencari 20% jenis cacat yang 

merupakan 80% kecacatan dari keseluruhan proses produksi. 

 
Gambar 2.14 Contoh Diagram Pareto 

(Sumber: Kaban, 2014) 

 


