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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu di antara 10 negara 

dengan penghasil produk perikanan terbesar di dunia (FAO, 

2015). Banyak industri bermunculan dengan produk perikanan 

sebagai komoditas utamanya. Salah satu perusahaan tersebut 

adalah PT Marindo Makmur Usahajaya yang bergerak dalam 

bidang pembekuan produk perikanan. Produk perusahaan 

tersebut antara lain gurita, tuna, kakap, lele, dan berbagai 

hasil perikanan lainnya yang dibekukan. Perusahaan ini telah 

menghasilkan produk perikanan beku dengan kualitas 

berstandar internasional. Hal tersebut ditunjukkan dengan 

adanya sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Points), GMP (Good Manufacturing Practice), dan BRC 

(British Retail Consortium) yang diberikan kepada PT Marindo 

Makmur Usahajaya. 

Industri pembekuan produk perikanan terlihat sederhana, 

namun apa yang terjadi di lapangan tidak sesederhana seperti 

yang dibayangkan. Bahan baku harus segar dan sesegera 

mungkin memasuki proses produksi agar kualitas yang 

dihasilkan memenuhi syarat kesegaran yang merupakan salah 

satu standar untuk ekspor produk beku. Bahan baku 

perusahaan ini adalah hasil perikanan yang berasal dari 

Pacitan, Jember, Tulungagung, Kalimantan, Bali, dan berbagai 

pulau lain di Indonesia serta dari beberapa daerah di luar 

negeri. Kondisi bahan baku yang tidak menentu merupakan 

sebuah tantangan bagi perusahaan untuk mengatur 

pembelian bahan baku sampai penyimpanan dan 

pendistribusian produk jadi. Meskipun produk yang dibekukan 
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bisa bertahan selama kurang lebih 2 tahun, namun kualitas 

yang dihasilkan akan menurun dari waktu ke waktu. Kondisi ini 

yang harus diperhatikan oleh pihak perusahaan agar pembeli 

tidak merasa kecewa terhadap kualitas yang dihasilkan. 

Kualitas produk tidak dapat dipisahkan dari proses produksi 

yang dilakukan, dan proses produksi yang dilakukan tidak 

dapat lepas dari aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang 

yang bersangkutan. Aktivitas di sini bukan merupakan aktivitas 

seperti kegiatan, namun merupakan aktivitas yang dapat 

menambah nilai atau tidak bagi pembeli. 

Menurut Mahadevan (2010), aktivitas dalam industri 

terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu value added activity, 

non-value added activity, dan necessary but non-value added 

activity. Suatu aktivitas dapat disebut sebagai value added 

activity selama konsumen berkenan untuk membayar barang 

atau jasa hasil dari aktivitas tersebut. Sebuah aktivitas 

dikatakan non-value added activity jika konsumen tidak 

berkenan untuk membayar barang atau jasa hasil dari aktivitas 

tersebut, sedangkan necessary but non-value added activity 

merupakan aktivitas yang nantinya akan dihapuskan ketika 

sistem yang lebih bagus diciptakan. Tiga jenis aktivitas 

tersebut selalu dapat dipastikan selama proses produksi. 

Aktivitas-aktivitas tersebut dapat menimbulkan pemborosan 

selama proses produksi sedang berlangsung. Pemborosan 

yang terjadi dapat dibagi menjadi 12 jenis pemborosan, yaitu 

overproduction, waiting, transportation, inappropriate 

processing, unnecessary inventory, unnecessary motions, 

defects, power and energy, human potential, environmental 

pollution, unnecessary overhead, dan inappropriate design 

(Gaspersz, 2007a). Pemborosan tersebut dapat menurunkan 

produktivitas dan profit perusahaan. 
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Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mereduksi 

pemborosan adalah dengan pendekatan lean manufacturing. 

Menurut Gaspersz (2007a), pendekatan lean manufacturing 

merupakan 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 mengalirkan 

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

menggunakan sistem tarik (pull system) dari pelanggan 

internal dan eksternal untuk mengejar keunggulan dan 

kesempurnaan. Terdapat 2 (dua) tools yang digunakan dalam 

lean manufacturing. 

Tools pertama adalah Value Stream Mapping. Menurut 

Yang et al (2015), VSM adalah sebuah alat yang memfasilitasi 

proses dari produksi lean dengan membantu mengidentifikasi 

tahap-tahap yang memiliki nilai tambah dan mengurangi 

pemborosan dari tahap-tahap yang tidak memiliki nilai tambah. 

Tools kedua adalah Value Stream Analysis Tools. Menurut 

Saputra dan Moses (2012), setelah data pemborosan 

didapatkan, dilakukan pembobotan tipe pemborosan untuk 

mengetahui tipe pemborosan yang dominan terjadi pada value 

stream. Kemudian pemilihan mapping tools yang tepat untuk 

mengidentifikasi penyebab pemborosan yang terjadi dengan 

menggunakan value stream analysis tools (VALSAT). 

Proses produksi pada PT Marindo Makmur Usahajaya 

tidak terlepas dari tiga jenis aktivitas dan 12 jenis pemborosan 

yang ada, namun belum diketahui jenis pemborosan mana 

yang lebih dominan dapat menurunkan produktivitas dan profit 

perusahaan. Oleh karena itu, penelitian untuk mengetahui 

jenis pemborosan yang lebih dominan dapat menurunkan 
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produktivitas dan profit perusahaan perlu dilakukan agar dapat 

dibuat sebuah usulan untuk menguranginya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di PT Marindo 

Makmur Usahajaya, maka dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Jenis pemborosan apa saja yang terjadi selama proses 

produksi di PT Marindo Makmur Usahajaya ? 

2. Apa penyebab pemborosan selama proses produksi di PT 

Marindo Makmur Usahajaya ? 

3. Perbaikan apa yang dapat direkomendasikan untuk 

mengurangi pemborosan selama proses produksi di PT 

Marindo Makmur Usahajaya ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi pemborosan yang terjadi pada proses 

produksi berdasarkan hasil dari VSM 

2. Menentukan penyebab terjadinya pemborosan 

3. Memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi 

pemborosan pada proses produksi 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan diharapkan dapat 

memberi manfaat, beberapa di antaranya adalah: 

1. Mengetahui jenis-jenis dan penyebab terjadinya 

pemborosan pada proses produksi 
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2. Mengurangi pemborosan pada proses produksi dengan 

usulan yang diberikan 

3. Sumber informasi bagi penelitian selanjutnya 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Produk Perikanan Beku 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 

Indonesia Nomor Kep. 01/MEN/2007 tentang persyaratan 

jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada proses 

produksi, pengolahan dan distribusi menyantumkan beberapa 

pengertian yang berhubungan dengan hasil perikanan. Hasil 

perikanan adalah ikan yang ditangani dan/atau diolah untuk 

konsumsi manusia sedangkan produk perikanan adalah 

setiap bentuk produk pangan berupa ikan utuh atau produk 

yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah 

diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan. 

Produk beku adalah setiap hasil perikanan yang telah 

mengalami proses pembekuan untuk mencapai suhu pusat 

ikan -18oC atau lebih rendah. 

Secara umum, penanganan produk awetan hasil 

perikanan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu 

pengawetan dengan suhu tinggi (pengasapan dan 

perebusan), pengawetan dengan suhu rendah (pendinginan 

dan pembekuan), pengawetan dengan bahan kimia, dan 

pengawetan dengan mengurangi kadar air (pendinginan dan 

penggaraman). Pada prinsipnya, pembekuan adalah suatu 

usaha untuk mengurangi kadar air produk bahan pangan 

sampai serendah mungkin. Pada umunya, produk perikanan 

memiliki kandungan air sekitar 70-80%, sehingga sangat 

cocok bagi kehidupan dan perkembangan berbagai 

mikroorganisme (bakteri, ragi, atau kapang) yang dapat 

merusak dan menurunkan mutu produk perikanan tersebut. 

Dalam proses pengawetan, terjadi penyerapan air oleh suhu 
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rendah (freezer) sehingga bahan makanan kekurangan cairan 

dan akhirnya terjadi osmosis. Akibat kekurangan cairan, 

mikroorganisme tidak dapat tumbuh dan berkembang (Kanna, 

2006). 

Menurut Murtidjo (2002), terdapat 3 (tiga) metode 

pembekuan hasil perikanan yaitu : 

1. Pembekuan dengan Sharp Freezer 

Pembekuan dengan menggunakan metode ini 

termasuk dalam pembekuan secara lambat. Pembekuan 

dilakukan dengan meletakkan produk perikanan pada 

rak-rak yang terdiri atas pipa-pipa pendingin. Bahan 

pendingin yang digunakan adalah ammonia, Freon 12, 

atau kadang-kadang udara dingin yang dialirkan melalui 

pipa-pipa pendingin tersebut. Penggunaan sharp freezer 

terbtas untuk produk perikanan yang sudah dikemas. 

2. Pembekuan dengan Air Blast Freezer 

Air blast freezer adalah sebuah lorong dengan 

udara dingin yang disirkulaskan ke sekitar produk yang 

akan dibekukan dengan bantuan kipas angin setelah 

udara tersebut melewati evaporator. Air blast freezer 

digunakan untuk membekukan produk erikanan yang 

sudah dikemas dan diletakkan dalam pan-pan tertutup. 

Pembekuan produk perikanan dengan air blast freezer 

dapat digunakan untuk produk perikanan segala ukuran 

dan jenis secara bersamaan. 

3. Pembekuan dengan Plate Freezer 

Plate freezer sangat cocok untuk membekukan 

produk perikanan yang dikemas dalam kotak-kotak 

persegi dengan berat 2-4 kg. Pada pembekuan ini, 

produk perikanan yang dibekukan dijepit di antara dua 

plat yang dialiri bahan pendingin. 
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2.2 Lean Manufacturing 

Menurut Haragovics and Péter (2014), lean manufacturing 

bemula dari industri otomotif. Hal ini didasarkan dan berdasar 

dari Toyota Production System, filosofi manajemen yang telah 

dikembangkan melalui beberapa dekade oleh Toyota setelah 

perang dunia kedua. Lean berfokus pada aspek yang 

berbeda dari produksi untuk memastikan aliran nilai. Aspek ini 

lebih merupakan seperangkat teknik dan filosofi dari disiplin 

yang sangat ketat. Meskipun perbedaan dari prinsip industri 

dapat sesuai pada beberapa proses. 

Lean manufacturing merupakan sistem dengan 

pendekatan sistematis untuk menghilangkan pemborosan 

(non-value added) dan memungkinkan perbaikan terus-

menerus untuk memuaskan pelanggan (Susilawati et al., 

2015). Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk 

menghilangkan pemborosan, meningkatka nilai tambah, dan 

memberikan nilai kepada pelanggan. Terdapat 5 (lima) prinsip 

dasar dari lean yaitu (Gaspersz, 2007c): 

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

berdasarkan perspektif pelanggan, di mana pelanggan 

menginginkan produk (barang dan/atau jasa) berkualitas 

superior, dengan harga yang kompetitif dan 

pendistribusian tepat waktu 

2. Mengidentifikasi value stream process mapping 

(pemetaan proses pada value stream) untuk setiap 

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

manajemen perusahaan industri di Indonesia hanya 

melakukan pemetaan proses bisnis atau proses kerja, 

bukan melakukan pemetaan proses produk, hal ini 

berbeda dari pendekatan lean 

3. Menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah 

dari semua aktivitas sepanjang proses value stream itu 
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4. Mengorganisasikan agar material, informasi, dan produk 

itu mengalir secara lancar dan efisien sepanjang proses 

value stream menggunakan sistem tarik (pull system) 

5. Mencari terus-menerus berbagai teknik dan alat-alat 

peningkatan (improvement tools and techniques) untuk 

mencapai keunggulan (excellence) dan peningkatan 

terus-menerus (continous improvement) 

 

2.3 Value Steam Mapping (VSM) 

Menurut Hidayat (2007), metode pemetaan proses dapat 

digunakan dalam mengembangkan metode pemetaan 

lintasan nilai. Pemetaan ini berfungsi untuk menganalisis 

bagaimana suatu proses dapat berjalan dengan baik. Pada 

saat pemetaan dilakukan, arus produk/jasa/proses, material, 

informasi keuangan, dan waktu juga akan teruraikan. 

Pemetaan value stream lebih dari sekedar alat yang 

bagus untuk membuat gambaran yang menyoroti 

pemborosan. Pemetaan membantu untuk melihat rangkaian 

proses yang saling terkait dan untuk membayangkan value 

stream yang lean di masa mendatang. Melakukan pemetaan 

value stream merupakan filosofi mengenai bagaimana 

melakukan peningkatan. Filosofinya adalah bahwa kita perlu 

meluruskan seluruh aliran value stream sebelum kita 

menyelam lebih jauh ke dalam perbaikan masing-masing 

proses. Tujuan memperbaiki setiap proses adalah untuk 

mendukung proses yang mengalir. Secara sempit, pemetaan 

value stream dapat dipandang sebagai suatu alat teknis untuk 

merancang sistem lean. Namun kekuatan yang sebenarnya 

adalah intervensi organisasi untuk mengajak orang yang tepat 

untuk merasakan ketidakpuasan akibat pemborosan yang 

ada dalam sistem mereka, mengembangkan visi bersama 
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yang realistis mengenai masa depan, dan mengembangkan 

rencana tindakan yang didukung oleh semua orang. Berikut 

merupakan sejumlah tips dalam mengajarkan dan melakukan 

pemetaan value stream (Liker dan David, 2006): 

1. Gunakan peta keadaan saat ini hanya sebagai fondasi 

untuk peta keadaan di masa depan 

2. Peta keadaan di masa depan menyajikan konsep dari 

apa yang ingin dicapai 

3. Pemetaan keadaan di masa mendatang perlu difasilitasi 

oleh seseorang dengan keahlian lean yang mendalam 

4. Tujuan pemetaan adalah tindakan 

5. Jangan mengembangkan peta apa pun sebelum 

waktunya 

6. Seseorang dengan pengaruh manajemen harus 

memimpin 

7. Jangan hanya merencanakan (plan) dan kemudian 

mekakukan (do), tapi juga memeriksa (check) dan 

bertindak (act) 

 

Menurut Rother and John (2003), value stream mapping 

bertujuan untuk merencanakan dan mengenalkan sebuah lean 

value stream. Sebuah current state map (gambaran peta pada 

kondisi saat ini) tanpa sebuah future state map (gambaran 

peta yang akan diusulkan di masa mendatang) tidaklah terlalu 

berguna. Hal paling penting adalah future state map. Sebelum 

masuk pada langkah-langkah pembuatan value stream 

mapping, hal pertama yang dilakukan adalah membuat 

diagram SIPOC (supplier, input, process, output, customer) 

dari proses produksi. Diagram SIPOC memberikan informasi 

mengenai garis besar elemen-elemen penting dalam suatu 

proses dan memberikan informasi mengenai siapa pelaku 

utama dalam proses tersebut (Evans dan William, 2007). 
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Setelah menentukan SIPOC, maka selanjutnya dapat 

dilakukan langkah-langkah untuk membuat value stream 

mapping. Langkah pertama adalah dengan menggambar 

current state, dimana akan diselesaikan dengan 

mengumpulkan informasi pada bagian produksi. Hal ini akan 

memberikan informasi yang dibutuhkan untuk 

mengembangkan sebuah future state. Ide-ide dari future state 

akan muncul ketika sedang memetakan current state. Hal 

yang sama juga terjadi ketika menggambarkan future state 

akan menunjukkan pentingnya informasi current state yang 

telah dikumpulkan. 

