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BAB II
LANDASAN TEORI

Lean manufacturing populer dengan sebutan “Just-In-Time

Manufacturing” yang dikembangkan oleh Toyota. Konsep ini sekarang digunakan

oleh berbagai industri dan bisnis yang meliputi engineering, administrasi,

manajemen proyek, dan manufaktur. Lean manufacturing bertujuan untuk

mengubah suatu organisasi menjadi lebih efisien, berjalan dengan lancar, dan

kompetitif. Aplikasi dari lean yaitu mengurangi lead time dan meningkatkan

output dengan menghilangkan pemborosan yang timbul dalam berbagai bentuk

(Gaspersz, 2011).

2.1 Sejarah Lean Manufacturing

Setelah Perang Dunia II, perusahaan manufaktur di Jepang menghadapi

masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan sumber daya manusia (Ohno,

1991). 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

(Onho,1991). 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 (Onho,1991) 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,
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tidak ada persediaan, dan inovasi yang tiada akhir untuk menghasilkan variasi

produk yang baru (Amrizal, 2009).

Taiichi Ohno di Toyota Motor Company mengembangkan strategi lean di

tahun 1950-an (Ohno,1991). 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 time

yang 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.

2.2 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).
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Lean yang diterapkan pada keseluruhan perusahaan disebut sebagai lean

enterprise. Lean yang diterapkan pada manufacturing disebut sebagai lean

manufacturing, dan lean yang diterapkan dalam bidang jasa disebut sebagai lean

service, 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.

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 inprovement) 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).

2.3 Konsep Dasar Waste

Waste dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas kerja yang tidak

memberikan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi output

sepanjang value stream mapping. Berdasarkan perspektif lean, semua jenis

pemborosan yang terdapat sepanjang proses value stream, yang mentransformasi

input menjadi output harus dihilangkan guna meningkatkan nilai produk (barang
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atau jasa) dan selanjutnya meningkatkan customer value (Vincent dan Avanti,

2011)

Menurut Gaspersz (2011), Secara umum terdapat “Seven plus One Type of

Waste” yang terdapat pada sistem produksi yaitu:

1. Over Production

Over production merupakan jenis pemborosan yang terburuk yang

mempengaruhi keenam jenis pemborosan lainnya. Over production terjadi karena

memproduksi suatu produk melebihi kebutuhan pelanggan yang mengakibatkan

penumpukan pada produk sehingga memerlukan pengangkutan, penyimpanan,

pemeriksaan, serta memungkinkan akan mengakibatkan kecacatan. Selain itu,

over production terjadi karena variasi produk yang di produksi oleh perusahaan.

2. Waiting Time (Delay)

Waiting time disebabkan karena tidak seimbangan pada lintasan produksi

sehingga keterlambatan tampak melalui orang-orang yang sedang menunggu

mesin , peralatan dan bahan baku.

3. Transportation

Transportation merupakan pemborosan yang berupa pergerakan di sekitar

lantai produksi. Transportasi terjadi diantara langkah proses pembuatan, aliran

pengolahan serta pengiriman ke pelanggan.

4. Over processing

Pemborosan pada proses disebabkan oleh proses yang berlebihan yang

tidak diinginkan oleh pelanggan. Perusahaan membuat spesifikasi produk diluar

keinginan pelanggan sehingga sering menciptakan limbah dalam produksi.

5. Motion

Motion merupakan jenis pemborosan yang disebabkan oleh gerakan yang

tidak diperlukan oleh seorang operator atau mekanik seperti berjalan, mencari alat

atau bahan. Ini dikatakan limbah ketika melihat seorang operator yang aktif

bergerak dan terlihat sibuk sehingga sering melakukan gerakan yang tidak

diperlukan.
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6. Inventory

Inventory termasuk jenis pemborosan klasik, semua inventory termasuk

pemborosan kecuali jika diterjemahkan langsung untuk penjualan. Inventory dapat

berupa raw materials, work in process atau finished goods.

7. Defect Product

Jenis pemboran ini dapat disebut scrap yang disebabkan oleh ketidak

puasan konsumen terhadap produk sehingga produk dikembalikan ke perusahaan

selain itu proses yang tidak baik.

8. Defective Design

Pemborosan yang disebabkan oleh pengerjaan desain yang tidak

memenuhi kebutuhan pelanggan serta penambahan feature yang tidak perlu.

Pada dasarnya dikenal dua kategori utama pemborosan, yaitu Type One

Waste dan Type Two Waste (Vincent dan Avanti, 2011)

Type one waste adalah aktivitas kerja yang tidak menciptakan nilai tambah

dalam proses transformasi input menjadi output sepanjang value stream, namun

aktivitas itu pada saat sekarang tidak dapat dihindarkan karena berbagai alasan.

