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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 
4.1  Kondisi Umum Perusahaan 

PT Tigaraksa Satria Tbk (Perseroan) didirikan di Jakarta, 
berdasarkan Akta No. 35 tanggal 17 November 1986 dari Notaris 
MMI Wiardi, SH. Akta Pendirian tersebut telah mendapatkan 
pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan 
Surat Keputusan Nomor C2-3127.HT.01.01.Th.87 tanggal 21 
April 1987. Hal tersebut juga telah diumumkan dalam Tambahan 
Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 
1989.Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali 
perubahan untuk menyesuaikan peraturan BAPEPAM dan LK 
(Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) nomor 
Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, mengenai Pokok-pokok 
Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum 
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. Akta perubahan 
Anggaran Dasar tersebut telah mendapat pengesahan dari 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-22918 tanggal 3 
September 2010. 

Tiga tahun setelah pendiriannya dan hanya kurang lebih dua 
tahun sejak mulai beroperasinya, PT Tigaraksa Satria Tbk 
mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek 
Surabaya. Visi dari PT Tigaraksa Satria Tbk yaitu “To succeed 
and excel as a market driven sales and distribution organization” 
(menjadi sukses dan unggul sebagai penggerak pasar dan 
organsasi distribusi), dan misinya yaitu “To ensure life essentials 
to be conveniently accessible” (untuk memastikan kepentingan 
dalam hidup menjadi lebih mudah diakses). Setelah menjadi 
perusahaan terbuka, PT Tigaraksa Satria mengalami 
perkembangan secara signifikan dan mengembangkan bisnis ke 
berbagai lini. Kegiatan bisnis Perseroan saat ini yaitu penjualan, 
distribusi dan manufaktur produk consumer, impor dan penjualan 
langsung (direct selling) produk kompor gas dan peralatan dapur 
(kitchen appliances), pengisian ulang gas (gas refill), serta impor 
dan penjualan langsung (direct selling) buku-buku pendidikan 
anak. 
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Pabrik PT Tigaraksa Satria Tbk berada di Jalan Cangkringan 
KM 1,5, Dhuri, Kalasan, Sleman, Yogyakarta dibangun tahun 
2005 dan mulai beroperasi 2006. Pabrik dirancang untuk 
berproduksi pada kapasitas 8000 ton per tahun. Luas pabrik PT 
Tigaraksa Satria Tbk ±15.600 m2 dengan luas area produksi 
1.800 m2, area gudang bahan baku 800 m2, area gudang barang 
jadi 1.600 m2, dan area laboratorium 313,5 m2.  

 
4.2 Proses Produksi Susu Bubuk 

Proses produksi susu bubuk di pabrik PT Tigaraksa Satria Tbk 
Yogyakarta dibagi menjadi lima proses utama yaitu Batching 1, 
Batching 2, proses Blending, Filling, serta Packing. Proses 
tersebut dapat dilakukan setelah mendapatkan Surat Perintah 
Produksi (SPP) dari Departemen PPIC. Proses produksi terdiri 
dari 3 line yaitu line A, line B dan line E yang memiliki kapasitas 
yang berbeda. Selama proses produksi berlangsung suhu harus 
dijaga sekitar 24oC dan kelembapan 55% untuk mencegah 
munculnya mikroba dan menggumpalnya material. Layout proses 
produksi susu bubuk dapat dilihat pada Lampiran 1.  

Jenis proses produksi yang diterapkan di pabrik PT Tigaraksa 
Satria Tbk Yogyakarta yaitu proses produksi kontinyu (continuous 
process). Proses kontinyu tidak memerlukan waktu set up yang 
lama karena proses ini memproduksi secara terus-menerus untuk 
jenis produk yang sama dan pola urutan yang sama. Diagram alir 
proses produksi susu bubuk dapat dilihat pada Lampiran 2. 
Secara rinci proses produksi di PT. Tigaraksa Satria Tbk adalah 
sebagai berikut: 
1. Material Preparation (Persiapan Bahan Baku) 

Sebelum proses produksi dimulai, dilakukan persiapan 
bahan baku yang meliputi bahan utama dan bahan tambahan. 
Bahan baku yang akan digunakan harus mendapatkan 
persetujuan dari Departmen Quality Assurance atau disebut 
Released. Bahan baku yang telah Released merupakan 
bahan baku yang telah lolos pengujian mutu dan selanjutnya 
dapat digunakan untuk produksi, sedangkan bahan baku yang 
sedang dianalisa ditetapkan sebagai bahan Karantina.  
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2. Batching 1 
Proses Batching 1 merupakan proses pelepasan kemasan 

tersier yang dilakukan di area Warehouse Raw Material. 
Material yang mengalami proses Batching 1 antara lain Skim 
Milk Powder, Whey Powder, Whole Milk Powder, Maltodextrin 
dan lain-lain. Setelah dilakukan proses Batching 1 selanjutnya 
material dipindahkan ke ruang Batching 2 dengan 
menggunakan lift. 

3. Batching 2 
Proses repaletisasi terjadi pada tahap ini, yaitu pemindahan 

raw material dari area Batching 1 (palet biru) menuju area 
Batching 2 (palet merah). Tujuan dilakukannya repaletisasi ini 
adalah mencegah terjadinya kontaminasi silang dan 
memudahkan urutan memasukkan bahan pada proses 
blending. Material yang mengalami proses Batching 2 antara 
lain Skim Milk Powder, Whey Powder, Whole Milk Powder, 
Maltodextrin, dan gula yang dikemas dalam bentuk sack 
berukuran 25 kg (material utuh). Kemasan sekunder 
dilepaskan dari bahan baku sebelum diproses kemudian 
dipindahkan menuju blendor dengan menggunakan conveyor. 
Aktivitas melepaskan kemasan sekunder tersebut disebut 
sebagai debagging.  

4. Proses Blending  
Sebelum bahan mengalami proses blending, bahan terlebih 

dahulu ditimbang di ruang timbang untuk mendapatkan 
pecahan material yang diperlukan. Proses compounding juga 
dilakukan untuk menimbang bahan-bahan yang diperlukan 
dalam jumlah yang lebih kecil (minor ingredient), seperti 
vitamin dan mineral. Setelah dilakukan proses penimbangan 
dan compounding, kemudian dicatat pada checklist dan batch 
record. Semua bahan yang telah siap digunakan dan telah 
dicek kembali keutuhan dan kondisinya kemudian bahan 
dinaikkan menuju blendor menggunakan conveyor. 

Setelah semua raw material masuk blendor, proses 
blending dilakukan selama 15 hingga 20 menit. Aktifitas 
memasukkan raw material ke dalam blendor disebut sebagai 
dumping. Pada saat proses dumping, bahan dimasukkan 
sesuai dengan urutan pada checklist. Pada tabung dumping 
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ini terdapat magnetic trap yang berfungsi untuk menarik 
material yang mengandung logam ataupun zat asing lainnya. 
Di bagian bawah mesin blendor terdapat sampling point yang 
digunakan untuk mengambil sampel produk untuk keperluan 
QA. Material yang sudah tercampur kemudian ditansfer 
menuju Silo dengan menggunakan tenaga angin (blower). 
Bubuk susu kemudian masuk menuju filling hopper untuk 
selanjutnya masuk ke proses filling.  

5. Proses Filling 
Setelah produk diblending, dilakukan proses filling yaitu 

memasukkan produk ke dalam kemasan primer alumunium foil 
(alufoil). Sebelum produk dimasukkan ke dalam alufoil, produk 
ditampung di filling hopper kemudian disaring dengan 
menggunakan rotary shifter berukuran 3 mm (50 mesh) untuk 
menahan butiran yang terlalu besar dan material asing yang 
mungkin terdapat dalam powder. Rotary shifter ini berupa 
ayakan pada line A dan B, sedangkan pada line E 
menggunakan vibro shifter (sistem pegas). Powder yang tidak 
lolos ayakan akan ditampung di waste shifter untuk 
selanjutnya diserahkan ke Afval.  

Pada proses filling terdapat mesin Rovema dan mesin 
Markem untuk produksi line A dan B,sedangkan untuk line E 
menggunakan mesin Winapack yang memiliki kapasitas filling 
yang lebih sedikit yaitu 100 gram per kemasan alumunium foil. 
Mesin Rovema digunakan untuk memasukkan produk ke 
dalam alumunium foil dengan ukuran mulai dari 200 gram 
hingga 600 gram dan mesin Markem digunakan untuk 
mencetak kode produksi yang memuat informasi mengenai 
tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, line dan shift 
produksi, serta waktu pembuatan (real time). Mesin Rovema 
memiliki kecepatan 25-51 pieces/menit dan mesin Winapack 
memiliki kecepatan 30-40 pieces/menit. Operator mesin 
bertugas untuk memeriksa kode produksi yang tercetak pada 
kemasan alufoil, performance alufoil, berat produk dan 
kebocoran pada vertical dan horizontal seal. Toleransi berat 
produk yang diizinkan sekitar ± 5 gram. 
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6. Proses Packing 
Setelah melalui proses filling selanjutnya dilakukan proses 

packing. Terdapat 2 bagian packing yaitu packing area dan 
packing hall. Packing area digunakan untuk proses 
pengemasan sekunder (folding box) dan didalamnya terdapat 
mesin Nordale dan mesin Kosky. Mesin Nordale digunakan 
untuk pengemasan produksi line A dan B, sedangkan mesin 
Kosky digunakan untuk pengemasan produksi line E. Mesin 
Nordale masih memerlukan tenaga operator untuk 
memasukkan produk ke dalam folding box yang memiliki 
kecepatan 60 pieces/menit, sedangkan mesin Kosky hanya 
memerlukan operator untuk meletakkan produk di conveyor 
dan proses memasukkan produk ke dalam folding box dapat 
dilakukan secara otomatis. Setelah folding box terbentuk dan 
dilakukan proses pengkodean, produk dapat dimasukkan ke 
dalam carton box dan selanjutnya direkatkan menggunakan 
lem padat. Lem pada tersebut sebelumnya dipanaskan 
terlebih dahulu pada suhu 170oC-175oC untuk kemudian 
disemprotkan ke folding box.  

Produk yang telah dikemas dalam folding box selanjutnya 
dibawa menuju packing hall untuk pengemasan tersier (carton 
box) menggunakan conveyor. Proses pengemasan folding 
box ke dalam carton box ini menggunakan tenaga operator 
untuk perekatan carton box. Operator packing pada tahap ini 
juga bertugas memeriksa kode produksi yang tercetak pada 
folding box, carton box, dan memastikan kondisi folding box 
tertutup dengan baik. Kemasan carton box berisi 48 untuk 
folding box berukuran 100 gram, carton box berisi 24 untuk 
folding box berukuran 200-350 gram, carton box berisi 12 
untuk folding box berukuran 400-700 gram.   

 
4.3 Tahap Pendefinisian 
4.3.1 Identifikasi Produk Amatan 

PT Tigaraksa Satria Tbk merupakan perusahaan penyedia 
jasa layanan manufaktur (manufacturing services) yang 
memproduksi susu bubuk dalam kemasan sachet alumunium foil 
(alufoil). Pada saat ini, principal dari PT Tigaraksa Satria Tbk 
antara lain PT Fonterra Brand Indonesia, PT Soho Farmasi, PT 
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Sari Husada, dan PT Djembatan Dua. Kapasitas produksi susu 
bubuk di pabrik PT Tigaraksa Satria Tbk Unit Cangkringan 
mencapai 8000 ton per tahun. Realisasi produksi susu bubuk 
pada tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.1. 
 
