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2.1 Lean Manufacturing

Lean Manufacturing dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan untuk

mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas-aktivitas

yang tidak memiliki nilai tambah (non-value-adding activities) melalui

peningkatan terus- menerus secara radikal (radical continous improvement)

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

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

eksternal untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan (Gaspersz, 2011).

2.2 Sejarah Lean Manufacturing

Setelah Perang Dunia II, perusahaan manufaktur di Jepang menghadapi

masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan sumber daya manusia.

Selama beberapa dasawarsa, Amerika mengurangi biaya manufaktur dengan

menggunakan sistem produksi massal yang memproduksi output dengan variasi

yang lebih sedikit, sementara itu masalah yang dihadapi Jepang adalah bagaimana

mengurangi biaya untuk memproduksi output yang memiliki banyak variasi

namun dalam jumlah yang sedikit (Amrizal, 2009). Sejarah Lean kembali timbul

pada tahun 1940 ketika pekerja Jerman memproduksi tiga kali lebih banyak

daripada pekerja Jepang dan seorang pekerja Amerika memproduksi tiga kali

lebih banyak daripada seorang pekerja Jerman. Sehingga rasio produksi Amerika

dan Jepang menjadi 9:1. Oleh karena itu, direktur Toyota di Jepang (Kiichiro)

merencanakan untuk mengurangi gap dengan Amerika dalam waktu 3 tahun, yang

akhirnya melahirkan Lean Manufacturing. Eiji Toyoda dan Taiichi Onho di

Toyota Motor Company di Jepang mempelopori konsep Lean production yang

aslinya disebut dengan Kanban dan Just-In- Time (JIT). Sistem ini berusaha untuk

mencapai kesempurnaan dengan pengurangan biaya secara terus-menerus, tidak

ada cacat, tidak ada persediaan, dan inovasi yang tiada akhir untuk menghasilkan

variasi produk yang baru (Amrizal, 2009).
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Taiichi Ohno di Toyota Motor Company mengembangkan strategi Lean ditahun

1950-an. Ini adalah model bisnis yang berfokus pada identifikasi secara sistematis

dan penghapusan waste dari suatu proses dan melibatkan perubahan dan

meningkatkan proses, sementara memberikan produk bermutu kepada produsen

dan konsumen pada biaya terendah.

Lean telah mengubah persaingan dan telah menyebabkan “kedewasaan”

fase pertumbuhan dalam organisasi yang telah diimplementasikan. Beberapa

peneliti telah menunjukkan bahwa strategi Lean menghasilkan kualitas tingkat

lebih tinggi dan produktifitas dan daya tanggap pelanggan yang lebih baik.

Dampak pada strategi Lean ini sebagian besar didasarkan pada bukti empiris

bahwa meningkatkan daya saing perusahaan tersebut (Amrizal, 2009). Lean

Manufacturing sepertinya suatu proses inovasi yang radikal tidak terbatas kepada

asal muasal, tetapi mempunyai aplikabilitas luas di dalam beraneka negara dan

industri. Lean dihubungkan dengan mengurangi lead timeyang menunjukkan

bahwa struktur kegiatan atau proses dalam dan antar perusahaan adalah penting

untuk mencapai daya saing unggul dan profitabilitas. Menerima supplier, tepat

waktu, jadwal yang stabil sehingga bahan-bahan dan part dapat diamankan dan

dikirim.

2.3 Konsep Lean Manufacturing

Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan

(Waste) dan meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang/jasa) agar

memberikan nilai kepada pelanggan (customer value). APICS Dictionary (2005),

mendefinisikan Lean sebagai suatu filosofi bisnis yang berlandaskan pada

minimasi penggunaan sumber-sumber daya (termasuk waktu) dalam berbagai

aktivitas perusahaan. Lean berfokus pada identifikasi dan eliminasi aktivitas-

aktivitas tidak bernilai tambah (non-value-adding activities) dalam desain,

produksi (untuk bidang manufaktur) atau operasi (untuk bidang jasa), dan supply

chain management yang berkaitan langsung dengan pelanggan (Gaspersz, 2011).

Lean yang diterapkan pada keseluruhan perusahaan disebut sebagai Lean

enterprise. Lean yang diterapkan pada manufacturing disebut sebagai Lean
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Manufacturing dan Lean yang diterapkan dalam bidang jasa disebut sebagai Lean

service,Lean yang diterapkan pada bank disebut sebagai Lean banking, Lean

dalam bidang retail disebut Lean retailing, Lean dalam bidang pemerintahan

disebut sebagai Lean government dan lain-lain (Gaspersz, 2011).

Terdapat lima prinsip Lean yaitu:

1. Mengidentifikasi nilai produk berdasarkan perspektif pelanggan.

2. Mengidentifikasi value stream mapping untuk setiap produk

3. Menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari semua aktivitas

sepanjang value stream.

4. Mengorganisasikan agar material, informasi dan produk mengalir secara

lancar dan efesien sepanjang proses value stream menggunakan sistem tarik

(pull system)

5. Terus menerus mencari teknik dan alat peningkatan (improvement tools and

techniques) untuk mencapai keunggulan dan peningkatan secara terus-

menerus.

2.4 Perkenalan Kaizen

Dalam bahasa Jepang, kaizen berarti perbaikan berkesinambungan (Imai,

1999). Istilah ini mencakup pengertian perbaikan yang melibatkan semua orang –

baik manajer dan karyawan – dan melibatkan biaya dalam jumlah tak seberapa.

Filsafat kaizen berpandangan bahwa cara hidup hidup kita – apakah itu kehidupan

kerja atau kehidupan sosial maupun kehidupan rumah tangga – hendaknya

berfokus pada upaya perbaikan terus-menerus (Imai, 1999). Meski perbaikan

dalam kaizen bersifat kecil dan berangsur, namun proses kaizen mampu membawa

hasil yang dramatis mengikuti waktu.

2.5 Konsep Utama Kaizen

Manajemen harus belajar untuk menerapkan konsep dan sistem yang

mendasar tertentu dalam rangka mewujudkan strategi kaizen (Imai, 1999):

1. Kaizen dan Manajemen

Dalam konteks kaizen, manajemen memiliki dua fungsi utama : pemeliharaan

dan perbaikan. Pemeliharaan berkaitan dengan kegiatan untuk memelihara
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teknologi, sistem manajerial, standar operasional yang ada, dan menjaga

standar tersebut melalui pelatigan serta disiplin. Di bawah fungsi

pemeliharaan ini, manajemen mengerjakan tugas-tugasnya sehingga semua

orang dapat mematuhi prosedur pengoperasian standar (standard opertional

procedure - SOP). Perbaikan, pada sisi lain, berkaitan dengan kegiatan yang

diarahkan pada peningkatan standar yang ada. Pandangan manajemen Jepang

terhadap manajemen dalam hal ini dapat disimpulkan secara singkat sebagai

Pemeliharaan dan Perbaikan Standar.

2. Proses versus Hasil

Kaizen menekankan pola pikir berorientasi proses, karena proses harus

disempurnakan agar hasil dapat meningkat. Kegagalan mencapai hasil yang

direncanakan merupakan cermin dari kegagalan proses. Manajemen harus

menemukan dan mengenali serta memperbaiki kesalahan pada proses

tersebut. Kaizen berfokus pada upaya manusia – suatu orientasi yang sangat

berbeda dengan orientasi hasil yang diterapkan di Barat.

3. Mengutamakan Kualitas

Tujuan utama dari kualitas, biaya, dan penyerahan (QCD) adalah

menempatkan kualitas pada prioritas tertinggi. Tidak jadi soal bagaimana

menariknya harga dan penyerahan yang ditawarkan pada konsumen,

perusahaan tidak akan mampu bersaing jika kualitas produk dan

pelayanannya tidak memadai.

4. Berbicara Dengan Data

Kaizen adalah proses pemecahan masalah. Agar suatu masalah dapat

dipahami secara benar dan dipecahkan, masalah itu harus ditemukan dan

dikenali untuk kemudian data yang relevan dikumpulkan serta ditelaah.

Mencoba menyelesaikan masalah tanpa data adalah pemecahan masalah

berdasarkan selera dan perasaan – seuatu pendekatan yang tidak ilmiah dan

tidak objektif.

5. Proses Berikut Adalah Konsumen

Kebanyakan orang dalam bekerja selalu berhubungan dengan konsumen

internal. Kenyataan ini hendaknya dipakai sebagai dasar komitmen untuk



II-5

tidak pernah meneruskan produk cacat ataupun butiran infrmasi yang salah

kepada proses berikutnya. Bila semua orang di dalam perusahaan

mempraktekkan aksioma ini, konsumen yang sesungguhnya – konsumen

eksternal di pasar – dapat dipastikan akan menerima produk atau jasa layanan

berkualitas tinggi sebagai akibatnya.

2.6 Pola Dasar Kaizen

Ada enam langkah utama dalam kaizen (gambar 2.1), dan langkah-langkah

itu serupa dengan metodologi lain seperti metode ilmiah dan pemecahan masalah.