Misalnya, aktivitas inspeksi dan penyortiran dari perspektif Lean merupakan

aktivitas tidak bernilai tambah sehingga merupakan waste, namun pada saat

sekarang kita masih membutuhkan inspeksi dan penyortiran karena mesin dan

peralatan yang digunakan sudah tua sehingga tingkat keandalan kurang. Demikian

pula pengawasan terhadap orang, misalnya merupakan aktivitas tidak bernilai

tambah berdasarkan perspektif lean, namun pada saat sekarang kita masih harus

melakukannya, karena orang tersebut baru saja direkrut oleh perusahaan sehingga

belum berpengalaman. Dalam konteks ini, aktivitas inspeksi, penyortiran, dan

pengawasan dikategorikan sebagai Type One Waste harus dapat dihilangkan atau

dikurangi. Type One Waste ini sering disebut sebagai Incidental Activity atau

Incidental Work yang termasuk ke dalam aktivitas tidak bernilai tambah (non-

value-adding-work or activity))

Type Two Waste merupakan aktivitas yang tidak menciptkan nilai tambah

dan dapat dihilangkan dengan segera. Misalnya menghasilkan produk cacat

(defect) atau melakukan kesalahan (error) yang harus dihilangkan segera. Type
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Value added
work activity

Non value added
work activity

(Type On Waste)

WASTE
 (Type Two Waste)

Two Waste ini sering disebut waste saja, karena benar-benar merupakan

pemborosan yang harus dapat diidentifikasi dan dihilangkan dengan segera.

Konsep value added activity, incidential (non value added) activity atau

type one waste, dan type two waste (waste) dapat di lihat pada bagan berikut ini

(Vincent dan Avanti, 2011):

Gambar 2.1 Un-Lean (Traditional) Work Activity yang Tipikal

2.4 Perhitungan Matriks Lean

1. Process Cycle Efficiency

Untuk melakukan penerapan lean pada suatu sistem produksi, hal pertama

yang harus dilakukan adalah melakukan pengukuran metrik lean. Pengukuran

metrik lean ini akan memberikan gambaran awal mengenai kondisi perusahaan

sebelum diterapkan lean dan bila lean telah diterapkan maka akan terlihat

perubahan pada nilai yang baik pada metrik-metrik ini. Salah satu metrik lean

yang pelu diukur antara lain Efisiensi Siklus Proses (Process Cycle Efficiency)

(Batubara, 2012).

Efisiensi siklus proses adalah suatu cara dengan melakukan pengukuran

untuk melihat ke-efisienan suatu pabrik, karena dengan menggunakan metrik 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% (Gasperz, 2011).
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Rumus untuk menghitung efisiensi siklus proses adalah:

Process Cycle Efficiency =
Value Added Time

Total Lead Time
……….……………… (2.1)

Value-added time adalah waktu melakukan proses yang memberikan nilai

tambah kepada produk sedangkan total lead time adalah waktu yang dibutuhkan

untuk melakukan proses dari awal sampai akhir yaitu ketika barang dipesan

sampai dengan barang dikirim kepada pelanggan (Gasperz, 2011).

Lead time adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan

produk atau jasa kepada pelanggan sejak permintaan diterima. Memahami apa

yang menyebabkan lead time menjadi panjang yang berarti terdapat proses yang

berjalan dengan lambat, akan sangat memudahkan pada saat menganalisa keadaan

perusahaan dan memikirkan solusi yang tepat untuk diterapkan (Gasperz, 2011).

2.5 Seven Waste Relationship

Semua jenis waste bersifat interdependent dan berpengaruh terhadap jenis

lain. Berikut adalah gambar keterkaitan antara seven waste :

Gambar 2.2 Seven Waste Relationship
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Tujuh waste dapat dikelompokan kedalam 3 kategori utama yang dikaitkan

terhahadap man, machine, dan material. Kategori man berisi konsep motion,

waiting, dan over production. Kategori machine meliputi over process,sedangkan

kategori material meliputi transportation, inventory dan defect (Gaspersz, 2011).

Secara konseptual, waste adalah segala aktifitas dan kejadian di dalam

value stream (aliran nilai) yang termasuk non value added (NVA). Penggolongan

ini mengacu pada kategorisasi aktivitas dalam sebuah perusahaan oleh Hines dan

Taylor (2000) yang mengelompokkan aktivitas dalam organisasi menjadi tiga:

1. Value Added (VA)

2. Non Value Added ((NVA)

3. Necessary but Non Value Added (NNVA)

Aktivitas VA adalah memberikan nilai tambah bagi konsumen akhir,

sedangkan jika tidak memberikan nilai tambah bagi konsumen akhir maka

aktivitas tersebut tergolong NVA. Diantara dua kelompok tersebut terdapat

kelompok (NNVA) terakhir yang tidak memberikan nilai tambah tetapi diperlukan

misalkan material handling ataupun inspeksi. Menurut Gaspersz (2011),

kelompok NNVA, meskipun tidak harus segera, sebisa mungkin dikurangi atau

dihilangkan sedangkan NVA harus segera diprioritaskan untuk dihilangkan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan pengaruh

antara satu jenis waste dengan waste lainnya. Sebagaimana didiskusikan oleh

Rawabdeh (2005) penelitian-penelitian termaksud dapat diringkas dalam tabel

sebagai berikut :

Tabel 2.1 Temuan Penelitian Terhadap Keterkaitan Antar Waste.

Penulis & Tahun Temuan/simpulan

Kobayashi (1995)
Over production adalah jenis waste yang paling kritis karena dapat

menaikkan resiko terjadinya semua waste lainnya.

Wu (2003)

Over production sering memaksa perusahaan menambah jumlah pekerja

yang dapat mengakibatkan masalah kualitas akibat tidak adanya standar

kompetensi pekerja baru.