Simbol dasar yang digunakan dalam value stream 

mapping adalah kombinasi dari simbol peta aliran dan bentuk-

bentuk unik yang digunakan untuk menunjukkan variasi tugas 

dan fungsi dalam sebuah peta. Simbol-simbol tersebut dibagi 

menjadi beberapa kelompok yaitu (Nash and Sheila, 2008): 

1. Proses, entitas, persediaan, dan data yang berhubungan 

Simbol untuk proses, entitas, persediaan, dan data 

yang berhubungan ditunjukkan pada Gambar 2.1.  

a. Process box memberi informasi proses yang terjadi 

pada material atau bahan baku. Proses dituliskan 

sebagai proses yang dilakukan pada bahan baku, 

nama mesin ataupun deskripsi lainnya untuk 

menjelaska apa yang terjadi pada bahan baku 

tersebut dapat ditulis di bawahnya. Dituliskan juga 

jumlah tenaga kerja yang mengerjakan proses 

tersebut (Savuwan, 2009). 

b. Data box berisikan kumpulan informasi kunci 

mengenai kebutuhan pelanggan dan kemampuan 

supplier. Data box diletakkan di bawah external 

source untuk menjelaskan masing-masing supplier 

dan customer (Savuwan, 2009).  
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c. Control point merepresentasikan penjadwalan 

produksi atau departemen pengontrolan orang atau 

operasi (Anonim, 2007). 

d. External source merupakan ujung dari proses. 

Ujung paling awal adalah supplier dan ujung paling 

akhir adalah customer (Savuwan, 2009). 

e. Internal source menggambarkan aliran material dari 

sumber internal. 

f. Customer demand and takt time box 

menggambarkan jumlah permintaan pelanggan dan 

takt time (waktu rata-rata yang diperlukan untuk 

memproduksi setiap unit produk untuk memenuhi 

permintaan pelanggan). 

g. Inventory digunakan untuk menunjukkan adanya 

penyimpanan material. Material yang disimpan 

dapat berupa barang jadi, bahan baku, atau barang 

reject (Savuwan, 2009). 

h. Work queue menggambarkan waktu yang 

dibutuhkan untuk menunggu proses selanjutnya. 

i. Supermarket memiliki fungsi yang sama dengan 

inventory, namun letaknya di supermarket dan 

digambarkan dalam bentuk rak. Jumlah material 

yang disimpan disini dapat dikontrol dengan tepat, 

dengan menentukan batas bawah dan batas 

atasnya. Pada supermarket juga ditentukan berapa 

jumlah yang optimal untuk mengisi rak tersebut (lot 

size) (Savuwan, 2009). 

j. Buffer stock melambangkan persediaan yang dibuat 

untuk menanggulangi perubahan permintaan 

pelanggan (Budiman, 2009). 

k. Safety stock melambangkan persediaan yang dibuat 

untuk menanggulangi adanya kerusakan tidak 
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terduga pada alat-alat yang membuat tidak 

beroperasi (Budiman, 2009).  

 

 

Gambar 2.1 Simbol Proses, Entitas, Persediaan, dan Data yang 
Berhubungan 

(Sumber: Nash and Sheila, 2008) 

2. Aliran, komunikasi, tanda/isyarat, dan label 

Simbol untuk aliran, komunikasi, tanda/isyarat, dan 

label ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

a. Push arrow mengindikasikan arus barang yang 

menunjukkan proses akan mendorong semua yang 

dihasilkan kepada proses berikutnya apapun yang 

terjadi, sehingga proses berikutnya akan selalu 

mengikuti proses ini (Savuwan, 2009). 

b. Pull arrow menggambarkan bahwa customer atau 

proses ditarik dari proses sebelumnya (Anonim, 

2010). 

c. Withdrawal mengindikasikan bahwa proses hanya 

akan mengambil material jika proses tersebut 

membutuhkan. Proses akan mengambil dari produk 

jadi proses sebelumnya. Pada sistem ini, hanya 
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akan mengambil dari persediaan yang terkontrol 

jumlahnya (supermarket) (Savuwan, 2009). 

d. FIFO lane merepresentasikan bahwa produk yang 

pertama masuk harus keluar pertama pada urutan 

aliran (Anonim, 2010). 

e. Load leveling merupaka ikon pada Kanban batch 

untuk menyamakan volume produksi dan 

mencampurkan beberapa periode waktu (Anonim, 

2010). 

f. Withdrawal Kanban merupakan sebuah kartu atau 

perangkat yang mengajarkan operator untuk 

menarik item melalui proses batch dari supermarket 

(Anonim, 2010). 

g. Production Kanban merupakan sinyal visual yang 

menggambarkan kecepatan dari produksi pada 

angka spesifik dari suatu bagian (Anonim, 2010). 

h. Kanbans arriving in batches mengindikasikan bawa 

proses tersebut adalah proses batch (Anonim, 

2010). 

i. Kanban path menunjukkan aliran atau jalur yang 

diakan dilewati oleh Kanban. 

j. Kanban post menunjukkan sebuah lokasi 

pengambilan sinyal Kanban (Anonim, 2010). 

k. Go see scheduling menunjukkan adanya proses 

yang secara visual dilakukan pengecekan pada 

material. Pengecekan ini bertujuan untuk 

menghitung persediaan dan sinyal untuk pengisian 

kemballi (Savuwan, 2009). 

l. Kaizen lightning burst digunakan untuk menyoroti 

proses yang membutuhkan spesifikasi yang kritis 

untuk membuat future state map (Anonim, 2010). 
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m. Manual communication mengindikasikan adanya 

aliran informasi secara manual (Anonim, 2010). 

n. Electronic communication mengindikasikan adanya 

aliran informasi secara elektronik (Anonim, 2010). 

o. Label menjelaskan nama atau keterangan pada 

aliran yang bersangkutan. 

 

 

Gambar 2.2 Simbol Aliran, Komunikasi, Tanda/Isyarat, dan Label 
(Sumber: Nash and Sheila, 2008) 

3. Manusia dan transportasi 

Simbol untuk manusia dan transportasi ditunjukkan 

pada Gambar 2.3. 

a. Operator merupakan sebuah symbol untuk pekerja. 

Ditambahkan pada process box untuk 

mengindikasikan bahwa seorang pekerja 

melengkapi beberapa atau semua proses pekerjaan 

(Anonim, 2010). 

b. Delivered by hand truck menggambarkan 

pengiriman atau pemindahan barang yang dilakukan 

dengan hand truck. 
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c. Delivered by forklift menggambarkan pengiriman 

atau pemindahan barang yang dilakukan dengan 

forklift. 

d. Delivered by truck menggambarkan pengiriman 

yang dilakukan dengan menggunakan truk. 

e. Delivered by airplane menggambarkan pengiriman 

yang dilakukan dengan menggunakan pesawat 

udara. 

f. Delivered by ship or boat menggambarkan 

pengiriman yang dilakukan dengan menggunakan 

kapal atau perahu. 

g. Delivered by railroad menggambarkan pengiriman 

yang dilakukan dengan menggunakan kereta. 

h. Mail menggambarkan pengumpulan informasi 

melalui surat elektronik. 

i. Fax menggambarkan pengumpulan informasi 

melalui fax. 

j. Telephone menggambarkan pengumpulan informasi 

melalui telepon (Anonim, 2010). 

 

 

Gambar 2.3 Simbol Manusia dan Transportasi 
(Sumber: Nash and Sheila, 2008) 
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Contoh value stream mapping berupa current state map 

ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

2.4 Value Stream Analysis Tools (VALSAT) 

VALSAT merupakan alat yang digunakan untuk 

mengidentifikasi penyebab pemborosan yang terjadi. Pada 

VALSAT terdapat 7 (tujuh) alat yang digunakan, yaitu (Hines 

and Nick, 1997): 

 

1. Process Avtivity Mapping 

Menurut Sulastama et al. (2013), process activity 

mapping akan memberikan gambaran aliran fisik dan 

informasi, waktu yang dibutuhkan, jarak yang ditempuh, 

dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam proses 

produksi. Contoh pendekatan process activity mapping 

dapat dilihat pada Tabel 2.1. Terdapat 5 (lima) tahap pada 

pendeketatan ini (Hines and Nick, 1997): 

a. Studi tentang aliran proses 

b. Identifikasi pemborosan 

c. Pertimbangan apakah pross dapat disusun ulang 

dengan urutan yang lebih efisien 

d. Pertimbangan pola aliran yang lebih baik, 

menyertakan aliran tata letak yang berbeda atau rute 

transportasi 

e. Pertimbangan apakah semua yang telah diselesaikan 

pada tiap tahap benar-benar dibutuhkan dan apa 

yang akan terjadi jika pekerjaan yang berlebihan telah 

dihapus 
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Gambar 2.4 Current State Map 

(Sumber: Anonim, 2013) 
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Tabel 2.1 Process Activity Mapping 

 
(Sumber: Hines and Nick, 1997) 

2. Supply Chain Response Matrix 

Menurut Garside dan Faraningrum (2014), supply 

chain response matrix merupakan peta yang digunakan 

untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kenaikan atau 

penurunan tingkat persediaan dan panjang lead time pada 

tiap area dalam supply chain. Contoh pendekatan dari 

pemetaan ini dapat dilihat pada Gambar 2.5. Dalam 

gambar tersebut keterangan horizontal menunjukkan lead 

time untuk produk internal dan eksternal, sedangkan 
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keterangan vertikal menunjukkan jumlah inventori (dalam 

hari) pada poin spesifik dalam rantai pasok (Hines and 

Nick, 1997). 

 
 

 
Gambar 2.5 Matrix Supply Chain Response – Contoh 

Sebuah Distribusi 
(Sumber: Hines and Nick, 1997) 

3. Production Variety Funnel 

Value stream mapping tool ini didisain untuk 

mengidentifikasi model pengaturan model operasi internal 

sebuah perusahaan manufaktur menjadi sesuai. Setiap 

model memiliki karakteristik berbeda yang cukup seragam 

di berbagai organisasi, dan penentuan efektif dari ciri khas 

yang tepat dapat membantu peramalan dan penjadwalan 

produksi. Alat ini juga menyediakan perencanaan dengan 

grafik komprehensif dari bagaimana jaringan rantai pasok 

dan operasi perusahaan serta berapa kompleksitas yang 

harus ditetapkan. Contoh dari production variety funnel 

dapat dilihat pada Gambar 2.6. Metode ini juga dikenal 

sebagai analisis IVAT, sebuah akronim yang berasal dari 
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ciri khas berbeda pada produksi, yaitu (ClydeBank 

Business, 2015). 

I : Produksi yang terdiri dari berbagai 

manufaktur dengan item yang identik dengan 

variasi yang sedikit 

V : Susunan yang terdiri dari aturan yang luas 

pada produksi produk jadi dari jumlah kecil 

pada bahan baku 

A : Produksi yang telah disusun merupakan 

lawan dari “V”, ini adalah bagian sempit dari 

bermacam-macam produksi produk jadi dari 

jumlah besar pada berbagai macam bahan 

baku 

T : Produksi yang disusun menggunakan variasi 

kombinasi produk yang dibuat dari komponen 

spesifik 

 

 
Gambar 2.6 Production Variety Funnel 

(Sumber: Hines and Nick, 1997) 

4. Quality Filter Mapping 

Menurut Hines and Nick (1997), pendekatan ini 

merupakan desain alat baru untuk mengidentifikasi dimana 

masalah kualitas yang ada pada rantai pasok. Hasil dari 
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peta itu sendiri menunjukkan adanya 3 (tiga) tipe kualitas 

kerusakan (cacat) berdasarkan rantai pasok (lihat Gambar 

2.7): 

a. Product Defect, didefinisikan sebagai produk cacat 

yang telah diproduksi yang tidak diketahui saat 

inspeksi produksi sedang berlangsung atau pada saat 

inspeksi akhir produksi dan kemudian sampai ke 

tangan konsumen. 

b. Service Defect, merupakan masalah yang berasal 

dari konsumen yang tidak secara langsung 

berhubungan dengan produk itu sendiri, tetapi 

hasilnya akan mempengaruhi level pada pelayanan. 

Hal yang paling penting dalam service defect adalah 

pengiriman yang tidak tepat (terlambat atau terlalu 

cepat), bersamaan dengan lembar kerja atau 

dokumen yang salah. 

c. Internal Scrap, mengacu pada kerusakan produksi 

dalam sebuah perusahaan yang diketahui pada saat 

inspeksi produksi sedang berlangsung atau pada saat 

inspeksi akhir produksi. 

 
Gambar 2.7 Quality Filter Mapping – Contoh Otomotif 

(Sumber: Hines and Nick, 1997) 
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5. Demand Amplification Mapping 

Menurut Singgih dan Andrie (2006), demand 

amplification mapping digambarkan dalam bentuk grafik 

yang mendeskripsikan jumlah produk untuk setiap stage 

pada waktu tertentu dalam proses produksi. Alat yang 

sederhana ini dapat digunakan untuk menunjukkan 

bagaimana permintaan berubah sepanjang rantai pasok 

dalam time bucket yang bervariasi. Informasi ini dapat 

digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan 

(Hines and Nick, 1997). Contoh demand amplification 

mapping dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 

6. Decision Point Analysis 

Decision point analysis lebih utama digunakan untuk 

perusahaan “T” atau untuk rantai pasok yang menunjukkan 

fitur serupa, meskipun dapat digunakan pada indistri yang 

lain. Decision point merupakan titik pada rantai pasok 

dimana pengaruh permintaan aktual memberikan cara 

untuk mendorong rangsangan perencanaan. Dengan kata 

lain, titik tersebut berada pada produk yang berhenti dibuat 

berdasarkan permintaan aktual namun dibuat hanya untuk 

peramalan saja. Pada Gambar 2.9 ditunjukkan contoh dari 

sebuah industri dimana decision point dapat berada pada 

titik mana saja dari pusat distribusi regional ke pusat 

distribusi nasional melalui berbagai titik di dalam manufktur 

atau memang pada setiap lapis dalam rantai pasok (Hines 

and Nick, 1997). 
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Gambar 2.8 Demand Amplification Mapping – Sebuah Contoh 

Produksi Makanan 
(Sumber: Hines and Nick, 1997) 

 

 
Gambar 2.9 Decision Points Analysis 

(Sumber: Hines and Nick, 1997) 

7. Physical Structure 

Merupakan sebuah alat yang digunakan untuk 

memahami kondisi rantai pasok di level produksi. Hal ini 
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diperlukan untuk memahami kondisi industri tersebut, 

bagaimana operasinya, dan dalam mengarahkan perhatian 

pada area yang mungkin belum mendapatkan perhatian 

yang cukup untuk pengembangan (Sufa et al., 2015). Alat 

ini diilustrasikan pada Gambar 2.10 dan dapat dilihat 

bahwa terbagi menjadi 2 (dua) bagian, volume structure 

dan cost structure (Hines and Nick, 1997). 