Secara umum semua metodologi perbaikan mengikuti suatu pola dasar, yaitu

Rencanakan-Lakukan-Periksa-Perbaiki dan proses kaizen tidaklah berbeda (Kato,

2011)

Gambar 2.1 Enam Langkah Kaizen
(Sumber : Kato dkk, 2011)

2.6.1 Langkah 1 : Menemukan Potensi Perbaikan

Pada langkah pertama, kita membahas cara dasar yang digunakan Toyota

untuk mengajar karyawan melihat pemborosan atau potensi perbaikan disekeliling

mereka dengan cara yang lebih konkret. Kami juga membahasn pola pikir dan

sikap yang dibutuhkan oleh orang-orang untuk berhasil dalam proses perbaikan

jenis ini.
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2.6.2 Langkah 2 : Menganalisis Metode yang Digunakan Saat Ini

Pada langkah kedua, kami meninjau beberapa cara paling mendasar yang

digunakan Toyota untuk mengajar karyawan bagaimana melakukan analisis

sederhana metode yang digunakan saat ini.

2.6.3 Langkah 3 : Mencetuskan Ide Orisinil

Pada langkah ketiga, kami membahas beberapa cara untuk membantu

orang mulai mencetuskan ide orisinil kreatif untuk perbaikan. Pemikiran manusia

adalah alat terhebat yang dimiliki para pemimpin kaizen untuk mereka gunakan

sesuai keinginan mereka. Kita meninjau beberapa cara untuk membantu tim

bertindak dan berpikir kearah yang tepat.

2.6.4 Langkah 4 : Menyusun Rencana Penerapan

Pada langkah keempat, kami menyoroti pentingnya membuat rencana

Kaizen. Terkadang, rencana terbaik adalah gagasan ala “lakukan saja”, sementara

untuk kasus lain dibutuhkan lebih banyak koordinasi dan pemikiran yang

saksama. Kami mengulas beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh

tim sebelum penerapan.

2.6.5 Langkah 5 : Menerapkan Rencana

Pada langkah kelima, kami mendiskusikan tahapan penerapan rencana dan

beberapa poin penting sebagai pertimbangan. Sering kali, rencana terbaik tidak

berjalan seperti yang diharapkan pada awalnya, berhadapan dengan penolakan

awal, dan sebagainya. Beberapa pedoman umum dan poin penting untuk

penerapannya, didiskusikan pada tahap ini.

2.6.6 Langkah 6 : Mengevaluasi Metode Baru

Pada langkah keenam, kami mengulas pentingnya membuktikan hasil

setiap item yang berhubungan dengan kaizen. Dalam Kaizen tidak ada

peningkatan sampai hasil diukur dan dibandingkan dengan keadaan sebelumnya.

Hanya hasil sebelumnya yang memberi peningkatan yang dipertimbangkan dalam

Kaizen, dan para pemimpin harus membuat berbagai upaya untuk menjamin
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bahwa suatu proses telah benar-benar diperbaiki, bukan diubah. Ingatlah bahwa

Kaizen berarti “berubah untuk lebih baik”, bukan berubah untuk perubahan

belaka. Beberapa kesalahan umum dibahas dan sejumlah saran diberikan

berdasarkan pengalaman kami.

2.7 Gemba Kaizen

Dalam bukunya, Gemba Kaizen (Imai, 1999), menjelaskan gemba berarti

tempat yang sebenarnya – tempat dimana kejadian terjadi. Di kalangan industri

Jepang, istilah gemba sama populernya seperti istilah kaizen. Semua bisnis

memiliki tiga kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan kegiatan

menghasilkan keuntungan : mengembangkan, memproduksi, dan menjual. Tanpa

kegiatan ini, perusahaan tak akan ada. Oleh karena itu, dalam pengertian umum,

gemba berarti tempat dilaksanakannya tiga kegiatan utama ini. Dalam konteks

yang lebih khusus, seringkali gemba berarti tempat di mana produk atau jasa

layanan dibuat.

Dua kegiatan utama yang terjadi di gemba sehari-hari yang berkaitan

dengan manajemen sumber daya adalah pemeliharaan dan kaizen. Yang pertama

adalah merujuk pada kegiatan mematuhi standar dan menjaga keadaan yang ada,

sedang yang terakhir berkaitan dengan meningkatkan standar tersebut. Manajer

gemba melakukan fungsi kesatu dan kedua dari dua fungsi tersebut dan QCD

(kualitas, biaya, dan penyerahan) merupakan hasilnya. Bangunan Gemba

menggambarkan pandangan global dari kegiatan-kegiatan yang terjadi di gemba

guna mencapai sasaran QCD tersebut. Sebuah perusahaan yang memproduksi

produk atau jasa layanan berkualitas dengan harga yang wajar dan

menyerahkannya kepada konsumen pada saat yang tepat akan memberikan

kepuasan bagi konsumen sehingga mereka akan selalu loyal. Bangunan Gemba

dapat dilihat pada Gambar 2.2. berikut ini :
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Gambar 2.2. Bangunan Gemba
(Sumber : Gemba Kaizen, 1998)

2.8 Standarisasi

Dalam mewujudkan QCD perusahaan harus mengelola berbagai sumber

daya secara tepat dari hari ke hari. Sumber daya ini mencakup tenaga kerja,

informasi, peralatan dan material. Pengelolaan harian dari berbagai sumber daya

ini membutuhkan standar. Setiap kali terjadi masalah atau ketidakwajaran,

manajer harus bertindak menyelidikinya, dan menemukan penyebab utamanya

serta mengubah standar yang ada atau menerapkan standar baru guna mencegah

terjadinya masalah berulang. Standar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari

gemba kaizen dan merupakan dasar dari perbaikan sehari-hari. Bila diterapkan

dengan benar, kaizen dapat meningkatkan kualitas, mengurangi biaya secara tajam

dan memenuhi tepat waktu penyerahan kepada konsumen tanpa investasi yang

besar maupun terobosan teknologi baru. Tiga kegiatan utama kaizen yang paling

mendasar – standarisasi , 5R atau pemeliharaan tempat kerja yang mencakup

berbagai kegiatan pemeliharaan, serta penghapusan muda (pemborosan). Tiga

kegiatan ini tidak boleh diabaikan dalam membangun sarana QCD yang berhasil,

ramping dan efisien.

Standarisasi di gemba seringkali diterjemahkan kebutuhan teknologikal

dan teknikal yang telah ditetapkan oleh staft rekayasa teknik kedalam standar

operasional harian yang dipahami oleh tenaga kerja. Proses penerjemahan tersebut
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tidak membutuhkan teknologi maupun kecanggihan apa-apa. Yang dibutuhkan

hanyalah rencana yang jelas dari manajemen untuk dijabarkan dalam tahapan

yang logis.

Standar terbagi menjadi dua, diantaranya standar manajerial yang

dibutuhkan untuk mengelola karyawan dalam konteks administrasi, didalamnya

tercakup aturan administrasi, pedoman dan kebijakan bagi karyawan, uraian tugas,

prosedur mempersiapkan bon pengeluaran dan sebagainya. Standar yang lain

disebut standar operasional yang berkaitan erat dengan cara karyawan

melaksanakan tugasnya dalam rangka mewujudkan QCD. Bila standar manajerial

berkaitan dengan keperluan internal dalam mengelola karyawan, standar

operasional berkaitan dengan permintaan atau tutuntan eksternal terhadap QCD

guna memuaskan konsumen. Berikut merupakan ciri-ciri pokok standar:

1. Merupakan cara yang terbaik, termudah dan paling aman dalam

melaksanakan tugas.

2. Memberikan cara terbaik dalam melestarikan pengetahuan dan penguasaan

kemampuan.

3. Sebagai cara untuk mengukur kinerja.

4. Menunjukan kaitan antara sebab dan akibat.

5. Menjadi dasar untuk memelihara dan memperbaiki proses.

6. Memberikan arah sasaran tugas dan petunjuk sasaran latihan.

7. Merupakan dasar untuk pelatihan.

8. Dasar untuk audit dan diagnosis.

9. Standar sebagai sarana untuk mencegah pengulangan kesalahan dan

memperkecil variabelitas.

2.9 Sejarah 5S

Program 5S berasal dari Jepang dan telah berhasil membawa industri

Jepang dikagumi di seluruh dunia. Realitas ini menjadi perhatian besar sehingga

program ini kemudian diadopsi oleh berbagai industri di berbagai negara. Jika

anda memasuki sebagian besar perusahaan manufaktur yang berada di luar Jepang

pada tahun 1980-an. 5S merupakan sebuah alat untuk membantu mengungkapkan
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masalah dan bila digunakan secara canggih, dapat menjadi bagian dari proses

pengendalian visual dari sebuah sistem Lean yang direncanakan dengan baik

(Hirano,1995).

