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Pratama Singosari, Malang). Skripsi. Pembimbing: Mas’ud 
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RINGKASAN 
 

Tingginya permintaan kebutuhan pangan menjadi 
tantangan tersendiri bagi industri pangan seperti industri tepung 
agar. Menurut Pusdatin KKP (2012), volume ekspor tepung agar 
dapat mencapai 3.707.465 kg. Data tersebut merepresentasikan 
tingginya angka permintaan tepung agar. Maka dari itu, 
perusahaan pengolahan tepung agar harus mampu memenuhi 
ekspektasi konsumen. PT. Srigunting Pratama merupakan salah 
satu perusahaan yang memproduksi tepung agar. Akibat adanya 
persaingan industri, PT. Srigunting Pratama dituntut untuk 
melakukan perbaikan pada aktivitas produksinya agar 
menghasilkan produk yang berkualitas, efektif dan efisien. Salah 
satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mereduksi 
waste yang terjadi di dalam aktivitas perusahaan. Maka dari itu, 
tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis serta 
penyebab waste yang terjadi dan memberikan rekomendasi 
perbaikan dalam mereduksi waste kepada PT. Srigunting 
Pratama.  

Lean manufacturing merupakan metode untuk 
mengidentifikasi dan mereduksi waste. Penelitian dilakukan 
dengan menggambarkan proses aktual berupa aktivitas value 
added, non value added, dan necessary but non value added di 
perusahaan melalui Value Stream Mapping (VSM). Value Stream 
Analysis Tools (VALSAT) digunakan untuk mengidentifikasi 
penyebab pemborosan spesifik. Berdasarkan penyebab 
pemborosan kemudian diberikan rekomendasi perbaikan yang 
tepat. Simulasi model dengan software “ARENA 16” untuk 
mengevaluasi perbaikan tanpa mengimplementasikan secara 
langsung. 

Hasil yang diperoleh adalah ditemukannya pemborosan 
dengan jenis waiting, human potential, inappropriate design, 
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uncessary motion, inappropriate process. Rekomendasi 
perbaikan yang diberikan berupa menetapkan standar kualitas 
rumput laut, menerapkan bin system, memperlengkapi beberapa 
mesin dengan alat bantu timer, meningkatkan kapasitas bak filter, 
dan menerapkan penjadwalan proses produksi yang efisien. 
Hasil simulasi menunjukan adanya pengurangan total waktu 
siklus sebesar 22,81% dan pengurangan non value added activity 
sebesar 42,50%. 
Kata Kunci : Lean Manufacturing, Simulasi Model, Tepung  

  Agar, VALSAT, VSM, Waste 
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SUMMARY 
 
  The high demand for food a challenge for the food industry 
such as the agar powder industry. According to Pusdatin KKP 
(2012), export volume of agar powder can reach 3.707.465 kg. 
That data represent high rates of flour demand. Therefore, agar 
powder processing companies must be able to meet consumer 
expectations.PT. Srigunting Pratama is one of the companies that 
produce agar powder. As a result of industrial competition, PT. 
Srigunting Pratama is required to make improvement to its 
production activites in order to produce products that have good 
quality in an effective an efficient way. One effort that can be done 
is to reduce the waste that occurs in the company’s activites. 
Therefore, the purpose of this study is to identify the types and 
causes of waste that occur and provide recommendations for 
improvements in reducing waste to PT. Srigunting Pratama.  

Lean manufacturing is a method for identifying and 
reducing waste. The research was conducted by describing the 
actual process in the form of value added, non value added, and 
necessary but non value added activities in the company through 
Value Stream Mapping (VSM). Value Stream Analysis Tools 
(VALSAT) is used to identify specific causes of waste. Based on 
the causes of waste, then the recommendations for improvement 
are given. Simulation model with “ARENA 16” software is done to 
evaluate improvements without implementing them directly.   

The results obtained were the discovery of waste with the 
types of waiting, human potential, inappropriate design, 
uncessary motion, and inappropriate process. Recommendations 
for improvement that can be given are setting quality standards 
for seaweed, implementing bin systems, equipping several 
machines with timer. Increasing filter capacity, and implementing 
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efficient production scheduling. The simluation results show a 
reduction In the total cycle time of 22.81% and a reduction in non 
value added activity by 42.50%. 
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I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Dewasa ini, tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi 
berdampak langsung atas meningkatnya permintaan kebutuhan 
pangan. Tingginya permintaan kebutuhan pangan menjadi 
tantangan tersendiri bagi industri manufaktur. Salah satu industri 
manufaktur yang bergerak pada pengolahan pangan adalah 
industri tepung agar. Tepung agar merupakan salah satu bahan 
pangan yang mengalami peningkatan permintaan, mulai dari 
permintaan sebagai bahan setengah jadi bagi industri lain atau 
langsung kepada konsumen. Menurut Pusdatin KKP (2012), 
volume ekspor tepung agar dapat mecapai 3.707.465 kg. Data 
tersebut merepresentasikan tingkat tingginya angka permintaan 
tepung agar. Maka dari itu, industri pengolahan tepung agar 
harus mampu memenuhi ekspektasi konsumen dengan membuat 
produk yang berkualitas secara efektif dan efisien agar dapat 
bersaing dengan industri lain.  
     Persaingan di dunia industri membuat perusahaan harus 
memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat 
meliputi aspek kualitas, harga, ketepatan waktu, dan fleksibelitas. 
Salah satu usaha peningkatan keunggulan kompetitif yaitu 
dengan cara mereduksi waste (pemborosan). Waste 
(pemborosan) dapat terjadi karena adanya aktivitas kerja yang 
tidak menimbulkan nilai tambah sepanjang aliran proses saat 
proses perubahan input menjadi output. Menurut Taylor and 
David (2001), pemborosan dikategorikan menjadi 12 jenis yaitu 
overproduction, waiting, transportation, inappropriate processing, 
unnescessary inventory, unnescessary motions, defect, power 
and energy, human potential, enviromental polution, 
unnescessary overhead, dan inappropriate design. Pemborosan 
dapat terjadi di perusahaan apapun, termasuk pada industri 
pengolahan rumput laut menjadi tepung agar seperti PT. 
Srigunting Pratama. 
     PT. Srigunting Pratama merupakan perusahaan tepung agar 
yang telah berdiri sejak 4 Februari 1986. Produk tepung agar 
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yang diproduksi PT. Srigunting Pratama merupakan produk B2B 
(Business to Business) yang dijual dalam kuantitas besar sebagai 
raw material bagi perusahaan lain. Salah satu tantangan utama 
yang dihadapi  PT. Srigunting Pratama adalah menghasilkan 
produk tepung agar yang berkualitas, terkendali, efektif dan 
efisien agar dapat bersaing dengan kompetitor produk sejenis. 
Maka dari, itu diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan 
keunggulan kompetitif dari industri tersebut. Usaha yang dapat 
dilakukan adalah dengan cara meminimasi pemborosan (waste) 
yang terjadi pada proses produksi.  
     Dari hasil pengamatan awal, pemborosan yang teridentifikasi 
selama aliran proses produksi adalah adanya waktu menunggu 
(waiting) pada beberapa stasiun kerja. Hal ini disebabkan karena 
menunggu bahan baku berupa rumput laut yang diambil dari 
gudang sebelum masuk pada proses pemasakan. Waktu 
menunggu juga terjadi pada beberapa stasiun kerja seperti pada 
mesin filtrasi yang mengalami waktu menganggur dikarenakan 
kurang efisiennya perpindahan aliran bahan baku pada stasiun 
kerja sebelumnya. Selain itu pada stasiun penepungan juga 
mengalami pemborosan berupa tidak efesiennya penggunaan 
mesin pengecilan ukuran dan penepungan yang mengakibatkan 
penumpukan lembaran agar yang akan diolah. Pemborosan lain 
disebabkan oleh unnecesarry motion yang diakibatkan oleh 
tenaga kerja yang sering melakukan aktivitas yang tidak perlu 
seperti pengerjaan ulang, kegiatan mencari peralatan karena 
tidak keteraturan penyimpanan peralatan, dan gerakan-gerakan 
lain yang harusnya dihindari seperti merokok, berjalan-jalan, 
bergurau selama proses berlangsung. Hal tersebut 
menyebabkan proses produksi tepung agar tidak berjalan efisien. 
     Efisiensi bertujuan untuk meningkatkan ketepatan cara, 
usaha, dan kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak 
membuang-buang waktu, tenaga, dan biaya (Mulyadi, 2007). 
Efisiensi proses sangatlah penting dalam aktivitas perusahaan. 
Beberapa metode yang umum digunakan untuk meningkatkan 
efisiensi adalah Ranked Positional Weight, Killbridge-Wester, 
RETAD, Data Envelope Analysis, Lean Manufacturing dan lain-
lain. Dari antara beberapa metode tersebut, lean manufacturing 
mempunyai keunggulan berupa aktivitas peningkatan efisiensi 
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dengan menggunakan energi dan pemborosan yang sangat 
sedikit untuk memenuhi keinginan konsumen (Gasperz, 2007). 
     Lean manufacturing merupakan konsep perampingan yang 
berorientasi pada aktivitas untuk mengurangi pemborosan 
(waste). Menurut Hartini et al., (2009) lean manufacturing mampu 
mengoptimalkan performansi dari sistem dan proses produksi 
dengan cara mengidentifikasi jenis pemborosan, mengukur 
tingkat pemborosan, menganalisa akar penyebab pemborosan, 
dan mencari solusi perbaikan atau peningkatan performansi 
secara komprehensif. Metode yang digunakan untuk proses 
implementasi lean manufacturing adalah value stream mapping 
(VSM) dan value stream analysis tools (VALSAT). VSM 
digunakan untuk memvisualisasikan aliran proses material, 
waktu, dan informasi secara menyeluruh (Gasperz, 2008). 
VALSAT digunakan untuk meminimasi pemborosan (waste) 
secara terarah berdasarkan visualisasi dari VSM (Winati dkk., 
2017). Selain itu dilakukan simulasi pemodelan sistem dengan 
bantuan software “ARENA 16” yang digunakan untuk 
mengevaluasi dan memberi usulan terhadap suatu sistem tanpa 
harus implementasi secara langsung. 
 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, 
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Apa saja jenis dan penyebab pemborosan (waste) pada 

proses produksi tepung agar di PT. Srigunting Pratama? 
2. Bagaimana rekomendasi perbaikan untuk mereduksi 

pemborosan (waste) yang terjadi pada proses produksi 
tepung agar di PT. Srigunting Pratama? 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

     Tujuan yang ingin dicapai adalah: 
1. Mengidentifikasi jenis dan penyebab pemborosan (waste) 

pada proses produksi tepung agar di PT. Srigunting Pratama. 
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2. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk mereduksi 
pemborosan (waste) yang terjadi pada proses produksi 
tepung agar di PT. Srigunting Pratama. 
 

1.4 Manfaat 

     Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah 
1. Secara akademis penelitian ini diharapkan memberikan 

pemahaman mengenai jenis pemborosan (waste) yang ada 
di perusahaan dan metode yang tepat untuk mereduksi 
pemborosan sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

2. PT. Srigunting Pratama dapat mengetahui jenis dan 
penyebab pemborosan (waste) pada proses produksi tepung 
agar. 

3. Sebagai bahan pertimbangan bagi PT. Srigunting Pratama 
dalam mereduksi pemborosan (waste) yang terjadi pada 
proses produksi tepung agar untuk meningkatkan efisiensi 
proses. 
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II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tepung Agar 

     Tepung agar merupakan hasil olahan dari rumput laut menjadi 
agar-agar dalam bentuk tepung (powder). Pada umumnya tepung 
agar diproduksi dari rumput laut yang tergolong dalam kelas 
Rhodopyceae seperti Gelidium sp., Gracilia sp., Hypnea sp., 
Acanthopelus sp., dan Ceremium sp. (Lee et al., 2017). 
Sedangkan menurut BSN (2015), tepung agar merupakan 
polisakarida berbentuk tepung yang diperoleh dari ekstraksi 
Agarophyte. Tepung agar memiliki sifat koloid yang apabila 
dilarutkan dengan air mendidih akan mengalami penjendalan 
ketika didinginkan. Prinsip dasar pembuatan tepung agar dapat 
dibuat melalui beberapa tahapan yaitu pembersihan rumput laut, 
bleaching (pemutihan), ekstraksi, penyaringan, penjedalan, 
pengepressan, pengeringan, dan penepungan. Tahapan proses 
pembuatan tepung agar dapat dilihat pada Lampiran 1. 
     Tepung agar merupakan salah satu hasil pengolahan 
senyawa hidrokoloid yang memiliki banyak manfaat. Tepung agar 
banyak digunakan sebagai produk sekunder yang berperan 
sebagai bahan baku untuk memproduksi produk lain. Menurut 
Yuliani dkk. (2011), tepung agar berfungsi sebagai bahan 
pemantap (stabilizer), pembuat emulsi (emulsifier), pengental 
(thickening), pengisi (icing), pembuat gel (gelling agent). Hal 
inilah yang menyebabkan tepung agar banyak dimanfaatkan 
dalam berbagai industri seperti industri makanan, farmasi, 
kosmetik, kertas, tekstil, fotografi, cat, dan lain-lain (Sudariastuty, 
2011). 
 
2.2 Lean Manufacturing 

     Pendekatan lean pertama kali diperkenalkan oleh 
perusahaan-perusahaan jepang salah satunya adalah Toyota. 
Toyota memperkenalkan konsep lean sebagai suatu teknik yang 
lengkap dan dikombinasikan secara matang untuk membantu 
mengurangi dan mengeleminasi pemborosan. Pendekatan lean 
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tidak hanya akan membuat perusahaan lebih ringkas tetapi juga 
lebih fleksibel dan responsif untuk mengeleminasi pemborosan 
(Wilson, 2010). Pendekatan lean umumnya memiliki tiga tujuan 
yaitu mencapai kepuasan tertinggi dari customer, mencapai 
eliminasi pemborosan yang optimal, dan menghargai martabat 
pekerja (Achahchah, 2018).  Pendekatan lean dapat digunakan 
pada beberapa bidang. Apabila lean diterapkan pada bidang 
manufaktur maka disebut dengan lean manufacturing. 
     Lean Manufacturing merupakan suatu pendekatan untuk 
meningkatkan nilai tambah produk dan efisiensi proses secara 
terus menerus yang berimplikasi pada peningkatan customer 
value (Pavlovic and Vojislav, 2012). Nilai peningkatan customer 
value dapat diperoleh dengan membandingkan antara nilai 
tambah produk dan efisiensi proses terhadap pemborosan 
(waste). Menurut Ardita dan Sukardi (2012), lean manufacturing 
berfokus pada pengurangan siklus waktu proses dengan 
mereduksi pemborosan (waste) tanpa mengurangi variasi. 
Prinsip dasar lean manufacturing menurut Gaspersz (2012) 
adalah sebagai berikut:  
1. Menentukan nilai produk yang berorientasi pada konsumen. 

Konsumen mengharapkan produk yang memiliki kualitas 
tinggi yang memiliki harga bersaing dengan produk lainnya 
serta pada waktu yang tepat 

2. Menentukan value stream mapping untuk setiap produk yang 
dibuat. 

3. Mengeleminasi pemborosan dari semua aktivitas selama 
proses. 

4. Mengatur aliran material, informasi, dan produk agar berjalan 
efisien selama proses melalui pengunaan sistem tarik (pull 
system). 

5. Berupaya terus menerus dalam menemukan teknik dan alat 
peningkatan sehingga mencapai keunggulan dan 
peningkatan proses. 
 

2.3 Jenis Pemborosan (Waste) dalam Produksi 

     Berdasarkan pendekatan lean, semua jenis pemborosan 
(waste) berupa kegiatan kerja yang tidak memberikan nilai 
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tambah dalam proses transformasi input menjadi output 
sepanjang value stream harus dihilangkan untuk meningkatkan 
customer value (Gaspersz, 2007). Pada dasarnya terdapat dua 
kategori pemborosan yaitu type one waste dan type two waste. 
Type one waste adalah aktivitas yang tidak memberikan nilai 
tambah sepanjang value stream, namun aktivitas tersebut tidak 
dapat dihilangkan karena beberapa alasan. Kategori waste yang 
lain yaitu type two waste yang merupakan aktivitas yang tidak 
memberikan nilai tambah dan dihilangkan dengan segera 
(Gaspersz, 2011).  
     Berdasarkan kedua kategori tersebut, perbaikan akan 
pemborosan dapat difokuskan pada pemborosan type two waste. 
Pemborosan type two waste merupakan pemborosan yang harus 
ditemukan penyebab dan dihilangkan segera pada proses 
transformasi input menjadi output. Menurut Rahani dan 
Muhammad (2012), proses transformasi tersebut terdiri atas 
transformasi energi, waktu, gerak, dan sumber daya lain. Menurut 
Taylor and David (2001), pemborosan dalam pendekatan lean 
dibagi menjadi 12 yaitu:  
1. Overproduction, merupakan pemborosan yang disebabkan 

karena memproduksi produk terlalu banyak, terlalu dini atau 
hanya sebagai persediaan yang melebihi kuantitas yang 
dibutuhkan pelanggan. 

2. Waiting, merupakan pemborosan yang terjadi ketika proses 
produksi mengalami fase menunggu. pemborosan berupa 
barang tidak bergerak yang nantinya mempengaruhi barang 
dan pekerja. 

3. Transportation, merupakan pemborosan disebabkan karena 
perpindahan material dan penanganan ganda. 

4. Inappropriate Processing, merupakan pemborosan yang 
disebabkan oleh proses produksi yang tidak tepat karena 
kesalahan prosedur seperti penggunaan mesin dan fasilitas 
yang tidak sesuai dengan kapasitas. 

5. Unnescessary Inventory, merupakan pemborosan yang 
berupa penyimpanan berlebih yang sebenarnya tidak perlu 
terjadi serta adanya delay informasi produk yang 
mengakibatkan penurunan kualitas pelayanan terhadap 
customer. 
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6. Unnescessary Motions, merupakan pemborosan yang 
mengacu pada gerakan yang tidak perlu. Motion berkaitan 
dengan pekerja dan tata letak fasilitas. 

7. Defect, merupakan pemborosan yang berupa kegagalan 
dalam internal meliputi scrap, pengerjaan ulang dan 
penundaan, dan kegagalan dalam eksternal yang meliputi 
garansi, perbaikan, dan pelayanan.  

8. Power and Energy, merupakan pemborosan yang 
disebabkan karena penggunaan daya dan energi yang 
berlebih. 

9. Human Potential, merupakan jenis pemborosan yang 
berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang meliputi 
keterampilan, kemampuan, dan pengetahuannya dalam 
melakukan pekerjaan.   

10. Enviromental Polution, merupakan jenis pemborosan berupa 
kelalaian dalam memperhatikan prinsip lingkungan dalam 
aktvitas industri. 

11. Unnescessary Overhead, merupakan pemborosan berupa 
pengeluaran biaya berlebih yang dilakukan oleh perusahaan 
seperti pabrik yang terlalu luas dan atau penggunaan 
supervisi yang terlalu banyak. 

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

2.4 Value Stream Mapping 

     Value Stream Mapping (VSM) atau juga sering disebut 
dengan Big Picture Mapping merupakan suatu metode untuk 
memetakan secara utuh aliran produk dan informasi dari suatu 
sistem mulai dari supplier, produsen, dan konsumen sepanjang 
value stream. Melalui pemetaan ini akan terlihat pemborosan 
serta peluang untuk melakukan perbaikan. Hasil akhir yang 
diharapkan dari VSM adalah dapat menyamakan kemampuan 
cycle time perusahaan dengan takt time yang diinginkan oleh 
konsumen (Liman, 2017). Menurut King and Jennifer (2015), 
VSM terdiri dari 3 komponen utama yaitu: 
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1. Aliran material, menunjukan aliran material dari bahan baku, 
proses, hingga barang jadi yang akan dikirim ke pelanggan. 
Aliran material melibatkan semua peralatan, pengolahan 
sistem yang menggambarkan kinerja dari masing-masing 
bagian, dan semua persediaan di sepanjang aliran proses 

2. Aliran informasi, menunjukan aliran semua jenis informasi 
seperti pesanan dari pelanggan, proses perencanaan dan 
penjadwalan, hingga jadwal dan sinyal kontrol ke lantai 
produksi 

3. Timeline, menunjukan penggunaan waktu selama aliran 
proses meliputi waktu value added  dan non value added. 
Komponen timeline berfungsi sebagai indikator untuk melihat 
pemborosan yang terjadi. 

     Menurut Wahyuni dkk. (2014), value stream mapping akan 
memberikan gambaran secara jelas mengenai waktu proses 
sepanjang value stream. Berdasarkan waktu proses tersebut, 
akan dapat teridentifikasi aktivitas yang memberikan nilai tambah 
ataupun aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Menurut 
Hines dan Taylor (2000) aktivitas sepanjang value stream dapat 
dibagi mejadi tiga jenis aktivitas sebagai berikut: 
1. Value Adding Activity 

Keseluruhan kegiatan produksi yang memberikan nilai 
tambah di mata konsumen pada material atau produk yang 
diproses.  

2. Non-value Adding Activity 
Keseluruhan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah di 
mata konsumen. Aktivitas ini disebut dengan pemborosan 
(waste), yang merupakan target agar dapat dihilangkan. 

3. Necessary non Value Adding Activity 
Keseluruhan kegiatan yang pada umumnya tidak 
memberikan nilai tambah di mata konsumen, namun 
diperlukan dalam aktivitas produksi. Kegiatan ini bersifat sulit 
dihilangkan dalam waktu singkat. Necessary non Value 
Adding Activity merupakan kegiatan yang harus dijadikan 
target evaluasi jangka panjang. 
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2.4.1 Jenis Value Stream Mapping 

     Value Stream Mapping memiliki dua jenis peta yaitu current 
state map dan future state map. Current state map digunakan 
untuk menggambarkan kondisi saat ini dari perusahaan 
sedangkan future state map akan menggambarkan peningkatan 
efisiensi atas perbaikan yang dilakukan. Penjelasan dari kedua 
peta adalah sebagai berikut: 
1. Current State Map  

     Current State Map merupakan peta digunakan untuk 
memetakan kondisi yang saat ini terjadi pada perusahaan. 
Menurut Tilak et al., (2010), current state map berfungsi untuk 
mengkonfigurasi value stream kondisi saat ini dengan 
menggunakan simbol dan terminologi yang spesifik. Current 
state map memiliki aktivitas pengelompokan kegiatan yang 
meliputi value added, non value added, dan necessary but 
non value added (Hidayat et al., 2014). Pemborosan (waste) 
yang teridentifikasi melalui current state map merupakan 
dasar untuk melakukan perbaikan sepanjang value stream. 
Menurut Martin (2013), langkah-langkah untuk membuat 
current state map  adalah sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan proses yang berjalan dimulai dari 
hulu 

b. Menetapkan kebutuhan pelanggan 
c. Memilih aliran utama dan produk utama 
d. Menggambar Current State Map 

Contoh current state map dapat dilihat pada Gambar 2.1 
 

 
Gambar 2.1 Ilustrasi Current State Map (Singh et al., 2011). 
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2. Future State Map 
     Future State Map merupakan peta yang digunakan untuk 
memberikan gambaran berupa usulan, saran, dan 
rekomendasi perbaikan dari posisi perusahaan berdasarkan 
current state map. Menurut Tilak et al., (2010), future state 
map berperan dalam mentrasformasikan lean atau perbaikan 
yang diinginkan di masa yang akan datang. Future state map 
mampu mengilustrasikan perubahan aliran proses dan 
bagaimana kinerja dari proses yang akan ditingkatkan 
berdasarkan transformasi lean yang dirancang. Future state 
map dapat dibuat melalui langkah-langkah berikut (Kaplan, 
2008): 

a. Mengembangkan rencana kerja yang meliputi 
aktivitas perbaikan dari aliran material, informasi, dan 
waktu 

b. Mengidentifikasi subyek yang bertanggung jawab 
c. Membuat timeline atau aliran waktu perbaikan untuk 

menyelesaikan masalah 
d. Menentukan hal lain harus dikonsultasikan atau 

dibawa dalam proses 
Contoh ilustrasi future state map dapat dilihat pada Gambar 
2.2 

 

 
Gambar 2.2 Ilustrasi Future State Map (Singh et al., 2011). 
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2.4.2 Simbol VSM 

     Simbol value stream mapping digunakan untuk 
merepresentasikan informasi aliran informasi, material, 
penyimpanan dan beberapa teknik perbaikan lean seperti 
kanban. Informasi yang tergambarkan dari VSM dapat berupa 
aktivitas penjadwalan, forecasting, dan beberapa informasi yang 
mempengaruhi proses produksi (Lee and Syender, 2017). 
Menurut Rother and Shook (2009), value stream mapping 
memiliki beberapa simbol dan dikelompokan menjadi tiga 
kategori yaitu proses (Tabel 2.1), material (Tabel 2.2), dan 
informasi (Tabel 2.3).  
 
Tabel 2.1 Simbol proses value stream mapping 

Simbol Keterangan 

 
Customer/Supplier  

Simbol Customer/Supplier 
digunakan untuk memberikan 
informasi berupa customer dan 
supplier.  

PROCESS

 
Dedicated Process 

Simbol dedicated process 
digunakan untuk memberikan 
informasi mengenai suatu 
proses, operasi, mesin, atau 
departemen yang dilalui. 
 

PROCESS

 
Shared Process 

Simbol shared process 
digunakan untuk melambangkan 
proses operasi, departemen, 
pusat kerja yang digunakan 
bersama dengan value stream/  
 

C/T=

C/O=

BATCH=

AVAIL=

  
Data Box 

Simbol data box digunakan untuk 
menulis data-data yang telah 
teridentifikasi.   

Sumber: Rother and Shook (2009) 

 
Tabel 2.2 Simbol material value stream mapping 
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Simbol Keterangan 

 
Inventory 

Simbol inventory memberikan 
informasi mengenai 
ketersediaan yang ada 
  

 
Shipments 

Simbol shipments 
melambangkan aliran 
perpindahan material dari 
supplier menuju perusahaan 
dan menuju konsumen 
 

 
Push Arrow 

Simbol push arrow 
menggambarkan arah 
perpindahan material dari satu 
proses ke proses selanjutnya 
 

 

FIFO

 
FIFO Lane 

Simbol FIFO Lane 
menggambarkan aktifitas 
inventori yang menerapkan first 
in first out 
 

 
Safety Stock 

Simbol safety stock memberikan 
informasi kondisi safety stock 
untuk mengatasi masalah 
seperti downtime, fluktuasi 
permintaan customer, atau 
bentuk kegagalan sistem yang 
lain 
  

 
External Shipment 

Simbol External Shipment 
memberikan informasi 
pengiriman dari supplier atau 
pengiriman kepada konsumen 
menggunakan transportasi 
eksternal 

Sumber: Rother and Shook (2009) 
 
 
Tabel 2.3 Simbol Informasi Value Stream Mapping 

Simbol Keterangan 
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PRODUCTION 
CONTROL

 
Production Control 

Simbol Production control 
memberikan informasi 
penjadwalan produksi yang 
berasal dari pusat atau 
departemen kontrol, orang, 
ataupun operasi  

 
Manual Info 

Simbol Manual Info memberikan 
informasi mengenai aliran 
informasi yng bergerak secara 
manual dalam bentuk laporan  

 
Electronic Info 

Simbol Electronic Info 
memberikan gambaran aliran 
informasi yang bergerak secara 
elektronik dalam bentuk sistem. 
Internet, fax, dan telepon 
 

 
Signal Kanban 

 

Simbol signal kanban 
memberikan informasi aktivitas 
kanban untuk memberi tanda 
changeover. 

 
Kanban Post 

Simbol Kanban Post digunakan 
untuk menandakan tempat 
untuk diangkut. 