Tabel 4.1 Realisasi Produksi Susu Bubuk Tahun 2012 

Principal 
Realisasi 
Produksi 

(ton) 

Presentase 
Realisasi 

Produksi (%) 

PT Fonterra Brand Indonesia 4770,4 65,93% 

PT Soho Farmasi 1102,5 15,24% 

PT Sari Husada 921,1 12,73% 

PT Djembatan Dua 441,9 6,11% 

Total 7235,9 100% 

Sumber: PT Tigaraksa Satria (2013) 

 
Berdasarkan data historis perusahaan, diketahui principal 

yang memiliki realisasi produksi terbesar yaitu PT Fonterra Brand 
Indonesia sebesar 4770,4 ton atau 65,93% dari total keseluruhan 
produksi. Realisasi produksi untuk principal lainnya, yaitu PT 
Soho Farmasi sebesar 1102,5 ton, PT Sari Husada sebesar 
921,1 ton, dan PT Djembatan Dua sebesar 441,9 ton, sehingga 
total realisasi produksi susu bubuk tahun 2012 di PT Tigaraksa 
Satria Tbk sebesar 7235,9 ton. Penelitian ini akan fokus pada 
produk PT Fonterra Brand Indonesia karena memiliki realisasi 
produksi terbesar. Selain itu, untuk masing-masing principal 
memiliki ketentuan yang berbeda untuk proses produksi susu 
bubuk sehingga penelitian hanya dibatasi pada salah satu 
principal. Beberapa produk PT Fonterra Brand Indonesia yang 
diproduksi oleh PT Tigaraksa Satria Tbk dapat dilihat pada Tabel 
4.2. 
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Tabel 4.2 Produk PT Fonterra Brand Indonesia 

No. Produk 
Berat Produk 

(gram) 
Kode Produk 

1.  Anlene Gold Vanilla  250 AGV 250 

2.  Anlene Gold Vanilla  600 AGV 600 

3.  Anlene Gold Plain  250 AGP 250 

4.  Anlene Gold Plain  600 AGP 600 

5.  Anlene Gold Coklat  250 AGC 250 

6.  Anlene Gold Coklat  600 AGC 600 

7.  Anlene Activit Vanilla  250 AAV 250 

8.  Anlene Activit Vanilla  600 AAV 600 

9.  Anlene Activit Plain  250 AAP 250 

10.  Anlene Activit Plain  600 AAP 600 

11.  Anlene Activit Coklat  250 AAC 250 

12.  Anlene Activit Coklat  600 AAC 600 

13.  Anmum Materna Plain  200 AMP 200 

14.  Anmum Materna Plain  400 AMP 400 

15.  Anmum Materna Vanilla  200 AMV 200 

16.  Anmum Materna Vanilla  400 AMV 400 

17.  Anmum Materna Coklat  200 AMC 200 

18.  Anmum Materna Coklat  400 AMC 400 

19.  Anmum Lacta Choco  200 ALC 200 

20.  Anmum Lacta Choco  400 ALC 400 

21.  Anmum Lacta Plain  200 ALP 200 

22.  Anmum Lacta Plain  400 ALP 400 

23.  Anchor Bonetto Honey  350 ABH 350 

24.  Anchor Bonetto Honey  700 ABH 700 

25.  Anchor Bonetto Coklat  350 ABC 350 

26.  Anchor Bonetto Coklat  700 ABC 700 

27.  Anchor Bonetto Yummy  350 ABY 350 

28.  Anchor Bonetto Yummy  700 ABY 700 

29.  Anlene Activit Coklat  100 AAC 100 

30.  Anlene Activit Vanilla  100 AAV 100 

31.  Anlene Gold Coklat  100 AGC 100 

32.  Anlene Gold Plain  100 AGP 100 

33.  Anchor Bonetto Coklat  100 ABC 100 

34.  Anchor Bonetto Vanilla  100 ABV 100 

Sumber: PT Tigaraksa Satria Tbk (2013) 
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4.3.2 Identifikasi Aktivitas Proses Produksi 
Identifikasi aktivitas yang terjadi selama proses produksi 

diperlukan untuk mengetahui kemungkinan adanya aktivitas yang 
tidak bernilai tambah sepanjang value stream. Adanya aktivitas 
yang tidak bernilai tambah dipandang sebagai waste 
(pemborosan) dan harus segera dieliminasi. Menghilangkan 
segala jenis waste sepanjang proses merupakan salah satu 
sasaran dari Lean manufacturing. Identifikasi aktivitas pada 
proses produksi susu bubuk dapat dilihat pada Lampiran 3. 

Berdasarkan identifikasi aktivitas proses produksi susu bubuk 
yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa sebanyak 33 
aktivitas atau 58,62% merupakan aktivitas yang memberikan nilai 
tambah atau Value Added Activity (VAA), 7 aktivitas atau 12,07% 
yang tidak memberikan nilai tambah atau Non Value Added 
Activity (NVAA), dan 18 aktivitas atau 29,31% tidak memberikan 
nilai tambah tetapi diperlukan atau Necessary but Non Value 
Added Activity (NNVAA).  

Selanjutnya dilakukan perhitungan Value Added Ratio (VAR) 
untuk menganalisis berapa besar nilai tambah yang ada dalam 
suatu proses.  Value Added Ratio (VAR) dapat digunakan 
sebagai alat yang efektif untuk menelusuri kemajuan yang 
sedang dilakukan untuk mengeleminasi pemborosan (aktivitas-
aktivitas yang tidak bernilai tambah) (Gaspersz, 2007). 
Berdasarkan rumus (3), perhitungan Value Added Ratio (VAR) 
untuk proses produksi susu bubuk adalah sebagai berikut: 

Value Added Ratio  = 
Total Value Added Time

Total Lead Time
 

=  
133,59

185,59
= 0,7198  

Value Added Ratio  = 71,98% 
Non Value Added Ratio = 1 – 0,7918 = 0,2802 = 28,02% 

Carreira (2005) menyatakan bahwa dalam Lean, seluruh 
aktivitas yang memiliki nilai didefinisikan berdasarkan sudut 
pandang yang menguntungkan bagi pelanggan. Nilai VAR untuk 
proses produksi susu bubuk didapatkan sebesar 71,98%. Ini 
berarti sebanyak 71,98% merupakan aktivitas yang menambah 
nilai kepada pelanggan dan sebesar 28,02% merupakan aktivitas 
yang tidak diinginkan oleh pelanggan dan dianggap sebagai 
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pemborosan. Non value added time yang dapat segera dikurangi 
atau dieliminasi oleh perusahaan antara lain menunggu material 
pecahan dan minor ingredient ditimbang sesuai formula untuk 
mengurangi waktu idle operator dan pembersihan powder jatuh 
di sekitar waste shifter, karena pemasangan plastik penampung 
pada waste shifter tidak tepat sehingga masih banyak powder 
yang jatuh ke lantai. Aktivitas non value added lainnya yang dapat 
segera dihilangkan oleh perusahaan yaitu perbaikan mesin lem 
macet pada mesin packing, setting ulang mesin packing dan 
perekatan ulang folding box yang tidak presisi, sehingga apabila 
perusahaan mengeliminasi aktivitas tersebut,  total value added 
time proses produksi akan bertambah dengan perhitungan 
sebagai berikut: 

Value Added Ratio  = 
Total Value Added Time

Total Lead Time
 

=  
133,59

163,59
= 0,8167  

Value Added Ratio  = 81,67% 
Non Value Added Ratio = 1 – 0,8167 = 0,1833 = 18,33% 

Eliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah 
tersebut meningkatkan nilai VAR menjadi 81,67%. Duchac (2009) 
menyatakan bahwa Lean Manufacturing terus menerus 
mengurangi atau mengeliminasi non value added time, dimana 
target nilai VAR yang dicapai yaitu 95%. Oleh karena itu, 
perusahaan perlu melakukan perbaikan terus menerus untuk 
meningkatkan value added time serta menghilangkan 
pemborosan dalam proses produksi susu bubuk. 

 
4.3.3 Value Stream Mapping 

Untuk membuat value stream mapping, terlebih dahulu 
dilakukan pengamatan sepanjang value stream pada proses 
produksi. Pada masing-masing tahapan dilakukan pengumpulan 
data yang diperlukan sebagai input pada data box untuk 
pembuatan current state map. Data yang digunakan untuk 
membuat value stream mapping pada penelitian ini antara lain 
tahapan proses produksi, jumlah operator, jumlah shift, uptime, 
cycle time, dan work in process (WIP). Data cycle time untuk 
setiap stasiun kerja pada proses produksi diperoleh 



52 
 

menggunakan stopwatch time study yang dilakukan secara 
berulang-ulang. Data uptime diperoleh berdasarkan hasil 
pengamatan terhadap breakdown yang terjadi pada mesin yang 
digunakan untuk proses produksi. 

Data cycle time yang telah terkumpul kemudian dilakukan uji 
statistik untuk validasi data pengukuran, diantaranya meliputi uji 
kenormalan, uji keseragaman dan uji kecukupan data. Data cycle 
time pada masing-masing stasiun kerja dapat dilihat pada 
Lampiran 4. Tahapan pengujian data yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
1. Uji Kenormalan Data 

Uji kenormalan berguna untuk mengetahui apakah data 
yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari 
populasi normal. Uji kenormalan dilakukan dengan melihat 
besaran Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan software 
SPSS versi 17. Berdasarkan hasil uji normalitas, didapatkan 
masing-masing nilai Asymptotic Significance > 0,05, maka 
diketahui sebaran data cycle time telah berdistribusi normal. 
Hasil perhitungan uji kenormalan data cycle time dapat dilihat 
pada Lampiran 5.  

2. Uji Keseragaman Data 
Uji keseragaman data bertujuan untuk memastikan bahwa 

data yang terkumpul berasal dari sistem yang sama dan 
memisahkan data yang memiliki karakteristik yang berbeda. 
Data dikatakan seragam jika rata-ratanya berada pada 
rentang Batas Kontrol Atas (BKA) dan Batas Kontol Bawah 
(BKB). Untuk uji keseragaman data ini digunakan tingkat 
keyakinan 95% dengan tingkat ketelitian 5%. Perhitungan uji 
keseragaman data cycle time dapat dilihat pada Lampiran 6. 
Hasil rekapitulasi uji keseragaman data cycle time pada 
masing-masing stasiun kerja dapat dilihat pada Tabel 4.4.  

