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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Industri Rokok 
Industri tembakau merupakan usaha dalam melakukan 

pengembangan, persiapan untuk penjualan, pengiriman, 
pengiklanan, dan pendistribusian tembakau dan produk yang 
terkait dengan tembakau (Guyanie, 2013). Menurut Nuryanti 
(2009), tembakau merupakan salah satu komoditas 
perdagangan penting di dunia termasuk Indonesia. Produk 
tembakau utama yang diperdagangkan adalah daun tembakau 
dan rokok. Tembakau dan rokok merupakan produk bernilai 
tinggi, karena sebagai salah satu sumber devisa, sumber 
penerimaan pemerintah dan pajak (cukai), sumber pendapatan 
petani, dan lapangan kerja masyarakat. 

Rokok adalah salah satu hasil olahan tembakau 
menggunakan bahan ataupun tanpa bahan tambahan (Bindar, 
2000). Menurut Sitepoe dalam Calvin (2016), rokok dapat 
dibedakan menjadi beberapa jenis. Pembedaan ini didasarkan 
atas bahan pembungkus rokok, bahan baku atau isi rokok, dan 
penggunaan filter pada rokok. Diagram alir proses produksi 
rokok dapat ditunjukkan pada Gambar 2.1. 
1) Rokok berdasarkan bahan pembungkus rokok 

a. Klobot : rokok yang bahan pembungkusnya berupa 
daun jagung 

b. Kawung : rokok yang bahan pembungkusnya berupa 
daun aren 

c.  Sigaret : rokok yang bahan pembungkusnya berupa 
kertas 

d. Cerutu : rokok yang bahan pembungkusnya berupa 
daun tembakau 

2) Rokok berdasarkan bahan baku atau isi rokok 
a. Rokok Putih: rokok yang bahan baku atau isinya hanya 

daun tembakau yang diberi saus untuk mendapatkan efek 
rasa dan aroma tertentu. 

b. Rokok Kretek: rokok yang bahan baku atau isinya berupa 
daun tembakau dan cengkeh yang diberi saus untuk 
mendapatkan efek rasa atau aroma tertentu. 
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c. Rokok Klembak: rokok yang bahan baku atau isinya 
berupa daun tembakau, cengkeh, dan kemenyan yang 
diberi saus untuk mendapatkan efek rasa dan aroma 
tertentu. 

3) Rokok berdasarkan penggunaan filter 
a. Rokok Filter  : rokok yang pada bagian pangkalnya 

terdapat gabus. 
b. Rokok Non Filter : rokok yang pada bagian pangkalnya 

tidak terdapat gabus. 
Tembakau

Pencampuran 1

Pencampuran 2

Perajangan

Pengadukan

Pengeringan 1

Pelintingan

Pengepakan

Rokok dalam 

kemasan bal

- Isi padat

- Kertas ambri merekat 

sempurna

- Ukuran (panjang) 

sama

YA

TIDAK

Pengeringan 2

Pengeringan 3Saus

Kertas 

Etiket

Kertas 

Ambri

Cengkeh

Sortasi

Saus

 
Gambar 2.1 Diagram Alir Proses Produksi 

Sumber: PR BINTAN (2017) 
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Industri rokok di Indonesia tumbuh dengan pesat, dari 
semula hanya industri rumah tangga menjadi industri berskala 
besar nasional dan multinasional. Berkembang pesatnya 
industri rokok diiringi penentangan oleh kelompok masyarakat 
yang peduli kesehatan dan lingkungan, tetapi hal ini tidak 
berpengaruh terhadap industri rokok untuk menurunkan 
produksi. Selain itu industri rokok telah berperan dalam 
perekonomian nasional sebagai penyumbang penerimaan 
negara melalui cukai (Rachmat, 2010). Untuk memenuhi 
permintaan produk, perusahaan terus meningkatkan kinerja dan 
produktivitas pada proses produksi secara efektif dan efisien. 

 
2.2 Lean Manufacturing 

Lean manufacturing merupakan konsep perampingan 
produksi yang berasal dari Jepang. Konsep ini merupakan 
konsep adopsi dari sistem produksi Toyota. Konsep pendekatan 
ini berorientasi pada eliminasi waste (pemborosan) yang terjadi 
di dalam sistem produksi. Eliminasi pemborosan ini dilakukan 
agar sistem produksi berjalan dengan efektif dan efisien (Anvari 
dan Hojjati, 2011).  

Lean manufacturing merupakan suatu sistem produksi 
yang menggunakan energi dan pemborosan yang sangat sedikit 
untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan konsumen 
dengan tepat. Terdapat lima prinsip dasar dari Lean, yaitu 
(Gaspersz, 2007): 

1. Mengidentifikasi nilai produk (barang dan/atau jasa) 
berdasarkan perspektif pelanggan, dimana pelanggan 
menginginkan produk (barang dan/atau jasa) berkualitas 
superior, dengan harga yang kompetitif pada penyerahan 
tepat waktu. 

