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II   TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Susu Bubuk 

Berdasarkan SNI 01-2970 2006, yang dimaksud susu bubuk 
adalah produk susu yang diperoleh dengan cara mengurangi 
sebagian besar air melalui proses pengeringan susu segar dan 
atau susu rekombinasi yang telah dipasteurisasi, dengan atau 
tanpa penambahan vitamin, mineral, dan bahan tambahan 
pangan yang diizinkan. Mintarsih (2006) menyatakan bahwa 
pembuatan susu bubuk merupakan salah satu upaya untuk 
mengawetkan susu sehingga dapat tahan lebih lama. Produk 
susu bubuk merupakan hasil proses penguapan dan pengeringan 
dengan cara penyemprotan dalam tekanan tinggi. 

Beberapa bahan dasar pembuatan susu bubuk antara lain 
susu bubuk skim, vitamin premik, mineral, potasium kaseinat, 
raftilosa, maltodekstrin, frukto oligosakarida, madu dan sukrosa, 
serta kalsium karbonat (Widodo, 2003). Syarat mutu susu bubuk 
dapat dilihat pada Tabel 2.1. Tahapan proses pembuatan susu 
bubuk dapat dijelaskan sebagai berikut (Mintarsih, 2006):  
1. Pengujian mutu 

Uji mutu adalah kegiatan pertama yang dilakukan sebelum 
susu diproses. Pengujian bertujuan untuk memeriksa kualitas 
bahan baku meliputi rasa, kandungan bakteri dan komposisi 
protein dan lemak.  

2. Penyaringan (penjernihan)  
Proses penyaringan susu bertujuan memisahkan benda-
benda pengotor susu yang terbawa saat proses pemerahan. 
Penyaringan juga bertujuan untuk menghilangkan sebagian 
leukosit dan bakteri yang dapat menyebabkan kerusakan susu 
selama penyimpanan. 

3. Pasteurisasi  
Dari tangki penampungan, susu dipasteurisasi dengan cara 
dipanaskan untuk membunuh bakteri patogen. Teknis 
pasteurisasi dapat dilakukan melalui dua cara yaitu High 
Temperature Short Time (HTST) yaitu pasteurisasi dilakukan 
pada suhu tinggi dengan waktu yang sangat pendek dan 
pasteurisasi yang dilakukan pada suhu rendah dengan waktu 
yang cukup lama.  
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4. Evaporasi 
Evaporasi dilakukan untuk mengurangi kandungan air yang 
terdapat pada alat evaporasi, sehingga penguapan dapat 
dilakukan dengan tepat dan waktu kontak dengan media 
pemanas singkat. Alat pemanas yang digunakan adalah 
steam yang bekerja pada tekanan vakum, agar penguapan air 
dalam susu dapat berlangsung pada temperatur yang tidak 
terlalu tinggi sehingga tidak merusak susu.  

5. Pencampuran 
Dari tangki penyimpanan susu dipanaskan sebelum dialirkan 
ke tangki pencampur yang berisi bahan-bahan tambahan 
seperti protein, mineral, vitamin dan lain-lain. Tujuan 
pemanasan adalah menurunkan viskositas susu sehingga 
mempermudah proses pencampuran.  

6. Homogenisasi 
Homogenisasi adalah perlakuan mekanik (mechanical 
treatment) pada butiran lemak dalam susu dengan tekanan 
tinggi melalui sebuah lubang kecil. Homogenisasi bertujuan 
untuk menyeragamkan ukuran globula-globula lemak susu 
menjadi rata-rata dua mikron, menggunakan sistem High 
Presssure Pump (HPP) yang melewati sebuah lubang kecil 
dengan alat homogenizer.  

7. Pengeringan 
Susu yang telah dihomogenisasi dipanaskan dalam pre heater 
pada suhu 70oC - 80oC. Setelah itu, dialirkan kedalam pompa 
bertekanan tinggi dan disemprotkan ke dalam dryer melalui 
nozzle. Hasil dari proses ini adalah susu bubuk siap kemas. 

8. Finishing dan Pengemasan 
Pada proses ini, inti bubuk susu yang dihasilkan kemudian 
dicampurkan dengan bahan lain sesuai dengan formula yang 
diinginkan kemudian dikemas (dalam kaleng atau aluminium 
foil) menggunakan mesin filling hopper. Lewis (1989) dalam 
Kurniawan (2008) menyatakan bahwa pengisian produk ke 
dalam kemasan dilakukan dengan jumlah produk yang telah 
terukur. Pengemasan dapat dilakukan dengan cara vertikal 
maupun horizontal. Pada mesin vertikal, produk dan kemasan 
berjalan dengan arah ke bawah, sedangkan pada mesin 
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horizontal produk dan kemasan bergerak dengan arah 
menyamping. 

 
2.2 Pengendalian Kualitas  

Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan 
dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 
memenuhi bahkan melebihi harapan (Nurkolis, 2003). Evans dan 
Lindsay (2007) mendefinisikan kualitas menjadi beberapa 
pengertian yaitu kesempurnaan, konsistensi, pengurangan 
limbah, kecepatan pengiriman, ketaatan pada peraturan dan 
prosedur, penyediaan produk yang baik dan bermanfaat, 
melakukan hal yang benar sejak awal, memuaskan pelanggan, 
serta pelayanan pelanggan secara total dan memuaskan. Definisi 
ini berhubungan dengan desain produk, kepuasan pelanggan, 
dan kinerja operasi. 

Pengendalian kualitas adalah suatu teknik dan sarana yang 
digunakan untuk mengelola, memonitor, dan mengatur seluruh 
tahapan yang diperlukan dalam menghasilkan produk dengan 
kualitas yang diinginkan. (Misra, 2008). Pengendalian kualitas 
dilakukan untuk menjamin bahwa tujuan mutu yang ditetapkan 
dalam tahap perencanaan dapat dipenuhi selama produksi 
(Herjanto, 2008). Pengendalian kualitas dapat dilakukan dengan 
menggunakan Statistical Process Control (SPC) (Marimin, 2004). 
 