 

 
Gambar 2.10 Physical Structure 
(Sumber: Hines and Nick, 1997) 

Berdasarkan 7 (tujuh) alat yang digunakan tersebut, 

terdapat matriks seleksi seven tools VALSAT yang ditunjukkan 

pada Tabel 2.2. Menurut Taylor et al. (2001), sampai Januari 

1998 pendekatan value strem mapping telah diaplikasikan 

pada lebih dari 30 value stream yang berbeda. Value stream 

ini didapatkan dari berbagai lingkungan yang mencakup 

komponen industri otomotif, produsen peralatan modal, 

distribusi elektrik, ritel makanan, telekomunikasi, dan sektor 

administrasi publik. Namun terdapat beberapa kendala dalam 

menggunakan value stream mapping. Salah satu kendala 

adalah adanya jarak dari pemborosan lain dimana ditemukan 

diantara pengaturan rantai pasok seperti energi yang terbuang 

(contohnya pencahayaan dan pemanasan) dan pemborosan 

potensi manusia ketika sumber saya manusia kurang 
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diberdayakan atau nilai kontribusi mereka kurang terlihat. Oleh 

karena itu, sangat jelas bahwa dibutuhkan peluasan pilihan 

dari metode pemetaan original seleksi matrix yang digunakan 

dalam value stream mapping (Tabel 2.2). Hal ini dapat 

diselesaikan dengan menggunakan matrix perluasan yang 

ditunjukkan pada Tabel 2.3. 

Dasar dari pemilihan alat yang tepat memiliki kesaman 

dengan matrix sebelumnya. Nilai 9 diberikan jika menunjukkan 

korelansi yang tinggi, nilai 3 diberikan jika memiliki korelansi 

medium, nilai 1 diberikan jika memiliki korelansi yang rendah, 

dan nilai 0 diberikan jika tidak memiliki korelansi. Nilai tersebut 

kemudian akan dikalikan dengan bobot masing-masing 

pemborosan untuk menghasilkan pemborosan/kepentingan 

dari nilai korelasi pada masing-masing sel (Taylor et al., 2001). 

 

Tabel 2.2 Matriks Seleksi Seven Tools VALSAT 

 
(Sumber: Hines and Nick, 1997) 
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Matriks perluasan memiliki 3 (tiga) tools tambahan yaitu 
value analysis time profile, overall supply chain effectiveness 
mapping, dan supply chain relationship mapping. Menurut 
Tilak et al., dalam Daonil (2012), value analysis time profile 
merupakan tool yang digunakan untuk menganalisis 
pemborosan relatif dan nilai total biaya produk dari waktu ke 
waktu, sedangkan overall supply chain effectiveness 
relationship mapping merupakan tool yang digunakan untuk 
mengidentifikasi masalah dalam rantai pasok khususnya 
karena sumber variasi internal. Contoh dari overall supply 
chain effectiveness mapping dapat dilihat pada Gambar 2.11. 
 

 

Gambar 2.11 Overall Supply Chain Effectiveness Mapping 
(Sumber: Taylor et al., 2001) 
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Tabel 2.3 Matrix Perluasan Value Stream Mapping Tools 

 
(Sumber: Taylor et al., 2001) 
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Menurut Taylor et al. (2001), supply chain relationship 

mapping memetakan interaksi dan hubungan utama antara 

perbedaan departemen atau sub area dalam proses yang 

dipetakan. Gambar 2.12 memberikan contoh mengenai 

pemakaian pendekatan ini untuk urutan pemenuhan proses. 

Pada banyak kasus, metode ini diperluas untuk mencakup 

anggota atau departemen yang berhubungan dalam 

perusahaan lain dalam value stream. Metode ini secara cepat 

menjalankan dan menyediakan pengetahuan yang bermanfaat 

dalam hubungan yang ada membentuk dasar yang kuat untuk 

memahami mana yang bekerja dengan baik, apakah ada 

terlalu banyak atau terlalu sedikit hubungan dan mungkin 

siapa yang memenangkan perubahan atau menghalanginya. 

 

Gambar 2.12 supply chain relationship mapping 
(Sumber: Taylor et al., 2001) 
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2.5 Analisis Non-Value Added 

Menurut Mahadevan (2010), process mapping (pemetaan 

proses), juga dikenal sebagai value stream mapping, 

merupakan alat untuk mengetahui langkah-langkah yang 

termasuk dalam suatu proses produksi. Dasar pemikiran 

dibalik pemetaan proses adalah pada setiap organisasi 

memiliki beberapa proses dan proses-proses tersebut 

membutuhkan sumber daya dan waktu yang pada akhirnya 

akan menunjukkan biayanya. Pemetaan proses merupakan 

titik awal untuk berbagai usaha improvisasi atau perbaikan 

pada sebuah organisasi. Pada pemetaan proses terdapat 

metode non-value added (NVA) analysis yang merupakan 

hubungan dari beberapa aktivitas yang dipertanyakan. 

Beberapa kategori dari aktivitas yang biasanya terdapat pada 

analisis NVA adalah value added activities, non-value added 

activities, dan necessary but non-value added activities. 

Value added activity merupakan aktivitas penambahan 

nilai pada barang atau jasa yang akan diperoleh oleh 

konsumen. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang tidak 

menimbulkan pemborosan dan merupakan bagian dari 

barang atau jasa dimana konsumen merasa senang untuk 

membayarnya. Non-value added activity merupakan aktivitas 

dimana tidak ada penambahan nilai pada barang atau jasa 

yang akan diperoleh oleh konsumen. Aktivitas ini sudah jelas 

merupakan aktivitas yang menimbulkan pemborosan dan 

akan menjadi target penghapusan aktivitas. Necessary but 

non-value added activity merupakan aktivitas yang tidak 

menambah nilai pada barang atau jasa namun diperlukan 

pada saat mengirim barang atau jasa untuk konsumen. 

Aktivitas ini akan menjadi target untuk perbaikan atau 

perubahan radikal jangka panjang. Pada kondisi lingkungan 

fisik seperti manufaktur atau aliran logistik, perbandingan 
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antara variasi aktivitas pada umumnya adalah 5% untuk value 

added, 60% untuk non-value added, dan 35% untuk 

necessary but non-value added. Namun pada lingkungan 

aliran informasi seperti kantor atau retail dan sebagainya, 

perbandingan antara variasi aktivitas pada umumnya adalah 

1% untuk value added, 49% untuk non-value added, dan 50% 

untuk necessary but non-value added (Hines et al., 2011). 

 

2.6 Jenis Pemborosan 

Pada awalnya, Toyota mengidentifikasi 7 (tujuh) 

pemborosan yang dapat terjadi. Namun seiring dengan 

berkembangnya teknologi, pemborosan kini dapat dibagi 

menjadi 12 kelompok besar. Lima pemborosan yang 

ditambahkan adalah power and energy, human potential, 

environmental pollution, unnecessary overhead, dan 

inappropriate design. Berikut merupakan penjelasan singkat 

dari 12 pemborosan tersebut (Gaspersz, 2007a): 

1. Overproduction, merupakan jenis pemborosan yang 

terjadi karena produksi melebihi kuantitas yang 

dipesan oleh pelanggan 

2. Waiting, merupakan jenis pemborosan yang terjadi 

karena menunggu 

3. Transportation, merupakan jenis pemborosan yang 

terjadi karena transportasi yang berlebihan sepanjang 

proses value stream 

4. Inappropriate Processing, merupakan jenis 

pemborosan yang terjadi karena langkah-langkah 

proses yang lebih panjang daripada yang seharusnya 

sepanjang value stream 
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5. Unnecessary Inventory, merupakan jenis 

pemborosan yang terjadi karena persediaan yang 

berlebihan 

6. Unnecessary Motions, merupakan jenis pemborosan 

yang terjadi karena pergerakan yang lebih banyak 

daripada yang seharusnya sepanjang proses value 

stream 

7. Defects, merupakan jenis pemborosan yang terjadi 

karena kecacatan atau kegagalan produk (barang 

dan/atau jasa) 

8. Power and Energy, merupakan jenis pemborosan 

yang terjadi karena adanya penggunaan daya dan 

energi yang berlebihan seperti ketika mesin yang 

dibiarkan menyala meskipun tetapi sedang tidak 

digunakan 

9. Human Potential, merupakan jenis pemborosan 

sumber daya manusia (SDM) yang terjadi karena tidak 

menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan karyawan secara optimum 

10. Environmental Pollution, merupakan jenis 

pemborosan yang terjadi karena kelalaian dalam 

memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-

prinsip lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja 

11. Unnecessary Overhead, merupakan jenis 

pemborosan yang terjadi karena adanya biaya 

berlebihan yang dikeluarkan seperti pabrik yang terlalu 

luas dan/atau terlalu banyak supervisi 

12. Inappropriate Design, merupakan jenis pemborosan 

yang terjadi karena adanya desain produk dan/atau  

proses produksi yang tidak sesuai 
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2.7 Stopwatch Time Study 

Metode stopwatch time study merupakan teknik dalam 

pengukuran kinerja yang melibatkan pengamatan langsung 

ketika pekerjaan sedang dilakukan. Objek utama dalam 

pengukuran kinerja ini adalah memberikan fasilitas bagi 

manajemen dalam menetapkan waktu standar untuk suatu 

pekerjaan atau elemen di dalamnya. Penetapan standar 

tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk 

membandingkan hasil pengamatan pada waktu yang akan 

datang dan dilakukan kontrol terhadap waktu. Metode ini 

sangat berguna untuk pekerjaan yang dilakukan secara 

berulang-ulang (Singh, 2016). Stephens dan Meyers (2013), 

menyatakan bahwa metode ini merupakan proses penentuan 

waktu yang memerlukan keterampilan dan operator terlatih 

yang melakukan suatu pekerjaan pada kondisi yang normal. 

Menurut Putri (2013), pengukuran kerja atau yang biasa 

disebut sebagai time study dapat digunakan untuk 

memperbaiki postur, memperbaiki proses, memperbaiki tata 

letak, serta memperbaiki metode/cara kerja. Salah satu cara 

untuk mengukur waktu kerja adalah dengan menggunakan 

metode jam henti atau yang biasa disebut sebagai metode 

stopwatch. Metode jam henti ini merupakan salah satu metode 

dalam pengukuran waktu secara langsung. Pengukuran waktu 

diawali dengan pengukuran pendahuluan dengan jumlah 

pengukuran tertentu kemudian dilakukan uji kenormalan data. 

Selanjutnya dilakukan uji keseragaman data dan uji 

kecukupan data. Setelah data memenuhi jumlah kecukupan 

data, selanjutnya dilakukan perhitungan waktu baku dan waktu 

standar. Data waktu standar ini yang akan digunakan untuk 

pengolahan data selanjutnya. 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian dengan tema lean manufacturing ini bukan 

penelitian pertama yang dilakukan untuk mengurangi 

pemborosan yang terjadi pada proses produksi di suatu 

industri. Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan 

metode dan obyek penelitian yang beragam. 

Daonil (2012) melakukan penelitian tentang implementasi 

lean manufacturing untuk mengeliminasi pemborosan. 

Penelitian tersebut menggunakan obyek penelitian berupa 

perusahaan manufaktur dan perakitan sepeda motor terbesar 

di Indonesia yaitu PT XYZ. Perusahaan tersebut memiliki 

permasalahan berupa adanya pemborosan dan bottleneck 

pada lini produksi machining cast wheel. Tujuan dari 

penelitian ini adalah memperoleh identifikasi dan analisa 

pemborosan untuk mengeliminasi pemborosan yang terdapat 

pada lini produksi machining cast wheel dalam rangka 

pemenuhan permintaan customer dengan pendekatan lean 

manufacturing. Metode Waste Assensment Model (WAM) 

digunakan untuk identifikasi pemborosan pada proses 

manufaktur, sedangkan metode Value Steam Analysis Tools 

(VALSAT) digunakan untuk memilih mapping tools yang 

digunakan dalam analisis pemborosan. Data proses produksi, 

kuesioner pembobotan pemborosan, kapasitas produksi, dan 

liran proses produksi dijadikan acuan untuk membuat current 

state value stream mapping yang selanjutnya digunakan 

untuk mengidentifikasi dan mengukur pemborosan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperoleh 3 (tiga) 

rekomendasi perbaikan yaitu modifikasi desain soft jaw mesin 

OP 20 (facing dan boring), aplikasi metode sampling pada 

proses OP 40 (leak test), dan penggabungan proses OP 

70/OP60 (washing). 
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Penelitian pada tahun 2013 dilakukan oleh Widiatmoko et 

al. mengenai studi implementasi lean six sigma untuk 

mereduksi idle time material. Penelitian ini menggunakan 

obyek penelitian pada PT Dok dan Perkapalan Surabaya 

yang merupakan sebuah industri perkapalan. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem inventori yang 

diterapkan oleh perusahaan tersebut serta idle time material 

pelat dan profil yang ada di gudang bahan baku. Metode yang 

digunakan pada penelitian ini adalah metode lean six sigma 

dengan pendekatan value stream mapping yang kemudian 

dianalisa menggunakan root cause analysis (RCA). Hasil dari 

penelitian ini menunjukan bahwa analisa dengan 

menggunakan RCA diperoleh beberapa faktor penyebab 

rendahnya nilai sigma idle time. Beberapa usulan diberikan 

berdasarkan hasil penelitian ini. Usulan pertama adalah 

dengan memperhatikan strategi pembangunan kapal 

berdasarkan zona pembangunan kapal sesuai perencanaan 

yang dilakukan oleh departemen terkait. Usulan kedua adalah 

memperbaiki kerjasama dengan supplier material pelat dan 

profil untuk mengamankan harga material dan menjamin 

suplai material dalam pembangunan kapal. Usulan ketiga 

adalah perbaikan dengan pembuatan perencanaan 

pengadaan material dengan mempertimbangkan strategi 

pembangunan kapal berdasarkan zona pembangunan kapal, 

yaitu pengadaan material yang dilakukan sebanyak 4 (empat) 

kali order. 

Penelitian mengenai reduksi pemborosan untuk perbaikan 

value stream mapping pada produksi “Mi Lethek” dilakukan 

oleh Nugroho et al. (2015). Penelitian ini menggunakan obyek 

penelitian berupa industri “Mi Lethek” yang berada di 

Yogyakarta. Pemborosan yang terjadi pada industri ini berupa 

delay produk setengah jadi yang menunggu untuk diproses 
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oleh stasiun kerja berikutnya dan tata letak pabrik yang 

kurang baik menyebabkan waktu transportasi antar stasiun 

kerja menjadi lama. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui nilai process cycle efficiency (PCE) produksi mi 

berdasarkan pemetaan kondisi awal dan mengetahui lebih 

lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

pemborosan. Metode yang digunakan pada penelitian ini 

adalah VSM dengan pembuatan current state map yang 

kemudian dicari nilai PCE-nya. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa nilai PCE yang dihasilkan berdasar pemetaan awal 

sebesar 12,05% dengan pemborosan berupa transportasi 

berlebih dan persediaan yang belum diperlukan. 

Rekomendasi perbaikan yang diusulkan ialah perbaikan tata 

letak pabrik dan penjadwalan pemesanan bahan baku. 

Yang et al. (2015) melakukan penelitian mengenai desain 

sistem produksi lean untuk manufaktur jala penangkapan 

ikan. Obyek penelitian berupa industri manufaktur yang 

bergerak dalam bidang produksi jala untuk menangkap ikan. 