2. Mengidentifikasi value stream process mapping 
(pemetaan proses pada value stream) untuk setiap produk 
(barang dan/atau jasa). 

3. Menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah 
dari semua aktivitas sepanjang proses value stream itu. 

4. Mengorganisasikan agar material, informasi, dan produk 
itu mengalir secara lancar dan efisien sepanjang proses 
value stream menggunakan sistem tarik (pull system). 
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5. Mencari terus-menerus berbagai teknik dan alat-alat 
peningkatan (improvement tools and techniques) untuk 
mencapai keunggulan (excellence) dan peningkatan terus-
menerus (continuous improvement). 
Sel-sel dalam Lean Manufacturing terdiri dari pengaturan 

orang, mesin, atau stasiun kerja dalam urutan proses. Sel-sel 
tersebut digunakan untuk memperlancar one-piece flow dari 
sebuah barang atau jasa melalui berbagai tahap operasi. Tujuan 
akhir dari Lean Manufacturing adalah untuk menerapkan one-
piece flow yang ideal dalam semua operasi bisnis, mulai dari 
awal perancangan produk hingga peluncuran, penerimaan 
pesanan, dan produksi (Liker, 2006). 

 
2.3 Jenis Pemborosan 

Waste (pemborosan) merupakan segala aktivitas kerja 
yang tidak memberikan nilai tambah sepanjang aliran proses 
perubahan  input menjadi output. Pemborosan itu sendiri terbagi 
menjadi dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 merupakan 
pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah sepanjang 
aliran produksi namun aktivitas ini tidak dapat dihindarkan 
karena berbagai alasan. Sedangkan tipe 2 merupakan 
pemborosan yang tidak memberi nilai tambah dan harus segera 
dikurangi (Gaspersz and Fontana, 2011).  

Pada awalnya, Toyota mengidentifikasi 7 pemborosan 
yang kemungkinan terjadi. Berkembangnya teknologi 
menjadikan pemborosan dapat dibagi menjadi 12 kelompok 
besar. Lima pemborosan yang ditambahkan adalah power and 
energy, human potential, environment pollution, unnecessary 
overhead, dan inappropriate design. Berikut merupakan 
penjelasan dari 12 pemborosan tersebut (Gaspersz, 2007): 

1. Overproduction, merupakan jenis pemborosan yang terjadi 
karena produksi berlebihan 

2.  Waiting, merupakan jenis pemborosan yang terjadi karena 
waktu tunggu 

3.  Transportation, merupakan jenis pemborosan yang terjadi 
karena transportasi berlebihan pada proses value stream 
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4.  Inappropriate Processing, merupakan jenis pemborosan 
yang terjadi karena proses yang tidak sesuai prosedur 
yang seharusnya 

5.  Unnecessary Inventory, merupakan jenis pemborosan 
yang terjadi karena persediaan yang tidak perlu 

6.  Unnecessary Motion, merupakan jenis pemborosan yang 
terjadi karena gerakan yang tidak perlu 

7.  Defects, merupakan jenis pemborosan yang terjadi karena 
kecacatan atau kegagalan produk 

8.  Power and Energy, merupakan jenis pemborosan yang 
terjadi karena penggunaan daya dan energi yang 
berlebihan 

9.  Human Potential, merupakan jenis pemborosan yang 
terjadi karena kurangnya kemampuan atau skill karyawan 
tentang prosedur operasi 

10. Environmental Pollution, merupakan jenis pemborosan 
yang terjadi karena kelalaian dalam memperhatikan 
kesehatan dan keselamatan kerja 

11. Unnecessary Overhead, merupakan jenis pemborosan 
yang terjadi karena adanya biaya berlebihan yang harus 
dikeluarkan oleh perusahaan 

12. Inappropriate Design, merupakan jenis pemborosan yang 
terjadi karena adanya desain produk atau proses produksi 
yang tidak sesuai.  

 
2.4 Penggolongan Aktivitas 

Tiga elemen penting dalam Lean Manufacturing yang 
disebut dengan Peta Aliran Nilai (Value Stream Mapping) 
adalah (Sukmoro, 2010): 

1. Aktivitas Bernilai Tambah (Value Added Activities) adalah 
aktivitas yang benar-benar memberikan keuntungan bagi 
pelanggan 

2. Aktivitas yang Tidak Bernilai Tambah (Non Value Added 
Activities) adalah aktivitas yang tidak dihargai oleh 
pelanggan namun belum dapat dihilangkan 

3. Peta Aliran Nilai adalah presentasi visual dari aliran proses 
saat ini atau Current Map yang menampilkan cycle time dan 
diagram alirnya. Kemudian aliran aktivitas itu dianalisis, 
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sehingga menghasilkan peta diagram alir masa depan 
(setelah dilakukan perbaikan) yang disebut Future Map. 