Industri Jepang dianggap sebagai ancaman yang demikian besar bagi

industri di berbagai negara. Sesunggguhnya industri Jepang tidak banyak

memiliki keunggulan yang komparatif. Jepang tidak cukup memiliki kekayaan

yang dapat dibanggakan, kecuali sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam

indusri Jepang, menurut Takashi Osada hubungan kerjanya paling harmonis,

karena karyawannya menyadari pentingnya mencari cara mengerjakan segala

sesuatu dengan lebih baik supaya pekerjaan mereka lebih mudah, hasilnya lebih

baik dan kehidupan mereka lebih menyenangkan (Osada, 2002).

2.10 Pengertian Umum 5S

5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) yang merupakan lima langkah

penataan dan pemeliharaan tempat kerja dikembangkan melalui upaya intensif

dalam bidang manufaktur. Perusahaan jasa layanan dapat melihat adanya konteks

yang paralel dalam rangkaian proses “jalur produksi” mereka yang dapat

berbentuk prosedur permintaan proposal, penutupan laporan keuangan, aplikasi

plos asuransi, atau permintaan jasa hukum dari klien. Hal apa pun yang dapat

memicu suatu proses kerja di perusahaan jasa layanan, kondisi-kondisi yang ada

di tempat kerja mungkin justru menghambat aliran kerja (apakah ada terlalu

banyak formulir?); atau menciptakan hambatan terciptanya kepuasan konsumen

(apakah kontrak setingkat ini perlu ditandatangani oleh tiga orang?),

sesungguhnya justru menutup kemungkinan dalam menciptakan kepuasan

konsumen (apakah biaya overhead perusahaan telah menutup kemungkinan

menawarkan lebih murah?) (Imai, 1998).

Standarisasi, 5S, dan penghapusan pemborosan (Muda) adalah tiga pilar

utama dari gemba kaizen dalam melakukan perbaikan dengan pendekatan akal

sehat, berbiaya rendah pada manajemen. Kaizen pada setiap perusahaan, baik

perusahaan manufaktur atau bukan, harus dimulai dengan tiga kegiatan ini:

standarisasi, 5S, dan penghapusan pemborosan (Imai, 1998).
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Kegiatan tersebut sama sekali tidak melibatkan teknologi maupun teori

manajemen baru. Dalam kenyataan, istilah 5S atau muda (pemborosan) tak pernah

muncul dalam buku pegangan manajemen. Topik ini juga tak akan menimbulkan

gairah para manajer yang terbiasa untuk selalu mencari teknologi terbaru. Mereka

yang mendengarkan ceramah saya, kadang-kadang begitu heran, mengapa topic

ini perlu dikemukakan. Namun, begitu mereka mulai memahami implikasi dari

pilar-pilar ini, mereka menjadi bergairah dan prospek manfaat yang dapat

diperoleh dari kegiatan terkait dengan manajemen gemba (Imai, 1998).

2.11 Tujuan 5S

Menurut Takashi Osada tujuan diterapkannya budaya kerja 5S sebagai

berikut:

1. Keamanan

Keamanan merupakan hal yang sangat penting. Keamanan di tempat kerja

dapat mengurangi potensi terjadinya ”bencana” seperti adanya kesulitan

dalam mencari dokumen penting dan staf yang cedera karena tersandung.

”Bencana” tersebut bisa jadi diakibatkan oleh tidak tertatanya dan tidak

terorganisir barang-barang di tempat kerja.

Ini menunjukkan bahwa, harus memperhatikan hal-hal kecil. Itulah sebabnya

mengapa tempat kerja yang tersusun rapi sangat penting. Selain itu 5S juga

penting untuk keamanan pribadi dan kesehatan setiap orang dalam mencegah

kebakaran dan kecelakaan, dalam mencegah polusi dan dalam mencegah hal-

hal yang sangat berbahaya bagi kesehatan dan keamanan manusia.

Tempat kerja yang menerapkan 5S dengan teliti, kecelakaan industri yang

dialaminya akan lebih sedikit ketimbang pabrik yang hanya mengutamakan

peralatan dan prosedur.

2. Efisiensi

Apabila para karyawan menerapkan 5S, maka akan tercipta efisiensi waktu

dan biaya. Waktu yang dipergunakan untuk memelihara peralatan tidak

terbuang percuma, bahkan hal itu lebih banyak menghemat waktu karena



II-12

peralatan berada dalam keadaan prima saat diperlukan dibandingkan waktu

yang di diperlukan untuk membersihkan peralatan itu sebelum bekerja.

3. Mutu

Elektronika modern dan mesin lain memerlukan tingkat presisi dan

keberhasilan yang sangat tinggi. Mesin yang kurang bersih dapat

menyebabkan macet pada lantai produksi. Serbuk kikir dan bunyi suara mesin

yang keras menunjukkan sesuatu yang tidak terpasang dengan sempurna.

4. Mencegah terjadinya macet pada mesin produksi

Dengan menerapakan 5S di pabrik dapat mencegah macetnya proses

produksi. Jika tidak menerapkan 5S dapat berakibat seperti di beberapa pabrik

manufaktur pada umumnya terdapat ”sindrom Senin pagi”, saluran minyak

tersumbat, mesin macet dan tekanan peralatan hidrolik tidak berkerja. Semua

ini terjadi karena kotoran selama seminggu yang lalu telah mengeras dan

merekat pada tempat-tempat yang tidak dikehendaki. Hal ini dapat terjadi

apabila perusahaan tidak menerapkan 5S selama sepekan yang lalu.

Selain permasalah pada mesin yang macet, operator juga bias lupa kearah

mana katup harus diputar, ke arah mana mematikan tombol, dan angka berapa

yang normal untuk meteran tersebut setelah karyawan libur dan berkerja

kembali. Sering kali perusahaan dan karyawan menganggap label tidak

diperlukan. Kemudian bila mereka kembali bekerja setelah libur, mereka

menyadari bahwa ingatan seseorang bisa salah.

Mempraktikkan 5S, memastikan bahwa telah memiliki tempat kerja yang

nyaman dan rapi dan selalu tersedia kapan pun diperlukan, dan menciptakan

”tempat yang baik untuk tetap bekerja” akan menghemat uang dalam jangka

panjang. Hal ini akan meningkatkan mutu, efisiensi, keamanan dan mencegah

sindrom Senin pagi, produk cacat dan karyawan yang terluka.

2.12 Komponen-komponen dalam 5S

Dalam memperkenalkan pemeliharaan tempat kerja, seperti Indonesia,

perusahaan barat seringkali lebih suka menggunakan anonim bahasa inggris

daripada bahasa jepang 5S, seperti “Kampanye 5S” atau “Kampanye 5C” (Imai,
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1998).

Kampanye 5S (di Amerika) (Imai, 1998):

1. Sort (memilah): Pisahkan barang yang tak diperlukan dan singkirkan.

2. Straighten (meluruskan): Letakkan barang yang diperlukan secara teratur

sehingga mudah diambil.

3. Scrub (gosok): Bersihkan semuanya: peralatan, mesin, dan tempat kerja,

menghilangkan noda dan limbah serta menanggulangi sumber limbah.

4. Systematize (sistematisasi): Membuat rutin kegiatan membersihkan dan

memeriksa.

5. Standardize (standarisasi): Membakukan empat langkah sebelumnya dan

membuatnya menjadi proses yang berkesinambungan.

2.13 Seiri (Ringkas/Pemilahan)

Seiri merupakan kegiatan penyusunan, dalam arti memilah semua

peralatan, bahan, dan lain-lain di tempat kerja dan menyimpan benda yang perlu

saja (memilah antara sesuatu yang perlu dan yang tidak perlu), sekaligus

memastikan bahwa barang yang diperlukan disimpan dalam jangkauan supaya

lebih efisien dengan memperhatikan frekuensi pemakaian. Benda lainnya dapat

disimpan atau dibuang jika tidak perlu. Hal ini dapat mengurangi ketidakefektifan

dalam bekerja (Osada, 2002).

Adapun tujuan seiri adalah:

1. Menetapkan kriteria bertujuan untuk mengeliminasi yang tidak diperlukan.

2. Belajar melakukan stratifikasi manajemen, lakukan prioritas.

3. Mampu melakukan orientasi pada penyebab.

Kegiatan-kegiatan Seiri antara lain:

1. Menyingkirkan yang tidak di perlukan.

2. Membersihkan tempat kerja.

3. Orientasi kepada penyebab terhadap kekotoran dan kebocoran.

4. Mengatur kembali gudang.

5. Mengecek penutup dan lantai untuk mencegah kebocoran.

6. Menghilangkan debu dan rumput.
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7. Penerapan visual management seperti pemberian label.