2.3 Kapabilitas Proses  

Kapabilitas proses (process capability) adalah kemampuan 
proses untuk memproduksi atau menyerahkan output sesuai 
dengan ekspektasi dan kebutuhan pelanggan. Analisis 
kapabilitas proses (process capability analysis) merupakan 
pemeriksaan variability dan distribusi inheren dari suatu proses, 
sehubungan dengan kemampuannya untuk memproduksi output 
yang sesuai dengan range variasi yang dispesifikasikan (Sugian, 
2006). Memahami kapabilitas suatu proses memungkinkan untuk 
memprediksi secara kuantitatif seberapa baik suatu produk dapat 
memenuhi spesifikasi serta untuk menentukan kebutuhan suatu 
peralatan serta pengendalian yang dibutuhkan (Evans dan 
Lindsay, 2007). 
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Tabel 2.1  Syarat Mutu Susu Bubuk 

No. Kriteria Uji Satuan 

Peryaratan 

Susu 
Bubuk 

Berlemak 

Susu 
Bubuk 
Kurang 
Lemak 

Susu 
Bubuk 
Bebas 
Lemak 

1.  Keadaan     
 Bau - normal normal normal 
 Rasa - normal normal normal 

2.  Kadar Air % b/b maks. 5 maks 5  maks 5 
3.  Lemak % b/b min. 26 lebih dari 

1,5- kurang 
dari 26,0 

maks 1,5 

4.  Protein (N x 
6,38) 

% b/b min. 23 min. 23 min. 30 

5.  Cemaran 
Logam** 

    

 Tembaga 
(Cu) 

mg/kg maks. 20,0 maks. 20,0 maks. 20,0 

 Timbal (Pb) mg/kg maks. 0,3 maks. 0,3 maks. 0,3 
 Timah (Sn) mg/kg maks. 

40,0/250,0* 
maks. 
40,0/250,0* 

maks. 
40,0/250,0* 

 Raksa (Hg) mg/kg maks. 0,03 maks. 0,03 maks. 0,03 
6.  Cemaran 

Arsen (As)** 
mg/kg maks. 0,1 maks. 0,1 maks. 0,1 

7.  Cemaran 
Mikroba 

    

 Angka 
Lempeng 
Total 

koloni/g maks. 
5x104 

maks. 
5x104 

maks. 5x104 

 Bakteri 
Coliform 

APM/g maks. 10 maks. 10 maks. 10 

 Escherichia 
coli 

APM/g < 3 < 3 < 3 

 Staphylococ
cus aureus 

koloni/g maks. 
1x120 

maks. 
1x120 

maks. 1x120 

 Salmonella koloni/1
00g 

negatif negatif negatif 

 *untuk kemasan kaleng 
 ** dihitung terhadap makanan yang siap dikonsumsi 

Sumber: BSN (2006) 
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 Hubungan antara variasi dan spesifikasi alami dapat diukur 
menggunakan tolak ukur yang disebut dengan indeks kapabilitas 
proses (process capability index). Dalam bahasa numerik 
rumusnya adalah (Evans dan Lindsay, 2007): 

    Cp=
UTL-LTL

6σ
   (1) 

Keterangan:   
UTL  = upper tolerance limit (batas toleransi atas) 

 LTL  = lower tolerance limit (batas toleransi bawah) 
 σ      = deviasi standar proses 

Perhitungan kapabilitas proses untuk data atribut berbeda 
dengan data variabel. Perhitungan kapabilitas proses untuk data 
atribut dapat dihitung dengan mengitung yield process. Yield 
merupakan presentase probabilitas banyaknya produk yang 
sesuai spesifikasi yang dapat dihasilkan oleh suatu proses. 
Perhitungan yield dilakukan dengan rumus berikut (Kholil dan 
Cahyono, 2006): 

Y= e-DPO   (2) 
Keterangan: 

Y  = Yield Process 
DPO = Defect per Total Opportunity 

 
2.4 Lean  
2.4.1 Konsep Lean 

Konsep Lean yang dikembangkan oleh Toyota Production 
System (TPS) merupakan suatu metode dan prinsip 
pengembangan bisnis yang berfokus pada identifikasi dan 
eliminasi aktivitas yang tidak bernilai tambah atau “waste” selama 
kegiatan produksi (EPA, 2009).  Sasaran dari Lean adalah untuk 
menciptakan aliran lancar dari produk sepanjang proses value 
stream (value stream process) dan menghilangkan semua jenis 
pemborosan yang ada. Terdapat lima prinsip dasar Lean 
(Gaspersz, 2012): 
1. Mengidentifikasi nilai produk berdasarkan perspektif 

pelanggan 
2. Mengidentifikasi value stream mapping untuk setiap produk.  
3. Menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari 

semua aktivitas sepanjang proses value stream itu. 
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4. Mengorganisasikan agar material, informasi, dan produk itu 
mengalir secara lancar dan efisien sepanjang proses value 
stream.  

5. Terus-menerus mencari berbagai teknik dan alat peningkatan 
(improvement tools and techniques) untuk mencapai 
keunggulan dan peningkatan terus menerus. 
Dalam filosofi Lean, value atau nilai ditentukan oleh 

pelanggan. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan 
memberikan nilai tersebut kepada pelanggan merupakan porsi 
terbesar suatu proses yang dibutuhkan dalam menghasilkan 
produk (Taghizadegan, 2006). Aktivitas yang tidak memberikan 
nilai tambah di mata konsumen dipandang sebagai waste 
(pemborosan). Aktivitas atau elemen dalam suatu proses dapat 
diklasifikasikan sebagai berikut (Aherne dan Whelton, 2010):  
1. Value-Added Activities (VAA) adalah aktivitas yang dilakukan 

agar menghasilkan produk lebih bernilai dari perspektif 
pelanggan. Bagaimanapun Value-Added Activities harus 
dapat mengubah produk dengan cara tertentu untuk 
memenuhi kebutuhan pelanggan. Waktu yang diperlukan 
untuk melakukan Value-Added Activities dalam suatu proses 
disebut sebagai Value Added-Time (VAT). 

2. Non Value-Added Activities (NVAA) adalah aktivitas yang tidak 
menambah nilai untuk produk dari perspektif pelanggan dan 
tidak diperlukan dalam proses tersebut. Aktivitas inilah yang 
disebut sebagai waste dan harus segera dihilangkan. Waktu 
yang digunakan dalam Non Value-Added Activities dalam 
suatu proses disebut sebagai Non Value-Added Time (NVAT).  