Semua proses manufaktur dapat berupa value added atau 
non-value added. Kegiatan non-value added seringkali 
dibutuhkan, mengkonsumsi waktu, dan sumber daya tetapi 
menambahkan sedikit atau tidak menambah nilai produk 
(Kachru, 2007). Setiap kegiatan dalam suatu proses yang tidak 
menambah nilai kepada konsumen disebut pemborosan atau 
waste (Kho, 2016). 

Menurut Wilson (2010), terdapat dua jenis aktivitas non 
value added, yaitu pure waste (non value added activity) dan 
necessary waste (necessary but non value added activity). Non-
value added activity merupakan aktivitas dimana tidak ada 
penambahan nilai pada barang atau jasa yang akan diperoleh 
oleh konsumen. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang 
menimbulkan pemborosan dan akan menjadi target 
penghapusan fasilitas. 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 (Hines et al, 
2011).  

 
2.5 Value Stream Mapping (VSM) 

Pengertian Value Stream Mapping adalah sekumpulan 
dari seluruh aktivitas yang di dalamnya terdapat kegiatan yang 
memberikan nilai tambah dan yang tidak memberikan nilai 
tambah yang dibutuhkan untuk membawa produk melewati 
aliran-aliran utama, mulai dari raw material hingga sampai ke 
tangan konsumen (Setiyawan dkk., 2013). VSM 
mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang ada pada lantai 
produksi dalam aktivitas value added dan non value added, 
sehingga dapat diketahui aktivitas mana yang dapat 
memberikan nilai tambah, yang selanjutnya dapat dilakukan 
langkah-langkah untuk mengeliminasi pemborosan yang ada 
(Hidayat dkk., 2014).  

Tujuan utama VSM adalah untuk mengerti dan 
mendokumentasikan (semua proses) keadaan saat ini dengan 
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semua persoalan di dalamnya dan kemudian menghasilkan 
sebuah Proposed State Map yang mendorong terjadinya 
improvement dalam proses itu sendiri (Mark, 2008). Menurut 
Nash dan Poling (2008), baik peta sekarang maupun peta masa 
depan dalam VSM terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: 

1. Aliran proses produksi atau aliran material: terletak di antara 
aliran informasi dan timeline. Aliran proses digambar dari 
kiri ke kanan. Aliran proses tersebut mempermudah melihat 
antara proses yang memiliki subtask dan proses paralel 
dengan proses lainnya. 

2. Aliran komunikasi/informasi: terletak di bagian atas. Adanya 
aliran informasi ini, dapat melihat seluruh jenis informasi 
dan komunikasi baik formal maupun informal yang terjadi 
dalam value stream. Aliran informasi juga dapat melacak 
informasi yang sebenarnya tidak perlu dan menjadi non-
value added. 

3. Garis waktu/jarak tempuh: pada bagian bawah VSM 
terdapat serangkaian garis yang mengandung informasi 
penting dalam VSM tersebut dan biasa disebut sebagai 
timelines. Kedua garis dalam timelines ini digunakan 
sebagai dasar perbandingan dari perbaikan yang akan 
diimplementasikan. 

VSM digambarkan dengan menggunakan simbol-simbol 
yang menggambarkan proses dan perpindahan. Simbol-simbol 
dari VSM dapat dilihat pada Gambar 2.2. Contoh value stream 
mapping berupa current state map ditunjukkan pada Gambar 
2.3. 

 
Gambar 2.2 Simbol-Simbol Value Stream Mapping 

(Sumber: Tingkir, 2016) 
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2.6 Value Stream Analysis Tools (VALSAT) 
Value Stream Analysis Tools (VALSAT) merupakan tool 

yang dikembangkan oleh Hines dan Rich (1997), untuk 
memudahkan pemahaman terhadap value stream yang ada dan 
mempermudah dalam mengidentifikasi waste untuk membuat 
perbaikan sistem dengan mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan waste tersebut. Terdapat tujuh macam detail 
mapping tools yang paling umum digunakan (Nuruddin, 2013), 
yaitu:  
1. Process Activity Mapping 

Process activity mapping akan memberikan gambaran 
aliran fisik dan informasi, waktu yang diperlukan untuk setiap 
aktivitas, jarak yang ditempuh, dan tingkat persediaan produk 
dalam setiap tahap produksi. Kemudahan identifikasi aktivitas 
terjadi karena adanya penggolongan aktivitas menjadi lima 
jenis, yaitu operasi, transportasi, inspeksi, delay, dan 
penyimpanan. Operasi dan inspeksi adalah aktivitas yang 
bernilai tambah. Sedangkan transportasi dan penyimpanan 
berjenis penting tetapi tidak bernilai tambah. Adapun delay 
adalah aktivitas yang dihindari untuk terjadi, sehingga 
merupakan aktivitas berjenis tidak bernilai tambah (Vanany, 
2005). Contoh process activity mapping dapat dilihat pada 
Gambar 2.4. 
 