Gambar 2.3 Formulir Red Tag
(Sumber : Gasperz, 2006)

2.13.1 Dasar Pemilahan

Salah satu kunci pokok pemilahan adalah mendefinisikan apa yang

termasuk dalam pemilahan. Bagaimana mengetahuinya bila Anda teratur atau

tidak? Apa prinsip yang memegang peranan di sini? Jika kita memutuskan untuk

menerapkan pemilahan, bagaimana mengetahui kapan harus berhenti? (Osada,

2002)

Walaupun dinyatakan bahwa pemilahan adalah seni membuang barang,

pernyataan tersebut mungkin harus diperbaiki, karena membuang barang hanya

merupakan langkah awal - meskipun langkah awal yang penting. Mulailah dengan

membuang segala sesuatu yang tidak perlu. Sambil melakukan itu, sebaiknya
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perhatikan dengan cermat peralatan yang tidak berfungsi dengan baik dan suku

cadang yang rusak, lihat gambar berikut (Osada, 2002):

Gambar 2.4 Proses Pemilahan
(Sumber : Osada, 2002)

Jelas, gagasan untuk membuang segala sesuatu yang tidak diperlukan

membutuhkan penilaian dan manajemen startifikasi. Jika dilakukan dengan benar,

gagasan itu juga membutuhkan pembersihan tempat-tempat yang tercemar minyak

dan tempat kotoran menumpuk sedemikian rupa sehingga tidak dapat dilihat

bentuk aslinya agar dapat diputuskan apakah akan disimpan atau tidak. Anda tidak

akan mengetahui apakah barang itu diperlukan – artinya derajat kepentingannya –

sampai barang itu terlihat bentuk aslinya yang terbaik dan berfungsi dengan baik

(Osada, 2002).

2.13.2 Stratifikasi Menurut Kepentingannya dan Memutuskan dimana

Menyimpan Barang

Manajemen stratifikasi mencakup memutuskan pentingnya suatu barang,

mengurangi persediaan barang yang tidak diperlukan, sekaligus memastikan

bahwa barang yang diperlukan disimpan dalam jarak dekat supaya lebih efisien.

Maka kunci pokok manajemen stratifikasi yang baik adalah kemampuan untuk

membuat keputusan tentang frekuensi pemakaian (yang merupakan cara lain

untuk mengatakan tingkat kepentingannya) untuk memastikan bahwa barang

berada ditempatnya (lihat tabel 2.1). Barang yang tidak diperlukan harus disimpan

jauh-jauh, sebaliknya barang yang diperlukan disimpan di dekat kita (lihat Tabel

2.2) (Osada, 2002).
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Tabel 2.1 Azas Pemilahan

No
Derajat

Kebutuahan
Frekuensi Pemakaian Metode Penyimpanan

1 Rendah

1. Barang yang tidak dipergunakan tahun
lalu

2. Barang yang hanya dipergunakan
sekali dalam waktu 6-12 bulan
terakhir

1. Buang

2. Simpan jauh-jauh

2 Rata-rata

1. Barang yang hanya dipergunakan
sekali dalam waktu 6-12 bulan
terakhir

2. Barang yang dipergunakan lebih dari
sekali dalam satu bulan terakhir

Simpan ditengah-tengah
tempat kerja

3 Tinggi

1. Barang yang dipergunakan sekali
dalam seminggu

2. Barang yang dipergunakan sekali
dalam sehari

3. Barang yang dipergunakan sekali
dalam sejam

Simpan dekat dengan
orang yang
menggunakannya atau
simpan dikantong baju
atau celana operator

(Sumber: Osada, 2002)

Tabel 2.2 Menyimpan Barang Yang Diperlukan
Barang Penyimpanan

Barang yang sering digunakan
Simpan di tempat yang muda

terjangakau

Barang yang selalu digunakan

Simpan supaya mudah diambil,

mudah disimpan, dan mudah

dipahami dimana harus disimpan

Barang yang kadang-kadang digunakan

Pastikan untuk menyimpannya

kembali ditempat semula, yang

berarti harus ada sebuah papan

bergambar, kode warna dan lain-

lain

Arsip Beri nomor dan kode warna baik

(Sumber: Osada, 2002)

Perlu memliki kesadaran untuk membuang barang yang rusak atau cacat

sebagaimana perlu memiliki kesadaran untuk memperbaikinya. Sekali stratifikasi

dilakukan, memutuskan apa yang ingin dilakukan dengan barang yang tidak

dipergunakan lebih dari sekali dalam setahun. Disimpan atau dibuang? Jika

memutuskan untuk menyimpannya, berapa banyak yang perlu disimpan?

Sebaiknya menganggap sedikit yang diperlukan jika tidak sering dipergunakan.

Jika pembersihan besar dilakukan seperti ini, tidak jarang ditemukan sampah
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berton-ton yang tidak diperlukan. Lakukan pembersihan lagi maka akan

ditemukan lagi. Ini merupakan proses tanpa akhir (Osada, 2002).

2.13.3 Membuang yang Tidak Diperlukan

Dalam melaksanakan tugas membuang yang tidak perlu, urutannya adalah

sebagai berikut (Osada, 2002):

1. Memutuskan ruang lingkup operasi (tempat kerja dan daerah mana) dan target

yang ingin dicapai.

2. Bersiap-siap.

3. Melatih karyawan untuk mengenal apa yang tidak diperlukan.

4. Menentukan jumlah dan memberi nilai.

5. Melakukan pemeriksaan dan penilaian manajemen, serta memberikan

petunjuk bagaimana melakukannya dengan lebih baik di kemudian hari.

2.14 Seiton (Rapi/Penataan)

Seiton merupakan kegiatan yang fokus kepada perlunya tempat kerja yang

teratur. Teratur dalam hal ini berarti menyusun peralatan dan material-material

agar cepat dan mudah mencarinya sewaktu dibutuhkan. Peralatan harus disimpan

pada tempatnya berada dan biasa digunakan untuk menghilangkan gerakan atau

aktivitas yang tidak perlu (Osada, 2002).

Adapun tujuan Seiton adalah:

1. Membuat fix barang-barang di tempat kerja.

2. Layout dan penempatan yang efisien (termasuk safety dan quality).

3. Meningkatkan produktivitas dengan menghilangkan waktu yang dibutuhkan

untuk mencari sesuatu.

Kegiatan-kegiatan Seiton antara lain:

1. Membenahi tempat penyimpanan barang.

2. Segala sesuatu harus jelas tempatnya.

3. 30 detik pengambilan barang dan penempatan barang.

4. Penyetandaran sistem file.

5. Dibuat zone dan indikasi untuk penempatan barang.

6. First in-first out dan menata papan pengumuman.
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7. Dibuat safety line lurus dan sudutnya jelas.

8. Penempatan material, spare part, tools, peralatan, dan lain-lain sesuai dengan

fungsinya.

2.14.1 Teknologi Penataan

Menyimpan barang yang sebaiknya Anda lakukan. Setelah membuang

barang yang tidak diperlukan, masalah berikutnya ialah mengambil keputusan

berapa banyak yang akan disimpan dan dimana menyimpannya. Terdapat tiga

aturan dalam pentaaan, yaitu (Osada, 2002):

1. Tentukan tempat barang yang tepat.

Harus ada kriteria untuk menentukan tempat untuk barang-barang secara tepat.

Jika tidak ada krtieria dan pola tertentu, tidak mungkin  seseorang mengetahui

dimana tempatnya yang tepat, dan ini berarti akan diperlukan waktu lebih

banyak untuk menyimpan atau mengambilnya.

2. Tentukan bagaimana menyimpan barang.

Hal ini penting sekali untuk penyimpanan fungsional. Barang harus disimpan

supaya mudah ditemukan dan mudah diambil. Penyimpanan harus dilakukan

dengan memperhatikan supaya mudah ditemukan kembali

3. Taati aturan penyimpanan.

Ini berarti selalu menyimpan kembali barang ke tempatnya semula.

Manajemen persediaan barang sangat diperlukan untuk mengetahui apakah

Anda kehabisan bahan dan produk atau tidak.

2.14.2 Menentukan Dimana Barang Akan Disimpan

Menentukan dimana barang akan disimpan meliputi (Osada, 2002):

1. Membuang Barang yang Tidak Diperlukan.

Langkah pertama adalah mengurangi persediaan barang sampai setengahnya.

Sebaiknya jangan memiliki lebih dari satu barang dari setiap jenis pada suatu

waktu tertentu. Lebih dari satu berarti terlalu banyak.

2. Tentukan Metode Analitis Untuk Stratifikasi dan Tata Letak Penyimpanan

Ada beberapa barang yang ingin Anda simpan dekat dan barang lain di tempat

yang lebih jauh. Jenis stratifikasi inilah yang diperlukan. Apakah barang yang
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disimpan dekat Anda benar-benar harus ada dekat Anda?. Dalam

melaksanakan ini, perlu dipertimbangkan tata letak seluruh bangunan. Barang

yang sering dipakai lebih baik disimpan di dekat pintu. Barang berat harus

ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dipindahkan dengan mudah.

Dalam melakukan stratifikasi ini, penting sekali untuk bekerja dalam

kerangkan kerja analitis yang sistematis.