Sumber: Rother and Shook (2009) 
 
2.5 Value Stream Analysis Tools (VALSAT) 

    VALSAT merupakan sekumpulan tools yang dikembangkan 
untuk mempermudah pemahaman terhadap value stream dan 
perbaikan terhadap pemborosan yang telah teridentifikasi (Winati 
dkk., 2017). VALSAT dalam bertujuan sebagai tindak lanjut 
terhadap terjadinya pemborosan dari hasil identifikasi 
sebelumnya dengan current state mapping (Priskandana dan 
Pujawan, 2010). Pendekatan dengan VALSAT dilakukan dengan 
cara melakukan pembobotan pemborosan yang telah 
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teridentifikasi. Hasil dari pembobotan tersebut kemudian 
dilakukan pemilihan terhadap tools dengan menggunakan 
matriks (Rich et al., 2006).  
     Menurut Hines and Rich (2007), VALSAT memiliki tujuh tools 
pemetaan pemborosan (waste) yaitu Process Activity Mapping, 
Supply Chain Response Matrix, Production Variety Funnel, 
Quality Filter Mapping, Demand Amplification Mapping, dan, 
Decision Point Analysis. Tools VALSAT mengalami 
pengembangan secara dinamis berdasarkan pengembangan 
jenis pemborosan yang meliputi power and energy, human 
potential, enviromental pollution, unnescessary overhead, dan 
inappropriate design . Oleh karena itu disajikan penambahan tiga 
tools VALSAT yang berupa Value Analysis Time Profile, Overall 
Supply Chain Effectiveness Mapping, dan Supply Chain 
Relationship Mapping. Setiap tools VALSAT menggambarkan 
korelasi pada waste yang tepat (Hines and Rich, 1997). 
     Tools VALSAT dipilih berdasarkan tingkat hubungannya 
dengan tujuan untuk melakukan identifikasi pemborosan yang 
lebih terarah. Pemilihan tools dilakukan dengan cara melakukan 
penilaian berupa bobot tingkat hubungan jenis pemborosan 
terhadap kesepuluh tools VALSAT yang dilakukan secara 
subyektif (Winati dkk., 2017). Pembobotan akan dikelompokan 
menjadi tiga kategori yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Kategori 
tinggi (H) dengan faktor pengali sebesar 9 yang berarti tools 
memiliki korelasi dan kegunaan yang tepat dalam memperbaiki 
pemborosan yang ada. Kategori sedang (M) memiliki dengan 
faktor pengali sebesar 3 yang berarti bahwa tools tersebut 
memiliki korelasi dan kegunaan yang cukup baik dalam 
memperbaiki pemborosan yang ada. Kategori rendah (L) dengan 
faktor pengali sebesar 1 berarti tools memiliki korelasi dan 
kegunaan yang kurang tepat dalam memperbaiki pemborosan 
yang ada (Hines and Rich, 1997). Matriks pemilihan tools dapat 
dilihat pada Tabel 2.4.
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Tabel 2.4 Matriks Pemilihan Tools VALSAT 

               Tool 
 
 
Wastes 

Process 
Activity 
Mapping 

Supply 
Chain 

Response 
Matrix 

Product-
ion 

Variety 
Funnel 

Quality 
Filter 

Mapping 

Demand 
Amplifi-
cation 

Mapping 

Decision 
Point 

Analysis 

Physical 
Structure 
Mapping 

Value 
Analysis 

Time 
Profile 

Overall 
Supply Chain 
Effectiveness 

Mapping 

Supply 
Chain 

Relationship 
Mapping 

Overproduction L M - L M M - H L - 

Waiting H H L - M M - M H L 

Transportation  H - - - - - L M - M 

Inappropriate 
processing 

H - M L - L M L L M 

Unnecessary 
inventory M H M - H M L M - - 

Unnsecessary 
motion 

H L - - - - L - - H 

Defects L - - H - - - L H - 

Power and 
Energy 

L - - - - - L L - - 

Human 
potential 

M - - - - L - - L M 

Eviromental 
pollution 

L - - H - L L L L - 

Unnecessary 
overhead 

M L L - L L L H M M 

Inappropriate 
design 

M L L L M H H M M M 

Sumber: Taylor and David (2001). 
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1. Process Activity Mapping (PAM) 
    Process Activity Mapping (PAM) merupakan tools yang 
digunakan untuk memetakan segala aktivitas yang terjadi selama 
proses produksi mulai dari bahan baku hingga menjadi produk 
jadi. Berdasarkan pemetaan yang dilakukuan, PAM dapat 
digunakan untuk mengeleminasi pemborosan, 
ketidakkonsistenan, dan keirasionalan di tempat kerja. Oleh 
sebab itu, PAM bertujuan agar meningkatkan kualitas produk dan 
memudahkan layanan, mempercepat proses dan mereduksi 
biaya yang diharapkan agar efisiensi dapat terwujud (Vanany, 
2006). 
     PAM akan menggambarkan aliran fisik, aliran informasi, waktu 
yang diperlukan untuk setiap aktivitas jarak yang ditempuh dan 
tingkat persediaan produk dalam setiap tahap produksi. PAM 
dapat medeteksi dan mengevaluasi pemborosan. Aktivitas PAM 
meliputi pencatatan semua aktivitas dari mesin dan peralatan, 
jarak perpindahan, waktu operasi, dan jumlah operator yang 
digunakan. Setelah itu dilakukan pengelompokan kategori yang 
meliputi operasi, inspeksi, transportasi, penyimpanan, dan delay. 
Berdasarkan hal tersebut nantinya akan dianalisa proporsi 
aktivitas yang tergolong value added dan non value added (Ryan 
and Ryan, 2016). Ilustrasi PAM dapat dilihat pada Tabel 2.5. 
 
Tabel 2.5 Process Activity Mapping 

Activity Mapping      VA NN 
VA 

NVA Length 
(meter) 

Time 
(Min) Details Processes 

1. Transport out 
from freezer 

      ✓   143.25 

2. Transport in to 
Grille 

      ✓  6,930 82 

3. Put longan in 
grille 

      ✓   159.7 

4. Put longan in 
oven 

      ✓  2,304 138.8 

5. Drying longan      ✓    768 

6. Post drying 
Check 

      ✓   42 

Sumber: Wattanutchariya (2015). 
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2. Supply Chain Response Matrix (SCRM) 
    Supply Chain Response Matrix (SCRM) merupakan tools yang 
menggambarkan jaringan rantai pasok berdasarkan variabel 
waktu untuk mengukur lead time (Kros and Brown, 2013). SCRM 
digunakan untuk mengukur tingkat responsivitas perusahaan 
dalam memenuhi permintaan. Hasil pengukuran tersebut sebagai 
alat pantau untuk melihat peningkatan atau penurunan lead time 
dan jumlah persediaan pada tiap area aliran rantai pasok dapat 
dilakukan. Adanya pemetaan tersebut akan memudahkan 
manajer distribusi untuk mengetahui area perbaikan berdasarkan 
lead time. 
     Prinsip SCRM adalah dengan mengusung pemetaan proses 
berdasarkan analisa waktu. Hal tersebut menjadi acuan bagi 
perusahaan agar dapat melakukan evaluasi perbaikan dengan 
tujuan memperpendek lead time yang berfokus pada perbaikan 
sistem rantai pasok (Hines and Rich, 1997). Grafik SCRM 
memiliki dua sumbu yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertical. 
Sumbu horizontal menunjukan lead time dari produk sedangkan 
sumbu vertical menunjukan rata-rata persediaan spesifik dalam 
rantai pasok. Penggunaan SCRM bertujuan untuk menjaga dan 
meningkatkan service level kepada konsumen pada tiap jalur 
distribusi dengan biaya rendah. Ilustrasi SCRM dapat dilihat pada 
Gambar 2.3. 
 
 

 
Gambar 2.3 Supply Chain Response Matrix (Hines and Rich, 1997). 
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3. Production Variety Funnel (PVF) 
     Production Variety Funnel merupakan tools untuk memetakan 
jumlah variasi pada setiap tahapan proses produksi. Production 
Variety Funnel digunakan untuk mengidentifikasi titik dimana 
sebuah produk yang umunya diproses menjadi beberapa produk 
spesifik dan menunjukan kondisi bottleneck pada aliran proses. 
(Kros and Brown, 2013). Berdasarkan hal tersebut, tools ini dapat 
merencanakan perbaikan pada inventory dalam bentuk bahan 
baku, produk setengah jadi atau produk jadi (Hines and Rich, 
1997). Ilustrasi Production Variety Funnel dapat dilihat pada 
Gambar 2.4. 
 

 
Gambar 2.4 Production Variety Funnel (Hines and Rich, 1997). 

 

4. Quality Filter Mapping (QFM) 
     Quality Filter Mapping (QFM) merupakan tools yang 
digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan masalah kualitas 
pada rantai pasok (Kros and Brown, 2013). Hasil yang diberikan 
berupa evaluasi hilangnya kualitas yang sering dilakukan dalam 
jangka pendek. QFM merupakan sebuah tools yang dapat 
memperlihatkan tiga tipe defect kualitas yang berbeda dalam 
value stream yaitu: 
a. Product defect, yaitu cacat fisik produk yang lolos dari proses 
inspeksi dan sampai tangan konsumen. 
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b. Scrap defect, yaitu cacat pada fisik produk yang berhasil 
diidentifikasi pada proses inspeksi. Cacat jenis ini juga dapat 
disebut dengan internal defect. 
c. Service defect, yaitu cacat yang dapat dirasakan oleh costumer 
berdasarkan kegagalan dalam kualitas pelayanan. Hal yang 
paling utama dengan cacat kualitas pelayanan adalah 
ketidaktepatan waktu pengiriman, permasalahan dalam 
dokumentasi, kesalahan proses packing, kesalahan jumlah, dan 
lain sebagainya. Pendekatan dengan service defect dirancang 
untuk menciptakan kualitas internal maupun eksternal yang baik 
seperti keinginan konsumen. Ilustrasi QFM dapat dilihat pada 
Gambar 2.5 
 

 
Gambar 2.5 Quality Filter Mapping (Hines and Rich, 1997) 

 
5. Demand Amplication Mapping (DAM) 
     Demand Amplication Mapping (DAM) adalah sebuah tools 
pemetaan yang menggambarkan kondisi demand yang berubah-
ubah sepanjang rantai pasok dalam interval waktu tertentu (Kros 
and Brown, 2013). Informasi yang diberikan berupa dasar untuk 
mengatur fluktuasi dan bagaimana menguranginya serta 
membuat keputusan dengan value stream configuration. DAM 
memiliki dua sumbu yaitu sumbu vertical dan sumbu horizontal. 
Sumbu vertical menggambarkan jumlah demand sedangkan 
sumbu horizontal menggambarkan interval waktu. Ilustrasi DAM 
dapat dilihat pada Gambar 2.6.  
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Gambar 2.6 Demand Amplication Mapping (Hines and Rich, 1997). 

 
6. Decision Point Analysis (DPA) 
     Decision Point Analysis (DPA) merupakan tools yang 
digunakan untuk menentukan titik dimana aktual demand 
dilakukan dengan sistem pull sebagai dasar untuk membuat 
forecast pada sistem push pada rantai pasok (Kros and Brown, 
2013). DPA dapat melakukan pengukuran kemampuan dari 
proses upstream dan downstream berdasarkan titik tersebut 
sehingga dapat ditentukan filosofi pull atau push berdasarkan titik 
tersebut. Ilustrasi DPA dapat dilihat pada Gambar 2.7. 
 

 
Gambar 2.7 Decision Point Analysis (Hines and Rich, 1997). 
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7. Physical Structure (PS) 
 Physical Structure (PS) merupakan sebuah tools yang 
digunakan untuk meninjau bagaimana proses produksi dapat 
berjalan dengan tepat. PS memberikan pemahaman tentang 
operasi berdasarkan sudut pandang permintaan pasokan 
industri. Grafik PS terdiri dari dua bagian yaitu volume structure 
dan cost structure.  Volume structure berfungsi untuk 
menunjukan jumlah organisasi dari struktur industri meliputi 
aktivitas produsen yang meliputi deretan pasokan baik bahan 
baku maupun pihak yang mendukung, dan distribusi. Cost 
structure digunakan untuk menunjukan organisasi yang 
ditunjukan oleh volume structure namun hanya terfokus pada 
pihak yang memberi nilai tambah (value added). Berdasarkan hal 
tersebut dapat dilakukan pembandingan terhadap value added 
untuk mengidentifikasi tahapan yang tidak menguntungkan 
dalam keseluruhan proses (Wright, 2017). Ilustrasi PS dapat 
dilihat pada Gambar 2.8. 
 

 
Gambar 2.8 Physical Structure (Hines and Rich, 1997). 

 
8. Value Analysis Time Profile (VATP) 
 VATP merupakan tools yang digunakan untuk melihat 
pemborosan yang berhubungan dengan pada waktu dimana 
biaya menjadi suatu pemborosan. VATP dilakukan dengan cara 
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melihat akumulasi dari biaya value adding dan non value adding 
terhadap waktu (Lu, 2011). VATP berfungsi untuk menunjukan 
dimana waktu yang dapat direduksi untuk berbagai kegiatan yang 
dipetakan dalam sumbu horizontal (Taylor and David, 2001). 
Ilustrasi VATP dapat dilihat pada Gambar 2.9. 
 

 
Gambar 2.9 Value Analysis Time Profile (Taylor and David, 2001). 

 
9. Overall Supply Chain Effectiveness Mapping 
 Overall Supply Chain Effectiveness Mapping merupakan 
tools yang digunakan untuk memberikan ukuran efektivitas total 
masing-masing area atau bagian dalam rantai pasok.  
Penggunaan alat ini membantu mengidentifikasi area masalah di 
dalam rantai pasokan, menyarankan sumber variasi internal, dan 
menekan logis penyebaran aktivitas pemeliharaan, kualitas, 
logistik, dan manajemen aset (Singh et al., 2006). Ilustrasi overall 
supply chain effectiveness mapping seperti pada Gambar 2.10 
10. Supply Chain Relationship Mapping 
 Supply Chain Relationship Mapping merupakan tools yang 
digunakan untuk menggambarkan interaksi utama dan hubungan 
antara departemen yang berbeda. Penggambaran tersebut 
bertujuan untuk memahami relasi antar departemen dan 
mengidentifikasi adanya resistensi terhadap perubahan (Tilak et 
al.., 2010). Tools ini dapat digunakan untuk menilai kinerja 
hubungan tiap departemen seperti banyak sedikitnya hubungan 
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serta pihak-pihak yang memperjuangkan atau menghalangi 
perubahan (Taylor and David, 2001). Ilustrasi supply chain 
relationship mapping dapat dilihat pada Gambar 2.11 
 

 
Gambar 2.10 Overall Supply Chain Effectiveness Mapping  

(Taylor and David, 2001) 

 

 
Gambar 2.11 Supply Chain Relationship Mapping  

(Taylor and David, 2001) 
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2.6 Pemodelan dan Simulasi Sistem 

2.6.1 Sistem 

    Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang memiliki 
penekanan pada komponen atau elemen pembangunnya yang 
saling berhubungan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu 
(Arif, 2017).  Menurut Harrel et al., (2000), masing-masing 
elemen tersebut berperan dalam menjelaskan siapa, apa, kapan, 
dimana, dan bagaimana entitas tersebut diproses seperti yang 
diilustrasikan pada Gambar 2.12. Sebuah sistem dalam sudut 
pandang simulasi memiliki beberapa elemen sebagai berikut 
(Linus, 2010): 
a) Entitas 

Entitas adalah elemen-elemen yang diproses oleh sistem. 
Entitas dalam sistem jasa dan manufaktur dapat berupa 
elemen-elemen diskrit seperti konsumen, dokumen, dan 
lainnya 

b) Aktivitas 
Aktivitas adalah tugas-tugas yang dilakukan didalam sistem 
yang terlibat dalam pemrosesan entity. Aktivitas dapat 
diklasifikasikan menjadi proses-proses entity (masuk atau 
mendaftar, inspeksi, produksi), entity dan perpindahan 
sumber daya (perpindahan forklift, naik tangga berjalan, dan 
lain-lain), dan pengaturan, pemeliharaan, perbaikan sumber 
daya (pengaturan mesin, perbaikan mesin) 

c) Sumber Daya 
Sumber daya adalah alat atau mesin yang digunakan untuk 
memproses aktivitas. Sumber daya menyediakan fasilitas 
pendukung, perlatan, dan operator untuk melakukan aktivitas 
proses. 

d) Kontrol 
Kontrol menjelaskan bagaimana, kapan, dan dimana aktivitas 
dilakukan. Kontrol menentukan urut-urutan dalam sistem. 
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Gambar 2.12 Elemen-elemen Sistem (Harrel et al., 2000) 

 
2.6.2 Pemodelan Sistem 

    Pemodelan adalah proses membangun sembuah model dari 
suatu sistem nyata dalam bahasa formal tertentu. Model yang 
telah terfomulasikan dapat diuji kesesuaiannya dengan sistem 
nyata secara ilmiah (Arif, 2017). Model simulasi dipakai sebagai 
alat untuk mengetahui apa yang terjadi apabila terdapat variabel 
yang diubah. Pemodelan sistem adalah langkah awal yang 
digunakan untuk pembuatan suatu rekayasa perangkat lunak dari 
sebuah sistem yang akan disimulasikan (Khotimah, 2015). 
    Pemodelan dalam simulasi merupakan model yang 
menggambarkan hubungan sebab dan akibat dari sebuah sistem 
yang mampu menggambarkan perilaku yang mungkin terjadi 
pada sistem nyatanya. Model simulasi dipakai sebagai alat untuk 
mengetahui apa yang terjadi jika satu atau lebih komponen atau 
variabel dalam sistem nyata diubah (Arif, 2017). Tahapan utama 
dalam membangun pemodelan dalam simulasi sistem menurut 
Khotimah (2015) meliputi penetapan tujuan, pengidentifikasian 
masalah, pengembangan model konseptual, pengembangan 
model matematis, dan validasi. 

2.6.3 Simulasi 

     Simulasi didefinisikan sebagai imitasi dari suatu keadaan 
tertentu. Simulasi merupakan suatu metode yang digunakan 
untuk meniru perilaku dari sebuah sistem dengan memanfaatkan 
sebuah software (Kelton et al., 2009). Simulasi bertujuan untuk 
mengevaluasi dan memperbaiki performa sistem melalui 
representasi yang disajikan (Harrel et al., 2000).  
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     Simulasi dalam konsep lean berperan dalam membantu 
mengukur dan menilai parameter sistem operasi pada perbaikan 
yang disajikan terhadap VSM (Marvel and Standridge, 2009).  
Menurut Arif (2017), simulasi memiliki dibagi menjadi beberapa 
jenis yaitu: 
a) Model simulasi statis, merupakan representasi  dimana waktu 

tidak mempunyai peranan, contohnya adalah simulasi 
perilaku sistem fisika dan matematika 

b) Model simulasi dinamis, merupakan representasi sistem 
sepanjang pergantian waktu ke waktu, contohnya sistem 
conveyor di pabrik 

c) Model simulasi kontinue, merupakan simulasi dimana status 
berubah secara kontinue karena berubahnya waktu, 
contohnya adalah simulasi populasi penduduk 

d) Model simulasi diskrit, merupakan model suatu sistem 
dimana status berubah pada satuan waktu yang diskrit 
sebagai hasil suatu kejadian, contohnya adalah simulasi 
antrian 

2.6.4 Simulasi Sistem Diskrit 

    Menurut Khotimah (2015) simulasi sistem diskrit merupakan 
simulasi dimana perubahan status terjadi pada titik-titik waktu 
diskrit yang diinisiasi oleh kejadian. Perubahan status tersebut 
dipicu oleh suatu kejadian yang terjadi pada suatu titik waktu. 
Simulasi sistem diskrit dapat dilakukan dengan sistem yang 
mengandung proeses atau entitas yang bersifat kontinyu, namun 
simulasi disederhanakan dengan pendekatan diskrit (Siswanto 
dkk., 2017). 
     Konsep simulasi diskrit didasarkan pada perubahan status 
variabel model yang berubah hanya pada waktu diskrit. Hal ini 
berarti, status variabel hanya berubah ketika terdapat suatu 
kejadian tertentu sebagai pemicu (Siswanto dkk., 2017). Suryani 
(2006) memberikan contoh pada kasus model machine shop 
yang didalamnya terdapat proses mesin sedang bekerja maupun 
menganggur. Berdasarkan kasus tersebut, komponen-komponen 
simulasi diskrit meliputi: 
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1. Entitas, merupakan objek sistem yang signifikan. Contohnya 
adalah mesin, job 

2. Aktivitas, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh entitas. 
Contohnya adalah job 1 diproses oleh mesin B selama 18 jam 

3. Kejadian, merupakan saat dimana perubahan terjadi. 
Contohnya adalah operasi akhir dari job. 

4. Queue, merupakan proses menunggu untuk aktivitas 
berikutnya. Contohnya adalah job 1 diproses mesin B selama 
18 jam 

5. Kejadian, merupakan kondisi dimana perubahan terjadi. 
Contohnya adalah job  menunggu proses berikutnya 

6. Atribut, merupakan sifat dari entitas. Contohnya adalah tipe 
mesin 
 

2.7 Pengukuran Kerja 

     Pengukuran kerja adalah metode yang digunakan untuk 
mengukur keseimbangan antara kegiatan manusia yang 
dikontribusikan dengan unit terhadap output yang dihasilkan. 
Pengukuran kerja berhubungan terhadap usaha untuk 
menetapkan waktu baku yang dibutuhkan pekerja dalam 
menyelesaikan suatu pekerjaan (Febriana dkk, 2015). 
Pengukuran kerja dilakukan dengan syarat pekerjaan tersebut 
dilakukan oleh orang berkemampuan normal, bekerja secara 
wajar, dan dalam sistem kondisi kerja yang baik. Pengukuran 
kerja berorientasi pada seberapa lama waktu yang dibutuhkan 
oleh input seperti manusia, estimasi biaya, penjadwalan kerja, 
desain sistem dan lainnya dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan. Pengukuran kerja dapat dilakukan dengan membagi 
dalam dua aktivitas yaitu pengukuran waktu kerja langsung dan 
pengukuran waktu kerja tidak langsung (Wignjosoebroto, 2008).  
     Pengukuran kerja yang umum dilakukan adalah dengan 
menggunakan pendekatan stopwatch time study. Pendeketan 
Stopwatch time study digunakan untuk mengembangkan standar 
waktu pekerjaan berdasarkan pengamatan terhadap seorang 
tenaga kerja dan diaplikasikan terhadap semua tenaga kerja 
yang ada. Pendekatan stopwatch time study baik digunakan pada 
pekerjaan yang singkat dan berulang (repetitif). Berdasarkan 



29 
 

pengukuran yang dilakukan diperoleh waktu baku untuk 
menyelesaikan suatu siklus yang nantinya, waktu ini akan 
digunakan sebagai waktu standar operator dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan (Saputra, 2015), Langkah-langkah yang 
dilakukan dalam pengukuran stopwatch time study adalah 
sebagai berikut (Astuti dan Irwan, 2016): 
1. Pengukuran pendahuluan 
    Pengukuran pendahuluan digunakan untuk mengetahui 
berapa kali pengukuran harus dilakukan. Pengukuran dilakukan 
dengan memperhatikan tingkat-tingkat ketelitian dan keyakinan 
yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan waktu 
pengamatan. Biasanya pengukuran waktu dilakukan sebanyak 
25 kali pengukuran. 
2. Uji kecukupan data 
    Pengujian kecukupan data adalah pengujian untuk 
memastikan bahwa data yang digunakan cukup untuk diolah 
sebagai bahan penelitian. Kecukupan data dipengaruhi oleh dua 
faktor yaitu tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian. Tingkat 
ketelitian menunjukan penyimpangan maksimum hasi 
pengukuran dari waktu penyelesaian sebenarnya. Tingkat 
kepercayaan menunjukan besarnya keyakinan pengukur bahwa 
hasil yang diperoleh memenuhi syarat ketelitian.  
3. Uji keseragaman data 
    Uji keseragaman data adalah pengujian yang digunakan untuk 
memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari suatu 
sistem yang sama. Uji ini ditujukan untuk mengetahui adanya 
perbedaan data diluar batas kendali. 
4. Penentuan faktor penyesuaian 
    Pengukuran waktu kerja perlu dinormalkan dengan 
penyesuaian (performance rating) dikarenakan adanya 
perbedaan kemampuan masing-masing individu dalam 
menyelesaikan pekerjannya. Penyebab perbedaan ini misalnya 
bekerja tanpa kesungguhan, terlalu cepat karena diburu waktu, 
atau karena menjumpai kesulitan seperti kondisi ruangan yang 
buruk. Menurut Barnes (1980) terdapat empat cara rating yang 
digunakan untuk pengukuran kerja yaitu Skill and Effort Rating, 
Performance Rating, Synthetic Rating, dan Westinghouse. 
Keempat cara rating tersebut dibedakan oleh faktor yang dinilai.  
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5. Penentuan kelonggaran 
    Kelonggaran adalah estimasi yang diberikan pada operator 
dalam menghadapi gangguan yang terjadi saat melakukan 
aktivitas kerja. Kelonggaran bukanlah bagian dari rating factor 
dan pengaplikasiannya harus dipisahkan. Kelonggaran diberikan 
untuk tiga faktor yaitu kelonggaran untuk kebutuhan pribadi, 
kelonggaran untuk menghilangkan rasa lelah, dan kelonggaran 
untuk hambatan-hambatan yang tak terhindarkan (Barnes 1980).  
6. Penentuan waktu standar 
    Waktu standar adalah ketetapan waktu seseorang dalam 
menyelesaikan aktivitas kerjanya. Waktu standar didapatkan 
dengan mempertimbangkan waktu siklus terhadap kelonggaran. 
 
2.8 Penelitian Terdahulu 

Lean merupakan prinsip yang berfokus pada pengurangan 
pemborosan dan memperlancar aliran proses. Prinsip lean 
pertama kali diimplementasikan pada bidang manufaktur oleh 
perusahaan Toyota. Saat ini prinsip lean juga diimplementasikan 
oleh perusahaan manufaktur lainnya. Salah satu penelitian 
mengenai lean manufacturing dilakukan oleh Hasmi dkk., (2012) 
yang bertujuan untuk meningkatkan perbaikan proses pada 
perusahaan margarin dengan cara mengidentifikasi dan 
mengeliminasi pemborosan dalam proses. Berdasarkan 
penelitian tersebut, lean manufacturing dapat mengidentifikasi 
aktivitas non value added sebesar 41,18% sepanjang value 
stream. Pada perusahaan “Mi Lethek”, lean manufacturing 
mampu mereduksi pemborosan untuk memperbaiki value stream 
selama proses produksi yang berupa pemborosan dari efisensi 
waktu dari proses aliran. Hasil yang didapatkan dari penerapan 
lean manufacturing berupa peningkatkan nilai process cycle 
efficiency yang semula sebesar 12,05% menjadi 15,68% 
(Nugroho, 2015). Penerapan lean manufacturing untuk 
mereduksi waktu siklus juga diterapkan pada industri bearing 
dengan hasil yang didapatkan adalah terjadinya efisiensi total 
lead time produksi dari 7,3 hari menjadi 3,8 hari dan efisiensi work 
in process pada setiap stasiun kerja yang berdampak pada 
peningkatan efisiensi lead time produksi sebesar yang semula 
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409 detik menjadi 344 detik (Saraswat et al., 2015). Pada 
penelitian yang dilakukan oleh Gorowindo et al., (2010), lean 
manufacturing juga diterapkan pada industri roti untuk mereduksi 
pemborosan yang ada dalam proses produksi. Hasil yang 
didapatkan adalah perusahaan mampu mereduksi pemborosan 
berupa cacat produk sebesar 20%, motion sebesar 37%, dan 
unnescassary inventory sebesar 17%. 

Lean manufacturing memiliki berbagai macam tools seperti 
pada penelitian yang dilakukan oleh Hasimi dkk., (2012) 
dilakukan dengan menggunakan value stream mapping (VSM). 
Berdasarkan VSM tersebut dapat diidentifikasi dan dilakukan 
reduksi terhadap aktivitas yang tidak memberi nilai tambah pada 
proses produksi margarin seperti kelalaian operator, kemampuan 
dan keahlian operator, kurangnya perawatan mesin, dan lainnya. 
Lean manufacturing dapat mengetahui akar masalah dan 
melakukan solusi perbaikan yang direkomendasikan yaitu 
dengan cara pembuatan label pada setiap stasiun, pelatihan 
terhadap operator, dan penjadwalan perawatan mesin. Selain itu 
penggunaan VSM pada proses produksi “Mi Lethek” juga dapat 
mengidentifikasi pemborosan berupa tingkat transportasi yang 
berlebihan, dan pemborosan persediaan. Pada penelitian yang 
dilakukan oleh Nugroho dkk., (2015) dilakukan perbaikan dengan 
cara memberikan rekomendasi perbaikan tata letak dan 
penjadwalan pemesanan bahan baku. Penelitian yang dilakukan 
oleh Saraswat et al., (2015) juga menunjukan keefektifan 
penggunaan VSM dalam mereduksi pemborosan pada bagian 
proses pendinginan logam dan operasi mesin CNC yang memiliki 
waktu sikuls dan work in process yang tinggi. Perbaikan yang 
dilakukan adalah dengan menerapkan prinsip manajemen 5S 
(Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke). Selain itu, Gorowindo 
et al., (2010) dalam penelitiannya untuk mereduksi pemborosan 
dengan VSM dan VALSAT. Berdasarkan pemetaan tersebut 
dapat teridentifikasi beberapa pemborosan berupa adanya 
produk cacat, permasalahan pada inventory yang disebabkan 
oleh ketidakseimbangan lintasan, mesin yang rusak, dan aktivitas 
pengangkutan yang kurang efisien. Perbaikan yang diberikan 
adalah rekomendasi berupa pemantauan kualitas, penerapan 
sistem FIFO, dan optimalisasi batch yang akan ditransfer.  
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III METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

     Penelitian dilaksanakan di PT. Srigunting Pratama, Malang, 
Jawa Timur. Penelitian dilaksakan mulai Februari 2019 sampai 
Juni 2019. Pengolahan data  dilaksanakan di Laboratorium 
Komputasi dan Analisis Sistem, Jurusan Teknologi Industri 
Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, 
Malang. 

3.2 Batasan Masalah 

     Batasan masalah diperlukan agar penelitian lebih jelas, fokus, 
dan spesifik. Batasan masalah dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dibatasi pada proses produksi tepung agar di 
PT. Srigunting Pratama. 

2. Proses pengeringan yang digunakan adalah pengeringan 
menggunakan oven dengan waktu standar operasional 
prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan yaitu 420 menit 

3. Penelitian tidak menganalisis biaya. 
4. Penelitian dilakukan hingga simulasi pemodelan sistem 

atas rekomendasi perbaikan yang diberikan menggunakan 
bantuan software “ARENA 16”. 