 
Gambar 2.3 Current State Map 
(Sumber: Setiyawan dkk., 2013)
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Gambar 2.4 Process Activity Mapping 

(Sumber: Taylor and Brunt, 2002) 

 
2. Supply Chain Response Matrix 
 Supply Chain Response Matrix merupakan grafik yang 
menggambarkan hubungan antara inventory dengan lead time 
pada jalur distribusi, sehingga dapat diketahui adanya 
peningkatan maupun penurunan tingkat persediaan dan waktu 
distribusi pada tiap area dalam supply chain. Fungsi yang 
diberikan selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan 
pertimbangan manajemen untuk menaksir kebutuhan stock 
apabila dikaitkan pencapaian lead time yang pendek 
(Kurniawan, 2012). Menurut Saroyo dkk. (2013), alat ini 
digunakan untuk memetakan keterlambatan dan kegiatan 
inventory. Berdasarkan supply chain response matrix, dapat 
dilihat bahwa jumlah waktu disita untuk kegiatan delay (lead 
time) dan kegiatan pemborosan (waste) apa yang mendominasi. 



14 
 

Contoh supply chain response matrix dapat dilihat pada 
Gambar 2.5. 

 

 
Gambar 2.5 Supply Chain Response Matrix – contoh pada sebuah 

distribusi 
(Sumber: Hines and Rich, 1997) 

 

3. Production Variety Funnel 
 Production variety funnel berguna untuk mengetahui pada 
area mana terjadi bottleneck dari input bahan baku, proses 
produksi sampai pengiriman ke konsumen (Vanany, 2005). 
Setiap model memiliki karakteristik berbeda yang cukup 
seragam di berbagai organisasi dan penentuan efektifitas yang 
tepat dapat membantu peramalan dan penjadwalan produksi 
(Anonim, 2015). Contoh production variety funnel dapat dilihat 
pada Gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6 Production Variety Funnel – industri pembuatan 

kemasan 
(Sumber: Taylor and Brunt, 2002) 
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4.  Quality Filter Mapping 
 Pendekatan quality filter mapping adalah alat baru yang 
didesain untuk mengidentifikasi masalah kualitas pada area 
aliran rantai pasok perusahaan. Hasil identifikasi menunjukkan 
adanya tiga jenis defect dari kualitas, yaitu (Vanany, 2005): 

a. Product defect, merupakan cacat fisik produk yang tidak 
berhasil diseleksi pada saat proses inspeksi sehingga 
lolos ke konsumen. 

b. Scrap defect, merupakan cacat yang berhasil diseleksi 
pada saat proses inspeksi. 

c. Service defect, merupakan masalah yang ditemukan oleh 
konsumen pada saat pemakaian produk akan tetapi tidak 
secara langsung berhubungan dengan produk yang 
dihasilkan, melainkan kepada pelayanan yang diberikan 
dari perusahaan.  

Contoh quality filter mapping dapat dilihat pada Gambar 
2.7.  

 
Gambar 2.7 Quality Filter Mapping – contoh otomotif 

(Sumber: Hines and Rich, 1997) 

 
5.  Demand Amplification Mapping 
 Demand Amplification Mapping,  merupakan peta yang 
digunakan untuk memvisualisasikan perubahan demand  di 
sepanjang rantai supply. 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 
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keputusan (Hines and Nick, 1997). Contoh demand amplification 
mapping dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 
Gambar 2.8 Demand Amplification Mapping – contoh produk 

makanan FMCG 
(Sumber: Taylor and Brunt, 2002) 

 
6.  Decision Point Analysis 

 Decision Point Analysis  merupakan alat yang digunakan 
terutama oleh perusahaan produksi yang menggunakan 
skema produksi konfigurasi “T”, tetapi bisa berlaku untuk 
model produksi lainnya. Analisis ini dirancang untuk 
mengidentifikasi titik keputusan atau titik dalam rantai pasokan 
dimana penarikan permintaan pelanggan memberikan cara 
untuk permintaan yang telah diperkirakan. Titik keputusan 
berguna dalam arti bahwa menilai proses hulu dan hilir dari 
titik itu dapat mengidentifikasi dan mengurangi waste serta 
memastikan bahwa proses produksi saat ini sejalan dengan 
keduanya, yaitu tujuan organisasi dan kebutuhan pelanggan 
(Anonim, 2015). Contoh decision point analysis dapat dilihat 
pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9 Decision Point Analysis – contoh sebuah FMCG 