Setelah dilakukan pengujian terbukti bahwa semua data 
cycle time untuk masing-masing stasiun kerja yang diteliti 
memiliki data yang seragam. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
rata–rata untuk tiap subgrup berada di dalam BKA dan BKB. 
Dapat disimpulkan bahwa data seragam dan memenuhi syarat 
untuk dilakukan pengujian kecukupan data. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Keseragaman Data Cycle Time 

Stasiun Kerja 
Rata-rata 

Cycle Time 
(menit) 

BKA BKB Keterangan 

Penerimaan 
Bahan Baku 

30.62 31.75 29.50 Seragam 

Batching 1 32.74 34.88 30.59 Seragam 

Batching 2 9.98 10.68 9.29 Seragam 

Blending 36.36 37.11 35.61 Seragam 

Filling 11.65 13.04 10.26 Seragam 

Packing 12.54 16.74 8.34 Seragam 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

 
3. Uji Kecukupan Data 

Uji kecukupan data dilakukan untuk memastikan bahwa 
data yang dikumpulkan telah cukup secara objektif dengan 
konsep statistik. Pengujian dilakukan setelah data 
berdistribusi normal dan seragam. Bila jumlah data yang 
dikumpulkan sudah cukup, maka perhitungan penelitian dapat 
dilanjutkan, tetapi jika jumlah data yang dikumpulkan belum 
cukup, maka proses pengumpulan data harus dilakukan 
kembali. Perhitungan uji kecukupan data dapat dilihat pada 
Lampiran 7. Hasil rekapitulasi uji kecukupan data yang 
didapatkan pada masing-masing stasiun kerja dapat dilihat 
pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Kecukupan Data Cycle Time 

Stasiun Kerja N’ N Keterangan 

Penerimaan Bahan Baku 0.43 5 Cukup 
Batching 1 1.60 15 Cukup 
Batching 2 1.84 20 Cukup 
Blending 0.16 20 Cukup 
Filling 5.32 15 Cukup 
Packing 2.09 10 Cukup 

Sumber: Data primer diolah (2013) 
 

Setelah dilakukan pengujian terbukti bahwa semua jumlah 
pengamatan data cycle time untuk masing-masing stasiun 
kerja yang diteliti lebih besar dari pada jumlah pengamatan 
yang harus dilakukan (N > N’). Dapat disimpulkan bahwa data 
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cycle time yang diambil pada masing-masing stasiun kerja 
sudah cukup dan dapat dijadikan sampel sebagai bahan atau 
sumber untuk analisis data. 
Selanjutnya dilakukan perhitungan uptime untuk masing-

masing stasiun kerja. Uptime merupakan waktu saat mesin 
berfungsi dengan baik dan dipergunakan oleh sistem untuk 
melakukan kegiatan. Data untuk perhitungan uptime berdasarkan 
hasil pengamatan breakdown mesin yang terjadi selama proses 
produksi. Pengamatan data tersebut dilakukan pada tanggal 8 
Februari 2013 selama shift 1 di line B. Perhitungan uptime dapat 
dilihat pada Lampiran 8. Hasil rekapitulasi uptime yang 
didapatkan dapat dilihat pada Tabel 4.6.  
Tabel 4.6 Uptime untuk Tiap Stasiun Kerja 

Stasiun Kerja Uptime (%) 

Penerimaan Bahan Baku 100% 
Batching 1 100% 
Batching 2 100% 
Blending 100% 
Filling 90% 
Packing 85% 

Sumber: Data primer  diolah (2013) 
 

Setelah seluruh data yang diperlukan terpenuhi, maka 
pembuatan value stream mapping dapat dilakukan. Terlebih 
dahulu dibuat current state map yang merupakan representasi 
visual value stream produk saat ini. Value stream mapping 
merupakan langkah awal untuk memahami aliran informasi dan 
material dalam sistem secara keseluruhan. Value stream 
mapping yang digambarkan adalah untuk proses produksi susu 
bubuk PT. Fonterra Brand Indonesia. Current state value stream 
mapping proses produksi susu bubuk yang digambarkan dapat 
dilihat pada Gambar 4.1.  

Berdasarkan penggambaran current value stream mapping 
proses produksi susu bubuk di PT. Tigaraksa Satria Tbk, dapat 
diketahui bahwa aliran informasi terjadi sepanjang value stream, 
yaitu prinsipal melakukan permintaan produksi berdasarkan order 
dari customer kepada Bagian Purchasing dan PPIC melalui surat 
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elektronik. Selanjutnya PPIC melakukan purchase order pada 
Bagian Purchasing dan membeli bahan baku kepada Supplier 
kemudian dikirim menuju pabrik. Jika konfirmasi bahan baku 
telah dilakukan oleh Bagian Purchasing, PPIC, Principal dan 
Supplier telah dilakukan, maka diinformasikan ke Bagian 
Warehouse Raw Material dan Quality. Proses produksi susu 
bubuk oleh Bagian Produksi dapat dilakukan setelah adanya 
Surat Perintah Produksi (SPP) dari Bagian PPIC. Selama proses 
produksi terjadi aliran informasi dari Departemen PPIC, 
Warehouse, Produksi dan Quality.   

Proses produksi terdiri dari material preparation, batching 1, 
batching 2, blending, filling, dan packing dengan masing-masing 
cycle time sebesar 30,62 menit, 32,67 menit, 9,98 menit, 36.36 
menit, 11,64 menit dan 12,54 menit. Untuk satu batch produksi 
susu bubuk ukuran 250 gram, material yang disiapkan ±775 kg 
dan yang mengalami proses blending sebesar 609,325 kg 
sehingga menghasilkan 48.694 pieces atau 2028 carton box. 
Terlihat pula bahwa dalam satu kali batch produksi susu bubuk 
ukuran 250 gram terdapat inventory raw material sebesar 
165.675 kg yang merupakan sisa proses penimbangan yang 
belum digunakan untuk proses blending. Wulandari (2012) 
menyatakan bahwa adanya inventory dalam proses tertentu 
dapat menimbulkan penumpukan inventory yang berlebihan dan 
menyebabkan pemborosan. Selanjutnya dari current state value 
stream mapping yang telah dibuat, didapatkan total lead time 
produksi yaitu: 
Total Lead Time Produksi = Value added time + Non value added 

time 
         = 133,59 menit + 52 menit = 185, 59 

menit 
 

Diketahui lead time produksi selama 185,59 menit dan 133,59 
menit di antaranya merupakan value added time. Hal ini 
mengandung arti bahwa proses produksi atau aliran material 
terjadi selama 185,59 menit dan hanya 133,59 menit material 
benar-benar mengalami penambahan nilai. Masih terdapat 52 
menit dari aktivitas proses produksi yang merupakan non value 
added time. 15 menit merupakan non value added time dari 
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proses blending karena adanya aktivitas menunggu material 
pecahan dan minor ingredient ditimbang sesuai formula dan 
reblend produk bocor. 21 menit merupakan non value added time 
dari proses filling karena menunggu indikasi kebocoran produk 
dan pembersihan powder jatuh di sekitar waste shifter. 16 menit 
merupakan non value added time dari proses packing karena 
perbaikan lem macet, setting ulang mesin packing, dan perekatan 
ulang folding box tidak presisi. Aktivitas ini berpotensi munculnya 
waste atau pemborosan dan harus segera dihilangkan.  

 
4.3.4 Identifikasi Waste  

Ada sembilan tipe waste yang diidentifikasi dari pengamatan 
kondisi proses produksi susu bubuk, yaitu sebagai berikut: 
Environmental, Health and Safety (EHS); Defect; Overproduction; 
Waiting, Not Utilizing Employees Knowledge, Skill and Abilities; 
Transportation; Inventory; Motion; dan Excess Processing. Tipe 
waste yang terjadi selama proses produksi dapat diidentifikasi 
dengan formulir E-DOWNTIME. Waste yang teridentifikasi 
selama proses produksi dapat dilihat pada Tabel 4.7.  
1. Enviromental, Health, and Safety (EHS) 

Pemborosan pada tipe ini dapat terjadi akibat kelalaian 
pihak tertentu dalam perusahaan untuk memahami prosedur 
mengenai lingkungan, kesehatan, dan keselamatan yang ada 
(Gaspersz, 2012). Kelalaian tersebut akan menimbulkan 
dampak terjadinya kecelakaan kerja. Pada proses produksi 
susu bubuk, di ruang blending dan packing belum terdapat 
jalur lewatnya operator dari line A dan B sehingga operator 
harus melewati bagian bawah conveyor. Selain kurang efektif 
karena operator harus berjalan menunduk, hal ini juga 
beresiko membahayakan operator yang lewat dibawahnya 
karena dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja 
misalnya kepala dapat terbentur conveyor. Oleh karena itu, 
perusahaan sebaiknya melakukan perbaikan plant layout atau 
tata letak fasilitas produksi, yang juga merupakan salah satu 
proyek implementasi Lean Tactical Tools pada Gambar 2.1. 
Perbaikan plant layout yang dapat dilakukan misalnya 
pemberian jalur khusus lewatnya operator pada line A dan B, 
sehingga pergerakan yang dialami operator tidak terganggu.
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Sumber: Data primer diolah (2013)

Tabel 4.7 Formulir E-DOWNTIME Proses Produksi Susu Bubuk 
Kategori Pemborosan 

Jenis Pemborosan (What) 
Sumber 

Pemborosan 
(Where) 

Penanggung 
Jawab (Who) 

Waktu Terjadi 
(When) 

Alasan Terjadi (Why) 
E D O W N T I M E 

√                 
Jalur lewatnya operator 
melewati bawah conveyor 

Ruang Blending 
dan Packing Area 

Dept. Produksi 
Proses Blending/ 
Packing 

Layout yang kurang 
tepat 

  √               
Kebocoran produk 
kemasan alufoil 

Ruang Filling Dept. Produksi Proses Filling 
Setting mesin, 
material, dll. 

  √               
Kesalahan coding pada 
kemasan 

Ruang Filling-
Packing  

Dept. Produksi 
Proses Filling/ 
Packing 

Setting mesin, 
material, dll. 

  √               Performance sealing jelek 
Ruang Filling-
Packing 

Dept. Produksi 
Proses Filling/ 
Packing 

Setting mesin, 
material, dll. 

  √               Folding box tidak presisi Ruang Packing  Dept. Produksi Proses Packing 
Setting mesin, 
material, dll. 

    -             - - - - - 

      √           Breakdown mesin Ruang Produksi 
Dept. 
Maintenance 

Proses Produksi 
Perawatan, komponen 
aus, msterial  

      √           
Produk tanpa status di 
gudang 

Warehouse Dept. Quality 
Proses 
Penggudangan 

Belum dianalisa oleh 
QA 

      √           
Material utuh menumpuk di 
area batching 2 

Ruang Batching 2 Dept. Produksi 
Proses Batching 
2 

Belum dilakukan 
proses blending 

      √           
Finish good menumpuk di 
packing hall  

Packing hall Dept. Produksi 
Proses Packing 
CB 

Belum dipindahkan ke 
warehouse 

    -     - - - - - 

          √       
Produk di line E 
dipindahkan secara manual 
menuju mesin packing 

Ruang Filling Dept. Produksi Proses Filling Jalur produksi terputus 

            √     
Inventory raw material sisa 
proses penimbangan 

Ruang Timbang Dept. Produksi 
Proses Batching 
2 

Adanya kebutuhan 
material pecahan 

             √   
Operator duduk di atas 
palet tempat material 

Ruang Blending Dept. Produksi Proses Blending Operator lelah 

             √   
Operator bersandar pada 
tumpukan material 

Ruang Batching 2 Dept. Produksi 
Proses Batching 
2 

Operator lelah 

                √ 
Pemasukan alufoil kedalam 
folding box secara manual 

Packing Area Dept. Produksi Proses Packing 
Mesin yang digunakan 
semi otomatis 
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Tompkins (2010) menyatakan bahwa suatu area kerja harus 
dirancang untuk memaksimalkan keselamatan, kenyamanan 
dan produktivitas operator. Selain itu area kerja juga harus 
dirancang untuk meminimalkan resiko bahaya, kelelahan dan 
ketegangan mata atau penglihatan.  

2.  Defect (D) 
Jenis pemborosan yang sering terjadi pada kategori defect 

antara lain terjadinya kebocoran pada horizontal dan vertical 
seal alumunium foil, berat produk dan kadar oksigen di luar 
spesifikasi, adanya material asing, serta kesalahan dalam 
sealing dan coding kemasan. Banyaknya frekuensi kejadian 
jenis penyimpangan tersebut ditunjukkan pada diagram 
Pareto Gambar 4.2.  

