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ABSTRAK 

 

 

Analisa Dan Perbaikan Waste Overprocessing Untuk Biaya Produksi Dalam 

Usaha Penerapan Sistem Lean Manufacturing Pada Seksi Workshop 

Engineering Perusahaan Manufaktur Otomotif PT. XYZ 

 

PT. XYZ merupakan salah satu industri otomotif terbesar di Indonesia, 

bahkan di Asia. Permasalahan Lean Manufacturing untuk meningkatkan profit 

dan mengupayakan cost reduction di berbagai lini adalah hal yang penting untuk 

kelangsungan perusahaan yang lebih lama lagi. Oleh karena itu, penghematan 

selalu dilakukan oleh perusahaan untuk terus maju dengan biaya yang efisien. 

Namun, semua hal ini tidak terlepas dari kualitas produk yang harus berjalan 

sejajar dengan pengeluaran biaya. Karena kepuasan pelanggan terhadap produk 

yang kami keluarkan, adalah yang utama. 

Analisa masalah menggunakan Metode Lean Manufacturing seperti 

identifikasi waste produksi, fishbone diagram, pareto, dan chart dipilih dalam 

penelitian ini karena metode tersebut dianggap sederhana untuk dapat 

menganalisa akar penyebab masalah yang ada di salah satu seksi pada PT. XYZ, 

yaitu seksi Workshop Engineering.  

Setelah dianalisa, ternyata biaya pada seksi Workshop Engineering banyak 

terpakai untuk pembiayaan overtime dan penggunaan cutting tools dalam satu 

tahun tersebut, oleh karena itu, penulis menargetkan penurunan biaya untuk kedua 

faktor tersebut sebesar 30% dari biaya awal dan menerapkan metode kerja baru 

untuk permasalahan overtime, sehingga penerapan cost reduction di seksi tersebut 

akan berjalan dengan baik seiring dengan meningkatnya produktivitas karyawan. 

 

Kata kunci : Lean Manufacturing, fishbone, over time, cutting tools, biaya 



ABSTRACT 

 

 

Waste Analysis And Repair Overprocessing For Production Costs In Case of 

Applicate Lean Manufacturing System In Workshop Engineering Section 

Automotive Manufacturing Company PT. XYZ 

 

PT. XYZ is one of the largest automotive industry in Indonesia, even in Asia. Lean 

Manufacturing Problems are trying to be increased profitability and seek cost 

reduction in the various lines are important for the continuity of the company 

much longer. Therefore, saving is always done by the company to go ahead with 

cost-efficient. However, all this is inseparable from the quality of products which 

must run parallel with the expenditure. Because customer satisfaction with the 

products we spend, is still be our primary. 

  

Problem analysis using methods such as Lean Manufacturing production waste 

identification, fishbone diagrams, Pareto, and charts selected in this study 

because it is considered a simple method to analyze the root cause of the problem 

is in one of the sections on PT. XYZ, namely section Engineering Workshop. 

 

After doing analysis, it turned out to cost the section Workshop Engineering much 

used to finance the overtime and the use of cutting tools in one year, therefore, the 

author is targeting cost reductions for both factors of 30% of the initial costs and 

implement new working methods to the problem of overtime, so that the 

implementation of cost reduction in those sections will go well along with 

increased employee productivity 

 

Keywords: Lean Manufacturing, fishbone, over time, cutting tools, budget 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kondisi bisnis otomotif di pasar domestik terus tertekan. Kalangan 

agen tunggal pemegang merk harus berjuang mati-matian untuk bisa 

menerobos pasar domestik yang kian mengerut dari bulan ke bulan sejak 

akhir tahun 2014 hingga Mei 2015. 

Data menunjukkan, volume penjualan terus menurun. Tamparan pasar 

itu tidak hanya dirasakan oleh agen pemegang merk (APM) dengan angka 

penjualan terendah, namun juga oleh para APM yang selama ini menjadi 

penguasa pasar. Ironinya, penurunan daya serap pasar tersebut tidak hanya 

terjadi untuk satu atau dua bulan selama tahun 2015, tetapi nyaris setiap 

bulan sepanjang semester I tahun 2015.  

