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Abstrak 

 

PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) Sei Galuh merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit menjadi CPO (Crude Palm Oil) dan 

Kernel, beroperasi di desa Sei Galuh kecamatan Tapung kota pekanbaru. Pada 

proses pengolahan kelapa sawit terdapat beberapa pemborosan yang terjadi yaitu 

berupa Defect, Overprocessing, Transportation, Unnecessary motion dan Waiting. 

Untuk mereduksi pemborosan yang terjadi diperlukan suatu perbaikan yang dapat 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui pendekatan lean. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis pemborosan yang terjadi pada 

proses produksi CPO (Crude Palm Oil), mengidentifikasi waste dominan dan 

memberikan rekomendasi perbaikan dari waste yang terjadi pada proses produksi 

CPO (Crude Palm Oil). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan 

rekomendasi yang telah diterapkan terjadi peningkatan efesiensi dari 51,75% 

menjadi 65,61%. 

Kata Kunci: Lean Manufacutring, Pemborosan, Value Stream Mapping (VSM), 

Waste Relationship Matrix (WRM) 
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Abstract 

 

PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) Sei Galuh is a company engaged in 

processing palm oil into CPO (Crude Palm Oil) and Nut, operating in Sei Galuh 

village, Tapung sub-district, Pekanbaru  City. In the palm oil processing there 

are several wastes that occur in the form of Defect, Over processing, 

Transportation, Unnecessary motion and Waiting that impact to production 

process that become slow and caused decreasing and company’s can;t achieved 

production target. To reduce waste that occurs needed an improvement that can 

provide added value to the company through a lean approach. The purpose of 

this study is to identify the types of waste that occur in the CPO (Crude Palm 

Oil) production process, identify dominant waste and provide recommendations 

for improvement of the waste that occurs in the CPO (Crude Palm Oil) 

production process. Based on the research and  recommendations that have been 

applied increased efficiency from 51.75% to 65.61%. 

 

Keywords: Lean Manufacutring, Waste, Value Stream Mapping (VSM), Waste 

Relationship Matrix (WRM) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Era perindustrian kini semakin maju dan berkembang, dibuktikan dengan 

semakin banyaknya perusahaan yang bergerak di perindustrian manufaktur yang 

mengolah dan menghasilkan berbagai macam produk. Tentunya hal ini 

menimbulkan terjadinya persaingan antar perusahaan, maka dari itu untuk dapat 

memenangkan persaingan serta tetap bertahan dalam sebuah persaingan, 

perusahaan harus lebih giat dalam mengoptimalkan serta mengembangkan strategi 

perusahaan yang lebih kompetitif agar mampu bersaing, baik dari segi proses 

produksi, kualitas bahan baku, kualitas produk yang dihasilkan, serta pemasaran. 

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan output dari perusahaan itu sendiri. Salah 

satu bidang perindustrian yang semakin banyak berkembang saat ini adalah 

industri pengolahan kelapa sawit 

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman perkebunan dengan prospek 

yang baik, hal ini dikarenakan konsumsi terhadap hasil olahan kelapa sawit terus 

meningkat di tiap tahunnya. Di dalam buku Indonesia Eximbank Institute (2019) 

Tanaman kelapa sawit baik berupa minyak mentah maupun hasil olahannya masih 

menjadi komoditas penghasil devisa non-migas paling besar di indonesia dengan 

pertumbuhan sekitar 6,17%, hal tersebut menjadi salah satu faktor semakin 

banyaknya pembukaan lahan serta berdirinya perusahaan pengolahan kelapa sawit   

Dalam sebuah perusahaan manufaktur, proses produksi merupakan salah 

satu bagian penting terhadap keterkaitannya dengan output yang akan di hasilkan, 

maka dari itu perusahaan harus dapat melihat kegiatan atau aktivitas yang 

memiliki nilai tambah dan yang tidak, untuk menciptakan proses produksi yang 

efektif dan efisien, hal ini sejalan dengan apa yang di kemukakan oleh Gaspersz, 

(2012) bahwa dalam perusahaan manufaktur terdapat aktivitas memiliki nilai 

tambah (value added) dan tidak bernilai tambah (non value added) atau 

pemborosan (waste). Pemborosan (waste) akan mengakibatkan pemakaian sumber 
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daya mulai dari energi, sumber daya manusia, dan waktu yang semakin tinggi, 

maka proses produksi tersebut tidak efesien.  

PTPN V SEI GALUH merupakan salah satu badan usaha milik negara 

yang bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit, dimana kegiatan utamanya 

adalah memproduksi CPO (Crude Palm Oil) dan inti sawit (kernel) . Pabrik yang 

terletak di jalan Garuda sakti km. 21 kecamatan kampar ini memiliki kapasitas 

pabrik sebanyak 60 ton/jam dan mampu mengolah sebanyak ±1200 ton TBS 

(Tandan buah segar) per hari nya. Dalam proses produksi atau pengolahan TBS 

menjadi CPO, melalui beberapa stasiun pengolahan yaitu sortasi, Loading Ramp, 

Sterilizer, Thressing, Press, Kernel dan Klarifikasi.  

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada lantai produksi PKS Sei 

Galuh, terdapat beberapa permasalahan yang timbul saat proses produksi yaitu 

pada stasiun sortasi, loading ramp, dan Thressing, permasalahan yang timbul 

ialah terjadinya waktu tunggu dari proses sebelumnya menuju ke proses 

selanjutnya yang menyebabkan pemborosan waktu dan produktivitas pabrik 

menurun. Dalam Tabel 1.1 berikut merupakan uraian secara detail permasalahan 

yang terjadi pada beberapa stasiun produksi yang telah di amati 

Tabel 1.1 Uraian Permasalahan Yang Terjadi di PKS Sei Galuh 
No Stasiun Permasalahan 

1 
Stasiun 

Sortasi 

a. Pekerja yang bertugas menurunkan buah banyak melakukan 

kegiatan yang tidak penting saat sedang bekerja seperti merokok 

sehingga mengakibatkan proses penurunan buah menjadi lebih 

lama dari waktu yang seharusnya 

b. Terjadi penumpukan buah, mengakibatkan truk TBS mengantri 

karena tidak ada lagi tempat untuk menurunkan TBS 

  2 

Stasiun 

Loading 

ramp 

a. Hanya menggunakan satu loading ramp di saat perusahaan 

mempunyai 2 stasiun loading ramp 

b. Proses membuka pintu loading ramp yang masih manual 

serta kondisi pegas pintu yang sering rusak dan susah untuk 

dibuka 

c. Keterlambatan dalam mentransfer lori dari stasiun Thressing   
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  Tabel 1.1 Uraian Permasalahan Yang Terjadi di PKS Sei Galuh (Lanjutan) 
No Stasiun Permasalahan 

3 
Stasiun 

Sterilizer 

a. Waktu siklus perebusan TBS yang melebihi waktu standar 

perusahaan yaitu dari 90 menit menjadi 105-110 

Hal ini disebabkan oleh kondisi dan kualitas buah 

4 
Stasiun 

Thressing 

a. Terdapat dua buah hosting crane untuk mengangkat lori, 

namun hanya 1 hosting crane saja yang digunakan 

dikarenakan terdapat 1 operator saja yang mengendalikan 

hosting crane  

b. Operator terkadang tidak berada di tempat saat proses 

berlangsung sehingga memperlama proses pengangkatan 

lori ke stasiun Thressing 

Permasalahan dalam Tabel 1.1 diatas mengakibatkan terjadi nya pemborosan 

(waste) antara lain waktu menunggu (waiting time), unnecessary motion dan 

overprocessing yang menyebabkan jalannya proses produksi menjadi lebih lama. 

Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.2 yang menunjukan waktu siklus selama 

proses produksi berlangsung lebih besar dari waktu standar yang telah di tetapkan 

oleh perusahaan: 

     Tabel 1.2 Perbedaan Waktu Produksi Standar Perusahaan dan Waktu Siklus 

Stasiun 
Waktu Perusahaan 

(Detik) 

Waktu Siklus 

(Detik) 

Selisih Waktu 

(Detik) 

Sortasi 6.780 7.097,4 317,4 

Loading Ramp 1.560 1.815 255 

Sterilizer 16.200 18.576,6 2.376,6 

Thressing 9.900 10.659,6 759,6 
       (Sumber: PTPN V SEI GALUH) 

Pada Tabel 1.2 diatas tampak perbedaan atau selisih waktu produksi akibat dari 

permasalahan yang telah di uraikan dalam Tabel 1.1, sehingga menyebabkan 

proses berlangsung lebih lama dari waktu seharusnya, hal ini berdampak pada 

kualitas buah yang menurun hingga hasil olahan berupa CPO pada perusahaan 

menjadi tidak tercukupi. Tabel 1.3 berikut menunjukan hasil olahan CPO yang 

tidak mencukupi target produksi perusahaan:  
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Tabel 1.3 Target dan Hasil Olahan CPO  

Target 

Produksi 

Minyak 
(CPO)/ 

Bulan (Kg) 

Hasil Cpo Bulan Ke- (Kg) 

Jan (1) Feb (2) Mar (3) April (4) Mei (5) Jun (6) Jul (7) 

3.266.568,42 

      

1.391.186  

 

      

1.395.357  

 

      

1.785.852  

 

      

1.988.985  

 

      

2.753.568  

 

      

2.343.368  

      

1.824.077  

 
(Sumber: PTPN V SEI GALUH) 

Untuk dapat mengetahui secara lebih rinci, data pada Tabel 1.3 dibuat kedalam 

bentuk Grafik. Berikut adalah Grafik gambaran hasil produksi CPO perusahaan: 

 
Gambar 1.1 Grafik Hasil Produksi CPO 

(Sumber: PTPN V SEI GALUH) 

Dari Grafik diatas dapat dilihat bahwa CPO yang dihasilkan masih belum 

memenuhi target perusahaan, hal ini di sebabkan karena waktu yang digunakan 

pada stasiun sterilzer atau stasiun perebusan melebihi waktu standar perusahaan 

yang mengakibatkan buah menjadi terlalu matang sehingga losses minyak 

menjadi lebih tinggi dan kadar minyak yang terdapat dalam buah hasil perebusan 

menjadi berkurang.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka, untuk dapat 

meminimasi waktu proses produksi (waktu siklus) yang melebihi waktu standar 

agar proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien, yaitu menggunakan konsep 

lean manufacturing yang merupakan metode untuk meningkatkan responsiveness 

3.266.568,42 

1.391.186 

1.395.357 

1.785.852 

1.988.985 

2.753.568 2.343.368 

1.824.077 

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00
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Data Hasil Produksi CPO 

Target Produksi

Hasil CPO BULAN KE-
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melalui usaha pengurangan pemborosan (waste), continuous improvement dan 

cost reduction (Motwani, 2003 dikutip oleh Jakfar. A, dkk, 2014) dengan 

menggunakan metode VSM (Value Stream Mapping) untuk mengevaluasi kinerja 

pada proses produksi serta mengidentifikasi letak terjadinya waste, dan 

menggunakan WRM (Waste Relation Matrix) untuk mengetahui pengaruh 

hubungan atau keterkaitan antar waste yang terjadi sehingga dapat dilakukan 

evaluasi dan perbaikan pada lantai produksi agar tidak terjadi pemborosan dan 

kegiatan produksi yang tidak di butuhkan sehingga dapat merugikan perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas,  adapun  rumusan  

masalah  pada  penelitian  ini  adalah  “Bagaimana memenuhi target produksi 

CPO di PTPN V Sei Galuh?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi waste untuk meminimasi waktu proses produksi pada 

stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer dan thressing. 

2. Mengidentifikasi waste dominan yang terjadi pada proses produksi kelapa 

sawit di PTPN V Sei Galuh 

3. Memberikan usulan perbaikan sistem produksi yang baik kepada 

perusahaan agar dapat mencapai target produksi sesuai dengan yang telah 

di tetapkan oleh perusahaan  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menjadi sarana penerapan ilmu yang telah dipelajari selama 

perkuliahan di jurusan Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi 

Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau 

2. Dapat menjadi masukan ataupun pertimbangan perusahaan untuk 

meminimasi waktu proses produksi yang berlebih serta waste yang terjadi 
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dengan penerapan lean manufacturing, serta usulan bagaimana perbaikan 

sistem produksi yang baik agar mencapai target produksi yang diinginkan 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak meluas, maka 

diberi batasan-batasan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini berfokus pada lantai produksi, dengan stasiun yang di amati 

adalah sortasi, loading ramp, sterilizer, thressing, press dan klarifikasi di 

PTPN V Sei Galuh, Tapung. 

2. Asumsi produksi berjalan dengan kondisi normal 

3. Penelitian ini dilakukan pada proses produksi shift A yaitu pukul 07.00 s/d 

18.00 WIB di PTPN V Sei Galuh 

4. Rentang waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Mei hingga Juli 2019 

5. Usulan perbaikan yang diberikan hanya berupa usulan dan tidak untuk di 

Implementasikan 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Penelitian dengan tema analisis perencanaan bahan baku banyak dilakukan 

sebelumnya oleh mahasiswa dalam menyusun tugas akhir, maka dari itu untuk 

menghindari terjadinya penyimpangan dan penyalinan perlu dilakukan posisi 

penelitian. Adapun posisi penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.4 Posisi Penelitian 
No Judul dan Penulis Permasalahan Tujuan Metode 
1 Aplikasi Konsep Produksi 

Ramping untuk 

Memperbaiki Efisiensi 

Pengolahan Minyak 

Kelapa Sawit  

(Ardiansyah dkk, 2018) 

Penumpukan bahan 
baku TBS pada stasiun 

Loading ramp yang 

menyebabkan 

terjadinya waktu 

menunggu dan defect 

pada buah karena 

terlalu lama tidak di 

olah 

Meminimasi waste 
waiting time pada 

stasiun penurunan buah 

TBS (Loading ramp) 

 

 

 

 

VALSAT 
dan VSM 

(Value 

Stream 

Mapping) 
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Tabel 1.4 Posisi Penelitian (Lanjutan) 
No Judul dan Penulis Permasalahan Tujuan Metode 
2 Penerapan Lean 

Manufacturing Dan 

Weighted Product Model 

Untuk Meminimasi 

Pemborosan Dalam 

Proses Produksi Crude 
Palm Oil (Cpo) Di Pt. 

Ukindo Blankahan  

(Vincent, 2018) 

mengalami proses 

menunggu (waiting/ 

delay) terbesar, terjadi 

pada aktivitas 

penyortiran TBS 

Mengidentifikasi 

pemborosan yang terjadi 

pada lantai  produksi 

serta menghitung 

manufacturing lead time 

dan prosescycle 
efficiency terhadap 

keadaan aktual dan 

keadaan usulan 

Lean 

Manufacturi

ng dan 

Weighted 

Product 

Model 

3 Analisis Proses Produksi 

Dengan Pendekatan Lean 

Manufacturing di PT 

Perkebunan Nusantara 

VIII Industri Hilir Teh 

(IHT) Walini Bandung 

(Maulana dan Heny 

2015) 

Terjadi mesin 

menunggu pada salah 

satu proses, tata letak 

yang kurang baik serta 

peralatan yang kurang 

memadai sehingga 

menimbulkan 

transportasi yang cukup 

lama, aktivitas mencari, 
dan produk cacat 

(defect) 

Mengidentifikasi waste 

yang terjadi serta faktor 

penyebab terjadinya 

pemborosan tersebut 

serta memberikan usulan 

perbaikan untuk 

meminimasi 

pemborosan 

 

VSM (Value 

Stream 

Mapping 

dan 5S 

4 Penerapan Konsep Lean 

Manufacturing Untuk 

Meningkatkan Efisiensi 

Pengolahan Cpo (Kasus 

Pabrik Pengolahan Cpo 

Kapasitas 60 Ton/Jam) 
(Ardiansyah, 2018) 

terlalu lamanya TBS 

menumpuk di bagian 

loading ramp 

mengakibatkan TBS 

menjadi terlalu matang 

atau hampir membusuk 

dan mengalami 

penurunan berat akibat 

terlalu lama terkena 

sinar matahari 

Mengurangi 

pemborosan melalui 

pendekatan konsep lean 

manufacturing serta 

merancang usulan Value 

Stream Mapping kondisi 

yang akan datang 

Value 

Stream 

Mapping 

5 Minimasi Waktu Proses 

Produksi Berlebih 
menggunakan Pendekatan 

Lean Manufacturing Di 

Pabrik Kelapa Sawit 

(Studi Kasus: PTPN V Sei 

Galuh) 

 (Natasya Fadilah .H. , 

2019) 

Terjadi waiting time 

pada beberapa stasiun 
sehingga terjadi 

penumpukan TBS pada 

loading ramp 

Meminimasi 

pemborosan pada 
beberapa stasiun dengan 

pendekatan lean 

manufacturing 

VSM (Value 

Stream 
Mapping) 

 

1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

 Adapun sistematika penyusunan laporan penelitian adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang teori-teori yang menunjang dan melandasi 

penelitian yang dilakukan 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang penjelasan tahap dalam penulisan laporan ini. Dimulai 

dari pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah merumuskan 

masalah, pengumpulan data, pengolahan data dan analisa hasil 

penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menjelaskan secra sistematis langkah-langkah yang digunakan 

dalam proses pengumpulan data dan cara pengolahan data untuk 

menyelesaikan permasalahan 

BAB V ANALISA 

Berisikan analisa dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan untuk 

mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. 

BAB VI PENUTUP  

Berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan survei 

setelah membuat analisa dan saran. 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Definisi Lean Manufacturing 

  Lean manufacturing merupakan sebuah konsep berasal dari jepang yang 

digunakan untuk perampingan produksi. Konsep ini di adaptasi dari sistem dan 

tata cara produksi perusahaan toyota. Pendekatan ini berorientasi pada 

pengurangan dan menghilangkan waste (pemborosan) yang terjadi di dalam 

proses produksi dengan tujuan agar sistem produksi berjalan dengan efektif dan 

efisien. Konsep pendekatan ini ditemukan dan dikemukakan oleh Taichi Ohno 

untuk memberikan nilai tambah terhadap aliran produksi, kemudian yang tidak 

memberikan nilai tambah terhadap produksi harus segera dikurangi (Hazmi dkk, 

2012). 

Pengertian lain dari lean manufacturing adalah sebagai suatu pendekatan 

atau sistem tertata secara sistematik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menghilangkan pemborosan melalui perbaikan berulang secara terus menerus 

(continuous improvement). Metode ini dapat dikatakan sebagai metode yang ideal 

untuk mengoptimalkan performansi dari suatu sistem dan proses produksi karena 

mampu mengidentifikasi, mengukur, menganalisa, dan mencari solusi perbaikan. 

Konsep dasar dari lean manufacturing adalah eliminasi atau mengurangi 

pemborosan. Shigeo shingo mengidentifikasi terdapat tujuh jenis pemborosan 

(Pradana dkk, 2018). 