 

Gambar 4.2 Diagram Pareto Jenis Penyimpangan (Defect) pada 
Proses Produksi Susu Bubuk 

 
Dari Gambar 4.2 dapat diketahui bahwa jenis 

penyimpangan (defect) berupa kebocoran kemasan sachet 
alufoil akan menjadi fokus utama dalam kajian analisis 
masalah yang ada karena presentase defect yang paling tinggi 
sebesar 40,9%. Agustini (2009) menyatakan bahwa 
kebocoran pada kemasan akan menyebabkan kontaminasi 
fisik dan mikrobiologis pada produk yang dapat merusak nilai 

Frekuensi Kejadian (kali) 38 18 13 8 7 6 3

Percent 40.9 19.4 14.0 8.6 7.5 6.5 3.2

Cum % 40.9 60.2 74.2 82.8 90.3 96.8 100.0
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gizi susu dan membahayakan orang yang mengkonsumsinya. 
Kebocoran sachet alufoil dapat terjadi pada proses pengisian 
(filling) khususnya ketika proses sealing, dimana proses ini 
merupakan salah satu Critical Control Point (CCP) atau titik 
kendali kritis pada tahapan proses produksi susu bubuk. 

Selanjutnya penyimpangan folding box tidak presisi 
sebesar 19,4%, kesalahan coding alufoil sebesar 14%, 
performance sealing alufoil jelek sebesar 8,6%, kesalahan 
coding folding box sebesar 7,5%, adanya foreign matter pada 
raw material sebesar 6,5%, dan other sebesar 3,2%. Other 
menunjukan bahwa penyimpangan sangat rendah, sehingga 
dalam program Minitab versi 16 persentase rendah 
dikategorikan other. Analisis banyaknya jenis penyimpangan 
atau cacat yang terjadi dilakukan dengan metode Six Sigma. 
Gaspersz (2008) menyatakan bahwa sasaran dari Six Sigma 
adalah peningkatan kapabilitas proses sepanjang value 
stream untuk mencapai zero defect dan menghilangkan variasi 
yang ada. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengendalian 
kualitas pada proses produksi untuk meminimalisasi 
banyaknya penyimpangan dan meningkatkan kapabilitas 
proses.  

3. Overproduction (O) 
Pemborosan overproduction berarti memproduksi lebih 

banyak, lebih awal, dan lebih cepat dari yang ditetapkan. 
Contohnya adalah dokumen yang terlalu detail, informasi yang 
tidak diperlukan, pengembangan yang berlebihan, fitur ekstra 
dan lain-lain (Land et al., 2008). Pada proses produksi susu 
bubuk tidak terdapat pemborosan pada kategori ini karena 
kegiatan produksi hanya akan dilaksanakan sesuai dengan 
instruksi kerja dan Surat Perintah Produksi (SPP) dari PPIC.  

3. Waiting (W)  
Jenis pemborosan yang sering terjadi pada kategori waiting 

yaitu breakdown mesin. Adanya breakdown mesin 
menyebabkan proses produksi harus terhenti sehingga 
material dan operator mengalami idle (waktu menganggur). 
Data breakdown mesin dapat dilihat pada Tabel 4.7. Diagram 
Pareto untuk breakdown mesin dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
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Data breakdown diamati selama 10 hari pada bulan Februari 
2013 shift 1 di line B. 

Tabel 4.9. Data Breakdown Mesin  

Jenis breakdown 
Lama breakdown 

(menit) 
Presentase 
Breakdown 

Trouble Mesin 
Packing 

160 39,60% 

Lem Macet 84 20,79% 

Indikasi Kebocoran 48 11,88% 

Bersihkan sealing 45 11,14% 

Trouble Mesin Filling 40 9,90% 

Mars CB Trouble 22 5,44% 

Listrik PLN Padam 5 1,24% 

Total  404 100% 

Sumber: Data primer diolah (2013)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Pareto untuk Breakdown Mesin 
 

Kemudian berdasarkan Gambar 4.3 dapat diketahui bahwa 
jenis breakdown mesin yang paling sering terjadi selama 
proses produksi adalah trouble pada mesin packing sebesar 
39,6% atau selama 160 menit dilanjutkan dengan adanya 
trouble pada mesin yaitu macetnya lem yang digunakan untuk 
merekatkan kemasan folding box sebesar 20,8% atau selama 

Lama breakdown (menit) 160 84 48 45 40 22 5

Percent 39.6 20.8 11.9 11.1 9.9 5.4 1.2

Cum % 39.6 60.4 72.3 83.4 93.3 98.8 100.0

Jenis breakdown

O
th

er

M
ar
s 
CB

 T
ro

ub
le

Tr
ou

bl
e 

M
es

in
 F

illin
g

Be
rs
ih
ka

n 
se

al
in
g

In
di
ka

si 
Ke

bo
co

ra
n

Le
m
 M

ac
et

Tro
ub

le
 M

es
in
 P

ac
kin

g

400

300

200

100

0

100

80

60

40

20

0

L
a
m

a
 b

re
a
k
d

o
w

n
 (

m
e
n

it
)

P
e
rc

e
n

t

Pareto Chart of Jenis breakdown



62 
 

84 menit. Selanjutnya breakdown apabila terjadi kebocoran 
pada produk mengakibatkan mesin berhenti sebesar 11,9% 
atau selama 48 menit. Breakdown akibat adanya trouble pada 
mesin filling sebesar 45 menit atau 11,1%. Untuk breakdown 
pada mesin Marsh yang digunakan untuk mencetak kode 
produksi pada kemasan carton box sebesar 5,4% atau selama 
22 menit.  Breakdown lain-lain yang terjadi selama proses 
produksi yaitu selama 5 menit atau sebesar 1,2%.  

Untuk mengurangi adanya breakdown, perusahaan harus 
terus meningkatkan program TPM (Total Productive 
Maintenance) yang telah diterapkan. TPM merupakan salah 
satu proyek implementasi Lean seperti pada Lean Tactical 
Tools pada Gambar 2.1 dan merupakan metode untuk 
pemeliharaan produktif total terhadap mesin-mesin industri 
yang melibatkan semua karyawan dan manajemen. 
Perusahaan telah menerapkan preventive maintenace dengan 
melakukan service berdasarkan running hours mesin, 
misalnya untuk mesin blendor dan filling, periode service 
dilakukan setelah mesin bekerja selama 1000 dan 8000 jam. 
Selain itu pemeliharaan mesin juga telah melibatkan operator 
(autonomous maintenance) dengan adanya ketentuan untuk 
melakukan pembersihan mesin sebelum shift kerja dimulai 
dan setelah shift kerja berakhir.  Peningkatan program TPM 
dapat dilakukan dengan monitoring kondisi mesin-mesin 
secara teratur oleh operator, memberikan pelatihan 
maintenance untuk meningkatkan ketrampilan maintenance 
dan operasional, dan lain-lain. Pningkatan pelaksanaan 
program TPM oleh perusahaan dapat dimulai terutama pada 
mesin packing karena memiliki pesentase breakdown 
tertinggi.   

Pemborosan pada kategori waiting lainnya adalah bahan 
baku dan produk tanpa status di gudang dikarenakan belum 
dianalisa oleh QA dan finish good menumpuk di packing hall 
dikarenakan belum dipindahkan ke warehouse. Sebelum 
digunakan, bahan baku dan produk pada gudang harus 
berstatus Released, yang berarti telah lolos pengujian mutu 
dan dapat digunakan untuk keperluan produksi. Bahan baku 
dan produk yang masih berada pada label Karantina 
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merupakan bahan baku yang masih dilakukan pengujian 
kualitasnya. Bahan baku dan produk dengan label Restatus 
merupakan bahan baku yang telah mengalami penurunan 
kualitas dan mendekati masa kadaluarsa sehingga perlu 
dilakukan pengujian ulang. Apabila bahan baku dan produk 
tidak memenuhi standar maka statusnya adalah Rejected dan 
tidak bisa digunakan untuk kegiatan produksi. Adanya bahan 
baku tanpa status merupakan suatu pemborosan karena 
status bahan baku dan produk tidak diketahui sehingga bagian 
Warehouse harus menunggu apakah bahan baku layak 
digunakan dan produk dapat dikirim ke principal atau tidak. 
Finish good yang belum dipindahkan karena kapasitas 
warehouse yang terbatas sehingga harus menunggu finish 
good sebelumnya pada warehouse dikirim ke principal.   

Perusahaan dapat menerapkan Point of Use Storage 
(POUS) yang juga merupakan salah satu proyek implementasi 
lean seperti pada Lean Tactical Tools pada Gambar 2.1. 
Konsep POUS adalah penyimpanan bahan baku di stasiun 
kerja dimana bahan baku tersebut digunakan dan 
menghilangkan kelebihan langkah-langkah perpindahan 
bahan. Bahan baku yang telah diterima kemudian langsung 
dipindahkan menuju stasiun kerja dengan kualitas dan 
kuantitas yang tepat. Apabila perusahaan masih harus 
melakukan pemeriksaan material, maka terdapat masalah 
kinerja pemasok karena tidak dapat mengirimkan kualitas 
yang sesuai spesifikasi. Hal ini dapat diperbaiki dengan 
menerapkan konsep Quality at the Source yakni penggunaan 
bahan baku yang baik dari sumbernya (supplier) dan 
merupakan bagian dari Lean Tactical Tools pada Gambar 2.1. 
Dengan penerapan konsep POUS ini, bahan baku yang 
diterima langsung ditempatkan pada stasiun kerja dimana 
bahan baku digunakan dalam kualitas dan kuantitas yang 
tepat (EPA, 2009).   

5. Not Utilizing Employees Knowledgeskill And Abilities (N)  
Pemborosan ini terjadi ketika perusahaan tidak 

memanfaatkan kemampuan tenaga kerja pada pekerjaan 
yang tepat dalam organisasi. Hal ini terjadi ketika tenaga kerja 
tidak mendapatkan tugas yang selayaknya atau mendapatkan 
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pekerjaan yang terlalu sulit tanpa pelatihan (Land et al., 2008). 
Tidak ada pemborosan pada kategori ini, seluruh tenaga kerja 
ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan 
kemampuannya karena perusahaan telah melakukan seleksi 
sesuai dengan kualifikasi dan berbagai macam tes yang 
diperlukan pada proses rekrutmen tenaga kerja. Untuk 
penempatan operator filling dibutuhkan kemampuan pekerja 
yang mengetahui mengenai dasar-dasar mesin industri 
karena operator harus mampu melakukan setting mesin filling 
dengan baik, preparator checker pada proses batching 2, 
penempatan pekerja berdasarkan kemampuan dari tes 
psikotes dan wawancara dengan hasil yang sangat baik 
dikarenakan pekerjaan tersebut lebih rumit dan dibutuhkan 
ketelitian yang cukup tinggi, dan sebagainya. 

6. Transportation (T)  
Pemborosan ini terjadi ketika perpindahan material atau 

orang yang tidak dibutuhkan, serta memindahkan material 
yang sangat jauh dari satu proses ke proses berikutnya yang 
dapat mengakibatkan penanganan material bertambah 
(Gaspersz, 2008). Perpindahan produk dari proses filling 
menuju packing di line A dan B dilakukan dengan 
menggunakan conveyor, namun di line E perpindahan produk 
dilakukan secara manual oleh operator menggunakan wadah 
plastik. Hal tersebut terjadi karena aliran material handling 
yang terputus pada line E, dimana mesin filling berjauhan 
dengan mesin packing. Ini menimbulkan pemborosan dalam 
transportasi bahan karena memakan waktu lebih lama untuk 
proses produksi. 