3. Standar Pemberian Nama

Putuskan nama apa yang akan dipergunakan dan taati keputusan itu.

Penggunaan dua nama untuk barang yang sama hanya akan mengacaukan.

Ada kalanya dua barang berbeda memiliki nama yang sama. Ada pula

beberapa barang yang disebut dengan nama yang sama walaupun ada sedikit

perbedaan di antaranya.

2.14.3 Menentukan Bagaimana Menyimpan Barang

Menentukan bagaimana menyimpan barang diketahui sebagai berikut

(Osada, 2002) :

1. Pelajari Penyimpanan Fungsional

Penyimpanan fungsional adalah penyimpanan yang tentu saja dilakukan

dengan mempertimbangkan mutu, keamanan, efisiensi, dan konservasi. Ada

berbagai pertimbangan mutu berdasarkan sifat produk tertentu, tetapi yang

paling penting adalah berhati-hati untuk jangan keliru menafsirkan barang-

barang dengan nama berbeda. Manusia cenderung membuat kesalahan dengan

barang yang serupa. Barang yang tampaknya serupa, memiliki nama yang

serupa, atau memiliki nomor yang sama harus disimpan berjauhan. Seringkali

akan membantu bila menggambar garis besar alat pada papan alat dan

menggunakan warna berbeda untuk menghindari kekeliruan. Kemungkinan

lain adalah menggunakan garis dan panel nama, sehingga bila tombol dengan

nama alat tertentu ditekan, sebuah lampu akan menyala pada papan alat yang

dikehendaki.

2. Nama dan Lokasi

Segala sesuatu harus memiliki nama yang dapat dimengerti oleh setiap orang
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dan setiap orang harus memahami apa arti nama itu. Bila barang itu tidak

memiliki nama, Anda tidak dapat memberinya tempat dan tidak seorang pun

akan mengetahui dimana harus mencarinya. Dalam memberikan tempat

penyimpanan, tentukan bukan hanya lokasinya tetapi juga raknya. Tentukan

dimana segala sesuatu akan diletakkan dan pastikan bahwa itu benar-benar

tempatnya. Nama barang dan lokasinya harus dijadikan satu.

3. Mempermudah Mengambil dan Menyimpan Barang

Seluruh proses ini bertujuan untuk memperlancar pekerjaan, karena bila setiap

barang memiliki tempat dan ada ditempatnya masing-masing, hal ini akan

mengurangi kekeliruan dan pekerjaan menjadi lancar. Juga akan membantu

bila lokasi penyimpanan tidak berserakan di satu tempat. Barang harus

disimpan di tempatnya masing-masing, dan sistem itu harus dapat dimengerti,

apakah diklasifikasi menurut fungsi, produk, proses, dan sebagainya.

Dalam merancang fasilitas penyimpanan, barang berat harus diletakkan di

lantai atau di atas roli sehingga mudah dipergunakan. Barang lain dapat digantung

pada sangkutan, dan barang yang sering dipakai harus paling mudah ditemukan.

Menempatkan barang sehingga mudah ditemukan dan mudah dipergunakan

berarti mempermudah pekerjaan yang akan segera dimulai. Sejumlah orang lebih

mudah mengambil barang yang diletakkan setinggi lutut atau bahu. Penting untuk

memanfaatkan seluruh ruang penyimpanan yang ada. Ini berarti merancang ruang

sehingga cocok untuk menyimpan setiap barang (Osada, 2002).

2.14.4 Hal-hal yang Harus Diperhatikan dalam Menyimpan Barang

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyimpan barang adalah sebagai

berikut (Osada, 2002) :

1. Garis penanda dan tempat penyimpanan barang.

2. Stan, rak, dan roli.

3. Mesin dan alat lain.

4. Mata pisau.

5. Material dan pekerjaan dalam proses.

6. Persediaan untuk hal tak terduga.
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7. Minyak.

8. Instrumen dan alat ukur.

9. Barang besar.

10. Barang kecil dan barang yang banyak dipakai.

11. Sediaan barang untuk diberi label dan untuk dipamerkan.

2.14.5 Menambah Warna Pada Tempat Kerja (Strategi Pengecatan)

Menambah warna pada tempat kerja terdiri atas (Osada, 2002):

1. Semua lingkungan kerja dicat dengan warna yang tidak menimbulkan stress.

2. Tempat istirahat sebaiknya memakai warna yang berkesan rileks.

3. Lantai dapat dicat setelah layout telah benar-benar ditentukan dan semua

barang mempunyai tempat yang pasti.

Sekali warna lantai telah ditentukan, maka lantai dapat dibagi menjadi

bagian- bagian dengan menggunakan garis yaitu:

1. Garis Pemisah

Garis pemisah adalah garis yang membedakan lorong dan tempat kerja.

Meskipun biasanya garis-garis tersebut berwarna kuning, tetapi dapat juga

digunakan warna putih.

2. Garis Jalan Keluar/Masuk

Jalan keluar / masuk harus dibuat dan diberi tanda. Ini yang dikenal sebagai

garis keluar / masuk.

3. Garis Pintu masuk

Kebanyakan kita telah mengalami bahwa pintu tiba-tiba terbuka langsung di

depan. Penting mengetahui dari arah mana pintu terbuka.

4. Garis Arus Lalu Lintas

Hal yang penting adalah menetapkan kebijakan arus lalu lintas untuk tempat

berjalan dan berkendara di dalam pabrik. Ini adalah cara utama untuk

menghindari tabrakan dan kecelakaan.

5. Pola Selang-Seling

Pola selang-seling terdiri atas garis miring  kuning dan hitam, yang berfungsi

sebagai tanda bahaya.
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Garis Ruang Penyimpanan.

Ruangan untuk tempat penyimpanan harus jelas dipisahkan dengan garis.

Contoh utama adalah meja & tempat kerja yang digunakan untuk menyimpan

pekerjaan yang sedang berlangsung.

2.15 Seiso (Resik/Pembersihan)

Seiso merupakan kegiatan untuk menciptakan tempat kerja yang selalu

bersih. Perlunya untuk membersihkan tempat kerja tiap akhir shift. Kuncinya

adalah kebersihan harus senantiasa dilakukan sehari-hari, bukan hanya pada saat

tempat kerja sudah kotor (Osada, 2002).

Tujuan dilakukannya Seiso adalah sebagai berikut:

1. Derajat kebersihan disesuikan dnegan kebutuhan. Pencapaian nihil kotoran

dan nihil debu.

2. Menemukan masalah kecil pada saat inspeksi kebersihan.

3. Mengerti bahwa kebersihan merupakan bagian dari inspeksi.

Kegiatan-kegiatan Seiso di antaranya adalah:

1. Mengatur prosedur kebersihan harian.

2. Melakukan kebersihan di area kerja.

3. Melakukan inspeksi cleaning dan memperbaiki masalah kecil yang ada di area

kerja.

4. Membersihkan tempat yang tidak diperhatikan orang.

5. Membuat prioritas 5S.

Sasaran Seiso meliputi beberapa hal berikut ini yaitu :

1. Area Penyimpanan

Kategori ini termasuk bermacam-macam barang dan tempat.

2. Peralatan

Kita harus selalu merawat mesin kita sendiri dan menjaga kebersihan serta

kerapiannya.

3. Lingkungan

Bila tempat dimana kita bekerja setiap hari tertutup dengan debu yang
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melekat, kita akan dengan mudah mengalami depresi.

2.15.1 Ancangan Tiga Langkah

Pada umumnya terdapat tiga langkah pembersihan yang benar. Pertama,

aktivitas tingkat makro membersihkan segala sesuatu dan mencari cara untuk

menangani penyebab keseluruhan yang berkaitan dengan keseluruhan gambaran.

Kedua, tingkat individual menangani tempat kerja khusus dan mesin khusus.

Ketiga, tingkat mikro, dimana suku cadang dan alat khusus dibersihkan dan

penyebab kotoran dicari dan diperbaiki (Osada, 2002).

Gambar 2.5 Ancangan Tiga Langkah
(Sumber : Osada, 2002)

2.15.2 Membersihkan Tempat Kerja dan Peralatan

Ada empat prosedur yang harus diikuti yaitu (Osada, 2002) :

1. Bagi daerah itu menjadi beberapa bagian dan alokasikan tanggung jawab

untuk tiap bagian.

2. Tentukan apa yang harus dibersihkan, urutannya, dan kemudian kerjakan.

Selain itu, setiap orang harus memahami pentingnya pembersihan sehingga

sumber masalahnya dapat dianalisis.

3. Revisi cara melakukan pembersihan dan alat yang dipergunakan sehingga

tempat yang sukar dibersihkan akan mudah dibersihkan.