Industri manufaktur jala penangkapan ikan merupakan 

industri yang termasuk dalam lingkungan make to order 

(MTO), karena ukuran jala dan tipe berubah sesuai dengan 

keadaan laut, jenis ikan, dan ukuran kapal. Dengan demikian, 

tidak ada jaminan bahwa sistem akan mengikuti aturan first in 

first out (FIFO), bahkan sering kali akan berantakan ketika 

produksi diisi dengan work in process (WIP). Semakin tinggi 

WIP dan semakin lama waktu siklus selalu berakibat pada 

rendahnya level pelayanan dan rendahnya kepuasan 

pelanggan pada lingkungan MTO ini. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk memodelkan sebuah sistem produksi yang tidak 

khusus – sebuah sistem manufaktur jala penangkap ikan – 

dan untuk mengusulkan desain sistem produksi yang 

dioptimalkan dengan simulasi optimasi. Metode yang 
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digunakan pada penelitian ini adalah VSM dengan 

pembuatan current state map kemudian melakukan beberapa 

percobaan scenario dan menganalisisnya lalu dibuat future 

state map. Analisis yang dilakukan berdasarkan pada 

simulasi menunjukkan bahwa future state map tidak hanya 

meningkatkan level pelayanan tetapi juga mengurangi work in 

process. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

Penelitian dilakukan di PT Marindo Makmur Usahajaya 

dengan pengolahan data yang dilakukan di Laboratorium 

Manajemen Agroindustri Jurusan Teknologi Industri Pertanian 

Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang. 

Penelitian dilakukan mulai 4 April 2016 hingga selesai. 

 

3.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Tidak memperhitungkan faktor biaya dan fluktuasi 

pertukaran mata uang rupiah 

2. Proses yang diamati adalah proses internal yang fokus 

pada proses produksi tengiri steak 

3. Jenis pemborosan yang diamati adalah duabelas tipe 

pemborosan (12 wastes) 

4. Data produksi dan permintaan produk yang diamati 

adalah data pada bulan Januari sampai Desember 2015 

5. Penelitian ini dilakukan hanya sampai pada usulan 

perbaikan 

 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian secara ringkas yang akan 

dilakukan ditunjukkan pada Gambar 3.1 dan penjelasan 

secara terperinci akan dijelaskan selanjutnya. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 
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1. Survey Pendahuluan 

Survey pendahuluan dilakukan untuk mencari 

informasi mengenai waktu proses produksi dan 

pemborosan yang mungkin terjadi. Informasi tersebut 

didapatkan dari hasil observasi lapang di PT Marindo 

Makmur Usahajaya. Dalam survey pendahuluan ini 

terdapat juga pengidentifikasian masalah yang dilakukan 

untuk mengetahui atau mengidentifikasi masalah yang 

mungkin terjadi ketika proses produksi sedang 

berlangsung.  

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan 

diteliti serta metode yang akan digunakan seperti konsep 

Lean Manufacturing, Value Stream Mapping, VALSAT, 12 

waste, stopwatch time study, dan sebagainya yang akan 

digunakan dalam pengolahan data. Studi pustaka yang 

dilakukan diperoleh dari berbagai literatur (buku, jurnal, 

dan website terkait) serta dari penelitian terdahulu. 

3. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah juga didasarkan pada observasi 

yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan 

identifikasi masalah pada saat observasi dapat ditentukan 

perumusan masalah yang kemudian akan dijadikan acuan 

utuk penentuan metode dan pengolahan data yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang 

mungkin ada. 

4. Penentuan Tujuan dan Manfaat 

Penentuan tujuan berdasarkan pada rumusan 

masalah yang telah ditentukan yang diharapkan dapat 

memberi manfaat spesifik terhadap objek penelitian 

maupun peneliti dan pembaca. 
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5. Penentuan Kebutuhan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi 

menjadi dua, yaitu: 

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara 

langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. 

Data primer yang dibutuhkan adalah waktu siklus tiap 

proses serta kuesioner pembobotan waste. 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data 

sekunder yang dibutuhkan seperti data proses 

produksi, tata letak produksi, ukuran batch produksi, 

jam kerja perusahaan, jumlah operator, serta 

beberapa data lain seperti permintaan produk, output 

produksi, jumlah produk defect, jumlah scrap, dan 

data penunjang lainnya. 

6. Penyusunan Kuesioner 

Kuesioner digunakan untuk mengetahui jenis 

pemborosan yang terjadi pada proses produksi. 

Kuesioner ini akan diberikan kepada 1 orang manajer 

produksi, 1 orang asisten manajer produksi, 1 orang 

supervisor produksi, dan 1 orang manajer quality control. 

Penilaian kuesioner menggunakan skala Likert dengan 5 

skala, yaitu: 

Skor 5 = sangat sering terjadi 

Skor 4 = sering terjadi 

Skor 3 = cukup sering terjadi 

Skor 2 = sesekali terjadi 

Skor 1 = tidak pernah terjadi 
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Pemilihan 5 skala ini karena merupakan skala yang 

paling banyak digunakan pada kuesioner sejenis dan 

memberikan pilihan skala yang memudahkan responden 

dalam mengisi kuesioner. Isi kuesioner yang diberikan 

adalah tentang pengertian 12 pemborosan serta 

pembobotan yang didasarkan pada tingkat frekuensi 

terjadinya pemborosan. 

7. Uji Validitas 

Kuesioner ini juga memerlukan adanya validasi untuk 

mengukur validitas kuesioner yang bersangkutan. Jika 

kuesioner dinyatakan tidak valid maka kuesioner akan 

disusun ulang dan dilakukan uji validitas kembali sampai 

kuesioner menunjukkan valid. Uji validitas dilakukan 

dengan menggunakan metode face validity dimana 

penilaian validitas dilakukan berdasarkan apa yang 

terlihat, apakah kuesioner yang digunakan dapat 

mengukur sesuatu yang ingin diukur atau tidak. 

8. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini 

terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Pengumpulan data primer 

Data primer didapatkan dari pengamatan langsung di 

lokasi serta wawancara dan pemberian kuesioner 

kepada pihak perusahaan. Data primer yang 

dibutuhkan (waktu siklus tiap proses, uptime, dan 

changeover time) akan dikumpulkan dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung ketika 

proses produksi sedang berlangsung, sedangkan 

untuk kuesioner akan disebarkan kepada 1 orang 

manajer produksi, 1 orang asisten manajer produksi, 

1 orang supervisor produksi, dan 1 orang manajer 

quality control. 
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b. Pengumpulan data sekunder 

Data sekunder didapatkan dari database perusahaan 

dan literatur terkait. Data sekunder yang dibutuhkan 

(data proses produksi, tata letak produksi, ukuran 

batch produksi, jam kerja perusahaan, jumlah 

operator, serta data permintaan produk, output 

produksi, jumlah produk defect, jumlah scrap, dan 

data lain yang menunjang) akan dikumpulkan dengan 

cara mencari informasi dari manajer atau pihak terkait 

yang berhubungan proses produksi. Literatur yang 

berkaitan juga dapat digunakan untuk mengumpulkan 

data sekunder sebagai acuan pengolahan data. 

9. Analisis Data 

Tahap analisis data dapat dilihat pada Gambar 3.2. 

secara terperinci dijelaskan sebagai berikut: 

a. Uji kenormalan data 

Uji kenormalan data dilakukan untuk mengetahui 

apakah asumsi kenormalan pada data telah 

terpenuhi. Uji kenormalan data dapat dilakukan 

melalui software SPSS Statistics 17.0 dan metode chi 

square. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS 

menunjukkan 2 uji yaitu Uji Kolmogorov-Smirnov dan 

Uji Shapiro-Wilk. Hasil uji ini akan dibandingkan 

dengan nilai signifikansi. Nilai dari hasil Uji 

Kolmogorov-Smirnov digunakan jika data yang dimiliki 

> 50 sedangkan hasil Uji Shapiro-Wilk digunakan jika 

data yang dimiliki < 50 (Oktavia, 2015). Hasil 

perhitungan dari metode chi square kemudian akan 

dibandingkan dengan nilai signifikansi pada tabel chi 

square. Nilai signifikansi yang digunakan adalah 5% 

yang berarti bahwa penelitian ini memiliki tingkat 

kepercayaan   sebesar   95%  terhadap   hasil uji  dan 
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Gambar 3.2. Diagram Alir Tahap Analisis Data 
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hanya memberikan toleransi kesalahan uji sebesar 

5%. Jika nilai chi square yang dihitung atau nilai hasil 

nilai uji pada SPSS ≥5% maka data dapat dianggap 

normal dan penelitian dapat dilanjutkan. Metode chi 

square dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

x2 =  
 O i−Ei 

2

Ei

𝑘

𝑖=1
  (1)   

Keterangan: 

X2 = nilai chi square 

Oi = frekuensi hasil pengamatan pada klasifikasi ke-i 

Ei =  frekuensi yang diharapkan pada klasifikasi ke-i 

b. Uji keseragaman data 

Uji keseragaman data dilakukan untuk memastikan 

bahwa data yang digunakan berasal dari sistem yang 

sama. Pengujian dilakukan dengan menghitung upper 

center line (UCL) dan lower center line (LCL) karena 

data termasuk dalam jenis data variabel yang 

berpusat pada rata-rata beberapa karakteristik 

pengukuran. Data yang memiliki nilai di luar nilai 

antara UCL dan LCL maka data akan dihapus dan 

akan dilakukan uji keseragaman data lagi. Uji 

keseragaman data juga dapat dilakukan dengan 

enggunakan sofrware SPSS. Rumus untuk 

menghitung UCL dan LCL adalah sebagai berikut: 

UCL = x + A2R  

   LCL = x − A2R    (2) 

Keterangan: 

x  = rata-rata nilai 

𝑅  = rata-rata jarak dari sampel
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 A2 = dari Tabel Nilai Guna 

c. Uji kecukupan data 

Uji kecukupan data dilakukan untuk mengetahui 

apakah data yang diambil sudah cukup untuk 

digunakan sebagai bahan penelitian. Rumus untuk uji 

kecukupan data adalah sebagai berikut: 

N’ =  
20  𝑁  𝑋2−( 𝑋)

2

 𝑋
 

2

   (3)

   

Keterangan: 

 N’ = jumlah kecukupan data 

 N = jumlah pengamatan yang dilakukan 

X = waktu pengamatan 

d. Perhitungan waktu baku (waktu standar) 

Waktu baku dihitung untuk dijadikan acuan pada 

pembuatan value stream mapping. Sebelum 

dihasilkan waktu baku, terlebih dahulu dihitung waktu 

siklus dan waktu normal, dengan rumus sebagai 

berikut: 

𝑊𝑠 =
 𝑋𝑖

𝑁
   (4)   

Keterangan: 

 Ws = waktu siklus 

 Xi = waktu pengamatan 

 N = jumlah pengamatan yang dilakukan 

𝑊𝑛 = 𝑊𝑠 𝑥 𝑝   (5)   

Keterangan: 

 Wn = waktu normal 
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 Ws = waktu siklus 

 p = penyesuaian 

𝑊𝑏 = 𝑊𝑛 + (𝑙 𝑥 𝑊𝑛)  (6) 

  

Keterangan: 

 Wb = waktu baku 

 Wn = waktu normal 

 𝑙 = kelonggaran (allowance) 

e. Pembentukan current state map 

Current state map dibentuk setelah melihat diagram 

SIPOC dan setelah didapatkan hasil perhitungan 

waktu standar. Waktu standar dari tiap proses akan 

digunakan untuk menunjukkan waktu yang 

dibutuhkan untuk melakukan tiap proses dalam 

proses produksi. Setiap proses sepanjang value 

stream dipetakan sehingga diperoleh gambaran utuh 

kegiatan proses produksi yang terjadi dengan 

informasi yang ada dalam data box. Perhitungan total 

cycle time (waktu pengerjaan produk mulai dari awal 

pengolahan bahan baku sampai produk jadi) 

kemudian dilakukan, termasuk perhitungan value 

added dan non-value added time.  

f. Pengidentifikasian pemborosan 

Identifikasi pemborosan didapatkan dari hasil 

kuesioner yang telah disebar kepada responden 

dengan menghitung rata-rata pembobotan terhadap 

12 pemborosan. Pe-ranking-an kemudian dilakukan 

untuk mengetahui jenis pemborosan mana yang 

paling sering terjadi berdasarkan rata-rata bobot. 
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Pembobotan pemborosan dapat dilihat pada Tabel 

3.1. 

g. Pemilihan tools dengan VALSAT 

Pemilihan tools VALSAT berdasarkan pembobotan 9 

jenis pemborosan untuk mendapatkan detail mapping 

tools yang nantinya akan digunakan untuk 

mengidentifikasi penyebab pemborosan yang terjadi. 

Total bobot didapatkan dari hasil penjumlahan pada 

matrix VALSAT, kemudian dilakukan ranking pada 

total bobot sehingga dapat dilihat total bobot tools 

mana yang memiliki nilai tertinggi hingga nilai 

terendah. Berdasarkan pembobotan VALSAT 

tersebut, dipilih 2 tools dengan nilai tertinggi yang ada 

pada tabel pembobotan VALSAT (Tabel 3.2). 

Tabel 3.1 Pembobotan Pemborosan 

Tipe Pemborosan Rata-rata Nilai Ranking 

Over production ….. ….. 
Waiting ….. ….. 
Transportation ….. ….. 
Inapproproate processing ….. ….. 
Unnecessary inventory ….. ….. 
Unnecessary motion ….. ….. 
Defects ….. ….. 
Power and energy   
Environmental pollution ….. ….. 
Human Potential ….. ….. 
Unnecessary overheat   
Inappropriate design   

h. Pembentukan future state map  

Sebelum pembentukan future state map, dilakukan 

analisa terhadap penyebab timbulnya pemborosan. 

Usulan perbaikan pada proses produksi kemudian 



50 
 

dilakukan berdasarkan penyebab pemborosan. 

Usulan perbaikan tersebut dapat digambarkan pada 

future state map yang akan menunjukkan beberapa 

perbedaan dibandingkan dengan current state map. 

Usulan perbaikan tidak hanya dalam bentuk 

pengurangan waktu dan/atau tahapan pada proses 

produksi namun juga dapat dalam bentuk perubahan 

tata letak ataupun usulan lainnya tergantung dari jenis 

pemborosan yang terjadi. 

Tabel 3.2 Hasil Perkalian Matriks VALSAT 

No Value Stream Mapping Tools Total 
Bobot 

Ranking 

1 Process Activity Mapping ….. ….. 
2 Supply Chain Response Matrix ….. ….. 
3 Production Variety Funnel ….. ….. 
4 Quality Filter Mapping ….. ….. 
5 Demand Amplification Mapping ….. ….. 
6 Decision Point Analysis ….. ….. 
7 Physical Structure Mapping ….. ….. 
8 Value Analysis Time Profile ….. ….. 
9 Overall Supply Chain 

Effectiveness Mapping 
….. ….. 

10 Supply Chain Relationship 
Mapping 

….. ….. 

 

10. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dituliskan berdasar hasil analisis 

penelitian yang diringkas namun dapat mencakup semua 

hasil dari penelitian yang dilakukan. Saran yang dituliskan 

bisa berupa saran kepada perusahaan maupun saran 

untuk pembaca yang ingin melanjutkan penelitian dengan 

tema yang sama. 
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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT Kelola Mina Laut merupakan salah satu perusahaan 

di Indonesia yang bergerak dalam industri pengolahan ikan. 

PT Kelola Mina Laut adalah perusahaan induk dari Kelola 

Group yang terletak di Gresik – Jawa Timur. Terdapat 

beberapa perusahaan lain yang tergabung dalam Kelola 

Group, salah satunya adalah PT Marindo Makmur Usahajaya 

yang terletak di Jl Muncul Industri II, Gedangan, Sidoarjo, 

Jawa Timur. PT Marindo Makmur Usahajaya bergabung 

dengan Kelola Group sejak tahun 2008, dan sampai laporan 

ini dibuat (2016), perusahaan sudah memiliki berbagai 

sertifikat seperti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Point) dan BRC (British Retail Consortium). Sertifikat tersebut 

membuktikan bahwa perusahaan memiliki kualitas yang bagus 

dan dapat bersaing dalam perdagangan internasional. 