(Sumber: Rawabdeh, 2005)
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Tabel 2.1 Temuan Penelitian Terhadap Keterkaitan Antar Waste (lanjutan)

Penulis & Tahun Temuan/simpulan

Hines and Rich (1997)

Over production mengurangi kelancaran aliran barang atau jasa dan sangat

mungkin akan menghambat produktifitas dan berisiko pada kualitas.

Inventory dapat mempengaruhi over production, defect, motion dan

transportation dalam tingkat yang sama.

Imai (1997)

Excessive inventory cenderung meningkatkan lead time menghalangi

diketahuinya masalah secara cepat dan dapat meningkatkan kebutuhan

ruang serta menghambat komunikasi

Produk berkualitas rendah akan dihasilkan jika mesin-mesin digunakan

secara tidak efisien.

(Sumber: Rawabdeh, 2005)

Berdasarkan simpulan tersebut, Rawabdeh (2005) berkeyakinan bahwa

semua jenis dari waste adalah saling mempengaruhi dalam artian selain memberi

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

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

dasar kategorisasi dan keterkaitan antar waste berdasarkan hubungannya dengan

manusia, mesin dan material. Berikut adalah gambar keterkaitan antara manusia,

mesin dan material:

(Sumber: Gaspersz, 2012)

Gambar 2.3 Model Dasar Hubungan Antar Waste
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Sepanjang tahun 1990-an dan awal 2000an beberapa metode dan kerangka

kerja terkait permasalahan seputar waste telah dikembangkan (Gaspersz, 2012).

Beberapa diantaranya adalah practical program of revolution in factories

(PPORF) oleh Kobayasi, pendekatan perbaikan terus-menerus atau kaizen oleh

Imai, holistic framework oleh Lim dan rekan-rekanya, penggunaan 5S secara

praktis untuk pengurangan waste oleh O’hEocha dan lain-lain (Rawabdeh, 2005).

Meskipun demikian, pendekatan-pendekatan tersebut tidak memberikan

perhatian yang cukup terhadap hubungan antara jenis waste. Oleh karena itu

diperlukan suatu alat eliminasi waste yang cukup komprehensif yang dapat

memberikan analisa yang memadai untuk menentukan strategi eliminasi waste

tanpa memberikan pengaruh negatif pada waste jenis lain (Rawabdeh, 2005)..

2.6 Aplikasi Lean

Ada beberapa aplikasi yang bisa diterapkan pada suatu sistem yang

menjalankan lean, adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi ukuran lot produksi

2. Mengurangi waktu set up

3. Fokus pada pemasok tunggal

4. Menjalankan kegiatan pemeliharaan preventif (preventive maintenance)

5. Penurunan cycle time

6. Mengurangi persediaan (stock) untuk mengekpos manufaktur, distribusi dan

masalah penjadwalan.

7. Menggunakan peralatan yang baru atau teknologi.

8. Menggunakan teknik change over cepat.

9. Continous atau one pieces flow.

10. Produksi menggunakan sistem tarik atau kanban.

11. Menghapus kemacetan (bottleneck).

12. Menggunakan teknik pemeriksaan kesalahan atau pokayoke, dan

13. Menghilangkan waste.

Menurut (Gaspersz, 2012) Persyaratan dan landasan bagi perusahaan

untuk menyebarkan lean production meliputi:
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Problem
Solving

(Continous
Improvement)

People and Partner (Respect,
Challange, and Grow Them)

Process
(Eliminate Waste)

Philosofhy
(Long-term Thingking)

1. Kombinasikan berfikir lean dengan strategi bisnis

2. Integrasikan dengan para penyalur (supplier) dan pelanggan (customer)

3. Komitmen manajemen

4. Keterlibatan semua staff

2.7 Long-Term Philosophy Toyota (“4P” Model of the Toyota Way)

Gambar 2.4 Model of the Toyota Way

Keputusan manajemen berdasarkan pada suatu filosofi yang jangka

panjang, bahkan atas biaya dari sasaran keuangan jangka pendek.

1. Process (Eliminate Waste)

a. Buat proses “flow” untuk memunculkan permasalahan

b. Beban kerja yang rata (Heijunka)

c. Berhenti ketika ada suatu masalah mutu “quality”(Jidoka)

d. Sistem tarik (pull system) untuk menghindari produksi berlebih

e. Menstandarisasi tugas-tugas untuk perbaikan berkelanjutan

f. Gunakan visual kontrol sehingga tidak ada masalah yang

tersembunyikan

g. Gunakan pada yang dapat dipercaya

2. People and Partner (Respect,Challange and Grow Them)

a. Pertumbuhan para pimpinan (leader) yang hidup sesuai filsafat
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b. Rasa hormat, berkembang dan memberikan tantangan ke team

c. Rasa hormat, tantangan dan membantu para supplier

3. Problem Solving (Continous Improvement and Learning)

a. Mempelajari organisasi yang berkesinambungan melalui Kaizen

b. Memahami situasi secara menyeluruh

Membuat keputusan-keputusan secara bertahap melalui konsesus, secara

menyeluruh mempertimbangkan semua opini atau tidak cepat.

2.8 Diagram Pareto

Diagram pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah

berdasarkan urutan banyaknya kejadian. Masalah yang paling banyak terjadi

ditunjukkan oleh grafik batang yang tertinggi serta ditempatkan pada sisi sebelah

kiri, dan seterusnya sampai masalah yang paling sedikit terjadi ditunjukkan oleh

grafik batang terakhir yang terendah serta ditempatkan pada sisi sebelah kanan

(Gaspersz, 2012).. Pada dasarnya diagram pareto dapat dipergunakan sebagai alat

interprestasi untuk:

1. Menentukan frekuensi relatif dan urutan pentingnya masalah-masalah atau

penyebab-penyebab dari masalah yang ada.