(Sumber: Taylor and Brunt, 2002) 
 

7.  Physical Stucture Mapping  
Physical Stucture Mapping merupakan alat baru yang 

berguna mengetahui fakta apa yang terjadi pada aliran rantai 
pasok secara keseluruhan dan level dari industrinya. Ada dua 
bagian dari alat ini yaitu struktur volume dan struktur biaya. 
Pada bagian diagram pertama menunjukkan struktur industri 
antara area pemasok dan distribusi dengan variasi yang 
bertingkat. Pada diagram kedua dari industri menggambarkan 
biaya yang dikeluarkan perusahaan dari biaya bahan baku 
sampai dengan perakitan. Diagram ini juga memiliki hubungan 
langsung dengan proses-proses yang terjadi di perusahaan 
yang berkarakteristik value adding (Vanany, 2005). Contoh 
physical structure mapping dapat dilihat pada Gambar 2.10. 

 
Gambar 2.10 Physical Stucture Mapping – contoh sebuah industri 

otomotif 
(Sumber: Taylor and Brunt, 2002) 
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Menurut Hines and Rich (1997), pada awalnya tujuh tools 
telah diaplikasikan dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa 
kendala dalam menggunakan value stream mapping. Selain itu 
ditemukan pula pemborosan lain yang terdapat pada 
pengaturan rantai pasok seperti energi yang terbuang dan 
pemborosan potensi manusia ketika sumber daya manusia 
kurang diberdayakan. Oleh karena itu, diperlukan matrix 
perluasan yang dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

Matrix perluasan memiliki tiga tools tambahan, yaitu value 
analysis time profile, overall supply chain effectiveness 
mapping, dan supply chain relationship mapping. Menurut  
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 mapping merupakan tool yang digunakan 
untuk mengidentifikasi masalah dalam rantai pasok, khususnya 
karena sumber variasi internal. Supply Chain Relationship 
Mapping memetakan interaksi dan hubungan utama antara 
perbedaan departemen atau sub area dalam proses yang 
dipetakan.  

Pada matrix VALSAT, ketika memiliki korelasi yang 
tinggi (H) maka diberikan nilai sembilan (9), jika memiliki 
korelasi medium (M) diberikan nilai tiga (3), jika memiliki korelasi 
yang rendah (L) diberikan nilai satu (1), dan jika tidak memiliki 
korelasi akan diberikan nilai nol (0). Nilai tersebut kemudian 
akan dikalikan dengan bobot masing-masing pemborosan untuk 
menghasilkan kepentingan dari nilai korelasi pada masing-
masing sel. Kolom tool dengan peringkat tertinggi merupakan 
tool yang paling tepat untuk digunakan. (Taylor dan David, 
2001). 

 
2.7 Stopwatch Time Study 

Pengukuran waktu kerja (time study) pada dasarnya 
merupakan suatu usaha untuk menentukan lamanya waktu 
kerja yang diperlukan oleh seorang operator untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan (Rinawati dkk, 2012). 
Pengukuran adalah kegiatan melakukan pengukuran terhadap 
jenis kegiatan pekerjaan dan menghitung waktu yang digunakan 



19 
 

dalam pekerjaan tersebut. Pengukuran kerja yang umum 
dilakukan adalah dengan bantuan alat ukur jam henti (stop 
watch) yang lebih dikenal dengan Stopwatch Time Study (Arif, 
2016).  

Pengukuran waktu kerja dengan jam henti atau biasa 
dikenal dengan istilah stopwatch time study pertama kali 
diperkenalkan oleh Fredick W. Taylor. Metode ini cocok 
diaplikasikan untuk pekerjaan yang berlangsung singkat dan 
berulang-ulang. Dari hasil pengukuran akan diperoleh waktu 
baku untuk menyelesaikan suatu siklus pekerjaan dan 
dipergunakan sebagai standard menyelesaikan pekerjaan itu 
(Wignjosoebroto, 2006).  Stephens dan Meyers (2013) 
menyatakan bahwa metode pengukuran waktu kerja merupakan 
proses penentuan waktu yang memerlukan keterampilan dan 
operator terlatih yang melakukan suatu pekerjaan pada kondisi 
yang normal. 