3.3 Prosedur Penelitian 

     Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah sistematis 
yang ditempuh untuk mengungkapkan data dan fakta yang 
berkenaan dengan penelitian. Prosedur penelitian terdiri dari 
survei pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah, 
penentuan batasan masalah, pengumpulan data, pengolahan 
dan analisa data, hasil dan pembahasan serta penarikan 
kesimpulan. Langkah-langkah penelitan ini secara singkat dan 
disajikan pada Gambar 3.1 adalah sebagai berikut: 
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Mulai
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Perumusan Masalah

Penyusunan Current State Map
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Penentuan Tujuan dan Manfaat
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Pengumpulan Data

Pensimulasian dengan Skenario

 
Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 
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1. Survei Pendahuluan dan Studi Literatur 
     Survei pendahuluan adalah kegiatan untuk mengetahui 
kondisi awal dari permasalahan dari perusahaan. Survei 
pendahuluan dilakukan di tempat penelitian yaitu PT. Srigunting 
Pratama. Kegiatan ini dilakukan dengan cara observasi proses 
produksi, wawancara, dan diskusi dengan pihak terkait untuk 
mengetahui kondisi umum serta penerapan pengendalian 
kualitas dan tingkat efisiensi proses produksi tepung agar. 
Kegiatan ini juga mengidentifikasi potensi  pemborosan yang 
sering terjadi selama proses produksi. Hasil dari kegiatan ini 
berupa ditemukannya dugaan pemborosan dalam perusahaan 
yang harus diperbaiki. Studi literatur digunakan sebagai referensi 
dalam memahami masalah dan usaha untuk memecahkannya. 
Literatur yang digunakan sebagai bahan referensi diperoleh 
melalui internet, artikel, buku, dan jurnal yang terkait dengan 
usaha reduksi pemborosan menggunakan pendekatan lean 
manufacturing.  
2. Perumusan Masalah 
     Perumusan masalah dilakukan setelah survei pendahuluan 
dan studi literatur. Berdasarkan survei pendahuluan yang 
dilakukan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berupa 
pemborosan yang terdapat pada proses produksi tepung agar di 
PT. Srigunting Pratama. Hasil dari identifikasi masalah digunakan 
dalam menentukan tools pada lean manufacturing dalam 
mereduksi pemborosan. 
3. Penentuan Tujuan dan Manfaat 
     Penentuan tujuan didasarkan pada perumusan masalah yang 
telah ditetapkan. Tujuan digunakan sebagai acuan dalam 
penelitian yang dilakukan. Berdasarkan tujuan dari penelitian 
tersebut diharapkan dapat memberi manfaat terhadap pihak 
perusahaan, pembaca, ataupun penelitian selanjutnya mengenai 
lean manufacturing. 
4. Penyusunan Kuisoner 
     Penyusunan kuisoner bertujuan untuk membantu 
mengidentifikasi pemborosan yang terjadi selama proses 
produksi tepung agar. Kuisoner yang disusun mengacu pada 
literatur dan kondisi perusahaan yang diteliti. Kuisoner diberikan 
kepada value stream manager atau tenaga kerja ahli yang terlibat 
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dalam proses produksi. Penilaian kuisoner dilakukan dengan 
memberi skor pada rentan nilai 0-5 dengan penjelasan rinci 
masing-masing skor pada setiap indikator pemborosan yang ada. 
Kuisoner dapat dilihat pada Lampiran 2. 
5.    Pengumpulan Data 
    Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer 
didapatkan dengan melakukan pengamatan, wawancara, dan 
kuisoner yang diajukan pada pihak PT. Srigunting Pratama. Data 
sekunder diperoleh melalui sumber lain atau mendapat data yang 
tidak diolah sehingga dapat digunakan sebagai referensi untuk 
mendukung penelitian. Data sekunder berupa data atau dokumen 
dari perusahaan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data 
dilakukan dengan cara observasi, wawancara, arsip, dan 
penyebaran kuisoner. Metode pengumpulan data berdasarkan 
data yang diperlukan dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
 
Tabel 3.1. Metode Pengumpulan Data 

No 
Data yang 
Diperlukan 

Metode Pengambilan Data 

Observasi Wawancara Arsip Kuisoner 

1. Profil 
Perusahaan 

  ✓  

2. Aliran proses 
produksi 

✓ ✓ ✓  

3. Jumlah operator   ✓ ✓  

4. Data produksi   ✓  

5. Data defect   ✓  

6. Data waktu 
standar 

✓    

7. Jenis 
Pemborosan 

✓ ✓  ✓ 

8. Layout produksi ✓  ✓  

 
6.    Penyusunan Current State Map 
     Current state map merupakan peta yang digunakan untuk 
memetakan dan memberikan gambaran awal dari kondisi 
perusahaan. Berdasarkan pemetaan tersebut selanjutnya 
diidentifikasi pemborosan yang terjadi pada value stream. 
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Langkah-langkah dalam penyusunan current state map adalah 
sebagai berikut: 
a. Penentuan Model Line berdasarkan Produk yang Ditentukan 

     Penentuan Model Line dilakukan untuk memberikan 
gambaran sistem yang terfokus pada satu produk. Produk 
yang terpilih harus dapat mewakili sistem produksi di dalam 
perusahaan. Model Line yang ditentukan dalam penelitian ini 
adalah produk tepung agar. Produk tersebut dipilih karena 
merupakan satu-satunya produk yang diproduksi oleh PT. 
Srigunting Pratama. 

b. Penentuan Value Stream Manager 
     Value Stream Manager ditentukan dengan tujuan untuk 
mengetahui pihak-pihak yang bertanggung jawab atas 
keseluruhan sistem dan proses produksi. Pada penelitian ini 
value stream manager yang dipilih berjumlah dua orang yang 
meliputi satu orang sebagai pemilik usaha dan satu orang 
staff dalam bagian produksi. Pemilihan value stream manager 
berdasarkan rekomendasi dari pihak PT. Srigunting Pratama. 

c. Penentuan Waktu Standar Proses Produksi 
    Penentuan waktu standar diperoleh melalui pengolahan 
waktu siklus dan dilakukan penyesuaian dan kelonggaran. 
Pada tahap ini dilakukan pengamatan dengan stopwatch time 
study terhadap operator yang sama dalam setiap proses. 
Tahapan proses yang diamati ditunjukan dalam peta proses 
operasi pada Lampiran 1. Tahapan penentuan waktu standar 
dapat dilihat pada Gambar 3.2 adalah sebagai berikut: 
1) Pengambilan Data Time Study 
    Data Time Study digunakan untuk menentukan waktu 
standar proses. Pengambilan Time Study dilakukan 
sebanyak 30 kali pengamatan terhadap seluruh rangkaian 
proses produksi tepung agar. Jumlah banyaknya 
pengamatan digunakan untuk meningkatkan tingkat 
keakurasian data yang didapatkan.  
2) Pengujian Normalitas Data 
     Pengujian normalitas data merupakan pengujian yang 
ditujukan untuk menentukan apakah data variabel telah 
mendekati populasi distribusi normal atau tidak. Uji 
normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji Shapiro 
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Wilk menggunakan software SPSS 17 dengan nilai 
signifikansi 5%. Uji Shapiro Wilk dipilih karena kelebihannya 
yaitu tingkat keakuratan untuk sampel yang kurang dari lima 
puluh (Oktaviani dan Notobroto, 2014). Data yang telah 
terdistribusi normal akan memiliki nilai signifikasi > 0,05. 
Apabila data menghasilkan nilai kurang dari 0,05 maka 
dilakukan penambahan data sampai seluruh data 
terdistribusi normal (Sufren dan Natanael, 2014).  
 

Pengambilan 

Data Time Study

Pengujian 

Normalitas Data

Normal:

α > 5%

Pengujiani 

Keseragaman Data

Data dalam 

Batas Kontrol

Pengujian Kecukupan 

Data

N   N

Perhitungan Waktu Siklus

Perhitungan Penyesuaian

Perhitungan Waktu Normal

Perhitungan Waktu Standar

Data Waktu Standar

Penambahan DataTidak

Tidak

Ya

Ya

Penghapusan Data 

yang Tidak Seragam

Tidak

 
Gambar 3.2 Penentuan Waktu Standar 
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3) Pengujian Keseragaman Data 
     Pengujian keseragaman data dilakukan untuk melihat 
tingkat keseragaman data dari satu sistem yang telah 
diamati. Uji keseragaman data dalam penelitian ini 
menggunakan tingkat kepercayaan 95% dan tingkat 
ketelitian 5%. Tingkat kepercayaan menunjukan besarnya 
kepercayaan pengukur bahwa data yang diperoleh dapat 
memenuhi syarat penelitian.  
Tingkat ketelitian menunjukan penyimpangan maksimum 
berdasarkan hasil pengukuran dari waktu penyelesaian yang 
sebenarnya. 
 Proses uji keseragaman data dilakukan dengan 
menggunakan kontrol yang diperoleh berdasarkan data 
pengamatan. Apabila terdapat diluar batas kontrol maka data 
tersebut tidak dipergunakan dalam perhitungan selanjutnya. 
Uji keseragaman data dimulai dengan mencari nilai standar 
deviasi. Berdasarkan nilai standar deviasi dapat ditentukan 
nilai kontrol berdasarkan nilai batas kontrol atas dan batas 
kontrol bawah. Perumusan standar deviasi, batas kontrol 
atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB) menurut Astuti 
dan Iftuadi (2016) diperumuskan sebagai berikut: 
Perhitungan Standar Deviasi  
 

𝜎 =  √
Σ(Χ𝑖 − Χ̅)2

𝑛 − 1
 

 
Pehitungan BKA dan BKB 

BKA = Χ̅ + 𝑘𝜎 

BKB = Χ̅ − 𝑘𝜎 
Keterangan: 

σ = standar deviasi 
Χi = waktu pengamatan 

Χ̅ = rata-rata waktu pengamatan 
n  = jumlah pengamatan 
k    = tingkat kepercayaan 
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4) Pengujian Kecukupan Data 
     Pengujian kecukupan data dilakukan untuk mengerahui 
apakah data yang diperoleh dalam pengamatan telah 
mencukupi untuk dilakukan perhitungan. Pengolahan data 
dari hasil pengamatan dilakukan dengan menggunakan 
tingkat kepercayaan 95% dan tingkat ketelitan 5%. 
Perumusan uji kecukupan data adalah sebagai berikut 
(Astuti dan Iftuadi, 2016): 

N’ = [
(

𝑘

𝑠
)√𝑁 Σ𝑋2−(ΣX)2

Σ𝑋 
]

2

 

Keterangan: 
k    = tingkat kepercayaan 
s    = derajat ketelitian 
N’ = jumlah kecukupan data 
N = jumlah pengamatan yang dilakukan 
X = waktu pengamatan 

     Penarikan kesimpulkan didapatkan dari membandingkan 
antara nilai N’ terhadap N. Apabila N’ kurang dari sama 
dengan N (jumlah pengamatan teoritis lebih kecil atau sama 
dengan pengamatan sebenarnya) maka data tersebut telah 
mencukupi untuk tingkat keyakinan dan derajat ketelitian 
yang diinginkan. Jika kondisi tersebut tercapai maka data 
tersebut dapat diolah untuk mencari waktu siklus. 
Sebaliknya, jika N’ lebih dari N (jumlah pengamatan teoritis 
lebih besar dari jumlah pengamatan yang ada) maka data 
tersebut tidak cukup, sehingga harus dilakukan penambahan 
data pengamatan hingga nilai N’ kurang dari sama dengan N 
(Astuti dan Irwan, 2016). 
5) Perhitungan Waktu Siklus 
     Waktu siklus merupakan waktu yang dibutuhkan operator 
dalam suatu stasiun kerja untuk mengubah input menjadi 
output. Perhitungan waktu siklus dilakukan dengan cara 
membagi nilai total waktu pengamatan terhadap banyaknya 
pengamatan yang dilakukan. Waktu siklus dapat dihitung 
melalui perumusan sebagai berikut: 
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𝑊𝑠𝑖 =  
ΣΧ𝑖

𝑁
 

Keterangan: 
   Wsi = waktu siklus 
   Xi = waktu pengamatan 
   N = jumlah pengamatan yang dilakukan 
 

6) Perhitungan Penyesuaian 
     Penyesuaian digunakan untuk mengkondisikan 
ketepatan waktu berdasarkan tingkat kewajaran pekerja 
dalam menyelesaikan pekerjaannya. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah westinghouse system 
rating. Pekerja atau operator yang dipilih dengan syarat 
memiliki keterampilan dan kemampuan normal dalam 
melakukan pekerjaannya. Operator yang dipilih berdasarkan 
rekomendasi dari perusahaan. Operator tersebut nantinya 
akan dilakukan penilaian berdasarkan faktor penyesuaian 
westinghouse system rating yang dapat dilihat pada 
Lampiran 3. Setelah dilakukan penentuan produktivitas 
dengan menggabungkan keempat nilai dan 
menjumlahkannya (Freivalds, 2009). 
7) Perhitungan Waktu normal 
     Waktu normal adalah waktu kerja yang telah 
mempertimbangkan faktor penyesuaian. Waktu normal 
didasari pada perkalian siklus rata-rata  setiap stasiun kerja 
terhadap faktor penyesuaian. Nilai waktu normal didapatkan 
berdasarkan perumusan berikut (Arif, 2016): 

𝑊𝑛 =  𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 𝑥 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 
8) Perhitungan Waktu standar 

     Waktu standar adalah waktu yang digunakan operator 
untuk memproduksi satu unit dari data jenis produk yang telah 
dipertimbangkan toleransi untuk beristirahat berupa 
kelonggaran untuk mengatasi kelalahan dan faktor-faktor lain 
yang mempengaruhi kinerja. Faktor kelonggaran yang 
digunakan dapat dilihat pada Lampiran 4. Nilai waktu standar 
didapatkan berdasarkan perumusan berikut (Arif, 2016): 

𝑊𝑆𝑡 =  𝑊𝑁 𝑥 
100

100 − 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛
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d. Pembuatan Aliran Keseluruhan Pabrik yang Membentuk 
Current State Map 
     Setelah didapatkan waktu siklus dalam sistem yang 
diamati, dilakukan pemetaan setiap proses yang terdapat 
pada value stream dengan aliran material, dan informasi 
hingga menjadi satu kesatuan aliran dalam aktivitas sistem 
perusahaan. Current state map akan memberikan gambaran 
utuh kegiatan dalam perusahaan yang terjadi saat ini. 
Kegiatan dalam perusahaan yang tergambar dalam current 
state map adalah aliran proses produksi, aliran informasi 
terhadap supplier berupa waktu pemesanan dan pengiriman 
bahan baku, aliran informasi terhadap konsumen berupa 
waktu pengiriman produk, kuantitas pengiriman, data setiap 
stasiun kerja meliputi waktu standar, kapasitas, jumlah 
operator, jarak perpindahan antar workstation.  

7. Pemilihan Tools VALSAT 
     Pemilihan tools VALSAT dilakukan dengan mengidentifikasi 
pemborosan dan kemudian dilakukan pembobotan berdasarkan 
hasil kuisoner terhadap matrix VALSAT untuk memilih tools yang 
tepat. Identifikasi pemborosan didapatkan dari hasil kuisoner 
yang diberikan kepada value stream manager. Berdasarkan hasil 
kuisoner tersebut selanjutnya dilakukan penilaian pembobotan 
pemborosan pada setiap proses produksi. Value stream manager 
akan memberikan penilaian pembobotan pada setiap proses 
dengan skor 0 sampai 5 terhadap potensi pemborosan 
berdasarkan 12 pemborosan.  Pemberian penilaian dan 
pembobotan tersebut digunakan untuk mengetahui jenis 
pemborosan mana yang mendominasi dan harus segara 
diperbaiki. Data dari setiap penilaian value stream manager 
terhadap masing-masing pemborosan dirata-rata dan diurutkan 
berdasarkan pemborosan dengan nilai tertinggi menuju ke nilai 
terendah. Pemborosan dominan adalah pemborosan dengan 
nilai pemborosan tertinggi. Data yang dihasilkan akan 
direkapitulasi seperti pada Tabel 3.2. 

Pemilihan tools VALSAT didasarkan pada pembobotan dari 
hasil kuisoner terhadap 12 pemborosan. Pemilihan tools 
digunakan untuk menentukan tools yang tepat berdasarkan 
pemborosan spesifik. Nilai masing-masing tools diperoleh 
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dengan cara mengalikan skor rata-rata pemborosan dengan nilai 
faktor pengali dalam matrix perluasan VALSAT. Faktor pengali 
yang digunakan untuk kategori H sebesar 9, kategori M sebesar 
3, kategori S sebesar 1. Hasil tersebut direkapitulasi pada tabel 
rekapitulasi VALSAT dan hasil setiap tool ditotal dan diberi 
ranking. Tools dengan tiga ranking tertinggi akan dipilih untuk 
mengidentifikasi pemborosan. 

 
Tabel 3.2 Rekapitulasi Pemborosan 

Tipe Pemborosan Rata-rata Skor Ranking 

Overproduction ….. ….. 

Waiting ….. ….. 

Transportation  ….. ….. 

Inappropriate 
processing 

….. ….. 

Unnecessary inventory ….. ….. 

Unnsecessary motion ….. ….. 

Defects ….. ….. 

Power and Energy ….. ….. 

Human potential ….. ….. 

Eviromental pollution ….. ….. 

Unnecessary overhead ….. ….. 

Inappropriatedesign ….. ….. 

 
8. Pembuatan Future State Map 
     Future State Map digunakan untuk memvisualisasikan usulan, 
saran, dan rekomendasi perbaikan dari posisi perusahaan 
berdasarkan current state map dan VALSAT. Penggambaran 
future state map didasari pada hasil reduksi pemborosan yang 
telah dianalisis melalui current state map dan VALSAT. 
Rekomendasi perbaikan yang diberikan berupa minimasi waktu 
dan penghilangan aktivitas yang menimbulkan pemborosan pada 
proses produksi PT. Srigunting Pratama. Rekomendasi 
perbaikan didapatkan dari hasil identifikasi penyebab pada 
pemborosan yang diperoleh serta mengetahui apa yang menjadi 
penyebab masalah atas yang terjadi pada proses produksi.  
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9. Pensimulasian Model dengan Skenario 
     Pensimulasian model dengan skenario digunakan untuk 
melihat apakah rancangan perbaikan yang diusulkan dapat 
diterapkan pada perusahaan atau tidak. Tahapan yang dilakukan 
dalam pensimulasian model dengan skenario meliputi 
perancangan model, verifikasi dan validasi model. Perancangan 
model mengacu pada usulan perbaikan yang telah digambarkan 
pada Future State Map. Simulasi yang digunakan dalam model 
ini adalah Discrete Event Simulation. Perancangan model 
menggunakan bantuan software “ARENA 16”. Tahapan simulasi 
pemodelan dengan skenario sebagai berikut: 
a. Menentukan Aliran Entitas 
    Alitan entitas ditentukan dengan mengikuti pergerakan entitas 
di dalam sistem berdasarkan perspektif dari entitas tersebut. 
Pergerakan entitas dapat diamati dalam Process Activity 
Mapping. 
b. Mengembangkan Deskripsi Operasional 
     Deskripsi operasional menjelaskan bagaimana entitas 
diproses melalui sistem. Deskripsi operasional menjelaskan 
bagaimana entitas diproses melalui sistem. Deskripsi dari dari 
kegiatan operasional meliputi: 

1) Kebutuhan waktu dan sumber daya dari setiap proses 
2) Tempat, waktu, dan jumlah entitas untuk proses berikutnya 
3) Kebutuhan waktu dan sumber daya untuk bergerak ke 

lokasi berikutny 
c. Melengkapi Rincian Insidental dan Nilai Data 
     Pengumpulan data pada tahap ini bertujuan untuk melengkapi 
rincian insidental serta nilai-nilai data yang belum pasti atau 
masih perlu diklarifikasi seperti waktu proses, waktu perpindahan, 
priorotas kerja, kriteria running simulasi dan sebagainya. 
d. Pemodelan Simulasi Data Input  
    Pemodelan data input simulasi bertujuan untuk mengkonversi 
data input yang ada menjadi modul pada software “ARENA 16”.  
e. Verifikasi dan Validasi 
     Verifikasi dilakukan dengan cara memeriksa kode pada 
seluruh operasi proses, entity, dan variabel, serta mengamati 
jalannya simulasi secara umum. Cara lainnya adalah dengan 
mengamati perilaku sistem yang benar melalui animasi. Apabila 
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tidak terdapat debug maka pemodelan yang dibuat telah baik. 
Setelah dilakukan verifikasi maka selanjutnya adalah tahapan 
validasi model berdasarkan jumlah output produksi yang 
dihasilkan oleh simulasi model.  
10. Pembahasan 
     Pembahasan digunakan untuk menjelaskan secara rinci hasil 
yang diperoleh. Pada penjelasan yang dibahas dilengkapi 
literatur maupun data sekunder yang digunakan sebagai 
referensi untuk mendukung dan melengkapi hasil penelitian. 
Pada bagian pembahasahan meliputi penjelasan mengenai profil 
perusahaan, gambaran umum proses produksi secara umum dan 
proses pada setiap workstation secara khusus, hasil perhitungan 
kuantitatif dari pembobotan pemborosan, analisis penyebab 
pemborosan, analisis current dan future VSM, intepretasi 
VALSAT yang terpilih dan intepretasi output hasil simulasi.  
11. Kesimpulan dan Saran 
     Kesimpulan digunakan untuk menjawab tujuan dilakukannya 
penelitian ini yaitu mengetahui jenis dan penyebab pemborosan 
yang terjadi serta dapat memberikan rekomendasi perbaikan 
untuk mereduksi pemborosan yang ada. Kesimpulan diambil 
dengan mempertimbangkan hasil-hasil yang diperoleh dari 
penelitian dan membandingkannya terhadap teori yang ada 
sebagai landasan berpikir. Saran digunakan untuk memberikan 
rekomendasi bagi PT. Srigunting Pratama mengenai usaha 
perbaikan yang tepat untuk mereduksi pemborosan yang 
teridentifikasi dan secara akademis dapat digunakan untuk 
memberikan dasar pemahaman mengenai penerapan lean 
manufacturing pada proses produksi tepung agar bagi penelitian 
selanjutnya. 
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IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

        PT. Srigunting Pratama merupakan perusahaan yang 
bergerak dalam pengolahan rumput laut menjadi tepung agar. 
Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Hengki Purnomo pada 
tanggal 4 Februari 1986 dan mendapat ijin resmi dari 
Departemen Kesehatan RI dengan nomor SP;00711/13.6/83. 
Perusahaan ini berlokasi di jalan perusahaan gang coca cola 
nomor 1 Randuangung, Singosari, Malang. Lokasi perusahaan 
berada di kawasan industri yang merupakan protokol antara 
Malang dengan Surabaya. Lokasi ini memberikan keuntungan 
dalam memudahkan proses distribusi bahan baku dan produk 
jadi. 
        Hingga saat ini, PT. Srigunting Pratama mempunyai tenaga 
kerja sebanyak 40 orang. Tenaga kerja ditetapkan berdasarkan 
job description pada setiap departemen. Penempatan tenaga 
kerja pada PT. Srigunting Pratama sesuai dengan struktur 
organisasi yang meliputi bagian umum, bagian penjualan, bagian 
produksi, dan bagian pergudangan. PT. Srigunting Pratama 
hanya memiliki 1 shift kerja dengan jam kerja per harinya 
sebanyak 8 jam. PT. Srigunting Pratama beroperasi selama 6 
hari dalam satu minggu.   
        PT. Srigunting Pratama merupakan perusahaan yang 
berfokus pada pengolahan rumput selama 33 tahun. Produk yang 
telah diproduksi cukup bervariasi diantaranya tepung agar, 
karagenan rumput laut, hingga minuman agar kemasan. Saat ini, 
PT. Srigunting Pratama hanya berfokus untuk memproduksi 
produk setengah jadi berupa tepung agar (Gambar 4.1) dalam 
skala besar untuk memenuhi permintaan perusahaan lain. 
Kapasitas produksi dari PT. Srigunting Pratama dapat mencapai 
8 ton tiap bulannya. Jumlah permintaan produk ini untuk bulan 
Maret adalah 5473,5 kg dengan rata-rata produksi per harinya 
sekitar 300 kg tepung agar. Produk tepung agar yang di produksi 
oleh PT. Srigunting Pratama telah disesuaikan dengan syarat 
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mutu dan keamanan produk sesuai dengan SNI 2802:2015 
seperti pada Tabel 4.1. 
 

 
Gambar 4.1 Tepung Agar (PT. Srigunting Pratama, 2019) 

 
Tabel 4.1 Persyaratan Mutu dan Keamanan Tepung Agar 

Parameter Uji Satuan Persyaratan 

A, Organoleptik - Min. 7 (Skor 1-9)** 
B. Kimia   

- Kadar air % Maks. 22 
- Kadar abu % Maks. 6,5 
- Abu tak larut asam % Maks. 0,5 
- Pati - Negatif 
- Gelatin dan Protein - Negatif 

C. Cemaran mikroba   
- ALT Koloni/g Maks. 5000 
- E. Coli APM/g <3 
- Salmonella Per 25 g Negatif 
- Kapang dan 

Khamir 
Koloni/g Maks. 300 

D. Fisika   
- Absorpsi air - Min 5 Kali 
- Benda asing tak 

larut 
% Maks. 1 

- Kehalusan (lolos  
saringan 60 mesh) 

% Min 80 

Sumber: Standar Nasional Indonesia (2015) 
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4.2 Proses Produksi Tepung Agar  

4.2.1 Bahan Baku Produksi 

       Bahan baku yang digunakan pada proses produksi tepung 
agar pada PT. Srigunting Pratama dibagi menjadi 2 jenis yaitu 
bahan baku utama dan bahan baku pelengkap. Bahan baku 
utama yang digunakan adalah rumput laut, sedangkan bahan 
baku pelengkap yang digunakan meliputi air bersih, Ca(ClO)2, 
NaOH, H2SO4, dan  Filter Aids. Berikut adalah penjelasan 
mengenai bahan baku pada produksi tepung agar: 
a. Bahan Baku Utama 
     Bahan baku utama dalam proses produksi tepung Agar pada 
PT. Srigunting Pratama adalah rumput laut dengan jenis 
Gracilaria sp. yang termasuk dalam kelompok alga merah 
(Rhodophyceae). Rumput laut yang digunakan adalah rumput 
laut yang berasal dari daerah Palopo, Sulawesi Tengah dan 
rumput laut lokal yang berasal dari daerah Pasuruan dan 
Sidoarjo. Rumput laut yang diterima oleh perusahaan berupa 
rumput laut kering yang dikemas dalam karung plastik berukuran 
kurang lebih 5 kg per karung. Kriteria rumput laut yang diterima 
oleh perusahaan meliputi rumput laut kering dengan struktur yang 
kasar dan memiliki batang besar. 
b. Bahan Baku Pelengkap 

• Air Bersih 
     Air bersih merupakan bahan baku pelengkap yang digunakan 
pada beberapa workstation. Proses pencucian meliputi 
pencucian rumput laut, peralatan produksi, dan ruang produksi. 
Air pada proses pendinginan digunakan untuk menurunkan suhu 
hasil ekstraksi rumput laut. 

• Ca(ClO)2 
     Penggunaan Ca(ClO)2 atau kaporit digunakan pada proses 
pemucatan rumput laut. Selain itu Ca(ClO)2  juga berfungsi untuk 
membunuh mikroorganisme yang menempel pada rumput laut. 

• NaOH 
NaOH atau larutan soda digunakan untuk membantu 
pengelupasan kulit ari rumput laut agar mempermudah proses 
ekstraksi. NaOH juga berperan untuk menghilangkan partikel 
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pengotor yang masih menempel pada rumput laut seperti kerang, 
logam, pasir, lumut, dan garam. 

• H2SO4 
H2SO4 atau asam sulfat digunakan untuk melunakkan lapisan 
kulit ari pada rumput laut. Penambahan H2SO4 bertujuan untuk 
mempercepat proses ekstraksi rumput laut. 

• Filter Aids  
Filter Aids atau decalite digunakan untuk mempermudah proses 
filtrasi. 
 
4.2.2 Aliran Material Proses Produksi  

        Proses produksi merupakan serangkaian kegiatan untuk 
mengubah bahan baku menjadi produk akhir sehingga memiliki 
nilai tambah bagi konsumen. Tata letak perusahaan secara rinci 
dapat dilihat pada Lampiran 6. Tata letak pada PT. Srigunting 
Pratama memiliki tipe layout berupa product layout berdasarkan 
urutan proses operasi dari satu bagian menuju bagian lainnya 
serta pola aliran odd angle dimana garis aliran produk melewati 
salah satu workstation dari workstation yang berkaitan. 
        Aliran material proses produksi tepung agar secara umum 
melalui beberapa workstation. Tahapan tersebut meliputi 
penerimaan bahan baku, kemudian menuju ke workstation 
pemasakan, penyaringan dan pendinginan, pengepressan, 
pengeringan, penepungan, pengendalian kualitas, hingga 
shipping. Aliran material tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2.  
 