3. Necessary but Non Value-Added Activities (NNVAA) adalah 
aktivitas yang tidak menambah nilai produk dari perspektif 
pelanggan tetapi diperlukan, karena jika tidak dilakukan maka 
proses yang ada akan berubah.  
Value Added Ratio (VAR) adalah salah satu teknik untuk 

menganalisis berapa berapa besar nilai tambah yang ada dalam 
suatu proses kerja yang didefinisikan sebagai rasio antara total 
value added time dan total lead time. Kunci penggunaan VAR 
adalah dengan mengidentifikasi langkah-langkah value added 
dan non value added dalam suatu proses (Gaspersz, 2007). 
Value Added Ratio dirumuskan sebagai berikut (Duchac, 2009): 
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Value Added Ratio = 
Total Value Added Time

Total Lead Time
   (3) 

 
2.4.2 Konsep Nine Waste 

Waste atau pemborosan dapat didefinisikan sebagai segala 
aktivitas kerja yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses 
transformasi input menjadi output sepanjang value stream. 
Berdasarkan perspektif Lean, semua jenis waste yang terdapat 
sepanjang proses value stream harus dihilangkan guna 
meningkatkan nilai produk dan selanjutnya meningkatkan 
customer value. Terdapat sembilan tipe waste yang selalu ada 
dalam dunia bisnis dan industri (Gaspersz, 2008). Tipe waste 
tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.2.  
 
Tabel 2.2 Tipe Waste 

No. Tipe Waste Keterangan 

1. Environmental, 
Health, and 
Safety (EHS)  
 

Terjadi akibat kelalaian pihak-pihak 
tertentu dalam perusahaan untuk 
memahami prosedur EHS yang ada. Hal 
seperti ini akan menimbulkan dampak 
seringnya terjadi kecelakaan kerja.  

2. Defects Defects membutuhkan pengerjaan ulang 
untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 
Kerusakan, masalah pelaporan, kesalahan 
konversi, tidak lengkap, ambigu, atau 
ketidaksesuaian dengan spesifikasi serta 
pengujian yang terlewat adalah contoh 
defects.  

3. Overproduction 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. 

4. Waiting Waktu menganggur yang tidak menambah 
nilai. Diantaranya adalah waktu yang 
dipakai untuk antrian atau bahan yang 
menunggu untuk diproses . 
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Tabel 2.2 Tipe Waste (Lanjutan) 

No. Tipe Waste Keterangan 

5. Not Utilizing 
People’s Talent 

Tidak memanfaatkan kemampuan tenaga 
kerja pada pekerjaan atau tempat yang 
tepat dalam organisasi. Terjadi ketika 
tenaga kerja tidak mendapatkan tugas 
yang selayaknya atau mendapatkan 
pekerjaan yang terlalu sulit tanpa 
pelatihan.  

6. Transportation 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. 

7. Inventory Pasokan atau material (selain kebutuhan 
persediaan pengaman) yang tidak dikirim 
tepat waktu. Inventory juga mengakibatkan 
lembar kerja, tempat serta biaya 
tambahan.  

8. Movement 
(Motion of 
People) 

Pergerakan orang yang tidak menambah 
nilai produk, seperti mencari komponen 
karena tidak terdeteksi lokasi 
penyimpanannya, gerakan tambahan 
untuk mengoperasikan mesin, serta 
penanganan yang berulang-ulang. 

9. Excess 
Processing 

Mencakup proses-proses tambahan atau 
aktivitas kerja yang tidak perlu 
dikarenakan ketidaktepatan penggunaan 
peralatan, gagal mengkombinasi operasi 
kerja, dan lain-lain.  

Sumber: Land et al. (2008); Gaspersz (2008) 

 
Upaya untuk mengidentifikasi dan menghilangkan 

pemborosan di tempat kerja dapat menggunakan formulir E-
DOWNTIME. E-DOWNTIME merupakan akronim dari sembilan 
tipe waste yang terdapat dalam dunia bisnis dan industri 
(Gaspersz, 2008). Bentuk formulir E-DOWNTIME dapat dilihat 
pada Tabel 2.3.  

 



13 
 

Tabel 2.3 Formulir Identifikasi Waste di Tempat Kerja 

Jenis 
Waste 
(What) 

Sumber 
Waste 

(Where) 

Penanggung 
Jawab 
(Who) 

Waktu 
Terjadi 
(When) 

Alasan 
Terjadi 
(Why) 

Saran 
Perbaikan 

(How) 

      

      

Sumber: Gaspersz (2008) 

 
2.4.3 Value Stream Mapping 

Value stream mapping (VSM) merupakan suatu alat yang ideal 
sebagai langkah awal dalam melakukan proses perubahan untuk 
menerapkan Lean Manufacturing (Goriwondo et al., 2011). 
APICS Dictionary (2005) dalam Gaspersz (2008), mendefinisikan 
value stream sebagai proses-proses untuk membuat, 
memproduksi, dan menyerahkan produk ke pasar. Untuk proses 
pembuatan barang, value stream mencakup pemasok bahan 
baku, manufaktur, dan perakitan barang, serta jaringan 
pendistribusian kepada pelanggan.   

Value stream mapping adalah sebuah teknik untuk mengamati 
jalur produksi dari awal proses hingga akhir dengan menggambar 
representasi visual dari setiap proses beserta aliran material dan 
informasi yang terjadi (Kubiak dan Benbow, 2009). Value stream 
mapping diilustrasikan sebagai tangga dalam rumah Lean 
Tactical Tools karena pelaksana Lean menggunakan value 
stream mapping untuk memprioritaskan dan memilih proyek 
implentasi Lean (EPA, 2009). Lean Tactical Tools dapat dilihat 
pada Gambar 2.1.  