PT. XYZ yang juga bergerak pada bidang otomotif sepeda motor, 

namun gejolak masalah tersebut tidak semena-mena membuat PT. XYZ 

hilang akal. mengakhiri tahun 2015 dengan memimpin pangsa pasar sebesar 

68,7% atau tumbuh 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya melalui 

penjualan sebesar 4,45 juta unit. Pencapaian ini ditopang oleh semakin 

kuatnya penetrasi motor hasil produksi PT. XYZ di setiap segmen. 

Pencapaian PT. XYZ tidak diimbangi dengan kenyataan yang ada 

pada market Indonesia. Berdasarkan data yang diolah dari Asosiasi Industri 
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Sepeda Motor Indonesia (AISI) sepanjang tahun 2015 penjualan motor 

nasional mengalami penurunan 17,6% atau hanya mampu terjual 6.480.155 

unit jika dibandingkan dengan data penjualan 2014 yang mencapai 

7.867.195 unit. 

Ditengah kondisi ekonomi dan industri otomotif yang cenderung 

melandai sepanjang 2015, PT. XYZ mampu mempertahankan posisi sebagai 

pemimpin pasar dengan membukukan penjualan sebanyak 4.453.888 unit. 

Namun hal ini tidak melulu membuat PT. XYZ menjadi terlena, bahkan 

kebijakan demi kebijakan pun dibuat untuk menopang laju perjalanan 

perusahaan dari tahun ke tahunnya. 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Total penjualan sepeda motor PT. XYZ 2014 - 2015 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Market share Sepeda motor PT. XYZ Tahun 2015 

PROSENTASE MARKETSHARE PT. XYZ TAHUN 2015 
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Pada tahun 2016, PT. XYZ tetap berada pada posisi pertama dalam 

penjualan sepeda motor di Indonesia. Pada bulan Maret, PT. XYZ berhasil 

menembus angka penjualan hingga 70% dari seluruh penjualan sepeda 

motor Indonesia. 

Tabel 1.1 Penjualan sepeda motor Triwulan I 2016 

 

 

 

 

 

PT XYZ sebagai pemegang hampir 70% pasar sepeda motor di 

Indonesia juga tidak tinggal diam menghadapi situasi kritis dalam negeri 

ini. Demi menjaga di Indonesia dan tetap kompetitif memenuhi kebutuhan 

pelanggan, PT. XYZ mulai mengembangkan berbagai kebijakan untuk 

meminimalisir pembengkakan biaya di berbagai sektor perusahaan dan  

semakin memperkuat sistem kerja seluruh karyawan tanpa mengurangi 

kualitas produk. Hal ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi penurunan 

permintaan produk sepeda motor di Indonesia pada tahun 2015. 

Diperkecil pada sektor pekerjaan di perusahaan, penerapan efisiensi 

biaya atau yang sering kita kenal sebagai cost reduction  telah merambah 

ke tiap divisi, departemen, dan seksi. Semua sektor pada perusahaan harus 

XYZ 

AAA 

ABC 

OPQ 
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membantu menyumbangkan hal-hal yang dapat diminimalisir guna 

keefektifitasan dari kegiatan perusahaan.  

Divisi Engineering merupakan divisi dengan penggunaan biaya 

perusahaan tertinggi setelah divisi produksi, maka dari itu, seluruh 

penopang divisi Engineering diwajibkan untuk mengelola keuangan 

mereka pertahun bahka perbulan dengan sangat bijak. Mulai dari 

pemotongan budget untuk operasional seperti material, cutting tools, 

kemudian biaya overtime, biaya maintenance, biaya improvement dan 

lainnya guna mewujudkan cost reduction dan membantu menopang 

berdirinya perusahaan secara berkesinambungan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa 

masalah yang dihadapi penulis di dalam dunia kerja, yaitu : 

Hal apa saja yang bisa dilakukan oleh setiap seksi dalam 

meningkatkan produktifitas dan efisiensi pada proses produksi, serta 

mengidentifikasi dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai 

tambah guna mencapai lean manufacturing system.  