  Prosedur dalam melakukan pengukuran metode 
stopwatch time study adalah sebagai berikut: 
a. Menentukan elemen kerja yang akan diukur 
b. Melakukan pengukuran waktu pada setiap elemen kerja 

dengan stopwatch time study 
c. Pengujian keseragaman data 

Menurut Arif (2016), pengujian keseragaman data 
dilakukan untuk mengetahui apakah data yang kita peroleh 
menyebar seragam atau tidak.  
Rumus untuk menghitung keseragaman data adalah: 

- Perhitungan standar deviasi 

      √
∑(    ̄) 

   
      (2.1) 

Keterangan: 
  = standar deviasi 

   = waktu pengamatan ke-i 
 ̄ = waktu pengamatan rata-rata 

  = jumlah pengamatan 

- Perhitungan Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas 
Kendali Bawah (BKB) 
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Tabel 2.1 Matrix Perluasan VALSAT 
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Notes: H = High correlation and usefullness 
 M = Medium correlation and usefullness 
 L = Low correlation and usefullness 
(Sumber: Hines and Rich, 1997) 
 

BKA =  ̄ + (   )     (2.2) 

BKB =  ̄  - (   )      (2.3) 
Keterangan: 

  = tingkat kepercayaan 
 
d. Pengujian kecukupan data  

Menurut Arif (2016), pengujian kecukupan dilakukan 
untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dari pengamatan 
mencukupi untuk dilakukan perhitungan. Rumus dari uji 
kecukupan data adalah sebagai berikut: 

    [

 

 
√ (∑  ) (∑ )

 

∑ 
]

 

    (2.4) 

Keterangan: 
K = tingkat kepercayaan (convidence level)  
s = derajat ketelitian (degree of accuracy) 
x = waktu pengamatan 
N’ = jumlah kecukupan data 
N = jumlah pengamatan yang dilakukan dan telah 

seragam 
 

e. Melakukan penaksiran performance rating factor  
Performance rating factor digunakan untuk 

membandingkan performa dari seorang operator yang diamati 
dengan performa operator normal. Metode yang umumnya 
digunakan dalam menentukan nilai rating factor adalah 
Westinghouse system of Rating. Faktor-faktor yang telah 
dikembangkan dalam metode ini antara lain skill (kecakapan), 
effort (usaha), condition (kondisi kerja), dan consistency 
(konsistensi kerja). Skala nilai numerik dari masing-masing 
faktor dapat dilihat pada Tabel 2.2. Berdasarkan tabel tersebut, 
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nilai rating factor (Rf) ditentukan sebagai berikut (Karanjkar, 
2008):  

Rf = 1 + Westinghouse Factor    (2.5) 
 
f. Melakukan perhitungan waktu siklus dan waktu normal 

Waktu siklus (Ws) merupakan data waktu sesungguhnya 
yang terukur oleh pengamat, diawali dan diakhiri oleh suatu 
elemen operasi yang sama. Sedangkan waktu normal (Wn) 
diperoleh dengan mempertimbangkan rating factor operator. 
Berikut ini adalah rumus perhitungan waktu siklus dan waktu 
normal (Arif, 2016): 

- Rumus waktu siklus: 

   
∑  

 
      (2.6) 

Keterangan: 
  Xi = waktu pengamatan 
  N = jumlah pengamatan yang dilakukan 
- Rumus waktu normal: 

               (2.7) 
Keterangan: 

  Ws = waktu siklus 
Rf  = rating factor 

 
g. Menentukan allowance (kelonggaran) dan menghitung waktu 

standar 
Waktu normal dalam sebuah operasi tidak meliputi 

allowance atau waktu longgar bagi pekerjanya. Pada 
kenyataannya, tidak mungkin jika seorang operator melakukan 
pekerjaan terus-menerus sepanjang hari. Allowance dapat 
dilakukan untuk menutupi kepenatan dan untuk relaksasi 
(Karanjkar, 2008). Tabel kelonggaran berdasarkan faktor-faktor 
yang berpengaruh disajikan pada Tabel 2.3. Setelah 
menentukan nilai allowance, selanjutnya menghitung waktu 
standar (waktu baku) dengan rumus sebagai berikut (Arif, 2016): 

        
    

                  
    (2.8) 

Keterangan: 
Wb = waktu standar (waktu baku) 
Wn = waktu normal 
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    = kelonggaran (allowance)  
Tabel 2.2 Performance Rating Westinghouse 

Factor Class Symbol Numerical Values 

Skill 

Super skill 
A1 0.15 

A2 0.13 

Excellent 
B1 0.11 

B2 0.08 

Good 
C1 0.06 

C2 0.03 

Average D 0 

Fair 
E1 -0.05 

E2 -0.10 

Poor 
F1 -0.16 

F2 -0.22 

Effort 

Super skill 
A1 0.13 

A2 0.12 

Excellent 
B1 0.10 

B2 0.08 

Good 
C1 0.05 

C2 0.02 

Average D 0 

Fair 
E1 -0.04 

E2 -0.08 

Poor 
F1 -0.12 

F2 -0.17 

Conditions 

Ideal A 0.06 

Excellent B 0.04 

Good C 0.02 

Average D 0 

Fair E -0.03 

Poor F -0.07 
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Consistency 

Perfect A 0.04 

Excellent B 0.03 

Good C 0.01 

Average D 0 

Fair E -0.02 

Poor F -0.04 

Sumber: Karanjkar (2008) 
 