2. Memfokuskan perhatian pada isu-isu kritis dan penting melalui membuat

ranking terhadap masalah-masalah atau penyebab-penyebab dari masalah itu

dalam bentuk signifikan.

Langkah-langkah membuat diagram pareto adalah sebagai berikut:

a. Menentukan masalah yang akan diteliti. Contohnya masalah keterlambatan

pengiriman barang, keterlambatan pelayanan, item yang rusak dan lain

sebagainya.

b. Menentukan data apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengklasifikasikan

atau mengkategorikan data itu. Contoh klasifikasi berdasarkan keterlambatan,

jenis keterlambatan, lokasi, proses, mesin, shift, operator/pekerja, metode, dll.

c. Menentukan metode dan periode pengumpulan data. Termasuk dalam hal ini

adalah menentukan unit pengukuran dan periode waktu yang dikaji.
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(Sumber: Vincent Gaspersz (2012, P466)

Gambar 2.5 Diagram Pareto

2.9 Perhitungan Waktu

Pengukuran waktu adalah pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-

waktu-waktu kerjanya baik elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat-alat

yang telah disiapkan oleh peneliti seperti stopwatch, lembar pengamatan, dan alat

tulis. Pengukuran waktu ditujukan untuk mendapatkan waktu baku penyelesaian

pekerjaan. Hal pertama yang dilakukan adalah pengukuran pendahuluan. Tujuan

melakukan pengukuran pendahuluan adalah untuk mengetahui berapa kali

pengukuran harus dilakukan untuk tingkat-tingkat ketelitian dan keyakinan yang

diinginkan. Tingkat ketelitian dan keyakinan ini ditetapkan pada saat menjalankan

langkah penetapan tujuan pengukuran. Adapun tujuan dari pengukuran waktu

adalah mencari waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan setelah memperhatikan faktor kelonggaran dan penyesuaian atau waktu

baku (Sutalaksana, 1979).
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1. Uji Keseragaman Data

Pengujian ini dilakukan karena keadaan sistem yang selalu berubah

mengakibatkan waktu penyelesaian yang dihasilkan sistem selalu berubah-ubah,

namun harus dalam batas kewajaran.

Rumus perhitungan nilai rata-rata waktu proses:

X =
∑Xi

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

Rumus perhitungan nilai standar deviasi:

σ = ∑ (Xi-X)
2

n-1
.......................................................................................... (2.3)

Rumus Perhitungan batas kendali BKA dan BKB:

BKA = X + Zα/2σ.................................................................................. (2.4)

BKB = X - Zα/2σ .................................................................................. (2.5)

dimana:

X = Nilai rata-rata waktu proses (detik)

Xi = Waktu proses ke-i (detik)

n   = Banyaknya data

σ = Standar deviasi

BKA = Batas kendali atas

BKB = Batas kendali bawah

Batas-batas kontrol ini merupakan batas kontrol apakah grup ”seragam”

atau tidak. Jika semua rata-rata proses sudah berada dalam batas kontrol, maka

dapat dihitung banyaknya pengukuran yang diperlukan dengan menggunakan

rumus pengujian kecukupan data.

2. Uji Kecukupan Data

Uji kecukupan data dilakukan setelah hasil dari uji keseragaman

menyatakan bahwa seluruh data telah seragam. Uji kecukupan data dilakukan

untuk mengetahui apakah data waktu proses yang dikumpulkan selama

pengamatan telah cukup atau belum. Rumus yang digunakan untuk melakukan uji

kecukupan data adalah sebagai berikut:
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N'=
k s N∑Xi

2- (∑Xi)
2∑Xi

2

..................................................................... (2.6)

dimana:

N' = Jumlah pengamatan yang dibutuhkan

N  = Jumlah pengamatan yang telah dilakukan

k = Koefisien tingkat kepercayaan

s = Tingkat ketelitian

Jika hasil perhitungan jumlah pengukuran waktu yang dibutuhkan (N’)

lebih kecil atau sama dengan jumlah pengukuran yang telah dilakukan (N’≤N),

maka jumlah pengukuran telah cukup mewakili populasi yang ada. Sedangkan

jika (N’≥N) maka jumlah pengukuran masih belum mencukupi, oleh karena itu

harus dilakukan pengukuran kembali sampai jumlah pengukuran yang diperlukan

sudah melebihi oleh jumlah yang telah dilakukan.

2.10 Diagram Sebab-Akibat

Diagram sebab-akibat (cause-effect diagram) adalah suatu diagram yang

menunjukkan hubungan di antara sebab-akibat. Berkaitan dengan pengendalian

proses statistikal, diagram sebab-akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-

faktor penyebab (sebab) dan karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh

faktor-faktor penyebab itu. Diagram sebab-akibat ini sering disebut sebagai

diagram “tulang ikan” (fishbone diagram) karena bentuknya seperti kerangka

tulang ikan, atau diagram ishikawa (Ishikawah’s diagram) karena pertama kali

diperkenalkan oleh Prof. Kaoru Ishikawa dari universitas Tokyo pada tahun 1953

(Gaspersz, 2011).