Perusahaan dapat melakukan perbaikan plant layout atau 
tata letak fasilitas produksi untuk memperbaiki material 
handling tersebut, yang juga merupakan salah satu proyek 
implementasi Lean seperti pada Lean Tactical Tools pada 
Gambar 2.1.  Perbaikan plant layout yang dapat dilakukan 
misalnya penggunaan alat material handling secara otomatis 
yaitu conveyor pada mesin filling Winapack menuju mesin 
packing Kosky di line E.  
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7. Inventory (I)  
Jenis pemborosan yang terjadi pada kategori inventory 

yaitu adanya inventory raw material sisa proses penimbangan. 
Pada tahap batching 2, dilakukan proses penimbangan dan 
compounding material pecahan yang dipakai dari material 
utuhan (sack 25 kg). Sisa material pecahan yang tidak 
digunakan ini menumpuk menjadi inventory di ruang 
penimbangan. Berdasarkan current state value stream 
mapping pada Gambar 4.1, diketahui dalam satu kali batch 
produksi susu bubuk ukuran 250 gram terdapat inventory raw 
material sebesar 165.675 kg. Gaspersz (2012) menyatakan 
bahwa adanya inventory tambahan mengakibatkan adanya 
extra paperwork, extra space, dan extra cost.  

Banyaknya varian produk yang diproduksi menyebabkan 
semakin banyak pula penggunaan bahan baku dan tumpukan 
inventory yang dihasilkan. Selain itu jadwal produksi yang 
sangat fluktuatif menyebabkan penggunaan sisa bahan baku 
tidak dapat segera digunakan dan menumpuk di ruang 
timbang. Untuk meminimalisir hal tersebut, perusahaan dapat 
melakukan pengaturan penjadwalan proses produksi bersama 
dengan principal agar setiap bahan baku dapat langsung 
segera digunakan untuk keperluan proses produksi. Selama 
ini jadwal produksi ditentukan oleh PPIC berdasarkan 
permintaan dari principal dan selalu terjadi kemungkinan 
perubahan baik jadwal produksi bulanan, mingguan, dan 
bulanan. Dengan adanya perencanaan perjadwalan produksi 
dari perusahaan dan principal, diharapkan jadwal produksi 
dapat direncanakan sesuai dengan keadaan perusahaan dan 
kebijakan principal yang sedang berlaku sehingga 
perencanaan penggunaan bahan baku dapat dilakukan 
dengan optimal dan inventory yang merupakan waste dapat 
berkurang.  

8. Motion (M)  
Jenis pemborosan yang terjadi pada kategori motion antara 

lain terdapat operator yang duduk di atas palet tempat material 
dan operator bersandar pada tumpukan material. Adanya 
operator yang duduk di atas palet dan bersandar pada 
tumpukan material merupakan suatu pemborosan gerakan 
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karena bukan merupakan gerakan yang diperlukan dalam 
proses produksi. Hal ini terjadi karena masih kurangnya 
kesadaran operator dalam melaksanakan tahapan proses 
kerja sesuai peraturan. Perusahaan sebaiknya melakukan 
monitoring kerja operator untuk memastikan bahwa seluruh 
pekerja melaksanakan tahapan proses produksi sesuai 
dengan prosedur dan tidak melakukan kegiatan yang tidak 
memberikan nilai tambah dalam proses produksi. Kegiatan 
operator tersebut dapat beresiko terjadinya kontaminasi 
sehingga setiap tahapan dalam penanganan material harus 
dilakukan secara cermat. 

9. Excess Processing (E)  
Jenis pemborosan yang terjadi pada kategori excess 

processing yaitu pemasukan alufoil kedalam folding box di line 
A dan B secara manual. Pemasukan alfuoil ke dalam folding 
box di line E dilakukan secara otomatis, tetapi di line A dan B 
proses tersebut memerlukan bantuan operator. Hal ini dapat 
dikategorikan sebagai pemborosan karena memerlukan 
proses atau aktivitas tambahan oleh operator untuk 
memasukkan produk dalam alufoil ke dalam kemasan folding 
box. Line A dan B digunakan untuk memproduksi produk 
dengan ukuran kemasan ≥ 200 gram, sedangkan line E 
digunakan untuk memproduksi produk dengan ukuran 
kemasan 100 gram. Perusahaan dapat melakukan modifikasi 
mesin sesuai kebutuhan untuk efisiensi proses produksi. 
Metode yang dapat digunakan sejalan dengan prinsip 
implementasi Lean pada Lean Tactical Tools pada Gambar 
2.1 yaitu 3P (Production Preparation Process). 3P adalah 
metode Lean untuk perancangan proses dan/atau produk 
yang menerapkan kesuaian proses produksi dengan mesin 
dan peralatan yang mendukung dan dirancang untuk 
kemudahan manufaktur, serta untuk mencapai kualitas, biaya 
dan lead time yang sesuai (EPA, 2009).   
Permatasari (2012) menyatakan bahwa perusahaan 

hendaknya memberikan pengetahuan tentang pemborosan 
(waste) agar tenaga kerja khususnya pada area produksi sadar 
akan akibat yang ditimbulkan oleh waste bagi perusahaan, 
sehingga karyawan dan perusahaan dapat mencegah terjadinya 
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waste di area produksi. Perusahaan dapat menerapkan 
implementasi proyek Lean Manufacturing khususnya pada area 
yang sering terjadi waste, sehingga perusahaan dapat 
memaksimalkan sumber daya yang ada dan meningkatkan 
kualiitas maupun kuantitas output produksi.   

 
4.4 Tahap Pengukuran 
4.4.1 Pengukuran Kebocoran Sachet Alufoil 

Pengukuran dilakukan dengan pencatatan sampel kebocoran 
(leakage) sachet alufoil pada proses pengisian (filling) per minggu 
berdasarkan catatan sampling yang dilakukan oleh QA Minilab. 
Ketentuan sampling untuk pengecekan kebocoran adalah 
pengambilan empat pieces alufoil setiap 60 menit. Pengecekan 
dilakukan dengan menggunakan vacuum pump (bubble test). 
Apabila sampel produk mengalami kebocoran maka terdapat 
gelembung udara yang keluar dari dalam kemasan. Data hasil 
pengukuran kebocoran sachet alufoil pada proses pengisian 
(filling) dapat dilihat pada Tabel 4.10. 

 
4.4.2 Uji Kenormalan Data 

Uji kenormalan data merupakan tahapan pertama pada fase 
pengukuran. Uji kenormalan diperlukan untuk menentukan 
kapabilitas proses pada tahap selanjutnya dimana data harus 
berdistribusi normal (Ariestiana, 2010). Data yang digunakan 
untuk uji normalitas adalah fraction non conforming kebocoran 
sachet alufoil pada proses pengisian (filling) dengan 
menggunakan software SPSS 17. Data yang diolah adalah data 
selama bulan September 2012 – Februari 2013 di line B untuk 
seluruh produk milik PT Fonterra Brand Indonesia. Hasil uji 
kenormalan data kebocoran sachet alufoil dapat dilihat pada 
Tabel 4.11. 

Konsep dasar uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah 
dengan membandingkan distribusi data yang akan diuji 
normalitasnya dengan distribusi normal baku. Jika signifikansi 
dibawah 0,05, berarti data yang akan diuji mempunyai perbedaan 
yang signifikan dengan data normal baku dan menunjukkan data 
tersebut tidak normal. Jika signifikansi diatas 0,05 berarti tidak 
terdapat perbedaan yang signifikan antara data yang akan diuji 
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dengan data normal baku dan menunjukkan data tersebut 
normal. Pada hasil uji kenormalan data dengan uji Kolmogorov- 
Smirnov, nilai signifikansi dilihat dari nilai Asymptotic 
Significance. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, 
diketahui bahwa data pengamatan telah berdistribusi normal 
karena nilai Asymptotic Significance sebesar 0,816 > 0,05. 
 
Tabel 4.10 Data Hasil Pengukuran Kebocoran Sachet Alufoil pada 
Proses Pengisian (Filling) (September 2012 – Februari 2013 Line B) 

Sumber: Data Primer diolah (2013) 
 

No. 
Subgroup 

Number 
Inspected 

(pcs) 

Number 
Non 

Conforming 
(pcs) 

Fraction 
Non 

Conforming 
(pcs) 

Month Week n np p 

1 September 2 440 3 0.0068 

2  3 584 4 0.0068 

3  4 536 0 0.0000 

4 Oktober 1 504 3 0.0060 

5  2 584 5 0.0086 

6  3 820 9 0.0110 

7  4 715 5 0.0070 

8 November 1 268 2 0.0075 

9  2 320 4 0.0125 

10  3 340 3 0.0088 

11  4 272 2 0.0074 

12 Desember 1 196 2 0.0102 

13  2 700 5 0.0071 

14  3 428 7 0.0164 

15  4 292 4 0.0137 

16 Januari 1 428 1 0.0023 

17  2 372 0 0.0000 

18  3 412 2 0.0049 

19  4 444 0 0.0000 

20 Februari 1 128 0 0.0000 

21  2 504 8 0.0159 

22   3 432 4 0.0093 

Total 9719 73   
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Tabel 4.11 Hasil Uji Kenormalan Data Kebocoran Sachet Alufoil 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Fraction Non Conforming 

N 22 

Normal Parametersa,,b 
Mean .007373 

Std. Deviation .0048843 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .135 

Positive .116 

Negative -.135 

Kolmogorov-Smirnov Z .634 

Asymp. Sig. (2-tailed) .816 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
 
4.4.3 Peta Kendali 

Peta kendali digunakan untuk memonitor aktivitas dari suatu 
proses yang sedang berlangsung dengan menggunakan metode 
grafis, sehingga dapat diketahui apakah proses tersebut berada 
dalam batas kendali statistik atau sebaliknya. Pada penelitian ini, 
peta kendali peta kendali yang digunakan adalah peta kendali 
untuk data atribut yaitu peta kontrol p dengan jumlah sampel yang 
bervariasi dalam tiap pengamatan. Peta kendali p digunakan 
untuk mengukur proporsi ketidaksesuaian (penyimpangan atau 
disebut cacat (defect)) dari item-item dalam kelompok yang 
sedang diinspeksi. Dalam hal ini kelompok yang sedang 
diinspeksi adalah kebocoran sachet alufoil pada proses pengisian 
(filling) periode September 2012 hingga Februari 2013 di line B. 
Berikut tahapan yang dilakukan dalam pembuatan peta kendali 
p: 
1. Menentukan sampel dan ukuran sampel 

Sampel yang diamati dalah kebocoran sachet alufoil pada 
proses pengisian (filling) periode September 2012 hingga 
Februari 2013 di line B, dimana data setiap bulannya dibagi 
per minggu.  
 



70 
 

2. Menghitung nilai proporsi cacat, yaitu:  

p̅ = 
∑ np

∑ n
 = 

73

9719
 = 0.007511 

3. Menghitung batas kendali, terdiri dari central line atau CL 
(garis tengah), upper control limit atau UCL (batas kendali 
atas) dan lower control limit atau LCL (batas kendali bawah). 
Perhitungan central line dan control limit untuk pembuatan 
peta kendali p dapat dilihat pada Lampiran 9.  

4. Memplotkan data proporsi.  
Selanjutnya dilakukan pembuatan peta kendali p dengan 
menggunakan software Minitab versi 16. Gambar peta kendali 
p untuk kebocoran sachet alufoil periode September 2012 
hingga Februari 2013 dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
Berdasarkan peta kendali p yang ditunjukkan pada Gambar 
4.5, terlihat bahwa titik-titik proporsi berada dalam batas 
pengendalian statistikal karena semua data pengamatan 
berada dalam batas pengendali atas (UCL) maupun batas 
pengendali bawah (LCL).  