Sementara itu Gaspersz berpendapat bahwa lean merupakan suatu upaya 

yang berlangsung secara terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan (waste) 

pada sistem produksi serta untuk meningkatkan nilai tambah (Value added) 

terhadap produk baik berupa barang ataupun jasa, sehingga dapat memberikan 

nilai kepada pelanggan (Customer Value). Tujuan konsep lean yaitu 

meningkatkan penilaian pelanggan (customer value) secara terus menerus melalui 

peningkatan perbandingan antara nilai tambah terhadap waste (the value-to-waste 

ratio). Suatu perusahaan dapat dikatakan atau dianggap lean jika the value-to-

waste retio telah mencapai nilai minimum, selain itu perusahaan juga dapat 
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dikatakan lean apabila pada akhirnya proses di perusahaan tersebut dapat berjalan 

dengan (Wilson, 2010): 

1. Menggunakan bahan baku yang lebih sedikit 

2. Kebutuhan investasi sedikit 

3. Penggunaan inventory yang sedikit 

4. Menggunakan sumber daya manusia dan ruang yang lebih sedikit 

Apabila perusahaan belum mencapai kategori lean maka dapat disebut 

sebagai un-lean enterprise dan tergolong kedalam perusahaan tradisional. 

Berikut ini adalah 14 nilai-nilai dan prinsip toyota yang sangat populer 

dalam mengembangkan sistem produksi (Jeffrey K. Liker, 2004 dikutip oleh 

Gaspersz, 2012): 

1. Keputusan manajemen berdasarkan filosofi jangka panjang, dan sasarannya 

biaya finansial jangka pendek 

2. Membuat aliran proses berkelanjutan yang membawa permasalahan ke 

permukaan  

3. Menggunakan sistem tarik (pull system) agar dapat menghindari kelebihan 

produksi  

4. Membuat keseimbangan beban kerja  

5. Menciptakan kebiasaan penghentian pekerjaan jika ditemukan permasalahan, 

selanjutnya melakukan penyelesaian masalah lebih awal agar dapat diperoleh 

kualitas yang tepat  

6. Menetapkan standarisasi tugas-tugas sebagai dasar untuk melakukan 

peningkatan secara terus-menerus dan pemberdayaan karyawan 

7. Menggunakan visual control sehingga tidak ada masalah yang tersembunyi 

8. Hanya mempergunakan teknologi yang telah teruji dan handal untuk 

melayani orang-orang dan proses 

9. Mengembangkan kepemimpinan yang mengerti dan memahami secara detail 

mengenai suatu pekerjaan dan mampu menjelaskannya kepada orang lain 

10. Meningkatkan kemampuan pekerja dan kelompok yang mengikuti ketetapan 

atau aturan-aturan perusahaan 
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11. Menghormati hubungan kerja terhadap mitra kerja dan pemasok dengan cara 

”Challenging” dan membantu mereka untuk meningkatkan kinerjanya 

12. Melakukan peninjauan langsung ke lantai produksi pabrik untuk memahami 

situasi secara seksama 

13. Membuat sebuah keputusan dengan hati-hati melalui kesepakatan secara 

mendetail dengan mempertimbangkan semua pilihan atau segala aspek 

perusahaan dan menerapkan keputusan tersebut  secara cepat dan tepat 

14. Menjadi kelompok atau organisasi pembelajar melalui “relent less reflection” 

dan melakukan peningkatan mandiri secara terus-menerus 

 

2.2 Konsep Dasar Lean Manufacturing 

APICS Dictionary (2010) dalam Gaspersz mengartikan lean sebagai 

sebuah teori bisnis yang berlandaskan pada pengurangan atau penekanan dalam 

penggunaan sumber daya (termasuk waktu) dalam segala aktifitas perusahaan. 

Konsep Lean memfokuskan terhadap pengidentifikasian dan pengurangan 

aktifitas yang tidak memberikan nilai tambah (non value adding activities) 

terhadap perencanaan, perancangan, dan produksi (untuk bidang manufaktur) atau 

operasi (untuk bidang jasa), dan supply chain management, yang berkaitan 

langsung dengan pelanggan. 

Terdapat lima prinsip dasar lean, yaitu (Gaspersz, 2012) : 

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

pandang konsumen, dimana konsumen menginginkan produk (barang 

dan/atau jasa) berkualitas tinggi, dengan harga yang kompetitif dan relatif 

terjangkau serta pendistribusian dengan tepat waktu.  

2. mengidentifikasi value stream process mapping (pemetaan proses pada value 

stream) untuk setiap produk (barang dan/atau jasa). (Catatan: umumnya 

sistem manajemen perusahaan industri yang ada di Indonesia hanya 

melakukan pemetaan proses bisnis atau proses kerja, bukan melakukan 

pemetaan proses produk. Hal ini berbeda dengan konsep pendekatan Lean.  

3. Menghilangkan kegiatan atau aktifitas berupa pemborosan yang tidak 

memiliki nilai tambah di sepanjang value stream tersebut.  
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4. Mengorganisir dan mengatur jalannya material, informasi, dan produk agar 

dapat mengalir secara baik dan efisien sepanjang proses value stream 

menggunakan sistem tarik (pull system).  

5. Melakukan pencarian dan pengembangan secara terus-menerus segala bentuk 

teknik  dan  alat  peningkatan (improvement tools  and  techniques)  untuk  

mencapai  keunggulan dan  peningkatan   secara terus-menerus. 

Berikut ini adalah beberapa prinsip-prinsip lean manufacturing dan lean 

service  

Tabel 2.1 Prinsip-prinsip lean manufacturing dan lean service 

NO Manufakturing 

(Produk: Barang) 

Non-Manufakturing 

(Produk: Jasa, Administrasi, Kantor) 

1 
Spesifikasikan secara tepat nilai produk yang 

diinginkan oleh pelanggan 

Menspesifikasikan secara tepat nilai drai 

produk yang diinginkan oleh konsumen  

2 
Mengidentifikasi value stream untuk setiap 

produk 

Identifikasi value stream untuk setiap 

proses jasa 

3 

Eliminasi segala bentuk pemborosan yang 

terdapat dalam aliran proses produksi setiap 

produk agar nilai mengalir tanpa hambatan   

Mengeliminasi segala bentuk pemborosan 

yang ada pada aliran proses jasa (Moments 

of Truth) agar nilai berjalan tanpa hambatan 

4 

Menerapkan sistem tarik (pull system) 

menggunakan alat kanban yang 

memungkinkan pelanggan mengambil 

penilaian dari produsen 

Menetapkan sistem anti kesalahan (mistake 

proof system) pada setiap proses jasa 

(Moments of Truth) untuk menghindari 

pemborosan dan penundaan 

5 

Mengejar keunggulan untuk mendapatkan 

kesempurnaan (zero Waste) melalui 

peningkatan radikal (radical continuous 

improvement) secara terus menerus  

Mengejar keunggulan untuk mendapatkan 

kesempurnaan (zero Waste) melalui 

peningkatan radikal (radical continuous 

improvement) secara terus menerus 

(Sumber: Gaspersz, 2012) 

 

2.3 Konsep Dasar Waste 

Waste (pemborosan) merupakan aktifitas kerja (work activity) yang tidak 

memberikan nilai tambah dalam proses produksi (perubahan input menjadi 

output) sepanjang value stream. Berdasarkan sudut pandang lean, semua jenis 

pemborosan (waste) yang terdapat pada value stream yaitu proses mengubah input 

menjadi output, harus dihilangkan agar dapat meningkatkan nilai produk (barang 
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dan/atau jasa) untuk meningkatkan penilaian pelanggan (customer value) 

(Gaspersz, 2012) 

 

2.3.1 Akar Penyebab Variasi dan Pemborosan (waste) 

Variasi merupakan ketidak-konsistenan atau variabilitas yang terjadi 

dalam sebuah proses sehingga dapat menghasilkan kegagalan produk (cacat atau 

rework), sedangkan pemborosan (waste) adalah segala bentuk kegiatan yang tidak 

memiliki nilai tambah dalam proses produksi, dimana kegiatan tersebut hanya 

menggunakan nilai tambah yang ada tetapi tidak memberikan nilai tambah kepada 

konsumen. 

Beberapa akar penyebab dari variasi dan pemborosan (waste) di tempat 

kerja, adalah sebagai berikut (Gaspersz, 2012): 

1. Tata letak pabrik dan kantor yang buruk 

2. Waktu set-up peralatan dan mesin memakan waktu yang lama 

3. Organisasi pada tempat kerja yang buruk  

4. Pelatihan yang tidak cukup dan tidak tepat 

5. Penggunaan metode kerja yang tidak sesuai standar 

6. Tidak mengikuti instruksi dan prosedur kerja yang ada 

7. Kemampuan proses yang rendah secara statistikal 

8. Sebuah perencanaan yang buruk 

9. Permasalahan kualitas material dengan pemasok 

10. Alat pengukuran yang tidak akurat 

11. Kondisi dan lingkungan kerja yang buruk (seperti: lampu penerangan, 

panas, kelembaban, kebersihan, dan kenyamanan 

 

2.3.2 Jenis-jenis Waste 

Dalam Lonnie Wilson 2010, onho mengelompokan pemborosan (waste) 

kedalam 7 jenis, yaitu: 

1. Overproduction 

Waste jenis ini merupakan jenis waste yang sangat berpengaruh karena 

dapat mempengaruhi 6 jenis pemborosan (waste) lainnya, dan kapasitas 

dari proses produksi yang berlebih tersebut harus di pindahkan, disimpan, 



 

14 
 

dan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah terjadi kecacatan 

produk 

2. Waiting 

Merupakan jenis kegiatan yang sederhana dengan tidak melakukan 

kegiatan apapun, kegiatan menunggu dapat terjadi dalam waktu yang 

singkat dan terjadi pada lini produksi yang tidak seimbang, serta bisa 

terjadi dalam waktu yang lama dikarenakan stock out atau kerusakan 

mesin 

3. Transportation  

Waste atau pemborosan jenis ini terjadi diantara proses pengolahan dan 

alur jalannya pengolahan serta terjadi ketika produk akan dikirim kepada 

konsumen 

4. Overprocessing 

Pemborosan atau waste ini biasanya terjadi pada proses pengolahan 

produk sesuai dengan apa yang konsumen inginkan. Pekerja yang 

membuat spesifikasi produk berdasarkan keinginan konsumen sering 

melakukan atau menyebabkan pemborosan pada tahap perancangan atau 

perencanaan. Melakukan kegiatan memilih peralatan produksi yang tidak 

efisien juga akan dapat  meningkatkan pemborosan jenis ini 

5. Movement 

Merupakan pergerakan tidak perlu yang dilakukan oleh pekerja, seperti 

operator dan mekanik berjalan di seputaran area produksi, mencari alat-

alat atau material yang terjadi secara berulang, hal ini dapat dikatakan 

sebagai pemborosan (waste)  

6. Inventory 

Seluruh inventory (persediaan) adalah waste kecuali persediaan yang 

diubah langsung untuk penjualan 

7. Making defective parts 

Suatu kesalahan kegiatan yang dilakukan pekerja terhadap produk yang 

tidak memenuhi standar karakteristik kualitas 
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Dalam buku Gaspersz, terdapat delapan jenis pemborosan (waste): 

Tabel 2.2 Delapan Jenis Pemborosan 

No Waste Akar Penyebab (Root Causes) 

1 

Overproduction: melakukan produksi 

lebih dari pada kebutuhan pelanggan 

baik internal maupun eksternal atau 

melakukan produksi lebih awal dan 

lebih cepat dari waktu kebutuhan 

pelanggan  

Komunikasi tidak berjalan, sistem 

reward yang tidak tepat, dan hanya 

berfokus pada pekerjaan bukan untuk 

pemenuhan kebutuhan konsumen 

internal dan eksternal 

2 

Delays (waiting time): waktu menunggu 

yang menyebabkan keterlambatan hal 

ini tampak dari orang-orang yang sedang 

menunggu mesin, peralatan, bahan baku, 

supplies, perawatan atau pemeliharaan 

(maintanance) dan lainnya, atau mesin-

mesin yang sedang menunggu 

perawatan, pekerja, bahan baku, 

peralatan 

Ketidak-konsistenan dalam metode-

metode kerja waktu pengamatan 

produk yang panjang (long changover 

times), dll 

3 

Transportation: proses pemindahan 

orang ataau material dari proses ke 

proses dalam jarak yang sangat jauh 

sehingga dapat mengakibatkan waktu 

untuk penanganan material menjadi 

bertambah 

Tata letak yang buruk (poor layout) 

tidak adanya koordinasi dalam proses, 

poor housekeeping, organisasi tempat 

kerja yang buruk (poor workplace 

organization), tempat penyimpanan 

material yang banyak dan saling 

berjauhan (multiple and long distance 

storage location) 

4 

Processes: mencakup proses-proses 

tambahan atau kegiatan kerja yang tidak 

perlu dan tidak efisien 

Penggunaan peralatan yang tidak tepat, 

pemeliharaan peralatan yang buruk, 

gabungan operasi kerja gagal, proses 

kerja yang panjang ketika proses-

tersebut tidak saling terhubung satu 

sama lain, dan bisa saja dibuat secara 

terpisah 

(Sumber: Gaspersz, 2012) 



 

16 
 

Tabel 2.2 Delapan Jenis Pemborosan lanjutan 

No Waste Akar Penyebab (Root Causes) 

5 

Inventories: pada dasarnya 

inventories menyembunyikan 

masalah dan memunculkan kegiatan 

penanganan tambahan yang 

sesungguhnya tidak diperlukan. 

Inventories juga dapat 

mengakibatkan extra paperwork, 

extra space, dan extra cost 

Peralatan yang tidak memadai, aliran 

produksi yang tidak seimbang, 

pemasok yang tidak memiliki 

kapabilitas, perkiraan kebutuhan yang 

tidak tepat, ukuran batch yang besar, 

long changeover times 

6 

Motions: yaitu pergerakan dari orang 

atau mesin yang tidak memberikan 

nilai tambah kepada barang ataupun 

jasa yang akan diserahkan kepada 

konsumen. Dan justru menambah 

waktu dan biaya 

Organisasi di tempat kerja yang buruk, 

tata letak yang buruk, sistem atau 

metode kerja yang tidak konsisten, 

poor machines design 

7 

Defective Peoducts: scrap, rework, 

customer returns, customer 

dissatisfaction 

Incapable processes, insufficient 

training, tidak adanya prosedur-

prosedur standar operasi (lack of 

standardized procedure) 

8 

Defective Design: desain yang tidak 

memenuhi kebutuhan konsumen, 

penambahan features yang tidak 

perlu 

Lack of customer input in design, over 

design 

(Sumber: Gaspersz,2012) 
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 Terdapat 10 jenis pemborosan di dalam industri manufaktur yang 

dirumuskan oleh Kaufman consulting group (1999), dimana ke-10 jenis 

pemborosan tersebut dibagi kembali dalam empat kelompok utama, yaitu: orang 

selaku pekerja, kuantitas, kualitas, dan informasi, seperti yang ditunjukkan dalam 

gambar berikut ini (Gaspersz, 2012): 

 
Gambar 2.1 Sepuluh Areas Of Waste Dalam Industri Manufaktur 

(Sumber: Gaspersz, 2012) 

Tabel 2.3 Pendekatan untuk reduksi pemborosan dalam industri manufaktur 

Kategori 

pemborosan 

Jenis 

pemborosan 

Pendekatan 

reduksi 

pemborosan 

Contoh metode 

peningkatan 

kinerja 

Fokus 

peningkatan 

Orang 

(People) 

Processing, 

Motion 

Waiting 

Manajemen 

tempat kerja 

(workplace 

management) 

Penetapan 

standar-standar 

kerja, 

pengorganisasian 

tempat kerja, 

kaizen, 5s 

Tata letak 

(layout,pemasangan 

label,tools/parts 

arrangement, work 

instruction,efisiensi, 

takt time, skills 

trainning, shift 

meetings, call/area 

teams, visual 

display 

(Sumber: Gaspersz, 2012) 
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Tabel 2.3 Pendekatan untuk reduksi pemborosan dalam industri manufaktur (lanjutan) 
Kategori 

pemborosan 

Jenis 

pemborosan 

Pendekatan 

reduksi 

pemborosan 

Contoh metode 

peningkatan 

kinerja 

Fokus 

peningkatan 

Kuantitas 

(Quantity) 

Imventory, 

Moving 

things, 

Making too 

much 

Just-in-time 

(JIT) 

Leveling, 

kanban, Quick 

setup, preventive 

maintanance 

Work balance, 

work-in-process, 

location/amount, 

kanban location, 

kanban types, lot 

sizes, changeover 

analysis, preventive 

maintanance 

analysis 

Kualitas 

(Quality) 

Fixing 

Defects 

Error 

(Mistake) 

proofing, 

autonomation 

Detection, 

warning, 

prediction, 

jidoka 

Fixture 

modifications, 

successive checks, 

limit switches, 

check 

sheets,appropriate 

automated 

assistance, 

templates 

Informasi 

(Information) 

Planning, 

Scheduling, 

Execution 

Teknologi 

informasi 

berfokus 

proses 

(process-

focused 

information 

technology) 

plan, schedule, 

track, anticipate, 

optimize 

Queue analysis 

dynamic scheduling 

of order/job status 

by process element, 

timing/completion 

(Sumber: Gaspersz, 2012) 

Terdapat sebuah singkatan kata yang dapat memudahkan saat melakukan 

pengidentifikasian dan memudahkan dalam menghilangkan pemborosan, serta 

mampu untuk memudahkan pekerja bisnis dan industri dalam mengidentifikasi 9 

jenis pemborosan dalam bisnis maupun industri, adapun singkatan tersebut adalah 
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E-DOWNTIME, berikut adalah arti dari setiap masing-masing kata pada 

singkatan (Gespersz, 2012) : 

E = Environmental, Health and Safety (EHS) 

D = Defects 

O = Overproduction 

W = Waiting 

N = Not Utilizing Employees Knowledge, Skills and Abilities 

T = Transportation 

I = Inventories 

M = Motion 

E = Excess Processing 

Menyinggung perihal pemborosan (waste) tentu kita harus dapat 

mengetahui seperti apa jenis kegiatan yang terjadi dalam sebuah sistem produksi. 

Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan yang terjadi dalam proses produksi (Hines & 

Taylor, 2000): 

1. Value adding activity, merupakan kegiatan yang menurut pelanggan 

dianggap mampu memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa 

sehingga pelanggan bersedia membayar untuk kegiatan tersebut. 

Contohnya melakukan perbaikan pada mobil yang rusak di jalan tol. 

2. Non value adding activity, adalah kegiatan yang menurut pelanggan tidak 

memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa. Kegiatan ini 

termasuk kedalam pemborosan (waste) yang harus segera dihilangkan 

dalam sistem produksi. Contohnya melakukan pemindahan material yang 

akan membuat operator bergerak mengelilingi lini produksi dari suatu rak 

ke rak lainnya. 

3. Necessary non value adding activity yaitu kegiatan yang menurut 

pelanggan tidak memberikan nilai tambah pada produk atau jasa, namun 

kegiatan ini dibutuhkan pada prosedur atau proses produksi yang ada. 

Kegiatan ini tidak dapat dihilangkan dalam jangka waktu yang singkat 

tetapi dapat dibuat menjadi lebih efisien. Untuk menghilangkan kegiatan 

ini, membutuhkan perubahan yang cukup besar pada sistem produksi dan 
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memerlukan jangka waktu yang cukup lama. Contohnya, melakukan 

kegiatan pemeriksaan pada setiap produk di setiap mesin dikarenakan 

produksi menggunakan mesin yang sudah tua. Necessary non value adding 

activity mungkin juga dapat menjadi pemborosan, akan tetapi dapat dilihat 

dari prosedur operasinya terlebih dahulu. Contoh : memindahkan tool dari 

tangan satu ke tangan yang lain. 