Tabel 2.3 Allowance 

Faktor 
Contoh 

pekerjaan 
Kelonggaran ( % ) 

A. Tenaga yang 
dikeluarkan 
1. Dapat diabaikan 

 
2. Sangat ringan 
 
3. Ringan 
 
4. Sedang 
5. Berat 

 
 

6. Sangat berat 
 

7. Luar biasa berat   

 
 
Bekerja di 
meja, duduk 
Bekerja di 
meja, berdiri 
Menyekop, 
ringan 
Mencangkul 
Mengayun 
palu yang 
berat 
Memanggul 
beban 
Memanggul 
karung berat 

Ekivalen 
beban 
Tanpa 
beban 

0,00-2,25 
 

2,25-9,00 
 

9,00-18,00 
19,00-
27,00 

 
 

27,00-
50,00 

 
diatas 50 

Kg  

Pria  
 

0,0-6,0 
 

6,0-7,5 
 

7,5-12,0 
 

12,0-19,0 
19,0-30,0 

 
 

30,0-50,0 
 

Wanita  
 

0,0-6,0 
 

6,0-7,5 
 

7,5-
16,0 

 
16,0-
30,0 
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B. Sikap kerja 
1. Duduk 

 
2. Berdiri di 

atas dua 
kaki 

3. Berdiri di 
atas satu 
kaki 

4. Berbaring 
 
 
 

5. Membungk
uk 

 
Bekerja 
duduk, ringan 
Badan tegak, 
ditumpu dua 
kaki 
Satu kaki 
mengerjakan 
alat kontrol  
Pada bagian 
sisi, belakang 
atau depan 
badan 
Badan 
dibungkukka
n bertumpu 
pada kedua 
kaki 

 
0,00-1,0 

 
1,0-2,5 

 
 

2,5-4,0 
 
 

2,5-4,0 
 
 
 

4,0-10 

C. Gerakan kerja 
1. Normal 
2. Agak 

terbatas 
3. Sulit  
4. Pada 

anggota-
anggota 
badan 
terbatas 

5. Seluruh 
anggota 
badan 
terbatas 

 
Ayunan 
bebas dari 
palu  
Ayunan 
terbatas dari 
palu 
Membawa 
beban berat 
dengan satu 
tangan 
Bekerja 
dengan 
tangan di 
atas kepala 
 

 
0 

0-5 
 

0-5 
5-10 

 
 
 
 

10-5 

D. Kelelahan mata 
 
 
1. Pandangan 

yang terputus-
putus 

2. Pandangan 

 
 
 
Membawa 
alat ukur 
 
 

Pencahayaan baik 
 
 

0,0-6,0 
 
 
 

Pencah
ayaan 
buruk  
0,0-6,0 
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yang hampir 
terus menerus 

3. Pandangan 
terus menerus 
dengan fokus 
berubah-ubah 

4. Pandangan 
terus menerus 
dengan fokus 
tetap 

Pekerjaan-
pekerjaan 
yang teliti 
 
 
Memeriksa 
cacat-cacat 
pada kain 
Pemeriksaan 
sangat teliti 

6,0-7,5 
 
 
 
 

7,5-12,0 
 
 

12,0-19,0 
19,0-30,0 
30,0-50,0 

6,0-7,5 
 
 
 
 

7,5-16,0 
 
 

16,0-
30,0 
 

 

E. Keadaan 
temperatur 
tempat kerja 
1. Beku 
2. Rendah 
3. Sedang 
4. Normal 
5. Tinggi 
6. Sangat 

tinggi 

Temperatur ( 
O
C ) 

 
Di bawah 0 

0-13 
13-22 
22-28 
28-38 

Di atas 38 

Kelembaban 
normal  

 
Di atas 10 

10-0 
5-0 
0-5 

5-40 
Di atas 40 

Kelembaban 
berlebihan  

 
Di atas 12 

12-5 
8-0 
0-8 

8-100 
Di atas 100 

F. Keadaan 
atmosfer 
1. Baik 
2. Cukup 
3. Kurang 

Baik 
4. Buruk 

 
 
Ruang yang berventilasi 
baik,udara segar 
Ventilasi kurang baik, ada bau-
bauan (tidak berbahaya) 
Adanya debu-debu beracun, atau 
tidak beracun tetapi banyak 
Adanya bau-bauan berbahaya 
yang mengharuskan 
menggunakan alat-alat 
pernafasan 

 
 
