
BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 PengertianLean

Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk meghilangkan pemborosan

(waste) dan meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan atau

jasa) agar memberikan nilai kepada pelangan (customer value). Tujuanleanadalah

meningkatkan terus – menerus customer value melalui peningkatan terus –

menerus rasio antara nilai tambah terhadap waste (the value to waste ratio).

Lean dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistemik dan sistematik

untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas-

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

peningkatan terus-menerus secara radikal (radical continous improvement)

dengan cara mengendalikan 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 Pengertian Six sigma

Six sigma dapat didefinisikan sebagai suatu metodologi yang menyediakan

alat-alat untuk peningkatan proses bisnis dengan tujuan menurunkan variasi

proses dan meningkatkan kualitas produk. Pendekatan Six sigma merupakan

sekumpulan konsep dan praktik yang berfokus pada penurunan variasi proses dan

penurunan kegagalan atau kecacatan produk (Gaspersz, 2011).

Six sigma merupakan suatu falsafah dan kativitas perbaikan mutu

berkelanjutan menuju zero defect. Dengan six sigma, cacat dan kesalahan yang

terjadi atas produk sebesar 3,4 unit per sejuta keluaran. Six sigma mewakili enam

simpangan baku (Sigma berasal dari huruf Yunani yang digunakan untuk

menyatakan simpangan baku dalam statistik atas rata-rata dari data). Metodologi

six sigma menyediakan peralatan dan teknik untuk meningkatkan kinerja dan

mengurangi cacat dalam proses manapun yang kita laksanakan. Six sigma dimulai

penerapannya pada Motorola, yaitu pada divisi pabrikasi, tempat diproduksi
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berjuta-juta komponen dengan menggunakan proses sama yang dilaksanakan

berulangkali. Dengan cepat, six sigma berhasil meningkatkan mutu keluaran

sehingga diterapkan pula pada divisi selain divisi pabrikasi.

Six sigma digunakan perusahaan untuk meningkatkan mutu pada proses

bisnis yang ada dengan cara meninjau ulang secara tetap dan memperbaiki proses

tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, six sigma menggunakan suatu metodologi

yang dikenal sebagai DMAIC (gambarkan peluang / define, ukur capaian /

measure, teliti kesempatan / analyze opportunity, tingkatkan capaian / improve

performance dan kendalikan kinerja / control performance).

2.3 Pengertian LeanSix sigma

LeanSix sigma merupakan kombinasi antara lean dan six sigma yang dapat

didefiniskan sebagai suatu filosofi bisnis, pendekatan sistemik dan sitematik untuk

mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas-aktivitas

yang tidak bernilai tambah melalui peningkatan terus-menerus radikal untuk

mencapai tingkat enam sigma, dengan cara mengalirkan produk dan informasi

menggunakan sistem tarik dari pelanggan internal dan eksternal untuk mengejar

keunggulan dan kesempurnaan berupa hanya memproduksi 3,4 cacat untuk setiap

satu juta kesempatan atau operasi. Integrasi lean dan six sigma akan

meningkatkan kinerja bisnis dan industri melalui peningkatan kecepatan dan

akurasi. Pendekatan lean bertujuan menyingkapkan Non Value Added dan Value

Added serta membuat Value Addedmengalir secara lancar sepanjang value stream

processes, sedangkan six sigma akan mereduksi variasi Value Added tersebut

(Gaspersz, 2011).

Dari prespektif pengukuran,six sigmamewakili tingkatan kualitas

dimanakesalahan paling banyak berjumlah 3,4 cacat per satu juta kemungkinan.

Jikaperusahaan sudah mencapai level 6 sigma berarti dalam proses

tersebutmempunyai peluang untuk cacatatau melakukan kesalahan sebanyak 3,4

kali dari1.000.000 kemungkinan. Sekumpulan data yang sangat besar atau dapat

dikatakansebagai populasi, rata-ratanya dikenal dengan μ (mu) dan standar

deviasinyadikenal sebagai σ (sigma).Sebuah distribusi berbentuk kurva
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loncengdari parameter ataukarakteristik kualitas menunjukkan luas area dibawah

kurva normal yang beradadiantara atau diluar nilai batas dari rata-rata terhadap ±

1σ, ± 2σ, ± 3σ, ± 4σ, ± 5σ dan ± 6σ.