PT Marindo Makmur Usahajaya adalah perusahaan 

dengan luas lahan + 1,5 hektar dan 297 tenaga kerja. Hari 

kerja karyawan adalah Senin-Kamis dengan 8 jam kerja (1 jam 

istirahat), Jumat dengan 8 jam kerja (2 jam istirahat), dan 

Sabtu 7 jam kerja (1 jam istirahat). Produk yang dihasilkan 

antara lain adalah tenggiri, kakap, tuna, gurita, teri, dan hasil 

laut lainnya yang produk akhirnya akan dibekukan. Kapasitas 

produksi tiap produk berbeda, tergantung pada banyaknya 

pemesanan dan banyaknya bahan baku ikan yang tersedia. 

Secara umum, produk jadi memiliki kemasan primer berupa 

plastik dan kemasan sekunder berupa karton. Kemasan 

primer beberapa produk melalui proses sealing dan vacuum 

sealing, namun ada juga produk yang kemasan primernya 

hanya diikat. 
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Area kerja dibagi menjadi area kerja kantor, 

laboratorium, gudang bahan kemas, dan proses produksi. 

Tata letak perusahaan secara keseluruhan dan tata letak 

proses produksi dapat dilihat pada Lampiran 1. Area kantor 

berada di bagian depan perusahaan dan dekat dengan pintu 

masuk perusahaan, sedangkan area laboratorium berada di 

seberang area kantor. Area gudang berada di samping area 

laboratorium dan di samping area produksi. Area proses 

produksi berada di bagian belakang yang memanjang ke 

depan. Area proses produksi memiliki tipe tata letak produk, 

yaitu mesin dan peralatan yang digunakan diletakkan sesuai 

dengan urutan proses produksi. Jenis tipe tata letak produk 

digunakan karena produk yang dihasilkan memiliki sedikit 

variansi namun dengan volume produksi yang besar. Pola 

aliran bahan yang digunakan adalah pola aliran bahan straight 

line (garis lurus), yaitu proses produksi dilakukan dengan 

berurutan dan jika ditarik garis akan menyerupai garis lurus. 

 

4.2 Proses Produksi Tenggiri Steak 

Proses produksi dapat dilakukan jika bahan baku utama 

dan tambahan sudah tersedia. Bahan baku utama produk 

tenggiri steak berupa ikan tenggiri, sedangkan bahan baku 

tambahan merupakan bahan baku kemas yang terdiri dari 

plastik kemas, master carton (karton), selotip, dan strapping 

band. Bahan baku berupa ikan tenggiri didapatkan dari 

pemasok yang berasal dari Lamongan, Sorong, dan Makasar. 

Ikan tenggiri yang berasal dari Lamongan berupa ikan segar, 

sedangkan yang berasal dari Sorong dan Makasar berupa 

ikan beku. Ikan tenggiri yang akan diproses harus dalam 

keadaan beku. Hal tersebut mengharuskan adanya proses 

pembekuan untuk ikan tenggiri yang berasal dari Lamongan. 

Pembekuan ikan tersebut dilakukan selama minimal 8 jam. 
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Setelah ikan tenggiri beku, mka proses produksi dapat segera 

dimulai. 

Perusahaan memiliki standar bahan baku dan standar 

produk untuk memenuhi permintaan pembeli. Standar bahan 

baku ikan terdiri dari 5 jenis yaitu organoleptik, kimia, 

mikrobiologi, standar penangkapan, dan standar untuk suhu 

ikan ketika masuk dalam tahap penerimaan bahan baku. 

Standar untuk produk yang ditetapkan perusahaan berupa 

batas pembersihan kotoran dan beberapa persyaratan mutu 

lain yang dapat dilihat pada Tabel 4.1. Terdapat beberapa 

spesifikasi lain pada produk akhir yang tergantung oleh 

permintaan dari pembeli. Spesifikasi tersebut dapat berupa 

ketebalan potongan ikan, berat produk dalam satu kemasan, 

dan jenis kemasan produk. 

 

Tabel 4.1 Persyaratan Mutu Produk 

Parameter Uji Satuan Persyaratan 

Kimia 
  Histamin 

 
mg/kg 

 
maks. 100 

Cemaran Mikroba 
  Escherichia coli 
  Salmonella 

 
APM/g 
per 25 g 

 
<3 
negatif 

Cemaran Logam 
  Merkuri (Hg) 
  Timah (Sn) 
  Timbal (Pb) 

 
mg/kg 
mg/kg 
mg/kg 

 
maks. 0,5 
maks. 40,0 
maks. 0,3 

(Sumber: Badan Standardisasi Nasional, 2014) 

Diagram alir proses produksi tenggiri steak dapat dilihat 

pada Gambar 4.1, secara lebih terperinci, proses produksi 

tenggiri steak adalah sebagai berikut: 

1. Memotong bagian kepala dan sirip ikan tenggiri kemudian 

dilanjutkan dengan memotong bagian badan ikan secara 

horizontal. Pemotongan ini dilakukan dengan 2 mesin. 



54 
 

Mesin pertama memotong bagian kepala dan sirip 

sedangkan mesin kedua memotong bagian badan. 

Masing-masing mesin dioperasikan oleh 1 tenaga kerja 

pria. Penggunaan 2 mesin ini bertujuan untuk 

mempercepat proses produksi. Setiap akan memotong 

badan ikan dilakukan pengukuran ketebalan potongan 

lagi. Ketebalan potongan ikan tenggiri sesuai dengan 

permintaan pembeli. Rata-rata ketebalan potongan ikan 

tenggiri adalah 3cm. 

2. Trimming merupakan istilah untuk pembersihan kotoran 

dan bagian perut ikan. Proses ini bertujuan untuk 

meningkatkan nilai tambah produk. Proses ini dilakukan 

dengan membuang kotoran ikan dalam keadaan beku 

secara manual dengan menggunakan pisau. Proses 

pembersihan ini dikerjakan oleh 6 tenaga kerja wanita. 

3. Pencucian dilakukan untuk membersihkan ikan dari sisa-

sisa kotoran yang mungkin masih menempel. Pencucian 

dilakukan secara manual dengan menggunakan air yang 

mengalir yang dikerjakan oleh 2 tenaga kerja wanita. 

Limbah dari pencucian ini langsung mengalir ke saluran di 

bawah bangunan ruang proses produksi yang selanjutnya 

akan menuju ke tempat pengolahan limbah. 

4. Pensortiran atau pemilihan potongan ikan. Pemilihan 

potongan ikan bertujuan untuk memilih potongan ikan 

dengan dengan kualitas baik (kualitas yang diminta oleh 

pembeli). Potongan ikan dengan kualitas baik akan masuk 

pada proses selanjutnya, sedangkan potongan ikan 

dengan kualitas kurang baik akan dimasukkan dalam 

kategori second grade yang biasanya akan dijual lokal. 

Potongan ikan dibedakan menjadi 2, yaitu potongan ikan 

yang memiliki lubang di bagian tengahnya (Gambar 4.2) 
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Gambar 4.1 Diagram Alir Proses Produksi Tenggiri Steak 
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dan potongan ikan yang tidak memiliki lubang di bagian 

tengahnya (Gambar 4.3). Lubang yang dimaksud adalah 

lubang tempat kotoran berada. Proses ini dikerjakan oleh 

1 tenaga kerja wanita secara manual. 

 

 

 

Gambar 4.2 Potongan 
Tenggiri dengan Lubang 

(Sumber: 
www.instidy.com/frozenmart) 

Gambar 4.3 Potongan Tenggiri 
Tanpa Lubang 

(Sumber: www.goody.sg) 

 

5. Proses penimbangan dilakukan untuk menyamakan berat 

dari setiap kemasan. Penimbangan juga bertujuan untuk 

memudahkan proses pengemasan. Penimbangan 

dilakukan secara manual dengan bantuan timbangan 

digital dan dikerjakan oleh 1 tenaga kerja wanita. Setiap 

satu kali timbangan akan ditimbang potongan ikan seberat 

+ 450 gram. 

6. Layering merupakan istilah untuk penataan pada 

keranjang yang telah dilapisi plastik dan kemudian 

dibekukan di air blast freezer (ABF) selama minimal 8 

jam. Keranjang yang digunakan memiliki dimensi 

150x80x5 cm. Plastik yang digunakan berasal dari bahan 

high density polyethylene (HDPE) yang cocok digunakan 

dalam suhu rendah. Proses layering dilakukan oleh 2 

tenaga kerja wanita sedangkan proses transportasi 
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menuju ABF dilakukan oleh 3 tenaga kerja pria dengan 

bantuan alat berupa hand pallet. 

7. Pemindahan wadah dilakukan setelah potongan ikan 

dikeluarkan dari ABF kemudian ditata pada keranjang 

dengan dimensi 40x30x5 cm. proses ini dilakukan secara 

manual oleh 1 tenaga kerja pria atau wanita. Penataan 

ulang ini akan memudahkan proses selanjutnya yaitu 

glazing. 

8. Glazing merupakan salah satu cara untuk 

memperpanjang umur simpan dengan cara melindungi 

produk dari dehidrasi. Glazing memiliki tujuan utama 

untuk mencegah pelekatan antarproduk, melindungi 

produk dari kekeringan selama penyimpanan, mencegah 

ketengikan akibat oksidasi, serta memperbaiki 

kenampakan atau penampilan ikan (Suryaningrum et al., 

2015). Glazing dikerjakan oleh 1 tenaga kerja wanita dan 

dilakukan dengan cara merendam potongan ikan selama 

beberapa detik dalam air filter yang dingin. 

9. Pengemasan primer dilakukan dengan memasukkan 

produk ke dalam plastik yang selanjutnya akan 

dimasukkan dalam mesin vacuum sealer untuk 

mengeluarkan udara dari kemasan dan menutup 

kemasan. Setiap 1 kemasan primer berisi produk tenggiri 

steak dengan berat + 500 gram. Plastik yang digunakan 

adalah plastik dari bahan HDPE dengan tebal 0,3 mm dan 

dimensi 30x20 cm. Proses memasukkan produk ke dalam 

plastik dilakukan secara manual oleh 2 tenaga kerja 

wanita dan/atau pria sedangkan proses vacuum sealing 

dikerjakan oleh 1 tenaga kerja wanita atau pria. 

10. Pengecekan kandungan logam melalui mesin metal 

detector dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada 

kandungan logam pada tubuh ikan. Proses pengecekan 
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ini dikerjakan oleh 1 tenaga pria. Kemasan yang lolos 

pada proses metal detecting akan dimasukkan dalam 

master carton (MC) yang kemudian ditutup dengan selotip 

(packing tape) selebar 5 cm dan ditali dengan strapping 

band selebar 10 mm. Kemasan yang tidak lolos pada 

proses metal detecting akan dibuang. Proses 

pengemasan sekunder dikerjakan oleh 1 tenaga kerja pria 

dengan bantuan alat strapping band machine. Master 

carton (MC) yang digunakan terbuat dari karton 

gelombang (KG)/craft dengan konstruksi double wall dan 

berjenis KG flute B yang memiliki ketebalan 3.6 mm. MC 

tersebut memiliki dimensi 48x32,5x18 cm yang 

berkapasitas 44 kemasan primer. Setelah proses 

pengemasan sekunder selesai, MC disimpan di gudang 

penyimpanan produk jadi untuk menunggu waktu 

pengiriman ke pembeli. 

 

4.3 Penentuan Waktu Standar 

Penentuan waktu standar memerlukan data berupa 

waktu pengamatan pada tahapan proses produksi. Terdapat 

14 tahapan proses pengerjaan produksi tenggiri steak, namun 

hanya 11 tahapan proses yang akan melalui uji kenormalan, 

uji keseragaman, dan uji kecukupan data. Hal tersebut 

dikarenakan 3 tahapan proses yang lainnya menggunakan 

mesin sehingga waktu yang diperlukan sudah pasti dan tidak 

perlu dilakukan uji kenormalan, uji keseragaman, dan uji 

kecukupan data. Data pengamatan yang diperoleh 

berdasarkan data proses produksi yang menghasilkan produk 

akhir seberat 22 Kg. Data pengamatan dapat dilihat pada 

Lampiran 2. 

Pengamatan dilakukan sebanyak 20 kali dan kemudian 

diuji kenormalan datanya menggunakan software SPSS 
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Statistics 17.0. Hasil uji kenormalan data dapat dilihat pada 

Tabel 4.2. Semua tahapan proses yang diuji memiliki nilai 

signifikan (Sig.) lebih dari 0,05 yang berarti bahwa semua 

tahapan proses yang diuji sudah normal. 

 

Tabel 4.2 Uji Kenormalan Data 

Tahapan Proses 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Pemotongan Ekor, Kepala, dan Sirip 0,968 20 0,704 

Pemotongan Badan 0,956 20 0,476 

Pembersihan 0,939 20 0,230 

Pencucian 0,960 20 0,544 

Pensortiran 0,966 20 0,662 

Penimbangan 0,969 20 0,728 

Layering 0,961 20 0,569 

Pemindahan Wadah 0,954 20 0,437 

Glazing 0,953 20 0,422 

Pengemasan Primer 0,960 20 0,542 

Pengemasan Sekunder 0,952 10 0,692 

(Sumber: Data primer terolah) 

 

Tahap selanjutnya adalah melakukan uji keseragaman 

data waktu siklus menggunakan software SPSS. Hasil uji 

dapat dilihat pada Lampiran 3 yang menunjukkan bahwa 

semua tahapan proses berada dalam batas kendali (berada 

diantara UCL dan LCL) dan data yang diuji dapat dikatakan 

menyebar seragam (Arif, 2016). Uji kecukupan data kemudian 

dilakukan dengan menggunakan rumus (3). Perhitungan uji 

kecukupan data dapat dilihat pada Lampiran 4 dan hasil 

keseluruhan uji kecukupan data dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat tahapan proses 

yang belum memiliki kecukupan data. Perlu dilakukan 

penambahan data yang kemudian akan dilakukan kembali uji 

kenormalan, uji keseragaman, dan uji kecukupan data. 

Penambahan data tidak hanya dilakukan pada tahapan 

proses pembersihan, pensortiran, dan penimbangan, tetapi 

juga dilakukan pada tahapan proses pemotongan ekor, 

kepala, dan sirip sampai layering karena proses tersebut tidak 

dapat dipisahkan. Penambahan data dapat dilihat pada 

Lampiran 5. Tahapan proses proses pemotongan ekor, 

kepala, dan sirip sampai layering akan kembali melewati uji 

kenormalan, uji keseragaman, dan uji kecukupan data. Uji 

kenormalan penambahan data dengan software SPSS dapat 

dilihat pada Tabel 4.4 yang menunjukkan bahwa semua data 

tambahan dapat dikatakan normal karena nilai signifikan (Sig.) 

lebih besar dari 0,05. 

 

Tabel 4.3 Uji Kecukupan Data 

Tahapan Proses N N’ 
Keterangan 
Kecukupan 

Pemotongan ekor, kepala, dan sirip 20 7,95 Cukup 

Pemotongan badan 20 10,45 Cukup 

Pembersihan 20 23,59 Belum Cukup 

Pencucian 20 12,43 Cukup 

Pensortiran 20 23,43 Belum Cukup 

Penimbangan 20 26,89 Belum Cukup 

Layering 20 12,97 Cukup 

Pemindahan wadah 20 3,44 Cukup 

Glazing 20 2,32 Cukup 

Pengemasan primer 20 13,25 Cukup 

Pengemasan sekunder 10 0,25 Cukup 

(Sumber: Data primer terolah) 
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Tabel 4.4 Uji Kenormalan Data Tambahan 

Tahapan Proses 
Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. 