Gambar 4.5 Peta Kendali P Kebocoran Sachet Alufoil 
 

Meskipun peta kontrol p berada dalam batas pengendali 
statistikal, namun terdapat sebaran titik-titik proporsi yang 

21191715131197531

0.030

0.025

0.020

0.015

0.010

0.005

0.000

Sample

P
ro

p
o

rt
io

n

_
P=0.00751

UCL=0.01997

LCL=0

P Chart of Number Non Conforming

Tests performed with unequal sample sizes



71 
 

berjauhan dan mendekati batas kendali sehingga berpotensi 
menyebabkan proses menjadi out of control yaitu titik nomor 14 
dan 21. Mitra (1993) menyatakan apabila terdapat titik yang 
diplotkan mendekati batas kendali, maka diperlukan perhitungan 
batas kendali yang sebenarnya, sehingga UCL pada peta kendali 
p kebocoran sachet alufoil digambarkan sesuai dengan 
perhitungan batas kendali sebenarnya. Gaspersz (2012) juga 
menyatakan bahwa dalam peta kontrol p, apabila didapatkan nilai 
negatif dalam perhitungan LCL, maka ditetapkan sama dengan 
nol, jadi apabila LCL< 0, maka ditetapkan LCL = 0, sehingga LCL 
pada peta kendali p kebocoran sachet alufoil digambarkan sama 
dengan nol.  

Selain itu titik-titik proporsi tersebut belum konsisten dan 
masih bervariasi naik turun, sehingga menunjukkan bahwa 
proses produksi susu bubuk belum dikelola secara maksimal. 
Montgomery (2009) menyatakan bahwa sebaran titik-titik yang 
mendekati perkiraan batas kendali berpotensi menyebabkan 
proses menjadi out of control dan terjadinya penyimpangan 
dalam proses produksi. Gaspersz (2012) menyatakan bahwa 
apabila suatu proses dikendalikan dan ditingkatkan terus-
menerus, maka akan menunjukkan pola yang terus-menerus 
menurun sepanjang periode. Berdasarkan peta kendali yang 
telah dibuat, maka data pada proses ini telah berada dalam batas 
pengendali dan dapat dihitung kapabilitas prosesnya.   
 
4.4.4 Pengukuran DPMO dan Six Sigma 

Perhitungan besarnya nilai sigma proses dilakukan dengan 
menggunakan rumus-rumus perhitungan sigma yang sudah 
baku, dan juga dengan menggunakan tabel nilai sigma yang 
tersedia. Sebelum dilakukan perhitungan nilai sigma, perlu 
diketahui dahulu opportunity yang mempengaruhi nilai sigma 
tersebut. Opportunity adalah kesempatan yang memungkinkan 
terjadinya penyimpangan atau cacat (defect). Satuan baku untuk 
opportunity defect yang digunakan yaitu Defect per Million 
Opportunity (DPMO). Hasil perhitungan DPMO dan nilai sigma 
pada proses produksi susu bubuk periode September 2012 
hingga Februari 2013 di line B dapat dilihat pada Tabel 4.12.   
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Tabel 4.12 Hasil Perhitungan nilai DPMO dan Sigma 

Kode Tindakan Persamaan 

1 Proses apa yang ingin diketahui Proses Pengisian 

2 Banyak unit yang diperiksa 9719 

3 Banyak unit yang cacat 73 

4 DPO 0,00751106 

5 DPMO 7511,06 

6 Konversi nilai DPMO ke dalam nilai sigma 3,93 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

 
Tahapan perhitungan nilai DPMO dan sigma dilakukan 

berdasarkan Tabel 3.1, dari kode 1 hingga 6. Kode 1 tindakan 
yang dilakukan adalah mengidentifikasi proses yang ingin 
diketahui, yaitu proses filling. Proses filling dipilih karena 
merupakan salah satu tahapan proses yang menghasilkan jenis 
penyimpangan paling banyak yaitu kebocoran sachet alufoil, 
sehingga perlu dilakukan pengukuran pada tingkat output proses 
filling untuk mengetahui sejauh mana output akhir dari proses itu 
dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Gaspersz (2012) 
menyatakan bahwa pengukuran tingkat output dapat dijadikan 
pedoman dasar untuk melakukan pengendalian dan peningkatan 
kualitas dengan menggunakan satuan pengukuran DPMO dan 
nilai sigma. 

Selanjutnya untuk kode 2 dilakukan perhitungan banyaknya 
unit yang diperiksa yaitu sebesar 9719 pieces. Kode 3 yaitu 
perhitungan banyaknya unit cacat atau penyimpangan, yang 
didapatkan sebanyak 73 pieces. Perhitungan tersebut didapatkan 
dari data-data hasil record keeping berupa form inspection yang 
dilakukan oleh QC Inline Process. Pada kode 4 dilakukan 
perhitungan peluang tingkat cacat/kesalahan (Defect per Total 
Opportunity atau DPO) dengan cara membagi kode 3 dan kode 
2 yakni sebagai berikut: 

Perhitungan DPO   = 
Banyak unit yang cacat

Banyak unit yang diperiksa
 

= 
73

9719
 

= 0,00751106 
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Kemudian tahapan selanjutnya yaitu kode 5 perhitungan 
peluang cacat per satu juta kesempatan (Defect per Million 
Opportunity atau DPMO) dengan cara mengalikan kode 4 dengan 
1.000.000 yakni sebagai berikut:  
Perhitungan DPMO  = Kode 4 x 1.000.000     

= 0,00751106 x 1.000.000     
= 7511,06   

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai 
DPMO untuk proses produksi susu bubuk sebesar 7511,06. Ini 
berarti dalam satu juta kesempatan terdapat 7511,06 peluang 
bahwa proses filling tidak mampu menghasilkan produk yang 
memenuhi spesifikasi, seperti terjadinya kebocoran sachet 
alufoil. Kemungkinan adanya penyimpangan tersebut masih akan 
ditemukan, apabila perusahaan tidak memperbaiki dan 
meningkatkan proses yang ada.   

Nilai DPMO yang telah diketahui kemudian dikonversikan ke 
dalam nilai sigma berdasarkan tabel pada Lampiran 10, sehingga 
diperoleh nilai kapabilitas sigma untuk proses produksi susu 
bubuk sebesar 3,93 pada periode September 2012 hingga 
Februari 2013. Berdasarkan Tabel 4.13, nilai tersebut dapat 
dikategorikan baik untuk ukuran industri di Indonesia karena rata-
rata industri di Indonesia masih berada pada tingkat 2-3 sigma 
dengan nilai DPMO sekitar 100.000. Gaspersz (2012) 
menyatakan bahwa jika dibandingkan dengan industri kelas 
dunia, nilai kapabilitas sigma tersebut belum bisa bersaing 
dikarenakan pada saat sekarang perusahaan kelas dunia (world 
class companies) memiliki kapabilitas proses pada tingkat 
pengendalian kualitas 5-6 sigma, sehingga hanya menghasilkan 
kemungkinan kegagalan per satu juta kesempatan dibawah 100 
DPMO.   

Oleh karena itu, pengendalian kualitas proses pengisian 
(filling) susu bubuk di PT Tigaraksa Satria Tbk Yogyakarta perlu 
dilakukan perbaikan proses terus menerus (continuous process 
improvement) untuk mencapai kapabilitas proses industri kelas 
dunia dengan sigma 6. Dengan adanya klausul tentang 
peningkatan terus menerus (continual improvement)  dalam  
sistem kualitas ISO 9001, maka semua industri yang bermaksud 
menetapkan sistem manajemen kualitas internasional serta 
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sertifikasi ISO 9001 yang diakui secara internasional harus 
menetapkan metode peningkatan terus-menerus yang efektif 
(Gaspersz, 2012).   
Tabel 4.11 Hubungan Tingkat Pencapaian Sigma dan DPMO 

Tingkat Pencapaian Sigma DPMO 

1-sigma 691.462 (sangat tidak kompetitif) 
2-sigma 308.538 

3-sigma 
66.807 (rata-rata industri 

Indonesia) 
4-sigma 6.201 (rata-rata industri USA) 
5-sigma 233 
6-sigma 3,4 (industri kelas dunia) 

Sumber: (Gaspersz, 2012) 
 
4.4.5 Pengukuran Kapabilitas Proses 

Pada tahap measure dilakukan perhitungan kapabilitas proses 
untuk memprediksi secara kuantitatif berapa baik suatu produk 
dapat memenuhi spesifikasi serta untuk menentukan kebutuhan 
suatu peralatan serta pengendalian yang dibutuhkan. Dari 
pengamatan yang telah dilakukan terlihat bahwa keseluruhan 
data sudah berada di dalam batas pengendali statistikal. Jika 
data pengamatan  menunjukkan bahwa proses berada dalam 
batas pengendali statistikal, maka dapat dilakukan perhitungan 
kapabilitas proses sdalam menghasilkan produk yang sesuai. 
Kapabilitas proses (Cp) pada peta kontrol p dapat dihitung 
dengan mengitung yield process. Yield merupakan presentase 
probabilitas banyaknya produk yang sesuai spesifikasi yang 
dapat dihasilkan oleh suatu proses. Tabel perhitungan yield 
process dapat dilihat pada Tabel 4.13. 

 
Tabel 4.13 Perhitungan Yield Process 

Proses DPO Yield %Yield 

Proses 
pengisian 

(filling) 

susu bubuk 

0,00751106 Y= e-DPO 
Y = e-0,00751106 

Y = 0,9925 
99,25% 

Sumber: Data primer diolah (2013) 
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Dari  perhitungan  yield process  yang ditunjukkan pada Tabel 
4.13,  dapat  dilihat  bahwa persentase  sebesar  99,25%  
merupakan  kapabilitas  proses  produksi susu bubuk. Hal ini 
berarti perusahaan memiliki kemampuan memproduksi produk 
bebas cacat sebesar 99,25% dan kemampuan proses 
menghasilkan produk cacat sebesar 0,75%. Suatu proses dapat 
dikatakan sudah baik apabila nilai % final yield tersebut 99,73% 
untuk standar internasional (Muis, 2011 dalam Adityaputra, 2012) 
dan 69,15% untuk standar Indonesia (Pande dkk, 2002 dalam 
Adityaputra, 2012). Gaspersz (2012) menyatakan bahwa 
keberhasilan implementasi program peningkatan Six Sigma 
ditunjukkan melalui peningkatan kapabilitas proses dalam 
menghasilkan tingkat kegagalan nol (zero defects). 

Selanjutnya dilakukan perhitungan indeks kapabilitas proses 
(Cp) untuk mengetahui apakah proses saat ini telah dianggap 
mampu (capable) atau tidak. Perhitungan indeks kapabilitas 
proses untuk data atribut dapat dihitung dengan rumus (Park, 
2003):    

Cp = 
Level Sigma

3
 = 

3,93

3
 = 1,31 

Indeks kapabilitas proses produksi susu bubuk didapatkan 
sebesar 1,31. Gaspersz (2012) menyatakan jika nilai indeks 
kapabilitas proses lebih kecil daripada dua (Cp < 2), maka 
menunjukkan bahwa proses produksi masih harus terus- 
menerus ditingkatkan menuju perusahaan kelas dunia yang telah 
mencapai tingkat six sigma. Berikut adalah kriteria indeks 
kapabilitas proses (Gaspersz, 2012):  
 Cp > 2,00, maka proses dianggap mampu karena telah 

mencapai industri kelas dunia yang mencapai tingkat six 
sigma.  