 

2.4 Value Stream Mapping 

Dalam Gespersz, APICS Dictionary mendifinisikan bahwa value stream 

mapping adalah suatu kegiatan atau aktifitas perusahaan dalam membuat, 

memproduksi, dan menyerahkan produk yang berupa barang atau jasa ke pasar. 

Untuk proses pembuatan suatu produk (good), lingkup kegiatan pada value stream 

mapping yaitu pemasokan bahan baku, manufaktur dan perakitan barang, dan 

pendistribusian produk dari perusahaan kepada pelanggan. Untuk proses jasa 

(service), kegiatan atau aktifitas value stream terdiri dari pemasok, sumber daya 

pendukung dan teknologi, jasa, serta saluran pendistribusian dari jasa tersebut. 

Sebuah  value stream dapat dikendalikan oleh sebuah usaha tunggal atau jaringan 

dari beberapa usaha.  

Menurut Manjunath M. Dkk, 2014 Value stream mapping memiliki 

pengertian sebagai sebuah proses yang sederhana dalam mengamati arus 

informasi dan bahan baku, mempersingkat proses secara visual, dan kemudian 

merencanakan keadaan masa depan dengan kinerja yang jauh lebih baik. 

Value stream mapping juga dapat didefinisikan sebagai salah satu metode 

lean manufacturing atau perampingan produksi berbentuk sebuah peta yang 

menggunakan lambang atau simbol, matriks dan panah untuk menunjukan dan 

meningkatkan aliran persediaan serta informasi yang diperlukan utnuk 

menghasilkan suatu produk atau jasa yang akan dikirim kepada konsumen. 

Sebuah value stream mapping merupakan perwujudan representasi dari apa yang 

dilihat pada lantai produksi yang dapat memungkinkan seseorang untuk 

menentukan  di mana letak pemborosan (waste) terjadi. Value stream mapping 

juga digunakan untuk memberikan penilaian terhadap proses manufaktur saat ini 
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dan merencanakan serta merancang proses pemetaan yang lebih tertata dan ideal, 

value stream mapping disebut juga sebagai alat yang memungkinkan suatu 

perusahaan untuk memetakan atau menggambarkan aliran proses yang dapat 

membantu perusahaan dalam mencari, mengidentifikasi dan menemukan berbagai 

faktor seperti (Venkataraman dkk, 2014): 

1. Value added time (waktu yang memberikan nilai tambah dan 

dibutuhkan dalam memproduksi produk akhir) 

2. Non Value added time (waktu yang tidak memberikan nilai tambah dan 

tidak memberikan kontribusi pada produksi produk akhir, namun tetap 

dibutuhkan),  

3. Cycle time (waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses)  

4. Changeover time (waktu yang dibutuhkan untuk mengubah alat dan 

pemrograman dll). 

Setelah melakukan pengidentifikasian non value added time dalam kondisi 

terkini atau kondisi aktual (current value stream mapping), tahap selanjutnya 

yaitu merancang dan mengembangkan value stream mapping untuk keadaan masa 

depan (future stream mapping) dengan telah dilakukannya perbaikan, sehingga 

dapat meningkatkan langkah strategi penerapan (implementasi) untuk membuat 

kondisi masa depan (future) terwujud. Berikut adalah elemen-elemen kunci value 

stream mapping (Venkataraman dkk, 2014): 

1. Pelanggan dan persyaratannya  

2. Langkah proses 

3. Proses matriks 

4. Persediaan 

5. Pemasok dengan aliran material  

6. Aliran fisik dan informasi 

7. Total lead time dan Takt time 
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  Berikut ini adalah contoh gambar value stream mapping  

 
Gambar 2.2 Value Stream Mapping 

(Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Petaalirannilai)   

 

2.4.1 Langkah-langkah Pemetaan Value Stream Mapping 

   Berikut merupakan langkah-langkah dalam pemetaan Value Stream 

Mapping (Gaspersz, 2012): 

1. Menentukan produk tunggal, atau jenis produk yang akan dipetakan. 

Apabila terdapat beberapa pilihan dalam menentukan jenis produk atau 

jasa, pilihlah sebuah produk yang memenuhi standar atau kriteria, produk 

atau jasa yang memiliki kapasitas produksi tinggi dan biaya yang paling 

mahal dibandingkan dengan produk atau jasa lainnya, dan produk atau jasa 

tersebut mempunyai pembagian kriteria yang penting bagi perusahaan. 

2. Menggambarkan aliran proses, penggunaan lambang atau simbol untuk 

memetakan suatu proses. Berawal pada akhir proses dengan apa yang 

dikirimkan kepada konsumen dan tarik ke belakang, identifikasi kgiatan-

kegiatan yang utama, letakkan kegiatan tersebut dalam suatu urutan. 

3. Menambahkan aliran material pada peta yang dibuat, kemudian 

menunjukan pergerakan dari semua material, dokumentasikan bagaimana 

proses komunikasi antara konsumen dan pemasok, dokumentasikan 

bagaimana informasi baik berupa elektronik maupun manual dikumpulkan. 

Mengumpulkan data-data proses dan hubungkan masing-masing data satu 

dengan yang lainnya. Untuk mendapatkan hasil yang tepat, apabila dalam 

kondisi yang memungkinkan cobalah untuk mencari data-data berikut ini , 

Apa yang memberikan stimulasi kepada proses , Waktu set up dan waktu 

https://id.wikipedia.org/wiki/Petaalirannilai
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proses per unit, Takt Rate (rata-rata permintaan pelanggan), Persentasi 

keacacatan yang terjadi, Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, Persentase 

downtime (berkaitan dengan berbagai jenis waktu yang mengakibatkan 

proses tidak dapat mencapai produktifitas maksimum), Jumlah WIP, di 

Batch Size, Memasukkan data-data yang berhasil dikumpulkan ke dalam 

Value Stream Mapping. 

4. Kemudian melakukan verifikasi dan konfirmasi untuk memastikan dan 

melakukan perbandingan antara Value Stream Mapping yang telah dibuat 

dengan keadaan yang sebenarnya 

Namun secara ringkas, tahap pemetaan Value Stream Mapping dijabarkan 

sebagai berikut (Hernadewita dkk, 2017): 

1. Mengidentifikasi aliran informasi dan material.  

2. Membuat gambaran peta untuk setiap kategori proses (Door-to-Door 

Flow) disepanjang value stream. Informasi yang diperlukan untuk masing-

masing kategori proses terdiri dari cycle time, jumlah produksi, jumlah 

operator dan uptime. Ukuran-ukuran ini akan dimasukkan pada satu data 

box untuk setiap kategori proses.  

3. Membuat peta aliran keseluruhan pabrik (meliputi aliran material dan 

aliran informasi) yang membentuk pemetaan kondisi aktual atau current 

state map.  

  Tahap selanjutnya adalah melakukan penggabungan terhadap peta setiap 

kategori proses yang terdapat disepanjang value stream yang telah dibuat, dengan 

aliran material dan aliran informasi sehingga menjadi satu kesatuan aliran dalam 

pabrik. 

 

2.4.2 Simbol-simbol Value Stream Mapping 

Adapun simbol-simbol yang biasa digunakan dalam pembuatan atau 

pemetaan Value Stream Mapping adalah sebagai berikut (Rother, 1999): 
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Tabel 2.4 Simbol-simbol dalam Value Stream Mapping 

Simbol Proses Dalam Value Stream Mapping 

No Nama Lambang Fungsi 

1 Customer/supplier 

 

Simbol ini menggambarkan Supplier 

bila diletakkan di kiri atas, yaitu 

sebagai titik permulaan yang umum 

digunakan dalam menggambarkan 

aliran material. Sementara gambar 

akan merepresentasikan Customer bila 

ditempatkan di kanan atas, biasanya 

sebagai titik akhir aliran material 

2 
Dedicated 

Process 

 

Lambang ini menunjukan proses, 

operasi, mesin atau departemen yang 

dilalui aliran material. Secara khusus, 

untuk menghindari pemetaan setiap 

langkah proses yang tidak diinginkan, 

maka lambang ini biasanya 

menggambarkan satu departemen 

dengan aliran internal yang 

berkelanjutan 

3 Shared Process 

 

 

Simbol ini menyatakan operasi, 

proses, departemen atau stasiun kerja 

dengan kelompok atau jenis yang 

saling berbagi dalam value stream. 

Jumlah operator yang dibutuhkan 

dalam value stream dipetakan, namun 

bukan sejumlah operator yang 

dibutuhkan untuk memproduksi 

seluruh produk 

(Sumber: Rother, M dan Shook, J. 2003) 
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Tabel 2.4 Simbol-simbol dalam Value Stream Mapping lanjutan 

Simbol Proses Dalam Value Stream Mapping 

No Nama Lambang Fungsi 

4 Shipment 

 

Lambang ini menggambarkan 

pergerakan raw material dari supplier 

atau pemasok hingga menuju gudang 

penyimpanan akhir pada suatu pabrik 

atau pergerakan dari produk akhir di 

gudang penyimpanan pabrik hingga 

sampai kepada pelanggan 

5 Data Box 

 

Didalam simbol ini terdapat informasi 

atau data yang dibutuhkan unuk 

menganalisis dan mengamati sistem. 

C/T merupakan waktu siklus yang 

dibutuhkan untuk memproduksi satu 

produk hingga produk yang akan 

diproduksi selanjutnya datang. C/O 

meupakan changeover time yang 

merupakan waktu pertukaran produksi 

satu produk dalam suatu proses untuk 

yang lainnya. Uptime adalah persen 

waktu yang tersedia pada mesin untuk 

sebuah proses.    

(Sumber: Rother, M dan Shook, J. 2003) 
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Tabel 2.4 Simbol-simbol dalam Value Stream Mapping lanjutan 

Simbol Proses Dalam Value Stream Mapping 

No Nama Lambang Fungsi 

6 Inventory 

 

 

Simbol ini menunjukkan keberadaan 

suatu inventory diantara dua buah 

proses. Ketika memetakan current 

state, jumlah inventory dapat 

diperhitungkan dengan satu 

perhitungan cepat, dan jumlah tersebut 

dituliskan pada bagian bawah gambar 

segitiga. Jika terdapat lebih dari satu 

akumulasi inventory, gunakan satu 

lambang untuk masing-masing 

inventory. Lambang ini juga dapat 

digunakan untuk menggambarkan 

penyimpanan bagi raw material dan 

finished goods  

6 Push Arrow 

 

Simbol ini menggambarkan 

perpindahan atau pergerakan bahan 

baku ataupun material dari satu proses 

ke proses lainnya. 

7 Safety Stock 

 

Simbol ini melambangkan suatu 

persediaan “hedge” (safety stock) yang 

dapat mengatasi permasalahan seperti 

downtime, dan untuk melindungi 

sistem dalam mengatasi peningkatan 

permintaan konsumen secara tiba-tiba 

atau terjadinya kerusakan pada sistem 

(Sumber: Rother, M dan Shook, J. 2003) 
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Tabel 2.4 Simbol-simbol dalam Value Stream Mapping lanjutan 

Simbol Proses Dalam Value Stream Mapping 

No Nama Lambang Fungsi 

8 
External 

Shipment 

 

Simbol ini menunjukan kegiatan 

pengiriman yang dilakukan dari 

supplier ke konsumen atau pelanggan 

atau dari pabrik ke konsumen dengan 

menggunakan pengangkutan secara 

eksternal (dari luar pabrik) 

9 
Movement of 

finished goods  

Perpindahan atau pergerakan material 

atau produk dari perusahaan ke 

pelanggan atau dari supplier ke 

perusahaan 

10 Supermarket 

 

Bagian kendali inventori yang 

digunakan untuk penjadwalan 

produksi pada proses hulu 

Simbol Informasi Dalam Value Stream Mapping 

No Nama Lambang Fungsi 

1 Operator 

 

Simbol ini menggambarkan operator. 

Lambang ini menunjukkan berapa 

banyak jumlah operator yang 

dibutuhkan untuk mengerjakan suatu 

proses 

2 Other 

 

Menunjukan tentang informasi atau 

hal-hal lain yang penting 

(Sumber: Rother, M dan Shook, J. 2003) 
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Tabel 2.4 Simbol-simbol dalam Value Stream Mapping lanjutan 

Simbol Informasi Dalam Value Stream Mapping 

No Nama Lambang Fungsi 

3 Timeline 

 

Menampilkan waktu yang 

memberikan nilai tambah (cycle 

times) dan waktu yang tidak 

memberikan nilai tambah (waktu 

menunggu). Gunakan lambang ini 

untuk menghitung Lead Time dan 

Total Cycle Time. 

4 Kaizen Burst 

 

Lambang ini digunakan untuk 

memfokuskan bagian mana yang 

harus dilakukan perbaikan  

5 
Manual 

information flow 

 

Aliran informasi secara elektronik 

6 
Electronic 

information flow 
 

Aliran informasi secara manual 

7 Go see 

 

Lambang ini digunakan saat akan 

melihat kembali apakah adanya 

kemungkinan dilakukan sebuah 

perbaikan atau penyusunan 

berdasarkan jadwal dalam 

pengecekan level inventory 

(Sumber: Rother, M dan Shook, J. 2003) 

2.4.3   Manfaat Serta Kelebihan, Kekurangan Value Stream Mapping 

        VSM (Value Stream Mapping) dapat menunjukan usaha optimal bagi 

perusahaan. Adapun manfaat yang didapatkan dengan menerapkan konsep Value 

stream mapping adalah sebagai berikut (Damanik dkk, 2017) : 

1. Membantu perusahaan menggambarkan dan memetakan aliran secara 

keseluruhan mulai dari proses awal hingga proses akhir, dengan begitu 

seluruh aliran akan terlihat menjadi lebih jelas. 
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2. Pemetaan ini membantu perusahaan melihat seluruh pemborosan (waste) 

yang terjadi pada proses produksi.  

3. Value stream mapping memberikan pemahaman mengenai proses 

manufaktur.  

4. Sebagai dasar rencana penerapan atau implementasi, membantu 

perusahaan merancang bagaimana dalam mengoperasikan keseluruhan 

aliran proses yang hilang agar mencapai lean manufacturing yang 

diinginkan.  

5. Value stream mapping menunjukkan hubungan antara aliran informasi dan 

aliran material. 

6. Value stream mapping menggambarkan secara mendetail dan terperinci 

mengenai fasilitas produksi yang dioperasikan untuk menciptakan aliran 

yang sesuai dengan perencanaan. 

Selain manfaat, Value Stream Mapping juga memiliki kelebihan serta 

kekurangan, adapun kelebihan Value Stream Mapping adalah sebagai berikut 

(Khannan dan Haryono, 2015):  

1. Proses pembuatan yang cepat dan mudah 

2. Dalam pembuatannya tidak memerlukan peggunaan software computer 

khusus  

3. Mudah untuk dipahami 

4. Dapat digambarkan menggunakan alat tulis seperti pensil dan bullpen 

5. Memberikan dasar awal untuk ruang diskusi dan memutuskan sebuah 

keputusan  

6. Meningkatkan pemahaman terhadap sistem produksi yang sedang berjalan 

dan memberi gambaran aliran perintah informasi produksi  

Adapun kekurangan dari Value Stream Mapping adalah sebagai berikut 

(Khannan dan Haryono, 2015):  

1. Aliran material hanya bisa digunakan untuk satu buah jenis produk yang 

sama pada satu Value stream mapping untuk dianalisa  

2. Value stream mapping berbentuk statis dan terlalu menyederhanakan 

masalah yang ada di lantai produksi 
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2.5 WRM (Waste Relationship Matrix) 

  Waste Relationship Matrix merupakan sebuah matriks yang digunakan 

untuk menganalisa hubungan antar waste atau pemborosan yang terjadi pada 

lantai produksi, ciri pengukuran ini ditandai dengan terdiri dari baris dan kolom. 

Bagian baris menunjukan pengaruh suatu pemborosan (waste) terhadap 6 jenis 

waste lainnya, sementara setiap bagian kolom menunjukan pemborosan (waste) 

yang di pengaruhi oleh pemborosan (waste) lainnya. Hubungan antar waste sangat 

banyak dan terbilang kompleks karena pengaruh dari masing-masing jenis 

terhadap yang lainnya dapat terlihat secara langsung maupun secara tidak 

langsung. Dalam jurnal nya Rawabdeh, (2005) mengembangkan suatu kerangka 

kerja mengenai penilaian tingkat pengaruh waste berdasarkan pengaruhnya 

terhadap waste lain, masing-masing dari waste tersebut disingkat dengan huruf 

sebagai berikut: 

O = Overproduction  

I = Inventory 

D = Defect 

M = Motion 

P = Process 

T  = Transportation 

W = Waiting 

Masing-masing hubungan pada tiap waste di tandai dengan simbol garis 

bawah (“_”). Adapun hubungan antar tujuh waste dapat dilihat pada gambar 

berikut (Rawabdeh, 2005): 

 
Gambar 2.3 Hubungan Tujuh Waste 

(Sumber: Rawabdeh, 2005) 
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Gambar hubungan diatas menunjukan bahwa seluruh hubungan 

memperngaruhi jenis waste i mempengaruhi jenis waste j (i_j). Untuk masing-

masing hubungan, kemudian diajukan enam buah pertanyaan dengan panduan 

penilaian (scoring) yang dapat dilihat pada tabel berikut ini (Rawabdeh, 2005): 

Tabel 2.5 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 & 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 

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) 

 Skor yang diperoleh dari enam pertanyaan pada masing-masing hubungan 

antar waste kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan nilai total tiap hubungan. 

Nilai total tersebut kemudian diubah menjadi simbol kekuatan hubungan 

(A,I,U,E,O dan X) dengan mengikuti peraturan konversi atau perubahan yang 

ditampilkan dalam gambar berikut (Rawabdeh, 2005): 
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Gambar 2.4 Nilai konversi skor ke simbol huruf WRM 

(Sumber: Rawabdeh, 2005) 

Untuk melakukan perhitungan tingkat pengaruh dari masing-masing jenis 

waste ke jenis waste lainnya, maka simbol huruf pada gambar diatas memiliki 

nilai konversi sebagai berikut A = 10, E = 8, I = 6, O = 4, U = 2 dan X = 0 

 

2.6 Fishbone Diagram Sebagai Tools Identifikasi waste  

  Terdapat beberapa cara atau metode yang dapat digunakan untuk 

mengetahui akar penyebab dari suatu permasalahan yang muncul di sebuah 

perusahaan baik dalam lantai produksi maupun manajemen perusahaan. Adapun 

metode tersebut antara lain (Murnawan dan Mustofa, 2014): 

1. Brainstorming  

2. Bertanya Mengapa secara berulang (WHY – WHY)  

3. Diagram Fishbone (Tulang Ikan) atau Cause and Effect (Sebab dan 

Akibat) atau Ishikawa 

Diagram tulang ikan atau biasa disebut dengan fishbone diagram adalah 

salah satu tool yang digunakan dalam peningkatan kualitas. Diagram ini juga 

disebut dengan diagram Sebab-Akibat atau cause effect diagram. Penemu dari 

metode ini adalah seorang ilmuwan jepang bernama Dr. Kaoru Ishikawa pada 

tahun 60-an, sehingga metode ini sering juga disebut dengan diagram ishikawa. 

Pada awalnya metode ini lebih banyak dipergunakan dalam manajemen kualitas, 

selain fishbone diagram Dr. Ishikawa juga[ merupakan orang pertama yang 

memperkenalkan  alat atau metode pengendalian kualitas (7 tools) lainnya, yakni 

control chart, run chart, histogram, scatter diagram, pareto chart, dan flowchart.  