  

1.3. Batasan Masalah 

 Batasan masalah diperlukan untuk membatasi penelitian ini agar 

tetap pada topik dan konteks masalah yang dihadapi. Adapun batasan-

batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Penelitian ini akan dibatasi hanya pada biaya yang berkaitan 

dengan proses produksi di seksi Workshop Engineering PT XYZ. 

2. Data yang digunakan adalah data pengamatan langsung dan 

interview pada pekerja PT XYZ. 

3. Pengambilan data yang terkait pada pembahasan skripsi ini 

adalah menggunakan data pembelian seksi selama 2 tahun 

terakhir. 

4. Pembahasan masalah menggunakan rentan waktu dengan data 

dari tahun 2015 s/d 2016. 

5. Penelitian ini tidak membahas proses dan hal teknis secara rinci 

karena batasan wewenang dan kebijakan yang berlaku. 

6. Hasil perbaikan dari penelitian ini akan dijadikan usulan 

perbaikan di seksi Workshop Engineering PT. XYZ. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi pemborosan biaya terbesar yang berpengaruh pada 

proses produksi di seksi workshop Engineering PT. XYZ. 

2. Mengidentifikasi akar permasalahan yang terjadi dengan 

menggunakan Root Cause Analysis (RCA) atau diagram why-why 

analysis dan fishbone diagram. 

3. Memberikan Rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk 

mengurangi pemborosan biaya produksi (cost reduction). 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

  BAB I : Pendahuluan 

Yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

 BAB II : Landasan teori 

Berisi tentang uraian teori-teori yang diambil dari literatur yang ada 

dan berhubungan dengan masalah yang dihadapi.       

 BAB III : Metodologi penelitian 

Memuat tentang tempat penelitian, metode pengumpulan data, analisa 

data dan kerangka pemecahan masalah. 

 BAB IV : Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Terdiri dari cara pengumpulan data dan cara-cara pengolahan data 

serta pelaksanaan pengolahan data. 

 BAB V : Analisa Hasil dan Perbaikan 

Berisi hasil analisa terkait dengan penelitian yang dilakukan beserta 

cara pengerjaan dan hasil yang akhirnya didapatkan 

 BAB VI: Kesimpulan dan Saran 

Berisikan Kesimpulan dari penelitian berdasarkan pengolahan data 

yang diolah dan saran-saran yang diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dan pengembangan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Analisa 

Analisa berasal dari kata Yunani Kuno “analusis” yang berarti 

melepaskan. Analusis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang 

berarti kembali dan “luein” yang berarti melepas. Sehingga pengertian 

analisa yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal 

atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya 

atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.  

Kata analisa atau analisis banyak digunakan dalam berbagai bidang 

ilmu pengetahuan, baik ilmu bahasa, alam dan ilmu sosial. Didalam semua 

kehidupan ini sesungguhnya semua bisa dianalisa, hanya saja cara dan 

metode analisanya berbeda-beda pada tiap bagian kehidupan. Untuk 

mengkaji suatu permasalahan, dikenal dengan suatu metode yang disebut 

dengan metode ilmiah. 

2.1.1 Pengertian Analisa Menurut Para Ahli 

Menurut Gorys Keraf, analisa adalah sebuah proses untuk 

memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling 

berkaitan satu sama lainnya. sedangkan menurut Komarrudin 

mengatakan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir 

untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga 

dapat mengenal tanda-tanda dari setiap komponen, hubungan satu 

sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang 
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terpadu. Pengertian analisa menurut kamus akuntansi yaitu bahwa 

analisa merupakan sebuah kegiatan untuk evaluasi terhadap 

kondisi dari ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan 

tentang perbedaan yang bisa muncul. Terakhir yaitu menurut 

Robert J. Schreiter (1991) mengatakan analisa merupakan 

membaca teks, dengan menempatkan tanda-tanda dalam interaksi 

yang dinamis dan pesan yang disampaikan. 