 Cp = 1,00–1,99, maka proses masih harus ditingkatkan terus-
menerus agar mencapai tingkat kelas dunia yang telah 
mencapai tingkat six sigma.  

 Cp < 1,00, maka proses dianggap tidak mampu (not capable).  
Hubungan antara level sigma, DPMO, Yield dan Cp dapat 

dilihat pada Tabel 2.5. Pengendalian kualitas proses produksi 
susu bubuk di PT Tigaraksa Satria Tbk Yogyakarta memiliki nilai 



76 
 

sigma 3,93 dengan DPMO 7511,06, presentase yield sebesar 
99,25% dan indeks kapabilitas proses (Cp) sebesar 1,31.   

 
4.4 Tahap Analisis 
4.5.1 Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Variasi 

dengan Diagram   Sebab Akibat 
Gaspersz (2012) menyatakan bahwa pengendalian proses 

industri guna meningkatkan kualitas dan produktivitas industri 
adalah dengan mengurangi variasi sebanyak mungkin. Variasi 
adalah ketidakseragaman dalam sistem industri sehingga 
menimbulkan perbedaan dalam kualitas pada produk yang 
dihasilkan. Terdapat dua sumber atas penyebab timbulnya 
variasi yaitu variasi penyebab umum dan khusus. Penyebab 
umum adalah faktor-faktor yang didalam sistem atau yang 
melekat pada proses operasi dan hanya dapat diselesaikan 
melalui perbaikan mendasar pada sistem yang ada oleh pihak 
manajemen perusahaan. Penyebab khusus adalah kejadian-
kejadian di luar sistem yang mempengaruhi variasi dalam sistem 
dan dapat diselesaikan dengan menghilangkan sumber variasi 
yang diidentifikasi.   

Berdasarkan analisis terhadap proses pengisian susu bubuk, 
proses tidak stabil dikarenakan adanya salah satu sumber 
penyebab timbulnya variasi yaitu penyebab khusus. Identifikasi 
penyebab terjadinya variasi menggunakan diagram sebab akibat 
untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab (sebab) dan 
karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor 
penyebab itu. Diagram sebab akibat digunakan untuk melakukan 
brainstorming terhadap faktor-faktor penyebab yang mungkin 
terhadap suatu masalah. Diagram sebab akibat adanya 
kebocoran sachet alufoil pada proses filling dapat dilihat pada 
Gambar 4.6. Berdasarkan Gambar 4.6, penyebab terjadinya 
kebocoran sachet alufoil dikelompokkan menjadi empat faktor 
utama, yaitu manusia, mesin, material dan metode dengan 
penjelasan sebagai berikut: 
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1. Manusia 
Keberadaan manusia atau tenaga kerja sebagai salah satu 

faktor produksi sangat penting artinya bagi organisasi karena 
berpengaruh terhadap mutu, baik dari segi fisik maupun non 
fisik. Misalnya sisi fisik, kaitannya dengan mutu barang atau 
jasa yang dihasilkan (Yulianti, 2011). Terjadinya kebocoran 
yang disebabkan faktor manusia dipengaruhi oleh tiga hal 
utama yaitu adanya perbedaan keterampilan, kurang 
memahami Instruksi Manual (IM) produksi dan kurang teliti 
atau konsentrasinya operator. 
a. Perbedaan Ketrampilan 

Adanya perbedaan ketrampilan disebabkan oleh 
kurangnya pelatihan dalam mengoperasikan mesin sehingga 
operator tidak dapat mengoperasikan mesin dengan optimal. 
Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap bagian 
produksi, pelatihan yang diberikan kepada operator hanya 
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filling 
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pelatihan secara umum misalnya 5R, HACCP, dan K3 
(Keselamatan dan Kesehatan Kerja). Hanafi (2007) 
menyatakan bahwa pelatihan atau training diperlukan untuk 
meningkatkan kompetensi pekerja sehingga menunjang 
keberhasilan pelaksanaan pekerjaannya. Pelatihan perlu 
dilakukan secara menyeluruh oleh perusahaan untuk 
meningkatkan berbagai jenis kompetensi pekerja meliputi soft 
skill, hard skill, social skill, dan mental skill sehingga 
didapatkan peningkatan kinerja pekerja dan proses yang ada 
untuk memacu keunggulan kompetitif perusahaan. 
b. Kurang Teliti dan Konsentrasi 

Adanya operator yang mengobrol dengan operator lainnya 
juga mempengaruhi kinerja sehingga mengganggu 
konsentrasi dan ketelitian operator dalam melakukan 
pekerjaannya. Untuk itu perusahaan perlu melakukan 
monitoring kinerja operator untuk memastikan bahwa setiap 
pekerja melakukan pekerjaan sesuai dengan peraturan yang 
ada. Kurang telitinya operator disebabkan karena adanya 
operator yang merasa kelelahan atau sakit serta terkadang 
operator mengobrol dengan operator lain yang dapat 
mengakibatkan kelalaian serta pemeriksaan produk menjadi 
kurang maksimal. Kelelahan dapat diakibatkan karena 
pembagian shift yang kurang tepat maupun terlalu cepat, 
dimana pekerja pada satu shift harus bertugas kembali pada 
shift berikutnya serta pertukaran shift dilakukan setiap dua hari 
sekali. 

Handayani dkk (2007) menyatakan bahwa seluruh kegiatan 
manusia dipengaruhi oleh ritme biologis. Ritme ini sangat 
berpengaruh terhadap tingkat usaha, tingkat kesalahan, 
kecepatan, ketelitian dan waktu reaksi. Penilaian ini 
didasarkan pada fungsi fisiologis tubuh yang berubah-ubah 
selama 24 jam dan sangat aktif di siang hari serta kurang aktif 
di malam hari. Dengan adanya pergantian shift yang dilakukan 
setiap dua hari sekali, maka operator harus secepat itu pula 
menyesuaikan tubuhnya dengan waktu kerja yang baru, 
terutama untuk penyesuaian tubuh untuk bekerja di malam 
hari. Jika pekerja pindah dari shift pagi ke shift malam, maka 
mereka harus bekerja pada saat tubuhnya ingin beristirahat 
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dan mereka beristirahat disaat tubuhnya sangat aktif. Mereka 
akan menjadi sulit tidur dan mengganggu konsentrasi dalam 
bekerja sehingga dapat menyebabkan penurunan kinerja 
operator tersebut. Oleh karena itu, dalam penyusunan jadwal 
kerja, perusahaan perlu memperhatikan dengan cermat agar 
tidak ada pekerja yang mendapatkan shift kerja yang berturut-
turut tanpa adanya jeda atau break yang dapat menimbulkan 
kelelahan sehingga mengganggu konsentrasi dalam bekerja.  
c. Kurang Memahami IM Produksi 

Selain itu masih banyak operator yang belum memahami 
salah satu jenis SOP proses produksi yakni Instruksi Manual 
(IM) dikarenakan belum adanya penjelasan mengenai 
instruksi kerja tersebut. Instruksi Manual dalam melaksanakan 
tahapan proses produksi yang dibuat oleh Departemen Quality 
yaitu Protokol Produksi. Protokol Produksi merupakan 
instruksi manual yang berisi gambaran urutan aliran proses 
produksi secara spesifik terhadap suatu produk berdasarkan 
brand atau merk dari masing-masing principal. Di dalam 
Protokol Produksi juga dijelaskan standar yang harus dicapai 
oleh operator dalam menangani produk agar tidak terjadi 
maupun minimasi penyimpangan atau cacat produk, sehingga 
Protokol Produksi bertujuan sebagai acuan tahapan-tahapan 
yang harus dilakukan untuk melaksanakan proses produksi 
suatu produk. Sosialisasi Protokol Produksi tersebut sangat 
diperlukan agar tiap-tiap tenaga kerja paham dengan tugas 
masing-masing dan juga paham akan tujuan dari pelaksanaan 
tugas tersebut.   

Agar suatu tim dapat melakukan tugasnya dengan baik, 
maka seluruh anggota tim harus memperoleh pembekalan dan 
sosialisasi tentang SOP yang telah dibuat. Pembekalan dan 
sosialisasi pelaksanaan SOP ini akan menjadi panduan bagi 
anggota tim dalam melaksanakan tugasnya (Rudi, 2008), 
sehingga diharapkan apabila seluruh operator memahami 
SOP dengan baik maka pelaksanaan tugas dapat dilakukan 
lebih baik terutama dalam mengoperasikan mesin dan 
mengurangi banyaknya penyimpangan produk yang terjadi. 
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2. Mesin 
Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian produksi, 

diketahui bahwa terdapat beberapa permasalahan yang 
menyebabkan terjadinya kebocoran produk yang disebabkan 
oleh faktor mesin antara lain kondisi mesin kotor, setting mesin 
yang kurang tepat, serta adanya komponen yang aus.  
a. Kondisi Mesin Kotor 

Kondisi mesin yang kotor disebabkan adanya powder atau 
bubuk susu yang tertinggal dan menempel pada cross sealing. 
Cross sealing adalah bagian dari mesin filling yang berfungsi 
sebagai mesin perekat kemasan sachet alufoil. Adanya 
powder tersebut menyebabkan cross sealing tidak dapat 
bekerja sempurna karena akan mengakibatkan adanya 
rongga pada rekatan kemasan sehingga dapat berpotensi 
terjadinya kebocoran. Hal ini dapat dicegah dengan 
melakukan pembersihan rutin oleh operator pada cross 
sealing sehingga potensi kebocoran dapat dikurangi. 
b. Setting Mesin Tidak Sesuai 

Kemudian setting mesin filling yang tidak sesuai juga 
mempengaruhi terjadinya kebocoran, antara lain seal 
temperature dan seal force. Pengaturan seal temperature 
dilakukan agar temperatur panas yang dibutuhkan untuk 
proses perekatan kemasan tidak melebihi standar yang telah 
ditetapkan yakni ± 168oC. Apabila temperatur panas yang 
dibutuhkan terlalu kecil maka kemasan tidak dapat merekat 
dengan baik, dan apabila temperatur panas yang dibutuhkan 
terlalu besar maka kemasan dapat menjadi leleh sehingga 
berpotensi menyebabkan terjadinya kebocoran. Begitu juga 
untuk pengaturan seal force yang berfungsi untuk mengatur 
tekanan mesin dalam proses perekatan kemasan sachet 
sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu ±1800 N. 
Apabila tekanan yang dibutuhkan terlalu kecil maka kemasan 
tidak dapat merekat dengan sempurna, dan apabila tekanan 
yang dibutuhkan terlalu besar maka kemasan dapat menjadi 
rusak sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya 
kebocoran.  