Pemotongan_Ekor_Kepala_Sirip 0,950 27 0,215 

Pemotongan_Badan 0,964 27 0,451 

Pembersihan 0,931 27 0,073 

Pencucian 0,967 27 0,532 

Pensortiran 0,977 27 0,780 

Penimbangan 0,973 27 0,671 

Layering 0,971 27 0,629 

(Sumber: Data primer terolah) 

Selanjutnya dilakukan uji keseragaman data dengan 

software SPSS yang dapat dilihat pada Lampiran 6. Hasil uji 

keseragaman data menunjukkan bahwa semua data 

tambahan tahapan proses berada dalam batas kendali 

(berada diantara UCL dan LCL) dan data dapat dikatakan 

seragam. Kemudian dilakukan uji kecukupan data secara 

manual yang dapat dilihat pada Lampiran 7 dan hasil 

keseluruhan uji kecukupan data tambahan dapat dilihat pada 

Tabel 4.5. Tabel tersebut menunjukkan bahwa semua data 

tambahan sudah memiliki data yang cukup. 

 
Tabel 4.5 Uji Kecukupan Data Tambahan 

Tahapan Proses N N’ 
Keterangan 
Kecukupan 

Pemotongan ekor, kepala, dan sirip 27 7,76 Cukup 

Pemotongan badan 27 10,24 Cukup 

Pembersihan 27 25,14 Cukup 

Pencucian 27 12,18 Cukup 

Pensortiran 27 19,72 Cukup 

Penimbangan 27 25,73 Cukup 

Layering 27 12,76 Cukup 

(Sumber: Data primer terolah) 
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Setelah data dinyatakan cukup, maka selanjutnya dapat 

dilakukan perhitungan waktu siklus. Perhitungan waktu siklus 

dilakukan dengan menggunakan rumus (4). Perhitungan 

waktu siklus dapat dilihat pada Lampiran 8. Perhitungan 

waktu normal kemudian diakukan menggunakan rumus (5). 

Perhitungan waktu normal dapat dilihat pada Lampiran 9. 

Waktu standar atau waktu baku kemudian dihitung 

menggunakan rumus (6) dan perhitungannya dapat dilihat 

pada Lampiran 10. Ringkasan hasil perhitungan waktu siklus, 

waktu normal, dan waktu standar tersebut dapat dilihat pada 

Tabel 4.6. Waktu siklus dan waktu standar akan dimasukkan 

dalam current state map dengan satuan menit. 

 

Tabel 4.6 Waktu Siklus Tahapan Proses 

Tahapan Proses 
Waktu 
Siklus 
(menit) 

Waktu 
Normal 
(menit) 

Waktu Standar 
(menit) 

Pemotongan ekor, 
kepala, dan sirip 

1,95 2,46 2,79 

Pemotongan badan 3,88 4,88 5,54 

Pembersihan 37,92 45,89 56,67 

Pencucian 32,52 39,35 48,60 

Pensortiran 1,17 1,34 1,68 

Penimbangan 1,69 2,04 2,52 

Layering 14,59 17,65 21,80 

Pembekuan 960,00 - - 

Pemindahan wadah 6,59 7,78 8,83 

Glazing 8,55 9,23 11,40 

Pengemasan primer 2,12 2,42 3,02 

Vacuuming 4,28 5,09 5,98 

Metal detecting 0,73 0,87 1,03 

Pengemasan sekunder 2,83 3,02 3,43 

(Sumber: Data primer terolah) 
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4.4 Current State Map 

Current state map digunakan untuk mengidentifikasi 

pemborosan yang terjadi selama proses produksi. Analisis 

pemborosan dilakukan dengan mengelompokkan tahapan 

proses produksi dalam 3 kelompok yaitu value added, 

necessary but non-value added, dan non-value added. 

Sebelum dilakukan pembuatan current state map, terlebih 

dahulu dibuat tabel SIPOC untuk mempermudah pembuatan 

current state map. Tabel SIPOC dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 

Tabel 4.7 SIPOC 

Supplier Input Process Output Customer 

Supplier ikan 
 

Ikan 
tenggiri 
 

Pemotongan ekor, 
kepala dan sirip 

Tenggiri 
Steak 

Industri 
makanan 
beku 

Pemotongan 
badan 

Pembersihan 
kotoran 

Pencucian 
Pensortiran 

Penimbangan 
Layering 

Pembekuan 
Pemindahan 

wadah 
Glazing 

Supplier plastik 
Supplier master 
carton 
Supplier selotip 
Supplier strapping 
band 

Bahan 
kemas 
(plastik 
dan 
karton) 

Pengemasan 
primer 

Vacuuming 
Metal detecting 
Pengemasan 

sekunder 
Penyimpanan 

(Sumber: Data primer terolah) 

Tabel SIPOC membantu mempermudah pembuatan 

current state map karena sudah diketahui dengan jelas proses 

apa saja yang terjadi dan diketahui supplier, input, output, 
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serta customer dari produk tenggiri steak. Langkah 

selanjutnya adalah membuat current state map yang dapat 

dilihat pada Lampiran 11 dan kemudian mengelompokkan 

tahapan proses dalam 3 kelompok yang dapat dilihat pada 

Lampiran 12 serta Gambar 4.4 yang menunjukkan 

persentase dari 3 kelompok tersebut. Meskipun 

dikelompokkan menjadi 3 kelompok, kelompok necessary but 

non-value added dimasukkan pada kelompok non-value 

added dalam current state map. 

Tahapan proses dimasukkan dalam kelompok value 

added karena tahapan proses tersebut memberikan nilai 

tambah yang dapat dirasakan oleh konsumen. Kelompok 

necessary but non-valaue added berisi tahapan proses yang 

tidak memberikan nilai tambah bagi konsumen namun 

tahapan ini perlu dilakukan untuk menjaga kualitas produk. 

Tahapan proses dapat dimasukkan kelompok non-value 

added karena tahapan proses tersebut tidak memiliki nilai 

tambah bagi konsumen. Kelompok necessary but non-value 

added memiliki persentase sebesar 68% (terbesar pertama) 

karena tahap pembekuan membutuhkan waktu yang lama 

(960 menit atau 16 jam). Kelompok non-value added memiliki 

persentase sebesar 25% (terbesar kedua) karena adanya 

waktu menunggu pada saat transportasi dari proses satu ke 

proses selanjutnya. Kelompok value added memiliki 

persentase sebesar 7% (terkecil) karena tahapan yang 

termasuk dalam kelompok value added dikerjakan dengan 

cepat untuk menjaga kualitas serta menjaga dan/atau 

menaikkan produktivitas perusahaan. 

 

4.5 Identifikasi Pemborosan 

Terdapat 12 jenis pemborosan yang diidentifikasi pada 

penelitian ini. Pemborosan yang akan diidentifikasi merupakan   
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Gambar 4.4 Persentase Kelompok Tahapan Proses 

(Sumber: Data primer terolah) 

pemborosan yang terjadi selama berlangsungnya proses 

produksi tenggiri steak di PT Marindo Makmur Usahajaya. 

Berikut merupakan identifikasi dari 12 jenis pemborosan: 

1. Overproduction 

Sistem produksi pada PT Marindo Makmur Usahajaya 

adalah made to order sehingga perusahaan akan memesan 

bahan baku berupa ikan tenggiri ketika ada permintaan produk 

tenggiri steak. Penggunaan sistem ini tidak membuat 

perusahaan terhindar dari produksi berlebih (overproduction). 

Produksi berlebih tetap terjadi. Produksi berlebih dapat 

mengakibatkan bertambahnya tenaga kerja, tempat 

penyimpanan, dan biaya transportasi yang meningkat (Liker 

and David, 2006). Salah satu penyebab adanya produksi 

berlebih pada proses produksi tenggiri steak karena kualitas 

ikan yang tidak menentu. Setiap ikan yang ditangkap nelayan 

tidak selalu dalam keadaan kualitas yang baik. Perusahaan 

mengantisipasi adanya bahan baku ikan kualitas kurang baik 

7%

68%

25%

Value Added

Necessary but Non-
value Added

Non-value Added
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dengan memesan bahan baku lebih dari yang dibutuhkan. 

Ketika bahan baku yang dipesan memiliki kualitas ikan yang 

baik melebihi jumlah ikan yang dibutuhkan, maka akan terjadi 

produksi berlebih. Akibat dari produksi berlebih ini adalah 

adanya waktu lembur bagi tenaga kerja yang menyebabkan 

biaya produksi meningkat. Akibat lain yang ditimbulkan dari 

produksi berlebih adalah terganggunya proses produksi untuk 

produk lainnya dan berkurangnya ruangan untuk menyimpan 

produk jadi karena produk yang berlebihan tersebut harus 

disimpan agar tidak rusak. 

 
2. Waiting 

Waktu menunggu dapat mengakibatkan bottle neck dan 

tenaga kerja yang menganggur karena mengunggu tahapan 

proses sebelumnya (Liker and David, 2006). Pemborosan 

berupa waktu menunggu (waiting) pada proses produksi 

tenggiri steak terjadi karena beberapa penyebab, yaitu:  

a. Waktu menunggu pada beberapa tahapan proses dan 

transportasi dari satu proses ke proses yang lain. Waktu 

menunggu dapat terjadi karena transportasi dari satu 

proses ke proses lain membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Seperti pada transportasi dari layering menuju 

ruang pembekuan (ABF). Transportasi menggunakan alat 

bantu berupa hand pallet dan rak untuk membawa 

keranjang. Waktu menunggu terjadi ketika potongan ikan 

belum memenuhi rak. Saat menunggu rak penuh dapat 

mengakibatkan berkurangnya ruang untuk melewati area 

tersebut dan dapat membuat proses lain yang 

membutuhkan hand pallet menjadi terhambat. Waktu 

menungu juga terjadi ketika produk yang sudah dikemas 

sekunder akan dibawa ke tempat penyimpanan produk 

akhir (CSR). Transportasi ini menggunakan bantuan alat 

berupa hand pallet dan pallet sebagai alasnya. Sebelum 



67 
 

dibawa menuju CSR, kemasan sekunder yang berisi 

produk jadi harus menunggu sampai pallet penuh (sesuai 

ukuran maksimal tumpukan MC). Waktu menunggu ini 

menjadi pemborosan karena harus menunggu proses 

sebelumnya selesai dan operator yang terkadang 

bergantian mengerjakan pekerjaan lainnya. Akibat dari 

waktu menunggu ini adalah terjadinya pengurangan untuk 

melewati area sekitar pallet dan dapat membuat proses 

lain yang membutuhkan hand pallet maupun pallet 

menjadi terganggu. 

b. Bahan baku yang kurang bagus juga dapat menimbulkan 

waktu menunggu karena proses pensortiran akan 

membutuhkan waktu lebih lama sehingga dapat 

menimbulkan bottle neck. 

c. Kerusakan salah satu komponen mesin pemotong ikan 

juga dapat menimbulkan waktu menunggu. Gergaji yang 

digunakan pada mesin potong ikan terkadang putus dan 

harus diganti. Ketika proses penggantian gergaji 

berlangsung, proses selanjutnya harus menunggu dan hal 

ini menyebabkan terlambatnya proses produksi. Proses 

produksi yang terlambat bisa berakibat pada menurunnya 

produktivitas dan terlambatnya pengiriman produk jadi 

kepada pembeli. 

 
3. Transportation 

Aktivitas transportasi yang banyak dan/atau sering dapat 

menyebabkan angkutan yang tidak efisien (Liker and David, 

2006), memerlukan waktu yang lebih lama (Iqbal dan Krisni, 

2004), serta memerlukan ruang lebih banyak sehingga proses 

produksi dapat terganggu. Jenis aktivitas transportasi yang 

sering terjadi seperti transportasi membawa bahan baku dari 

ruang penyimpanan menuju ruang produksi atau sebaliknya, 

transportasi membawa bahan baku dari ruang penerimaan 
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bahan baku menuju ruang proses atau ruang penyimpanan, 

dan beberapa aktivitas lainnya. Berkurangnya ruang produksi 

dapat mengabikatban penumpukan produk yang akan 

mengurangi atau menurunkan kualitas produk. Transportasi 

berlebih juga dapat mengakibatkan penurunan kecepatan 

kerja karena saling menunggu untuk menggunakan alat yang 

sama. Penurunan kecepatan kerja akan membuat karyawan 

bekerja lebih lama pada satu pekerjaan sehingga tidak dapat 

membantu atau mengerjakan pekerjaan yang lain. 

Transportasi yang berlebih menyebabkan banyak orang 

berlalu-lalang sehingga dapat mengakibatkan keadaan ruang 

proses produksi menjadi crowded (ramai, sumpek) dan aliran 

komunikasi di dalam ruang proses produksi juga dapat 

terganggu. 

 
4. Inappropriate Processing 

Pemborosan berupa langkah-langkah proses yang tidak 

sesuai dengan prosedur yang seharusnya terjadi ketika ada 

penambahan tenaga kerja baru. Penyebab terjadinya 

pemborosan ini sering kali karena tenaga kerja yang kurang 

menguasai aktivitas proses proses produksi. Pemborosan ini 

mengakibatkan gerakan yang tidak perlu dan menghasilkan 

produk yang cacat (Liker and David, 2006). Pemborosan yang 

terjadi tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadap 

proses produksi. 

 
5. Unnecessary Inventory 

Kelebihan persediaan bahan baku dapat menyebabkan 

lead time yang panjang, kerusakan bahan baku, 

bertambahnya biaya pengangkutan serta penyimpanan bahan 

baku (Liker and David, 2006), memerlukan tempat yang lebih 

luas dan tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat 

meningkatkan biaya produksi (Iqbal dan Krisni, 2004). 
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Persediaan yang berlebihan pada proses produksi tenggiri 

steak terjadi karena adanya tambahan bahan baku tenggiri 

untuk estimasi bahan baku tenggiri yang kurang bagus. 

Kelebihan bahan baku tenggiri menyebabkan berkurangnya 

tempat penyimpanan bahan baku dan adanya aktivitas untuk 

menjaga bahan baku tenggiri agar kualitasnya tidak menurun. 

 
6. Unnecessary Motions 

Melakukan gerakan yang berlebihan dapat membebani 

biaya produksi dan menunda pengiriman produk (Iqbal dan 

Krisni, 2004). Gerakan berlebihan pada proses produksi 

tenggiri steak merupakan pemborosan yang terjadi karena 

beberapa faktor seperti kurangnya koordinasi. Hal tersebut 

menyebabkan terjadinya gerakan yang tidak perlu selama 

proses produksi, misal ketika tenaga kerja tidak mengetahui 

informasi bahwa potongan ikan dibedakan menjadi 2 jenis 

maka tenaga kerja pada proses selanjutnya harus bekerja dua 

kali untuk membedakan potongan ikan tersebut. Pemborosan 

ini dapat mengakibatkan pemborosan lain seperti waktu 

menunggu dan berkurangnya produktivitas perusahaan. 

 
7. Defects 

Produk yang cacat atau gagal dapat menyebabkan 

waktu menunggu, pemrosesan ulang, pemusnahan produk 

(Iqbal dan Krisni, 2004) dan inspeksi ulang (Liker and David, 

2006). Pada proses produksi tenggiri steak, produk dapat 

dikatakan cacat atau gagal jika produk tidak sesuai dengan 

standar perusahaan dan spesifikasi yang diinginkan oleh 

pembeli. Produk yang cacat atau gagal dapat disebabkan oleh 

kualitas bahan baku dan kelalaian selama proses produksi. 