Dari beberapa pengertian analisa diatas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa analisa merupakan sekumpulan kegiatan, 

aktivitas dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan 

masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan 

digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan. Bentuk dari kegiatan 

analisa salah satunya yaitu merangkum data mentah menjadi 

sebuah informasi yang bisa disampaikan ke khalayak. Segala 

macam bentuk analisis menggambarkan pola-pola yang konsisten 

di dalam data, sehingga hasil analisa dapat dipelajari dan 

diterjemahkan dengan singkat dan penuh makna. Analisa juga 

dapat diartikan sebagai sebuah penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa dengan tujuan mengetahui keadaan yang sebenarnya 

terjadi. 

Belajar dari Para ahli yang telah mendefinisikan pengertian 

analisa maka sebuah analisis data, proses dan hasil dari analisa 

biasanya dilakukan meliputi kegiatan seperti mengorganisasikan 

data, mengelompokkan data, mengklasifikasi data, memaparkan 

http://pengertiandefinisi.com/pengertian-analisa-menurut-ahli/
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data dan menarik kesimpulan dari keseluruhan data tersebut. 

Mengorganisasikan data yaitu berarti mengatur data-data yang 

telah diperoleh peneliti selama kegiatan penelitian sedang 

berlangsung, sedangkan pengelompokan data yaitu 

mengelompokkan data mana yang hendak dipakai dan data mana 

yang tidak dipakai. Mengklasifikasi data juga mengelas-ngelaskan 

data sesuai kebutuhan. Memaparkan data yaitu menyampaikan 

hasil proses analisis data dan menarik kesimpulan atas 

informasi  dari data yang telah disampaikan. 

 

2.2 Why-why analysis 

Analisis “lima Mengapa” ( な ぜ な ぜ 分 析  Naze naze 

bunseki
?
) atau 5 Mengapa (bahasa Inggris: 5 Whys) adalah teknik tanya-

jawab sederhana untuk menyelidiki hubungan sebab akibat yang menjadi 

akar dari suatu permasalahan.
 
Teknik ini adalah praktik bertanya, mengapa 

sebanyak lima kali, mengapa sebuah masalah teknis terjadi dalam upaya 

menentukan akar penyebab dari suatu kerusakan atau masalah. 

Teknik ini dikembangkan oleh Sakichi Toyoda yang kemudian 

dipakai di dalam perusahaan Toyota Motor Corporation.  Pada tahun 

1970-an, strategi 5 Mengapa dipopulerkan oleh  Sistem Produksi Toyota.  

Metode ini sekarang dipakai sebagai salah satu metode dalam strategi lean 

manufacturing.  

Di Toyota, Analisis Lima Mengapa sering digunakan sebagai 

bagian dari proses 7 langkah Pemecahan Masalah Praktis. Analisis Lima 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan:Bahasa_Jepang
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Akar_penyebab&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Sakichi_Toyoda
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota_Motor_Corporation
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_Produksi_Toyota&action=edit&redlink=1
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Mengapa dimulai dari menjernihkan permasalahan atau menurut istilah di 

Toyota, "memahami situasi" dengan sepenuhnya.
 

Memahami situasi dimulai dengan mengamati situasinya dengan 

pikiran terbuka dan membandingkan situasi sebenarnya dengan standar 

yang berlaku. Menjernihkan permasalahan dimulai dengan pergi ke lokasi 

tempat terjadinya permasalahan, dan memprioritaskan sejumlah 

permasalahan yang berbeda dengan analisis Pareto.  

Diagram Pareto yang berbentuk grafik balok sederhana dipakai 

untuk menyortir permasalahan berdasarkan tingkat keseriusan, frekuensi, 

penyebab, atau sumber.
 