Tabel 2.1 Hubungan Kuantitatif antara Sigma, DPM dan Cpk

No Kapabilitas
Sigma

Cacat/Kesalahan
Cpk% DPM

1 1σ 69,15% 691.462 DPM 0,33
2 2σ 30,85% 308.536 DPM 0,67
3 3σ 6,68% 66.807  DPM 1,00
4 4σ 0,62% 6210  DPM 1,33
5 5σ 0,0233% 233 DPM 1,67
6 6σ 0,00034% 3,4 DPM 2,00

Sumber: Gaspersz (2011)

2.4 Konsep Dasar Waste

Wastedapat 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

atau jasa) dan selanjutnya meningkatkan customer value (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.



II-4

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. Movement

Movement merupakan jenis pemborosan yang disebabkan oleh gerakan yang

tidak diperlukan oleh seorang operator atau mekanik seperti berjalan,

mencarai alat atau bahan. Ini dikatakan limbah ketika melihat seorang

operator yang aktif bergerak dan terlihat sibuk sehingga sering melakukan

gerakan yang tidak diperlukan.

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 scrapyang 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

Wastedan Type Two Waste(Gaspersz, 2011).
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Value added
work activity

Non value added
work activity

(Type On Waste)

WASTE
 (Type Two Waste)

1. Type one wasteadalah 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

Leanmerupakan 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 direktut oleh perusahaan sehingga belum berpengalaman.

Dalam konteks ini, aktivitas inspeksi, penyortiran, dan pengawasan

dikategorikan sebagai Type One Waste harus dapat dihilangkan atau

dikurangi.

2. Type Two Wastemerupakan aktivitas yang tidak menciptkan nilai tambah dan

dapat dihilangkan denga segera. Misalnya menghasilkan produk cacat (defect)

atau melakukan kesalahan (error) yang harus dihilangkan segera. Type Two

Wasteini sering disebut wastesaja, 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:

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

Sumber: Gaspersz(2011)
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2.5 E-DOWNTIME

Merupakan akronim untuk memudahkan praktisi bisnis dan industry

mengidentifikasi 9jenis pemborosan yang selalu ada dalam bisnis dan industry,

yaitu:

E = Environmental, Healt and Safety (EHS), jenis pemborosan yang terjadi

karena kelalaian dalam memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan

prinsip-prinsip EHS.

D = Defect, jenis pemborosan yang terjadi karena kecacatan atau kegagalan

produk (barang dan/atau jasa).

O = Overproduction, jenis pemborosan yang terjadi karena produksi melebihi

kuantitas yang dipesan oleh pelanggan.

W = Waiting, jenis pemborosan yang terjadi karena menunggu.

N = Not utilizing employees knowledge, skilss and abilities, jenis pemborosan

sumber daya manusia (SDM), yang terjadi karena tidak menggunakan

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan karyawan secara optimum.

T = Transportation, jenis pemborosan yang terjadi karena transportasi yang

berlebihan sepanjang proses value stream.

I = Inventories, jenis pemborosan yagterjadi karena inventories yang berlebihan.

M = Motion, jenis pemborosan yang terjadi karena pergerakan yang lebih banyak

daripada yang seharusnya sepanjang proses value stream.

E = Excess processing, jenis pemborosan yang terjadi karena langkah-langkah

proses yang lebih panjang daripada yang seharusnya sepanjang proses value

stream.

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)
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Gambar 2.2 Formulir Identifikasi E-DOWNTIME Waste pada setiap proses

Sumber: Gaspersz (2011)

Aktivitas disebut VA jika ia 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

(2007), 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
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Rawabdeh (2005) penelitian-penelitian termaksud dapat diringkas dalam tabel

sebagai berikut :

Tabel 2.2 Temuan Penelitian Terhadap Keterkaitan Antar Waste

Penulis & Tahun Temuan/simpulan

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

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.

Gambar 2.3 Model Dasar Hubungan Antar Waste

Sumber:Rawabdeh (2005)
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Sepanjang tahun 1990-an dan awal 2000-an beberapa metode dan

kerangka kerja terkait permasalahan seputar waste telah dikembangkan

(Rawabdeh, 2005). Beberapa diantaranya adalah practical program of revolution

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

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

secara praktis untuk pengurangan waste oleh O’hEocha dan lain-lain. Meskipun

demikian, pendekatan-pendekatan tersebut tidak memberikan perhatian yang

cukup terhadap hubungan antara jenis waste. Oleh karena itu diperlukan suatu alat

eliminasi waste yang cukup komprehensif yang dapat memberikan analisa yang

memadai untuk menentukan strategi eliminasi waste tanpa memberikan pengaruh

negatif pada waste jenis lain (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,

13. Menghilangkan waste.

Ada beberapapersyaratan dan landasan bagi perusahaan untuk

menyebarkan leanproduction meliputi:



II-10

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 dan keterlibatan semua staff.