Value stream mapping terdiri dari dua tipe, yaitu current dan 
future state map. Current state map merupakan representasi 
visual value stream produk saat ini. Future state map merupakan 
representasi dari perbaikan lean pada current state map yang 
diinginkan di masa yang akan datang (Tapping et al., 2009). 
Terdapat simbol dan kaidah yang kompleks dalam penggunaan 
value stream mapping. Simbol tersebut menggambarkan aliran 
informasi, material, penyimpanan, dan banyak teknik spesifik 
lainnya dalam Lean, misalnya Kanban (Lee dan Snyder, 2006). 
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Simbol-simbol yang umum digunakan dalam value stream 
mapping dapat dilihat pada Tabel 2.3. 

Gambar 2.1 Lean Tactical Tools (EPA, 2009) 

 
Tabel 2.4 Lambang Value Stream Mapping 

Lambang Nama Deskripsi Catatan Praktis 

 
 

Customers/ 
Suppliers 

Digunakan untuk 
menunjukkan 
customers, 
suppliers, dan 
proses eksternal. 
Diletakkan di 
pojok kiri/kanan 
atas pada 
diagram. 

Memberikan 
informasi berupa 
nama dan lokasi 
customers/supplier
s, batch size/ 
waktu tunggu 
pengiriman 

 
 

Tahapan 
Proses 

Digunakan untuk 
menunjukkan 
suatu proses, 
beserta jumlah 
tenaga kerja yang 
dibutuhkan. 

Identifikasi nama 
proses dan 
identifikasi jenis 
proses beserta 
jumlah tenaga 
kerja 

 
 

Tenaga 
Kerja/ 
Operator 

Digunakan untuk 
menunjukkan 
jumlah tenaga 
kerja/ operator  

- 
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Tabel 2.4 Lambang Value Stream Mapping (Lanjutan) 

Lambang Nama Deskripsi Catatan Praktis 

 
 

Data Box Digunakan untuk 
menunjukkan 
seluruh informasi 
penting mengenai 
masing-masing 
proses. Secara 
umum, data box 
biasanya 
diletakkan 
dibawah tahapan 
proses. 

Contoh informasi 
proses yaitu waktu 
siklus, waktu setup, 
uptime, jumlah 
shift, batch size, 
WIP, % defects. 

 
 

Inventory Digunakan untuk 
menunjukkan 
jumlah dan lama 
waktu 
penyimpanan 

- 

 
 

Metode 
Pengiriman 

Digunakan untuk 
mengetahui 
metode 
pengiriman 

Mengidentifikasi 
metode 
pengiriman, 
frekuensi 
pengiriman, dan 
tanggal pengiriman 

 
 

Transporta
si Eksternal 

Perpindahan 
barang jadi ke 
customers atau 
bahan baku dari 
suppliers menuju 
perusahaan 

Lambang ini 
digunakan jika 
suppliers dilibatkan 
selama siklus 
produksi 

 
 

Perpindaha
n Material 

Material 
diproduksi dan 
dipindahkan 
menuju proses 
selanjutnya  

- 

 
 

Informasi 
Elektronik 

Komunikasi 
diantara proses 
dengan 
menggunakan 
aliran elektronik 

Contohnya sistem 
informasi IT 
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Tabel 2.4 Lambang Value Stream Mapping (Lanjutan) 

Lambang Nama Deskripsi Catatan Praktis 

 
Informasi 
Manual 

Komunikasi 
diantara proses 
secara manual 

Contohnya jadwal 
produksi dan 
jadwal pengiriman 

 

Timeline Timeline 
menunjukkan 
value added 
times (cycle time) 
dan non value 
added times 

Digunakan untuk 
menghitung lead 
time dan total cycle 
time 

 
 

Total 
Timeline 

Ringkasan 
informasi yang 
terdapat 
sepanjang 
segmen timeline.  

- 

 
 

Production 
Kanban 

Digunakan untuk 
memesan proses 
upstream untuk 
memproduksi apa 
yang dibutuhkan 
untuk pengisian 
kembali 
supermarket/pers
ediaan 

- 

 
 

Withdrawal 
Kanban 

Menginstruksikan 
material handler 
untuk mengambil 
dan megirim 
komponen dari 
supermarket/ 
persediaan 
menuju proses 
downstream 

- 

 
 

Signal 
Kanban 

Digunakan ketika 
titik pemesanan 
kembali dicapai 
dan batch baru 
harus diproduksi 

Batch Kanban 
dibutuhkan ketika 
proses pasokan 
harus diproduksi 
karena changeover 
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Tabel 2.4 Lambang Value Stream Mapping (Lanjutan) 

Lambang Nama Deskripsi Catatan Praktis 

 
 

Kanban 
Post 

Digunakan untuk 
menunjukkan 
dimana Kanban 
dikumpulkan 
untuk diambil dari 
material handler 
menuju proses 
pengisian 
kembali 

Pos Kanban dapat 
menjadi kotak surat 
yang 
mengumpulkan 
kartu Kanban  

 
 

Kanban 
Burst 

Digunakan untuk 
menyoroti 
perbaikan yang 
dibutuhkan dan 
merencanakan 
ruang kerja 
Kaizen yang 
paling kritis 

- 

 
 

Sequenced 
Pull Ball 

Digunakan untuk 
menunjukkan 
sistem pull yang 
memberikan 
instruksi proses 
sub-assembly  

Untuk 
memproduksi tipe 
dan jumlah produk 
yang diantisipasi 
tanpa 
menggunakan 
supermarket  

 
 

Super-
market 

Lambang 
persediaan pada 
sistem Kanban 

Hanya terdapat 
sedikit persediaan 

 
 

Safety 
Stock/ 
Buffer 
Stock 

Menujukkan 
persediaan 
pengaman, untuk 
mengatasi 
permasalahan 
permintaan 
customer yang 
berfluktuasi 

Hanya bersifat 
sementara, bukan 
persediaan 
permanen 
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Tabel 2.4 Lambang Value Stream Mapping (Lanjutan) 

Lambang Nama Deskripsi Catatan Praktis 

 

Physical 
Pull 

Supermarket 
menghubungkan 
proses 
downstream 
dengan 
pemindahan fisik 

- 

 

Load 
Levelling 

Untuk 
menunjukkan 
tanda Kanban 
dalam rangka 
meratakan 
volume dan 
waktu produksi 

- 

 

FIFO (First 
In, First 
Out) 

Digunakan ketika 
proses 
berhubungan 
dengan sistem 
FIFO 

- 

Sumber: Arcidiacono et al. (2012); Lee dan Snyder (2006) 