4. Tentukan aturan yang harus ditaati supaya barang tampak seperti apa yang

dikehendaki.
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Gambar 2.6 Mempromosikan Tempat Kerja yang Lebih Bersih
(Sumber : Osada, 2002)

Membersihkan tempat kerja dan peralatan juga terbagi atas beberapa hal

sebagai berikut (Osada, 2002) :

1. Daerah dan tanggung jawab

Dalam mengalokasikan tanggung jawab untuk aktivitas 5S, sebaiknya diawali

dengan tanggung jawab kelompok untuk daerah tertentu. Kemudian Anda

dapat membuatnya menjadi tanggung jawab kelompok dengan satu orang

sebagai pemimpin kelompok.

2. Pergantian Tanggung Jawab

Tanggung jawab bersama berarti merupakan tanggung jawab setiap orang,

tetapi seringkali diartikan bukan sebagai tanggung jawab seseorang. Sejumlah

perusahaan mencoba mengatasinya dengan memberikan tanggung jawab

secara bergantian kepada anggota kelompok itu. Caranya adalah dengan

melakukan pergantian harian yang bertujuan untuk menyebarkan tanggung

jawab. Dalam menyebarkan tanggung jawab untuk jenis pekerjaan yang tidak

disukai orang, seseorang ketika menyelesaikan pekerjaannya harus

memastikan bahwa pekerjaan itu diserahterimakan kepada orang berikutnya.

Jika tidak ada tanggung jawab individual yang digariskan dengan jelas dan

tidak ada semangat kerjasama dalam memelihar daerah tanggung jawab

kelompok, tidak mungkin diharapkan kerjasama yang baik.

3. Membuat Peta Tanggung Jawab

Dalam aktivitas 5S, sebaiknya pekerjaan dimulai dengan menganggap

tanggung jawab individual dengan pengertian bahwa orang wajib saling
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membantu dalam mengerjakan bagian yang benar-benar sulit. Anda dapat

mulai dengan membuat peta daerah tanggung jawab individual. Dalam

melakukan ini, semua tugas harus diberikan sejelas mungkin dan tidak ada

satupun yang tidak didefinisikan, tidak ditugaskan atau masih kabur.

2.16 Seiketsu (Rawat/Pemantapan)

Pemantapan juga berarti memelihara keadaan bersih yang, dalam konteks

5S, mencakup pertimbangan lain seperti warna, bentuk, pakaian dan sebagainya

yang memberikan suasana bersih. Pemantapan juga dianggap sebagai

pengulangan pemilahan, penataan, dan pembersihan serta sebagai kesadaran dan

aktivitas tetap untuk memastikan bahwa keadaan 5S dipelihara. Ini berarti

melaksanakan aktivitas 5S dengan teratur sehingga keadaan tidak normal tampak,

dan melatih keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kontrol visual

(Osada, 2002).

Tujuan dilakukannya pemantapan yaitu:

1. Standar manajemen untuk memelihara 5S.

2. Melakukan inovasi dengan visual management sehingga keabnormalan dapat

terlihat dengan jelas.

Kegiatan-kegiatan Seiketsu meliputi :

1. Manajemen secara visual dan penyetandaran 5S (tanda ok, tanda arah, tanda

arah buka dan tutup, dan lain-lain).

2. Daerah yang berbahaya ditandai dengan benar.

3. Pemberian kode warna pipa dan label tanda peringatan.

2.16.1 Menampilkan Ketidaknormalan dengan Kontrol Visual

Karena oranglah yang mengendalikan dan mengatur sesuatu, karyawan

Anda harus dapat membedakan antara yang normal dengan yang tidak dan

melakukan suatu tindakan. Ketidaknormalan seringkali merupakan segala sesuatu

yang membuat seseorang yang tidak mencarinya gagal menemukannya, tetapi

seseorang yang waspada dan penuh perhatian akan menemukannya (Osada, 2002).

Bagaimana Anda dapat memastikan bahwa ketidaknormalan timbul ke

permukaan? Dalam pekerjaan sehari-hari, kita menggunakan pikiran untuk
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mengingat segala sesuatu dan kelima panca indra untuk melaksanakan tugas

terbaik kita. Yang penting adalah mengubah indra statis kita menjadi kesadaran

yang dinamis. Telah diperkirakan bahwa 60% aktivitas manusia berawal dengan

penglihatan. Itulah sebabnya, mengapa manajemen visual kadang-kadang disebut

sebagai penjelmaan kesadaran visual (Osada, 2002).

2.16.2 Manajemen Visual yang Ditonjolkan

Berikut ini diringkaskan apa yang ditonjolkan dalam manajemen visual

dan yang membuatnya lebih mudah divisualisasikan (Osada, 2002):

Gambar 2.7 Manajemen Visual yang Ditonjolkan
(Sumber : Osada, 2002)

2.16.3 Alat dan Metode Untuk Kontrol Visual

Sudah jelas bahwa Anda memerlukan alat bantu visual dalam kontrol

visual. Anda harus melatih keterampilan dalam merancang alat kreatif untuk

memperlancar proses ini. Tentu saja salah jika hanya mengandalkan tanda visual

saja dan Anda juga memerlukan keempat indra lain untuk membantu orang

memiliki pemahaman menyeluruh tentang apa yang sedang terjadi (Osada, 2002).

Untuk memberikan gambaran tentang berbagai jenis peragaan kontrol

visual yang dibutuhkan, misalnya ada (Osada, 2002):

1. Peragaan untuk membantu orang mencegah membuat kesalahan operasi.

2. Waspada terhadap bahaya.

3. Indikasi dimana barang harus diletakkan.

4. Penandaan peralatan.

5. Peringatan untuk berhati-hati dan cara operasi.
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6. Peragaan pemeliharaan preventif.

7. Instruksi.

2.16.4 Metode Manajemen Visual

Peralatan harus diberi label dengan nama dan fungsinya. Hal ini berlaku

untuk setiap barang (Osada, 2002).

1. Minyak pelumas. Ini adalah salah satu barang yang paling mudah dimengerti

dan setiap wadah harus diberi label dengan jenis (mutu) minyak, warna, dan

untuk apa.

2. Label manajemen presisi. Ini harus menunjukkan derajat presisi, tingkat

manajemen dan periode berlakunya.

3. Label pemeriksaan tahunan. Pada dasarnya sama dengan stiker pemeriksaan

pada mobil Anda yang menunjukkan kapan harus diperiksa. Label harus

ditempelkan pada semua peralatan sehingga Anda tidak kehilangan satu

pemeriksaan pun.

4. Label temperatur. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk

menunjukkan derajat panas, termasuk label khusus dan pewarnaan. Beberapa

barang dapat berubah dengan berubahnya temperatur dan yang lain mencatat

temperatur tertinggi sehingga Anda dapat menemukan masalah yang timbul

seketika, meskipun kebetulan Anda tidak berada di tempat itu pada saat itu.

5. Label tanggung jawab. Label ini harus menunjukkan siapa yang bertanggung

jawab atas apa. Setiap orang harus bertanggung jawab atas sesuatu, dan segala

sesuatu harus menjadi tanggung jawab seseorang.

6. Label lain. Di antara beberapa label lain yang dapat Anda pergunakan adalah

label yang menunjukkan barang itu untuk apa dan menarik adalah label yang

menunjukkan barang itu untuk apa dan menarik.

7. Label daerah pada meteran. Pada setiap meteran harus ada petunjuk yang jelas

tentang nilai normal apa dan dimana daerah berbahayanya. Hal ini harus

dicatat dengan jelas di label, mungkin ditekankan dengan pemberian kode

warna. Prinsip yang sama berlaku untuk persediaan barang, dan harus ada

beberapa indikasi visual bila saatnya tiba untuk memesan ulang.



II-28

8. Tanda cocok. Dengan membuat garis pada mesin dan pada baut atau sekrup,

Anda dapat mengetahui dengan jelas kapan baut atau sekrup diputar dengan

kencang. Selain itu, gagal menyatu dengan garis memberikan tanda visual

dengan segera bahwa baut itu lepas.

9. Tanda posisi. Merupakan gagasan yang baik memberikan tanda posisi kecil

dimana barang disimpan. Buat gambar telapak kaki dimana orang harus

berdiri. Buat tanda di lantai untuk menunjukkan daerah berbahaya. Buat garis

untuk menunjukkan dimana alat harus berhenti. Pasang berbagai tanda visual

sehingga setiap orang dapat melihat apa yang sedang terjadi dan untuk

mengantisipasi apa yang akan terjadi kemudian.

2.17 Shitsuke (Rajin/Pembiasaan)

Merupakan kegiatan untuk membentuk kebiasaan, terkait dengan

melakukan pekerjaan berulang-ulang sehingga secara alami dilakukan dengan

benar. Ini merupakan cara mengubah kebiasaan buruk dan menciptakan kebiasaan

baik. 5S tidak akan berhasil tanpa pembiasaan (Osada, 2002).

Tujuan dilakukan Shitsuke yaitu :

1. Partisipasi penuh dalam hal pengembangan kebiasaan dalam hal mematuhi

aturan di tempat kerja.

2. Melakukan komunikasi dan umpan balik secara rutin.

Kegiatan-kegiatan untuk memperoleh Shitsuke yaitu:

1. Semua melakukan cleaning dan menyediakan waktu untuk olahraga dengan

rutin.