Nama lain dari fishbone diagram adalah Cause and Effect diagram (Sebab 

dan Akibat) ini dikarenakan diagram tersebut menggambarkan dan menunjukan 
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hubungan antara sebab dan akibat dari suatu permasalahan. Fishbone diagram 

digunakan untuk menunjukkan faktor-faktor lain penyebab (sebab) dan 

karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor penyebab 

permasalahan itu sendiri. Penemu fishbone diagram, Dr.Ishikawa telah 

menemukan ide pemikiran luar biasa yang dapat membantu dan memudahkan 

setiap orang, organisasi ataupun perusahaan dalam menyelesaikan sebuah 

permasalahan dengan tuntas sampai ke akarnya. Biasanya yaitu dengan 

mengumpulkan beberapa orang yang mempunyai pengalaman dan keahlian 

memadai menyangkut permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, seluruh 

anggota tim dapat memberikan pandangan dan pendapat ketika mengidentifikasi 

semua pertimbangan mengenai mengapa masalah tersebut dapat  terjadi 

(Murnawan dan Mustofa, 2014) 

 
Gambar 2.5 Diagram Sebab-akibat (Fishbone diagram) 

(Sumber: Murnawan dan Mustofa, 2014) 

 

2.6.1 Manfaat Serta Kelebihan dan Kekurangan Fishbone Diagram 

Kegunaan dasar diagram Fishbone (Tulang Ikan) Cause and Effect (Sebab 

dan Akibat) Ishikawa adalah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan 

penyebab-penyebab yang bisa saja timbul dari suatu efek khusus dan kemudian 

memisahkan akar penyebabnya 

Pada dasarnya diagram fishbone (Tulang ikan) atau cause and effect 

(Sebab dan akibat) Ishikawa dapat digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan berikut 

(Murnawan dan Mustofa, 2014): 

1. Menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan 
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2. Memunculkan pemikiran atau solusi dari suatu permasalahan 

3. Memudahkan dalam menyelidiki dan mencari fakta lebih lanjut  

4. Mengidentifikasi tindakan (bagaimana) untuk menciptakan hasil yang 

diinginkan  

5. Menggambarkan permasalahan secara lengkap dan tertata 

6. Menghasilkan pemikiran baru 

  Kelebihan fishbone diagram adalah dapat menjabarkan setiap 

permasalahan yang terjadi dan setiap orang yang terlibat di dalamnya secara 

mendetail serta dapat memberikan saran yang dapat saja menjadi penyebab 

masalah tersebut. Sedangkan kekurangan fishbone diagram adalah alasan atau 

pendapat mengenai sebuah permasalahan bergantung atau berdasarkan pada alat 

atau tool yang telah ada (opinion based on tool) dan di buat atau di rancang 

membatasi kemampuan tim atau pengguna secara visual dalam menguraikan 

permasalahan yang menggunakan metode “level why” yang dalam, kecuali bila 

media yang digunakan memiliki ukuran yang besar untuk dapat menyesuaikan 

dengan kebutuhan. Serta biasanya pemungutan suara atau pendapat digunakan 

untuk memilih penyebab yang paling mungkin yang terdaftar pada diagram 

tersebut. 

 

2.7 Perhitungan Matriks Lean 

  Dalam proses pembuatan produk diperlukan Cycle Time yang merupakan 

keseluruhan waktu yang dibutuhkan untuk mengolah bahan baku menjadi sebuah 

produk jadi. Pengukuran matriks lean ini akan memberikan gambaran awal 

mengenai kondisi perusahaan sebelum diterapkannya konsep lean dan bila lean 

telah diterapkan maka akan terlihat perubahan nilai yang baik pada matriks-

matriks ini. Proses produksi yang baik dan sesuai akan menghasilkan cycle time 

sama dengan nilai dari processing time. Ukuran efisiensi proses produksi dihitung 

dengan membandingkan processing time dengan cycle time yang dikenal dengan 

istilah Cycle Effectiveness (CE) (Putri dkk, 2016) 

 Saftiana et al, 2007 di kutip oleh wardani dkk, 2016 mengemukakan 

bahwa Process Cycle Time (PCE) atau Manufacturing Cycle Time merupakan alat 
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bantu analisis terhadap kegiatan-kegiatan produksi, misalnya untuk mengetahui 

berapa lama waktu yang digunakan dalam suatu aktifitas produksi, mulai dari 

penanganan bahan baku, proses pengolahannya hingga menjadi sebuah produk 

jadi (cycling time). Perhitungan Manufacturing Cycle Effectiveness (MCE) 

dilakukan dengan memanfaatkan data cycle time atau throughput time yang telah 

dikumpulkan. Untuk mendapatkan cycle time, dapat dilakukan dengan melakukan 

activity analysis. Analisis aktifitas (activity analysis) sendiri digunakan untuk 

mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang 

dilakukan perusahaan (wardani dkk, 2016) 

Diantara waktu yang membentuk throughput time, hanya processing time 

yang dapat digunakan untuk melaksanakan value added activities. Inspection 

time, moving time, dan waiting time dan merupakan waktu yang menunjukan 

adanya non value added activities atau kegiatan tidak bernilai tambah dalam 

proses layanan bagi customer (Putri dkk, 2016) 

Menurut Gasperz, Efisiensi siklus proses merupakan suatu cara dengan 

melakukan pengukuran untuk melihat seberapa efisien sistem produksi suatu 

pabrik, karena dengan menggunakan matriks ini, dapat dilihat bagaimana 

persentasi antara waktu proses terhadap waktu keseluran produksi yang dilakukan 

oleh pabrik. Suatu proses dapat dikatakan lean jika nilai PCE > 30%  

 Adapun rumus untuk menghitung efisiensi siklus proses adalah sebagai 

berikut (Gasperz, 2012): 

  Process Cycle Efficiency = 
                

               
 ........................... (2.1) 

Keterangan: 

Value Added Time  : waktu yang pada prosesnya memberikan nilai    

tambah 

Total Lead Time : adalah jumlah waktu yang dibuthkan untuk    

melakukan proses produksi dari awal hingga akhir 

dimulai ketika barang dipesan sampai dengan 

barang dikirim kepada pelanggan 
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Lead time merupakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk 

memproduksi suatu barang serta memberikan produk atau jasa kepada pelanggan 

dimulai sejak penerimaan permintaan. Apa yang menyebabkan lead time menjadi 

panjang, yaitu berarti terdapat proses yang berjalan dengan lambat, ini akan sangat 

memudahkan pada saat akan melakukan analisa keadaan perusahaan dan sekaligus 

memikirkan solusi yang tepat untuk diterapkan diperusahaan (Gasperz, 2012). 

 

2.8 Perhitungan Takt Time 

"Takt" berasal dari bahasa Jerman yang memiliki arti "beat." Takt time 

juga dapat diartikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah 

produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan (Hasan dkk, 2018). Proses 

perhitungan takt time ini berguna untuk menyeimbangkan antara kebutuhan 

konsumen dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan tersebut. 

Selain itu, melalui perhitungan Takt Time diharapkan perusahaan mampu untuk 

mengidentifikasi dan menemukan beberapa informasi seperti titik atau nilai rata-

rata yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk dalam upaya pemenuhan 

permintaan dan kebutuhan konsumen (Trislianto dkk, 2018) 

Takt time juga memiliki fungsi sebagai pengukuran seberapa lama proses 

produksi berlangsung pada sebuah stasiun kerja (Workstation) yang seharusnya 

dilakukan atau biasa disebut dengan waktu ideal proses produksi untuk 

menyelesaikan tugas satu produk (Rother and Shook,1999 dikutip oleh Ravizar, 

2018). Penggunaan takt time sangat berguna untuk mengetahui bagaimana kondisi 

terkini atau kondisi aktual perusahaan dan kecepatan proses produksi yang sedang 

berjalan. Umumnya takt time akan dibandingkan dengan cycle time, dimana jika 

cycle time memiliki nilai lebih rendah dari takt time maka dapat disimpulkan 

bahwa banyak waktu menganggur pada proses tersebut atau kecepatan proses 

terlalu cepat, sedangkan jika cycle time memiliki nilai lebih tinggi dari takt time 

maka dapat disimpulkan proses tersebut overload atau beban kerja pada proses 

tersebut melebihi yang seharusnya (Ravizar, 2018). Cycle time adalah jumlah 

waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas atau proses dalam pembuatan 

produk (Hasan dkk, 2018) 
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Adapun rumus dalam menghitung Takt time adalah sebagai berikut 

(Ravizar, 2018): 

T = 
 A

 
 ..................................................... (2.2) 

 

Keterangan: 

T   : Takt Time  

Ta : Time Available (Waktu kerja bersih yang tersedia) 

D  : Demand (Permintaan Pelanggan) 

 Time Available didapat dengan cara mengurangi waktu dalam 1 shift kerja 

dengan waktu istirahat. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Alur Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah ataupun tahapan- 

tahapan yang dilakukan dalam penelitian. Adapun tahapannya yaitu: 

Survei Pendahuluan

Mulai

Studi Literatur

Perumusan Masalah

Identifikasi Masalah

Penetapan Tujuan

Pengumpulan Data

Data Primer:                                             Data Sekunder

1. Data Waktu Proses Produksi              1.Profil Perusahaan

2. Data Jumlah Operator Proses Produksi         2.Dokumentsi Proses Produksi

3. Data Jumlah Stasiun Kerja dan Mesin

  

Pengolahan Data

Identifikasi Waste yang Terjadi

Membuat CVSM (Current Value Stream Mapping)

Pembuatan Diagram Fishbone

Membuat FVSM (Future Value Stream Mapping)

Analisa

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Usulan Perbaikan

Pembuatan WRM (Waste Relationship Matrix)

 
Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 



 

39 

 

3.2 Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan adalah kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

mencari permasalahan yang sedang terjadi dan sedang dihadapi oleh perusahaan 

yang memerlukan penanganan dan perbaikan untuk kemudian dijadikan tema 

penelitian. Pada tahap ini, dilakukan wawancara langsung pada pihak perusahaan 

dan melalui pengamatan terhadap situasi dan kondisi di PKS PTPN V Sei Galuh. 

Pengamatan ini dilakukan untuk memperoleh informasi-informasi yang 

berhubungan dengan aliran proses produksi. Dari hasil survei pendahuluan, 

terdapat beberapa permasalahan seperti masih terjadi nya hambatan-hambatan 

pada proses produksi, serta belum mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk 

proses produksinya.  

 

3.3 Studi Literatur 

Studi literature merupakan cara untuk menyelesaikan persoalan dalam 

sebuah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan referensi tentang 

pengamatan dan agar permasalahan yang diteliti dapat diselesaikan dengan baik 

dan benar. Studi literatur juga dilakukan untuk memperoleh informasi pendukung 

yang diperlukan sebagai panduan dalam penyusunan laporan penelitian, yakni 

dengan mempelajari beberapa jurnal, referensi-referensi, dan semua pelajaran 

yang berkaitan dengan penelitian, yaitu mengenai lean manufacturing serta tools 

yang digunakan dalam lean manufacturing 

 

3.4 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung 

pada lantai produksi berdasarkan pada teori-teori seven waste untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada objek penelitian berdasarkan 

survei pendahuluan yang telah dilakukan dan didukung oleh teori dan konsep 

yang relevan. Proses identifikasi yang dilakukan ialah dengan mengamati 

aktivitas-aktivitas dalam proses produksi pengolahan kelapa sawit dimulai dari 

stasiun sortasi hingga klarifikasi dan kemudian mencatat waktu hasil pengamatan 
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3.5 Perumusan Masalah 

Pada tahap ini, permasalahan yang berkaitan dengan penelitian kemudian 

dirumuskan untuk memperjelas mengenai masalah yang akan diteliti dan agar 

penelitian menjadi lebih terarah serta mencari solusi permasalahan tersebut 

melalui penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini masalah yang diteliti 

ialah berkaitan dengan bagaimana meminimasi waste (Pemborosan) yang 

dominan terjadi pada proses produksi Crude Palm Oil (minyak sawit). 

 

3.6 Penetapan Tujuan 

Penetapan tujuan dalam penelitian perlu dilakukan agar hasil akhir dari 

penelitian lebih ter-arah dan sesuai dengan hasil akhir yang diharapkan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk meminimasi waste (pemborosan) pada stasiun proses 

produksi pengolahan kelapa sawit yaitu stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer 

dan thressing serta memberikan usulan perbaikan proses produksi yang baik 

kepada perusahaan. 

 

3.7 Pengumpulan Data 

Data merupakan komponen yang sangat penting dalam melakukan sebuah 

penelitian. Data yang digunakan harus akurat sehingga dapat menghasilkan 

informasi yang jelas. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung di perusahaan 

yang sedang diteliti dengan melakukan observasi atau pengamatan dan 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses produksi 

pengolahan kelapa sawit di perusahaan. Data ini terdiri dari: Data waktu 

aktifitas proses produksi, data jumlah operator, serta data jumlah stasiun 

dan mesin 

2. Data Sekunder 

Data Skunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur dan 

referensi yang berhubungan dengan masalah yang sedang di teliti, dan juga data 
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yang diperoleh dengan cara menelusuri dokumen-dokumen perusahaan, yaitu 

Profil perusahaan dan dokumentasi proses produksi. 

 

3.8 Pengolahan Data 

Adapun tahapan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Identifikasi Penyebab Waste 

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dan pengamatan terhadap waktu 

yang dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas penyebab munculnya waste 

waiting time dilantai produksi. Pengamatan dilakukan secara langsung 

pada stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer dan thressing serta 

wawancara dengan mandor dan operator di stasiun tersebut. 

2. Pembuatan Current Value Stream Mapping (CVSM)  

Sebagai gambaran awal waste waiting time yang terjadi di stasiun sortasi, 

loading ramp, sterilizer dan thressing dengan cara menguraikan kegiatan 

proses produksi serta waktu yang dihabiskan pada tiap proses nya untuk 

selanjutnya dilakukan pengelompokan kegiatan produksi manakah yang 

termasuk kedalam value added activity, non value added activity, 

necessary non value added activity dan dilakukan pemetaan dalam current 

value stream mapping serta perhitungan nilai efisiensi produksi untuk 

melihat besaran persentase efisiensi kegiatan produksi yang dilakukan. 

3. Pembuatan Diagram Fishbone 

Tahap ini dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa aspek dalam 

produksi seperti mesin, metode, manusia, material atau peralatan untuk 

mengetahui sebab-akibat dari waste yang terjadi pada lantai produksi 

4. Pembuatan WRM (Waste Relationship Matrix) 

Dibuat untuk mengidentifikasi dan mengetahui keterkaitan atau hubungan 

antar masing-masing waste yang terjadi, yaitu dengan pembuatan 

kuesioner yang berisikan hubungan keterkaitan antar waste dan 

selanjutnya dilakukan pembobotan untuk melihat persentase hubungan 
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waste untuk selanjutnya diberikan usulan perbaikan berdasarkan persen 

hubungan waste yang paling besar atau dominan 

5. Usulan Perbaikan 

Pada tahap ini, penulis memberikan usulan perbaikan terhadap perusahaan 

berdasarkan akar penyebab permasalahan yang telah ter-identifikasi dari 

pembuatan diagram sebab-akibat (fishbone diagram) serta persen 

hubungan antar waste yang paling dominan dalam perhitungan WRM 

(Waste Relation Matrix) 

6. Pembuatan Future Value Stream Mapping (FVSM)  

Sebagai gambaran usulan kondisi perbaikan terhadap waste yang terjadi di 

stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer dan thressing, dilakukan dengan 

mencatat ulang waktu proses produksi setelah perbaikan dan melakukan 

perhitungan kembali untuk melihat nilai persen efisiensi setelah perbaikan   

 

3.9 Analisa 

Hasil pengolahan data selanjutnya akan dianalisa dan tahapan ini adalah 

pemaparan hasil pengolahan. Yakni pengolahan mulai dari identifikasi waste, 

current value stream mapping, future value stream mapping dan diagram sebab 

akibat. 

 

3.10 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Yaitu 

dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan 

sebelumnya serta memberi penyampaian saran untuk penelitian selanjutnya 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

  Adapun kesimpulan yang dapat dirangkum berdasarkan penelitian yang 

telah dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Berdasarkan analisis Current State Value Stream Mapping, waste yang 

teridentifikasi adalah Unnecessary Motion (gerakan tidak perlu), Defect 

(produk cacat), Waiting (waktu tunggu), overprocessing (proses produksi 

berlebih) dan Transportation (perpindahan material) 

2. Berdasarkan hasil perhitungan Waste Relationship Matrix, waste dominan 

yang terjadi di PTPN V Sei Galuh adalah overprocessing dengan persentase 

sebesar 22,60%, persentase waste tersebut mempengaruhi serta 

memunculkan waste lain yaitu waiting dengan persentase sebesar 21,73% 

disusul waste defect dengan persentase sebesar 18,26%.  

3. Adapun rekomendasi perbaikan yang didapat berdasarkan hasil analisa 

menggunakan fishbone diagram untuk mereduksi waste yang terjadi yaitu: 

a. Waste unnecessary motion 

Menerapkan sistem sanksi atau punnishment baik kepada pekerja 

maupun atasan yang lalai, teledor,dan tidak disiplin saat bekerja 

b. Waste defect  

Rekomendasi perbaikan waste defect pada stasiun sortasi  

1) Memberi pengarahan dan penyuluhan mengenai tata cara penyortiran 

yang baik dan benar serta pemanenan buah dengan kualitas yang baik  

2) Membuat penjadwalan khusus mengenai penerimaan atau kedatangan 

bahan baku sesuai kebutuhan produksi dan kapasitas produksi per 

agar pasokan bahan baku terkendali tanpa ada nya penumpukan 

bahan baku yang bermalam 

Rekomendasi perbaikan waste defect pada stasiun sterilizer: 

Menerapkan sistem FIFO dengan tepat, baik dan benar, yaitu dengan 

melakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap buah yang lebih dahulu 
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datang, kemudian melakukan proses pengolahan yang berbeda dan 

terpisah terhadap buah yang sudah bermalam (restan) ataupun buah yang 

sudah terlalu matang dengan tujuan agar kualitas buah restan tidak 

semakin buruk serta tidak mempengaruhi buah yang masih fresh 

c. Waste waiting time 

     Rekomendasi perbaikan waste waiting time pada stasiun sortasi  

1) Memposisikan alat bantu mesin bulldozer dekat dengan stasiun 

penurunan buah dan standby pada saat proses pembongkaran bahan baku 

berlangsung agar jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh dan saat proses 

penurunan bahan baku alat bantu tidak perlu melakukan kegiatan 

runut-balik sehingga tidak terjadi waktu menunggu dan buah 

langsung dapat diturunkan kedalam loaing ramp dan sortasi kembali 

memiliki space yang cukup untuk membongkar muatan buah 

selanjutnya 

2) memaksimalkan area sortasi yang ada dengan mengaktifkan kembali 

satsiun sortasi yang ada pada sisi lain perusahaan 

Rekomendasi perbaikan waste waiting time pada stasiun loading ramp: 

1) Menambah jumlah lori untuk menghindari kegiatan menunggu 

transfer lori oleh operator loading ramp 

2) Melakukan pemeriksaan dan maintanance secara berkala untuk 

menghindari kerusakan lebih parah pada pintu loading ramp maupun 

komponen lainnya dengan membuat kartu laporan mantanance serta 

lembar prosedur maintanance sehingga kegiatan perawatan dan 

maintanance lebih tersusun dan terjadwal dengan baik. 