 
Poin-poin penting dalam membuat value stream mapping 

antara lain (Harry et al., 2010): 
1. Memilih produk yang akan diamati 
2. Mengamati setiap level pintu-ke-pintu sepanjang value stream  
3. Mencantumkan aliran material dan informasi yang terjadi 
4. Menggunakan stopwatch untuk mengetahui setiap waktu yang 

diperlukan dan jangan menggunakan waktu standar  
5. Menggambarkan value stream map berdasarkan pengamatan 

yang dilakukan sendiri. 
Value stream mapping terdiri dari tiga bagian utama yaitu 

aliran proses produksi atau aliran material yang digambar dari kiri 
ke kanan beserta data box dibawahnya, aliran komunikasi atau 
informasi yang terletak di bagian atas, dan timeline (garis waktu) 
atau jarak tempuh yang terletak di bagian paling bawah (Nash 
dan Poling, 2008 dalam Kurnia, 2011). Contoh value stream 
mapping dapat dilihat pada Gambar 2.2.  
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Gambar 2.2 Contoh Value Stream Mapping (Sumber: EPA, 2009) 
 
2.5 Six Sigma  
2.5.1 Konsep Six Sigma 

Six sigma ditemukan oleh Perusahaan Motorola pada tahun 
1980-an untuk menggambarkan tingkat kualitas yang tinggi yang 
berusaha dicapai perusahaan tersebut. Sigma (𝜎) merupakan 
singkatan deviasi standar dari jumlah proses (Reid, 2012). Six 
sigma adalah suatu metodologi bisnis yang bertujuan 
meningkatkan nilai-nilai kapabilitas dari aktivitas proses bisnis. 
Tujuan six sigma adalah meningkatkan kinerja bisnis dengan 
mengurangi berbagai variasi proses yang merugikan, mereduksi 
kegagalan produk atau proses, menekan cacat produk, serta 
meningkatkan kualitas produk pada tingkat yang maksimal 
(Hidayat, 2007).  

Suatu proses mencapai six sigma berarti dalam satu juta 
peluang hanya terdapat 3,4 cacat dan proses tersebut dapat 
dikatakan mendekati sempurna. Defect Per Million Opportunities 
merupakan ukuran kegagalan program peningkatan kualitas six 
sigma yang menunjukkan banyaknya cacat atau kegagalan per 
sejuta kesempatan (Brue, 2002 dalam Yuniawan, 2008). 
Konversi nilai six sigma dengan jumlah cacat produk per satu juta 
produksi (defect per million) dapat dilihat pada Tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 Konversi Level Sigma terhadap DPMO, Yield dan Cpk 

Sigma DPMO Yield Cpk 

1,50 500.000 50% 0,50 

3,00 66.800 93,320% 1,00 

3,50 22.700 97,730% 1,17 

4,00 6.210 99,3790% 1,33 

4,50 1.350 99,8650% 1,50 

5,00 230 99,9770% 1,67 

6,00 3,4 99,99966% 2,00 

Sumber: Santoso (2007) 

 
Six sigma merupakan suatu pendekatan jaminan dan 

manajemen mutu yang baru dan muncul dengan penekanan 
pada peningkatan kualitas berkelanjutan. Tujuan utama dari 
pendekatan ini adalah untuk mencapai tingkat kualitas dan 
reliability yang memenuhi dan bahkan melebihi tuntutan dan 
harapan pelanggan saat ini. Pendekatan six sigma berguna 
dalam perbaikan proses bisnis secara keseluruhan dan 
penciptaan kualitas khas suatu produk akhir (Klacmer, 2006).  
 
2.5.2 Tahapan Six Sigma 

Six sigma merupakan suatu cara yang efektif untuk mencari 
tahu di mana kebutuhan proses terbesar dan titik paling terlemah 
dari suatu proses. Six sigma juga menggambarkan indikator yang 
terukur dan data yang memadai untuk analisis (Sokovic et al., 
2006). Untuk mencapai tingkatan six sigma yang utuh, 
perusahaan harus mampu mengimplementasikan six sigma 
dengan menggunakan pendekatan DMAIC (Define, Measure, 
Analyze, Improve, dan Control) (Sukmoro, 2010). Ilustrasi 
tahapan proses six sigma dapat dilihat pada Gambar 2.3.  
a. Define (Mendefinisikan) 

Define adalah mendefinisikan secara formal sasaran process 
improvement yang akan dicapai. Kebutuhan pelanggan dan 
strategi perusahaan juga dipenuhi dengan konsisten 
(Sukmoro, 2010). Pada tahap ini didefinisikan kebutuhan 
sumber daya, hambatan yang ada, berkaitan dengan 
infrastruktur dan lingkungan kerja ketika menerapkan proyek 
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six sigma sehingga dapat diantisipasi dan diperbaiki 
(Gaspersz, 2008).  

Gambar 2.3 Tahapan Proses Six Sigma (EPA, 2009) 
 

b. Measure (Mengukur) 
Measure artinya mengukur kinerja proses saat ini sebagai 
patokan awal dan dibandingkan dengan target yang 
ditetapkan (Sukmoro, 2010). Pada tahap ini ditetapkan 
rencana pengumpulan data termasuk mengendalikan 
peralatan pengukuran agar memperoleh data yang akurat bagi 
keperluan analisis tahap selanjutnya dari setiap proyek six 
sigma (Gaspersz, 2008).  

c. Analyze (Menganalisis) 
Analyze yaitu menganalisis hubungan sebab dan akibat 
berbagai faktor untuk mengetahui akar masalah dominan yang 
memengaruhi performa kerja dan tingkat kerusakan. Hasil 
analisis ini berupa rekomendasi terhadap perlunya mengambil 
tindakan terhadap kemungkinan risiko buruk yang terjadi dan 
tindakan modifikasi atau pengembangan bagi percepatan 
peningkatan produktivitas yang mungkin dapat dicapai 
(Sukmoro, 2010). Pada tahapan ini dilakukan analisa stabilitas 
proses, kapabilitas proses, serta sumber-sumber dan akar 
penyebab masalah yang menghambat peningkatan kinerja 
organisasi (Gaspersz, 2008).  