Raw Material Pemasakan Penyaringan dan 

Pendinginan

Pengepressan

PengeringanPenepunganPengendalian

Kualitas

Shipping

 
Gambar 4.2 Aliran Material Produksi 

(PT. Srigunting Pratama, 2019) 
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4.2.3 Data Workstation 

4.2.3.1 Penerimaan Bahan Baku 

        Proses penerimaan bahan baku merupakan proses pertama 
yang dilakukan dalam aktivitas di PT. Srigunting Pratama. Proses 
penerimaan bahan baku dilakukan dengan mengirim rumput laut 
kering yang berada di warehouse menuju penyimpanan pada 
bagian pemasakan dengan jarak kurang lebih 50 meter. Rumput 
laut tersebut dikirim ke bagian pemasakan setiap hari dalam 
bentuk kemasan karung dengan kapasitas 50 kg/karung. 
Pengiriman rumput laut tersebut dilakukan dengan menggunakan 
handtruck dengan kapasitas 300 kg. 
    Operator yang bertugas pada proses penerimaan bahan baku 
berjumlah tiga orang. Tahapan tugas yang dilakukan oleh 
operator tersebut adalah mengantarkan rumput laut dan 
menaikan rumput laut tersebut ke bagian pemasakan yang 
berada di lantai dua menggunakan lift. Umumnya, operator dapat 
mengirimkan sebanyak 300 kg setiap pengiriman dengan total 
rumput laut yang harus dikirimkan sebanyak 3.000 kg per 
harinya. 
 
4.2.3.2 Pemasakan 

       Proses pemasakan merupakan proses perlakuan pertama 
yang dilakukan terhadap rumput laut. Stasiun pemasakan 
memiliki 5 tangki pemasakan dengan kapasitas setiap tangki 
sebesar 14.000 liter seperti pada Gambar 4.3. Masing-masing 
tangki memiliki pipa yang dapat mengalirkan bahan baku berupa 
air, NaOH, dan H2SO4. Setiap tangki juga diperlengkapi dengan 
mixer yang digunakan untuk membantu pengadukan bahan 
ketika proses pemasakan, serta terdapat saluran pipa yang 
digunakan untuk pembuangan dan pengiriman menuju proses 
filtrasi. Setiap harinya, proses pemasakan dilakukan sebanyak 
lima kali dengan satu kali proses pemasakan menggunakan 
rumput laut sebanyak 600 kg.  
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Gambar 4.3 Workstation Pemasakan  

(Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 
       Operator yang menjalankan proses pemasakan sebanyak 3 
orang. 1 orang bertanggung jawab untuk mengatur bahan baku 
yang akan dialirkan, pembuangan produk samping, dan 
perpindahan menuju ke proses filtrasi sedangkan 2 orang 
bertanggung jawab untuk mempersiapkan rumput laut, 
memasukan rumput laut, pencucian, menginstruksikan bahan 
baku yang akan dimasukan dan bahan jadi yang akan dialirkan 
menuju penyaringan, serta proses pemasakan. Proses 
pemasakan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut: 
1. Perendaman NaOH 
     Proses perendaman NaOH merupakan proses yang bertujuan 
untuk menghilangkan partikel-partikel pengotor. Proses ini 
dimulai dengan melarutkan 300 kg NaOH ke dalam kurang lebih 
8.000 liter air dan dipanaskan hingga mencapai suhu 70°C. 
Setelah mencapai suhu tersebut, rumput sebanyak 600 kg 
dimasukan ke dalam tangki. Setelah itu kembali dinaikan hingga 
100°C. Proses perendaman NaOH dilakukan hingga kulit rumput 
laut mulai terlepas. Proses perendaman NaOH memiliki waktu 
standar operasional yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu 
selama 60 menit. 
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2. Pencucian 1 
     Pencucian 1 dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan 
NaOH pada proses sebelumnya. Pada tahapan ini diawali 
dengan pembuangan larutan NaOH dengan cara mengalirkannya 
pada pipa pembuangan yang terdapat dalam tangki. Proses 
pencucian dilakukan sebanyak tiga kali dengan cara merendam 
dan mengaduk rumput laut didalam air. 
3. Perendaman Ca(ClO)2 
     Perendaman Ca(ClO)2 dilakukan untuk memucatkan warna 
rumput laut serta menghilangkan organisme yang dapat 
menurunkan kualitas rumput laut. Perendaman ini dimulai 
dengan menambahkan larutan Ca(ClO)2 sebanyak 30 kg 
kedalam kurang lebih 8.000 liter air. Setelah itu larutan Ca(ClO)2 
dialirkan kedalam tangki pemasakan dan dilakukan pengadukan 
hingga Ca(ClO)2 merata. Proses perendaman Ca(ClO)2 
dilakukan hingga rumput laut nampak memutih. Proses 
perendaman Ca(ClO)2 memiliki waktu standar operasional yang 
telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu selama 60 menit. 
4. Pencucian 2 
     Pencucian 2 dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan 
hasil proses perendaman CaClO3. Pada tahap ini diawali dengan 
pembuangan larutan CaClO3 dengan cara mengalirkannya pada 
pipa pembuangan yang terdapat pada tangki pemasakan. Proses 
pencucian dilakukan sebanyak dua kali dengan cara merendam 
dan mengaduk rumput laut kedalam air 
5. Perendaman H2SO4 
     Perendaman dengan H2SO4 dilakukan untuk melunakkan dan 
memecahkan dinding sel rumput laut agar dapat diekstrak. Selain 
itu perendaman H2SO4 juga dilakukan untuk menetralkan pH 
rumput laut. Proses dimulai dari melarutkan 35 kg asam sulfat ke 
dalam kurang lebih 8.000 L air. Setelah itu, larutan H2SO4 akan 
dialirkan kedalam tangki pemasakan. Proses perendaman H2SO4 
dilakukan hingga terjadi perubahan tekstur rumput laut hingga 
menjadi lunak. Proses perendaman H2SO4 memiliki waktu 
standar operasional yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu 
selama 60 menit. 
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6. Pencucian 3 
     Pencucian 3 dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan 
H2SO4 pada rumput laut yang telah mengalami proses 
perendaman H2SO4. Pada tahap ini diawali dengan pembuangan 
larutan H2SO4 dengan cara mengalirkannya pada pipa 
pembuangan yang terdapat pada tangki pemasakan. Proses 
pencucian dilakukan sebanyak dua kali dengan cara merendam 
dan mengaduk rumput laut kedalam air.  
7. Ekstraksi 
     Proses ektraksi dilakukan dengan tujuan untuk memisahkan 
polisakarida atau pati yang terdapat dalam rumput laut. Proses 
ekstraksi rumput laut dimulai dengan penambahan air sebanyak 
8000 L dengan suhu steam  sebesar 90°C-95°C. Setelah rumput 
laut hancur kemudian dilakukan penambahan filter aid sebanyak 
60 kg.  Proses ekstraksi dilakukan hingga terlihat campuran agar-
agar serta dinding sel yang hancur, garam-garam mineral, dan 
bahan pengotor. Hasil tersebut kemudian dipompa dan dialirkan 
menuju ke bagian penyaringan. Proses ekstraksi memiliki waktu 
standar operasional yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu 
selama 60 menit. 
 
4.2.3.3 Penyaringan dan Pendinginan 

    Penyaringan dan pendinginan merupakan proses kedua dalam 
aliran produksi tepung agar. Proses penyaringan yang dilakukan 
2 tahapan yaitu penyaringan makro yang terdapat pada bak filter 
dan filter press seperti pada Gambar 4.4. Hasil dari penyaringan 
tersebut nantinya akan dialirkan menuju bak penampung untuk 
didinginkan. Pada workstation penyaringan dan pendinginan 
memiliki 1 bak filter dengan ukuran 1 m x 2 m x 1,5 m, 2 mesin 
filter press, dan 5 bak pendingin. Total kapasitas yang dapat 
ditampung oleh kelima bak pendingin adalah 1000 L. Stasiun 
penyaringan dan pendinginan memiliki tiga operator. 1 operator 
bertanggung jawab penyaringan makro pada bak filter yaitu 
dengan cara memberikan instruksi waktu agar bak filter dapat 
menampung hasil pemasakan kembali, membantu proses 
penyaringan makro, membersihkan produk samping dari 
penyaringan. 1 operator lain bertanggung jawab atas 
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penyaringan menggunakan filter press yaitu dengan cara 
melakukan pengecekan tekanan, pembersihan kain filter. 1 
operator lain bertanggung jawab atas proses perpindahan hasil 
ekstraksi kedalam kolam penampung. Berikut adalah penjelasan 
mengenai tahapan dalam stasiun penyaringan dan pendinginan: 
 

 
Gambar 4.4 Workstation Penyaringan 

(Dokumentasi Pribadi, 2019) 
 

1. Penyaringan 1 
    Penyaringan 1 dilakukan untuk untuk memisahkan agar 
dengan bahan pengotor yang memiliki ukuran relatif besar. 
Penyaringan 1 dilakukan pada bak filter yang dilengkapi dengan 
saringan makro serta pipa yang terhubung ke tangki pemasakan. 
Proses penyaringan dimulai dengan mengalirkan hasil dari 
pemasakan ke dalam bak filter. Proses penyaringan dibantu oleh 
operator agar cairan pati (polisakarida) dapat cepat luruh dengan 
pengadukan. Proses penyaringan 1 akan selesai ketika semua 
hasil dari satu kali pemasakan telah tertampung dalam bak filter. 
Hasil dari penyaringan 1 akan dipompa dan dialirkan menuju 
kedua filter press hingga habis. 
2. Penyaringan 2 
    Penyaringan 2 dilakukan untuk memisahkan filtrat dari 
padatannya .Proses ini dilakukan dengan menggunakan Filter 
Press. Keluaran dari filter press berupa cairan agar-agar panas 
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dengan suhu 60-70 0C. Padatan atau cake yang dapat 
terpisahkan dari agar-agar kurang lebih sebesar 74% dari berat 
masukan. Pada mesin filter press dilakukan perawatan berupa 
penggantian kain saring setiap 2 atau 3 kali proses pengiriman 
hasil masakan. Hasil dari penyaringan menggunakan filter press 
akan langsung dialirkan menuju bak pendingin. 
3. Pendinginan 
    Proses pendinginan merupakan proses awal untuk 
mengurangi kandungan air dari agar. Proses pendinginan 
digunakan untuk memecah struktur agar dengan tujuan apabila 
dilakukan proses pengepressan diharapkan dapat menghasilkan 
agar pekat dengan kandungan sekitar 10-12 persen dari bahan 
masukan (McHugh, 2003). Proses pendinginan dilakukan dengan 
mengalirkan cairan tersebut kedalam pipa yang telah direndam 
oleh air kurang lebih sejauh 5 meter. Cairan agar tersebut 
kemudian disimpan hingga mengalami penjendalan selama 16 
jam seperti yang ditunjukan pada Gambar 4.5. 
 

 
Gambar 4.5 Penjendalan Agar (Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 
4.2.3.4 Pengepressan 

       Setelah mengalami proses penyaringan dan pendinginan, 
luaran dari proses pendinginan tersebut dialirkan menuju 
workstation pengepressan. Pengepressan dilakukan dengan 
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tujuan mengurangi kandungan air yang terdapat dalam agar. 
Proses pengepressan dimulai dari pengecekan tingkat 
penjendalan agar. Hal tersebut bertujuan untuk mengatahui 
bagian mana yang dapat dilakukan proses pengepressan terlebih 
dahulu. Setelah dilakukan pengecekan, agar akan dihancurkan 
dan dialirkan menuju proses pencetakan. Proses pencetakan 
dilakukan dengan cara mengalirkan agar ke dalam kotak 
stainless steel berukuran 60 cm x 72 cm x 26 cm yang memiliki 
rongga-rongga kecil . Satu kotak stainless steel akan terisi kurang 
lebih 10 lapisan agar yang disekat menggunakan kain. Proses 
pembungkusan dilakukan hingga mencapai 6 tingkatan setiap 
barisnya. Proses pengepressan pada PT. Srigunting Pratama 
dilakukan dengan dua kali tahapan yaitu pengepressan 
menggunakan batu dan pengepressan dengan menggunakan 
hydraulic press. Aktivitas Pengepressan yang dilakukan dapat 
dilihat pada Gambar 4.6. Proses pengepressan tersebut 
dijelaskan sebagai berikut: 
 

 
Gambar 4.6 Workstation Pengepressan (Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 
1. Pengepressan 1 
    Pengepressan pertama dilakukan untuk mengurangi beban 
kerja mesin hydraulic press. Proses pengepressan dilakukan 
dengan dua tahapan, yang pertama adalah memberi tekanan 
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pada kotak-kotak stainless steel yang telah disusun menjadi 6 
tingkatan menggunakan batu dengan berat 280 kg. Selanjutnya 
dilakukan penambahan beban menggunakan batu dengan berat 
300 kg. Proses pengepressan 1 diakhiri dengan berhentinya 
aliran air yang keluar melalui kotak stainless steel. 
2. Pengepressan 2 
    Pengepressan kedua dilakukan dengan tujuan untuk 
meminimalkan kadar air yang masih tersisa pada lembaran agar. 
Pengepressan 2 menggunakan alat berupa hydraulic press yang 
dapat menampung kurang lebih 300 lembar agar dalam satu kali 
proses. Proses pengepressan 2 dilakukan dengan memindahkan 
lembaran agar yang berada pada kotak stainless steel menuju 
bak penampung hydraulic press. Proses pengepressan dilakukan 
hingga tidak ada air yang keluar pada bak penampung. Hasil dari 
proses pengepressan adalah lembaran agar-agar dengan tebal 
sekitar 1-1,5 mm kurang lebih sebanyak 312 lembar dalam satu 
tangki pemasakan. Setelah dilakukan pengepressan lembaran 
agar kemudian disimpan selama 16 jam. 
       Operator yang menjalankan proses pengepressan berjumlah 
13 orang yang dibagi menjadi 2 area kerja. Area kerja pertama 
yaitu pada proses pengepressan 1 yang meliputi 1 orang 
bertugas untuk membantu proses mengalirkan jendalan agar 
yang berada pada bak pendingin menuju proses pelapisan, 2 
orang bertugas untuk membantu memindahkan agar menuju 
pencetakan, dan 5 orang bertugas untuk mencetak agar. Area 
kerja kedua yang berada pada pengepressan 2 memiliki jumlah 
tiga orang dengan rincian 2 orang bertugas untuk memindahkan 
lembaran agar dari proses pengepressan 1 menuju bak hydraulic 
press serta memindahkannya lagi menuju tempat penyimpanan, 
dan 1 orang sebagai operator hydraulic press. 
 
4.2.3.5 Pengeringan 

       Pengeringan dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan 
kadar air yang terdapat dalam lembaran agar. Pengeringan 
dilakukan dengan menggunakan oven. Prinsip kerjanya adalah 
mengeringkan lembaran-lembaran agar dalam oven dengan 
suhu sekitar 60-70 oC. menggunakan blower yang mengalirkan 
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udara panas ke lembaran agar dengan lama pengovenan selama 
7 jam.  Kapasitas oven yang dimiliki adalah sebanyak 2.000 
lembar agar. Proses pengeringan dimulai dari memindahkan 
lembaran agar yang telah didiamkan selama 16 jam menuju ke 
workstation pengeringan dan kemudian dipindahkan kedalam 
beberapa rak pengering. Setiap rak memiliki kapasitas 264 
lembar agar. Setelah tertata didalam rak pengering, lembaran 
agar kemudian dikirim menuju oven untuk dikeringkan. 
       Operator pada workstation pengeringan berjumlah 7 orang 
yang meliputi 5 orang bertugas untuk menata lembar agar dan 2 
orang lain bertugas untuk memasukan lembaran agar ke dalam 
oven. Proses pengeringan diakhiri dengan lembaran agar kering 
berwarna kecoklatan. Setelah itu, lembaran agar kering dibawa 
menuju penyimpanan sementara agar dapat dilakukan proses 
penepungan. Penyimpanan terjadi dikarenakan terbatasnya jam 
kerja operator, maka dari itu proses lembar agar kering disimpan 
selama 16 jam. Hasil berupa lembaran agar kering dapat dilihat 
pada Gambar 4.7. 
 

 
Gambar 4.7 Hasil Proses Pengeringan (Dokumentasi Pribadi, 2019) 

 

4.2.3.6 Penepungan 

       Proses penepungan bertujuan untuk mengubah lembaran 
agar kering menjadi tepung. Pada workstation penepungan 
terdapat dua tahapan aktivitas yaitu pengecilan ukuran dan 
proses penggilingan (Gambar 4.8). Tahapan dimulai dengan 
memasukan setiap lembaran agar kering ke dalam crusher 
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dengan kecepatan 1440 rom/75 kW. Hasil dari proses ini berupa 
potongan-potongan kecil dari lembaran agar. Setelah itu, 
potongan-potongan kecil lembaran agar dibawa menuju ke mesin 
penggiling silinder dengan kecepatan 3000 rpm/10 kW. Pada 
workstation ini terdapat 1 mesin crusher dan 4 mesin penggiling 
tepung.    
        Operator pada workstation penepungan berjumlah 2 orang. 
Pembagian tugas yang dilakukan adalah 1 orang bertanggung 
jawab atas proses pengecilan ukuran dengan crusher dan 1 
orang bertanggung jawab atas proses penepungan dengan 
mesin penggiling tepung. Hasil akhir dari proses ini adalah tepung 
agar yang dikemas dalam karung yang nantinya akan dilakukan 
pengendalian kualitas. 
 

 
Gambar 4.8 Workstation Penepungan  

(Dokumentasi Pribadi, 2019) 
 

4.2.3.7 Pengendalian Kualitas 

        Proses pengendalian kualitas meliputi aktivitas pemeriksaan 
akhir dan pengemasan. Proses pemeriksaan meliputi pengujian 
tingkat gel strength pada setiap hasil dari satu kali pemasakan, 
kemudian dilakukan pencampuran. Umumnya, pencampuran 
dilakukan dengan perbandingan tepung kualitas baik terhadap 
tepung kualitas kurang baik sebesar 3:1. Setelah proses 
pencampuran selesai, tepung agar dikemas kedalam karung 
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dengan kapasitas 25 kg/karung. Proses diakhiri dengan 
pemberian label pada karung dan penyimpanan ke dalam 
gudang. Pada workstation pengendalian kualitas memiliki waktu 
standar operasional yang telah ditetapkan perusahaan yaitu 
selama 30 menit.  
        Operator pada workstation pemeriksaan akhir dan 
pengemasan berjumlah 2 orang. Satu orang bertugas untuk 
melakukan pengecekan kualitas serta melakukan rekap hasil 
kualitas dan jumlah kualitas tepung agar yang dihasilkan. Satu 
operator lain bertugas untuk mencampur dan mengemas ke 
dalam karung dengan kapasitas 25 kg. 
 
4.3 Penentuan Waktu Standar Proses Produksi 

       Penentuan waktu standar proses produksi digunakan 
sebagai waktu standar dari keseluruhan proses produksi tepung 
agar. Waktu standar diperoleh melalui pengamatan dengan 
metode stopwatch time study yang dilakukan untuk setiap 
workstation saat melakukan proses produksi. Waktu standar 
proses produksi didapatkan pada tahapan sebagai berikut: 
a. Data Time Study 
    Data time study yang didapatkan berdasarkan pengamatan 
terhadap satu siklus yang dihitung berdasarkan jumlah dalam 
satu kali proses pemasakan. Data mengenai time study meliputi 
aktivitas pada workstation pemasakan, penyaringan, 
pengepressan, pengeringan, penepungan, dan pengendalian 
kualitas. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan 
didapatkan data time study yang dapat dilihat pada Lampiran 6. 
b. Pengujian Kenormalan Data 
    Setelah dilakukan pengamatan time study dilanjutkan dengan 
pengujian kenormalan data. Uji kenormalan data yang digunakan 
menggunakan uji Shapiro Wilk dengan tingkat ketelitian sebesar 
5%. Hasil uji kenormalan data dapat dilihat pada Lampiran 7. 
Hasil uji kenormalan data menunjukan keseluruhan data memiliki 
nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hal tersebut berarti data telah 
terdistribusi normal dan tidak diperlukannya penambahan data 
(Sufren dan Natanael, 2014). 
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c. Pengujian Keseragaman Data 
    Pengujian keseragaman data dilakukan dengan melakukan 
perhitungan nilai batas atas dan nilai batas bawah pada setiap 
data time study. Data yang seragam apabila data time study 
berada pada range batas kendali. Berdasarkan uji keseragaman 
data maka nilai batas kendali atas dan batas kendali bawah yang 
dapat dilihat pada Lampiran 8. Hasil uji keseragaman data 
menunjukan tidak ada data yang berada diluar batas kendali atas 
dan batas kendali bawah sehingga dapat diartikan bahwa data 
telah seragam (Astuti dan Iftadi, 2016). 
d. Pengujian Kecukupan Data 
    Pengujian kecukupan data digunakan untuk melihat apakah 
data time study telah cukup secara obyektif. Pengujian ini 
dilakukan dengan membandingkan nilai N dengan nilai N’. Hasil 
pengujian kecukupan data dapat dilihat pada Lampiran 9. Hasi 
uji kecukupan data menunjukan keseluruhan data yang 
didapatkan memiliki nilai N yang lebih besar dari N’. Menurut 
Astuati dan Iftadi (2016) apabila jumlah pengamatan teoritias 
lebih kecil dari pengamatan sebenarnya maka data tersebut telah 
mencukupi untuk tingkat keyakinan dan ketelitian yang 
digunakan. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa 
seluruh data pengamatan telah bernilai cukup. 
e. Perhitungan Waktu Siklus (Wsi) 
    Perhitungan waktu siklus dilakukan setelah beberapa 
pengujian data yang telah dilakukan. Perhitungan waktu siklus 
didapatkan dari rata-rata atas data time study yang diamati. Hasil 
perhitungan waktu siklus dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
Berdasarkan perhitungan waktu siklus didapatkan total dari waktu 
siklus sebesar 4135,96 menit. Hal ini berarti waktu siklus kerja 
dalam pemindahan material hingga menjadi produk jadi yang 
dilakukan secara berulang adalah sebesar 4135,96 menit 
(Lydianingyas dan Suhariyanto, 2016). 
f. Perhitungan Penyesuaian 
    Setelah dilakukan perhitungan waktu siklus, maka dilakukan 
proses rating pada setiap workstation dengan metode 
Westinghouse rating. Penilaian didapatkan berdasarkan 
pengamatan langsung dilapangan dan diskusi dengan pihak 
produksi. Penilaian penyesuaian dapat dilihat pada Lampiran 11. 
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Total Rating penyesuaian didapatkan dari penjumlahan dari nilai 
penyesuaian setiap workstation. Tabel 4.2 menunjukan total 
rating dari setiap workstation. Rating penyesuaian tersebut 
digunakan sebagai estimasi waktu atas kondisi dan cara kerja 
yang diselesaikan dengan wajar (Astuti dan Iftadi, 2016). 
 
Tabel 4.2 Rating Penyesuaian  

Workstation Total Rating 

Pemasakan 1,08 
Penyaringan dan Pendinginan 1,08 
Pengepressan 1,06 
Pengeringan 1,04 
Penepungan 1,04 

(Sumber: Data diolah, 2019) 
 
g. Perhitungan Waktu Normal (WN) 
       Perhitungan waktu normal dapat dilakukan setelah 
didapatkan nilai rating penyesuaian pada setiap workstation. Nilai 
rating didapatkan dari penilaian dari proses yang terlibat pada 
setiap workstation. Workstation yang diamati adalah workstation 
pemasakan, penyaringan dan pendinginan, pengepressan, 
pengeringan, dan penepungan. Perhitungan dilakukan dengan 
cara mengkalikan nilai waktu siklus dari aktivitas yang berkaitan 
pada setiap workstation terhadap nilai rating penyesesuaiannya. 
Hasil perhitungan waktu normal dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan didapatkan nilai waktu 
normal sebesar 4167,91 menit. Menurut Harsanto (2017), waktu 
normal merupakan waktu siklus proses yang mencangkup setiap 
elemen kerja. 
h. Perhitungan Waktu Standar (Wst) 
       Perhitungan waktu standar dilakukan dengan melakukan 
penilaian kelonggaran pada setiap workstation. Penilaian 
kelonggaran dilakukan dengan cara menilai operator yang terpilih 
atas rekomendasi dari perusahaan. Penilaian kelonggaran 
didapatkan dari hasil pengamatan dan brainstroming bersama 
staff produksi. Penilaian kelonggaran didasarkan pada kondisi 
lingkungan kerja yang diterima operator (Sukania dan Gunawan, 
2014). Hasil penilaian penyesuaian dapat dilihat pada Lampiran 
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11. Hasil penilaian penyesuaian yang pada workstation 
pemasakan adalah sebesar 16%, workstation penyaringan dan 
pendinginan sebesar 7%, workstation pengepressan sebesar 
15%, workstation pengeringan sebesar 13%, dan workstation  
penepungan sebesar 12%. Faktor kelonggaran tersebut 
menunjukan adanya estimasi waktu kelonggaran waktu kerja 
karena kebutuhan pribadi (Harsanto, 2017).  
       Waktu standar didapatkan dengan menambahkan waktu 
normal dengan waktu kelonggaran pada setiap aktivitas sesuai 
dengan workstation aktivitas tersebut terjadi. Hasil perhitungan 
waktu standar dapat dilihat pada Tabel 4.3. Hasil perhitungan 
waktu standar menunjukan total waktu sebesar 4240,33 menit. 
Hal tersebut berarti bahwa dalam satu kali proses produksi 
tepung agar dibutuhkan waktu selama 4240,33 menit. Gerungan 
(2017) melakukan penelitian serupa untuk mengetahui waktu 
standar proses produksi tepung agar dengan menggunakan 
Process Activity Mapping dan didapatkan hasil berupa total waktu 
standar sebesar 2994 menit. Maka dari itu diketahui bahwa 
terdapat perbedaan total waktu standar sebesar 29,4%. 
 

Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Wsi, WN, Wst 

Workstation Proses 
Aktivitas 

Wsi 
(Menit) 

WN 
(Menit) 

WSt 
(Menit) 

Pemasakan Penerimaan 
Bahan Baku 

17,63 19,11 22,16 

 Pembukaan 
Kemasan 

7,89 8,52 9,88 

 Pemasukan 
Rumput Laut 

7,72 8,34 9,67 

 Perendaman 
NaOH 

60 60 60 

 Pencucian 13,82 14,93 17,31 

 Perendaman 
CaClO3 

60 60 60 

 Pencucian 14,64 15,81 18,34 

 Perendaman 
H2SO4 

60 60 60 

 Pencucian 13,93 15,04 17,45 
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Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Wsi, WN, Wst (Lanjutan) 

Workstation Proses 
Aktivitas 

Wsi 
(Menit) 

WN 
(Menit) 

WSt 
(Menit) 

 Pengekstraksian 60 60 60 

 Idle 49,30 53,24 56,44 

Penyaringan 
dan 
Pendinginan 

Penyaringan 1 17,5 18,86 19,98 

Idle 19,67 21,14 24,52 

Penyaringan 2 55,36 59,79 63,38 

Pengiriman ke 
Bak Pendingin 

26,71 28,85 30,58 

Pendinginan 
Cairan Agar 

960 960 960 

Pengepressan Pencetakan 
Lembar Agar 

101,22 106,56 122,55 

 Pengepressan 1 21,14 22,41 25,77 

 Pemindahan ke 
Pengepressan 2 

32,76 32,40 37,26 

 Pengepressan 2 26,00 27,56 31,69 

 Penyimpanan 960 960 960 

Pengeringan Pengiriman ke 
Stasiun 
Pengeringan 

3,03 3,15 3,56 

 Penataan 
Lembaran Agar 

40,22 41,83 47,26 

 Pengiriman 
Menuju Oven 

2,77 2,88 3,25 

 Pengeringan 420  420 

 Pengirman ke 
Penepungan 

3,62 3,76 4,25 

Penepungan Penyimpanan 960 960 960 
Penepungan 1 59,15 60,92 68,23 

 Pengiriman 
Menuju 
Penepungan 2 

2,03 2,09 2,34 

 Penepungan 2 29,85 30,72 34,41 

Pengendalian Kualitas 30 30 30 

Total  4135,96 4167,91 4240,33 

(Sumber: Data diolah, 2019) 
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4.4 Penentuan Setup Time 

    Setup Time yang adalah waktu yang dibutuhkan sumberdaya 
pada workstation untuk mengatur atau mempersiapkan agar siap 
dipakai saat proses produksi (Arif dan Ikatrinasari, 2018). 
Sumberdaya yang memerlukan waktu setup dalam proses 
produksi tepung agar diantaranya adalah tangki pemasakan, filter 
press, oven. Waktu setup time yang digunakan pada setiap 
workstation yang diterapkan pada proses produksi tepung agar di 
PT. Srigunting Pratama dapat dilihat pada Tabel 4.4 
    Setup time pada tangki pemasakan dilakukan pada setiap awal 
proses pemasakan. Proses tersebut meliputi proses rinsing 
dengan memasukan air sebanyak 8.000 liter dan perecetic acid 
sebanyak 2 liter ke dalam tangki. Setelah dilakukan proses 
rinsing dilakukan pengecekan pH dengan syarat pH normal 6,0-
8,5. Setup time pada mesin filter press dilakukan pada setiap 2 
kali  proses  penyaringan. Proses setup pada filter press 
dilakukan dengan cara memberikan uap panas ke lembaran filter. 
Setup Time pada oven dilakukan pada tepat pada proses 
pengeringan akan dilakukan yaitu dengan cara menaikan suhu 
oven hingga 600C. 
 