2.7 Long-Term Philosophy Toyota

Gambar 2.4 Model of the Toyota Way

Sumber: (Rawabdeh, 2005).

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

b. Rasa hormat, berkembang dan memberikan tantangan ke team

c. Rasa hormat, tantangan dan membantu para supplier
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3. Problem Solving (Continous Improvement and Learning)

a. Mempelajari organisasi yang berkesinambungan melalui Kaizen

b. Memahami situasi secara menyeluruh

c. Membuat keputusan-keputusan secara bertahap melalui konsesus, secara

menyeluruh mempertimbangkan semua opini atau tidak cepat.

2.8 Tools LeanSix sigma

2.8.1 Diagram SIPOC (Supplier – Input – Process – Output – Customer)

Diagram SIPOC adalah peta tingkat tinggi yang digunakan

untukmenentukan batasan proyeksix sigma dengancara mengidentifikasi proses

yangsedang dipelajari, input dan output proses tersebut serta pemasok

danpelanggannya. Dengan informasi yang cukup mengenai fungsi-fungsi yang

terkaitdalam perusahaan itu, dapat dipahami dan diketahui jalannya proses yang

ada didalam perusahaan dari awal sampai akhir sehingga dapat melakukan

perbaikan terhadap masalah yang ada di dalam proses secara tepat. Pembuatan

diagram inibiasanya dilakukan pada awal dari penelitian, bila menggunakan

metode DMAICmaka pembuatan diagram SIPOC berada pada tahap define karena

akan digunakansebagai dasar pedoman bagi perbaikan yang akan dilakukan.

Bentuk dari diagram SIPOC dapat dilihat pada Gambar 2.8.

Gambar 2.5 Bentuk Diagram SIPOC

Sumber: Evans (2007)

Adapun penjelasan dari masing-masing bagian pada diagram SIPOC di

atas yaitu:
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1. Supplier (Pemasok)

Supplier adalah orang, proses, perusahaan yang menyalurkan dan

menyediakan bahan dan segala sesuatu yang dikerjakan di dalam

proses.Pihak supplier ini bisa berupa supplier eksternal dan supplier internal.

Yangdimaksud dengan supplier eksternal adalah adalah supplier yang berasal

dariluar perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan supplier internal

adalahsupplier yang berasal dari dalam perusahaan yang biasanya berasal

dariproses sebelumnya.

2. Input (Masukan)

Inputadalah barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu

prosesuntukmenghasilkan output. Input tidak hanya berupa material atau

bahan mentah yang diperlukan untuk proses produksi, akan tetapi juga dapat

pula berupainformasi yang kemudian input ini akan diolah lebih lanjut di

dalam proses.

3. Process (Proses)

Proses adalah langkah-langkah yang diperlukan baik langkah-langkah

yangmemberikan nilai tambah terhadap produk maupun yang tidak

untukmembuat produk mulai dari bahan mentah sampai menjadi produk jadi.

4. Output (Hasil)

Output adalah produk jadi, baik itu barang ataupun jasa atau informasi,

yangdihasilkan oleh proses dimana hasil ini kemudian dikirimkan

kepadakonsumen.

2. Customer (Pelanggan)

Pelanggan adalah orang, departemen atau perusahaan yang menerima output,

dan juga bisa bersifat eksternal maupun internal terhadap

perusahaan.Pelanggan eksternal adalah pelanggan yang berasal dari

luarperusahaan yang biasanya membeli produk jadi, sedangkan

pelangganinternal adalah pelanggan yang berasal dari dalam perusahaan yang

biasanyaberupa proses atau divisi yang selanjutnya yang akan menerima hasil

dari proses sebelumnya (Evans, 2007).
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2.8.2 Perhitungan Tingkat Sigma

Dalam pendekatanSix sigma, proses yang terjadi dalam suatu pabrik

atauperusahaan diukur kinerjanya dengan menghitung tingkat sigmanya.

Semakinnilai sigma mendekati enam sigma maka kinerja dari proses dapat

dikatakansangat baik. Dasar perhitungan tingkat sigma adalah menggunakan

DPMO untukdata atribut.