d. Improve (Meningkatkan) 
Improve adalah mengembangkan dengan uji coba dan 
penerapan solusi yang telah direkomendasikan sehingga 
tercipta kemampuan proses optimal untuk menghasilkan 
produk yang sesuai dengan panduan mutu, persyaratan, 
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pelanggan, dan target produksi (Sukmoro, 2010). Perbaikan 
dilakukan dengan mengubah proses dan mengoptimalkan 
karakteristik seperti kreativitas dengan cara yang lebih baik, 
lebih murah, dan lebih cepat. Untuk proses yang ditingkatkan, 
maka perlu dimiliki pengetahuan yang cukup dari proses itu 
sendiri dan metode yang akan digunakan dalam rangka 
perbaikan (Klacmer, 2006). 

e. Control (Mengendalikan) 
Control artinya melakukan pengendalian proses sehingga 
variasi yang terjadi pada kemampuan proses dapat dieliminasi 
atau benar-benar dikendalikan (Sukmoro, 2010). Control 
dapat dilakukan dengan mendokumentasikan hasil-hasil 
peningkatan kinerja organisasi dan menstandarisasikan 
praktik-praktik kerja terbaik dari proyek six sigma ke dalam 
prosedur-prosedur kerja agar dijadikan sebagai pedoman 
kerja standar (Gaspersz, 2008). 

 
2.6 Lean Six Sigma 

Sasaran dari Lean adalah untuk menciptakan aliran lancar dari 
produk sepanjang proses value stream dan menghilangkan 
semua jenis pemborosan yang ada, sedangkan sasaran dari Six 
Sigma adalah peningkatan kapabilitas proses sepanjang value 
stream untuk mencapai zero defect dan menghilangkan variasi 
yang ada (Gaspersz, 2008). Kombinasi metode Lean dan Six 
Sigma merupakan alat yang efektif untuk memecahkan masalah 
dan menciptakan peningkatan transformasional yang cepat 
dengan biaya yang lebih rendah (Niu et al., 2010). Metode Lean 
Six Sigma dianggap sebagai strategi bisnis yang kuat dan 
digunakan sebagai metode perbaikan terus-menerus yang 
terstruktur, serta secara efektif mengurangi variabilitas proses 
dan meningkatkan kualitas dalam proses bisnis menggunakan 
alat statistik (Chen dan Lyu, 2009). 

Suatu metodologi perbaikan proses seperti Lean Six Sigma 
dapat memberikan keuntungan bagi setiap organisasi, baik 
organisasi besar maupun kecil. 
Dengan berfokus pada teknik intuitif seperti pemetaan proses, 
pemeriksaan kesalahan, dan standarisasi, Lean Six Sigma 
mudah dipahami dan sangat transparan, serta dapat 
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meningkatkan komunikasi dan partisipasi seluruh pihak terkait. 
Jika diimplemetasikan dengan bijaksana, Lean Six Sigma dapat 
menjadi metode yang kuat dan mudah diadaptasikan (Maleyeff, 
2007). Prinsip-prinsip fokus Lean dan Six Sigma dapat dilihat 
pada Tabel 2.5.  
Tabel 2.5 Prinsip-prinsip Fokus Lean dan Six Sigma 
Fokus Lean Fokus Six Sigma 

Eliminasi pemborosan Mengurangi variasi proses 
Menyeimbangkan aliran 
dalam proses (value stream) 

Identifikasi akar-akar penyebab dari 
masalah 

Reduksi cycle time Menciptakan output proses yang 
seragam dan bebas cacat 

Sangat penting untuk 
meningkatkan produktivitas 

Sangat penting untuk meningkatkan 
kapabilitas proses dan kualitas 
produk 

Sumber: Gaspersz (2008) 

 
2.7 Statistical Process Control  

Statistical Process Control (SPC) atau pengendalian proses 
statistikal adalah sebuah aplikasi teknik statistik yang berfungsi 
dalam pengendalian proses yang ditemukan pada 1924 oleh 
Walter A. Shewart. SPC dapat mengidentifikasi dan 
membedakan apakan sebuah proses dalam keadaan variasi 
normal atau fluktuasi abnormal (Hidayat, 2007). SPC lebih 
menekankan pada pengendalian proses berdasarkan data yang 
dianalisis menggunakan alat-alat statistika, bukan sekedar 
penerapan alat-alat statistika dalam proses industri (Gaspersz, 
2012). 
 
2.7.1 Diagram Pareto 

Diagram pareto merupakan grafik yang mengurutkan data 
secara menurun dari kiri ke kanan. Data yang penting berada di 
sebelah kiri dan yang lainnya di sebelah kanan. Diagram ini 
digunakan untuk mengklasifikasikan masalah menurut sebab dan 
gejalanya. Masalah akan didiagramkan menurut prioritas atau 
kepentingannya dengan menggunakan diagram batang 
(Marimin, 2004). Diagram pareto tidak hanya menunjukkan 
peringkat dari ukuran relatif masalah mutu, tetapi juga merupakan 
alat bantu visual yang bermanfaat. Diagram pareto khususnya 
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bermanfaat untuk menganalisis masalah mutu yang ditentukan 
dari grafik kendali, yaitu berada di luar rentang spesifikasi 
(Blocher et al., 2007). Contoh diagram pareto dapat dilihat pada 
Gambar 2.4  

 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Gambar 2.4 Contoh Diagram Pareto (EPA, 2009) 

 
Diagram pareto yang menunjukkan akibat suatu masalah 

antara lain kualitas, biaya, pengiriman dan metode kerja, 
sedangkan diagram pareto yang menunjukkan penyebab suatu 
masalah antara lain operator, mesin, bahan baku dan metode 
kerja (Kuswadi dan Mutiara, 2004). Ada beberapa langkah yang 
perlu diikuti untuk menyajikan data dalam bentuk grafik sesuai 
prinsip pareto (Al-Assaf, 2003): 
1. Identifikasi suatu masalah mutu yang akan dipelajari 
2. Tentukan dan laksanakan suatu metode pengumpulan data 
3. Kelompokkan masalah tadi menurut jenisnya 
4. Hitung frekuensi masalah menurut kategori tertentu 
5. Letakkan frekuensi setiap kategori pada diagram batang dan 

disusun menurut frekuensi yang terbanyak hingga terkecil dari 
kiri ke kanan pada sumbu horizontal (sumbu X). Dua sumbu 
vertikal harus dibuat, sumbu vertikal sebelah kiri (sumbu Y) 
akan dibagi menurut interval tertentu hingga mencapai jumlah 
frekuensi tertinggi, sementara garis vertikal kanan dibagi 
menjadi besaran presentase dari 0% hingga 100%.  
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6. Jumlahkan nilai-nilai persentase grafik batang dan hitung nilai 
total kumulatif di seluruh tiap-tiap grafik batang. Letakkan nilai 
totalnya pada grafik yang sama, tetapi dalam bentuk grafik 
garis. 