Balok tertinggi berada di sebelah kiri, 

melambangkan permasalahan paling penting. Sebaliknya, balok terendah 

berada di sebelah kanan, melambangkan masalah yang tidak segera harus 

diselesaikan. Setiap balok adalah perhitungan total seberapa sering sesuatu 

peristiwa teramati, sehingga ketinggian balok setara dengan frekuensi 

relatif dari kejadian.
 

Menurut Taiichi Ohno, perintis Sistem Produksi Toyota pada tahun 

1950-an, "Tidak memiliki masalah adalah masalah terbesar dari 

segalanya." Ohno memandang sebuah masalah bukan sebagai hal negatif, 

melainkan sebagai kesempatan tersembunyi untuk 

melakukan kaizen (perbaikan terus menerus). Setiap kali sebuah masalah 

muncul, ia menganjurkan stafnya untuk langsung menyelidiki 

permasalahannya sampai ditemukan akar penyebabnya.  

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Analisis_Pareto&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Diagram_Pareto
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Taiichi_Ohno&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kaizen
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"Amati lantai produksi tanpa prasangka, dan bertanya 'mengapa' 

sebanyak lima kali mengenai setiap soal". Ohno menggunakan contoh 

berhenti beroperasinya sebuah mesin robot pengelas untuk 

mendemonstrasikan kegunaan metode ini, sampai akhirnya akar penyebab 

masalah ditemukan lewat penyelidikan secara terus menerus. 

 Setiap jawaban dijadikan pertanyaan "mengapa" yang baru hingga 

akar penyebab suatu masalah ditemukan. 

1. "Mengapa robot itu berhenti?" 

Muatan pada sirkuit melampaui batas sampai sekringnya putus. 

2. "Mengapa muatan pada sirkuit melampaui batas?" 

Bantalan-bantalan macet karena kurang pelumas. 

3. "Mengapa bantalan kurang pelumas?" 

Pompa oli pada robot itu tidak mengedarkan cukup oli. 

4. "Mengapa pompa oli tidak mengedarkan cukup oli?" 

Pipa masuk tersumbat oleh serbuk logam. 

5. "Mengapa pipa masuk tersumbat oleh serbuk logam?" 

Karena pompa itu tidak dilengkapi dengan filter. 

 

2.2.1 Manfaat Analisis Lima Mengapa  

1. Membantu mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah 

dengan cepat 
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2. Menentukan hubungan antara akar penyebab yang berbeda dari 

suatu masalah 

3. Salah satu dari metode paling sederhana 

4. Mudah dipelajari dan diterapkan 

5. Mudah diselesaikan tanpa analisis statistik matematis. 

 

2.3 Definisi Lean Manufacturing 

Produksi ramping (lean manufacturing) adalah praktik produksi 

yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk 

mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya 

pemborosan, dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. 

Lean selalu melihat nilai produk dari sudut pandang pelanggan, dimana 

nilai sebuah produk didefinisikan sebagai sesuatu yang mau dibayar oleh 

pelanggan. 

 Pada dasarnya, lean berpusat pada "mendapatkan nilai dengan 

sesedikit mungkin pekerjaan". Lean manufacturing 

merupakan filosofi yang dikembangkan oleh Toyota dalam Toyota 

Production System (TPS). TPS dikenal karna fokusnya mengurangi tujuh 

pemborosan atau yang dikenal dengan istilah "Muda" (bahasa jepang), 

untuk meningkatkan nilai pelanggan secara keseluruhan, namun ada 

beberapa perspektif tentang cara pencapaiannya.  

Prinsip lean datang dari industri manufaktur Jepang. Istilah ini 

dicetuskan oleh John Krafcik tahun 1988 dalam artikel berjudul "Triumph 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sudut_pandang
https://id.wikipedia.org/wiki/Filosofi
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyota_Production_System&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Toyota_Production_System&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/7_pemborosan
https://id.wikipedia.org/wiki/7_pemborosan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif
https://id.wikipedia.org/wiki/Industri
https://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Krafcik&action=edit&redlink=1
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of the Lean Production System" yang dipublikasikan dalam Sloan 

Management Review.  