Tabel 4.4 Waktu Setup Mesin 

Mesin Waktu (Menit) 

Tangki pemasakan 10 
Filter Press 10 
Oven 10 

(Sumber: Data diolah, 2019) 
 
4.5 Aliran Informasi Proses Produksi 

         Aliran informasi yang tergambarkan di value stream 
mapping adalah keseluruhan informasi yang diterima dari 
customer seperti jumlah permintaan spesifik, informasi dari 
bagian managemen manufaktur mengenai perencanaan 
kapasitas produksi, dan informasi mengenai kondisi inventory. 
Berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bagaimana perusahaan 
dalam menyikapi permintaan, penjadwalan produksi, serta 
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pemesanan material (King and King, 2015). Aliran informasi 
proses produksi yang berlaku di PT. Srigunting Pratama 
dilakukan melibatkan tiga pihak yaitu supplier, pihak perusahaan, 
dan konsumen dengan penjelasan sebagai berikut: 
a) Konsumen melakukan pemesanan terhadap produk yang 

nantinya akan diproses di bagian marketing. Bagian 
marketing melakukan perhitungan peramalan permintaan 
dalam suatu bulan. Dari informasi yang diperoleh dari 
permintaan konsumen dan peramalaan permintaan setiap 
bulannya maka informasi ini akan diteruskan ke bagian 
produksi. 

b) Informasi yang diperoleh dari bagian marketing akan diolah 
oleh bagian produksi untuk melakukan perencanaan dan 
persediaan kebutuhan bahan baku dan menentukan lama 
dan kuantitas dalam pemenuhan permintaan konsumen. 
Informasi yang dihasilkan tersebut nantinya akan diteruskan 
kepada bagian pembelian. 

c) Berdasarkan informasi yang diperoleh dari bagian produksi, 
bagian pembelian selanjutnya melakukan pembelian dan 
pemenuhan bahan baku. Informasi tersebut nantinya akan 
diteruskan kepada supplier untuk melakukan pemesanan 
bahan baku. 
 

4.6 Pembuatan Current State Map 

        Pembuatan Current state map digunakan untuk 
menggambarkan kondisi perusahaan saat ini berdasarkan data-
data yang telah didapatkan. Current state map mendeskripsikan 
aliran informasi proses produksi, aliran material , dan aliran waktu 
(timeline) yang berlaku pada perusahaan. Aliran-aliran tersebut 
kemudian digambarkan menggunakan simbol yang dapat 
mewaktili detail aktivitas yang terjadi. Current State Map pada 
proses produksi tepung agar pada PT. Srigunting Pratama dapat 
dilihat pada Lampiran 13. 
        Current state map digambarkan dengan aliran pemesanan 
berupa waktu pengiriman raw material, proses produksi, hingga 
pengiriman produk jadi. Proses produksi yang digambarkan 
berdasarkan workstation yang ada yaitu workstation pemasakan, 
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penyaringan dan pendinginan, pengepressan, pengeringan, 
penepungan, dan pengendalian kualitas. Setiap workstation 
memuat informasi berupa banyaknya operator, waktu setup 
(C/T), waktu operasi yang didapatkan dari akumulasi aktivitas 
waktu standar yang terjadi pada workstation tersebut (C/O), value 
added time, non value added time,  dan jarak yang ditempuh 
material. Waktu value added didapatkan dari total aktivitas yang 
bernilai tambah, non value added time didapatkan dari waktu 
delay dan necessary but non value added berupa waktu 
transportasi. Berdasarkan hasil tersebut didapatkan value added 
time sebesar 2139,51 menit, non value added time sebesar 
2003,3 menit, dan necessary but non value added sebesar 
97,514 menit. Aktivitas non value added dan necessary but non 
value added merupakan aktivitas pemborosan yang berpotensi 
untuk dihilangkan atau dilakukan pengurangan waktu (Hidayat et 
al., 2014). 
 
4.7 Identifikasi Waste Sepanjang Value Stream 

       Tahapan selanjutnya adalah mengidentikasi waste 
sepanjang value stream proses produksi. Pengidentifikasian 
waste dilakukan berdasarkan pengamatan secara langsung serta 
brainstroming dengan pihak yang terlibat dalam aktivitas proses 
produksi. Identifikasi yang dilakukan digunakan sebagai dasar 
melakukan perbaikan sepanjang value stream proses produksi. 
Berikut adalah identifikasi waste sepanjang proses produksi: 
a. Overproduction 
    Overproduction merupakan pemborosan berupa kondisi 
dimana perusahaan mengalami produksi berlebih dari 
permintaan konsumen. Pemborosan berupa overproduction 
bukan menjadi masalah utama dari perusahaan ini. Aktivitas 
produksi di PT. Srigunting Pratama menggunakan sistem make 
to stock namun tetap melakukan peramalan permintaan. Hal ini 
berarti perusahaan akan memproduksi terus-menerus namun 
tetap menjaga kondisi inventory agar tidak berlebih. Hal tersebut 
tidak dianggap sebagai pemborosan bagi perusahaan 
dikarenakan perusahaan menggunakan sistem FIFO (First in 
First Out). Selain itu dalam penyimpanan produk akhir tidak 
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terdapat biaya perlakuan dalam penyimpanan tepung agar serta 
tepung agar merupakan produk yang kualitasnya dapat bertahan 
cukup lama.   
b. Waiting 
    Waiting adalah pemborosan yang terjadi akibat adanya 
operator tidak melakukan aktivitas bernilai tambah serta adanya 
mesin yang menganggur (Taylor and David, 2001). Pada proses 
produksi tepung agar, ditemukan pemborosan berupa adanya 
waiting. Hal ini disebabkan karena adanya mesin menunggu 
masukan atau bahan baku, setup mesin yang tidak terjadwal, dan 
operator yang kurang responsif. Beberapa waiting yang terjadi 
dalam proses produksi tepung agar yang terjadi disebabkan oleh 
beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Manusia, disebabkan karena kurang konsistennya 
kecepatan dan responsifitas operator saat melakukan 
aktivtitas kerja. Hal ini terjadi dikarenakan aktivitas produksi 
dilakukan secara semi automatis dimana mesin dapat 
bekerja ketika dibantu oleh aktivitas operator. Selain itu juga 
terdapat waktu tunggu pada workstation penyaringan akibat 
kelalain operator dalam penerapan SOP setup filter press. 
Operator seringkali melakukan setup filter press disaat 
proses penyaringan. Hal ini mengakibatkan terhambatnya 
proses penyaringan. 

2. Mesin, disebabkan karena adanya bottleneck seperti pada 
workstation pemasakan menuju workstation penyaringan. 
Waiting terjadi karena kapasitas dari bak filter yang terlalu 
kecil untuk menampung total harian masakan. 

3. Material, kualitas rumput laut yang kurang konsisten 
terkadang dapat menimbulkan peningkatan waktu proses 
khususnya pada proses ekstraksi dan penyaringan 

4. Metode, disebabkan karena tidak efisiennya penjadwalan 
aktivitas harian produksi yang seringkali menimbulkan 
adanya penumpukan bahan masukan pada beberapa 
workstation. Bottleneck terjadi pada pengiriman hasil 
pemasakan menuju ke penyaringan 1. Kondisi yang sering 
terjadi adalah operator seringkali melakukan pengiriman 
sebanyak dua tangki hasil pemasakan secara bersamaan 
menuju penyaringan 1 namun kapasitas dari bak filter hanya 



70 
 

dapat menampung hasil dari 1 luran tangki. Hal ini 
menyebabkan waktu tunggu yang cukup tinggi.   

c. Transportation 
     Transportation adalah pemborosan disebabkan karena 
perpindahan material dan penanganan ganda. Pemborosan 
transportation yang terjadi di perusahaan adalah akibat layout 
dan tata letak perusahaan yang kurang sesuai. Khususnya pada 
jarak warehouse (gudang bahan baku) rumput laut dengan 
workstation pemasakan sejauh 50 meter. Pada kondisi tersebut, 
dibutuhkan kurang lebih sepuluh kali aktivitas pengulangan untuk 
mengambil rumput laut untuk dapat memenuhi kebutuhan pada 
stasiun pemasakan setiap hari. Hal tersebut berdampak pada 
melambatnya aliran material. Namun, pihak perusahaan kurang 
menitikberatkan masalah tersebut sebagai pemborosan yang 
ada, dikarenakan luas area perusahaan yang terbatas. 
d. Inappropriate Processing 
    Inappropriate Processing merupakan pemborosan 
dikarenakan kesalahan prosedur. Berdasarkan pengamatan 
yang terjadi, beberapa kali ditemukan dimana operator pada 
workstation pemasakan kurang responsif terhadap waktu standar 
operasi yang ditetapkan perusahaan. Hal tersebut dapat 
berdampak pada melambatnya aliran material pada aktivitas 
selanjutnya. Beberapa faktor yang menyebabkan pemborosan ini 
terjadi adalah sebagai berikut: 

1. Manusia, disebabkan oleh operator yang kurang disiplin 
dalam penerapan SOP perusahaan serta adanya 
inkonsistentsi kinerja akibat kelelahan 

2. Mesin, disebabkan oleh kurangnya alat atau mesin yang 
kurang menunjang aktivitas proses. Hal ini ditemukan pada 
aktivitas pemasakan dimana operator seringkali tidak 
disiplin terhadap standar operasional yang ada akibat tidak 
adanya alat bantu yang memberi informasi lama waktu 
proses. 

3. Metode, disebabkan oleh tidak adanya indikator yang 
memberikan informasi secara langsung yang membantu 
operator dalam proses aktivitasnya.  
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e. Unnescesarry Inventory 
     Unnescesarry Inventory merupakan pemborosan yang berupa 
adanya penyimpanan yang berlebih. PT. Srigunting Pratama 
melakukan sistem produksi make to stock dimana produksi 
dilakukan untuk mencapai kondisi stock yang aman. Kondisi 
penyimpanan tersebut tidak dianggap berlebih oleh PT. 
Srigunting Pratama dikarenakan perusahaan tersebut tetap 
melakukan peramalan permintaan untuk menjaga tingkat 
produksi yang dilakukan agar tidak menyebabkan penyimpanan 
berlebih. 
f. Unnescesarry Motions 
    Unnescesarry Motions merupakan pemborosan yang 
mengacu pada gerakan yang tidak perlu. Pemborosan tersebut 
terjadi pada workstation pemasakan dan workstation 
penyaringan. Pemborosan yang dapat teridentifikasi pada kedua 
workstation tersebut meliputi: 

1. Operator pada workstation pemasakan dan penyaringan 
melakukan aktivitas yang tidak diperkenankan di 
perusahaan seperti merokok dan membawa makanan 
atau minuman di workstation 

2. Operator saling melihat kondisi antar workstation apakah 
telah siap mengirim atau menerima luaran. 

Beberapa faktor penyebab dari pemborosan tersebut meliputi: 
1. Manusia, disebabkan karena kurang disiplinnya operator 

terhadap SOP dan GMP yang berlaku di perusahaan 
2. Metode, disebabkan karena tidak ada alat komunikasi atau 

isyarat antar workstation 
3. Lingkungan, disebabkan oleh jarak antara tempat istirahat 

pekerja yang cukup jauh dari workstation 
g. Defect 
    Pemborosan defect yang terjadi pada proses produksi tepung 
agar adalah adanya rework dari aktivitas penyaringan dan 
pengepressan. Rework dari aktivitas penyaringan didapatkan dari 
luaran hasil penyaringan yang masih mengandung pati. Rework 
dilakukan dengan cara memproses ulang kedalam stasiun 
pemasakan. Rework yang berasal dari hasil pengepressan 
berasal dari agar yang jatuh ketika proses tersebut. Rework 
dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencuci agar 
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tersebut agar dapat dilanjutkan ke dalam proses pengeringan. 
Namun, perusahaan tidak menitikberatkan pemborosan defect 
sebagai masalah yang utama. Hal ini dikarenakan tingkat defect 
yang muncul kurang lebih hanya mencapai 1,5% dari luaran yang 
dihasilkan. Pemborosan defect disebabkan oleh beberapa faktor 
sebagai berikut: 

1. Manusia, disebabkan oleh operator yang melakukan 
aktivitas kerja tidak sesuai dengan SOP dan GMP yang 
berlaku di perusahaan 

2. Mesin, disebabkan oleh mesin pengepress yang masih 
kurang efektif yang masih sering untuk membuang agar 
saat aktivitas proses. 

h. Power and Energy 
     Waste Power and Energy adalah pemborosan yang 
disebabkan oleh penggunaan daya dan energi yang berlebih. 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan perusahaan telah 
meminimalkan penggunaan daya dan energi dalam proses 
produksi tepung agar yang dilakukan. Hal ini terlihat dari 
bagaimana perusahaan menggunakan bahan baku berupa batu 
bara dengan tingkat pembakaran yang baik. 
i. Human Potential 
    Pemborosan Human Potential terjadi dikarenakan faktor 
operator. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan perusahaan 
telah memberikan standar mengenai pekerja atau operator yang 
direkrut. Namun dalam beberapa kondisi terdapat operator yang 
kurang memperhatikan SOP dan GMP yang telah ditetapkan 
perusahaan. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya alat 
bantu seperti timer khususnya pada workstation pemasakan. 
Dimana timer tersebut digunakan untuk membantu responsifitas 
pekerja untuk dapat menerapkan SOP dengan baik. Selain itu 
pemborosan juga terdapat di workstation pengepressan dan 
pendinginan dimana operator tidak melakukan setup filter press 
sesuai dengan SOP dan GMP yang telah ditetapkan perusahaan. 
Berdasarkan SOP perusahaan diketahui bahwa setup filter press 
dilakukan sebelum aktivitas penyaringan dilakukan dengan waktu 
standar selama 10 menit. Namun kondisi yang terjadi adalah 
operator seringkali melakukan setup filter press ketika mesin filter 
press ditengah aktivitas proses sehingga menyebabkan aliran 
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proses terhenti. Selain mengakibatkan terhambatnya aliran 
proses kelalaian tersebut juga menyebabkan meningkatnya 
waktu setup filter press sebesar kurang lebih 10 menit akibat 
operator yang kurang responsif ketika kondisi tersebut terjadi.  
j. Enviromental Pollution 
    Pemborosan enviromental pollution berkaitan dengan 
kesehatan dan keselamatan kerja selama proses produksi. 
Pemborosan ini sangat jarang muncul dan tidak signifikan pada 
proses aktivitas kerja. Hal ini disebabkan karena perusahaan 
cukup melengkapi pekerja mereka dengan alat pelindung diri 
berupa masker, sepatu boot, kacamata pelindung sesuai dengan 
pekerjaan operator pada setiap workstation. 
k. Unnescessary Overhead 
     Pemborosan unnescessary overhead merupakan 
pemborosan berupa pengeluaran biaya berlebih yang dilakukan 
oleh perusahaan. Pemborosan ini beberapa kali muncul dalam 
proses produksi di PT. Srigunting Pratama pada beberapa 
workstation. Hal tersebut berkaitan dengan tidak adanya 
penjadwalan produksi yang baik sehingga menyebabkan 
peningkatan production lead time. Production lead time yang 
melebihi jam kerja perusahaan memiliki dampak berupa adanya 
biaya upah lembur kepada operator. Pemborosan Unnescessary 
Overhead disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: 
1. Metode, disebabkan oleh tidak adanya penjadwalan produksi 

yang baik 
2. Material, disebabkan oleh kualitas rumput laut yang tidak 

seragam. Kualitas rumput laut berdampak pada lama proses 
operasi pada workstation tertentu. 

Namun berdasarkan hasil kuisoner yang diberikan, perusahaan 
mentoleransikan permasalahan tersebut dikarenakan beban 
kerja serta waktu proses pada workstation yang mempunyai 
waktu proses yang panjang khususnya pada workstation 
pemasakan dan workstation penyaringan dan pendinginan. 
l. Inappropriate Design 
    Inappropriate Design merupakan pemborosan yang terjadi 
karena ketidaksesuaian fungsionalitas, fitur, dan proses 
manufaktur produksi (Khan et al., 2017). Berdasarkan 
pengamatan, dapat terlihat proses produksi tepung agar memiliki 
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beberapa tahapan proses dengan durasi waktu yang panjang. 
Hal ini menyebabkan beberapa workstation mengalami waktu 
work in process yang panjang.  Desain proses pada perusahaan 
kurang optimal karena kurang efisiennya penjadwalan aktivitas 
harian produksi. Akibatnya adalah terdapat beberapa workstation 
yang mengalami penumpukan masukan serta adanya waktu 
tunggu karena habisnya jam operasional perusahaan. Hal ini 
dapat dilihat pada workstation pengepressan dimana hasil 
pengepressan harus menunggu selama 16 jam untuk dapat 
dilakukan proses pengeringan. Selain itu juga terdapat 
worksatation penepungan dimana lembaran tepung agar kering 
hasil pengeringan mengalami waktu menunggu selama 16 jam 
untuk dapat diproses pada workstation penepungan.  
 
4.9 Pemilihan Tools VALSAT 

        Pemilihan tools VALSAT didapatkan berdasarkan hasil 
kuisoner yang telah diberikan kepada value stream manager. 
Value stream manager yang dipilih dalam penelitian sebanyak 
dua orang sebagai responden dalam penilaian melalui kuisoner.  
Value stream manager merupakan pihak ahli yang mengetahui 
kondisi detail mengenai aktivitas perusahaan yaitu responden 
pertama yang merupakan staff pada bagian produksi serta 
responden kedua selaku pemiliki usaha. Pemilihan value stream 
manager berdasarkan rekomendasi dari pihak perusahaaan. 
Data kuisoner yang dihasilkan direkapitulasi, dirata-rata, dan 
dilakukan pengurutan untuk melihat jenis waste dengan nilai 
tertinggi. Nilai waste yang tinggi berarti bahwa waste tersebut 
dominan terjadi di proses produksi tepung agar di PT. Srigunting 
Pratama.  Hasil dari penilai Tabel 4.5. Berdasarkan rekapitulasi 
tersebut terlihat bahwa pemborosan dengan tiga nilai rata-rata 
tertinggi adalah waiting, human potential, unnescasary motion, 
Inappropriate design, dan inappropriate processing. Pemborosan 
dengan nilai yang tinggi menunjukan pemborosan yang perlu 
difokuskan dalam usaha perbaikan yang dilakukan (Carvalho et 
al., 2014). 
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Tabel 4.5 Hasil Rekapitulasi Pemborosan 

Tipe 
Pemborosan 

Responden 
1 

Responden 
2 

Rata
-rata 

Ranking 

Overproduction 1 1 1 5 

Waiting 4 3 3,5 1 

Transportation 2 1 1,5 4 

Inappropriate 
processing 

2 2 2 3 

Unnecessary 
inventory 

1 1 1 5 

Unnsecessary 
motion 

2 2 2 3 

Defects 1 1 1 5 

Power and 
Energy 

1 1 1 5 

Human potential 3 3 3 2 

Eviromental 
pollution 

1 1 1 5 

Unnecessary 
overhead 

2 1 1,5 4 

Inappropriate 
design 

3 1 2 3 

(Sumber: Data diolah, 2019) 
 

        Ranking pada rekapitulasi pemborosan digunakan sebagai 
dasar dalam pemilihan tools VALSAT. Pemilihan tools VALSAT 
didapatkan dengan mengalikan hasil pembobotan dari setiap 
waste terhadap faktor pengali pada matriks VALSAT dan hasil 
yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 4.6. Tools VALSAT 
yang terpilih adalah 3 tools dengan nilai tertinggi yaitu Process 
Activity Mapping, Overall Supply Chain Effectiveness Mapping, 
dan Supply Chain Responses Matrix. Tools VALSAT yang terpilih 
merupakan tools yang relevan untuk membantu mengidentifikasi 
pemborosan secara spesifik. 
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Tabel 4.6 Perhitungan Matriks VALSAT 

(Sumber: Data diolah, 2019) 

 

 
             Tools 
 
Wastes 

Process 
Activity 
Mapping 

Supply 
Chain 

Response 
Matrix 

Produc
-tion 

Variety 
Funnel 

Quality 
Filter 

Mapping 

Demand 
Amplifica

tion 
Mapping 

Decision 
Point 

Analysis 

Physical 
Structure 
Mapping 

Value 
Analysis 

Time 
Profile 

Overall 
Supply 
Chain 

Effectivene
ss Mapping 

Supply 
Chain 

Relation-
ship 

Mapping 

Overproduction 1 3 1 3 3 3 0 9 1 0 
Waiting 31,5 31,5 0 10,5 10,5 10,5 0 10,5 31,5 3,5 
Transportation  13,5 0 0 0 0 0 1,5 4,5 0 4,5 
Inappropriate 
processing 

18 0 2 0 0 2 6 2 2 6 

Unnecessary 

inventory 
3 9 0 9 9 3 1 3 0 0 

Unnsecessary 
motion 

18 2 0 0 0 0 2 0 0 18 

Defects 1 0 9 0 0 0 0 1 9 0 
Power and 
Energy 

1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 

Human 
potential 

9 0 0 0 0 3 0 0 3 9 

Eviromental 
pollution 

1 0 9 0 0 1 1 1 1 0 

Unnecessary 
overhead 

3 1 0 1 1 1 1 9 3 1 

Inappropriate 
design 

6 2 2 6 6 18 18 6 6 2 

Total 106 48,5 23 29,5 29,5 41,5 31,5 47 56,5 44 
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a. Process Activity Mapping (PAM) 
    Process Activity Mapping (PAM) adalah tools yang digunakan 
untuk menggambarkan secara utuh aktivitas yang ada dalam 
perusahaan. Aktivitas tersebut meliputi operation (O), 
transportation (    ), inspection (    ), delay (    ), dan storage (  ) 
berdasarkan aliran material yang terjadi (Wattanutchaya, 2015). 
Setelah itu dilakukan pengindentifikasian jarak yang dibutuhkan, 
waktu, dan pengelompokan jenis aktivitas meliputi value added 
activity, non value added activity, dan necessary but non value 
added activity. Data yang digunakan berpacu pada data waktu 
standar dan current state map yang telahdibuat. Tools Process 
Activity Mapping (PAM) digambarkan pada Tabel 4.7. 
     Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh waktu total seluruh proses 
selama 4240,32 menit atau 2,945 hari dengan total panjang 
transportasi sejauh 74,64 meter. Aktivitas proses produksi 
memiliki jumlah aktivitas sebanyak 32 proses dengan rincian 20 
aktivitas operasi, 7 aktivitas transportasi, 5 aktivitas delay, dan 1 
aktivitas penyimpanan. Hasil dari pemetaan aktivitas yang 
dilakukan dapat terlihat bahwa dalam proses produksi tepung 
agar memiliki value added activity selama 2139,51 menit atau 
1,465 hari, necesary but non value adding sebanyak 97,514 
menit atau 0,068 hari dan, non value added selama 2003,3 menit 
atau 1,391 hari. Perbaikan yang dapat dilihat berdasarkan PAM 
dilakukan dengan cara menghilangkan berdasarkan non value 
added activity, dan mengevaluasi aktivitas lain dengan cara 
mensederhanakan proses, menggambungkan aktivitas proses, 
dan perubahan urutan proses untuk mengurangi pemborosan 
yang terjadi (Hines and Rich, 1997). 
 
Tabel 4.7 Process Activity Mapping  

Detail Aktivitas 
     V

A 
NN 
VA 

N
V
A 

Jarak 
Waktu 
(Menit) 

1. Penerimaan Bahan 
Baku 

      ✓  50 22,16 

2. Pembukaan 
kemasan 

     ✓    9,88 

3. Pemasukan rumput 
laut 

     ✓    9,67 
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Tabel 4.7 Process Activity Mapping (Lanjutan)  

Detail Aktivitas 
     V

A 
NN 
VA 

N
V
A 

Jarak 
Waktu 
(Menit) 

4. Perendaman NaOH      ✓    60 

5. Pencucian 1      ✓    17,31 

6. Perendaman CaClO3      ✓    60 

7. Pencucian 2      ✓    18,34 

8. Perendaman H2SO4      ✓    60 

9. Pencucian 3      ✓    17,45 

10. Pengekstrasian      ✓    60 

11. Idle 1 
(Menunggu  
pengiriman menuju 
filtrasi) 

       ✓  56,43 

12. Penyaringan1 
(Penyaringan 
dengan bak filter) 

     ✓   2,84 19,98 

13. Idle 2 
(Menunggu 
pengiriman menuju 
filter press) 

       ✓  24,51 

14. Penyaringan 2 
(Penyaringan 
dengan filter press) 

     ✓    63,37 

15. Pengiriman menuju 
bak pendingin 

      ✓  5,4 30,57 

16. Pendinginan cairan 
agar 

     ✓    960 

17. Pencetakan 
lembaran agar ke 
dalam kotak stainless 
steel 

     ✓    122,54 

18. Pengepressan 1 
(Pengepressan 
dengan batu) 

     ✓    25,76 

19. Pemindahan menuju 
pengepressan 2 

      ✓  1,75 37,26 

20. Pengepressan 2 
(Pengepressan 
dengan mesin press) 

     ✓    31,69 
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Tabel 4.7 Process Activity Mapping (Lanjutan)  

Detail Aktivitas 
     V

A 
NN 
VA 

N
V
A 

Jarak 
Waktu 
(Menit) 

21. Penyimpanan WIP        ✓  960 

22. Pengiriman menuju 
stasiun pengeringan 

      ✓  6,6 3,56 

23. Penataan lembaran 
agar ke dalam 
tempat pengeringan 

 
    ✓    47,26 

24. Pengiriman menuju 
oven 

 
 

    ✓   3,25 

25. Pengeringan 
menggunakan oven 

 
    ✓    420 

26. Pengiriman menuju 
stasiun penepungan 

 
 

    ✓  6,6 4,25 

27. Penyimpanan WIP 
(Idle 3)  

       ✓  960 

28. Proses penepungan 
1 

     ✓    68,24 

29. Pengiriman menuju 
Penepungan 2 

      ✓  1,45 2,34 

30. Proses penepungan 
2 

     ✓    34,41 

31. Pengendalian 
kualitas 

      ✓   30 

32. Penyimpanan       ✓    

Total  7 1 3 2 20 7 4 74,64 4240,3 

(Sumber: data diolah, 2019) 
 
b. Supply Chain Response Matrix 
    Supply Chain Responses Matrix berfungsi untuk mengetahui 
adanya peningkatan maupun penurunan tingkat persediaan pada 
waktu distribusi pada tiap area supply chain. Metode ini akan 
memetakan kondisi setiap stage dari rantai pasok berdasarkan 
lead time dan output dari setiap stage. Berdasarkan pengamatan 
yang dilakukan terdapat 3 stage area dalam proses produksi 
tepung agar yaitu area warehouse, area proses produksi, dan 
area shipping. Data yang digunakan dalam pemetaan Supply 
Chain Response Mapping berdasarkan kondisi dari setiap stage 

20 
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perusahaan pada bulan Maret 2019. Pemetaan Supply Chain 
Response Matrix dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
        Komponen dalam pembangun supply chain response matrix 
adalah physical stock dan lead time. Physical stock merupakan 
perbandingan kedatangan material terhadap keluaran material 
yang dibutuhkan (Vanany, 2005). Lead time adalah waktu tunggu 
yang digunakan resource untuk menghasilkan luaran (Rushton et 
al., 2000).  Gambar 4.9 menunjukan bahwa terdapat tiga area 
supply chain yang telah teridentifikasi yaitu area penyimpanan 
material, area proses produksi dan area penyimpanan produk 
jadi. Pada bulan Maret, area warehouse memiliki kedatangan 
material sebesar 9.000 kg  rumput laut per tiga hari dan jumlah 
yang dibutuhkan pada area produksi adalah sebesar 3.000 
kg/hari. Sehingga nilai days physical stock pada warehouse 
adalah sebesar 1. Adapun lead time pemesanan material hingga 
kedatangan material adalah 3 hari. Pada area proses produksi 
memiliki rata-rata produksi sebesar 7.200 kg/bulan dan memiliki 
jumlah permintaan pada bulan maret sebesar 5473,5 kg sehingga 
didapatkan nilai physical stock sebesar 1,32 dengan lead time 
selama 18,25 hari. Area terakhir adalah area penyimpanan 
produk jadi. Kemampuan alat angkut adalah sebesar 3000 
kg/hari. Pengiriman dalam bulan maret dilakukan sebanyak 4 
kali/bulan dengan rata-rata setiap pengiriman yang dilakukan 
adalah 1.368,375 kg sehingga nilai physical stock adalah 0,45 
dengan lead time selama 1 hari. 
 