Perhitungan DPMO dan tingkat sigma untuk data atribut dapat

dilakukansesuai langkah-langkah perhitungan berikut ini:

1. Defect Per Unit (DPU). Ukuran ini merefleksikan jumlah rata-rata dari

cacat,semua jenis, terhadap jumlah total unit dari unit yang dijadikan sampel.

DPU=
D

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

Dimana:

D = jumlah defective atau jumlah kecacatan yang terjadi dalam

prosesproduksi

U = jumlah unit yang diperiksa

2. Defect Per Opportunity (DPO). Menunjukkan proporsi cacatatas jumlah

totalpeluang dalam sebuah kelompok.

DPO=
D

U x OP
......................................................................................... (2.2)

Dimana:

OP (Opportunity) = karaketristik yang berpotensi untuk menjadi cacat.

3. Defect Per Million Opportunities (DPMO). DPMO mengindikasikan

berapabanyak cacatakan muncul jika ada satu juta peluang.

DPMO = DPO x 1.000.000.................................................................. (2.3)

2. Mengkonversikan nilai DPMO menggunakan tabel konversiuntuk

mengetahuiproses berada pada tingkat Sigma berapa.

3. Perhitungan tingkat Sigma dapat dengan mudah dihitung dengan

menggunakan Microsoft Excel yaitu dengan menggunakan formula berikut

ini:

NORMSINV (1-DPMO/1.000.000)..................................................... (2.4)
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(Evans, 2007).

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).

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
................................................................................................ (2.5)

Rumus perhitungan nilai standar deviasi:

σ =
∑ (Xi-X)

2

n-1
.......................................................................................... (2.6)

Rumus Perhitungan batas kendali BKA dan BKB:

BKA = X + Zα/2σ.................................................................................. (2.7)

BKB = X - Zα/2σ .................................................................................. (2.8)

dimana:

X = Nilai rata-rata waktu proses (detik)

Xi = Waktu proses ke-i (detik)

n   = Banyaknya data
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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 sub grup 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:

N'=
k s N∑Xi

2- (∑Xi)
2∑Xi

2

..................................................................... (2.9)

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 diperlukan (N’) lebih

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

maka jumlah pengukuran telah cukup mewakili populasi yang ada.

Sedangkan jika jumlah pengukuran masih belum mencukupi, maka harus

dilakukan pengukuran kembali sampai jumlah pengukuran yang diperlukan

sudah melebihi oleh jumlah yang telah dilakukan.

2.9.1 Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku

1. Waktu Normal
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Waktu normal adalah hasil perkalian antara waktu siklus roses dengan faktor

penyesuaian (rating factor). Tujuannya adalah operator dapat bekerja dengan

wajar dan kondisi yang normal. Waktu normal mencakup waktu normal siklus

mesin dan waktu normal muat operator (load dan unload time).

Rumus penentuan waktu normal:

RF = ( 1 + P) ....................................................................................... (2.10)

Wnm = Wsm x RF ................................................................................ (2.11)

Wno = Wso x RF .................................................................................. (2.12)

Wn = Wnm + Wno ................................................................................ (2.13)

dimana:

RF = Rating Factor

P   = Nilai faktor penyesuaian

Wsm = Waktu siklus mesin (detik)

Wso = Waktu muat operator (detik)

Wnm = Waktu normal mesin (detik)

Wno = Waktu normal operator (detik)

Perhitungan waktu normal ini dilakukan hanya untuk waktu siklus rata- rata

yang dilakukan oleh operator.

2. Waktu Baku

Perhitungan waktu baku dilakukan dengan menambahkan kelonggaran pada

waktu normal. Waktu baku juga terbagi menjadi dua bagian yaitu waktu baku

operator dan waktu baku mesin. Untuk waktu normal mesin tidak diberikan

kelonggaran sehingga waktu normal dapat langsung dijadikan waktu baku

mesin. Waktu baku penyelesaian pekerjaan adalah waktu yang dibutuhkan

secara wajar oleh seorang pekerja normal untuk menyelesaikan suatu

pekerjaan yang dijalankan dalam sistem kerja terbaik.

Kelonggaran adalah tambahan waktu yang diperlukan operator untuk

melakukan kegiatan yang termasuk dalam kelonggaran,seperti kebutuhan

pribadi, kelonggaran untuk menghilangkan rasa fatique, dan kelonggaran

untuk hal-hal yang tak terhindarkan dimana penambahannya diberikan pada

waktu normal.
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Rumus penentuan waktu baku:

Wbo = Wno x
100

100-All
............................................................................. (2.14)

Wb = Wbm + Wbo ................................................................................ (2.15)

dimana:

Wbm = Wnm = Waktu baku mesin (mesin tidak memiliki kelonggaran)

Wbo = Waktu baku operator

Wb = Waktu baku proses (Sutalaksana, 1979).