3) Menambah jumlah operator dengan tujuan untuk mempercepat proses 

pengisian buah ke dalam lori 

  Rekomendasi perbaikan waiting time pada stasiun sterilizer: 

Melakukan pemeriksaan dan maintanance secara berkala untuk 

menghindari kerusakan lebih parah pada mesin-mesin sterilizer maupun 

komponen lainnya dengan membuat kartu laporan mantanance serta 
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lembar prosedur maintanance sehingga kegiatan perawatan dan 

maintanance lebih tersusun dan terjadwal dengan baik. 

Rekomendasi perbaikan waste waiting time pada stasiun thressing: 

Menambah operator kendali crane, memberi pelatihan terlebih dahulu 

mengenai tata cara mengoperasikan crane 

d. Waste overprocessing 

Melakukan pemeriksaan, perawatan dan perbaikan secara rutin dan berkala 

mengingat kondisi dan usia dari mesin yang sudah lama dengan membuat 

kartu laporan mantanance serta lembar prosedur maintanance, melakukan 

penggantian part atau bagian-bagian yang mengalami kerusakan segera 

agar tidak memperparah kerusakan dan mempengaruhi mesin lainnya, 

memberi pemahaman kepada operator mengenai kondisi buah yang akan 

diolah, karena kondisi buah akan mempengaruhi bagaimana setting mesin 

yang baik untuk melakukan proses pengolahan nantinya 

e. Waste transportation 

Menambah jumlah transfer carriage  untuk mengurangi frekuensi transfer 

lori secara berulang, kemudian rancang bangun ulang rel menggunakan 

sistem otomatis dengan tujuan agar lori dapat langsung di bawa menuju 

tabung perebusan tanpa perlu menunggu lori selanjutnya 

4. Berdasarkan future value stream mapping yang menggambarkan kondisi  

perusahaan setelah dilakukan perbaikan, terjadi peningkatan efektifitas 

proses produksi serta tidak ada lagi kegiatan produksi yang dapat 

memperlambat jalannya proses produksi, hal ini berdampak pada 

peningkatan kualitas dan kuantitas dalam proses pengolahan kelapa sawit, 

yaitu jumlah buah yang dapat diolah per harinya lebih banyak dari 

sebelumnya dan menghasilkan CPO dalam jumlah yang lebih banyak pula, 

jika hal tersebut dapat terus berlangsung perusahaan dapat memenuhi target 

produksi sesuai dengan yang di inginkan. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran untuk 

PTPN V Sei Galuh dan peneliti di masa yang akan datang. 

1. Perlu dilakukan perancangan ulang pada beberapa stasiun untuk 

memaksimalkan kinerja pabrik, serta melakukan simulasi atau permodelan 

dengan menggunakan perkangkat lunak agar kondisi sistem dapat 

tergambarkan dengan baik. Simulasi ini juga dapat membantu 

menggambarkan proses produksi mendekati kondisi nyata atau yang 

sebenarnya sesuai skenario yang telah dibuat 

2. Hendaknya kinerja operator setiap departemen lebih ditinjau lagi, 

dikarenakan saat melakukan proses produksi banyak operator yang tidak 

serius dan tekun dalam bekerja hal tersebut tentunya akan berdampak 

terhadap kualitas produk maupun jumlah produk yang dihasilkan. 
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Lampiran A 

KUESIONER WASTE RELATIONSHIP MATRIX (WRM) TERHADAP 

PRODUKSI CPO DI PTPN V SEI GALUH 

 

Identitas Responden 

Nama  

Departemen  

 

Kuesioner ini merupakan kuesioner hubungan antar waste (pemborosan) yang 

terjadi pada bagian produksi CPO di PTPN V Sei Galuh. 

 

Instruksi pengisian : Ada 6 pertanyaan dalam 1 tabel kuesioner WRM. Isi jawaban 

dibawah ini dengan melingkari pilihan jawaban sesuai dengan yang terjadi di 

PTPN V Sei Galuh. 

No Pertanyaan Pilihan jawaban Skor 

1 

Apakah proses pengolahan bahan baku berlebihan 

(Overprocessing) dapat menghasilkan persediaan 

(Inventories) 

a. Selalu         

b. Kadang-kadang 

c. Jarang 

= 4  

= 2 

= 0 

2 

Bagaimanakah jenis hubungan antara proses 

pengolahan bahan baku berlebihan 

(Overprocessing)  dengan persediaan 

(Inventories) 

a. Jika Overprocessing naik maka 

Inventories naik   

b. Jika Overprocessing naik maka 

Inventories tetap   

c. Tidak tentu tergantung keadaan 

= 2  

= 1  

= 0 

3 

Dampak terhadap persediaan (Inventories) karena 

proses pengolahan bahan baku berlebihan 

(Overprocessing) 

a. Tampak secara langsung dan 

jelas   

b. Butuh waktu untuk muncul   

c. Tidak sering muncul 

= 4  

= 2 

= 0 

4 

Menghilangkan dampak proses pengolahan bahan 

baku berlebihan (Overprocessing) terhadap 

persediaan (Inventories) dapat dicapai dengan 

cara . . .   

a. Metode engineering 

b. Sederhana dan langsung 

c. Solusi instruksional 

= 2  

= 1 

= 0 

5 

Dampak proses pengolahan bahan baku 

berlebihan (Overprocessing) terhadap persediaan 

(Inventories) terutama mempengaruhi .. 

a. Kualitas produk   

b. Produktifitas sumber daya 

c. Waktu proses   

d. Kualitas dan produktifitas 

e. Kualitas dan waktu proses 

f. Produktifitas dan waktu proses    

g. Kualitas, produktifitas dan 

waktu proses 

= 1  

= 1 

= 1 

= 2 

= 2 

= 2  

= 4 

6 

Sebesar apa dampak pengolahan bahan baku 

berlebihan (Overprocessing) terhadap persediaan 

(Inventories) akan meningkatkan lead time 

a. Sangat tinggi  

b. Sedang   

c. Rendah    

= 4  

= 2 

= 0 



Lampiran A 

KUESIONER WASTE RELATIONSHIP MATRIX (WRM) TERHADAP 

PRODUKSI CPO DI PTPN V SEI GALUH 

 

Identitas Responden 

Nama  

Departemen  

 

Kuesioner ini merupakan kuesioner hubungan antar waste (pemborosan) yang 

terjadi pada bagian produksi CPO di PTPN V Sei Galuh. 

 

Instruksi pengisian : Ada 6 pertanyaan dalam 1 tabel kuesioner WRM. Isi jawaban 

dibawah ini dengan melingkari pilihan jawaban sesuai dengan yang terjadi di 

PTPN V Sei Galuh. 

No Pertanyaan Pilihan jawaban Skor 

1 

Apakah proses pengolahan bahan baku 

berlebihan (Overprocessing) menghasilkan 

cacat bahan baku (Defect) 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang 

= 4  

= 2 

= 0 

2 

Bagaimanakah jenis hubungan antara proses 

pengolahan bahan baku berlebihan 

(Overprocessing) dan cacat bahan baku 

(Defect) 

a. Jika Overprocessing naik maka 

Defect  naik   

b. Jika Overprocessing naik maka 

Defect tetap   

c. Tidak tentu tergantung keadaan 

= 2  

= 1  

= 0 

3 

Dampak terhadap cacat bahan baku (Defect) 

karena proses pengolahan bahan baku 

berlebihan (Overprocessing) 

a. Tampak secara langsung dan 

jelas   

b. Butuh waktu untuk muncul   

c. Tidak sering muncul 

= 4  

= 2 

= 0 

4 

Menghilangkan dampak proses pengolahan 

bahan baku berlebihan (Overprocessing) 

terhadap cacat bahan baku (Defect) dapat 

dicapai dengan cara . . . 

a. Metode engineering 

b. Sederhana dan langsung 

c. Solusi instruksional 

= 2  

= 1 

= 0 

5 

Dampak proses pengolahan bahan baku 

berlebihan (Overprocessing) terhadap cacat 

bahan baku (Defect) terutama mempengaruhi... 

a. Kualitas produk   

b. Produktifitas sumber daya 

c. Waktu proses   

d. Kualitas dan produktifitas 

e. Kualitas dan waktu proses 

f. Produktifitas dan waktu proses    

g. Kualitas, produktifitas dan 

waktu proses 

= 1  

= 1 

= 1 

= 2 

= 2 

= 2  

= 4 

6 

Sebesar apa dampak proses pengolahan bahan 

baku berlebihan (Overprocessing) terhadap 

terhadap cacat bahan baku (Defect) akan 

meningkatkan lead time 

a. Sangat tinggi  

b. Sedang   

c. Rendah    

= 4  

= 2 

= 0 



Lampiran A 

KUESIONER WASTE RELATIONSHIP MATRIX (WRM) TERHADAP 

PRODUKSI CPO DI PTPN V SEI GALUH 

Identitas Responden 

Nama  

Departemen  

 

Kuesioner ini merupakan kuesioner hubungan antar waste (pemborosan) yang 

terjadi pada bagian produksi CPO di PTPN V Sei Galuh. 

 

Instruksi pengisian : Ada 6 pertanyaan dalam 1 tabel kuesioner WRM. Isi jawaban 

dibawah ini dengan melingkari pilihan jawaban sesuai dengan yang terjadi di 

PTPN V Sei Galuh. 

No Pertanyaan Pilihan jawaban Skor 

1 

Apakah proses pengolahan bahan baku berlebihan 

(Overprocessing) menghasilkan pergerakan yang tidak 

perlu (Motion) 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang 

= 4  

= 2 

= 0 

2 

Bagaimanakah jenis hubungan antara proses pengolahan 

bahan baku berlebihan (Overprocessing)  dan pergerakan 

yang tidak perlu (Motion) 

a. Jika Overprocessing naik 

maka Motion naik   

b. Jika Overprocessing naik 

maka Motion tetap   

c. Tidak tentu tergantung 

keadaan 

= 2  

= 1  

= 0 

3 

Dampak terhadap pergerakan yang tidak perlu (Motion) 

karena proses pengolahan bahan baku berlebihan 

(Overprocessing) 

a. Tampak secara langsung 

dan jelas   

b. Butuh waktu untuk muncul   

c. Tidak sering muncul 

= 4  

= 2 

= 0 

4 

Menghilangkan dampak proses pengolahan bahan baku 

berlebihan (Overprocessing) terhadap pergerakan yang 

tidak perlu (Motion) dapat dicapai dengan cara . . . 

a. Metode engineering 

b. Sederhana dan langsung 

c. Solusi instruksional 

= 2  

= 1 

= 0 

5 

Dampak proses pengolahan bahan baku berlebihan 

(Overprocessing) terhadap pergerakan yang tidak perlu 

(Motion) terutama mempengaruhi .. 

a. Kualitas produk   

b. Produktifitas sumber daya 

c. Waktu proses   

d. Kualitas dan produktifitas 

e. Kualitas dan waktu proses 

f. Produktifitas dan waktu 

proses    

g. Kualitas, produktifitas dan 

waktu proses 

= 1  

= 1 

= 1 

= 2 

= 2 

= 2  

= 4 

6 

Sebesar apa dampak proses pengolahan bahan baku 

berlebihan (Overprocessing) terhadap terhadap 

pergerakan yang tidak perlu (Motion) akan meningkatkan 

lead time 

a. Sangat tinggi  

b. Sedang   

c. Rendah    

= 4  

= 2 

= 0 



Lampiran A 

KUESIONER WASTE RELATIONSHIP MATRIX (WRM) TERHADAP 

PRODUKSI CPO DI PTPN V SEI GALUH 

 

Identitas Responden 

Nama  

Departemen  

 

Kuesioner ini merupakan kuesioner hubungan antar waste (pemborosan) yang 

terjadi pada bagian produksi CPO di PTPN V Sei Galuh. 

 

Instruksi pengisian : Ada 6 pertanyaan dalam 1 tabel kuesioner WRM. Isi jawaban 

dibawah ini dengan melingkari pilihan jawaban sesuai dengan yang terjadi di 

PTPN V Sei Galuh. 

No Pertanyaan Pilihan jawaban Skor 

1 

Apakah proses pengolahan bahan baku 

berlebihan (Overprocessing) menghasilkan 

perpindahan material (Transportation) 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang 

= 4  

= 2 

= 0 

2 

Bagaimanakah jenis hubungan antara proses 

pengolahan bahan baku berlebihan 

(Overprocessing)  dan perpindahan material 

(Transportation) 

a. Jika Overprocessing naik maka 

Transportation naik   

b. Jika Overprocessing naik 

makaTransportation tetap   

c. Tidak tentu tergantung keadaan 

= 2  

= 1  

= 0 

3 

Dampak terhadap perpindahan material 

(Transportation) karena proses pengolahan 

bahan baku berlebihan (Overprocessing) 

a. Tampak secara langsung dan jelas   

b. Butuh waktu untuk muncul   

c. Tidak sering muncul 

= 4  

= 2 

= 0 

4 

Menghilangkan dampak proses pengolahan 

bahan baku berlebihan (Overprocessing) 

terhadap perpindahan material 

(Transportation) dapat dicapai dengan cara . . . 

a. Metode engineering 

b. Sederhana dan langsung 

c. Solusi instruksional 

= 2  

= 1 

= 0 

5 

Dampak proses pengolahan bahan baku 

berlebihan (Overprocessing)terhadap 

perpindahan material (Transportation) 

terutama mempengaruhi .. 

a. Kualitas produk   

b. Produktifitas sumber daya 

c. Waktu proses   

d. Kualitas dan produktifitas 

e. Kualitas dan waktu proses 

f. Produktifitas dan waktu proses    

g. Kualitas, produktifitas dan waktu 

proses 

= 1  

= 1 

= 1 

= 2 

= 2 

= 2  

= 4 

6 

Sebesar apa dampak proses pengolahan bahan 

baku berlebihan(Overprocessing) terhadap 

terhadap perpindahan material 

(Transportation) akan meningkatkan lead time 

a. Sangat tinggi  

b. Sedang   

c. Rendah    

= 4  

= 2 

= 0 



Lampiran A 

KUESIONER WASTE RELATIONSHIP MATRIX (WRM) TERHADAP 

PRODUKSI CPO DI PTPN V SEI GALUH 

Identitas Responden 

Nama  

Departemen  

 

Kuesioner ini merupakan kuesioner hubungan antar waste (pemborosan) yang 

terjadi pada bagian produksi CPO di PTPN V Sei Galuh. 

 

Instruksi pengisian : Ada 6 pertanyaan dalam 1 tabel kuesioner WRM. Isi jawaban 

dibawah ini dengan melingkari pilihan jawaban sesuai dengan yang terjadi di 

PTPN V Sei Galuh. 

No Pertanyaan Pilihan jawaban Skor 

1 

Apakah proses pengolahan bahan baku berlebihan 

(Overprocessing) menghasilkan waktu menunggu 

(Waiting) 

a. Selalu 

b. Kadang-kadang 

c. Jarang 

= 4  

= 2 

= 0 

2 

Bagaimanakah jenis hubungan antara proses 

pengolahan bahan baku berlebihan 

(Overprocessing)  dan waktu menunggu (Waiting) 

a. Jika Overprocessing naik 

maka Waiting naik   

b. Jika Overprocessing naik 

maka Waiting tetap   

c. Tidak tentu tergantung 

keadaan 

= 2  

= 1  

= 0 

3 

Dampak terhadap waktu menunggu (Waiting) 

karena proses pengolahan bahan baku berlebihan 

(Overprocessing) 

a. Tampak secara langsung dan 

jelas   

b. Butuh waktu untuk muncul   

c. Tidak sering muncul 

= 4  

= 2 

= 0 

4 

Menghilangkan dampak proses pengolahan bahan 

baku berlebihan (Overprocessing) terhadap waktu 

menunggu (Waiting) dapat dicapai dengan cara . . . 

a. Metode engineering 

b. Sederhana dan langsung 

c. Solusi instruksional 

= 2  

= 1 

= 0 

5 

Dampak proses pengolahan bahan baku berlebihan 

(Overprocessing) terhadap waktu menunggu 

(Waiting) terutama mempengaruhi .. 

a. Kualitas produk   

b. Produktifitas sumber daya 

c. Waktu proses   

d. Kualitas dan produktifitas 

e. Kualitas dan waktu proses 

f. Produktifitas dan waktu 

proses    

g. Kualitas, produktifitas dan 

waktu proses 

= 1  

= 1 

= 1 

= 2 

= 2 

= 2  

= 4 
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Abstrak  
 

PT. Perkebunan Nusantara V(PTPN V) Sei Galuh merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

pengolahan kelapa sawit menjadi CPO (Crude Palm Oil) dan Kernel, beroperasi di desa Sei Galuh 

kecamatan Tapung kota pekanbaru. Pada proses pengolahan kelapa sawit terdapat beberapa pemborosan 

yang terjadi yaitu berupa Defect, Overprocessing, Transportation, Unnecessary motion dan Waiting ini 

berdampak pada lambatnya  proses produksi dan menyebabkan tidak tercapainya target produksi 

perusahaan. Untuk mereduksi pemborosan yang terjadi diperlukan suatu perbaikan yang dapat 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui pendekatan lean. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi jenis pemborosan yang terjadi pada proses produksi CPO (Crude Palm Oil), 

mengidentifikasi waste dominan dan memberikan rekomendasi perbaikan dari waste yang terjadi pada 

proses produksi CPO (Crude Palm Oil). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan rekomendasi 

yang telah diterapkan terjadi peningkatan efesiensi dari 51,75% menjadi 65,61%.  
 

Kata Kunci: Lean Manufacutring, Pemborosan, Value Stream Mapping (VSM), Waste Relationship  

Matrix (WRM) 

 

Abstract 
 

[Minimation Of Production time With Using Lean Manufacturing Approach In PTPN V Sei Galuh]  
PT. Perkebunan Nusantara V (PTPN V) Sei Galuh is a company engaged in processing palm oil into CPO 

(Crude Palm Oil) and Nut, operating in Sei Galuh village, Tapung sub-district, Pekanbaru  City. In the 

palm oil processing there are several wastes that occur in the form of Defect, Over processing, 

Transportation, Unnecessary motion and Waiting that impact to production process that become slow and 

caused decreasing and company’s can;t achieved production target. To reduce waste that occurs needed 

an improvement that can provide added value to the company through a lean approach. The purpose of 
this study is to identify the types of waste that occur in the CPO (Crude Palm Oil) production process, 

identify dominant waste and provide recommendations for improvement of the waste that occurs in the 

CPO (Crude Palm Oil) production process. Based on the research and  recommendations that have been 

applied increased efficiency from 51.75% to 65.61% 

 

Keywords: Lean Manufacutring, Waste, Value Stream Mapping (VSM), Waste Relationship Matrix  

 (WRM) 

 

1. Pendahuluan  

Era perindustrian kini semakin maju dan 

berkembang, dibuktikan dengan semakin banyaknya 

perusahaan yang bergerak di perindustrian manufaktur 
yang mengolah dan menghasilkan berbagai macam 

produk. Tentunya hal ini menimbulkan terjadinya 

persaingan antar perusahaan, maka dari itu untuk dapat 

memenangkan persaingan serta tetap bertahan dalam 

sebuah persaingan, perusahaan harus lebih giat dalam 

mengoptimalkan serta mengembangkan strategi 
perusahaan yang lebih kompetitif agar mampu bersaing, 

baik dari segi proses produksi, kualitas bahan baku, 

kualitas produk yang dihasilkan, serta pemasaran. Hal 

ini bertujuan untuk meningkatkan output dari 

perusahaan itu sendiri. Salah satu bidang perindustrian 
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yang semakin banyak berkembang saat ini adalah 

industri pengolahan kelapa sawit. 