Pada dasarnya diagram sebab-akibat dapat dipergunakan untuk kebutuhan-

kebutuhan berikut:

1. Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah.

2. Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah.

3. Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut.
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Kualitas

Metode Kerja Manusia

Bahan Baku Mesin/PeralatanLingkungan
Kerja

Gambar 2.6 Diagram Fishbone

2.11 Perencanaan Produksi

Pada dasarnya proses perencanaan produksi dapat dikemukakan melalui

empat langkah utama, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data yang relevan dengan perencanaan produksi. Data tersebut

meliputi data pemesanan, data persediaan awal.

2. Mengembangkan data yang relavan menjadi informasi yang teratur.

3. Menentukan kapasitas produksi, berkaitan dengan sumber-sumber daya yang

ada.

4. Melakukan partnership meeting yang dihadiri oleh manajer umum, manajer

PPIC, manajer produksi,manajer pemasaran, manajer keuangan, menaer

rekayasa (engineering), manajeri pembelian, manajer jaminan kualitas dan

manajer-manajer lainnya yang dianggap relavan.

2.12 Value Stream Mapping (VSM)

Value Stream Mapping merupakan suatu alat lean manufacturing yang

membantu kita untuk mengerti aliran material dan informasi dalam suatu proses.

Value stream mapping meliputi segala aktivitas yang menambah nilai dan tidak

menambah nilai  yang dibutuhkan untuk memproses suatu produk dari bahan
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mentah sampai pengiriman kepada pelanggan. Dengan kata lain, value stream

mapping merupakan bagan dari siklus manufaktur sebuah produk yang

menunjukkan setiap tahap di dalam proses produksi (Amrizal, 2009).

Value stream mapping merupakan sebuah alat yang sederhana yang

membantu kita melihat segala pemborosan yang terdapat pada aliran nilai

tersebut. Value stream mapping berisi sketsa yang memetakan keaadan sekarang

dan masa yang akan datang (Amrizal, 2009).

Peta keadaan sekarang menggambarkan aliran material dan informasi saat

ini didalam proses. Hal tersebut secara sederhana memvisualisasikan proses untuk

dapat mengidentifikasi nilai dan pemborosan di dalam sistem dan mendorong

penggunaan pendekatan yang sistematis untuk menghilangkan pemborosan. Peta

keadaan masa akan datang adalah sebuah bagan yang memperlihatkan bagaimana

membuat sebuah aliran lean. Hal ini menggunakan teknik lean manufacturing

untuk menghilangkan pemborosan dan mengurangi aktivitas yang tidak

menambah nilai menjadi seminimal mungkin (Amrizal, 2009).

Value stream mapping merupakan grafik sederhana untuk menggambarkan

urutan dan perpindahan informasi, material, dan tindakan di dalam aliran nilai

perusahaan. Value stream mapping merupakan sebuah alat yang digunakan oleh

analis untuk melihat keseluruhan sistem mulai dari aliran informasi hingga aliran

produksi. Di dalam value stream mapping, terdapat beberapa informasi seperti

takt time, down time, aktivitas produksi, personal, dan lead times. Dengan

informasi ini, analis dapat melihat keseluruhan produksi sebagai sebuah gambar

yang statis. Dari gambar statis mengenai kondisi saat ini, dapat dibuat value

stream mapping untuk kondisi di masa yang akan datang yang akan menunjukkan

kemungkinan area perbaikan untuk sistem tersebut. Setelah keuntungan dan

manfaat dari peta keadaan yang akan datang dievaluasi, kemudian rencana

perbaikan dapat diimplementasikan di dalam proses. Dalam konteks manufaktur,

ada tiga jenis operasi yang dilakukan selama proses produksi berlangsung, hal ini

dapat dikategorikan:

1. Non value added (NVA)

Merupakan suatu pemborosan yang terdiri dari:
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a. Pemborosan murni merupakan jenis pemborosan yang dapat di

eliminasi atau di kurangi

b. Limbah yang diperlukan  merupakan jenis pemborosan yang tidak bisa

dieliminasi dikarenakan ketentuan kerja atau teknologi. Contohnya,

waktu tunggu, susunan produk dan penanganan ganda.

2. Necessary but non value added (NNVA)

Merupakan aktivitas yang penting tetapi tidak memiliki nilai tambah

meskipun boros tetapi kegiatan ini sangat perlu dilakukan. Contohnya,

membongkar pengiriman, mentransfer alat dari tangan ke tangan yang lain.

3. Value Added (VA)

Merupakan kegiatan yang memiliki nilai tambah terhadap produk yang

akan dihasilkan.Contonya, Assembly part, penempaan bahan baku dan

penggambaran posisi kerja. Untuk mendefinisikan nilai tambah terhadap kinerja,

maka suatu aktivitas harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Sesuatu yang dilakukan dapat menambah desain, kesesuaian atau

kecocokan atau fungsi dari produk yang dihasilkan.

b. Sesuatu yang dilakukan dapat menyebabkan ketersediaan pelanggan

membayar produk yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau

pelanggan bersedia membeli produk tersebut.