2.9.2 Perhitungan Matriks Lean

1. Process Cycle Eficiency

Cara melihat kondisi pabrik secara umum adalah dengan menilai efisiensi

siklus proses, karena dengan menggunakan metrik ini dapat dilihat bagaimana

persentasi antara waktu proses terhadap waktu keseluruhan produksi yang

dilakukan oleh pabrik. Suatu perusahaan dapat dikatakanLeanapabila

mempunyai waktu proses yang bernilai tambah mencapai lebih dari 30% dari

total lead time proses.

Process Cycle Efficiency =
Value Added Time

Total Lead Time
............................................ (2.16)

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.

2. Process Lead Time dan Process Velocity

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. Persamaan untuk perhitungan lead time ini dikenal dengan nama

Little’s Law, yaitu:

Process Lead Time =
Jumlah WIP

Rata-rata kecepatan penyelesaian
................................... (2.17)
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Selain lead time terdapat pula kecepatan proses (process velocity) yang dapat

menggambarkan berapa banyak barang atau produk yang melalui sebuah

stasiun kerja. Persamaannya adalah sebagai berikut:

Process Velocity =
Jumlah Aktivitas dalam proses

Process Lead Time
........................................... (2.18)

(George, 2005).

2.9.3 Perhitungan Critical to Quality (CTQ)

Critical To Quality adalah kebutuhan yang sangat penting dari produk

yang diperlukan oleh pelanggan. Identifikasi CTQ membutuhkan pemahaman

akan suara pelanggan (voice of customer) yaitu kebutuhan pelanggan yang

diekspresikan dalam bahasa pelanggan itu sendiri. Perusahaan yang bersangkutan

harus dengan jelas mendefinisikan bagaimana karakteristik CTQ ini dapat diukur

dan dilaporkan. CTQ yang merupakan karakteristik kualitas yang ditetapkan

seharusnya berhubungan langsung dengan kebutuhan spesifik pelanggan yang

diturunkan secara langsung dari persyaratan-persyaratan output dan pelayanan.

Pada akhirnya, perusahaan tersebut harus menghubungkan pengukuran CTQ pada

kunci proses dan pengendalian sehingga perusahaan dapat menentukan bagaimana

meningkatkan proses (Pande, 2002).

2.9.4 Perhitungan Time Traps

Time trapsadalah perangkap waktu yang terjadi dalam proses produksi

yang disebabkan oleh adanya waktu menunggu yang cukup lama sehingga

memperpanjang waktu siklus dalam proses produksi. Perhitungan time traps

dilakukan untuk mengetahui proses mana yang menyebabkan waktu menunggu

yang cukup lama sehingga dapat dianalisa penyebab-penyebabnya dandapat

diberikan usulan untuk perbaikan. Berikut adalah rumus-rumus yang digunakan

dalam perhitungan time traps.

Customer Demand Rate =
Batch size

Workstation turnover time
.................................... (2.19)

Delay Time =
Batch size

2 x Customer demand rate
........................................................ (2.20)

Net Resource Capacity = Average Output overtime ............................ (2.21)
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Takt Time =
Net Available time

Customer demand rate
............................................................... (2.22)

Takt Rate =
Customer demad rate

Net available time
................................................................. (2.23)

2.10 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.

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:

1. Menentukan masalah yang akan diteliti. Contohnya masalah keterlambatan

pengiriman barang, keterlambatan pelayanan, item yang rusak dan lain

sebagainya.

2. 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.

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

adalah menentukan unit pengukuran dan periode waktu yang dikaji.



II-20

Count 217 112 67 43 41
Percent 45,2 23,3 14,0 9,0 8,5
Cum % 45,2 68,5 82,5 91,5 100,0

Defect OtherHemming errorsLoose threadStitching errorsMissing button

500

400

300

200

100

0

100

80

60

40

20

0

Co
un

t

Pe
rc

en
t

Pareto Chart of Defect

Gambar 2.6Contoh Diagram Pareto

Sumber: SoftwareMinitab 16 (2013)

2.11 Diagram Five Why

Diagram five why berasal dari kebudayaan yang telah lama ditanamkan di

perusahaan besar seperti Toyota. Seorang petinggi Toyota bernama Taiichi Ohno

mengemukakan bahwa pemecahan masalah sebenarnya membutuhkan identifikasi

akar penyebab bukan sumber, karena yang biasanya tersembunyi dibalik sumber

adalah akar penyebab masalah. Diagram five why berusaha untuk mengungkapkan

akar dari permasalahan untuk dapat diperbaiki dengan tepat dengan bertanya

sebanyak lima kali mengapa ketika suatu ketidaksesuaian terjadi pada proses.