Kelapa sawit merupakan salah satu tanaman 

perkebunan dengan prospek yang baik, hal ini 

dikarenakan konsumsi terhadap hasil olahan kelapa 

sawit terus meningkat di tiap tahunnya. Di dalam buku 

Indonesia Eximbank Institute (2019) Tanaman kelapa 

sawit baik berupa minyak mentah maupun hasil 

olahannya masih menjadi komoditas penghasil devisa 

non-migas paling besar di indonesia dengan 

pertumbuhan sekitar 6,17%, hal tersebut menjadi salah 
satu faktor semakin banyaknya pembukaan lahan serta 

berdirinya perusahaan pengolahan kelapa sawit   

Dalam sebuah perusahaan manufaktur, proses 

produksi merupakan salah satu bagian penting terhadap 

keterkaitannya dengan output yang akan di hasilkan, 

maka dari itu perusahaan harus dapat melihat kegiatan 

atau aktivitas yang memiliki nilai tambah dan yang 

tidak, untuk menciptakan proses produksi yang efektif 

dan efisien, hal ini sejalan dengan apa yang di 

kemukakan oleh Gaspersz, (2012) bahwa dalam 

perusahaan manufaktur terdapat aktivitas memiliki nilai 
tambah (value added) dan tidak bernilai tambah (non 

value added) atau pemborosan (waste). Pemborosan 

(waste) akan mengakibatkan pemakaian sumber daya 

mulai dari energi, sumber daya manusia, dan waktu 

yang semakin tinggi, maka proses produksi tersebut 

tidak efesien. 

PTPN V Sei Galuh merupakan badan usaha milik 

negara yang bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit, 

dimana kegiatan utamanya adalah memproduksi CPO 

(Crude Palm Oil) dan inti sawit (kernel). Terdapat 

beberapa permasalahan yang timbul saat proses produksi 
yaitu pada stasiun sortasi, loading ramp, dan Thressing, 

antara lain terjadinya waktu tunggu dari proses 

sebelumnya menuju ke proses selanjutnya yang 

menyebabkan pemborosan waktu dan produktivitas 

pabrik menurun. Permasalahan yang terjadi antara lain 

penumpukan buah kelapa sawit pada stasiun sortasi 

akibat dari transfer lori yang lama, waktu siklus 

perebusan yang melebihi waktu standar perusahaan 

yaitu dsri 90 menit menjadi 105-110 menit. Hal ini 

disebabkan oleh kualitas bahan baku serta kondisi mesin 

pada perusahaan yang tidak maksimal. Penyebab lainnya 

yaitu mesin hosting crane pada perusahaan terdapat  dua 
buah, namun hanya menggunakan satu buah.  

Permasalahan-permasalahan tersebut 

mengakibatkan timbulnya beberapa pemborosan 

(waste), antara lain defect, overprocessing, 

transportation, unnecessary motion dan waiting. Maka 

untuk meminimasi waktu produksi serta waste yang 

terjadi agar proses produksi menjadi lebih efektif dan 

efisien, digunakan konsep lean manufacturing yang 

merupakan metode untuk meningkatkan responsiveness 

melalui usaha pengurangan pemborosan (waste), 

continuous improvement dan cost reduction (Motwani, 

2003 dikutip oleh Jakfar. A, dkk, 2014) dengan 

menggunakan metode VSM (Value Stream Mapping) 

untuk mengevaluasi kinerja pada proses produksi serta 

mengidentifikasi letak terjadinya waste, dan 

menggunakan WRM (Waste Relation Matrix) untuk 

mengetahui pengaruh hubungan antar waste yang terjadi 

sehingga dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan pada 

lantai produksi agar tidak terjadi pemborosan dan 

kegiatan produksi yang dapat merugikan perusahaan 

Penelitian ini bertujuan untuk meminimasi waktu 

proses produksi dengan mengidentifikasi waste yang 
terjadi dan waste dominan pada proses produksi yang 

mempengaruhi terjadinya pemborosan lainnya pada 

proses pengolahan kelapa sawit.   

 

2. Tinjauan Pustaka 

 
Lean Manufacturing 

lean manufacturing adalah sebagai suatu 

pendekatan atau sistem tertata secara sistematik yang 

digunakan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan 

pemborosan melalui perbaikan berulang secara terus 

menerus (continuous improvement). Gaspersz, 2012 

berpendapat bahwa lean merupakan suatu upaya yang 

berlangsung secara terus-menerus untuk menghilangkan 

pemborosan (waste) pada sistem produksi serta untuk 

meningkatkan nilai tambah (Value added) terhadap 

produk baik berupa barang ataupun jasa, sehingga dapat 

memberikan nilai kepada pelanggan (Customer Value). 
Tujuan konsep lean yaitu meningkatkan penilaian 

pelanggan (customer value) secara terus menerus 

melalui peningkatan perbandingan antara nilai tambah 

terhadap waste (the value-to-waste ratio). 

Berikut merupakan lima konsep dasar lean, yaitu 

(Gaspersz, 2012) : 

1) Mengidentifikasi nilai produk (barang dan/atau jasa) 

berdasarkan sudut pandang konsumen, dimana 

konsumen menginginkan produk (barang dan/atau 

jasa) berkualitas tinggi, dengan harga yang 

kompetitif dan relatif terjangkau serta 
pendistribusian dengan tepat waktu.  

2) mengidentifikasi value stream process mapping 

(pemetaan proses pada value stream) untuk setiap 

produk (barang dan/atau jasa). (Catatan: umumnya 

sistem manajemen perusahaan industri yang ada di 

Indonesia hanya melakukan pemetaan proses bisnis 

atau proses kerja, bukan melakukan pemetaan proses 

produk. Hal ini berbeda dengan konsep pendekatan 

Lean.  

3) Menghilangkan kegiatan atau aktifitas berupa 

pemborosan yang tidak memiliki nilai tambah di 

sepanjang value stream tersebut.  
4) Mengorganisir dan mengatur jalannya material, 

informasi, dan produk agar dapat mengalir secara 

baik dan efisien sepanjang proses value stream 

menggunakan sistem tarik (pull system).  



 

5) Melakukan pencarian dan pengembangan secara 

terus-menerus segala bentuk teknik  dan  alat  

peningkatan (improvement tools  and  techniques)  

untuk  mencapai  keunggulan dan  peningkatan   

secara terus-menerus. 

 

Jenis-jenis Waste  

  Dalam Lonnie Wilson 2010, onho 

mengelompokan pemborosan (waste) kedalam 7 jenis, 

yaitu: 

1) Overproduction 
Waste jenis ini merupakan jenis waste yang sangat 

berpengaruh karena dapat mempengaruhi 6 jenis 

pemborosan (waste) lainnya, dan kapasitas dari 

proses produksi yang berlebih tersebut harus di 

pindahkan, disimpan, dan dilakukan pemeriksaan 

untuk mengetahui apakah terjadi kecacatan produk 

2) Waiting 

Merupakan jenis kegiatan yang sederhana dengan 

tidak melakukan kegiatan apapun, kegiatan 

menunggu dapat terjadi dalam waktu yang singkat 

dan terjadi pada lini produksi yang tidak seimbang, 
serta bisa terjadi dalam waktu yang lama 

dikarenakan stock out atau kerusakan mesin 

3) Transportation  

Waste atau pemborosan jenis ini terjadi diantara 

proses pengolahan dan alur jalannya pengolahan 

serta terjadi ketika produk akan dikirim kepada 

konsumen 

4) Overprocessing 

Pemborosan atau waste ini biasanya terjadi pada 

proses pengolahan produk sesuai dengan apa yang 

konsumen inginkan. Pekerja yang membuat 
spesifikasi produk berdasarkan keinginan konsumen 

sering melakukan atau menyebabkan pemborosan 

pada tahap perancangan atau perencanaan. 

Melakukan kegiatan memilih peralatan produksi 

yang tidak efisien juga akan dapat  meningkatkan 

pemborosan jenis ini 

5) Movement 

Merupakan pergerakan tidak perlu yang dilakukan 

oleh pekerja, seperti operator dan mekanik berjalan 

di seputaran area produksi, mencari alat-alat atau 

material yang terjadi secara berulang, hal ini dapat 

dikatakan sebagai pemborosan (waste)  
6) Inventory 

Seluruh inventory (persediaan) adalah waste kecuali 

persediaan yang diubah langsung untuk penjualan 

7) Making defective parts 

Suatu kesalahan kegiatan yang dilakukan pekerja 

terhadap produk yang tidak memenuhi standar 

karakteristik kualitas 

 

Value Stream Mapping 

         Dalam Gespersz, APICS Dictionary 

mendifinisikan bahwa value stream mapping adalah 

suatu kegiatan atau aktifitas perusahaan dalam membuat, 

memproduksi, dan menyerahkan produk yang berupa 

barang atau jasa ke pasar. Untuk proses pembuatan suatu 

produk (good), lingkup kegiatan pada value stream 

mapping yaitu pemasokan bahan baku, manufaktur dan 

perakitan barang, dan pendistribusian produk dari 

perusahaan kepada pelanggan. Untuk proses jasa 

(service), kegiatan atau aktifitas value stream terdiri dari 

pemasok, sumber daya pendukung dan teknologi, jasa, 

serta saluran pendistribusian dari jasa tersebut. Sebuah  

value stream dapat dikendalikan oleh sebuah usaha 
tunggal atau jaringan dari beberapa usaha. 

Berikut merupakan langkah-langkah dalam 

pemetaan Value Stream Mapping (Gaspersz, 2012): 

1) Menentukan produk tunggal atau jenis produk yang 

akan dipetakan 

2) Menggambarkan aliran proses 

3) Menambahkan aliran material pada peta yang dibuat 

4) Mengumpulkan data-data proses dan hubungkan 

masing-masing data satu dengan yang lainnya 

5) Kemudian melakukan verifikasi dan konfirmasi 

untuk memastikan dan melakukan perbandingan 
antara Value Stream Mapping yang telah dibuat 

dengan keadaan yang sebenarnya 

 

Waste Relationship Matrix 

Waste Relationship Matrix merupakan sebuah 

matriks yang digunakan untuk menganalisa hubungan 

antar waste atau pemborosan yang terjadi pada lantai 

produksi, ciri pengukuran ini ditandai dengan terdiri dari 

baris dan kolom. Bagian baris menunjukan pengaruh 

suatu pemborosan (waste) terhadap 6 jenis waste 

lainnya, sementara setiap bagian kolom menunjukan 
pemborosan (waste) yang di pengaruhi oleh pemborosan 

(waste) lainnya. Hubungan antar waste sangat banyak 

dan terbilang kompleks karena pengaruh dari masing-

masing jenis terhadap yang lainnya dapat terlihat secara 

langsung maupun secara tidak langsung (Rawabdeh, 

2005) 

 

Fishbone Diagram 

Diagram tulang ikan atau biasa disebut dengan 

fishbone diagram adalah salah satu tool yang digunakan 

dalam peningkatan kualitas. Diagram ini juga disebut 

dengan diagram Sebab-Akibat atau cause effect 
diagram. Penemu dari metode ini adalah seorang 

ilmuwan jepang bernama Dr. Kaoru Ishikawa pada 

tahun 60-an, sehingga metode ini sering juga disebut 

dengan diagram ishikawa. Pada awalnya metode ini 

lebih banyak dipergunakan dalam manajemen kualitas, 

Nama lain dari fishbone diagram adalah Cause and 

Effect diagram (Sebab dan Akibat) ini dikarenakan 

diagram tersebut menggambarkan dan menunjukan 

hubungan antara sebab dan akibat dari suatu 

permasalahan. Fishbone diagram digunakan untuk 



 

Menunjukan faktor-faktor lain penyebab (sebab) dan 

karakteristik kualitas (akibat) yang di sebabkan oleh 

faktor penyebab permasalahan itu sendiri (Murnawan 

dan Mustofa, 2014). 

 
Gambar 1. Dagram Sebab-akibat (fishbone diagram) 

 

3. Metode Penelitian 
  

Objek Penelitian  
Objek yang akan di teliti pada peneltian ini 

adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan proses 

produksi kelapa sawit mulai dari suplai bahan baku 

hingga menjadi CPO (Crude Palm Oil) kemudian akan 

diindetifikasi waste yang terjadi selama proses produksi 
berlangsung. 

 

Teknik Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitan ini adalah: 

1. Observasi 

Melakukan pengamatan secara langsung terhadap 

lantai produksi serta yang berkaitan dengan 

proses produksi di PTPN V Sei Galuh. 

2. Wawancara 

Data dikumpulkan dengan melakukan tanya 

jawab dengan pekerja yang berkaitan langsung 

pada proses produksi CPO di PTPN V Sei Galuh. 

3. Studi Pustaka  

Mencari dan mengumpulkan jurnal, literatur 

ataupun buku yang terkait dengan penelitian yang 
dilakukan. 

 

Teknik Pengolahan Data 
Pada penelitian mengenai minimasi waktu 

produksi pada pengolahan kelapa sawit di PTPN V Sei 

Galuh, data yang telah di kumpulkan di olah dengan: 

1. Membuat current value stream mapping yang 

menggambarkan kondisi aktual perusahaan 

2. Mengidentifikasi waste yang terjadi pada proses 

produksi dengan pengamatan dan wawancara 

3. Membuat waste relationship matrix untuk 
mengetahui hubungan dan keterkaitan antar 

waste serta waste yang paling mendominas  

4. Mengidentifikasi sebab-akibat dari waste yang 

terjadi menggunakan fishbone diagram dan 

memberikan usulan perbaikan 

5. Membuat future value stream mapping yang 

menggambarkan proses produksi perusahaan 

setelah perbaikan 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

Current Value Stream Mapping 

Current value stream mapping merupakan gambaran kondisi aktual proses produksi di perusahaan untuk 

mengetahui waste yang terjadi. Gambar 2 merupakan current value stream mapping dari produksi CPO di PTPN V Sei 
Galuh   

1

MANAGER

SUPPLIER CUSTOMER

1

ASISTEN PENGOLAHAN Lab.PENGOLAHAN

Tandan Buah Segar Crude Palm Oil

4

PENIMBANGAN

CT        = 8,04'

Mesin   = 1

1 Shift

12

SORTASI

1

LOADING RAMP 

2

STERILIZER

4

THRESSING

2

PRESS

5

KLARIFIKASI

2

STORAGE

CT        = 102'

Alat      = Ganju

1 Shift

CT        = 31'

Mesin   = 1

1 Shift

CT        = 276'

Mesin   = 1

1 Shift

CT        = 165'

Mesin    = 2

1 Shift

CT        = 40'

Mesin     = 4

1 Shift

CT        = 154'

Mes n   = 8

1 Shift

CT        = 7'

Mesin  = 1

1 Shift

-

8,04'

110,11'

78'

41,83'

-

315,61'

270'

177,66'

135'

-

40'

-

154' 7'
VA   = 692,04'

Total Lead Time = 1.337,25'

PCE = 51,75 %

Penumpukan buah 
menyebabkan 
kualitas menjadi 
buruk

Waktu perebusan 
lama, buah terlalu 
matang, terjadi 
losses

Proses 
pemindahan buah 
dan transfer lori 
yang cukup lama

 
Gambar 2. Current Value Stream Mapping (CVSM) PTPN V Sei Galuh     



 

Berdasarkan current value stream mapping diatas 

didapatkan nilai produktivitas atau nilai efisiensi proses 

produksi pengolahan kelapa sawit yaitu sebesar 51,75%. 

Adapun perhitungan nilai efisiensi proses produksi 

pengolahan kelapa sawit berdasarkan current value 

stream mapping adalah sebagai berikut: 

 

Process Cycle Efficiency  = 
   u        t   

  t        t   
 × 100  

                                          = 
      

        
 × 100 

             = 51,75% 

Nilai total waktu keseluruhan proses produksi 

yang besar pada gambaran current value stream 

mapping, mengindikasikan terdapatnya pemborosan-

pemborosan yang menyebabkan proses berjalan lebih 

lama dari seharusnya 

 

Waste Relationship Matrix 

         Untuk mengetahui hbungan keterkaitan antar 

waste yang terjadi serta mengetahui jenis waste yang 
mendominasi dalam proses produksi, digunakan waste 

relationship matrix. Tabel 1 merupakan rekap scoring 

waste relationship matrix. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Rekapitulasi Scoring WRM 

 T 

F 

Waste 

O I D M T W 

O  18 20 8 14 17 

I 10  15 5 14 14 

D 10 5  4 1 4 

M 7 2 7  5 17 

T 2 1 4 15  18 

W 9 3 16 17 7  

            Dari hasil scoring di atas, selanjutnya nilai 

tersebut di konversikan kedalam simbol huruf yang 
berartikan hubungan antar waste yang terjadi. Tabel 2 

Berikut adalah hasil konversi kedalam simbol waste 

relationship matrix (WRM): 

Tabel 2. Konversi Nilai Kedalam Simbol WRM 

                   T 

F 

Waste 

O I D M T W 

O A A A O E A 

I I A E O E E 

D I O A U U U 
M O U O A O A 

T U U U E A A 
W I U E A O A 

     Selanjutnya adalah menghitung scor tingkat 

pengaruh waste dengan menggunakan nilai konversi 

antara lain A:10, E:8, I:6, O:4, U:2, X:0. Tabel 3 Berikut 

adalah nilai akhir perhitungan waste relationship matrix:

Tabel 3. Pembobotan Nilai Akhir Waste Relationship Matrix 

           T 

 

F 

Waste 

Skor % 
O I D M T W 

O 10 10 10 4 8 10 52 22,60 

I 6 10 8 4 8 8 44 19,13 

D 6 4 10 2 2 2 26 11,30 
M 4 2 4 10 4 10 34 14,78 

T 2 2 2 8 10 10 34 14,78 
W 6 2 8 10 4 10 40 17,39 

Skor 34 30 42 38 36 50 230 100 

(%) 14,78 13,04 18,26 16,52 15,65 21,73 100 

Dari tabel diatas didapatkan bahwa nilai from 

overprocessing, from inventories, dan from waiting 

memiliki persentasi tertinggi yaitu 22,60%, 19,13%, 

17,39%, hal ini berarti apabila pemborosan 

overprocessing, inventories, dan waiting terjadi, maka 

akan berpengaruh dan menyebabkan pemborosan lain. 

Nilai to waiting memiliki persentasi terbesar yaitu 

21,73% disusul dengan defect dengan persentasi sebesar 

18,26%, hal ini menunjukan bahwa pemborosan waiting 

dan defect yang paling banyak terkena dampak atau 

yang paling banyak diakibatkan oleh pemborosan yang 
lain.  