Adapun kelebihan dan kekurangan value stream mapping menurut

Rawabdeh (2005) adalah:

1. Cepat dan mudah dalam pembuatannya.

2. Dalam pembuatannya tidak harus menggunakan software computer

khusus

3. Mudah dipahami

4. Bisa digambarkan menggunakan pensil dan bullpen

5. Memberikan dasar awal untuk ruang diskusi dan memutuskan sebuah

keputusan.
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6. Meningkatkan pemahaman terhadap sistem produksi yang sedang

berjalan dan memberikan gambaran aliran perintah informasi produksi.

Menurut Rawabdeh (2005) dikutip oleh Lonnie ,setiap tools maupun

metode ada beberapa kekurangan dalam penggunaan tools atau metode tersebut,

kekurangan dari value stream mapping adalah:

1. Aliran material hanya bisa untuk satu produk atau satu type produk yang

sama pada satu VSM untuk dianalisa.

2. VSM berbentuk statis dan terlalu menyederhanakan masalah yang ada

dilantai produksi.

2.13 Langkah-langkah untuk Menerapkan Value Stream Mapping (VSM)

Berbasis Lean Manufacturing

Hal yang dilakukan dalam membuat Value Stream Mapping adalah

memetakan proses dan kemudian memetakan aliran informasi di atasnya yang

memungkinkan terjadinya proses. Value Stream Mapping digunakan untuk untuk

memperbaiki sebuah sistem dengan mengurangi lead time, meningkatkan kualitas

produk, mengurangi pekerjaan yang berulang, mengurangi cacat, mengurangi

jumlah persediaan, dan mengurangi buruh tidak langsung. Berikut merupakan

langkah-langkah untuk menerapkan value stream mapping berbasis lean

production system antara lain:

1. Identifikasi produk sejenis

Biasanya suatu perusahaan yang memproduksi produk-produk yang

berbeda dalam volume dan berbagai sesuai lingkungan bisnis. Jadi langkah

pertama adalah untuk mengidentifikasi produk sejenis dengan matriks

yaitu untuk mengklasifikasikan produk ke dalam keseluruhan produk yang

berbeda, yang merupakan dasar untuk menerapkan VSM. Umumnya, total

pekerjaan konten untuk memproduksi satu bagian harus berada dalam 25

sampai 30 persen (kisaran) dari seluruh bagian berbeda dalam satu produk

sejenis.

2. Menganalisa bisnis untuk memprioritaskan produk sejenis dan memilih

satu jenis produk untuk di implementasikan pada lean manufacturing.
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Setelah mengidentifikasi produk yang sejenis, kita harus memprioritaskan

produk menurut ukuran produk tersebut, berbagi kontribusi bisnis laba

bersih, kritis untuk bisnis, posisi pasar, kemajuan teknologi, potensi untuk

menguntungkan pertumbuhan, diharapkan memiliki dampak dari

persyaratan lean dan sumber daya, dll. Kemudian kita pilih lini produk

pada waktu untuk mengimplementasikan lean produksi sesuai

prioritaskan.

3. Menggambarkan peta aliran proses dan menganalisa proses untuk

dilakukan perbaikan.

Kita harus mengetahui setiap proses dalam suatu lantai produksi dan

memperoleh informasi yang diperlukan untuk membuat value stream

mapping yang baik dan efektif melakukan perampingan pada suatu proses

produksi, kemudian harus mengetahui pada setiap elemen dari value

stream mapping dan mulai menggambarkan kondisi awal proses produksi

menggunakan value stream mapping dimulai dari:

a. Data mengenai pelanggan, permintaan berbentuk perhari/perminggu/

perbulan, setiap pengiriman kepada pelanggan berapa kuantitasnya dan

berapa kali pelanggan datang dalam sehari untuk mengambil finish

goods.

b. Data mengenai supplier, jumlah pemesanan, jenis material yang

dipesan, jumlah pemesanan bahan baku, lead time pemesanan.

4. Menggambarkan peta aliran usulan

Gambaran di peta aliran yang saat ini menunjukkan arah perbaikan, jadi

perlu membuat persiapan untuk menggambarkan peta aliran produksi saat

ini.

a. Menggabungkan langkah proses

Produksi perampingan membutuhkan proses yang dilakukan dalam

satu kegiatan oleh satu orang di satu tempat, atau bahkan lebih baik,

pada satu waktu dengan ada campur tangan manusia. Ketika

merancang suatu proses diperlukan satu operator yang bekerja

didalamnya dan efisien melakukan segala elemen pekerjaan, kita harus
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menggabungkan langkah proses dengan menghindari aktivitas yang

tidak dibutuhkan, meminimalkan penggunaan bahan baku dan

informasi antara proses, menghilangkan proses yang berlebihan

karena itu untuk mengurangi waktu siklus dan lead time.

b. Mengadopsi aliran secara terus-menerus untuk meningkatkan

kecepatan produksi

Berarti proses mengalir dengan lancar melalui semua operasi tanpa

berhenti, yang meningkatkan kecepatan produksi.

c. Memikirkan tata letak yang tidak linear (sejajar)

Ketika mempelajari tata letak aliran produksi, kita harus

mempertimbangkan bangunan secara paralel untuk mewujudkan

membuat bergerak-satu guna menghemat ruangan dan menghilangkan

limbah dari operator yang tidak diinginkan berjalan.

d. Mengurangi sumber daya yang bervariasi

Metode ini untuk menghilangkan limbah yang terkait dengan

menambahkan kapasitas yang sederhana dalam proses untuk

mengurangi variasi dan meningkatkan efisiensi proses.

e. Merancang ulang proses

Merancang ulang proses untuk usulan perbaikan terhadap aliran proses

dan memerlukan operator yang dapat menjalankan suatu aliran proses

dan melihat proses produksi secara langsung. Mulai memikirkan

perancangan terhadap aliran proses produksi. Kita harus

berimajinasi,terhadap tingkatan sistem yang dapat melihat aliran total

(Chen Lixia, Bo Meng, 2010).