Langkah-langkah dalammelakukananalisa 5analisayaitu:

1. Menentukan suatu penyebab masalah, bisa dari diagram sebab akibat atau

grafik batang yang tertinggi pada diagram pareto dan pastikan pengertian

penyebab masalah tersebut diketahui. (Why 1)

2. Bertanya “Mengapa hal tersebut terjadi”? (Why 2)

3. Menentukan salah satu dari alasan untuk Why 2 dan bertanya “Mengapa

halitu terjadi”? (Why 3) (Jeffrey, 2006).
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2.12 Failure Mode and Effect Analysis(FMEA)

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) adalah sebuah tools yang

digunakan untuk memeriksa kegagalan produk atau proses yang potensial,

mengevaluasi prioritas resiko, dan membantu menentukan tindakan yang sesuai

untuk menghindari kesalahan yang telah teridentifikasi. Tujuan dan keuntungan

FMEA adalah :

1. Meningkatkan kualitas, keandalan dan keamanan produk.

2. Membantu meningkatkan kepuasan customer.

3. Mengurangi waktu dan biaya pengembangan produk.

4. Mendokumentasikan dan melacak tindakan yang diambil untuk mengurangi

resiko.

2.12.1 Tipe-tipe Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

Tipe-tipe Failure Mode and Effect Analysis (FMEA):

1. System FMEA : digunakan untuk menganalisa sistem dan subsistem pada

tahap konsep desain awal. Fokus pada potensial failure modes yang

berhubungan dengan fungsi sistem atau subsistem.

2. Design FMEA : digunakan untuk menganalisa produk sebelum diproduksi

suatu FMEA untuk desain fokus pada potensial failure modes yang

disebabkan oleh kekurangan (deficiencies) dalam desain.

3. Process FMEA : digunakan untuk menganalisa proses produksi, perakitan dan

kegiatan transaksi. Suatu FMEA untuk proses fokus pada potensial failur

modes yang disebabkan oleh deficiecy.

Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) Team :

FMEA team terbentuk dari beberapa multi disiplin ilmu atau

crossfunctional dept, hal ini dapat dilihat beberapa contoh, yang menjadi FMEA

team sebagai berikut:

1. FMEA adalah tim berbasis project (FMEA is a team-based project).

2. Team terbaik biasanya 4-6 orang (Best size is usually 4-6 people).

3. Ketua tim (team leader).

4. Ahli atau pakar proses atau produk (process/product expert).
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Gambar 2.7 FMEA Road Map

Sumber: Gaspersz (2012)

2.12.2 Penentuan Nilai Variabel FMEA

Berikut ini adalah variabel-variabel dari FMEA yaitu:

1. Severity (S)
Severity adalah langkah pertama untuk menganalisa resiko yaitu

menghitung seberapa besar dampak atau intensitas kejadian mempengaruhi output

proses. Severity adalah suatu perkiraan subyektif mengenai kerumitan suatu

kegagalan dan bagaimana buruknya pengguna akhir akan merasakan akibat dari

kegagalan tersebut. Dampak tersebut dirancang mulai skala 1 sampai 10,dimana

10 merupakan dampak terburuk. Dampak tersebut diranking mulai skala 1 sampai

10, dimana 10 merupakan dampak terburuk.

Tabel 2.3 Kriteria Evaluasi dan Sistem Peringkat untuk Severity of Effects dalam
FMEA Process

Rating
Dampak
(effect)

Kriteria Verbal Dampak Pada Produksi

1
Tidak ada
dampak

Tidak berdampak apa-apa bila komponen mesin
rusak.

Proses berada dalam
pengendalian dengan tanpa
penyesuaian yang diperlukan

2
Dampak
sangat
ringan

Mesin tetap beroperasi dan aman, hanya terjadi
sedikit gangguan peralatan uamh tidak berarti.
Dampak hanya diketahui oleh operator
berpengalaman.