Ketepatan setting mesin harus benar-benar diperhatikan 
agar kemasan sachet alufoil dapat terekat dengan baik. 
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Karena itu, dalam mengoperasikan mesin filling, operator 
harus memperketat pengawasan produk dengan menjaga dan 
meningkatkan kontrol setting mesin yaitu seal force dan seal 
temperature misalnya setiap lima menit, sehingga apabila 
tejadi kesalahan dapat segera terdeteksi dan segera dilakukan 
perbaikan. Selama ini, pengecekan produk dilakukan oleh 
operator setiap 15 menit, meliputi performance, kondisi sealing 
dan net weight. Apabila terjadi penyimpangan, baru dilakukan 
perbaikan kontrol setting mesin. Dengan peningkatan kontrol 
terhadap setting mesin dan produk saat proses produksi, hal 
tersebut dapat mengurangi penyimpangan maupun cacat 
produk yang dihasilkan.  
c. Adanya Komponen Aus 

Untuk penyebab terjadinya kebocoran lain yang 
disebabkan oleh mesin yaitu adanya komponen yang aus 
yakni isolasi tahan panas yang terdapat pada forming 
shoulder. Forming shoulder terdapat pada mesin Rovema 
digunakan untuk membentuk kemasan alufoil pada saat 
proses pengisian susu bubuk. Isolasi tahan panas berfungsi 
untuk menahan panasnya temperatur mesin pada pada 
bantalan forming shoulder saat melakukan proses perekatan. 
Apabila isolasi tahan panas ini sobek, maka pada proses 
perekatan bagian vertical seal dapat berpotensi terjadinya 
kebocoran karena kemasan alufoil akan terkena panas yang 
lebih tinggi. Zimmer (2012) menyatakan bahwa agar forming 
shoulder dapat bertahan lebih lama, sebaiknya digunakan 
protection coatings seperti TiN, CrN, TiAIN, dan lain-lain. 
Protection coatings tersebut sangat baik digunakan karena 
dapat meningkatkan kekerasan permukaan, mengurangi 
koefisien gesek serta meningkatkan ketahanan panas dari tool 
sehingga dapat meningkatkan ketahanan terhadap faktor 
keausan.  

3. Material 
Faktor lain yang menyebabkan terjadinya kebocoran 

kemasan yaitu material kemasan. Apabila kualitas kemasan 
alufoil yang digunakan terlalu tipis maka dapat menyebabkan 
mudahnya kemasan tersebut rusak saat proses perekatan 
(sealing) karena panas mesin. Untuk itu perlu diperhatikan 
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penggunaan kemasan yang berkualitas baik. Selain itu ukuran 
alufoil yang terlalu pendek juga dapat menyebabkan 
rentannya terjadi kebocoran kemasan alufoil. Lebar alufoil 
yang terlalu pendek menyebabkan proses sealing tidak sesuai 
sehingga hasil cut length alufoil menjadi lebih pendek. Hasil 
cut length yang terlalu pendek berpotensi terselipnya powder 
susu pada saat proses pengisian sehingga dapat 
menyebabkan kebocoran produk. Berdasarkan Instruksi 
Manual, standar untuk lebar alufoil ukuran 250 gram yaitu 290 
mm, namun masih ada alufoil yang kurang dari standar 
tersebut dan tetap digunakan untuk keperluan produksi.  

Pengujian kualitas pada kemasan perlu dilakukan sebelum 
dilakukan proses produksi, apakah kemasan tersebut layak 
digunakan atau tidak. Penggunaan kemasan yang tidak sesuai 
standar diketahui berpotensi menyebabkan terjadinya 
penyimpangan produk. Selama ini kemasan yang digunakan 
untuk proses produksi susu bubuk di PT Tigaraksa Satria Tbk 
Yogyakarta disiapkan oleh masing-masing principal. 
Perusahaan dapat mengusulkan kepada principal mengenai 
material kemasan yang seharusnya digunakan, misalnya 
mengenai standar ketebalan dan lebar alufoil minimum yang 
harus dipenuhi untuk mengurangi cacat produksi. Alufoil yang 
baik digunakan memiliki ketebalan minimal 0,0375 mm dan 
memiliki sifat tembus cahaya, namun masih ada material yang 
memiliki ketebalan kurang dari 0,0375 mm dan tembus 
cahaya. Ketebalan alufoil meningkatkan sifat protektif dan 
ketahanan terhadap panas, sehingga penggunaan material 
yang sesuai standar sangat penting untuk diperhatikan. 

4. Metode  
Salah satu kesalahan metode yang menjadi penyebab 

penyimpangan produk yaitu metode setting mesin. Metode 
setting mesin yang kurang baik disebabkan karena adanya 
kurangnya analisa serta pengalaman operator. Kontrol setting 
mesin dilakukan secara berkala saat melakukan proses 
produksi untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan 
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan perusahaan, 
misalnya untuk kemasan 250 gram, lebar sachet 290 mm, 
panjang 210 ± 2 mm, dan berat produk 250 ± 4 gram. Pada 
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saat proses pengisian, operator juga harus melakukan 
pemeriksaan visual terhadap produk meliputi performance, 
kondisi sealing dan net weight. Apabila terjadi penyimpangan 
maka operator harus segera melakukan perbaikan setting 
mesin. Operator yang kurang tanggap dalam melakukan 
analisa tersebut dapat mempengaruhi banyaknya 
penyimpangan produk yang dihasilkan. 

  
4.5.2 Analisis Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Variasi 

dengan FMEA 
Setelah penyebab terjadinya penyimpangan atau cacat 

produk teridentifikasi dengan diagram sebab akibat, maka 
langkah analisa yang dilakukan berikutnya adalah menganalisa 
kegagalan proses yang potensial dan mengevaluasi prioritas 
resiko untuk nantinya membantu penentuan tindakan yang 
sesuai pada tahap perbaikan. Untuk menganalisa kegagalan 
proses yang potensial dilakukan dengan metode Failure Mode 
and Effect Diagram (FMEA). FMEA merupakan teknik analisa 
proses yang didalamnya memuat modus kegagalan potensial 
dan penyebab kegagalan mekanis yang muncul pada proses 
produksi (Phenter dan Safa, 2004).  

Pada tabel Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) diisikan 
nilai-nilai frequency of occurrence (seberapa sering modus 
kegagalan terjadi), degree of severity (seberapa besar pengaruh 
modus kegagalan pada terjadinya cacat dimensi), dan 
chance/probabilty of detection (seberapa besar kemungkinan 
modus kegagalan terdeteksi dan diantisipasi dengan proses 
pengawasan yang ada) dalam skala 1-10. Jika ketiga angka 
tersebut dikalikan akan didapat nilai resiko (risk of priority 
number/RPN). RPN menggambarkan nilai resiko yang terjadi. 
Tindakan perbaikan utama yang harus dilakukan adalah tindakan 
untuk mengatasi modus kegagalan dengan nilai resiko paling 
tinggi (Kholil dan Cahyono, 2006).  

Nilai dari tiap item tersebut didapat dari berdiskusi dengan 
pihak terkait proses produksi. Penentuan nilai pada item FMEA 
dilakukan dengan mengestimasi atau perkiraan subyektif 
terhadap kegagalan yang terjadi (Gaspersz, 2012). Dari nilai 
tersebut, dapat dibuat kegagalan mana yang menjadi prioritas 
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utama untuk segera dilakukan perbaikan agar tidak menghambat 
proses produksi. Setelah dilakukan wawancara dengan Foreman 
produksi, didapatkan hasil perhitungan  FMEA yang dapat dilihat 
pada Tabel 4.14. 

Menurut Gaspersz (2008), dengan menyusun nilai RPN maka 
mode kegagalan dari yang terbesar sampai terkecil akan mampu 
menentukan mode kegagalan mana yang paling kritis sehingga 
perlu melakukan tindakan perbaikan pada mode kegagalan 
tersebut. Tabel 4.14 menunjukkan bahwa item yang memiliki nilai 
RPN tertinggi atau rank nomor satu yaitu kurang memahami IM 
produksi dengan nilai RPN sebesar 48. Modus kegagalan ini 
memiliki nilai degree of severity sebesar 3, ini menunjukkan 
bahwa tingkat keparahan tersebut memiliki efek keparahan minor 
dengan hasil akhir yang buruk. Nilai frequency of occurance 
sebesar 4, yang berarti kegagalan tersebut agak mungkin terjadi 
dan nilai chance of detection sebesar 4, dengan kemampuan 
deteksi kegagalan cukup tinggi.    

Hasil perhitungan nilai RPN menunjukkan bahwa kurang 
pahamnya operator terhadap SOP produksi yakni Instruksi 
Manual menjadi prioritas pertama perbaikan yang harus segera 
dilakukan perbaikan oleh perusahaan. Pemahaman Instruksi 
Manual tersebut diperlukan agar tiap-tiap tenaga kerja paham 
dengan tugas masing-masing dan juga paham akan tujuan dari 
pelaksanaan tugas tersebut. Selain itu dengan mengetahui 
Instruksi Manual yang ada, maka diharapkan seluruh operator 
dapat memahami Instruksi Manual proses produksi yang berlaku 
agar para pekerja dapat mengetahui resiko dan kesalahan yang 
terjadi apabila salah satu tahapan Instruksi Manual tidak 
dilaksanakan dengan baik. Dengan memahami Instruksi Manual 
yang berlaku, diharapkan operator dapat melakukan tugasnya 
lebih baik terutama dalam mengoperasikan dan kontrol mesin 
sehingga dapat mengurangi banyaknya penyimpangan produk 
yang terjadi. Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan 
adanya sosialisasi serta training off the job yang membahas 
mengenai IM proses produksi agar para pekerja mengetahui 
instruksi kerja yang berlaku dengan baik dan jelas sehingga 
resiko dan kesalahan dapat diminimalisir. 



 
 

Tabel 4.14 Perhitungan FMEA Terjadinya Kebocoran Sachet Alufoil pada Proses Pengisian (Filling) 

Sumber: Data primer diolah (2013) 

Modus of 
Failure 

Cause of Failure Effect of Failure 
Frequency of 
Occurance 

Degree of 
Severity 

Chance of 
Detection 

RPN Rank Saran Perbaikan 

Setting mesin 
tidak sesuai 

Seal temperature 
terlalu 
rendah/tinggi 

Kemasan alufoil 
kurang rekat/leleh 

4 3 3 36 3 
Peningkatan kontrol 
setting mesin 

Seal force tidak 
sesuai 

Hasil cross sealing 
tidak rekat/sobek 

4 3 1 12 6 
Peningkatan kontrol 
setting mesin 

Kondisi 
mesin kotor 

Terdapat powder 
pada cross 
sealing 

Cross sealing tidak 
dapat bekerja dengan 
baik 

5 2 3 30 4 
Pembersihan rutin 
oleh operator 

Komponen 
aus 

Isolasi tahan 
panas pada 
forming shoulder 
sobek 

Horizontal seal 
kurang rekat 

2 2 2 8 7 
Penggunaan 
protection coatings 

Perbedaan 
keterampilan 

Kurangnya 
pelatihan dalam 
mengoperasikan 
mesin 

Operator tidak dapat 
mengoperasikan 
mesin dengan 
maksimal 

3 2 4 24 5 
Pelatihan secara 
menyeluruh pada 
operator 

Kurang teliti 
dan 

konsentrasi 

Pekerja sering 
mengobrol 

Operator kurang tepat 
dalam men-setting 
mesin 

4 2 5 40 2 
Monitoring kinerja 
operator 

Kelelahan 
operator 

Kinerja operator 
menurun 

4 2 5 40 2 
Penyesuaian shift 
kerja 

Material 
kemasan 

kurang baik 

Alufoil berkualitas 
rendah/tipis 

Alufoil menjadi mudah 
rusak saat proses 
sealing 

2 3 4 24 5 
Pengujian kualitas 
pada kemasan 

 
Lebar alufoil 
terlalu pendek 

Hasil cut length terlalu 
pendek dan powder 
menghalangi sealing 

4 3 3 36 3 
Penggunaan 
kemasan sesuai 
standar 

Kurang 
memahami 
IM Produksi 

Tidak ada 
penjelasan IM 

Operator kurang 
memahami cara kerja 
mesin dengan baik 

4 3 4 48 1 
Sosialisasi IM serta 
training off the job 