 
Gambar 4.9 Supply Chain Response Matrix (Data diolah, 2019)  

 

Cumulative Lead Time (22,25) 

Cumulative Days Physical Stock (2,77) 

Total: 25,02 hari 
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    Berdasarkan pemetaan didapatkan nilai cumulative days 
physical stock selama 2,77 hari, cumulative lead time selama 
22,25 hari, dan apabila dijumlahkan didapatkan total waktu 
selama 25,02 hari. Cumulative days physical stock menunjukan 
waktu tunggu kumulatif yang terjadi pada setiap stage yaitu 
selama 2,77 hari. Cumulative lead time menunjukan dalam 
bahwa selama 22,25 hari kerja selanjutnya material disimpan 
dalam sistem. Maka dari itu, total waktu respon dalam sistem ini 
adalah selama 25,02 hari (Hines and Taylor, 1997). Area proses 
produksi memiliki waktu tunggu stage serta jumlah inventory yang 
dapat ditargetkan untuk peningkatan aktivitas. 
c. Overall Supply Chain Effectiveness Mapping 
     Overall Supply Chain Effectiveness Mapping merupakan tools 
yang digunakan untuk memberikan perhitungan total efektivitas 
dalam setiap bagian rantai pasok. Perhitungan nilai Overall 
Supply Chain Effectiveness berdasarkan persentase bahan baku 
yang tersedia pada tahapan selanjutnya, persentase ketepatan 
waktu kedatangan masukan, dan persentase kualitas bahan baku 
yang akan diproses (Seityawan, 2018).  Persentase Components 
avaible for use didapatkan dari persentase ketersediaan proses 
dalam melakukan aktivitas. Persentase on time delivery 
performance didapatkan dari waktu proses tanpa adanya waktu 
value added dibandingkan dengan waktu proses. Persentase 
quality of performance didapatkan dari persantase kuantitas 
output dikurang dengan scrap.  Perhitungan Overall Supply Chain 
Effectiveness Mapping dapat dilihat pada Tabel 4.9 dan 
gambaran overall supply chain effectiveness pada proses 
produksi tepung agar dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
     Berdasarkan percentage performance dapat dilihat bahwa 
workstation pengeringan memiliki nilai terendah yaitu 67,4%. Hal 
ini disebabkan oleh adanya aktivitas penyimpanan yang 
menyebabkan luaran tidak dapat langsung diproses di 
workstation penepungan. Penyimpanan tersebut akibat tidak 
adanya penjadwalan proses produksi yang baik. Kurang baiknya 
penjadwalan juga berdampak pada efisiensi pada workstation 
pemasakan dengan nilai percentage performance sebesar 
90,65%. Hal ini disebabkan oleh setup time mesin selama 10 
menit dan idle selama 24,5 menit. Waktu idle tersebut 
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dikarenakan adanya bottleneck ketika pengiriman menuju 
workstation penyaringan.  
 

 
Gambar 4.10 Overall Supply Chain Effectiveness Mapping 

(Data diolah, 2019)  
 

Tabel 4.8  Perhitungan Overall Supply Chain Effectiveness Mapping 

Workstation 
Components 
Avaible for 

Use (%) 

On Time 
Delivery 

Performance 
(%) 

Quality of 
Incoming 

Goods 
(%) 

Percentage 
Performance 

(%) 

Penerimaan 
Bahan Baku 

100 100 100 100 

Pemasakan 100 90,65 100 90,65 

Penyaringan 100 94,17 100 94,17 

Pengepressan 100 100 98 98 

Pengeringan 100 67,4 100 67,4 

Penepungan 100 100 100 100 

Pengendalian 
Kualitas 

100 100 100 100 

(Sumber: Data diolah, 2019). 

 

4.10 Rekomendasi Perbaikan 

       Setelah dilakukan pemetaan current state map serta 
VALSAT, maka dapat terlihat keseluruhan proses produksi serta 
beberapa hal yang berkaitan dengan pemetaan penyebab 
pemborosan. Berdasarkan current state map dan VALSAT dapat 
disimpulkan bahwa pada proses produksi tepung agar memiliki 
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lead time yang panjang pada area proses produksi yaitu selama 
18,25 hari dalam pemenuhan permintaan pada bulan Maret. 
Production lead time yang panjang tersebut disebabkan karena 
ditemukannya pemborosan dalam area produksi yaitu dengan 
persentasi detail aktivitas setiap waktu adalah value added 
activity sebesar 50,7%, necesarry but non value added sebesar 
2,3%, non value added sebesar 47%. Aktivitas non value added 
dan necesarry but non value added merupakan aktivitas yang 
berpotensi untuk dilakukan perbaikan. Perbaikan yang dilakukan 
berpacu pada percentage performance pada setiap workstation 
namun tidak ditutup kemungkinan adanya perbaikan pada 
workstation yang telah memiliki percentage performance yang 
baik agar terciptanya proses yang ramping. Beberapa 
workstation yang memiliki percentage performance tidak optimal 
diantaranya adalah workstation pemasakan, penyaringan dan 
pendinginan, pengepressan, dan pendinginan. Tidak optimalnya 
performance pada beberapa workstation disebabkan oleh tidak 
optimalnya on time delivery performance. 
        Ketiga tools VALSAT menunjukan beberapa hal yang 
menyebabkan adanya pemborosan yang terjadi selama proses 
produksi tepung agar. Berdasarkan pengamatan serta identifikasi 
yang dilakukan, pemborosan tersebut disebabkan oleh beberapa 
faktor yaitu: 
1. Metode, disebabkan oleh penjadwalan proses produksi yang 

tidak berjalan efisien. Kondisi yang terjadi pada perusahaan 
saat ini adalah masih belum optimalnya dari segi detail waktu 
operasi yang dilakukan dalam aktivitas produksi. Hal ini 
berdampak pada pengiriman luaran pada setiap workstation 
yang tidak teratur sehingga mengakibatkan adanya 
bottleneck dan waktu tunggu pada beberapa workstation.  

2. Manusia, disebabkan oleh adanya ketidakdisiplinan operator 
dalam penererapan SOP yang berlaku seperti pada 
workstation penyaringan dimana tidak teraturnya waktu setup 
filter press. Selain itu juga terdapat operator yang melakukan 
beberapa gerakan yang dapat meningkatkan lead time. 
Seperti menghitung seberapa banyak masukan yang 
dibutuhkan pada mesin dan melakukan pengecekan 
kesiapan pada workstation berikutnya. Hal ini disebabkan 
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karena kurangnya informasi antar workstation yang dapat 
membantu operator.  

3. Mesin, disebabkan oleh adanya beberapa mesin yang 
memiliki kapasitas kurang memadai sehingga menimbulkan 
adanya bottleneck yang dapat menghambat aliran proses. 
Kondisi ini terlihat pada aktivitas pengiriman bahan dari 
workstation pemasakan menuju bak filter yang berada pada 
workstation penyaringan. 

4. Material, disebabkan oleh adanya tidak menentunya kulitas 
rumput laut yang dikirimkan oleh supplier. Beberapa kondisi 
yang seringkali terjadi di perusahaan adalah masih 
banyaknya bahan pengotor dan tingkat kekeringan rumput 
laut yang tidak baik. Kualitas rumput laut yang tidak baik 
dapat berakibat pada peningkatan waktu proses serta 
perubahan karakteristik kualitas produk akhir. Peningkatan 
waktu proses terjadi pada workstation pemasakan dan 
workstation penyaringan. Kualitas rumput laut yang tidak baik 
berakibat pada peningkatan waktu proses perendaman 
NaOH dikarenakan masih banyaknya bahan pengotor yang 
menempel pada rumput laut. Selain itu peningkatan waktu 
proses pada workstation penyaringan disebabkan karena 
tingginya tingkat kekentalan agar hasil ekstraksi sehingga 
berdampak pada lambatnya waktu penyaringan dengan filter 
press. 

    Rekomendasi perbaikan yang dilakukan bertujuan untuk 
mengurangi pemborosan yang terjadi. Pemborosan yang terjadi 
di semua area produksi harus dikurangi atau dihilangkan sesuai 
dengan jenis pemborosan dan kondisi workstation yang ada. 
Pengurangan pemborosan dilakukan berdasarkan pengamatan 
secara langsung proses produksi dan brainstroming bersama 
pihak produksi PT. Srigunting Pratama. Namun terdapat aktifitas-
aktifitas tertentu yang tidak dapat dihilangkan namun dapat 
dipercepat proses pengerjaannya. Beberapa usulan perbaikan 
yang diusulkan adalah sebagai berikut: 
1. Menetapkan Standart Kualitas Rumput Laut 
    . Penetapan standart kualitas rumput laut dibutuhkan untuk 
menyeragamkan kualitas rumput laut yang digunakan sebagai 
bahan baku untuk diperolehnya kelancaran proses produksi dan 
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produk akhir dengan kualitas yang baik. Kualitas rumput laut 
kering yang digunakan dalam proses produksi tepung agar telah 
diatur dalam SNI 2690:2015 mengenai rumput laut kering. 
Rumput laut yang digunakan dalam proses produksi tepung agar 
haruslah rumput laut segar dengan umur panen minimum 45 hari. 
Berdasarkan karakteristik organoleptiknya rumput laut yang 
mempunyai ciri dengan kenampakan bersih, warna tampak 
cerah, cabang besar, bau segar rumput laut dengan jenis 
Gracilaria sp., tekstur tidak mudah patah antara cabang dan 
batang. Rumput laut yang digunakan di PT. Srigunting Pratama 
adalah Gracilaria sp. dengan persyaratan mutu dan keamanan 
pangan rumput laut kering berdasarkan SNI 2690: 2015 dapat 
dilihat pada Tabel 4.9 
 
Tabel 4.9 Persyaratan Mutu dan Keamanan Rumput Laut Kering 

Parameter Uji Satuan Persyaratan 

A. Sensori   
B. Kimia   

- Kadar Air % Min. 40,0 - Maks. 12,0 
- Lean Anhydrous 

Weed (CAW) 
% Min. 40,0 - Maks. 12,0 

C. Logam   
- Arsen (As) mg/kg Maks 1,0 
- Kadmiun (Cd) mg/kg Maks 0,1 
- Merkuri (Hg) mg/kg Maks 0,5 
- Timah (Sn) mg/kg Maks 40,0 
- Timbal (Pb) mg/kg Maks 0,3 

D. Cemaran Fisik   
- Impurities kasar  Maks 3,0 

Sumber: SNI 2690 (2015). 

 
2. Menerapkan Two-Bin System pada Pengiriman Material 
     Penerapan two bin system digunakan untuk mengurangi 
waktu serta beban kerja pada operator di workstation 
pemasakan. Two-bin system merupakan salah satu penerapan 
sistem kanban. Two-Bin system dilakukan dengan menempatkan 
2 bin terpisah yang berisi raw material berupa rumput laut. Ketika 
salah satu bin kosong maka hal tersebut digunakan sebagai 
sinyal untuk memberi informasi bahwa bin tersebut perlu diisi 
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sesuai dengan jadwal penjadwalan yang ada (Protzman et al., 
2016).  
     Two-Bin System diterapkan pada workstation pemasakan 
yang digunakan sebagai memberi informasi dari pihak 
warehouse mengenai kebutuhan setiap harinya. Bin yang 
digunakan sebanyak 10 bin dan dirancang menggunakan bahan 
stainless steel  dengan karakteristik kuat, tahan lama, dan 
higienes (Peranginagin dkk., 2013). Setiap tangki memiliki 2 bin, 
1 bin digunakan untuk memuat bahan baku berupa rumput laut 
sebanyak 600 kg sedangkan bin lain sebagai sinyal untuk 
memberikan informasi kebutuhan bahan baku kepada bagian 
inventory. Pengiriman bahan baku dengan two-bin system oleh 
dilakukan berdasarkan rekomendasi penjadwalan produksi yang 
diberikan. Pengiriman rumput laut dilakukan pada sebanyak 5 kali 
pada pukul 10.45 hingga 14.36. Rumput laut yang telah 
dikirimkan kemudian disimpan untuk kebutuhan proses 
pemasakan pada satu hari kemudian. Hal tersebut bertujuan agar 
operator workstation pemasakan dapat langsung melakukan 
proses pemasakan sejak awal mulai jam kerja.  
     Two-Bin system digunakan untuk mengurangi beban kerja 
operator, memberikan ketepatan jumlah material, serta detail 
waktu yang dibutuhkan pada workstation pemasakan. Penerapan 
two-bin system diikuti dengan adanya penambahan job 
description pada pekerja pengiriman material yaitu membuka 
kemasan dari material yang dibutuhkan. Penerapan bin system 
tersebut dapat menghilangkan waktu kerja pada workstation 
pemasakan sebesar 14,4 menit untuk setiap tangki pemasakan 
yang disebabkan karena adanya aktivitas membuka kemasan 
yang dilakukan oleh operator di workstation pemasakan. Selain 
itu two-bin system juga mempermudah operator workstation 
pemasakan dalam aktivitas pemasukan rumput laut. Berdasarkan 
hasil diskusi dengan pihak produksi, aktivitas tersebut dapat 
direduksi menjadi 5 menit. 
3. Memperlengkapi Mesin dengan Alat Bantu Timer 
    Penerapan alat bantu timer digunakan untuk membantu 
operator agar melakukan aktivitas sesuai dengan standar 
operasional yang berlaku di perusahaan. Alat bantu timer 
diterapkan di workstation pemasakan, penyaringan, dan 
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pengeringan. Alat bantu timer pada workstation pemasakan dan 
penyaringan diterapkan dengan prinsip menunjukan informasi 
detail durasi waktu aktivitas proses maupun yang berlangsung 
pada workstation yang bersangkutan berdasarkan SOP 
perusahaan serta penjadwalan yang diberikan. Tujuannya adalah 
untuk meningkatkan responsifitas serta kedisiplinan operator 
terhadap SOP perusahaan.   
     Alat bantu timer juga diterapkan pada workstation 
pengeringan yaitu oven. Waktu tunggu yang terjadi disebabkan 
oleh adanya penyimpanan lembaran agar kering dikarenakan 
tidak cukupnya jam kerja perusahaan. Hal ini berakibat pada 
lembaran agar kering tidak dapat langsung diproses menuju ke 
workstation pengeringan. Proses pengeringan akan dilakukan 
secara otomatis diluar jam kerja perusahaan namun tetap 
dilakukan pemantauan oleh operator workstation pengeringan. 
Maka dari itu, perusahaan dapat menghilangkan jam kerja yang 
hilang sebesar 7 jam. 
4. Meningkatkan Kapasitas Bak Filter  
    Peningkatan kapasitas bak filter bertujuan untuk mengurangi 
tingkat bottleneck yang terjadi pada aktivitas penyaringan 1 pada 
workstation penyaringan dan pendinginan. Kondisi yang sering 
terjadi pada perusahaan sehingga menimbulkan bottleneck 
adalah ketika lebih dari satu tangki luaran dari workstation 
pemasakan yang siap dikirimkan namun kapasitas bak filter pada 
workstation penyaringan kurang memadai untuk menampung 
kapasitas masukan tersebut. Saat ini, perusahaan memiliki 1 bak 
filter dengan dimensi 1 m x 1,5 m x 2 m atau setara dengan 
kapasitas satu kali masukan hasil tangki. Hal ini menyebabkan 
hanya hasil dari 1 tangki pemasakan saja yang dapat tertampung 
pada bak filter.   
     Perancangan kapasitas sumber daya yang tepat akan 
memberikan efektivitas kerja sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan (Suhariadi, 2013). Rekomendasi yang diberikan 
adalah perbaikan dimensi bak filter sebesar 1m x 2,5m x 2m atau 
sama dengan kapasitas yang dapat tertampung sebanyak 2 
tangki luaran hasil pemasakan. Ukuran tersebut diasumsikan 
berdasarkan kemungkinan luas area workstation penyaringan 
dan pendinginan yang masih memungkinkan untuk dilakukan 
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perbaikan. Perbaikan yang diberikan dapat mereduksi waktu 
penyaringan pada bak filter selama 20 menit . 
5. Menerapkan Penjadwalan Aktivitas Produksi Harian yang 

Efisien 
    Penjadwalan produksi adalah fungsi untuk menentukan 
rencana optimal untuk semua pekerjaan yang dilakukan. Masalah 
dasar dalam penjadwalan produksi adalah untuk menentukan 
urutan proses pekerjaan yang menunggu untuk diproses pada 
mesin (Nur dan Suyuti, 2017). Kondisi yang terjadi pada 
perusahaan saat ini adalah tidak efisiennya penjadwalan aktivitas 
produksi harian. Hal ini menyebabkan tidak tentunya waktu kerja 
setiap workstation. Penjadwalan aktivitas produksi harian 
dilakukan dengan cara mengatur penjadwalan kerja dari setiap 
proses dengan sumberdaya yang digunakan untuk mencapai 
target produksi harian yang lebih efisien dari segi waktu (Nugroho 
dan Ekoanindiyo, 2017). Rekomendasi yang penjadwalan yang 
diberikan dapat dilihat pada Lampiran 13.  Pembuatan jadwal 
aktivitas produksi berdasarkan beberapa kebiasaan yang 
dilakukan di perusahaan serta perbaikan yang telah 
direkomendasikan sebelumnya seperti penerapan two-bin 
system, penerapan timer, dan peningkatan kapasitas bak filter. 
Waktu standar yang digunakan dalam penjadwalan produksi 
berpacu pada current state map serta hasil brainstroming dengan 
pihak perusahaan. 
 
4.11 Future State Map 

       Future State Map merupakan peta yang memberikan 
gambaran perbaikan yang dilakukan. Future state map  berperan 
dalam mentransformasikan lean yang diinginkan di masa yang 
akan datang (Tilak et al., 2010). Hasil pemetaan future state map 
dapat dilihat pada Lampiran 14. Perbandingan waktu standar 
(Wst) sebelum dan waktu yang didapatkan dari rekomendasi 
perbaikan dapat dilihat pada Tabel 4.10. 
        Tabel 4.10 menunjukan beberapa aktivitas yang mengalami 
pengurangan hingga penghilangan waktu proses. Pengurangan 
waktu aktivitas yang terjadi adalah sebagai berikut: 
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1. Waktu aktivitas penerimaan bahan baku yang semula 
dilakukan saat awal proses operasi pada workstation 
pemasakan dialokasikan menjadi sehari sebelum proses 
pemasakan dilakukan. Hal ini dilakukan agar 
mengoptimalkan kinerja operator pada workstation 
pemasakan. Maka dari itu, waktu aktivitas pada workstation 
pemasakan dapat direduksi sebesar 22 menit. 

2. Waktu aktivitas pembukaan kemasan yang sebelumnya 
dilakukan oleh operator pada workstation pemasakan 
dianggap menghambat waktu proses operasi pada 
workstation pemasakan. Rekomendasi perbaikan yang 
diberikan adalah mengalihkan job description pembukaan 
kemasan kepada operator penerimaan bahan baku. Maka 
dari itu, waktu aktivitas pada workstation pemasakan dapat 
direduksi sebesar 9 menit. 

3. Waktu aktivitas pemasukan bahan baku yang dilakukan oleh 
operator workstation pemasakan mengalami pengurangan 
sebesar 4,6 menit. Hal ini dikarenakan adanya penerapan 
two-bin system yang dapat mempermudah operator dalam 
aktivitas pemasukan bahan baku. 

4. Aktivitas pencucian pada workstation pemasakan mengalami 
ketidaksesuaian waktu proses operasi apabila dibandingkan 
dengan standar operasional yang telah ditetapkan 
perusahaan. Berdasarkan pengambilan data waktu siklus 
terdapat kondisi dimana operator dapat melakukan aktivitas 
pencucian kurang dari 15 menit. Namun untuk menjaga 
konsistensi kualitas produk akhir alokasi waktu pencucian 
yang digunakan adalah berdasarkan SOP perusahaan yaitu 
selama 15 menit.  

5. Rekomendasi perbaikan berupa peningkatan kapasitas bak 
filter dan penjadwalan produksi dapat mereduksi waktu 
proses pada workstation penyaringan dan pendinginan. Hal 
tersebut dapat menghilangkan adanya idle yang disebabkan 
oleh aktivitas bottleneck serta idle akibat adanya waktu setup 
yang tidak terjadwal. Berdasarkan rekomendasi tersebut 
dapat mereduksi waktu proses pada workstation penyaringan 
dan pendinginan sebesar 17% atau  menjadi 1074,5 menit. 
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6. Waktu aktivitas pengepressan dapat direduksi dengan 
penjadwalan produksi yang diberikan. Waktu yang 
dihilangkan adalah waktu idle yang disebabkan oleh aktivitas 
penyimpanan dikarenakan habisnya jam kerja sehingga 
luaran harus menunggu untuk dapat diproses menuju 
workstation selanjutnya. Berdasarkan brainstroming yang 
dilakukan bersama pihak perusahaan dilakukan adanya 
penambahan perlakuan berupa menunggu hasil 
pengepressan dapat merekat dengan waktu kurang lebih 60 
menit sebelum dapat dilanjutkan pada proses pengeringan. 
Perbaikan yang dilakukan pada workstation pengepressan 
dapat mereduksi waktu proses sebesar 76.30% atau waktu 
siklus pada workstation tersebut menjadi 279 menit. 

7. Waktu proses pengeringan dilakukan dengan menggunakan 
alat bantu timer pada oven. Proses pengeringan berdasarkan 
rekomendasi penjadwalan dilakukan diluar jam kerja 
operator. Proses pengeringan akan berhenti selama 7 jam 
secara otomatis menggunakan sistem timer pada oven. 
Penerapan alat bantu timer pada oven dapat mengurangi 
waktu meningkatkan produktivitas kerja operator pengeringan 
serta mengurangi adanya idle time yang disebabkan karena 
penyimpanan akibat habisnya jam kerja. Perbaikan yang 
diberikan dapat mereduksi waktu siklus pada workstation 
pengeringan sebesar 29,08% atau menjadi 1020 menit. 

 
Tabel 4.10 Perbandingan Waktu Standar (Wst) dengan Waktu 
Perbaikan 

Workstation Proses Aktivitas 
WSt 

(Menit) 

Waktu 
Perbaikan 

(Menit) 

Pemasakan Penerimaan Bahan 
Baku 

22,16 - 

 Pembukaan 
Kemasan 

9,88 - 

 Pemasukan Rumput 
Laut 

9,67 5 

 Perendaman NaOH 60 60 
 Pencucian 17,31 15 
 Perendaman CaClO3 60 60 
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Tabel 4.10 Perbandingan Waktu Standar (Wst) dengan Waktu 
Perbaikan (Lanjutan) 

Workstation Proses Aktivitas 
WSt 

(Menit) 

Waktu 
Perbaikan 

(Menit) 

 Pencucian 18,34 15 

 Perendaman H2SO4 60 60 
 Pencucian 17,45 15 

 Pengekstraksian 60 60 

 Idle 56,43 - 
Penyaringan Penyaringan 1 19,98 20 

 Idle 24,51 - 

 Penyaringan 2 63,37 64 

 Pengiriman ke Bak 
Pendingin 

30,57 30,5 

 Pendinginan Cairan 
Agar 

960 960 

Pengepressan Pencetakan Lembar 
Agar 

122,54 123 

 Pengepressan 1 25,76 26 

 Pemindahan ke 
Pengepressan 2 

37,26 38 

 Pengepressan 2 31,69 32 

 Penyimpanan 960 60 

Pengeringan Pengiriman ke 
Stasiun Pengeringan 

3,56 4 

 Penataan Lembaran 
Agar 

47,26 48 

 Pengiriman ke Oven 3,25 4 

 Pengeringan 420 420 
 Penyimpanan - 540 

 Pengiriman Menuju 
Stasiun Penepungan 

4,25 4 

 Penyimpanan 960 - 

Penepungan Penepungan 1 68,23 68 

 Pengiriman ke 
Penepungan 2 

2,34 3 

 Penepungan 2 34,41 35 

Pengendalian Kualitas 30 30 

Total 4240,32 2799,5 

(Sumber: Data Diolah, 2019). 
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4.12 Simulasi Pemodelan Sistem 

     Simulasi yang dilakukan berdasarkan model yang terbentuk  
dari future state map yang memberikan rancangan perbaikan 
atas usaha mereduksi pemborosan yang terjadi pada proses 
produksi tepung agar. Simulasi yang digunakan pada model ini 
adalah discreate even simulation. Hasil dari simulasi digunakan 
untuk melihat kelancaran sistem berdasarkan perbaikan yang 
dilakukan. Simulasi pemodelan sistem dimulai dari perancangan 
model sebagai berikut: 

1. Penentuan Aliran Entitas 
     Entitas merupakan obyek didalam sistem yang dikenai proses 
dan mengalami perpindahan (Siswanto dkk., 2017). Entitas yang 
digunakan berupa banyaknya input yang masuk ke dalam 
workstation pemasakan dalam satu hari. Setiap harinya terdapat 
5 kali masukan entitas sesuai yang berarti dalam satu hari 
terdapat 5 kali proses pemasakan. Satu entitas 
merepresentasikan raw material utama berupa rumput laut 
sebanyak 600 kg yang mengalami proses produksi. Output yang 
dihasilkan berupa banyaknya entitas yang dapat dihasilkan 
sistem. Output setiap entitas direpresentasikan sebagai produk 
akhir tepung agar sebanyak 10% dari 600 kg. Entitas dalam 
model dibangun dengan modul create dengan nama “Entitas 
1”,”Entitas 2”, “Entitas 3”, “Entitas 4”,Entitas 5” yang bertipe 
konstan dan nilai waktu kedatangan entitas berdasarkan 
rekomendasi penjadwalan yang diberikan. Kedatangan entitas 
dalam sistem dilakukan sebanyak 1 entitas setiap 24 jam. Aliran 
entitas yang digunakan dalam pemodelan adalah aliran 
berdasarkan future state map. 

2. Pengembangan Deskripsi Operasional 
     Deskripsi operasional menjelaskan bagaimana entitas 
diproses ke dalam sistem. Deskripsi operasional yang digunakan 
dapat dilihat pada Tabel 4.11. Menurut Siswanto dkk. (2017) 
deskripsi kegiatan operasional meliputi: 1) kebutuhan waktu dan 
sumber daya setiap proses, 2) tempat, waktu, dan jumlah entitas 
untuk proses berikutnya, 3) kebutuhan waktu untuk bergerak ke 
lokasi berikutnya.
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Tabel 4.11 Deskripsi Operasional 

Operasi 
Durasi 
(Menit) 

Sumber Daya 
Operasi 

Berikutnya 
Syarat 

Perpindahan 
Waktu Perpin- 
dahan (Menit) 

Tangki 1 60 Tank A Penyaringan 1 Tidak ada Tidak ada 

Tangki 2 60 Tank B Penyaringan 1 Tidak ada Tidak ada 

Tangki 3 960 Tank C Penyaringan 1 Tidak ada Tidak ada 

Tangki 4 960 Tank D Penyaringan 1 Tidak ada Tidak ada 

Tangki 5 960 Tank E Penyaringan 1 Tidak ada Tidak ada 

Penyaringan 1 30 Bak Filter Penyaringan 2 Tidak ada Tidak ada 

Penyaringan 2 32 Filter Press,  Bak Pendingin Tidak ada 15,25 
Pendinginan 960 Bak Pendingin Pencetakan Agar Kapasitas Entitas (Batch) Tidak ada 
Pencetakan 
Lembar Agar 

123 Operator 
Pencetakan 

Pengepressan 1 
Kapasitas Press Batu 
(Separate) 

Tidak ada 

Pengepressan 1 26 Press Batu Press 2 Tidak ada Tidak ada 
Pengepressan 2 32 Mesin Press Penyimpanan Tidak ada Tidak ada 
Penyimpanan 60 Operator 

Pengepresssan 
Penataan Lembar 
Agar 

Tidak ada 
4 

Penataan Lembar 
Agar 

48 Operator 
Pengeringan 

Setup Oven Kapasitas Entitas (Batch) 
4 

Pengeringan 420 Oven Penyimpanan Tidak ada Tidak ada 
Penepungan 1 68 Operator 

Penepungan 
Penepungan 2 

Kapasitas penepungan 
(Separate) 

3 

Penepungan 2 35 Operator 
Penepungan 

Pengendalian 
Kualitas 

Tidak ada 
Tidak ada 

Pengendalian 
Kualitas 

30 Operator 
Pengendalian 
Kualitas 

Selesai - - 

(Sumber: Data diolah, 2019)
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3. Pelengkapan Rincian Data dan Nilai Data 
    Pada tahapan ini bertujuan untuk melengkapi rincian insidental 
serta nilai-nilai data yang belum pasti. Waktu proses yang 
digunakan berdasarkan data waktu standar pada rekomendasi 
perbaikan. Maka dari itu proses yang termodelkan menggunakan 
tipe constant. Saat melakukan running model, menggunakan 
replikasi sebanyak satu kali dikarenakan nilai data proses bertipe 
konstan. Hours per days selama 24 jam dan panjang replikasi 
selama 6 hari. Hours per days selama 24 jam dikarenakan 
adanya proses pendiaman dan penyimpanan yang melebihi dari 
jam kerja perusahaan. Panjang replikasi selama 6 hari digunakan 
untuk merepresentasikan hari operasional perusahaan dalam 
satu minggu. 

4. Pemodelan Simulasi Input 
    Pemodelan Simulasi input dibangun berdasarkan deskripsi 
operasional yang telah dideskripsikan. Skenario dibangun 
dengan 26 modul operasi, 3 modul batch, 3 modul separate, dan 
1 modul dispose. Modul operasi berperan untuk mendeskripsikan 
informasi berupa durasi proses, sumber daya yang digunakan, 
arahan proses selanjutnya, penyebab perpindahan dan waktu 
perpindahan. Modul batch digunakan untuk menggambarkan 
kondisi dimana entitas di proses secara bersama dan modul 
separate digunakan untuk memisahkan kembali entitas setelah 
dikelompokan melalui batch. Moduk batch dan separate pada 
model digunakan untuk mendeskripsikan syarat keluarnya entitas 
dalam proses. Syarat tersebut berarti bahwa entitas dapat keluar 
pada proses apabila kelima entitas telah terkumpul. Hal tersebut 
terjadi dikarenakan adanya aktivitas proses yang dimulai pada 
awal produksi sehingga setiap masukan diproses bersama. 
Modul dispose berperan untuk mengakhiri model dan merekam 
hasil simulasi. Hasil dari pembangunan deskripsi operasional 
menjadi skenario pemodelan menggunakan software “ARENA 
16” seperti pada Gambar 4.11. 
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Gambar 4.11 Skenario Pemodelan
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5.     Verifikasi dan Validasi 
    Verifikasi model digunakan untuk melihat apakah model yang 
telah dibentuk dapat merepresentasikan gambaran atas 
perbaikan yang diberikan berdasarkan future state map yang 
telah dirancang sebelumnya. Verifikasi yang digunakan adalah 
dengan cara melihat jalannya animasi pada running simulasi 
yang dilakukan. Setelah itu verifikasi juga dilakukan dengan 
verifikasi syntax error yang dilakukandengan fitur debug pada 
software ARENA 16. Hasil verifikasi menunjukan running model 
simulasi yang dibangun menghasilkan jalannya animasi yang 
sesuai dengan future state map. Gambar 4.12 menunjukan tidak 
adanya debug pada simulasi yang dijalankan. 
 