2. Kenakan alat safety dengan baik.

3. Latihan terhadap penanganan keadaan darurat (emergency).

4. Pembuatan manual 5S.

5. Pembiasaan disiplin ditempat kerja.

2.17.1 Pembentukan Kebiasaan

Tidak terlalu sulit memiliki kebiasaan untuk melaksanakan apa yang

diharapkan dari Anda (Osada, 2002).

1. Biasakan (sistematisasi) perilaku jika Anda menginginkan hasil yang baik.
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2. Perbaiki komunikasi dan pelatihan untuk memperoleh mutu yang terjamin.

3. Atur supaya setiap orang mengambil bagian dan setiap orang melakukan

sesuatu, kemudian mengimplemetsikannya.

4. Atur segala sesuatu sehingga setiap orang merasa tanggung jawab atas apa

yang mereka kerjakan. Orang harus mengungkapkan dengan kata-kata

tanggung jawab masing-masing setiap hari, dan mereka melaksanakannya.

Jika mereka membuat kesalahan, manajemen harus menunjukkannya dan

memastikan bahwa hal itu diperbaiki. Inilah cara melembagakan praktik yang

baik, dan bagaimana Anda menciptakan tempat kerja yang disiplin. Setiap

orang bekerja sama memperkuat tim dan memperkuat perusahaan.

2.17.2 Kampanye Ketaatan Pada Peraturan

Praktik adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa orang-oarang dapat

melakukan apa yang harus mereka lakukan setiap hari. Walaupun rutinitas sehari-

hari harus selalu memperkuat kebiasaan baik, seringkali hal itu merupakan

pekerjaan yang membosankan serta menghalangi kemampuan seseorang. Itulah

sebabnya Anda harus membuat tema khusus untuk membahas latihan dan

menyuruh setiap orang mempraktikan hal yang sama. Usahakan supaya Anda

dapat menemukan suatu cara untuk membuat permainan mengenai hal itu – mula-

mula untuk kesenangan kemudian sebagai kompetisi. Sekalipun orang telah

mengetahui bagaimana melakukan sesuatu, mempraktikan dengan cara ini akan

menyegarkan ingatan dan mengasah keterampilan (Osada, 2002).

2.18 Pemborosan (Muda)

Muda dalam bahasa jepang berarti pemborosan, pemborosan diartikan

sebagai segala sesuatu yang tidak mempunyai atau tidak memberi nilai tambah.

Taichi Ohno dalam buku Toyota Kaizen Methods (Kato dkk, 2011)

mengelompokan pemborosan di gemba ke dalam tujuh jenis yaitu:

1. Pemborosan Produksi Berlebih

Pemborosan pada produksi merupakan dampak dari seseorang yang selalu

khawatir terhadap berbagai masalah yang dihadapi seperti gangguan mesin,

cacat produksi, atau ketidakhadiran karyawan, sehingga mereka memaksakan
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diri untuk berproduksi lebih banyak agar selalu berada disisi yang aman.

Pemborosan jenis ini merupakan akibat dari upaya mendahului jadwal

produksi. Dalam sistem produksi Tepat Waktu, mendahului jadwal produksi

lebih buruk dari pada terlambat produksi. Produksi yang berlebih berasal dari

asumsi dan pandangan yang salah yaitu:

a. Berproduksilah sebanyak yang anda mampu lakukan, abaikan kecepatan

produksi yang mampu diikuti oleh berikutnya.

b. Berikan kebebasan kepada operator untuk bekerja secara borongan.

c. Biarkan setiap jalur kerja untuk meningkatkan produktivitasnya masing-

masing.

d. Tingkatkan kecepatan output mengimbangi “lulus inspeksi langsung”

yang kurang karena tingkat cacat yang dihasilkan. (lulus inspeksi langsung

adalah persentase dari produk yang dapat diselesaikan tanpa pengerjaan

ulang).

e. Manfaatkan mesin untuk memproduksi lebih dari yang diperlukan, karena

kapasitas yang dimiliki memang lebih.

f. Terapkan penggunaan mesin yang mahal agar depresiasi tinggi dan

memaksa untuk menaikan tingkat pemanfaatannya.

2. Pemborosan Persediaan

Produk jadi, setengah jadi, atau komponen yang berstatus persediaan

merupakan pemborosan. Dengan kelebihan barang persediaan tidak ada nilai

tambah yang tercipta bahkan terjadi penurunan kualitas diakibatkan

bertambahnya waktu (adanya kadaluarsa). Bila pemborosan persediaan tidak

ada, berbagai pemborosan lainnya dapat dihindari. Persediaan seringkali

dipandang sebagai tingkat permukaan air kolam yang menyembunyikan

berbagai masalah yang tersembunyi dibawahnya, seperti: kualitas, gangguan

mesin, absensi dan lain-lain. Tingkat persediaan yang rendah memberikan

petunjuk penting dan terfokus bagi kita dalam merumuskan masalah yang

harus ditangani dan juga hal ini memberikan dorongan untuk segera

menangani begitu sasaran ynag dituju oleh sistem produksi Just In Time.
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3. Pemborosan Pengerjaan Ulang Karena Cacat

Hasil produksi yang cacat dapat mengganggu produksi dan membutuhkan

pengerjaan ulang yang mahal, hal ini merupakan pemborosan sumber daya

maupun upaya yang telah ditanamkan. Produk cacat dapat mengakibatkan

kerusakan pada mesin atau peralatan yang terdapat pada proses berikutnya.

Permasalahan terjadinya cacat bisa ditanggulangi dengan menerapkan motto

“benar sejak awal”.

4. Pemborosan Gerak Kerja

Gerakan kerja seseorang yang tidak berkaitan langsung dengan nilai tambah

adalah tidak produktif dan merupakan pemborosan. Gerakan-gerakan yang

tidak memberi nilai tambah antara lain: mengambil benda kerja, membawanya

dan menggunakannya, preposisi, berjalan dan sebagainya. Dalam mengenali

pemborosan gerakan kerja, kita harus mengamati cara operator menggunakan

tangan dan kakinya, dari pengamatan itu dapat dipikirkan penataan dari

komponen serta dikembangkan peralatan dan jig yang tepat juga.

5. Pemborosan Proses

Kadang-kadang teknologi yang kurang tepat atau rancangan produk yang

kurang baik berakibat pada pemborosan yang terjadi pada pemrosesan.

Pemborosan pada pemrosesan pada banyak kasus umumnya diakibatkan

karena kegagalan dalam melakukan sinkronisasi proses.

6. Pemborosan Waktu Tunggu

Pemborosan waktu tunggu terjadi bila terdapat operator yang tidak bekerja

(menganggur) atau saat operator menunda bekerja sebagai teknik mengatasi

berbagai keadaan, seperti jalur kerja yang tidak seimbang, komponen yang

belum tersedia, atau gangguan mesin.

7. Pemborosan Transportasi

Transportasi adalah kegiatan penting dalam operasi di gemba, namun

sesungguhnya memindahkan material maupun benda kerja sama sekali tidak

menciptakan nilai tambah pada barang tersebut.
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2.19 Pengertian Fishbone Diagram

Diagram fishbone sering juga disebut dengan istilah Diagram Ishikawa.

Penyebutan diagram ini sebagai diagram ishikawa karena yang mengembangkan

model diagram ini adalah Dr. Kaoru Ishikawa pada sekitar tahun 1960-an.

Penyebutan diagram ini sebagai diagram fishbone karena diagram ini bentuknya

menyerupai kerangka tulang ikan yang bagian-bagiannya meliputi kepala, sirip

dan duri ikan.

Diagram fishbone merupakan suatu alat visual untuk mengidentifiaksi,

mengeksplorasi dan secara grafik menggambarkan secara detail semua penyebab

yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Menurut Scarvada (2004), konsep

dasar ari diagram fishbone adalah permasalahan mendasar diletakkan pada bagian

kanan dari diagram atau pada bagian kepala dari kerangka tulang ikannya.

Penyebab permasalahan digambarkan pada sirip dan durinya. Kategori penyebab

permasalahan yang sering digunakan sebagai start awal meliputi materials (bahan

baku), methods (metode), mother nature/environtent (lingkungan) dan

measurement (pengukuran). Keenam penyebab munculnya masalah ini sering

disingkat 6M. Penyebab lain dari masalah selain 6M tersebut dapat dipilih jika

diperlukan. Untuk mencari penyebab dari permasalahan, baik yang berasal dari

6M seperti dijelaskan di atas maupun penyebab yang mungkin lainnya dapat

digunakan teknik brainstorming.

Diagram fishbone ini umumnya digunakan pada tahap mengidentifikasi

permasalahan dan menentukan penyebab dari munculnya permasalahan tersebut.

Selain digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan penyebabnya,

diagram fishbone ini juga dapat digunakan pada proses perubahan.