Akibat produk yang cacat atau gagal adalah bertambahnya 

waktu produksi dan tertundanya pengiriman produk jadi ke 

pembeli. Frekuensi terjadinya cacat atau gagal produk pada 
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proses produsi tenggiri steak tergolong rendah, rata-rata 

hanya terdapat satu produk cacat dalam satu kali pemenuhan 

pemesanan. Perusahaan dapat meminimalkan cacat atau 

gagal produksi dengan cara tenaga kerja bagian quality 

control (QC) memeriksa kondisi produk pada tahapan proses. 

Tenaga kerja bagian QC akan langsung mengambil produk 

yang dinilai cacat atau gagal produksi. Produk yang cacat atau 

gagal produksi tidak langsung dibuang, tetapi akan 

diindetifikasi dahulu penyebab kecacatan atau kegagalannya. 

Jika penyebabnya bukan karena kandungan produk yang 

dapat membahayakan konsumen, maka produk yang cacat 

atau gagal akan dijual di pasar lokal.  

 
8. Power and Energy 

Pemborosan berupa power and energy berkaitan 

dengan banyaknya proses produksi. Pemborosan energi 

dapat menyebabkan biaya bertambah dan profit perusahaan 

menurun (Suhartanto, 2009). Proses produksi yang lebih 

banyak dari pada proses normal akan mengakibatkan 

tingginya beban listrik, air, dan pendinginan untuk waktu yang 

lama. Beban yang tinggi pada listrik akan lebih banyak karena 

mesin pemotong menggunakan energi listrik dan beban air 

juga akan lebih banyak karena hampir di setiap tahapan 

proses memerlukan air untuk mencuci. Beban pendinginan 

yang dimaksud adalah beban pendinginan pada ruang proses, 

ABF, CSR, dan pembuatan ice flake. Adanya beban listrik, air, 

dan pendinginan akan berdampak pada biaya yang 

dikeluarkan perusahaan. Perusahaan memiliki genset untuk 

menghasilkan energi listrik dan menggunakan air tanah 

sehingga tidak perlu memberli air. 
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9. Human Potential 

Sumber daya manusia (tenaga kerja) yang tidak 

menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuannya secara optimum dapat menimbulkan 

pemborosan. Karena tidak melibatkan atau mendengarkan 

karyawan maka perusahaan dapat kehilangan waktu, 

gagasan, keterampilan, peningkatan, dan kesempatan belajar 

(Liker and David, 2006). Pada PT Marindo Makmur 

Usahajaya, pemborosan ini berakibat pada proses produksi 

lebih lama, terdapat cacat atau gagal produk, adanya aktivitas 

yang tidak sesuai dengan prosedur, dan adanya waktu 

menunggu. Penyebab dari tidak optimumnya penggunaan 

potensi tenaga kerja antara lain kurangnya pengetahuan 

tenaga kerja, kurangnya pelatihan, dan penempatan posisi 

kerja yang kurang tepat. Proses produksi tenggiri steak 

menghasilkan pemborosan ini ketika ada penambahan tenaga 

kerja baru. Perusahaan sudah melakukan pelatihan dan 

penggantian posisi kerja sehingga tenaga kerja dapat melatih 

keterampilannya. 

 
10. Environmental Pollution 

Pemborosan yang jarang terjadi tidak sampai 

menimbulkan efek yang signifikan terhadap proses produksi. 

Polusi lingkungan yang terjadi hanya polusi udara yang 

disebabkan oleh kebocoran gas amoniak dan bau dari raw 

material. Kelalaian yang berkaitan dengan kesehatan dan 

keselamatan kerja disebabkan oleh masing-masing tenaga 

kerja yang kurang memperhatikan keselamatan kerjanya. Hal 

ini berakibat ada beberapa tenaga kerja yang terluka karena 

lalai dalam menggunakan peralatan. Kondisi lingkungan kerja 

yang buruk menyebabkan tenaga kerja mudah sakit, mudah 

stress, sulit berkonsentrasi, dan dapat menurunkan 

produktivitas kerja (Djatmiko, 2016). 
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11. Unnecessary Overhead 

Biaya produksi merupakan biaya akumulasi dari setiap 

tahapan proses yang ada (Blocher et al., 2005), yang berarti 

semakin banyak tahapan proses yang dilakukan maka biaya 

produksi akan semakin besar. Pemborosan ini dapat 

dipengaruhi oleh jenis pemborosan yang lain. Pemborosan 

yang berdampak signifikan terhadap berlebihnya biaya yang 

dikeluarkan adalah pemborosan power and energy. Karena 

pemborosan power and energy tidak terjadi, maka biaya yang 

dikeluarkan perusahaan juga tidak melebihi biaya yang 

seharusnya dikeluarkan. Hal ini juga didukung oleh SOP 

mengenai pengadaan peralatan dan bahan baku yang 

berhubungan dengan proses produksi tenggiri steak yang 

sudah jelas dan sudah diatur oleh bagian keuangan 

perusahaan. 

 
12. Inappropriate Design 

Ruang proses dengan tata letak yang kurang sesuai 

dapat memperlambat pergerakan tenaga kerja, menyebabkan 

kerusakan bahan baku, serta dapat membuat suasana kerja 

tidak nyaman (Setiaji, 2002). Desain tata letak proses produksi 

dapat menghambat proses produksi tenggiri steak. 

Pemborosan yang disebabkan oleh desain tata letak di PT 

Marindo Makmur Usahajaya hanya terjadi ketika dilakukan 

proses produksi 2 jenis produk dengan tahapan proses yang 

sama. Hal tersebut menyebabkan pengurangan ruang gerak 

bagi tenaga kerja karena ruang proses produksi akan menjadi 

sempit. Pengurangan ruang gerak ini dapat menurunkan 

kecepatan kerja dan berakibat pada menurunnya 

produktivitas. 
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4.6 Pemilihan Tools dengan VALSAT 

Pemilihan tools menggunakan VALSAT membutuhkan 

hasil kuesioner yang telah diberikan kepada 4 responden ahli. 

Hasil kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4.8. Hasil kuesioner 

tersebut menunjukkan bahwa pemborosan yang dinilai paling 

sering terjadi selama proses produksi tenggiri steak adalah 

waiting, environmental pollution, dan human potential. Rata-

rata dari hasil kuesioner kemudian akan dikalikan dengan 

matriks VALSAT, hasil perkalian dapat dilihat pada Lampiran 

13 dan ringkasan hasil perkalian dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

 

Tabel 4.8 Hasil Kuesioner Pembobotan Pemborosan 

Wastes 
Responden Rata-

rata 
Ranking 

1 2 3 4 

Over production 2 2 2 2 2,00 4 
Waiting 1 3 3 4 2,75 1 
Transportation 1 2 1 2 1,50 6 
Inappropriate processing 2 1 1 4 2,00 4 
Unnecessary inventory 2 3 1 2 2,00 4 
Unnecessary motions 2 2 2 1 1,75 5 
Defects 2 2 3 2 2,25 3 
Power and energy 2 2 2 2 2,00 4 
Human potential 2 2 2 4 2,50 2 
Environmental pollution 2 3 2 4 2,75 1 
Unnecessary overhead 1 1 1 1 1,00 7 
Inappropriate design 2 2 2 2 2,00 4 

(Sumber: Data primer terolah) 

Tabel hasil perkalian matriks menunjukkan 2 tools yang 

memiliki nilai total tertinggi adalah: 

1. Process Activity Mapping 

Detail informasi dari keseluruhan aktivitas yang terjadi 

pada proses produksi tenggiri steak dapat dilihat dalam tabel 

process activity mapping pada Lampiran 14. Tabel tersebut 
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Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Perkalian Matriks VALSAT 

Tools Total Ranking 

Process Activity Mapping 103,50 1 
Supply Chain Response Matrix 57,50 4 
Production Variety Funnel 17,75 10 
Quality Filter Mapping 51,00 5 
Demand Amplification Mapping 39,25 8 
Decision Point Analysis 46,50 6 
Physical Structure Mapping 35,00 9 
Value Analysis Time Profile 60,75 3 
Overall Supply Chain Effectiveness Mapping 63,25 2 
Supply Chain Relationship Mapping 45,50 7 

(Sumber: Data primer terolah) 

memberikan informasi mengenai nama aktivitas, mesin atau 

alat yang digunakan, waktu yang diperlukan, jarak yang 

ditempuh, jumlah operator, dan jenis aktivitas. Keterangan 

waktu pada tabel tersebut dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk mengurangi pemborosan. Waktu yang dirasa terlalu 

lama akan diidentifikasi penyebab pemborosannya dan 

kemudian dapat dilakukan usaha untuk mengurangi waktu 

tersebut. Tabel dalam lampiran tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa aktivitas dengan waktu menunggu yang 

terlalu lama. Aktivitas tersebut adalah aktivitas menunggu rak 

penuh sebelum dibawa ke tempat pendinginan dan aktivitas 

menunggu pallet penuh sebelum dibawa ke tempat 

penyimpanan produk jadi. Kedua aktivitas tersebut merupakan 

salah satu pemborosan yang berakibat pada terganggunya 

proses produksi. Pengurangan pemborosan waktu menunggu 

pada dua aktivitas tersebut sebaiknya lebih diperhatikan agar 

proses produksi dapat berjalan dengan lancar.  
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2. Overall Supply Chain Effectiveness Mapping 

Tool ini didesain untuk memberikan perhitungan total 

efektivitas untuk setiap area atau bagian dari rantai pasok. 

Fungsi dari tool ini adalah untuk membantu mengidentifikasi 

masalah dalam rantai pasok, kualitas, logistik, dan biaya kerja 

(Gaspersz, 2007a). Perhitungan  overall supply chain 

effectiveness mapping dapat menggungakan rumus berikut 

(Gaspersz, 2007a): 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠 𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑓𝑜𝑟 𝑈𝑠𝑒 × 𝑂𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝐷𝑒𝑙𝑖𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒

× 𝑄𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑠 

Components available for use diperoleh dari persentase 

bahan baku yang tersedia untuk tahapan proses selanjutnya. 

On time delivery performance diperoleh dari persentase 

ketepatan waktu datangnya bahan baku sebeum masuk 

tahapan proses selanjutnya. Quality of incoming goods 

diperoleh dari persentase kualitas bahan baku yang akan 

diproses pada tahapan proses selanjutnya. Perhitungan 

overall supply chain effectiveness mapping dapat dilihat pada 

Tabel 4.10 dan Gambar 4.5. 

Nilai on time delivery performance pada beberapa 

tahapan proses sangat kecil. Hal tersebut disebabkan oleh 

pengiriman bahan baku untuk proses tersebut telat sehingga 

terdapat waktu menunggu sebelum tahapan proses 

selanjutnya dapat dilakukan. Nilai tersebut didapatkan dari 

perhitungan data waktu untuk proses produksi tenggiri steak 

sebanyak 1 ton. Tool ini membantu dalam mengidentifikasi 

persediaan mana yang seharusnya dikurangi dan memberikan 

hasil pengukuran efektifitas bak di dalam dan di antara 

tahapan dalam supply chain (Gaspersz, 2007a). 
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Tabel 4.10 Total Produktivitas Setiap Area Proses Produksi 

No 
Tahapan 
Proses 

Components 
Available for 

Use (%) 

On Time 
Delivery 

Performance 
(%) 

Quality of 
Incoming 

Goods 
(%) 

Overall Supply 
Chain 

Effectiveness 
Mapping (%) 

1 
Pemotongan
ekor, kepala, 
dan sirip 

100 100 100 100 

2 
Pemotongan 
badan 

100 100 100 100 

3 Pembersihan 100 100 100 100 
4 Pencucian 100 100 100 100 
5 Pensortiran 100 0,06 100 0,06 

6 
Penimbanga
n 

100 0,06 100 0,06 

7 Layering 100 0,06 100 0,06 
8 Pembekuan 100 100 100 100 

9 
Pemindahan 
wadah 

100 100 100 100 

10 Glazing 100 100 100 100 

11 
Pengemasan 
primer 

100 0,12 100 0,12 

12 Vacuuming 100 100 100 100 

13 
Metal 
detecting 

100 0,12 100 0,12 

14 
Pengemasan 
sekunder 

100 100 100 100 

(Sumber: Data primer terolah) 

 
Gambar 4.5 Overall Supply Chain Effectiveness Mapping 

(Sumber: Data primer terolah) 
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4.7 Rekomendasi Perbaikan 

Pemborosan yang terjadi pada proses produksi tenggiri 

steak di PT Marindo Makmur Usahajaya dapat disebabkan 

oleh beberapa faktor dan dapat menimbulkan akibat yang 

mengganggu produktivitas perusahaan. Berbagai pemborosan 

tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan agar 

produktivitas perusahaan dapat meningkat. Rekomendasi 

perbaikan untuk 12 jenis pemborosan yang terjadi pada 

proses produksi tenggiri steak adalah sebagai berikut: 

 
1. Overproduction 

Penyebab utama terjadinya pemborosan berupa 

produksi berlebih karena kualitas ikan yang tidak menentu. 

Pemborosan tersebut sulit untuk dihilangkan, namun dapat 

dikurangi. Rekomendasi yang dapat diberikan untuk 

mengurangi terjadinya pemborosan produksi berlebih dan 

solusi untuk menanggulangi akibatnya adalah:  

a. Memberi peringatan bagi penyedia bahan baku. Jika 

bahan baku yang dikirim memiliki ikan dengan kualitas 

kurang baik melebihi 2% (tergantung kebijakan 

perusahaan) dan terjadi lebih dari 3 kali (tergantung 

kebijakan perusahaan), maka perusahaan tidak akan 

membeli bahan baku dari penyedia tersebut. 

b. Menggunakan produk berlebih untuk memenuhi 

permintaan yang lain. Produk berlebih yang dihasilkan 

dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pembeli 

lain (jika pembeli memiliki spesifikasi permintaan yang 

sama) selama kondisi produk masih dalam batas kualitas 

yang diinginkan pembeli.  

c. Menjual produk berlebih ke pasar lokal. Produk berlebih 

yang dihasilkan dapat digunakan untuk memenuhi 

permintaan lain, namun permintaan satu dengan 

permintaan lain belum tentu terjadi dalam waktu yang 
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berdekatan dan dengn spesifikasi yang sama. 

Perusahaan dapat membuat kebijakan untuk menjual 

produk berlebih yang sudah terlalu lama berada di ruang 

penyimpanan (CSR), misal 3 bulan. Lama waktu 

penyimpanan produk dapat disesuaikan dengan hasil 

produksi produk lain dan dapat juga ditentukan dari 

persentase penurunan kualitas produk. 

 
2. Waiting 

Beberapa kondisi menyebabkan adanya waktu 

menunggu pada proses produksi tenggiri steak. Pemborosan 

waktu menunggu tidak dapat dihilangkan, namun dapat 

dikurangi. Rekomendasi untuk mengurangi pemborosan 

berupa waktu menunggu adalah: 

a. Memperhatikan peletakan rak dan pallet. Ketika 

menunggu rak dan pallet penuh, sebaiknya rak dan pallet 

diletakkan di area yang tidak mengganggu jalan seperti di 

dekat dinding. 

b. Menambah tenaga kerja untuk proses pencucian dan 

pensortiran. Bahan baku yang kurang bagus akan 

memperlama waktu pencucian dan pensortiran. 