2.14 Data Primer dan Data Sekunder

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber

asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek

(orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda
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(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang digunakan untuk

mendapatkan data primer yaitu : (1) metode survei dan (2) metode observasi.

1. Metode Survei (Survey Methods)

 Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang

menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis.

 Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti

dengan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang

diperlukan.

 Data yang diperoleh sebagian besar merupakan data deskriptif, akan tetapi

pengumpulan data dapat dirancang untuk menjelesakan sebab akibat atau

mengungkapkan ide-ide.

 Umumnya digunakan untuk mengumpulkan data yang sama dari banyak

subjek.

 Teknik yang digunakan adalah (1) wawancara, dan (2) kuesioner.

2. Metode Observasi (Observation Methods)

Metode observasi adalah peroses pencatatan pola perilaku subyek (orang),

objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan atau

komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

Kelebihan metode ini dibandingkan metode survei adalah data yang

dikumpulkan umumnya tidak terdistorsi, lebih akurat dan bebas dari response

bias. Metode ini menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku (subjek),

benda atau kejadian (objek).

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak

lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) , perusahaan-perusahaan, organisasi-
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organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dan kantor-kantor pemerintah yang

dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.

Sebelum proses pencarian data sekunder dilakukan, kita perlu melakukan

identifikasi kebutuhan terlebih dahulu. identifikasi dapat dilakukan dengan cara

membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1) Apakah kita memerlukan data

sekunder dalam menyelesaikan masalah yang akan diteliti? 2) Data sekunder

seperti apa yang kita butuhkan? Identifikasi data sekunder yang kita butuhkan

akan membantu mempercepat dalam pencarian dan penghematan waktu serta

biaya.

Data sekunder dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

a. Pemahaman Masalah. Data sekunder dapat digunakan sebagai sarana

pendukung untuk memahami masalah yang akan kita teliti. Sebagai contoh

apabila kita akan melakukan penelitian dalam suatu perusahaan, perusahaan

menyediakan company profile atau data administratif lainnya yang dapat kita

gunakan sebagai pemicu untuk memahami persoalan yang muncul dalam

perusahaan tersebut dan yang akan kita gunakan sebagai masalah penelitian.

b. Penjelasan Masalah: Data sekunder bermanfaat sekali untuk memperjelas

masalah dan menjadi lebih operasional dalam penelitian karena didasarkan pada

data sekunder yang tersedia, kita dapat mengetahui komponen-komponen situasi

lingkungan yang mengelilinginya. Hal ini akan menjadi lebih mudah bagi peneliti

untuk memahami persoalan yang akan diteliti, khususnya mendapatkan pengertian

yang lebih baik mengenai pengalaman-pengalaman yang mirip dengan persoalan

yang akan diteliti

Solusi Masalah: Data sekunder disamping memberi manfaat dalam membantu

mendefinisikan dan mengembangkan masalah, data sekunder juga dapat

memunculkan solusi permasalahan yang ada. Tidak jarang persoalan yang akan

kita teliti akan mendapatkan jawabannya hanya didasarkan pada data sekunder

saja.
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2.15 Referensi Pendukung Penelitian

a. Nama : Arif Amrizal. Judul Penelitian : Peningkatan Kualitas dan Efisiensi

Layanan Bis Kampus Universitas Indonesia Menggunakan Analisis Value

Stream Mapping. Tempat Penelitian : Kampus Universitas Indonesia

Bis Kampus Universitas Indonesia merupakan sarana transportasi

intrakampus yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada mahasiswa agar

mudah menjangkau kampusnya. Mendapatkan transportasi massa yang nyaman

dan cepat menjadi kebutuhan mahasiswa kampus ini. Selama ini pelayanan bis

kampus UI tidak diatur pelaksanaannya dan tidak dilakukan dengan optimal.

Kurang optimalnya pelayanan bis kampus  ini ditandai dengan tidak teraturnya

waktu kedatangan bis ke setiap halte yang berakibat pada ketidakpuasan

mahasiswa terhadap kualitas pelayanan bis kampus. Ketidakteraturan sistem dapat

diatasi dengan melihat urutan proses yang berada pada sistem pelayanan tersebut

menggunakan Value Stream Mapping (VSM). Penelitian ini menggunakan analisis

VSM untuk melihat bagaimana proses layanan Bis Kampus UI berjalan dan

memberikan usulan perbaikan serta efisiensi yang mungkin dilakukan.

b. Nama Peneliti : Farah Widyan Hasmi. Judul Penelitian : Penerapan Lean

Manufacturing Untuk Mereduksi Waste di PT. ARISU. Tempat Penelitian :

PT. ARISU.