 
Gambar 4.12 Hasil Pengujian Debug 

 
     Proses validasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 
membandingkan jumlah output entitas yang dihasilkan dengan 
kondisi sebenarnya. Berdasarkan penjadwalan produksi yang 
diterapkan diketahui bahwa perusahaan dapat melakukan proses 
pemasakan 5 kali dalam satu hari atau 30 hasil pemasakan dalam 
6 hari kerja. Gambar 4.13 menunjukan kriteria running dari 
simulasi.  
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Gambar 4.13 Tampilan Waktu Simulasi 

 
     Hasil simulasi menyatakan bahwa model dapat menghasilkan 
20 entitas yang keluar (Gambar 4.14). Hal ini disebabkan karena 
output sistem baru dapat dihasilkan pada hari ketiga akibat 
panjangnya waktu siklus yaitu sebesar 2,280 hari. Setelah hari 
ketiga sistem akan konstan dapat menghasilkan 5 entitas setiap 
hari. 
 

 
Gambar 4.14 Output Entitas Hasil Simulasi 

 
4.13 Analisis Simulasi Model 

    Rancangan model simulasi dibentuk dari 5 entitas dimana 
setiap entitas mewakili banyaknya proses pemasakan yang 
dilakukan dalam satu hari. Hal tersebut bertujuan untuk 
mengetahui waktu siklus aktivitas pada setiap entitas ketika 
melewati workstation. Gambar 4.15 menunjukan total waktu, 
Value Added Activity (VA), Necessary non Value Added Activity 
(NNVA), dan Non Value Added Activity (NVA). Berdasarkan 
simulasi perbaikan yang didapatkan hasil bahwa VA pada setiap 
entitas sebesar 1,322 hari, 1,322 hari, 1,4854 hari, dan 1,4854 
hari. NNVA yang didapatkan dari total waktu aktivitas transportasi 
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dan setup adalah sebesar 0,05434 hari pada semua entitas. NVA 
akibat adanya waiting adalah sebesar 0,9049 hari, 0,9049 hari, 
0,7417 hari, 0,7417 hari, dan 0,6990 hari. Hasil simulasi 
mendapatkan nilai waktu yang berbeda pada setiap entitas hal ini 
disebabkan oleh adanya aktivitas batch atau pengelompokan 
entitas agar dapat diproses bersama yang mengakibatkan entitas 
tertahan. Aktivitas batch tersebut ada dikarenakan habisnya jam 
kerja perusahaan seperti pada proses pencetakan agar dan 
pengiriman menuju workstation penepungan. Selain itu batch 
juga terjadi dikarenakan adanya aktivitas pengendalian kualitas 
dimana aktivitas tersebut dapat dilakukan dengan syarat apabila 
kelima entitas atau hasil penepungan dalam satu hari sudah 
terkumpul. Berdasarkan nilai aktivitas VA, NVA, dan NVA 
didapatkan rata-rata waktu siklus adalah sebesar 2,27288 hari. 
 

 
Gambar 4.15 Hasil Waktu Siklus Simulasi 

 

    Hasil simulasi juga memberikan nilai waktu menunggu akibat 
queue (antrian) pada setiap proses yang telah dimodelkan. 
Antrian pada dasarnya adalah entitas yang tiba pada suatu lokasi 
dalam proses. Gambar 4.16 menunjukan rata-rata waktu entitas 
untuk harus menunggu hingga fasilitas tersedia (Rangkuti, 2019). 
Beberapa aktivitas tersebut mengalami waktu antrian yang 
disebabkan oleh adanya pemisahan aktivitas proses yang 
setelah adanya proses batch. Pada “Pengepressan 1” mengalami 
rata-rata waktu tunggu sebesar 0,036 hari atau sebesar 51,84 
menit yang disebabkan karena entitas menunggu setelah 
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mengalami aktivitas pencetakan. Waktu tunggu tersebut 
disebabkan karena terbatasnya jumlah resource pada 
“Pengepressan 2”. Namun hal tersebut dianggap wajar dengan 
tujuan untuk mengoptimalkan kinerja harian dari resource 
tersebut. Selain itu pada “Penepungan 1” mengalami rata-rata 
waktu tunggu sebesar 0,089 hari atau 129,45 menit akibat entitas 
menunggu untuk diproses setelah adanya aktivitas batch berupa 
pengiriman menuju workstation penepungan. Waktu tunggu juga 
disebabkan oleh terbatasnya jumlah resource dalam proses 
penepungan. Namun, hal tersebut dilakukan untuk menjaga 
efisiensi aktivitas resource penepungan 1 dalam satu hari sesuai 
jam kerja perusahaan. “Pemindahan lembaran agar” dan 
“Penataan lembar agar” juga mengalami waktu tunggu akibat 
adanya proses batch sehingga terjadi penumpukan. 
 

 
Gambar 4.16 Output Waktu Antrian Hasil Simulasi 
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    Berdasarkan simulasi yang dilakukan dapat dilihat bahwa 
perbaikan yang diberikan memiliki pengaruh dalam mereduksi 
waste yang ada. Perbaikan yang diberikan juga dapat 
mempercepat waktu siklus proses produksi tepung agar menjadi 
2,270 hari. Perbandingan antara current state map terhadap 
perbaikan yang diberikan dapat dilihat pada Gambar 4.17. 
Berdasarkan Gambar 4.17 terlihat bahwa perbaikan yang 
diberikan dapat mengurangi waktu siklus sebesar 22,81%, NVA 
sebesar 42,50%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.17 Perbandingan Current State Map terhadap Future State 
Map  
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V KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada 
proses produksi tepung agar di PT. Srigunting Pratama Singosari, 
Malang menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pemborosan yang dominan terjadi adalah pemborosan 
dengan jenis Waiting, Human Potential, Inappropriate 
Design, Unescessary Motion, Inappropriate Process.  

2. Berdasarkan VSM dan VALSAT, pemborosan yang terjadi 
disebabkan oleh kurangnya responsifitas dan 
ketidakdisiplinan operator dalam menerapkan SOP 
perusahaan, kurangnya alat bantu yang digunakan 
operator, adanya bottleneck pada beberapa proses, dan 
penjadwalan produksi yang kurang efisien 

3. Rekomendasi perbaikan berupa penetapan standar kualitas 
rumput laut, penerapan two-bin system, perlengkapi 
beberapa mesin dengan alat bantu timer, peningkatkan 
kapasitas bak filter, dan penerapan penjadwalan proses 
produksi yang efisien 

4. Pemodelan simulasi berdasarkan rekomendasi perbaikan 
memberikan hasil berupa adanya reduksi total waktu siklus 
sebesar 22,81% dan reduksi Non Value Added Activity 
sebesar 42,50%. 
 

5.2 Saran 

     Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini bagi PT. 
Srigunting Pratama adalah melakukan implementasi perbaikan 
yang telah diberikan untuk mereduksi waste yang terjadi. 
Berdasarkan hasil simulasi menunjukan adanya waktu tunggu 
akibat antrian pada beberapa aktivitas proses. Maka dari itu bagi 
peneliti selanjutnya dibutuhkan untuk melakukan analisa lebih 
lanjut mengenai kondisi tersebut agar terciptanya proses 
produksi tepung agar yang lebih ramping. 
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DAFTAR LAMPIRAN 

Lampiran 1 Peta Proses Operasi Produksi Tepung Agar 
 

 
Sumber: PT. Srigunting Pratama 
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Lampiran 2 Kuisoner Pemborosan 
 
 
 
 
 
 
 
Yth. Responden 
   
   Saya Krisma Nugrahandi, mahasiswa jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya sedang melakukan penelitian berjudul “Penerapan 
Lean Manufacturing dalam Mereduksi Waste pada Proses 
Produksi Tepung Agar (Studi Kasus di PT. Srigunting Pratama)”. 
     Saya mengharapkan kesedian Bapak/Ibu untuk mengisi 
kuisoner tentang waste (pemborosan) pada proses produksi 
tepung agar. Kuisoner ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
pemborosan dalam proses produksi dan ditujukan kepada 
Bapak/Ibu dari pihak PT. Srigunting Pratama yang memahami 
secara menyeluruh proses produksi tepung agar. Kerahasian 
identitas responden serta jawaban kuisoner akan dijamin dan 
hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian. Terimakasih 
atas ketersediaan Bapak/Ibu telah meluangkan waktu untuk 
mengisi kuisoner penelitan ini. 
 

Hormat saya, 
 
 

Krisma Nugrahandi 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 
MALANG 

Jl.  Veteran, Malang 65145 Telp. (0341) 551611 
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Lampiran 2 Kuisoner Pemborosan (Lanjutan) 
 

KUISONER PEMBOROSAN 
 
I. Identitas Responden  
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Jabatan/Bagian : 
Lama bekerja  : 
Tanggal  : 
II. Petunjuk Pengisian 
1. Memahami terlebih dahulu definisi dan jenis pemborosan 

sesuai deskrpsi yang telah dijelaskan 
2. Memahami pembobotan setiap pemborosan 
3. Memberikan skor pada masing-masing pemborosan dengan 

nilai 0 sampai 5 
4. Memberikan penjelasan singkat mengenai pemborosan yang 

terjadi 
 
III. Kuisoner Pemborosan 

1. Overproduction 
Pemborosan akibat memproduksi produk 
berlebih  
Keterangan skor: 

Skor 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

0 = Tidak terjadi overproduction Penjelasan: 

1 = Overproduction memenuhi gudang 
tetapi belum mengganggu aliran 
proses 

2 = Overproduction menimbulkan 
persediaan yang mengganggu aliran 
proses  

3 = Overproduction menimbulkan 
persediaan yang mengganggu aliran 
proses dan meningkatkan biaya 
penyimpanan 

4 = Overproduction menggunakan 
terlalu banyak bahan baku yang 
mengakibatkan terganggunya aliran 
proses produksi berikutnya 

5 = Overproduction menimbulkan 
kerusakan barang akibat terlalu lama 
di gudang 
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 Lampiran 2 Kuisoner Pemborosan (Lanjutan) 
 

2. Defect 
Pemborosan akibat adanya kecacatan atau 
kegagalan produk 
Keterangan skor:  

Skor 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

0 = Tidak terjadi defect Penjelasan: 

1 = Defect pada proses tersebut 
berakibat pada minor rework 

2 = Defect pada proses selanjutnya 
berakibat memperlambat proses 

3 = Defect pada proses selanjutnya 
berpotensi menimbulkan 
penjadwalan ulang 

4 = Defect terjadi saat sebelum sampai 
ke konsumen dan mengakibatkan 
keterlambatan pengiriman dan 
membutuhkan pemeriksaan 
tambahan 

5 = Defect ditemukan oleh konsumen, 
menimbulkan biaya jaminan produk 
biaya administrasi, dan 
berkurangnya reputasi 

3. Unnecessary Inventory 
Pemborosan yang terjadi karena adanya 
persediaan yang berlebih 
Keterangan skor: 

Skor 

0 1 2 3 4 5 

0 = Tidak terjadi unnecessary inventory Penjelasan: 

1 = Terdapat persediaan yang tidak 
perlu namun belum mengganggu 
proses produksi dan tidak 
membutuhkan biaya persediaan 
tambahan 

2 = Membutuhkan pengelolaan 
persediaan tambahan 

3 = Persediaan yang tidak perlu dan 
mulai mengganggu proses produksi 

4 = Membutuhkan tempat penyimpanan 
tambahan dan menimbulkan potensi 
kerusakan barang 

5 = Membutuhkan tempat penyimpanan 
tambahan dan menimbulkan potensi 
kerusakan barang yang tidak 
diketahui karena banyaknya 
perseduaan 
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Lampiran 2 Kuisoner Pemborosan (Lanjutan) 
 

4. Waiting 
Pemborosan yang terjadi ketika proses 
produksi mengalami fase menunggu. 
pemborosan berupa barang tidak bergerak 
yang nantinya mempengaruhi proses. 
Keterangan skor: 

Skor 

0 1 2 3 4 5 

0 = Tidak terjadi waiting selama proses Penjelasan: 

1 = Terdapat waiting namun belum 
mengganggu proses produksi 

2 = Waiting yang terjadi mulai 
menyebabkan potensi 
bertambahnya waktu baku dalam 
siklus produksi 

3 = Waiting menyebabkan poor workflow 
continuity yang memperpanjang 
waktu baku proses produksi 

4 = Waiting yang terjadi menyebabkan 
poor workflow dan material flow pada 
proses produksi dan berpotensi 
timbulnya keterlambatan pengiriman 

5 = Waiting menyebabkan 
keterlambatan pengiriman produk 
 

5. Transportation 
Pemborosan karena perpindahan material 
dan penanganan ganda. 
Keterangan skor:  

Skor 

0 1 2 3 4 5 

0 = Tidak terjadi transportation berlebih Penjelasan: 

1 = Terjadi transportation berlebih 
namun belum mengganggu proses 
produksi 

2 = Transportasi berlebih 
mengakibatkan kualitas komunikasi 
yang buruk (poor communication) 
antar bagian 

3 = Transportasi berlebih 
mengakibatkan konsumsi floor 
space yang lebih banyak 

4 = Transportasi berlebih meningkatkan 
waktu baku dalam siklus produksi 

5 = Transportasi mengakibatkan potensi 
kerusakan pada produk 
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Lampiran 2 Kuisoner Pemborosan (Lanjutan) 
 

6. Inappropriate Processing 
Pemborosan yang disebabkan oleh proses 
produksi yang tidak tepat karena kesalahan 
prosedur  

Skor 

0 1 2 3 4 5 

0 = Tidak terjadi pemborosan  Penjelasan: 

1 = Pekerjaan yang dilakukan berada 
diatas atau dibawah spesifikasi yang 
dibutuhkan namun tidak 
memberikan efek yang signifikan 
pada hasil proses 

2 = Pekerjaan yang dilakukan berada 
diatas atau dibawah spesifikasi yang 
dibutuhkan namun memberikan efek 
yang signifikan pada hasil proses 

3 = Pekerjaan yang dilakukan 
mengakibatkan konsumsi bahan 
baku yang lebih banyak 

4 = Pekerjaan yang dilakukan 
mengakibatkan bertambahnya 
waktu produksi sehingga 
memperpanjang waktu baku 

5 = Adanya defect atau menimbulkan 
kerusakan pada mesin produksi dan 
berpotensi menimbulkan bahaya 
bagi manusia 

7. Unnescessary Motion 
Pemborosan yang mengacu pada gerakan 
yang tidak perlu.  
Keterangan skor: 

Skor 

0 1 2 3 4 5 

0 = Tidak terjadi unnescessary motion Penjelasan: 

1 = Terdapat aktivitas gerakan yang 
tidak perlu namun belum 
mengganggu proses produksi 

2 = Terdapat aktivitas gerakan yang 
dapat menyela aliran produksi 

3 = Terdapat aktivitas gerakan yang 
menyela aliran produksi dan 
meningkatkan waktu baku produksi 

4 = Unnescessary motion 
memperpanjang lead time dan 
mengurangi produktivitas pekerja 

5 = Unnescessary motion berpotensi 
menimbulkan cedera pada manusia 
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Lampiran 2 Kuisoner Pemborosan (Lanjutan) 
 

8. Power and Energy 
Pemborosan disebabkan karena lebihnya 
penggunaan daya dan energi 
Keterangan skor: 

Skor 

0 1 2 3 4 5 

0 = Tidak terjadi pemborosan  Penjelasan: 

1 = Pemborosan power & energy 
sesekali terjadi namun belum 
mengganggu proses produksi 

2 = Pemborosan power &energy cukup 
sering terjadi dan mulai 
mengganggu proses produksi 

3 = Pemborosan power & energy sering 
terjadi dan mengakibatkan proses 
produyksi mengalami delay 

4 = Pemborosan power & energy sering 
terjadi dan mengakibatkan mesin 
mengalami perawatan lebih 

5 = Pemborosan power & energy sering 
terjadi dan mengakibatkan mesin 
mengalami kerusakan berat 

9. Human Potential 
Pemborosan yang berkaitan dengan faktor 
sumber daya manusia (SDM) yang meliputi 
keterampilan, kemampuan, dan lainnya 
Keterangan skor: 

Skor 

0 1 2 3 4 5 

0 = SDM ditempatkan pada posisi kerja 
yang sesua dengan potensinya 

Penjelasan: 

1 = SDM ditempatkan diposisi kerja 
yang cukup menyimpang  

2 = SDM ditempatkan pada posisi kerja 
yang menyimpang dari potensi 
namun tidak menggangu proses. 

3 = SDM ditempatkan pada posis kerja 
yang menyimpang dan mulai 
menimbulkan gangguan proses 

4 = SDM manusia ditempatkan pada 
posisi kerja yang menyimpang dari 
potensi dan mulai menurunkan 
produktivitas kerja 

5 = SDM manusia ditempatkan pada 
posisi kerja yang menyimpang pada 
potensinya dan menimbulkan 
gangguan proses produksi 
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Lampiran 2 Kuisoner Pemborosan (Lanjutan) 
 

10. Enviromental Pollution 
Pemborosan berupa kelalaian dalam 
memperhatikan prinsip lingkungan 
Keterangan skor: 

Skor 

0 1 2 3 4 5 

0 = Tidak terjadi enviromental pollution  Penjelasan: 

1 = Pemborosan enviromental pollution 
sesekali terjadi namun tidak 
memberikan efek yang signifikan 

2 = Pemborosan enviromental pollution 
sesekali terjadi dan menimbulkan 
kecelakaan kerja ringan 

3 = Pemborosan enviromental pollution 
cukup sering terjadi selama proses 
produksi, dan menimbulkan kecelakaan 
kerja ringan yang dapat menurunkan 
produktivitas kerja 

4 = Pemborosan enviromental pollution 
sering terjadi selama proses produksi 
dan menimbulkan kecelakaan kerja 
berat yang dapat mengganggu proses 
produksi 

5 = Pemborosan enviromental pollution 
sangat sering terjadi selama proses 
produksi dan menimbulkan kecelakaan 
kerja berat serta mengganggu proses 
produksi 

11. Unnecessary Overhead  
Pemborosan berupa pengeluaran biaya berlebih 
yang dilakukan oleh perusahaan. 
Keterangan skor: 

Skor 

0 1 2 3 4 5 

0 = Tidak terjadi unnecessary overhead Penjelasan: 

1 = Terjadi pemborosan namun tidak 
mengganggu proses produksi 

2 = Terjadi pemborosan  dan mulai 
mengganggu proses produksi 

3 = Terjadi pemborosan yang 
menyebabkan tenaga kerja 
menganggur, namun tidak menganggu 
proses produksi 

4 = Terjadi pemborosan yang 
menyebabkan tenaga kerja 
menganggur dan  menganggu proses 
produksi 

5 = Terjadi unnecessary overhead yang 
menyebabkan buruknya aliran informasi 
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Lampiran 2 Kuisoner Pemborosan (Lanjutan) 
 

12. Inappropriate Design 
Pemborosan yang terjadi karena adanya 
desain produk atau desain proses produksi 
yang tidak tepat. 
Keterangan skor:  

Skor 

0 1 2 3 4 5 

0 = Tidak terjadi pemborosan 
inappropriate design 

Penjelasan: 

1 = Terjadi pemborosan inappropriate 
design namun belum mengganggu 
proses produksi 

2 = Terjadi pemborosan inappropriate 
design dan mulai mengganggu 
proses produksi 

3 = Terjadi pemborosan inappropriate 
design yang menyebabkan 
konsumsi bahan yang berlebihan 

4 = Terjadi pemborosan inappropriate 
design yang menyebabkan 
konsumsi bahan yang berlebehian 
dan mengganggu aliran proses 
produksi 

5 = Terjadi pemborosan inappropriate 
design yang menyebabkan 
konsumsi bahan pelengkap yang 
berlebihan serta memakan banyak 
ruang dan memungkinkan adanya 
perubahan tata letak produksi 
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Lampiran 3 Faktor Penyesuaian Westinghouse  
 

Faktor Kelas Lambang Penyesuaian 

Keterampilan 

Superskill A1 0,15 
 A2 0,13 
Excellent B1 0,11 
 B2 0,08 
Good C1 0,06 
 C2 0,03 
Average D 0,00 
Fair E1 -0,05 
 E2 -0,10 
Poor F1 -0,16 
 F2 -0,22 

Usaha 

Excessive A1 0,13 
 A2 0,12 
Excellent B1 0,10 
 B2 0,08 
Good C1 0,05 
 C2 0,02 
Average D 0,00 
Fair E1 -0,04 
 E2 -0,08 
Poor F1 -0,12 
 F2 -0,17 

Kondisi Kerja 

Ideal  A 0,06 
Excellenty B 0,04 
Good C 0,02 
Average D 0,00 
Fair E -0,02 
Poor F -0,07 

Konsistensi 

Perfect A 0,04 
Excellent B 0,03 
Good C 0,01 
Average D 0,00 
Fair E -0,02 
Poor F -0,04 

Sumber: Sutalaksana (2006)
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Lampiran 3 Faktor Penyesuaian Westinghouse (Lanjutan)  
 
Keterangan Kriteria Faktor Penyesuaian  

Faktor Kelas Kriteria 

Keterampilan Super 
Skill 

a) Secara bawaan cocok sekali dengan pekerjaannya. Bekerja dengan sempurna. 
b) Tampak seperti telah terlatih dengan sangat baik dimana gerakan-gerakannya halus 
c) Perpindahan dari satu elemen pekerjaan ke elemennya lainnya tidak terlampau terlihat 

karena lancar. Tidak terkesan adanya gerakan-gerakan berpikir  
Excellent 
Skill 

a) Percaya pada diri sendiri. Tampak cocok dengan pekerjaannya. 
b) Terlihat telah terlatih baik. Bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran-

pengukuran atau pemeriksaan-pemeriksaan. Gerakan-gerakan kerjanya beserta urutan-
urutannya dijalankan tanpa kesalahan. Menggunakan peralatan dengan baik. 

c) Bekerjanya cepat tanpa mengorbankan mutu. Bekerjanya berirama dan terkoordinasi. 
Good 
Skill 

a) Kualitas hasil baik. Bekerjanya tampak lebih baik daripada kebanyakan pekerja umumnya. 
b) Dapat memberi petunjuk-petunjuk pada pekerja lain yang ketrampilannya lebih rendah. 

Tampak jelas sebagai pekerja yang cakap. Tidak memerlukan banyak pengawasan. 
c) Tidak ada keragu-raguan. Bekerja dengan setiap gerakan terkoordinasi dengan baik  

Average 
Skill 

d) Tampak ada kepercayaan diri sendiri.  
e) Gerakan tidak cepat dan tidak lambat karena adanya aktivitas perencanaan. Tampak 

sebagai pekerja yang cakap 
f) Mengkoordinasi tangan dan pikiran cukup baik. Secara keseluruhan kinerja cukup 

memuaskan 
Fair Skill g) Tampak terlatih tetapi belum cukup baik 

h) Tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup. Terlihat adanya perencanaan sebelum 
melakukan gerakan.  

i) Sebagian waktu terbuang karena kesalahan sendiri 
Poor Skill j) Tidak ada kepercayaan diri sendiri. Tidak terlatih untuk pekerjaan yang bersangkutan 

k) Gerakan kaku. Ragu-ragu dalam menjalankan pekerjaannya 
l) Sering melakukan kesalahan 
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Lampiran 3 Faktor Penyesuaian Westinghouse (Lanjutan)  
 
Keterangan Kriteria Faktor Penyesuaian   

Faktor Kelas Kriteria 

Usaha Excessive 
Effort 

a) Kecepatannya dan usahanya sangat sungguh-sungguh tetapi dapat membahayakan 
kesehatannya. 

b) Kecepatan yang ditimbulkannya tidak dapat dipertahankan sepanjang hari kerja 
 Excellent 

Effort 
a) Terlihat kecepatan kerjanya yang tinggi dimana gerakan-gerakannya lebih ekonomis dan 

sistematis karena lancarnya perpindahan pada setiap elemen 
b) Penuh perhatian pada pekerjaannya. Banyak memberi dan menerima saran serta 

petunjuk dengan senang. Percaya kepada kebaikan maksud pengukuran waktu. 
c) Tidak dapat bertahan lebih dari beberapa hari. 
d) Gerakan-gerakan yang salah sangat jarang terjadi. 

 Good 
Effort 

a) Bekerja berirama. 
b) Penuh perhatian pada pekerjaannya sehingga saat-saat menganggur sangat sedikit, 

bahkan kadangkadang tidak ada. 
c) Penuh perhatian dan senang pada pekerjaannya. 
d) Kecepatannya baik dan dapat dipertahankan sepanjang hari. 

 Average 
Effort 

a) Tidak sebaik good effort tetapi lebih baik dari poor effort. 
b) Bekerja dengan stabil. 
c) Menerima saran-saran tetapi tidak melaksanakannya. 
d) Melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan. 

 Fair Effort a) Perhatian utama terkadang tidak pada pekerjaannya dan tidak sungguh-sungguh dalam 
aktivitas pekerjaannya. Terjadi penyimpangan terhadap cara kerja baku 

b)  Sistematika kerjanya sedang-sedang saja dan gerakan-gerakannya tidak terencana. 
 Poor 

Effort 
a) Banyak membuang waktu dan tidak memperlihatkan adanya minat kerja. Tampak malas 

dan bekerja lambat.  
  b) Melakukan gerakan yang tidak perlu untuk mengambil alat dan peralatan. Tidak peduli 

dengan peralatan yang digunakan 
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Lampiran 3 Faktor Penyesuaian Westinghouse (Lanjutan)  
 
Keterangan Kriteria Faktor Penyesuaian   

Faktor Kelas Kriteria 

Konsistensi Perfect Konsistensi bernilai perfect apabila operator dapat bekerja dengan waktu penyelesaian 
yang tetap setiap saat. Konsistensi poor didapatkan apabila waktu penyelisihan berselisih 
jauh dengan rata-rata secara acak. 