 
2.7.2 Peta Kendali  

Peta kendali (control chart) merupakan bagan atau grafik garis 
yang menunjukkan perubahan data dari waktu ke waku sehingga 
dengan pencantuman batas maksimum dan minimum dapat 
diketahui apakah data yang ada masih dalam batas kendali atau 
tidak (Kuswadi dan Mutiara, 2004). Tujuan dari peta kendali 
adalah untuk mengidentifikasi kejadian penyebab khusus dengan 
cepat. Ketika suatu kejadian ditunjukkan pada grafik, misalnya 
jika pengukuran berada di luar batas kontrol, maka proses 
dihentikan dan penyebabnya diselidiki. Penyebabnya 
diidentifikasi, dihilangkan, dan prosesnya ditingkatkan. Selain itu, 
peta kendali juga mencari pola pada peta kendali. Jika memang 
terdapat pola, itu bisa menjadi indikasi bahwa proses tidak stabil 
(Woo dan Wong, 2007).  

Peta kendali dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu variabel 
dan atribut. Peta kendali variabel digunakan untuk memantau 
karakteristik yang dapat diukur dan memiliki nilai-nilai rangkaian 
kesatuan, seperti tinggi, berat, atau volume. Peta kendali atribut 
digunakan untuk memantau karakteristik yang memiliki nilai-nilai 
diskrit dan dapat dihitung. Peta kendali atribut dapat dievaluasi 
dengan keputusan sederhana seperti ya atau tidak, contohnya 
warna, rasa, atau bau (Reid dan Sanders, 2012). Jenis peta 
kendali untuk data variabel diklasifikasikan berdasarkan 
rekapitulasi statistik subgrup, antara lain (Sall et al., 2005): 
1. Peta x-Bar, menunjukkan rata-rata subgrup 
2. Peta r, menunjukkan jangkauan subgrup (maksimum-

minimum) 
3. Peta s, menunjukkan standar deviasi subgrup 
Jenis peta kendali untuk data atribut yang juga diklasifikasikan 
berdasarkan rekapitulasi statistik subgrup, antara lain: 
1. Peta p, menunjukkan proporsi item non conforming (defective) 

dalam sampel subgrup 
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2. Peta np, menunjukkan jumlah item non conforming (defective) 
dalam sampel subgrup 

3. Peta c, menunjukkan jumlah non conformities (defects) dalam 
sampe subrup yang biasanya terdiri dari satu unit inspeksi 

4. Peta u, menunjukkan jumlah non conformities (defects) per 
unit dalam sampel subgrup dengan jumlah unit inspeksi 
sembarang 
Conforming atau non conforming unit, digunakan untuk 

mendeskripsikan gagal atau tidak gagal, diterima atau cacat, ada 
atau tidak ada, dan lain-lain, misalnya bantalan peluru, faktur, 
pekerja, dan lain-lain, sedangkan conformities atau non 
conformities digunakan untuk mendeskripsikan banyaknya eror 
atau kesalahan, bukan sebaliknya, misalnya berapa banyak 
kesalahan penjualan, pengiriman truk, dan lain-lain (Oakland, 
2008). Peta kendali p digunakan untuk mengukur proporsi 
ketidaksesuaian (penyimpangan atau cacat) dari kelompok suatu 
inspeksi yang berarti untuk mengendalikan proporsi item yang 
tidak memenuhi spesifikasi dalam suatu proses (Marimin, 2004).  
 
2.8 Root Cause Analysis 

Untuk mengatasi masalah, pertama kali faktor penyebab 
masalah harus diketahui dan dipahami. Menurut Handley, 2000 
dalam Yuniarto, 2012, akar penyebab menimbulkan alasan yang 
paling mendasar untuk timbulnya kondisi atau masalah yang 
tidak diinginkan. Akar penyebab adalah alasan untuk sebuah 
penyimpangan atau ketidaksesuaian. Mengidentifikasi akar 
penyebab adalah kunci untuk mencegah masalah serupa 
terulang kembali.  

Ada berbagai macam alat dan metode untuk menentukan akar 
penyebab peristiwa atau kegagalan tertentu (Barbera et al., 2010 
dalam Oliva et al., 2012). Root Cause Analysis (RCA) atau 
analisis akar penyebab adalah metode pemecahan masalah 
yang mencoba untuk mengidentifikasi akar penyebab kesalahan 
atau masalah pada suatu kegiatan operasi (Kiran, 2013). Tujuan 
Root Cause Analysis (RCA) adalah untuk mengidentifikasi akar 
penyebab masalah dalam rangka untuk menjaga masalah 
terulang kembali dengan menggunakan prosedur yang terstruktur 
(Yuniarto, 2012).  
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2.8.1 Diagram Sebab-Akibat 
Diagram sebab akibat (cause and effect diagram) adalah 

metode grafis sederhana untuk membuat hipotesis mengenai 
rantai penyebab dan akibat serta untuk menyaring potensi 
penyebab dan mengorganisasikan hubungan antar variabel 
(Evans dan Lindsay, 2007). Diagram ini sering disebut diagram 
tulang ikan (fishbone diagram) yang digunakan untuk 
menganalisis suatu proses atau situasi dan menemukan 
kemungkinan penyebab suatu persoalan atau masalah yang 
sedang terjadi. Penyebab dapat diklasifikasikan dalam beberapa 
penyebab utama yaitu metode kerja, bahan baku, pengukuran 
manusia dan lingkungan (Marimin, 2004). Format diagram sebab 
dan akibat secara umum dapat dilihat pada Gambar 2.5.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.5 Format Diagram Sebab-Akibat (Marimin, 2004) 

 
Diagram ini merupakan perangkat yang mendorong untuk 

memutar otak secara terbuka untuk menghasilkan gagasan (Lind 
et al., 2007). Berikut ini tahapan yang dilakukan dalam menyusun 
diagram sebab dan akibat (Herjanto, 2008):  
1. Tentukan masalah/akibat yang akan dicari penyebabnya. 