PT ARISU merupakan perusahaan job order yang menghasilkan packaging

dalam bentuk lembaran, roll dan tube. PT ARISU berusaha untuk selalu

meningkatkan keunggulannya agar dapat bersaing. Peningkatan keunggulan ini

dilakukan dengan salah satucaranya adalah dengan meminimasi waste

(pemborosan). Selama proses produksi terjadi adanya pemborosan antara lain

inappropriate processing, unnecessary inventory,waiting dan defect. Lean

Manufacturing merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meminimasi

pemborosan yang terjadi pada aliran proses produksi. Pemborosan tersebut akan

dicari akar penyebabnya menggunakan root cause analysis. Setelah diketahui akar

penyebabnya maka dilakukan perhitungan risk rating menggunakan analisa resiko

untuk mengetahui akar penyebab yang paling berpotensial. Kemudian dilakukan
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pemilihan alternatif usulan perbaikan dengan empat alternatif usulan perbaikan

yang dapat dipilih antara lain adanya tanda atau label peringatan pada setiap

station, pelatihan mengenai autonomous maintenance, pembuatan mesin harian

yang terjadwal dan adanya red tagging. Pada pemilihan usulan alternatif

perbaikan didapatkan usulan alternatif perbaikan terbaik adalah

menyelenggarakan pelatihan autonomous maintenance dan pembuatan mesin

harian yang terjadwal.

c. Nama Peneliti : Rian Adhi Saputra. Judul Penelitian : Perbaikan dan

Proses Produksi Blender menggunakan Pendekatan Lean Manufacturing di

PT. PMT. Tempat penelitian : PT. PMT.

PT. PMT adalah perusahaan yang bergerak di bidang perakitan blender,

dimana efektivitas dan efisiensi merupakan hal yang sangat penting dan

mempengaruhi kondisi perusahaan. Upaya efisiensi dapat dilakukan dengan cara

meminimasi aktivitas non value added yang disebut dengan pemborosan (waste).

Diperlukan sebuah pendekatan untuk mengeliminasi pemborosan yang terjadi,

salah satunya dengan pendekatan lean manufacturing. Dengan strategi lean yang

berarti suatu usaha olehh seluruh elemen perusahaan untuk bersama-sama

mengeleminasi waste, perusahaan diharapkan mampu meninngkatkan rasio nilai

tambah (value added) terhadap pemborosan. Pemahaman kondisi perusahaan

digambarkan dalam Big Picture Mapping. Pemborosan diidentifikasi dengan

kuisioner seven waste, lalu dilakukan pemetaan secara detail dengan VALSAT dan

dianalisa akar penyebabnya. Dari hasil penyebaran kuisioner, didapatkan jenis

pemborosan yang sering terjadi adalah Waiting (23.38%), Overproduction

(16.88%), dan Inventory (15.58%). Skor hasil kuisioner tersebut dikonversikan

kedalam matriks VALSAT, didapatkan mapping tool yang didominasi yaitu

Process Activity Mapping (35.72%) dan Supply Chain Response Matrix (24.22%).

Pada kondisi awal, waktu yang dibutuhkan untuk keseluruhan proses adalah

sebesar 2.076 jam untuk value added dan sebesar 93.118 jam untuk non-value

added. Sedangkan pada kondisi setelah perbaikan adalah 2.076 jam untuk value
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added dan 63.84 jam untuk non value added. Waktu tunggu WIP hasil inject

berkurang dari 68.72g jam menjadi 37.33 jam dengan perbaikan MPS.

d. Nama Peneliti : Zaenal Fanani. Judul Penelitian : Implementasi Lean

Manufacturing Untuk Peningkatan Produktivitas. Tempat Penelitian : PT.

Ekamas Fortuna Malang.

PT. Ekamas Fortuna adalah perusahaan yang bergerak pada produksi

kertas, dimana perlu untuk terus menerus meningkatkan kinerja produktivitasnya

untuk meningkatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan berusaha menurunkan

biaya, meningkatkan kualitas dan tepat waktu dalam pengiriman ke pelanggan.

Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan harus mengetahui berbagai aktifitas

apa saja yang meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang/jasa),

pemborosan (waste) apa saja yang sering terjadi dan bisa memperpendek proses

produksi. Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan lean manufacturing.

Dengan strategi lean, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan rasio

nilai tambah (value added) terhadap pemborosan. Minimasi pemborosan akan

sangat berguna bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin

berat. Pemahaman proses kondisi perusahaan digambarkan dalam Big Picture

Mapping. Pemborosan diidentifikasikan dengan seven waste, kemudian dilakukan

pemetaan secara detail dengan Value Stream Analysis Tools (VALSAT) dan

dianalisis akar penyebabnya.

Berdasarkan pengolahan data didapatkan 4 skor rata-rata tertinggi yaitu

waiting 29,17%, defect 21,87%, Unnecessary Motion 20,38% dan unnecessary

Inventory 16,67%. Skor rata-rata pemborosan tersebut dikalikan dengan faktor

pengali detail mapping, sehingga didapatkan detail mapping tools yang dominan

adalah process activity mapping 33,31% dan supply chain response matrix

25,64%. Lead time dalam produksi kertas sebesar 162 menit, setelah usulan

perbaikan dilaksanakan didapatkan reduksi lead time sebesar 72 menit. Sehingga

lead time yang diperoleh sebesar 90 menit, dengan cara mengurangi waktu tunggu

saat kedatangan raw material sampai proses lantai produksi. Usulan perbaikan
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juga pada inventory menggunakan ROP akan mengurangi stock out bahan baku

sebesar 750 kg.