 

Fishbone Diagram 

Pembuatan diagram fishbone adalah untuk 

mengidentifikasi sebab-akibat dari pemborosan (waste) 

yang terjadi pada lantai produksi. Berikut adalah 

diagram fishbone yang menggambarkan sebab-akibat 

pemborosan yang terjadi pada beberapa stasiun kerja 

yang diamati: 

 

 

 

 
 

 



 

1. Unnecessary Motion 

Unnecessary 

Motion

Manusia

Metode

Pekerja tidak disiplin

Kurangnya tindakan 

tegas dari atasan

Kebisingan

Suhu udara tinggi

Kurangnya pengawasan 

dari asisten lapangan 

atau pengolahan

Kurangnya pemahaman pekerja 

terhadap manajemen waktu yang 

baik dan benar

Kurangnya penyuluhan atau arahan saat 

dan sebelum melakukan pekerjaan

Suara Mesin

Panas dari mesin 

dan uap mesin

Cuaca dan 

Lingkungan atau 

lokasi kerja panas

Keteledoran

Sering 

melakukanpekerjaan 

diluar pabrik

 
Gambar 3. Diagram Fishbone Waste Unnecessary 

Motion 

 

2. Delays (Waiting Time) 

Waiting Time

(Stasiun Sortasi)

Material

Metode Manusia

Menggunakan 

peralatan seadanya

Tidak ada standar khusus dari 

perusahaan untuk alat bantu 

penurunan buah

Kondisi alat bantu sudah 

lama dan tidak layak pakai

Proses penurunan buah 

dilakukan secara manual

Tempat bongkar muat 

bahan baku terbatas

Tidak memanfaatkan 

tempat penurunan 

buah yang ada di sisi 

lain pabrik

Pekerja kurang terlatih

Kecepatan dan skill 

pekerja tidak sama

Kondisi lingkungan dan suhu 

tinggi mempengaruhi kecepatan 

pekerja dalam bekerja

Pekerja bukan 

pekerja tetap dan 

merupakan warga 

sekitar pabrik

Kurangnya 

Pemeriksaan

 secara rutin

Sebagian besar alat 

bantu milik pekerja

Alat bantu perusahaan

Tidak memadai

Kondisi pintu 

banyak yang rusak

Jarang digunakan 

dan dirawat

Tidak ada yang 

mengawasi dan 

mengontrol

 
Gambar 4. Diagram Fishbone Waste Waiting Time  Pada    

Stasiun Sortasi 

Waiting Time

(Stasiun Loading Ramp)

Material

Metode

Manusia

Menggunakan peralatan 

seadanya untuk membuka 

pintu loading ramp

Kondisi pintu loading ramp 

susah untuk dibuka

Proses pemindahan buah 

dilakukan secara manual

Proses membuka pintu loading 

ramp dilakukan secara manual

Menunggu informasi dari 

pekerja pada stasiun thressing 

mengenai transfer lori

Hanya terdapat satu 

operator untuk 

membuka 10 pintu 

Kurangnya perawatan dan 

maintanance

Pemindahan buah dapat dilakukan 

apabila lori telah selesai di transfer 

dari stasiun thressing

Minimnya 

ketersediaan Lori

Kurangnya perhatian dan 

kepekaan pekerja akan 

kondisi pintu

Pintu menggunakan sistem pegas 

atau hidrolik yang harus ditekan 

dan di tahan secara manual

Perusahaan tidak memiliki 

alat khusus untuk membuka 

pintu

Penggunaan lori 

yang sama

 
Gambar 5. Diagram Fishbone Waste Waiting Time  Pada 

Stasiun Loading Ramp 

Waiting Time

(Stasiun Sterilizer)

Metode

Manusia

proses penurunan tekanan uap dan  

pembuangan  air kondensat

 cukup lama

Operator 

melakukan lebih 

dari satu pekerjaan

Tombol kendali sulit di 

fungsikan

Pekerja menjadi 

tidak fokus

Lingkungan bising

dan suhu panas

Melakukan pengulangan gerak

Waktu proses perebusan lama 

(melebihi standar waktu)

Kondisi mesin sudah 

lama dan minimnya 

maintanancePeforma mesin 

menurun

Uap panas 

bertekanan tinggi

Usia mesin sudah 

lama, minimnya 

perawatan dan 

maintannce

 
Gambar 6. Diagram Fishbone Waste Waiting Time 

Pada Stasiun Sterilizer 

Waiting Time

(Stasiun Thressing)

Metode

Manusia

Proses pengangkatan lori 

dan penuangan bahan baku 

dengan cara satu-persatu

Pemasangan alat crane pada 

lori secara manual

Menunggu informasi 

Lingkungan bising

dan suhu panas

Melakukan pengulangan gerak

Penggunaan alat 

tidak maksimal

Kurangnya 

operator Alat pengait crane 

berpa rantai

Kedatangan lori dari 

stasiun sebelumnya

Posisi operator 

diatas mesin-mesin

Proses pengelaran lori 

dari mesin sterilizer 

cukup lama

 
Gambar 7. Diagram Fishbone Waste Waiting Time 

Pada Stasiun Thressing 

 

3. Transportation 

Transportation

Metode

Proses berulang (runut-

balik) memuat bahan baku-

memindahkan bahan baku

Proses transfer lori berisi bahan 

baku menggnakan rel bantu

Letak rel bantu jauh dari 

stasiun sterilizer

Pengoperasian rel 

bantu menggunakan 

mesin

Transfer lori 

menggunakan rel 

yang terpisah

Transfer lori 

menuju rel bantu

Rel untuk memuat dan 

rel menuju stasiun 

selanjutnya berbeda

 
Gambar 8. Diagram Fishbone Waste Waiting Time 

Pada Stasiun Thressing 

 

4. Overprocessing 

Overprocessing

Mesin

Metode Manusia

Kondisi mesin sudah lama

Banyak part dari kotak 

kendali mesin yang rusak 

dan susah difungsikan

Operator melakukan 

lebih dari satu pekerjaan

Pekerja menjadi tidak 

fokus

Lingkungan bising

dan suhu panas

Minimnya  perawatan dan 

maintanance

Proses dijalankan lebih 

lama dari waktu seharusnya

Kondisi mesin sudah lama dan tidak 

mampu menahan tekanan uap

Kurangnya pemeriksaan 

dan perawatan secara rutin 

dan berkala

Peforma mesin 

menurun

Proses pengendalian 

Sangat perlahan dan 

hati-hati

 
Gambar 9. Diagram Fishbone Waste Overprocessing 

Pada stasiun Sterilizer 

 

5. Defect    

Defect

(stasiun sortasi)

Material

Metode
Manusia

Kualitas bahan 

baku kurang baik

Buah terlalu 

masak 

Buah mudah untuk terluka 

akibat proses penyortiran 

Proses penyortiran bahan 

baku kurang baik

Proses controlling dan 

sortir yang rendah 

Kurangnya 

pengawasan dari 

pengawas lapangan

Cara kerja 

yang salah

Pekerja lalai 

dan tidak teliti

Tidak fokus

Faktor 

lingkungan 

dan suhu tinggi

Kurangnya pemahaman 

mengenai jenis bahan 

baku yang baik dan 

berkualitas baik

Mesin

Penggunaan 

alat berat

Buah terlindas ban 

dari alat berat

Buah 

terluka

Rentang waktu dari proses panen hingga 

menuju lokasi pembongkaran cukup lama

Proses panen 

kurang baik

Buah restan (buah 

sudah bermalam)

Buah masuk

Tidak terkendali

Tidak ada 

penjadwalan khusus

Pekerja bukan merupakan 

pekerja terlatih dari 

perusahaan

 
Gambar 10. Diagram Fishbone Waste Defect 

Pada stasiun Sortasi 



 

Defect

(Stasiun sterilizer)

Material

Metode Manusia

Kualitas bahan baku 

kurang baik Buah yang sudah 

terlalu masak 

Buah mudah hancur 

akibat tekanan uap panas

Proses perebusan bahan baku 

meleibihi waktu standar

Kondisi mesin sudah lama dan 

peformansi mesin menurun

 Buah restan dan buah baru 

dicampur dengan waktu 

pemasakan yang sama

Kurangnya 

perawatan secara 

rutin dan berkala

Operator melakukan 

lebih dari satu pekerjaan

Pekerja menjadi lalai dan 

tidak fokus

Lingkungan bising

dan suhu panas

Buah restan (buah 

sudah bermalam)

Mesin tidak mampu 

menahan tekanan uap 

panas yang tinggi

Rentang waktu dari proses panen hingga 

menuju lokasi pembongkaran cukup lama

Proses panen 

kurang baik

Buah tercampr saat 

penurunan ke loading 

ramp menggunakan alat 

berat

Sistem FIFO tidak 

berjalan dengan 

baik

 
Gambar 11. Diagram Fishbone Waste Defect  

Pada stasiun Sterilizer 

Usulan Perbaikan 

Pemberian diberikan usulan perbaikan terhadap 
beberapa stasiun proses produksi yang bermasalah 

dengan tujuan untuk meminimalisir pemborosan (waste) 

yang terjadi pada beberapa stasiun tersebut, usulan 

perbaikan ini diberikan berdasarkan sebab dan akibat 

yang telah diketahui sebelumnya dari pembuatan 

diagram sebab-akibat (diagram fishbone). 

1. Waste unnecessary motion 

Menerapkan sistem sanksi atau punnishment baik 

kepada pekerja maupun atasan yang lalai, teledor,dan 

tidak disiplin saat bekerja 

2. Waste defect  
Rekomendasi perbaikan waste defect pada stasiun 

sortasi  

a. Memberi pengarahan dan penyuluhan mengenai 

tata cara penyortiran yang baik dan benar serta 

pemanenan buah dengan kualitas yang baik  

b. Membuat penjadwalan khusus mengenai 

penerimaan atau kedatangan bahan baku sesuai 

kebutuhan produksi dan kapasitas produksi per 

agar pasokan bahan baku terkendali tanpa ada 

nya penumpukan bahan baku yang bermalam 

Rekomendasi perbaikan waste defect pada 

stasiun sterilizer, menerapkan sistem FIFO dengan tepat, 
baik dan benar, yaitu dengan melakukan pengolahan 

terlebih dahulu terhadap buah yang lebih dahulu datang, 

kemudian melakukan proses pengolahan yang berbeda 

dan terpisah terhadap buah yang sudah bermalam 

(restan) ataupun buah yang sudah terlalu matang dengan 

tujuan agar kualitas buah restan tidak semakin buruk 

serta tidak mempengaruhi buah yang masih fresh 

3. Waste waiting time 

Rekomendasi perbaikan waste waiting time pada 

stasiun sortasi  

a. Memposisikan alat bantu mesin bulldozer dekat 
dengan stasiun penurunan buah dan standby pada 

saat proses pembongkaran bahan baku 

berlangsung agar jarak yang ditempuh tidak 

terlalu jauh dan saat proses penurunan bahan 

baku alat bantu tidak perlu melakukan kegiatan 

runut-balik sehingga tidak terjadi waktu 

menunggu dan buah langsung dapat diturunkan 

kedalam loaing ramp dan sortasi kembali 

memiliki space yang cukup untuk membongkar 

muatan buah selanjutnya 

b. memaksimalkan area sortasi yang ada dengan 

mengaktifkan kembali satsiun sortasi yang ada 

pada sisi lain perusahaan 

Rekomendasi perbaikan waste waiting time pada 

stasiun loading ramp: 

a) Menambah jumlah lori untuk menghindari 

kegiatan menunggu transfer lori oleh operator 
loading ramp 

b) Melakukan pemeriksaan dan maintanance secara 

berkala untuk menghindari kerusakan lebih parah  

c) pada pintu loading ramp maupun komponen 

lainnya dengan membuat kartu laporan 

mantanance serta lembar prosedur maintanance 

sehingga kegiatan perawatan dan maintanance 

lebih tersusun dan terjadwal dengan baik. 

d) Menambah jumlah operator dengan tujuan untuk 

mempercepat proses pengisian buah ke dalam 

lori 
 Rekomendasi perbaikan waiting time pada 

stasiun sterilizer, melakukan pemeriksaan dan 

maintanance secara berkala untuk menghindari 

kerusakan lebih parah pada mesin-mesin sterilizer 

maupun komponen lainnya dengan membuat kartu 

laporan mantanance serta lembar prosedur maintanance 

sehingga kegiatan perawatan dan maintanance lebih 

tersusun dan terjadwal dengan baik. 

Rekomendasi perbaikan waste waiting time pada 

stasiun thressing, menambah operator kendali crane, 

memberi pelatihan terlebih dahulu mengenai tata cara 
mengoperasikan crane 

4. Waste overprocessing 

Melakukan pemeriksaan, perawatan dan perbaikan 

secara rutin dan berkala mengingat kondisi dan usia 

dari mesin yang sudah lama dengan membuat kartu 

laporan mantanance serta lembar prosedur 

maintanance, melakukan penggantian part atau 

bagian-bagian yang mengalami kerusakan segera 

agar tidak memperparah kerusakan dan 

mempengaruhi mesin lainnya, memberi pemahaman 

kepada operator mengenai kondisi buah yang akan 

diolah, karena kondisi buah akan mempengaruhi 
bagaimana setting mesin yang baik untuk melakukan 

proses pengolahan nantinya 

5. Waste transportation 

Menambah jumlah transfer carriage  untuk 

mengurangi frekuensi transfer lori secara berulang, 

kemudian rancang bangun ulang rel menggunakan 

sistem otomatis dengan tujuan agar lori dapat 

langsung di bawa menuju tabung perebusan tanpa 

perlu menunggu lori selanjutnya 

 



 

 

Future Value Stream Mapping 

Gambaran proses produksi yang meliputi aliran informasi dan material dalam bentuk usulan atau setelah 

dilakukan perbaikan dengan cara meng-eliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Tujuan 

pembuatan Future value stream mapping (FVSM) adalah untuk membandingkan Future value stream mapping 

(FVSM) terhadap Current Value Stream Mapping (CVSM) dengan melihat tingkat perbaikan yang dihasilkan 

setelah melakukan perbaikan. 
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Gambar 11. Future Value Stream Mapping 

 

Berdasarkan future value stream mapping (FVSM), 
nilai Process cycle eficiency proses pengolahan 

kelapa sawit menjadi CPO pada kondisi kedepannya 

adalah  

Process Cycle Efficiency = 
 a ue added time

 ota   ead time
 × 100% 

                          =  
      

         
 × 100% 

                        . = 65,61% 

 Setelah dilakukan perbaikan, maka di 

dapatkan nilai process cycle efficiency sebesar 
65,61%, terdapat selisih persentase sebanyak 13,86% 

dari nilai process cycle efficiency pada current value 

stream mapping , hal ini menunjukan dengan 

mengurangi dan menghilangkan pemborosan yang 

terjadi, proses produksi pada perusahan menjadi lebih 

efisien dengan peningkatan sebanyak 13,86%. 

 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis Current State Value 

Stream Mapping, waste yang teridentifikasi adalah 

Unnecessary Motion (gerakan tidak perlu), Defect 

(produk cacat), Waiting (waktu tunggu), 

overprocessing (proses produksi berlebih) dan 
Transportation (perpindahan material). Setelah 

melakukan perhitungan mnggunakan metode WRM, 

didapati hasil waste dominan yang terjadi di PTPN V 

Sei Galuh adalah overprocessing dengan persentase 

sebesar 22,60%, persentase waste tersebut 

mempengaruhi serta memunculkan waste lain yaitu 

waiting dengan persentase sebesar 21,73% disusul 
waste defect dengan persentase sebesar 18,26%. 

 Adapun rekomendasi perbaikan yang 

diberikan berdasarkan hasil analisa menggunakan 

fishbone diagram untuk mereduksi waste yang terjadi 

adalah menerapkan sistem sanksi atau punnishment 

baik kepada pekerja maupun atasan yang lalai, 

teledor,dan tidak disiplin saat bekerja, memberi 

pengarahan dan penyuluhan mengenai tata cara 

penyortiran yang baik dan benar serta pemanenan 

buah dengan kualitas yang baik, membuat 

penjadwalan khusus mengenai penerimaan atau 
kedatangan bahan baku sesuai kebutuhan produksi 

dan kapasitas produksi per agar pasokan bahan baku 

terkendali tanpa ada nya penumpukan bahan baku 

yang bermalam 

Rekomendasi perbaikan waste defect pada 

stasiun sterilizer yaitu menerapkan sistem FIFO 

dengan tepat, baik dan benar, yaitu dengan 

melakukan pengolahan terlebih dahulu terhadap buah 

yang lebih dahulu datang, kemudian melakukan 

proses pengolahan yang berbeda dan terpisah 

terhadap buah yang sudah bermalam (restan) ataupun 

buah yang sudah terlalu matang dengan tujuan agar 
kualitas buah restan tidak semakin buruk serta tidak 

mempengaruhi buah yang masih fresh 

Rekomendasi perbaikan waste waiting time 

pada stasiun sortasi Waste waiting time yaitu 

memposisikan alat bantu mesin bulldozer   dekat 

dengan stasiun penurunan buah dan standby pada 

saat proses pembongkaran bahan baku berlangsung 

agar jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh dan saat 



 

 

proses penurunan bahan baku alat bantu tidak 

perlu melakukan kegiatan runut-balik sehingga tidak 

terjadi waktu menunggu dan buah langsung dapat 

diturunkan kedalam loaing ramp dan sortasi kembali 

memiliki space yang cukup untuk membongkar 

muatan buah selanjutnya, memaksimalkan area 

sortasi yang ada dengan mengaktifkan kembali 

satsiun sortasi yang ada pada sisi lain perusahaan 

Rekomendasi perbaikan waste waiting time 

pada stasiun loading ramp yaitu, menambah jumlah 

lori untuk menghindari kegiatan menunggu transfer 
lori oleh operator loading ramp, melakukan 

pemeriksaan dan maintanance secara berkala untuk 

menghindari kerusakan lebih parah pada pintu 

loading ramp maupun komponen lainnya dengan 

membuat kartu laporan mantanance serta lembar 

prosedur maintanance sehingga kegiatan perawatan 

dan maintanance lebih tersusun dan terjadwal dengan 

baik, menambah jumlah operator dengan tujuan 

untuk mempercepat proses pengisian buah ke dalam 

lori 

Rekomendasi perbaikan waiting time pada 
stasiun sterilizer, melakukan pemeriksaan dan 

maintanance secara berkala untuk menghindari 

kerusakan lebih parah pada mesin-mesin sterilizer 

maupun komponen lainnya dengan membuat kartu 

laporan mantanance serta lembar prosedur 

maintanance sehingga kegiatan perawatan dan 

maintanance lebih tersusun dan terjadwal dengan 

baik. 