0 

0-5 
5-10 

 
10-20 

G. Keadaan lingkungan yang 
baik 
1. Bersih, sehat, cerah 

dengan kebisingan rendah 
2. Siklus kerja berulang-

ulang antara 5-10 detik 
3. Siklus kerja berulang-

 
 
0 
 
 

0-1 
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Sumber: Sutalaksana, et al. (2006) 

2.8 Fish Bone Disease Diagram 
Cause and Effect Diagram (diagram sebab akibat) 

merupakan suatu diagram yang menunjukkan faktor-faktor atau 
sebab-sebab yang mengakibatkan suatu kejadian tertentu dan 
bagaimana mereka dapat dikategorikan. Diagram ini juga 
disebut sebagai Ishikawa Diagram. karena dikembangkan oleh 
Kaoru Ishikawa. Diagram sebab akibat juga disebut Fishbone 
Diagram, karena diagram keseluruhannya mirip  rangka tulang 
ikan. Diagram ini mengilustrasikan sebab-sebab utama dan 
sebab-sebab sampingan yang mengarah/mengakibatkan suatu 
kegiatan (gejala). Diagram sebab akibat merupakan salah satu 
dari seven tools of quality (Sugian, 2006). Diagram sebab akibat 
dapat ditunjukkan pada Gambar 2.11. 

 

 
Gambar 2.11 Cause & Effect Diagram for Production Line Problems 

(Sumber: Fouad and Mukattash. 2010) 
 
 
 

ulang antara 0-5 detik 
4. Sangat bising 
5. Dapat menurunkan 

kualitas 
6. Terasa adanya getaran 

lantai 
7. Keadaan yang luar biasa 

(bunyi, kebersihan, dll)  

1-3 
 

0-5 
0-5 

 
5-10 

 
5-15 
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2.9 Penelitian Terdahulu 
Jakfar dkk. (2014) melakukan penelitian tentang 

pengurangan waste menggunakan pendekatan lean 
manufacturing. PT. XYZ merupakan salah satu produsen rokok 
di Indonesia yang telah dikenal masyarakat. Perusahaan 
tersebut memiliki permasalahan yaitu masih sering terjadi waste 
pada proses produksi etiket (kemasan rokok) yang dihasilkan 
oleh divisi printing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mereduksi waste agar dapat menekan biaya produksi, 
mempersingkat lead time produksi, dan meningkatkan profit 
margin perusahaan. Salah satu tools yang dapat digunakan 
dalam lean manufacturing  adalah value stream mapping (VSM). 
Metode VSM digunakan untuk menggambarkan aliran informasi 
dan material dari perusahaan. Dari hasil analisis data 
didapatkan penyebab utama terjadinya waste adalah 
overproduction, waiting, transportation, excess processing, 
inventories, motion, dan defect. 

Rakhmawati (2011) melakukan penelitian tentang 
identifikasi waste pada whole stream perusahaan rokok di PT. 
X16. Perusahaan tersebut memiliki permasalahan seperti 
lamanya proses produksi dan adanya cacat kertas pembungkus 
pada stasiun pelintingan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mengetahui proses yang memiliki value added (VA) dan non 
value added (NVA), sehingga dapat mengurangi proses yang 
tidak diperlukan (waste) guna meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi proses produksi rokok kretek. Metode yang digunakan 
adalah Value Stream Mapping (VSM). VSM merupakan urutan 
kegiatan yang diperlukan untuk merancang, memproduksi, dan 
memberikan barang atau jasa pada permintaan pelanggan 
termasuk arus ganda informasi dan material. VSM dapat 
mengidentifikasi aktivitas yang bersifat VA dan NVA. Dari hasil 
analisis data didapatkan aliran material selama proses produksi 
rokok terjadi selama 152,59 menit dan 82,24 menit diantaranya 
merupakan value adding activity. Proses produksi terdiri dari 21 
aktivitas, diantaranya 9 aktivitas atau 42,86% termasuk VA, 6 
aktivitas atau 28,57% termasuk NVA, dan 28,57% atau 6 
aktivitas lainnya termasuk dalam jenis necessary but non value 
adding activity. 
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Tyagi et al. (2015) melakukan penelitian tentang value 
stream mapping to reduce the lead time of a product 
development process. Metode yang digunakan adalah value 
stream mapping (VSM). Hasil analisis VSM didapatkan 
beberapa penurunan pemborosan yaitu total langkah menurun 
dari 48 langkah menjadi 29 langkah, persentase value added 
step meningkat dari 25% menjadi 52%, total waktu dari system 
menurun dari 620 hari menjadi 210 hari, persentase value 
added time meningkat dari 21% menjadi 71%, total waiting time 
menurun dari 272 hari menjadi 30 hari, total number of hand-offs 
menurun dari 87 menjadi 23, total number of iterations menurun 
dari 17 menjadi 8, dan number software involved menurun dari 
11 menjadi  9. 
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