Proses berada dalam
pengendalian, hanya
membutuhkan sedikit
penyesuaian

3
Dampak
ringan

Mesin tetap beroperasi dan aman, hanya
terdapata sedikit gangguan. Dampak diketahui
oleh rata-rata operator.

Proses berada diluar
pengendalian, beberapa
penyesuaian diperlukan
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Tabel 2.3 Kriteria Evaluasi dan Sistem Peringkat untuk Severity of Effects dalam
FMEA Process(lanjutan)

Rating
Dampak
(effect)

Kriteria Verbal Dampak Pada Produksi

4
Dampak
minor

Mesin tetap beroperasi dan aman, namun terdapat
sedikit gangguan kecil. Dampak diketahui oleh
semua operator.

Kurang dari 30 menit
downtime atau tidak ada
kehilangan waktu produksi

5
Dampak
moderat

Mesin tetap beroperasi dan aman, namun telah
menimbulkan beberapa kegagalan produk.
Operator merasa tidak puas, karena tingkat
kinerja berkurang

30-60 menit downtime

6
Dampak
signifikan

Mesin tetap dapat beroperasi dan aman, tetapi
menimbulkan kegagalan produk. Operator
merasa sangat tidak puas dengan kinerja mesin.

1-2 jam downtime

7
Dampak
major

Mesin tetap beroperasi dan aman tetapi tidak
dapat dijalankan secara penuh. Operator merasa
sangat tidak puas.

2-4 jam downtime

8
Dampak
ekstrim

Mesin tidak dapat beroperasi telah kehilangan
fungsi utama mesin.

4-8 jam downtime

9
Dampak
serius

Mesin gagal beroperasi serta tidak sesuai dengan
peraturan keselamtan kerja.

Lebih besar dari 8 jam
downtime

10
Dampak
Berbahaya

Mesin tidak layak dioperasikan karena dapat
menimbulkan kecelakaan secara tiba-tiba.
Bertentangan dengan peraturan keselamatan dan
kesehatan kerja (K3).

Lebih besar dari 8 jam
downtime

Sumber : Gaspersz, 2012

2. Occurrence (O)
Occurrence (interval kejadian) merupakan suatu penilaian mengenai

interval atau jarak yang mungkin terjadi dari suatu kegagalan yang melekat pada

suatu produk pada suatu periode tertentu. Occurrence adalah kemungkinan bahwa

penyebab tersebut akan terjadi dan menghasilkan bentuk kegagalan selama masa

penggunaan (Possible failure rates). Untuk mengetahui penilaian ini juga

diperlukan adanya perankingan untuk masing-masing kategori yang ditetapkan.

Adapun skala perhitungan interval kejadian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Rating Occurence(O)

Rating Kejadian Kriteria Verbal Tingkat Kejadian Kerusakan

1
Hampir tidak
pernah

Kerusakan hampir tidak pernah
terjadi

Lebih besar dari 10.000 jam
operasi mesin

2 Remote Kerusakan jarang terjadi
6.001-10.000 jam operasi
mesin

3 Sangat sedikit Kerusakan terjadi sangat sedikit 3.001-6.000 jam operasi mesin

4 Sedikit Kerusakan terjadi sedikit 2.001-3.000 jam operasi mesin
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Tabel 2.4Rating Occurence(O) (lanjutan)

Rating Kejadian Kriteria Verbal Tingkat Kejadian Kerusakan

5 Rendah Kerusakan yang terjadi rendah 1.001-2.000 jam operasi mesin

6 Medium
Kerusakan terjadi pada tingkat
medium

401-1.000 jam operasi mesin

7 Agak tinggi Kerusakan terjadi agak tinggi 101-400 jam operasi mesin

8 Tinggi Kerusakan terjadi tinggi 11-100 jam operasi mesin

9 Sangat tinggi Kerusakan terjadi sangat tinggi 2-10 jam operasi mesin

10 Hampir selalu Kerusakan selalu terjadi
Kurang dari 2 jam operasi
mesin

Sumber : Gasperz, 2012

3. Detection (D)
Detection merupakan pengukuran terhadap kemampuan mendeteksi atau

mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Detection menggunakan penilaian

denganskala dari 1 sampai 10. Tingkat kemampuan untuk dideteksi dijelaskan

pada tabel 2.5 sesuai standar.