Tuliskan dalam kotak yang menggambarkan kepala ikan yaitu 
yang berada di ujung tulang utama. 

2. Tentukan grup kelompok faktor-faktor penyebab utama yang 
mungkin menjadi penyebab masalah itu dan tuliskan masing-
masing pada kotak cabang. Pada umumnya, pengelompokkan 
didasarkan atas unsur material, peralatan (mesin), metode 
kerja (manusia), dan pengkuran (inspeksi). 

3. Pada setiap cabang, tulis faktor-faktor penyebab yang lebih 
rinci yang dapat  menjadi faktor penyebab masalah yang 
dianalisis. 
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4. Lakukan analisis dengan membandingkan data atau keadaan 
dengan persyaratan untuk setiap faktor dalam hubungannya 
dengan akibat, sehingga dapat diketahui penyebab utama 
yang mengakibatkan terjadinya masalah mutu yang diamati.  

 
2.8.2 Failure Mode and Effect Diagram (FMEA) 

Failure Mode and Effect Diagram (FMEA) adalah proses untuk 
mengidentifikasi kemungkinan cacat sebelum hal tersebut terjadi 
dengan menggunakan skala penilaian. Tujuannya adalah untuk 
mengidentifikasi daerah-daerah di mana tindakan preventif akan 
berguna dalam proses (Thomsett, 2005). Analisa FMEA dapat 
digunakan untuk menganalisa kegagalan proses yang potensial, 
dan mengevaluasi prioritas resiko untuk nantinya membantu 
menentukan tindakan yang sesuai pada tahap implementasi 
(Kholil dan Cahyono, 2006). 

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). 
 
2.9 Penelitian Mengenai Lean Six Sigma 

Salah satu penelitian mengenai implementasi Lean dilakukan 
oleh Ismail Kurnia (2011) dengan judul Implementasi Lean 
Production System Menggunakan Value Stream Mapping di Line 
Small Press Stamping.  Penelitian tersebut dilakukan dengan 
studi kasus pada sistem produksi di PT. Adyawinsa Stamping 
Industries dan menghasilkan beberapa improvement pada 
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kegiatan produksi. Dari current condition state map yang telah 
dibuat, kemudian dilakukan improvement dan diperoleh beberapa 
hasil antara lain penurunan waktu pergantian atau proses setup 
dari 17,4 menit menjadi 7,02 menit, production lead time 
berkurang sebanyak 75% (dari 0.28 hari menjadi 0.07 hari), travel 
distance berkurang sepanjang 33,74% (dari 0,053 menjadi 
0,033), dan total lead time berkurang sebanyak 1,63% (dari 
15,293 hari menjadi 15,043 hari).  

Sukardi dkk (2011) melakukan penelitian yang berjudul 
Aplikasi Six Sigma pada Pengujian Kualitas Produk di UKM 
Keripik Apel Tinjauan Dari Aspek Proses. Tujuan penelitian 
tersebut adalah untuk mengukur kemampuan proses frying dan 
spinning, menghitung nilai sigma proses tersebut, menganalisis 
faktor penyebab ketidaksesuaian keripik berdasarkan 
spesifikasinya serta merekomendasikan peningkatan kualitas 
pada industri keripik. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 
unit dalam 20 pengamatan. Dalam tahap define, diketahui produk 
cacat terbanyak dihasilkan dari proses spinning sebanyak 32,5%. 
Dalam tahap measure Cp diperoleh sebesar 0,64 dan nilai Ppk 
sebesar 0,49 serta nilai sigma sebesar 2,11 𝜎 yang berarti bahwa 
kualitas keripik apel yang dihasilkan oleh industri cukup baik 
(berada pada rata-rata sigma industri di Indonesia). Pada tahap 
analyze dengan menggunakan diagram tulang ikan, faktor 
penyebab keripik hancur adalah mesin, manusia dan metode. 
Rekomendasi yang diberikan untuk mengurangi cacat antara lain 
melakukan evaluasi pekerja yang dilakukan secara periodik, 
menyusun SOP dan menganalisis kembali jadwal maintenance. 

Penelitian mengenai Lean Six Sigma dilakukan oleh 
Mandahawi, et al.  (2012) dengan judul An Application of 
Customized Lean Six Sigma to Enhance Productivity at a Paper 
Manufacturing Company. Dalam penelitian tersebut dilakukan 
sebuah studi perbaikan proses yang diterapkan pada perusahaan 
manufaktur koran lokal dengan metodologi Lean Six Sigma yang 
disesuaikan. Metodologi manajemen proyek DMAIC (Define, 
Measure, Analyze, Improve, dan Control) dan berbagai alat lean 
digunakan untuk mempersingkat proses dan meningkatkan 
produktivitas. Dua ukuran kinerja yaitu tingkat produksi dan 
Overall Equipment Effectiveness (OEE) digunakan untuk 
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mengevaluasi kinerja dari bagian pencetakan dan pemotongan. 
Setelah dilakukan identifikasi waste, terdapat tujuh tipe waste 
pada mesin pemotong dan mesin cetak. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa kenaikan tingkat produksi terjadi  untuk 
mesin cetak sebesar 5% dan untuk mesin pemotong 10%. Selain 
itu, OEE untuk mesin pencetakan dan pemotongan telah 
meningkat sebesar masing-masing 21,6% dan 48,45%. Untuk 
mencapai manfaat jangka panjang dari pendekatan Lean Six 
Sigma, sesi kesadaran dan pelatihan dilakukan untuk memulai 
perubahan budaya yang berfokus pada masing-masing personil, 
bukan terfokus hanya pada hasil. Target ini juga telah dicapai 
setelah manajemen memutuskan untuk memulai sebuah proyek 
5-S untuk seluruh organisasi. 
 
 

 