 Excellent 
 Average 
 Fair 
 Poor 
Kondisi Ideal Kondisi yang ideal tidak selalu sama bagi setiap pekerjaan. Pada dasarnya kondisi yang 

ideal adalah kondisi yang memungkinkan kinerja maksimal dari pekerjaan dapat dicapai. 
Kondisi ideal merupakan kondisi yang paling cocok dengan pekerjaan sedangkan Kondisi 
poor merupakan kondisi yang tidak membantu sehingga dapat menimbulkan terhambatnya 
pekerjaan 

 Excellent 
 Average 
 Fair 
 Poor 

Sumber: Sutalaksana (2006) 
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Lampiran 4 Kelonggaran 
A. Tenaga yang Dikeluarkan 

Faktor 
Contoh 

Pekerjaan 
Ekivalen 

Beban (kg) 

Kelonggaran (%) 

Pria Wanita 

1. Dapat 
diabaikan 

Bekerja 
dimeja, duduk 

Tanpa beban 0,0-6,0 0,0-6,0 

2. Sangat 
ringan 

Bekerja di 
meja, duduk 

0,00-2,25 6,0-7,5 6,0-7,5 

3. Ringan Menyekop 
ringan 

2,23-9,00 7,5-12,0 7,5-16,0 

4. Sedang Mencangkul 9,00-18,00 12,0-19,0 16,0-30,0 
5. Berat Mengayun 

palu  
18,00-27,00 19,0-30,0  

6. Sangat 
berat 

Memanggul 
beban 

27,00-50,00 30,0-50,0  

7. Luar biasa 
berat 

Memanggul 
karung berat 

>50   

Sumber: Sutalaksana (2006)     
 
B. Sikap Bekerja 

Faktor Contoh Pekerjaan Kelonggaran (%) 

1. Duduk Bekerja duduk, ringan 0,0-1,0 
2. Berdiri diatas dua 

kaki 
Badan tegak, ditumpu 
dengan dua kaki 

1,0-2,5 

3. Berdiri diatas satu 
kaki 

Satu kaki mengerjakan alat 
kontrol 

2,5-4,0 

4. Berbaring Pada bagian sisi, 
belakang, atau depan 
badan 

2,5-4,0 

5. Membungkuk Badan dibungkukkan dan 
bertumpu pada kedua kaki 

4,0-10 

Sumber: Sutalaksana (2006) 
 
C. Gerakan Kerja 

Faktor Contoh Pekerjaan Kelonggaran (%) 

1. Normal Ayunan bebas dari palu 0 
2. Agak terbatas Ayunan terbatas dari palu 0-5 
3. Sulit Membawa beban berat 

dengan satu tangan 
0-5 

4. Pada anggota 
badan tertenu 

Berkerja dengan tangan 
diatas kepala 

5-10 

5. Seluruh anggota 
badan terbatas 

Bekerja dilorong 
pertambangan yang sempit 

10-15 

Sumber: Sutalaksana (2006) 
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Lampiran 4 Kelonggaran (Lanjutan)  
 
D. Kelelahan Mata *) 

Faktor 
Contoh 

Pekerjaan 

Kelonggaran (%) 

Pencahayaan 
Baik 

Pencahayaan 
Buruk 

1. Pandangan 
terputus-
putus 

Membawa alat 
ukur 

0,0-6,0 0,0-6,0 

2. Pandangan 
yang hampir 
terus 
menerus  

Pekerjaan-
pekerjaan yang 

teliti 
6,0-7,5 6,0-7,5 

3. Pandangan 
terus 
menurus 
dengan fokus 
yang 
berubah-ubah 

Memeriksa cacat 
pada kain 

7,5-12,0 7,5-16,0 

4. Pandangan 
terus 
menerus 
dengan fokus 
tetap 

Pemeriksaan 
yang sangat teliti 

12,0-19,0 16,0-30,0 

Sumber: Sutalaksana (2006) 
 
E. Keadaan Temperatur Tempat Kerja **) 

Faktor 
Temperatur 

(0C) 

Kelonggaran (%) 

Kelemahan 
normal 

Berlebihan 

1. Beku <0 >10 >12 
2. Rendah 0-13 10-0 12-5 
3. Sedang 13-22 5-0 8-0 
4. Normal 22-28 0-5 0-8 
5. Tinggi 28-38 5-40 8-100 
6. Sangat 

tinggi 
>38 >40 >100 

Sumber: Sutalaksana (2006) 
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Lampiran 4 Kelonggaran (Lanjutan)  
 
F. Keadaan Atmosfir ***) 
 

Faktor Kondisi lingkungan Kelonggaran (%) 

1. Baik Ruang yang berventilasi 
baik, udara segar 

0 

2. Cukup Ventilasi kurang baik, ada 
bau-baun (tidak berbahaya) 

0-5 

3. Kurang baik Terdapat debu beracun atau 
tidak beracun namun banyak 

5-10 

4. Buruk Adanya bau yang 
mengharuskan 
menggunakan alat-alat 
pernapasan 

10-20 

Sumber: Sutalaksana (2006) 
 
G. Keadaan Lingkungan yang Baik  

Faktor Kelonggaran 

1. Bersih, sehat,cerah, dan kebisingan 
rendah 

0 

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

0-1 

3. Siklus kerja berulang-ulang antara 0-5 
detik 

1-3 

4. Sangat bising 0-5 
5. Jika faktor-faktor yang dapat 

berpengaruh dapat menurunkan kualitas 
0-5 

6. Terasa adanya getaran lantai 5-1 
7. Keadaan-keadaan yang luar biasa 

(bunyi, kebersihan, dan lain-lain) 
5-15 

Sumber: Sutalaksana (2006) 
 
Keterangan: 
*) Kontras antara warna hendaknya diperhatikan 
**) Tergantung juga pada keadaan ventilasi 
***) Dipengaruhi oleh ketinggian tempat kerja dari permukaan 
laut dan keadaan iklim 
 
Catatan pelengkap: 
Kelonggaran untuk kehidupan pribadi bagi pria sebesar 0-2,5% 
sedangkan bagi wanitia sebesar 2-5% 
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Lampiran 5 Layout Perusahaan 
 
LAYOUT PT. SRIGUNTING PRATAMA 
Jl. Perusahaan Gang Coca Cola No. 1  
Randuangung, Singosari, Malang 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12

13
14

15

16

1718

19

 
 
Keterangan: 

1 Pos Satpam 7 Stasiun 
Pengepressan 

13 Area penjemuran 

2 Office 8 Bak pendingin 14 Penyimpanan 
bahan bakar 

3 Stasiun 
Penepungan 

9 Stasiun 
Penyaringan 

15 Penyimpanan 
bahan pelengkap 

4 Shipping 10 Stasiun 
Pemasakan 

16 IPAL 

5 Penyimpanan 
lembar agar 
kering 

11 Stasiun 
Pengeringan 

17 IPAL 

6 Penyimpanan 
lembar agar 
basah 

12 Oven 18 Tempat Parkir 
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Lampiran 6 Data Time Study 

Workstation Pemasakan 

Re
pe-
tisi 

 

Proses Aktivitas (Menit) 

Peneri
maan 
Bahan 
baku 

Pembu-
kaan 

Kemasan 

Pema-
sukan 

Rumput 
Laut 

Peren-
daman 
NaOH 

Pencuci
-an 

Peren-
daman 

Ca(ClO)2 

Pencuci-
an 

Peren-
daman 
H2SO4 

Pencuci-
an 

Pengeks-
traksian 

Idle 

1 16,5 9,2 7,2 60 13,4 60 14,3 60 11,8 60 19,2 

2 15,8 7,8 6,4 60 12,5 60 16,6 60 13,8 60 18,3 

3 16,9 6,6 7,5 60 11,8 60 12,4 60 14,5 60 19,1 

4 16,8 8,7 7,8 60 14,8 60 14,5 60 11,4 60 15,4 

5 17,1 6,8 8,3 60 15,7 60 13,2 60 11,8 60 16,4 

6 16,3 8,7 6,5 60 12,8 60 17,7 60 12,9 60 16,2 

7 15,2 8,5 7,2 60 14,5 60 11,2 60 14,8 60 16,8 

8 15,6 9,3 8,3 60 14,8 60 13,6 60 15,2 60 20 

9 16,7 7,6 9,1 60 11,6 60 16,9 60 15,5 60 20,2 

10 17,5 8,4 7,4 60 13,4 60 12,3 60 15,3 60 22,5 

11 16,8 7,9 8,6 60 14,6 60 14,2 60 17,8 60 16,2 

12 19,1 7,8 7,8 60 14,4 60 16,3 60 13,4 60 16,6 

13 20,2 6,9 9 60 15,8 60 15,2 60 13,7 60 18,7 

14 17,2 6,8 6,6 60 12,4 60 14,4 60 13,2 60 13,5 

15 18,1 8,5 7,4 60 13,8 60 15,2 60 15,3 60 14,8 
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Lampiran 6 Data Time Study (Lanjutan) 
 
Workstation Pemasakan 

Re
pe-
tisi 

 

Proses Aktivitas (Menit) 

Peneri
maan 
Bahan 
baku 

Pembu-
kaan 

Kemasan 

Pema-
sukan 

Rumput 
Laut 

Peren-
daman 
NaOH 

Pencuci
-an 

Peren-
daman 

Ca(ClO)2 

Pencuci-
an 

Peren-
daman 
H2SO4 

Pencuci-
an 

Pengeks-
traksian 

Idle 

16 17,9 7,98 7,6 60 13,7 60 14,5 60 14,1 60 14,6 

17 20,5 9,4 6,8 60 14,8 60 11,4 60 14,9 60 16,8 

18 20,3 8,3 7,1 60 12,2 60 12,8 60 13,8 60 14,2 

19 17,8 7,5 8,8 60 13,1 60 13,2 60 15,3 60 17,4 

20 14,8 9,6 7,8 60 12,8 60 14,2 60 13,7 60 16,3 

21 19,8 6,4 9,2 60 14,9 60 15,4 60 14,9 60 19,2 

22 17,3 7,8 8,6 60 14,3 60 16,7 60 14,2 60 18,7 

23 18,4 6,8 6,4 60 14,5 60 12,8 60 15,2 60 17,8 

24 17,8 6,4 6,8 60 12,9 60 13,2 60 12,9 60 14,9 

25 18,3 8,9 7,2 60 13,6 60 14,6 60 12,3 60 16,4 

26 18,5 9,3 8,1 60 14,2 60 15,2 60 11,8 60 20,2 

27 18,4 7,5 7,2 60 16 60 17,1 60 12,8 60 21,6 

28 19,2 7,8 7,6 60 15,3 60 17,6 60 14,7 60 18,9 

29 19,6 6,4 8,2 60 12,8 60 16,8 60 13,6 60 17,7 

30 14,4 7,4 9,1 60 13,2 60 15,8 60 13,5 60 14,6 
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Lampiran 6 Data Time Study (Lanjutan) 
 
Workstation Penyaringan dan Pendinginan 

Repetisi 

Proses Aktivitas (Menit) 

Penyaringan 1 Idle Penyaringan 2 
Pengiriman Menuju bak 

Pendingin 

Pendinginan Cairan 

Agar 

1 19,2 20.8 48,7 25,6 960 

2 18,3 16.3 54,9 28,3 960 

3 19,1 20.7 52,3 26,8 960 

4 15,4 18.9 54,9 29,3 960 

5 16,4 17.9 60,8 30,8 960 

6 16,2 18.8 60,7 30,2 960 

7 16,8 16.3 61,4 22,5 960 

8 20 20.3 58,2 22,4 960 

9 20,2 19.4 56,3 28,7 960 

10 22,5 19.8 48,1 22,9 960 

11 16,2 22.5 50,3 21,9 960 

12 16,6 23.6 56,4 23,1 960 

13 18,7 23.8 60,9 21,1 960 

14 13,5 22.8 55,4 28,6 960 

15 14,8 15.8 52,1 28,4 960 

16 16,6 16.8 55,4 26,0 960 

17 14,6 19.8 50,5 22,7 960 

18 16,8 18.6 57,2 24,2 960 

19 14,2 22.5 54,2 25,1 960 

20 17,4 24.2 58,2 27,8 960 
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Lampiran 6 Data Time Study (Lanjutan) 
 
Workstation Penyaringan dan Pendinginan 

Repetisi 
Proses Aktivitas  (Menit) 

Penyaringan 1 Idle Penyaringan 2 Pengiriman Menuju bak Pendingin Pendinginan Agar 

21 16,3 20.4 53,2 25,3 960 

22 19,2 19.3 48,5 28,6 960 

23 18,7 18.9 49,5 27,9 960 

24 17,8 19.8 47,6 30,2 960 

25 14,9 16.8 59,4 27,6 960 

26 16,4 17.4 58,3 30,5 960 

27 20,2 17.8 57,5 28,4 960 

28 21,6 18.2 60,5 26,9 960 

29 18,9 19.4 61,2 29,1 960 

30 17,7 20.4 58,3 30,6 960 

 
Workstation Pengepressan 

Repetisi 

Proses Aktivitas  (Menit) 

Pencetakan 

Lembaran Agar 
Pengepressan 1 

Pemindahan Menuju 

Pengepressan 2 
Pengepressan 2 Penyimpanan 

1 101.2 20.3 30.2 26,5 960 

2 97.6 21.1 28.2 25,8 960 

3 95.8 18.4 33.5 23,1 960 

4 102.5 19.5 38.1 26,7 960 
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Lampiran 6 Data Time Study (Lanjutan) 
 
Workstation Pengepressan 

Repetisi 

Proses Aktivitas  (Menit) 

Pencetakan 

Lembaran Agar 
Pengepressan 1 

Pemindahan Menuju 

Pengepressan 2 
Pengepressan 2 Penyimpanan 

5 108.4 20.4 35.9 26,6 960 

6 108.4 24.8 31.2 26,8 960 

7 108.2 22.5 32.1 25,3 960 

8 100.5 19.8 32.5 25,2 960 

9 98.5 22.9 28.2 28,8 960 

10 102.4 24.8 30.7 22,6 960 

11 101.8 18.2 35.8 24,9 960 

12 98.9 18.8 33.9 26,9 960 

13 93.5 23.8 36.3 25,2 960 

14 110.6 23.4 29.8 22 960 

15 105.2 22.2 30.1 29,8 960 

16 102.2 21.9 32.3 25,7 960 

17 99.4 20.1 29.5 27,6 960 

18 104.5 19.6 30.9 24,2 960 

19 101.7 22.4 28.9 29,4 960 

20 99.2 24.5 27.9 23,5 960 

21 96.8 19.6 30.1 26,7 960 

22 102.6 18.4 35.6 24,6 960 

23 96.3 18.8 35.3 23,3 960 

24 97.3 20.5 34.7 29,9 960 

25 99.2 24.6 37.6 25,3 960 
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Lampiran 6 Data Time Study (Lanjutan) 
 
Workstation Pengepressan 

Repetisi 

Proses Aktivitas  (Menit) 

Pencetakan 

Lembaran Agar 

Pengepressan 1 Pemindahan Menuju 

Pengepressan 2 

Pengepressan 2 Penyimpanan 

26 95.4 23.9 37.8 27,6 960 

27 101.2 23.2 36.3 25,3 960 

28 100.5 20.1 39.8 26,3 960 

29 98.2 18.5 30.7 26,8 960 

30 108.6 17.2 28.9 27,8 960 

 
Workstation Pengeringan 

Repetisi 

Proses Aktivitas  (Menit) 

Pengiriman ke 

Stasiun 

Pengeringan 

Penataan 

Lembaran 

Agar 

Pengiriman 

Menuju Oven 
Pengeringan 

Pengiriman Menuju 

Stasiun 

Penepungan 

Penyimpanan 

1 2,7 41,3 2,6 420 2,8 960 

2 2,8 39,7 2,8 420 3,1 960 

3 3,1 40,2 2,7 420 3,3 960 

4 3,3 42,8 3,2 420 3,8 960 

5 2,9 41,5 3 420 4,3 960 

6 3,1 38,2 2,9 420 3,1 960 

7 2,7 41,1 2,5 420 3,4 960 

8 3,6 41,7 2,2 420 4,2 960 

9 3,4 42,5 2 420 2,8 960 
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Lampiran 6 Data Time Study (Lanjutan) 
 

Workstation Pengeringan 

Repetisi 

Proses Aktivitas  (Menit) 

Pengiriman ke 
Stasiun 

Pengeringan 

Penataan 
Lembaran Agar 

Pengiriman 
Menuju Oven 

Pengeringan 
Pengiriman ke 

Stasiun 
Penepungan 

Penyimpanan 

10 2,7 38,9 2,8 420 4,3 960 

11 2,8 42,5 2,7 420 3,7 960 

12 3,2 44,3 2,4 420 3,3 960 

13 2,2 42,1 2,7 420 4,1 960 

14 2,5 43,6 2,9 420 3,5 960 

15 2,4 42,7 2,6 420 3,9 960 

16 2,7 41,5 2,8 420 3,6 960 

17 2,9 38,6 3,1 420 4,2 960 

18 2,6 38,3 2,8 420 3,7 960 

19 3,6 40,2 2,4 420 4,1 960 

20 3,2 41,2 2,8 420 3,5 960 

21 2,8 41,9 2,8 420 4,4 960 

22 3,8 37 3,4 420 4,0 960 

23 2,9 38,5 2,5 420 3,1 960 

24 3,6 38,2 3,3 420 3,6 960 

25 3,3 40,2 3 420 3,2 960 

26 2,9 36,8 2,6 420 3,9 960 

27 2,9 37,1 2,2 420 4,2 960 

28 3,4 38,1 3,5 420 3,1 960 

29 3,2 36,9 3,1 420 3,6 960 
30 3,8 39,2 3 420 2,9 960 

 



138 
 

Lampiran 6 Data Time Study (Lanjutan) 
 

Workstation Penepungan 
Repetisi Proses Aktivitas  (Menit) 

Penepungan 1 Pengiriman ke Penepungan 2 Penepungan 2 

1 58,4 1,9 29,5 

2 55,3 2,5 30,4 

3 61,2 2,4 28,4 

4 57,4 1,7 33,5 

5 63,2 1,9 30,2 

6 60,7 2,2 31,8 

7 61,5 1,6 28,1 

8 54,6 1,8 27,5 

9 60,3 2,1 29,4 

10 58,8 1,9 26,8 

11 60,2 2,5 30,5 

12 58,2 2,1 29,1 

13 56,4 2,2 32,5 

14 54,1 1,7 33,1 

15 56,8 2,3 30,6 

16 62,3 1,6 27,5 

17 58,6 2,1 28,2 

18 59,4 1,8 30,1 

19 57,3 1,8 33,4 

20 64,2 1,6 25,5 

21 55,8 2,2 28,5 
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Lampiran 6 Data Time Study (Lanjutan) 
 

Workstation Penepungan 

Repetisi 
Proses Aktivitas  (Menit) 

Penepungan 1 Pengiriman ke Penepungan 2 Penepungan 2 

22 62,7 2,4 30,1 

23 56,3 1,9 26,3 

24 56,8 1,9 36,1 

25 60,3 2,4 27,4 

26 57,8 2,1 30,1 

27 59,3 1,8 29,5 

28 62,2 2,1 29,9 

29 64,8 2,4 30,6 

30 59,8 2,1 30,9 
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Lampiran 7 Hasil Pengujian Kenormalan Data 
Workstation Proses Aktivitas Signifikansi Keterangan 

Pemasakan Penerimaan Bahan Baku 0,838 Terdistribusi Normal 
 Pembukaan Kemasan 0,157 Terdistribusi Normal 
 Pemasukan Rumput Laut 0,199 Terdistribusi Normal 
 Perendaman NaOH - SOP Perusahaan 
 Pencucian 0,644 Terdistribusi Normal 
 Perendaman Ca(ClO)2 - SOP Perusahaan 
 Pencucian 0,508 Terdistribusi Normal 
 Perendaman H2SO4 - SOP Perusahaan 
 Pencucian 0,281 Terdistribusi Normal 
 Pengekstraksian - SOP Perusahaan 
 Idle 1 0,089 Terdistribusi Normal 

Penyaringan.dan Pendinginan Penyaringan 1 0,787 Terdistribusi Normal 
Idle 2 0,283 Terdistribusi Normal 
Penyaringan 2 0,054 Terdistribusi Normal 
Pengiriman ke Bak Pendingin 0,057 Terdistribusi Normal 

 Pendinginan Cairan Agar - SOP Perusahaan 

Pengepressan Pencetakan Lembar Agar 0,193 Terdistribusi Normal 
 Pengepressan 1 0,078 Terdistribusi Normal 
 Pemindahan ke Pengepressan 2 0,089 Terdistribusi Normal 
 Pengepressan 2 0,707 Terdistribusi Normal 
 Penyimpanan 0,536 Terdistribusi Normal 
Pengeringan Pengiriman ke Stasiun Pengeringan 0,536 Terdistribusi Normal 
 Penataan Lembar Agar 0,223 Terdistribusi Normal 
 Pengiriman Menuju Oven 0,946 Terdistribusi Normal 
 Pengeringan - SOP Perusahaan 
 Pengeringan Menuju Stasiun 

Penepungan 
0,182 Terdistribusi Normal 

 Penyimpanan - SOP Perusahaan 
Penepungan Penepungan 1 0,909 Terdistribusi Normal 
 Pengiriman ke Penepungan 2 0,093 Terdistribusi Normal 
 Penepungan 2 0,581 Terdistribusi Normal 
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Lampiran 8 Hasil Pengujian Keseragaman Data 
Workstation Proses Aktivitas BKA BKB Rata-Rata Keterangan 

Pemasakan Penerimaan Bahan Baku 20,86 14,38 17,62 Seragam 
 Pembukaan Kemasan 9,86 5,93 7,89 Seragam 
 Pemasukan Rumput Laut 9,42 6,02 7,72 Seragam 
 Perendaman NaOH - - - SOP Perusahaan 
 Pencucian 16,20 11,43 13,82 Seragam 
 Perendaman Ca(ClO)2 - - - SOP Perusahaan 
 Pencucian 16,20 11,43 13,82 Seragam 
 Perendaman H2SO4 - - - SOP Perusahaan 
 Pencucian 18,26 11,02 14,64 Seragam 
 Pengekstraksian - - - SOP Perusahaan 
 Idle 1 57,49 41,11 49,3 Seragam 

Penyaringan.dan 
Pendinginan 

Penyaringan 1 21,64 13,36 17,5 Seragam 
Idle 2 24,38 14,95 19,67 Seragam 
Penyaringan 2 64,15 46,57 55,36 Seragam 
Pengiriman ke Bak Pendingin 32,34 21,09 26,71 Seragam 

 Pendinginan Cairan Agar - - - SOP Perusahaan 

Pengepressan Pencetakan Lembar Agar 109.98 92,45 101,22 Seragam 
 Pengepressan 1 25,72 16,55 21,14 Seragam 
 Pemindahan ke Pengepressan 2 39,62 25,72 32,76 Seragam 
 Pengepressan 2 30,07 21,93 26,00 Seragam 
 Penyimpanan - - - SOP Perusahaan 
Pengeringan Pengiriman ke Stasiun Pengeringan 3,85 2,21 3,03 Seragam 
 Penataan Lembar Agar 44,52 35,93 40,22 Seragam 
 Pengiriman Menuju Oven 3,47 2,07 2,77 Seragam 
 Pengeringan - - - SOP Perusahaan 
 Pengeringan Menuju Stasiun 

Penepungan 
4,58 2,65 3,62 Seragam 

 Penyimpanan - - - Seragam 
Penepungan Penepungan 1 64,80 53,50 59,15 Seragam 
 Pengiriman ke Penepungan 2 2,59 1,47 2,03 Seragam 
 Penepungan 2 34,17 25,52 29,85 Seragam 
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Lampiran 9 Hasil Pengujian Kecukupan Data 
Workstation Proses Aktivitas N N’ Keterangan 

Pemasakan Penerimaan Bahan Baku 30 13,07 Cukup 
 Pembukaan Kemasan 30 23,87 Cukup 
 Pemasukan Rumput Laut 30 18,84 Cukup 
 Perendaman NaOH - - SOP Perusahaan 
 Pencucian 30 11,55 Cukup 
 Perendaman Ca(ClO)2 - - SOP Perusahaan 
 Pencucian 30 23,66 Cukup 
 Perendaman H2SO4 30 -  
 Pencucian 30 15,72 Cukup 
 Pengekstraksian 30 - SOP Perusahaan 
 Idle 1 30 10,67 Cukup 

Penyaringan.dan 
Pendinginan 

Penyaringan 1 30 21,61 Cukup 
Idle 2 30 22,21 Cukup 
Penyaringan 2 30 9,74 Cukup 
Pengiriman ke Bak Pendingin 30 17,13 Cukup 

 Pendinginan Cairan Agar - - SOP Perusahaan 

Pengepressan Pencetakan Lembar Agar 30 2,89 Cukup 
 Pengepressan 1 30 18,19 Cukup 
 Pemindahan ke Pengepressan 2 30 16,9 Cukup 
 Pengepressan 2 30 9,46 Cukup 
 Penyimpanan - - SOP Perusahaan 
Pengeringan Pengiriman ke Stasiun Pengeringan 30 28,44 Cukup 
 Penataan Lembar Agar 30 4,40 Cukup 
 Pengiriman Menuju Oven 30 24,72 Cukup 
 Pengeringan - - SOP Perusahaan 
 Pengeringan Menuju Stasiun Penepungan 30 27,43 Cukup 
 Penyimpanan 30 - SOP Perusahaan 
Penepungan Penepungan 1 30 3,52 Cukup 
 Pengiriman ke Penepungan 2 30 28,98 Cukup 
 Penepungan 2 30 8,13 Cukup 
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Lampiran 10 Penilaian Penyesuaian Westinghouse 
 

Rating 
Workstation 

Pemasakan Penyaringan Pengepressan Pengeringan Penepungan 

Keteram-
pilan 

B
2 

Upper 
good 

0,08 
B
2 

Upper 
good 

0,0
8 

B
2 

Upper 
good 

0,0
8 

B
2 

Upper 
good 

0,0
8 

B
2 

Upper 
good 

0,0
8 

Usaha 
C
2 

Good 
+0,0

2 
D 

Avera
ge 

0 D 
Avera

ge 
0 

E
1 

Fair 
-

0,0
4 

E
1 

Fair 
-

0,0
4 

Kondisi 
Kerja 

D 
Avera

ge 
0 D 

Avera
ge 

0 D 
Avera

ge 
0 D 

Avera
ge 

0 D 
Avera

ge 
0 

Konsiste
nsi 

E Fair 
-

0,02 
D 

Avera
ge 

0 E Fair 
-

0,0
2 

D 
Avera

ge 
0 D 

Avera
ge 

0 

Total 1,08 1,08 1,06 1,04 1,04 
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Lampiran 11 Penilaian Kelonggaran 
 

Faktor 
Kelonggaran 

Workstation 

Pemasakan Penyaringan Pengepressan Pengeringan Penepungan 

Jenis Kelamin Pria 0% Pria 0% Pria 0% Wanita 2% Wanita 2% 
Tenaga yang 
dikeluarkan 

Sedang 15% Ringan 6% Sedang 14% Ringan 10% Sangat 
ringan 

6% 

Sikap Kerja Berdiri 
diatas dua 
kaki 

1,0% Berdiri 
diatas dua 
kaki 

1,0% Berdiri diatas 
dua kaki 

1,0% Berdiri 
diatas dua 
kaki 

1,0% Duduk 0% 

Gerakan 
Kerja 

Normal 0% Normal 0% Normal 0% Normal 0% Normal 0% 

Kelelahan 
Mata 

Pandangan 
terputus-
putus 

0% Pandangan 
terputus-
putus 

0% Pandangan 
terputus-
putus 

0% Pandangan 
terputus-
putus 

0% Pandangan 
hampir 
terputus-
putus 

6% 

Keadaan 
Temperatur 

Normal 0% Normal 0% Normal 0% Normal 0% Normal 0% 

Keadaan 
Atmosfir 

Baik  0% Baik  0% Baik  0% Baik  0% Baik  0% 

Keadaan 
Lingkungan 
yang Baik 

Bersih, 
sehat,cerah, 
dan 
kebisingan 
rendah 

0% Bersih, 
sehat,cerah, 
dan 
kebisingan 
rendah 

0% Bersih, 
sehat,cerah, 
dan 
kebisingan 
rendah 

0% Bersih, 
sehat,cerah, 
dan 
kebisingan 
rendah 

0% Bersih, 
sehat,cerah, 
dan 
kebisingan 
rendah 

0% 

Total  16%  7%  15%  13%  12% 
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Lampiran 12 Current State Map Proses Produksi Tepung Agar 
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Lampiran 13 Rekomendasi Penjadwalan Produksi 

Workstation Proses Aktivitas 
Waktu 

Tanki 1 Tanki 2 Tanki 3 Tanki 4 Tanki 5 

Pemasakan  

Pemasukan Bahan 12.00-12.05 12.00-12.05 07.00-07.05 07.00-07.05 08.00-08.05 

Perendaman NaOH 12.05-13.05 12.05-13.05 07.05-08.05 07.05-08.05 08.05-09.05 
Pencucian 1 13.05-13.20 13.05-13.20 08.05-08.20 08.05-08.20 09.05-09.20 
Perendaman CaClO3 13.20-14.20 13.20-14.20 08.20-09.20 08.20-09.20 09.20-10.20 
Pencucian 2 14.20-14.35 14.20-14.35 09.20-09.35 09.20-09.35 10.20-10.35 
Perendaman H2SO4 14.35-15.35 14.35-15.35 09.35-10.35 09.35-10.35 10.35-11.35 
Pencucian 3 15.35-15.50 15.35-15.50 10.35-10.50 10.35-10.50 11.35-11.50 
Pengekstraksian 07.00-08.00 07.00-08.00 10.50-11.50 10.50-11.50 11.50-12.50 
Setup 08.20-08.30 08.20-08.30 12.10-12.20 12.10-12.20 13.24-13.33 

Penyaringan dan 
Pendinginan 

Setup 07.00-07.10 07.00-07.10 11.45-11.55 11.45-11.55 11.45-11.55 
Penyaringan 1 08.00-08.20 08.00-08.20 12.00-12.20 12.00-12.20 13.04-13.24 
Penyaringan 2 08.20-10.28 08.20-10.28 12.20-14.28 12.20-14.28 14.28-15.32 
Pengiriman 10.28-10.59 10.28-10.59 14.28-14.59 14.28-14.59 15.32-16.03 
Pendinginan 10.59-07.00 10.59-07.00 14.59-07.00 14.59-07.00 16.03-07.00 

Pengepressan 

Pencetakan lembar agar 07.00-09.00 07.00-09.00 07.00-09.00 07.00-09.00 07.00-09.00 
Pengepressan 1 09.00-09.26 09.26-09.52 09.52-10.18 10.18-10.44 10.44-11.10 
Pemindahan ke Pengepressan 2 09.26-10.03 10.03-10.40 10.40-11.17 11.17-11.54 13.00-13.37 
Pengepressan 2 10.03-10.35 10.40-11.12 11.17-11.49 11.49-13.21 13.21-13.53 

 Pendiaman 10.35-10.45 11.12-13.00 11.49-13.00 13.21-14.21 13.53-14.53 

Pengeringan Pengiriman menuju oven 10.45-10.49 13.00-13.04 13.00-13.04 14.21-14.25 13.53-14.57 
 Penataan lembaran agar 10.49-11.37 13.04-13.52 13.04-13.52 14.25-15.18 14.57-15.45 
 Penataan ke dalam Oven 11.37-11.41 13.52-14.01 13.52-14.01 15.18-15.22 15.45-15.49 
 Setup  15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 
 Pengeringan 16.00-23.00 16.00-23.00 16.00-23.00 16.00-23.00 16.00-23.00 
 Pengiriman menuju penepungan 07.00-07.04 07.00-07.04 07.00-07.04 07.00-07.04 07.00-07.04 

Penepungan Penepungan 1 07.04-08.12 08.12-09.20 09.20-10.28 10.28-11.32 11.32-13,40 
 Penepungan 2 08.12-08.49 08.49-09.26 10.28-10.55 11.32-13.09 13.09-13.46 

Pengendalian 
Kualitas 

Pengendalian kualitas 13.46-14.16 13.46-14.16 13.46-14.16 13.46-14.16 13.46-14.16 
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Lampiran 14 Future State Map Proses Produksi Tepung Agar 

 