Penambahan tenaga kerja untuk proses pensortiran 

sebaiknya dilakukan agar produksi dapat meningkat 

(Sugiarto et al., 2007) dan waktu menunggu dapat 

dikurangi. 

c. Melakukan perawatan terhadap mesin. Mesin yang 

digunakan pada proses produksi tenggiri steak adalah 2 

buah mesin potong. Kedua mesin sebaiknya dilakukan 

perawatan secara rutin. Perawatan yang secara rutin 

dilakukan dapat memberikan peramalan kapan gergaji 

atau komponen mesin lainnya harus diganti. Pergantian 

komponen mesin dapat dilakukan sebelum proses 

produksi dimulai sehingga waktu menungu dapat 
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dikurangi atau dihilangkan berdasarkan hasil peramalan 

tersebut. Perawatan mesin juga dapat berpengaruh pada 

kualitas produk dan usia mesin (Herjanto, 2007). 

 
3. Transportation 

Terjadinya pemborosan berupa transportasi yang 

berlebih dapat disebabkan oleh beberapa faktor dan 

menyebabkan beberapa kondisi yang mengganggu proses 

produksi. Pengurangan transportasi berlebih dapat dilakukan 

agar proses produksi tidak terganggu serta dapat 

memaksimalkan kinerja karyawan. Rekomendasi yang dapat 

diberikan untuk mengurangi transportasi berlebih adalah 

dengan membuat jadwal proses produksi. Perencaan produksi 

sebaiknya dilakukan agar proses produksi dapat lebih teratur 

dan tidak mengganggu proses produksi produk satu dengan 

produk yang lainnya. Penjadwalan proses produksi juga dapat 

membantu mengontrol transportasi yang terjadi. Perencanaan 

proses produksi juga sebaiknya dibuat dengan rinci. Estimasi 

waktunya dari mulai sampai selesai ditambah estimasi waktu 

untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Keadaan 

ruang proses produksi juga dapat memberikan suasana atau 

keadaan yang lebih tenang karena semua kegiata sudah 

terjadwal dengan rapi. Penjadwalan produksi juga 

memungkinkan perusahan untuk dapat meramalkan produk 

yang akan diproduksi sehingga dapat memenuhi permintaan 

pembeli (Madura, 2007). 

 
4. Inappropriate Processing 

Pemborosan yang terjadi memang tidak memberikan 

efek signifikan terhadap produksi, namun bukan berarti 

pemborosan ini dapat diabaikan. Pelatihan terhadap tenaga 

kerja baru sebaiknya dilakukan agar pemborosan ini dapat 

dikurangi atau bahkan dihilangkan. Pelatihan tenaga kerja 
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dapat mengembangkan keterampilan tertentu dan 

mempengaruhi perilaku tenaga kerja sehingga dapat memberi 

kontribusi kepada perusahaan (Rozalena dan Sri, 2016). 

Tenaga kerja baru yang diberi pelatihan akan dapat 

menambah kecepatan produksi sehingga produktivitas dapat 

meningkat. Pelatihan tenaga kerja baru juga dapat 

memberikan informasi kepada perusahaan mengenai 

keterampilan dan kemampuan tenaga kerja, sehingga tenaga 

kerja dapat ditempatkan di area kerja yang sesuai dengan 

keterampilan dan kemampuannya. Pelatihan tenaga kerja 

baru dapat dilakukan sebelum tenaga kerja mulai bekerja. 

 
5. Unnecessary Inventory 

Pemborosan karena persediaan bahan baku tenggiri 

yang berlebihan dapat dikurangi dengan memberi peringatan 

bagi penyedia bahan baku tenggiri. Peringatan bagi penyedia 

bahan baku dapat menjaga kualitas bahan baku yang diterima 

dan persediaan yang berlebih dapat dikurangi. Penjualan 

persediaan bahan baku berlebih juga dapat mengurangi 

pemborosan. Bahan baku berlebih yang sudah disimpan 

dalam kurun waktu 3 bulan (tergantung kebijakan perusahaan) 

sebaiknya dijual di pasar lokal jika bahan baku tersebut tidak 

diproses untuk memenuhi permintaan pembeli. 

 
6. Unnecessary Motions 

Gerakan berlebihan dapat dikurangi dengan cara 

membuat penjadwalan produksi. Jadwal produksi dapat 

membuat suasana ruang proses produksi lebih kondusif 

sehingga koordinasi menjadi lebih mudah. Pengurangan 

pemborosan juga dapat dilakukan dengan cara memberi 

pelatihan kepada tenaga kerja. Pelatihan ini bertujuan agar 

tenaga kerja lebih siap untuk melakukan proses produksi dan 

tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan. 
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7. Defects 

Perusahaan telah meminimalkan cacat atau gagal prduk 

dengan tenaga kerja bagian QC, namun tetap saja terdapat 

kelalaian pekerja yang membuat produk menjadi cacat atau 

gagal. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah melakukan 

proses inspeksi ulang pada bahan baku tenggiri sebelum 

proses produksi. Perusahaan juga sebaiknya melakukan 

pelatihan rutin kepada tenaga kerja bagian QC mengenai 

standar yang ditetapkan perusahaan dan spesifikasi yang 

diinginkan oleh pembeli. Perusahaan juga sebaiknya melatih 

tenaga kerja proses produksi agar lebih terlatih. Pelatihan rutin 

dapat dilakukan satu bulan sekali untuk memaksimalkan 

pengetahuan tenaga kerja. 

 
8. Power and Energy 

Pemborosan yang tidak terjadi bukan berarti dapat 

diabaikan, akan lebih baik jika melakukan usaha untuk 

mengantisipasi agar tidak terjadi pemborosan. Rekomendasi 

yang dapat diberikan adalah sebaiknya perusahaan membuat 

jadwal produksi. Penjadwalan produksi yang baik dan lebih 

terperinci dapat menghindari beberapa pemborosan. 

Penjadwalan produksi akan memperjelas mengenai rincian 

proses produksi termasuk jumlah bahan baku yang akan 

diproses, dengan begitu maka pemborosan berupa power dan 

energy dapat dihindari. 

 
9. Human Potential 

Perusahaan sudah memberikan pelatihan kepada 

tenaga kerja, namun masih terdapat tenaga kerja yang tidak 

menggunakan potensinya secara optimum. Jika ini dibiarkan 

maka dalam dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan 
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jangka waktu yang lama. Perusahaan sebaiknya tidak hanya 

melakukan pelatihan bagi tenaga kerja, namun juga perlu 

mengetahui potensi lain yang dimiliki tenaga kerja. 

Pengetahuan mengenai potensi lain yang dimiliki tenaga kerja 

akan mempermudah penempatan posisi kerjanya. 

 
10. Environmental Pollution 

Pengurangan pemborosan berupa kelalaian dalam hal 

yang berkaitan dengan prinsip lingkungan, kesehatan, dan 

keselamatan kerja dapat dilakukan dengan beberapa usaha. 

Perusahaan sebaiknya menginformasikan mengenai bahaya 

dari kecelakaan kerja (lebih baik lagi jika dilakukan dengan 

simulasi kecelakaan kerja) dan memberikan apresiasi kepada 

tenaga kerja yang disiplin dalam melakukan kerja sesuai SOP 

sehingga tidak pernah mengalami kecelakaan ketika bekerja. 

Ketika gas amoniak bocor, sebaiknya tenaga kerja diberi 

peringatan dan dihimbau untuk menghindari area di sekitar 

tempat gas amoniak bocor. Usaha tersebut diharapkan dapat 

mengurangi kecelakaan kerja dan dapat meningkatkan 

kesadaran kesehatan dan keselamatan kerja. 

 
11. Unnecessary Overhead 

Pemborosan berupa berlebihnya biaya yang dikeluarkan 

perusahaan berbanding lurus dengan adanya proses produksi 

berlebih dan pemborosan power and energy. Ketika 

pemborosan power and energy sering terjadi, maka biaya 

yang dikeluarkan juga akan semakin banyak. Oleh karena itu, 

untuk menghindari biaya berlebih yang harus dikeluarkan 

maka harus dilakukan usaha untuk menghindari pemborosan 

berupa power and energy. 
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12. Inappropriate Design 

Tahapan produksi yang sama antara produk satu 

dengan yang lainnya menyebabkan pengurangan ruang gerak 

bagi tenaga kerja. Penjadwalan proses produksi sebaiknya 

dilakukan untuk menghindari produk dengan tahapan sama 

dikerjakan pada waktu yang bersamaan. Penjadwalan 

produksi dapat membuat kondisi ruang proses produksi lebih 

kondusif. 

 

4.8 Future State Map 

Pembentukan future state map merupakan bentuk 

aplikasi dari rekomendasi yang telah diberikan. Rekomendasi 

perbaikan yang dijadikan sebagai acuan pembentukan future 

state map adalah perbaikan dari pemborosan berupa waktu 

menunggu. Informasi dari tabel process activity mapping juga 

mempermudah pengurangan waktu yang dilakukan. 

Pengurangan waktu dapat dimanfaatkan perusahaan untuk 

melakukan aktivitas lain yang dapat memberikan profit bagi 

perusahaan. Gambar future state map dapat dilihat pada 

Lampiran 15. Ringkasan pengurangan waktu dapat dilihat 

pada Tabel 4.11. Secara terperinci, pengurangan waktu yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Waktu menunggu sebelum dilakukan transportasi dari 

tahap layering menuju ABF. Waktu yang dibutuhkan pada 

current state map adalah 105,93 menit yang terbagi 

menjadi 2 waktu yaitu waktu menunggu rak penuh 

(102,55 menit) dan waktu transportasi menuju ABF (3,38 

menit). Transportasi menggunakan bantuan rak yang 

memiliki kapasitas 115,2 kg potongan ikan. Waktu 

layering untuk 19,8 kg potongan ikan adalah 14,59 menit. 

Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi rak seharusnya 

adalah 84,89 menit. Jika waktu tersebut ditambah dengan 
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waktu transportasi menuju ABF, seharusnya hanya 

dibutuhkan waktu selama 88,27 menit untuk menunggu 

rak agar dapat dilakukan transportasi menuju ABF. 

Menurut perhitungan tersebut, telah dilakukan 

pengurangan waktu sebanyak 17,55 menit. 

2. Waktu menunggu sebelum memasuki tahap metal 

detecting. Waktu yang dibutuhkan pada current state map 

adalah 6,65 menit. Waktu vacuuming untuk 22 kg produk 

adalah 4,28 menit, seharusnya waktu yang dibutuhkan 

untuk menunggu proses vacuuming selesai hanya 4,28 

menit. Menurut perhitungan tersebut, telah dilakukan 

pengurangan waktu sebanyak 1,87 menit. Pengurangan 

waktu 1,87 menit hanya untuk 1 MC, jika satu kali proses 

produksi menghasilkan 30 MC maka pengurangan waktu 

bisa mencapai 56,1 menit. 

3. Waktu menunggu sebelum memasuki tahap pengemasan 

sekunder. Waktu yang dibutuhkan pada current state map 

adalah 10,14 menit. Pengemasan sekunder 

menggunakan MC yang berisi 22 kg produk dan 

membutuhkan waktu 2,83 menit untuk mengemas. 

Tenaga kerja yang melakukan tahap pengemasan 

sekunder tidak hanya mengemas produk tenggiri steak. 

Diasumsikan bahwa pengemasan sekunder produk lain 

memiliki waktu yang sama dengan pengemasan tenggiri 

steak, maka seharusnya waktu tunggu produk sebelum 

dikemas sekunder adalah 5,66 menit. Menurut 

perhitungan tersebut, telah dilakukan pengurangan waktu 

sebanyak 4,48 menit. Pengurangan waktu 4,48 menit 

hanya untuk 1 MC, jika satu kali proses produksi 

menghasilkan 30 MC maka pengurangan waktu bisa 

mencapai 134,4 menit. 
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4. Waktu menunggu sebelum dilakukan transportasi dari 

tahap pengemasan sekunder menuju CSR. Waktu yang 

dibutuhkan pada current state map adalah 229,53 menit 

yang terbagi menjadi 2 waktu yaitu menunggu pallet 

penuh (225,28 menit) dan transportasi menuju CSR (4,25 

menit). Transportasi menggunakan bantuan pallet yang 

memiliki kapasitas 30 MC. Waktu pengemasan sekunder 

untuk 1 MC adalah 2,83 menit. Waktu yang dibutuhkan 

untuk memenuhi pallet adalah 84,9 menit. Jika waktu 

tersebut ditambah dengan waktu transportasi menuju 

CSR, seharusnya hanya dibutuhkan waktu selama 89,25 

menit untuk menunggu pallet agar dapat dilakukan 

transportasi menuju CSR. Menurut perhitungan tersebut, 

telah dilakukan pengurangan waktu sebanyak 140,28 

menit. 

 

Tabel 4.11 Ringkasan Pengurangan Waktu 

Tahapan Proses 

Waktu pada 
Current 

State Map 
(menit) 

Waktu 
pada 

Future 
State Map 

(menit) 

Pengurangan 
Waktu (menit) 

Pemindahan potongan 
ikan ke proses pembekuan 
di ABF 

105.93 88.27 17.66 

Menunggu potongan ikan 
untuk metal detecting 

6.65 4.28 2.37 

Menunggu potongan ikan 
untuk dikemas sekunder 

10.14 5.66 4.48 

Pemindahan potongan 
ikan ke proses 
penyimpanan di CSR 

229.53 89.15 140.38 

Total 352.25 187.36 164.89 

(Sumber: Data primer terolah) 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian mengenai pengurangan 

pemborosan pada PT Marindo Makmur Usahajaya adalah: 

1. Terdapat 12 jenis pemborosan, namun hanya 10 

pemborosan yang terjadi pada proses produksi tenggiri 

steak. Kuesioner yang telah diberikan kepada responden 

ahli menunjukkan bahwa terdapat 3 jenis pemborosan 

yang dinilai memiliki potensi tertinggi yang dapat 

mengganggu hasil produksi. Jenis pemborosan tersebut 

adalah waiting, environmental pollution, dan human 

potential. 

2. Penyebab terjadinya pemborosan tersebut karena kualitas 

bahan baku tengiri yang tidak menentu, adanya waktu 

delay, terjadinya kerusakan komponen, potensi tenaga 

kerja, kurangnya koordinasi, dan kelalaian selama proses 

produksi. 

3. Usulan perbaikan (rekomendasi) yang dapat diberikan 

untuk mengurangi pemborosan adalah dengan 

mengurangi waktu pada beberapa tahapan proses, 

memperhatikan peletakan alat-alat yang dapat 

mengurangi ruang produksi, menambah tenaga kerja 

pada tahapan pencucian dan pensortiran, melakukan 

perawatan mesin secara teratur, memanfaatkan bahan 

baku atau produk jadi berebih, membuat jadwal produksi, 

dan melakukan pelatihan serta menggali potensi tenaga 

kerja. 
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5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk perusahaan adalah 

diharapkan dapat mengurangi waktu pada tahapan proses 

produksi dan memperhatikan beberapa rekomendasi yang 

telah diberikan. Penelitian selanjutnya dengan tema yang 

sama diharapkan dapat mengidentifikasi dampak perbaikan 

dari rekomendasi yang telah diberikan terhadap produktivitas. 

Perlu adanya penambahan metode untuk hasil penelitian yang 

lebih lengkap. Sebaiknya satu tema penelitian dikerjakan oleh 

beberapa orang agar hasil penelitian dapat lebih fokus dan 

lebih akurat. 

 