Tabel 2.5 Detection (D) Ranking

Rating Kejadian Kriteria Verbal

1 Hampir pasti
Perawatan preventif akan selalu mendeteksi penyebab
potensial kegagalan dan mode kegagalan

2 Sangat tinggi
Perawatan preventif memiliki kemungkinan sangat
tinggi untuk mendeteksi penyebab potensial kegagalan
dan mode kegagalan

3 Tinggi
Perawatan preventif memiliki kemungkinan tinggi
untuk mendeteksi penyebab potensial kegagalan dan
mode kegagalan

4 Cukup tinggi
Perawatan preventif memiliki kemungkinan cukup
tinggi untuk mendeteksi penyebab potensial kegagalan
dan mode kegagalan

5 Sedang
Perawatan preventif memiliki kemungkinan biasa
untuk mendeteksi penyebab kegagalan dan mode
kegagalan

6 Rendah
Perawatan preventif memiliki kemungkinan rendah
untuk mendeteksi penyebab kegagalan dan mode
kegagalan

7 Sangat rendah
Perawatan preventif memiliki kemungkinan sangat
rendah untuk mendeteksi penyebab kegagalan dan
mode kegagalan

8 Sedikit
Perawatan preventif memiliki sedikit
kemungkinan untuk mendeteksi penyebab kegagalan
dan mode kegagalan
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Tabel 2.5 Detection (D) Ranking(lanjutan)

Rating Kejadian Kriteria Verbal

9 Sangat Sedikit
Perawatan preventif memiliki sangat sedikit
kemungkinan untuk mendeteksi penyebab kegagalan
dan mode kegagalan

10 Tidak Pasti
Perawatan preventif akan selalu tidak mampu untuk
mendeteksi penyebab  kegagalan dan mode kegagalan

Sumber : Gaspersz, 2012

4. Risk Priority Number
Risk Priority Number merupakan produk matematis dari tingkat

keparahan, tingkat keseringan atau kemungkinan terjadinya penyebab akan

menimbulkan kegagalan yang berhubungan dengan pengaruh, dan kemampuan

untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi. Untuk mendapatkan nilai RPN,

dapat ditunjukkan dengan persamaan dibawa ini :

RPN = S x O x D............................................................................. (2.24)

Dimana,
S = Severity.

O = Occurance.

D = Detection.

Melalui nilai RPN ini akan memberikan informasi bentuk kegagalan atau

kecelakaan kerja yang mendapatkan prioritas penanganan.

Adapun penentuan nilai variabel FMEA secara umum dapat di lihat pada

tabel dibawah ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6Value of Failure Modes and Effect Analysis (FMEA)
Column/

Value
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frequency
of

Occurence

Hampir tidak
pernah terjadi

(remote)

Sangat jarang terjadi, relatif
sedikit (low)

Kadang-Kadang
Terjadi (moderate)

Sering
terjadi
(high)

Sulit untuk dihindari
(very high)

Severity for
Quality

Tidak
Berpeng-

aruh
(none)

Sedikit
Berpengaruh,

tidak terlalu kritis
(low)

Cukup Berpengaruh, Cukup
Kritis (moderate)

Sangat
Berpengaruh,
Kritis (high)

pasif berpengaruh,
sangat merugikan, sangat

kritis (very high)

Probability
of

Detection

Pasti terdeteksi
(very high)

Kemungkinan
Besar Terdeteksi

(high)

Mungkin
terdeteksi

(moderate)

kemungkinan
kecil terdeteksi

(low)

Mungkin
tidak

terdeteksi

Tidak
terdeteksi

(none)

Sumber: Gaspersz (2012).
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2.13 Standard Operating Procedures(SOP)

Standard Operating Procedures(SOP) adalah pedoman yang berisi

prosedur-prosedur operasional standar yang ada di suatu organisasi

yangdigunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah atau tindakan

dan penggunaan fasilitas pemrosesan yang dilaksanakan oleh orang-orang di

dalam suatu organisasi agar berjalan secara efektif, konsistan, standar dan

sistematis. Suatu organisasi dapat memiliki sistem yang baik apabila tersedianya

SOP yang baik dan begitu pula sebaliknya.

Manfaat dari SOP ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan dari proses yang dijalankan.

2. Dapat menstandarkan semua aktifitas yang dilakukan pihak yang

bersangkutan.

3. Dapat mengurangi waktu pelatihan karena sudah ada kerangka kerja

yangdiperlukan.

4. Dapat meningkatkan konsistensi pekerjaan karena sudah ada arah yang jelas.

5. Dapat meningkatkan komunikasi antar pihak-pihak yang terkait,

terutamapekerja dengan pihak manajemen (Tambunan, 2008).