Scarvada (2004) menyatakan diagram fishbone ini dapat diperluas menjadi

diagram sebab dan akibat (cause and effect diagram). Perluasan (extension)

terhadap diagram fishbone dapat dilakukan dengan teknik menanyakan “Mengapa

sampai lima kali (five whys)”
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Manfaat Diagram Fishbone :

Diagram fishbone dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan baik

pada level individu, tim, maupun organisasi. Terdapat banyak kegunaan atau

manfaat dari pemakaian diagram fishbone ini dalam analisis masalah. Manfaat

penggunaan diagram fishbone tersebut antara lain:

a. Memfokuskan individun tim atau organisasi pada permaslahan utama.

Penggunaan diagram fishbone dalam tim/organisasi untuk menganalisis

permasalahan akan membantu anggota tim dalam memfokuskan permasalahan

pada masalah prioritas.

b. Memudahkan dalam mengilustrasikan gambaran singkat permasalahan

tim/organisasi. Diagram ifushbone dapat mengilustrasikan permasalahan utama

secara ringkas sehingga tim akan mudah menangkap permasalahan utama.

c. Menentukan kesepakatan mengenai penyebab suatu masalah. Dengan

menggunakan teknik brainstorming para anggota tim akan memberikan sumbang

saran mengenai penyebab munculnya masalah. Berbagai sumbang saran ini akan

didiskusikan untuk menentukan mana dari penyebab tersebut yang berhubungan

dengan masalah utama termasuk menentukan penyebab yang dominan.

d. Membangun dukungan anggota tim untuk menghasilkan solusi. Setelah

ditentukan penyebab dari masalah, langkah untuk menghasilkan solusi akan lebih

mudah mendapat dukungan dari anggota tim.

e. Memfokuskan tim pada penyebab masalah. Diagram fishbone akan memudahkan

anggota tim pada penyebab masalah. Juga dapat dikembanghkan lebih lanjut dari

setiap penyebab yang telah ditentukan

f. Memudahkan visualisasi hubungan antara penyebab dengan masalah. Hubungan

ini akan terlihat dengan mudah pada diagram fishbone yang telah dibuat.

g. Memudahkan tim beserta anggota tim untuk melakukan diskusi dan menjadikan

diskusi lebih terarah pada masalah dan penyebabnya.

2.19.1 Langkah-langkah dalam Penyususnan Diagram Fishbone

Langkah-langkah dalam penyususnan diagram fishbone dapat dijelaskan sebagai

berikut :

a. Membuat kerangka diagram fishbone. Kerangka diagram fishbone meliputi kepal

ikan yang diletakkan pada bagian utama bagian kanan diagram. Kepala ikan ini

nantinya akan digunakan untuk menyatakan maslah utama. Bagian kedua
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merupakan sirip, yang akan digunakan untuk menuliskan kelompok penyebab

permasalahan. Bagian ketiga merupakan duri, yang akan digunakan untuk

menyatakan penyebab masalah. Bentuk kerangka diagram fishboen tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.8 Diagram Fishbone

b. Merumuskan masalah utama. Masalah merupakan perbedaan antara kondisi yang

ada dengan kondisi yang diinginkan (W. Pounds, 1969 dalam Robbins dan

Coulter, 2012 dikutip dalam Asmoko, 2013). Masalah juga dapat didefinisikan

sebagai adanya kesenjangan atau gap antara kinerja sekarang dengan kinerja

yang ditargetkan. Masalah utama ini akan ditempatkan pada bagian kanan dari

diagram fishbone atau ditempatkan pada kepala ikan.

c. Langkah berikutnya adalah mencari faktor-faktor utama yang berpengaruh atau

berakibat pada permasalahan. Langkah ini dapat dilakukan dengan teknik

brainstorming. Menurut Scarvada (2004) dikutip dalam Asmoko (2013),

penyebab permasalahan dapat dikelompokkan dalam enam kelompok yaitu

materials (bahan baku), machines and equipment (mesin dan peralatan),

manpower (sumber daya manusia), methods (metode), mother

nature/environment (lingkungan) dan measurement (pengukuran). Gaspersz dan

Fontana (2011) dikutip dalam Asmoko (2013) mengelompokkan penyebab

masalah menjadi tujuh manpower (SDM), Machines (mesin dan peralatan),

methods (metode), materials (bahan baku), media, motivation (motivasi) dan
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money (keuangan). Kelompok penyebab masalah ini kita tempatkan di diagram

fishbone pada sirip ikan.

d. Menemukan penyebab untuk masing-masing kelompok penyebab masalah.

Penyebab ini ditempatkan pada duri ikan.

e. Langkah selanjutnya setelah masalah dan penyebab masalah diketahui, kita dapat

menggambarkannya dalam diagram fishbone.

2.20 Standard Operational Procedure (SOP)

Standard Operational Procedure (SOP) adalah serangkaian instruksi kerja

tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan

administrasi perusahaan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh

siapa dilakukan. Standard Operational Procedure merupakan suatu pedoman atau

acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat

penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis,

administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada

unit kerja yang bersangkutan (Atmoko, 2010).

1. Manfaat Standard Operational Procedure :

a. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam

menyelesaikan pekerjaan dan menyelesaikan tugasnya.

b. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan

tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan.

d. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak bergantung pada

intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan

pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.

e. Meningkatkan akuntibilitas pelaksanaan tugas.

f. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai

cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi

usaha yang telah dilakukan.

g. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat

berlangsung dalam berbagai situasi.
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h. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus

dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

i. Memberikan informasi dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai.

j. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikuloleh

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

2. Tujuan Standard Operational Procedure :

a. Agar petugas atau pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja

petugas atau pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.

b. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam

organisasi.

c. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari petugas

atau pegawai terkait.

d. Melindungi organisasi atau unit kerja dan petugas atau pegawai dari

malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya.

e. Untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi,

dan inefisiensi.

3. Fungsi Standard Operational Procedure :

a. Memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau unit kerja.

b. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.

c. Mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak

d. Mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam

bekerja.

e. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

4. Keuntungan Adanya Standard Operational Procedure :

a. Standard operational procedure yang baik akan menjadi pedoman

bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi dan pengawasan dan

menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten.

b. Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu

apa yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan.

c. Dapat dipergunakan sebagai salah satu alat trainning dan bisa

digunakan untuk mengukur kinerja pegawai.
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5. Jenis Format Umum Standard Operational Procedure :

a. Langkah sederhana (Simple Steps).

Simple steps dapat digunakan jika procedure yang akan disusun hanya

memuat sedikit kegiatan dan memerlukan sedikt keputusan yang

bersifat sederhana. Format SOP ini dapat digunakan dalam situasi

dimana hanya ada beberapa orang yang akan melaksanakan procedure

yang telah disusun.

b. Tahapan berurutan (Hierarchical Steps).

Format ini merupakan pengembangan dari simple steps. Digunakan

jika prosedur yang disusun panjang, lebih dari 10 langkah dan

membutuh kan informasi yang lebih detail, akan tetapi hanya

memerlukan sedikit pengambilan keputusan.

c. Grafik (Graphic).

Format grafik ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami

prosedur yang ada dan biasanya ditujukan untuk pelaksanaan eksternal

organisasi (pemohon).

d. Diagram alir (Flowcharts).

Flowcharts merupakan format yang biasa digunakan, jika dalam SOP

diperlukan pengambilan keputusan yang banyak (kompleks) dan

membutuhkan opsi jawaban (alternatif jawaban).

6. Prinsip-prinsip Penyusunan Standard Operational Procedure :

a. Standard operational procedure harus ditulis secara jelas, sederhana

dan tidak berbelit-belit sehingga mudah dimengerti dan diterapkan

untuk satu kegiatan tertentu.

b. Standard operational procedure harus dapat menjadi pedoman yang

terukur baik mengenai norma waktu, hasil kerja yang tepat dan akurat,

maupun rincian biaya pelayanandan tatacara pembayaran bila

diperlukan adanya biaya pelayanan.

c. Standard operational procedure harus dapat memberikan kejelasan

kapan dan siapa yang harus melaksanakan kegiatan, berapa lama
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waktu yang dibutuhkan dan sampai dimana tanggung jawab masing-

masing pegawai atau pejabat.

d. Standard operational procedure harus udah dirumuskan dan selalu

bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan kebijakan

yang berlaku.

e. Standard operational procedure harus menggambarkan alur kegiatan

yang mudah ditelusuri jika terjadi hambatan.

7. Teknik Menyusun Standard Operational Procedure :

Tahapan atau langkah yang dapat digunakan untuk membuat suatu

prosedur yang baik dan memaksimalkan semua potensi yang ada, yaitu :

a. Menentukan tujuan yang ingin dicapai.

b. Membuat rancangan awal.

c. Melakukan evaluasi internal.

d. Melakukan evaluasi eksternal.

e. Melakukan uji coba.

f. Menempatkan prosedur pada unit terkait.

g. Menjalankan prosedur yang sudah dibuat.