            Rekomendasi perbaikan waste waiting time 

pada stasiun thressing yaitu menambah operator 

kendali crane, memberi pelatihan terlebih dahulu 

mengenai tata cara mengoperasikan crane 
Usulan perbaikan yang di berikan untuk 

Waste overprocessing yaitu melakukan pemeriksaan, 

perawatan dan perbaikan secara rutin dan berkala 

mengingat kondisi dan usia dari mesin yang sudah 

lama dengan membuat kartu laporan mantanance 

serta lembar prosedur maintanance, melakukan 

penggantian part atau bagian- bagian yang 

mengalami kerusakan segera agar tidak memperparah 

kerusakan dan mempengaruhi mesin lainnya, 

memberi pemahaman kepada operator mengenai 

kondisi buah yang akan diolah, karena kondisi buah 
akan mempengaruhi bagaimana setting mesin yang 

baik untuk melakukan proses pengolahan nantinya 

Untuk jenis Waste transportation, usulan yang 

diberikan yaitu,menambah jumlah transfer carriage  

untuk mengurangi frekuensi transfer lori secara 

berulang, kemudian rancang bangun ulang rel 

menggunakan sistem otomatis dengan tujuan agar 

lori dapat langsung di bawa menuju tabung 

perebusan tanpa perlu menunggu lori selanjutnya 
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 Lampiran D 

 

ACTIVITIES 
(KEGIATAN) 

PENGOLAHAN DATA 

Identifikasi 

Masalah 

CVSM 
(current value 

stream mapping) 

WRM 

(waste 

relationship 
matrix) 

Fishbone Diagram 
Usulan 

Perbaikan 

FVSM 

(future value 

stream 
mapping) 

Proses 
produksi CPO 

(penerimaan 

bahan baku-

proses 
pengolahan 

bahan baku 

menjadi CPO 
dan Kernel) 

Terjadi 

pemborosan yang 

menyebabkan 
produktivitas 

perusahaan 

menurun, 

diantaranya  
- Unnecessary 

motion 

- Waiting 
- Transportation 

- Overprocessing 

- Defect 

Pemetaan proses 
produksi 

(penerimaan 

bahan baku-
pendistribusian 

produk jadi) 

perusahaan 

kondisi aktual 
untuk melihat 

nilai efisiensi 

produksi 
perusahaan 

(PCE), didapati 

nilai PCE sebesar 

51,75% 

Pengolahan data 

kuesioner 

hubungan antar 
pemborosan 

(waste) untuk 

mengetahui waste 
yang paling 

dominan dan 

mempengaruhi 
terjadinya waste 

lain, diketahui 

berdasarkan nilai 

persentase waste 
tertinggi, didapati 

waste yang 

mendominasi ialah 
Overprocessing 

dengan persentase 

sebesar 22,60% 

yang 
mempengaruhi 

waste waiting 

dengan persentase 
sebesar 22,73% 

dan defect  18,26% 

Mengidentifikasi sebab dan akibat 

pemborosan yang terjadi  

- Unnecessary Motion 

Unnecessary 

Motion

Manusia

Metode

Pekerja tidak disiplin

Kurangnya tindakan 

tegas dari atasan

Kebisingan

Suhu udara tinggi

Kurangnya pengawasan 

dari asisten lapangan 

atau pengolahan

Kurangnya pemahaman pekerja 

terhadap manajemen waktu yang 

baik dan benar

Kurangnya penyuluhan atau arahan saat 

dan sebelum melakukan pekerjaan

Suara Mesin

Panas dari mesin 

dan uap mesin

Cuaca dan 

Lingkungan atau 

lokasi kerja panas

Keteledoran

Sering 

melakukanpekerjaan 

diluar pabrik

 
- Waiting (Sortasi) 

Waiting Time

(Stasiun Sortasi)

Material

Metode Manusia

Menggunakan 

peralatan seadanya

Tidak ada standar khusus dari 

perusahaan untuk alat bantu 

penurunan buah

Kondisi alat bantu sudah 

lama dan tidak layak pakai

Proses penurunan buah 

dilakukan secara manual

Tempat bongkar muat 

bahan baku terbatas

Tidak memanfaatkan 

tempat penurunan 

buah yang ada di sisi 

lain pabrik

Pekerja kurang terlatih

Kecepatan dan skill 

pekerja tidak sama

Kondisi lingkungan dan suhu 

tinggi mempengaruhi kecepatan 

pekerja dalam bekerja

Pekerja bukan 

pekerja tetap dan 

merupakan warga 

sekitar pabrik

Kurangnya 

Pemeriksaan

 secara rutin

Sebagian besar alat 

bantu milik pekerja

Alat bantu perusahaan

Tidak memadai

Kondisi pintu 

banyak yang rusak

Jarang digunakan 

dan dirawat

Tidak ada yang 

mengawasi dan 

mengontrol

 

- Penerapan 

sistem 

pemberian 
sanksi 

 
 
 
 
 
 
 

- Letakan alat 
bantu 

berdekatan 

dengan 
stasiun agar 

jarak tempuh 

tidak jauh 

- Pengoperasia
n kembali 

area sortasi di 

perusahaan 
yang 

terbengkalai  

Pemetaan 

proses produksi 

(penerimaan 
bahan baku-

pendistribusian 

produk jadi) 
perusahaan 

kondisi setelah 

perbaikan, 
didapati nilai 

efisiensi 

produksi 

perusahaan 
(PCE) sebesar 

65,61%, terjadi 

peningkatan 
sebesar 13,86% 

 



 Lampiran D 

 

ACTIVITIES 
(KEGIATAN) 

PENGOLAHAN DATA 

Identifikasi 

Masalah 

CVSM 
(current value 

stream mapping) 

WRM 
(waste relationship 

matrix) 

Fishbone Diagram Usulan Perbaikan 

FVSM 

(future value 

stream 
mapping) 

Proses 
produksi CPO 

(penerimaan 

bahan baku-

proses 
pengolahan 

bahan baku 

menjadi CPO 
dan Kernel) 

Terjadi 

pemborosan yang 

menyebabkan 
produktivitas 

perusahaan 

menurun, 

diantaranya  
- Unnecessary 

motion 

- Waiting 
- Transportation 

- Overprocessing 

- Defect 

Pemetaan proses 
produksi 

(penerimaan 

bahan baku-
pendistribusian 

produk jadi) 

perusahaan 

kondisi aktual 
untuk melihat 

nilai efisiensi 

produksi 
perusahaan 

(PCE), didapati 

nilai PCE sebesar 

51,75% 

Pengolahan data 

kuesioner 

hubungan antar 
pemborosan 

(waste) untuk 

mengetahui waste 
yang paling 

dominan dan 

mempengaruhi 
terjadinya waste 

lain, diketahui 

berdasarkan nilai 

persentase waste 
tertinggi, didapati 

waste yang 

mendominasi ialah 
Overprocessing 

dengan persentase 

sebesar 22,60% 

yang 
mempengaruhi 

waste waiting 

dengan persentase 
sebesar 22,73% 

dan defect  18,26% 

Mengidentifikasi sebab dan akibat 

pemborosan yang terjadi  

- Waiting (Loading ramp) 

Waiting Time

(Stasiun Loading Ramp)

Material

Metode

Manusia

Menggunakan peralatan 

seadanya untuk membuka 

pintu loading ramp

Kondisi pintu loading ramp 

susah untuk dibuka

Proses pemindahan buah 

dilakukan secara manual

Proses membuka pintu loading 

ramp dilakukan secara manual

Menunggu informasi dari 

pekerja pada stasiun thressing 

mengenai transfer lori

Hanya terdapat satu 

operator untuk 

membuka 10 pintu 

Kurangnya perawatan dan 

maintanance

Pemindahan buah dapat dilakukan 

apabila lori telah selesai di transfer 

dari stasiun thressing

Minimnya 

ketersediaan Lori

Kurangnya perhatian dan 

kepekaan pekerja akan 

kondisi pintu

Pintu menggunakan sistem pegas 

atau hidrolik yang harus ditekan 

dan di tahan secara manual

Perusahaan tidak memiliki 

alat khusus untuk membuka 

pintu

Penggunaan lori 

yang sama

 
- Waiting (Sterilizer) 

Waiting Time

(Stasiun Sterilizer)

Metode

Manusia

proses penurunan tekanan uap dan  

pembuangan  air kondensat

 cukup lama

Operator 

melakukan lebih 

dari satu pekerjaan

Tombol kendali sulit di 

fungsikan

Pekerja menjadi 

tidak fokus

Lingkungan bising

dan suhu panas

Melakukan pengulangan gerak

Waktu proses perebusan lama 

(melebihi standar waktu)

Kondisi mesin sudah 

lama dan minimnya 

maintanancePeforma mesin 

menurun

Uap panas 

bertekanan tinggi

Usia mesin sudah 

lama, minimnya 

perawatan dan 

maintannce

 
 

 
 
- Penambahan lori 

menghindari 
pekerja 

menunggu lama 

untuk melakukan 

kegiatan 
produksi 

selanjutnya 

- Pemeriksaan dan 
maintanance 

secara rutin dan 

berkala dengan 
lembar prosedur 

perawatan dan 

kartu laporan 

maintanance 
- Pelatihan 

perawatan secara 

mandiri oleh 
pekerja 

Pemetaan 

proses 

produksi 
(penerimaan 

bahan baku-

pendistribusi
an produk 

jadi) 

perusahaan 
kondisi 

setelah 

perbaikan, 

didapati nilai 
efisiensi 

produksi 

perusahaan 
(PCE) 

sebesar 

65,61%, 

terjadi 
peningkatan 

sebesar 

13,86% 

       



 Lampiran D 

 

ACTIVITIES 
(KEGIATAN) 

PENGOLAHAN DATA 

Identifikasi 

Masalah 

CVSM 
(current value 

stream mapping) 

WRM 
(waste relationship 

matrix) 

Fishbone Diagram Usulan Perbaikan 

FVSM 

(future value 

stream 
mapping) 

Proses 

produksi CPO 
(penerimaan 

bahan baku-

proses 

pengolahan 
bahan baku 

menjadi CPO 

dan Kernel) 

Terjadi 
pemborosan yang 

menyebabkan 

produktivitas 
perusahaan 

menurun, 

diantaranya  

- Unnecessary 
motion 

- Waiting 

- Transportation 
- Overprocessing 

- Defect 

Pemetaan proses 

produksi 
(penerimaan 

bahan baku-

pendistribusian 
produk jadi) 

perusahaan 

kondisi aktual 

untuk melihat 
nilai efisiensi 

produksi 

perusahaan 
(PCE), didapati 

nilai PCE sebesar 

51,75% 

Pengolahan data 

kuesioner 

hubungan antar 

pemborosan 
(waste) untuk 

mengetahui waste 

yang paling 
dominan dan 

mempengaruhi 

terjadinya waste 
lain, diketahui 

berdasarkan nilai 

persentase waste 

tertinggi, didapati 
waste yang 

mendominasi ialah 

Overprocessing 
dengan persentase 

sebesar 22,60% 

yang 
mempengaruhi 

waste waiting 

dengan persentase 

sebesar 22,73% 
dan defect  18,26% 

Mengidentifikasi sebab dan akibat 

pemborosan yang terjadi  

- Waiting (Thressing) 

Waiting Time

(Stasiun Thressing)

Metode

Manusia

Proses pengangkatan lori 

dan penuangan bahan baku 

dengan cara satu-persatu

Pemasangan alat crane pada 

lori secara manual

Menunggu informasi 

Lingkungan bising

dan suhu panas

Melakukan pengulangan gerak

Penggunaan alat 

tidak maksimal

Kurangnya 

operator Alat pengait crane 

berpa rantai

Kedatangan lori dari 

stasiun sebelumnya

Posisi operator 

diatas mesin-mesin

Proses pengelaran lori 

dari mesin sterilizer 

cukup lama

 
- Transportation 

Transportation

Metode

Proses berulang (runut-

balik) memuat bahan baku-

memindahkan bahan baku

Proses transfer lori berisi bahan 

baku menggnakan rel bantu

Letak rel bantu jauh dari 

stasiun sterilizer

Pengoperasian rel 

bantu menggunakan 

mesin

Transfer lori 

menggunakan rel 

yang terpisah

Transfer lori 

menuju rel bantu

Rel untuk memuat dan 

rel menuju stasiun 

selanjutnya berbeda

Manusia

Melakukan 

pengulangan gerak

Mengambil alat 

bantu transfer lori

 

 
 
- meng-opersikan 

kembali alat 
bantu yang 

terbengkalai  

- Penambahan 

operator 
- Penerapan 

sistem 

pemberian 
sanksi 

 

- Penambahan 
lori untuk 

mengurangi 

frekuensi 

kegiatan runut-
balik 

- Penerapan 

sistem rel 
otomatis 

- Penambahan rel 

pada transfer 

carriage 

Pemetaan 

proses 

produksi 
(penerimaan 

bahan baku-

pendistribusi
an produk 

jadi) 

perusahaan 
kondisi 

setelah 

perbaikan, 

didapati nilai 
efisiensi 

produksi 

perusahaan 
(PCE) 

sebesar 

65,61%, 

terjadi 
peningkatan 

sebesar 

13,86% 

 



 Lampiran D 

 

ACTIVITIES 
(KEGIATAN) 

PENGOLAHAN DATA 

Identifikasi 

Masalah 

CVSM 

(current value 

stream 
mapping) 

WRM 
(waste relationship 

matrix) 

Fishbone Diagram Usulan Perbaikan 

FVSM 

(future value 

stream 
mapping) 

Proses 

produksi CPO 
(penerimaan 

bahan baku-

proses 
pengolahan 

bahan baku 

menjadi CPO 

dan Kernel) 

Terjadi 
pemborosan 

yang 

menyebabkan 

produktivitas 
perusahaan 

menurun, 

diantaranya  
- Unnecessary 

motion 

- Waiting 

- Transportation 
- Overprocessin

g 

- Defect 

Pemetaan proses 
produksi 

(penerimaan 

bahan baku-

pendistribusian 
produk jadi) 

perusahaan 

kondisi aktual 
untuk melihat 

nilai efisiensi 

produksi 

perusahaan 
(PCE), didapati 

nilai PCE 

sebesar 51,75% 

Pengolahan data 
kuesioner hubungan 

antar pemborosan 

(waste) untuk 
mengetahui waste 

yang paling dominan 

dan mempengaruhi 

terjadinya waste lain, 
diketahui berdasarkan 

nilai persentase waste 

tertinggi, didapati 
waste yang 

mendominasi ialah 

Overprocessing 

dengan persentase 
sebesar 22,60% yang 

mempengaruhi waste 

waiting dengan 
persentase sebesar 

22,73% dan defect  

18,26% 

Mengidentifikasi sebab dan akibat 

pemborosan yang terjadi  

- Overprocessing 

Overprocessing

Mesin

Metode Manusia

Kondisi mesin sudah lama

Banyak part dari kotak 

kendali mesin yang rusak 

dan susah difungsikan

Operator melakukan 

lebih dari satu pekerjaan

Pekerja menjadi tidak 

fokus

Lingkungan bising

dan suhu panas

Minimnya  perawatan dan 

maintanance

Proses dijalankan lebih 

lama dari waktu seharusnya

Kondisi mesin sudah lama dan tidak 

mampu menahan tekanan uap

Kurangnya pemeriksaan 

dan perawatan secara rutin 

dan berkala

Peforma mesin 

menurun

Proses pengendalian 

Sangat perlahan dan 

hati-hati

 
- Defect (Sortasi) 

Defect

(stasiun sortasi)

Material

Metode
Manusia

Kualitas bahan 

baku kurang baik

Buah terlalu 

masak 

Buah mudah untuk terluka 

akibat proses penyortiran 

Proses penyortiran bahan 

baku kurang baik

Proses controlling dan 

sortir yang rendah 

Kurangnya 

pengawasan dari 

pengawas lapangan

Cara kerja 

yang salah

Pekerja lalai 

dan tidak teliti

Tidak fokus

Faktor 

lingkungan 

dan suhu tinggi

Kurangnya pemahaman 

mengenai jenis bahan 

baku yang baik dan 

berkualitas baik

Mesin

Penggunaan 

alat berat

Buah terlindas ban 

dari alat berat

Buah 

terluka

Rentang waktu dari proses panen hingga 

menuju lokasi pembongkaran cukup lama

Proses panen 

kurang baik

Buah restan (buah 

sudah bermalam)

Buah masuk

Tidak terkendali

Tidak ada 

penjadwalan khusus

Pekerja bukan merupakan 

pekerja terlatih dari 

perusahaan

 
 

- Pemeriksaan dan 

maintanance 

rutin dan berkala  
- Membuat lembar 

prosedur 

perawatan dan 
kartu laporan 

maintanance 
- Setting tekanan 

sesuai kondisi 

buah 
- Membuat 

penjadwalan 
khusus 

penerimaan bauh 
- Pemberian 

informasi standar 

kriteria buah 

yang diterima  

Pemetaan 

proses 

produksi 
(penerimaan 

bahan baku-

pendistribusi
an produk 

jadi) 

perusahaan 
kondisi 

setelah 

perbaikan, 

didapati nilai 
efisiensi 

produksi 

perusahaan 
(PCE) 

sebesar 

65,61%, 

terjadi 
peningkatan 

sebesar 

13,86% 

 



 Lampiran D 

 

ACTIVITIES 
(KEGIATAN) 

PENGOLAHAN DATA 

Identifikasi 

Masalah 

CVSM 
(current value 

stream mapping) 

WRM 
(waste relationship 

matrix) 

Fishbone Diagram Usulan Perbaikan 

FVSM 

(future value 

stream 
mapping) 

Proses 
produksi CPO 

(penerimaan 

bahan baku-

proses 
pengolahan 

bahan baku 

menjadi CPO 
dan Kernel) 

Terjadi 

pemborosan yang 

menyebabkan 
produktivitas 

perusahaan 

menurun, 

diantaranya  
- Unnecessary 

motion 

- Waiting 
- Transportation 

- Overprocessing 

- Defect 

Pemetaan proses 
produksi 

(penerimaan 

bahan baku-
pendistribusian 

produk jadi) 

perusahaan 

kondisi aktual 
untuk melihat 

nilai efisiensi 

produksi 
perusahaan 

(PCE), didapati 

nilai PCE sebesar 

51,75% 

Pengolahan data 

kuesioner 

hubungan antar 
pemborosan 

(waste) untuk 

mengetahui waste 
yang paling 

dominan dan 

mempengaruhi 
terjadinya waste 

lain, diketahui 

berdasarkan nilai 

persentase waste 
tertinggi, didapati 

waste yang 

mendominasi ialah 
Overprocessing 

dengan persentase 

sebesar 22,60% 

yang 
mempengaruhi 

waste waiting 

dengan persentase 
sebesar 22,73% 

dan defect  18,26% 

Mengidentifikasi sebab dan akibat 

pemborosan yang terjadi  

- Defect (Sterilizer) 

Defect

(Stasiun sterilizer)

Material

Metode Manusia

Kualitas bahan baku 

kurang baik Buah yang sudah 

terlalu masak 

Buah mudah hancur 

akibat tekanan uap panas

Proses perebusan bahan baku 

meleibihi waktu standar

Kondisi mesin sudah lama dan 

peformansi mesin menurun

 Buah restan dan buah baru 

dicampur dengan waktu 

pemasakan yang sama

Kurangnya 

perawatan secara 

rutin dan berkala

Operator melakukan 

lebih dari satu pekerjaan

Pekerja menjadi lalai dan 

tidak fokus

Lingkungan bising

dan suhu panas

Buah restan (buah 

sudah bermalam)

Mesin tidak mampu 

menahan tekanan uap 

panas yang tinggi

Rentang waktu dari proses panen hingga 

menuju lokasi pembongkaran cukup lama

Proses panen 

kurang baik

Buah tercampr saat 

penurunan ke loading 

ramp menggunakan alat 

berat

Sistem FIFO tidak 

berjalan dengan 

baik

 
 

 

 

 
 
- Memaksimalka

n penerapan 
sistem FIFO, 

buah yang lebih 

dulu masuk 

harus 
didahulukan 

untuk diolah, 

untuk buah 
restan (buah 

bermalam) 

diolah terpisah 
dengan tekanan 

yang berbeda 

Pemetaan 

proses 

produksi 
(penerimaan 

bahan baku-

pendistribusi
an produk 

jadi) 

perusahaan 
kondisi 

setelah 

perbaikan, 

didapati nilai 
efisiensi 

produksi 

perusahaan 
(PCE) 

sebesar 

65,61%, 

terjadi 
peningkatan 

sebesar 

13,86% 
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