Istilah lean juga sering diartikan sebagai kumpulan dari "peralatan" 

yang membantu untuk mengidentifikasi dan mengurangi pemborosan. 

Dengan mengurangi pemborosan, kualitas produk akan meningkat dan 

waktu produksi serta biaya produksi akan dapat dikurangi. Contoh 

"peralatan" dari lean adalah Value Stream Mapping (VSM), Metode 5R, 

Kanban, Poka-yoke, Bottleneck Analysis, Just In Time. Kaizen, Key 

Performance Indicator, Identifikasi 7-waste, PDCA system dan SMART-

Goals. 

Hal kedua yang diperkenalkan Toyota yang berhubungan dengan 

lean adalah meningkatkan aliran atau kelancaran pekerjaan, dengan cara 

mengurangi ketidakseimbangan yang dikenal dengan istilah "MURA" 

(bahasa jepang). Teknik untuk memperbaiki aliran ini termasuk leveling 

produk, sistem "pull" (tarik) dan Heinjuka box. 

Baik Lean atau TPS memiliki tujuan yang sama yakni mengurangi 

biaya dengan mengurangi pemborosan. Toyota memandang bahwa lean 

bukan hanya sekadar peralatan, namun pengurangan tiga jenis pemborosan 

yakni "Muda" (pekerjaan yang tidak memberi nilai tambah), "Muri" 

(pekerjaan yang berlebihan) dan "Mura" (ketidakseimbangan), dengan 

menemukan masalah secara sistematik. 

 

 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sloan_Management_Review&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sloan_Management_Review&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Identifikasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kualitas
https://id.wikipedia.org/wiki/Peta_aliran_nilai
https://id.wikipedia.org/wiki/5s
https://id.wikipedia.org/wiki/Kanban
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Poka-yoke&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aliran&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Aliran&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Leveling_produk&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Leveling_produk&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Kanban
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Heinjuka_box&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Toyota
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistimatik&action=edit&redlink=1
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2.4 Pemborosan (Waste) 

    Pengertian Seven Waste dalam Lean Manufacturing – Waste atau 

sering disebut dengan Muda dalam bahasa Jepang merupakan sebuah 

kegiatan yang menyerap atau memboroskan sumber daya seperti 

pengeluaran biaya ataupun waktu tambahan tetapi tidak menambahkan 

nilai apapun dalam kegiatan tersebut. Menghilangkan Waste (Muda) 

merupakan prinsip dasar dalam Lean Manufacturing. Konsep 

Penghilangan Waste (Muda) ini harus diajarkan ke setiap anggota 

organisasi sehingga efektifitas dan efisiensi kerja dapat ditingkatkan. 

     Seven Waste atau 7 Pemborosan ini pertama kali diperkenalkan 

oleh Taiichi Ohno yang bekerja di Toyota Jepang dalam Sistem Produksi 

Toyota atau Toyota Production System. Menurut Sistem Produksi Toyota 

Taiichi Ohno terdapat dua jenis waste (Muda) yang mendasar yang harus 

dipertimbangkan dalam melakukan analisis penghilangan Waste, yaitu  

jenis obvious (jelas) dan jenis hidden (tersembunyi). 

     Jenis waste yang bersifat obvious (jelas) adalah sesuatu yang 

mudah dikenali dan dapat dihilangkan dengan segera dengan biaya yang 

kecil ataupun tanpa biaya sama sekali, sedangkan jenis waste yang bersifat 

hidden (tersembunyi) adalah waste yang hanya dapat dihilangkan dengan 

metode kerja terbaru, bantuan teknologi  ataupun kebijakan baru. 

Waste didefiniskan sebagai segala aktivitas pemakaian sumber 

daya (resources) yang tidak memberikan nilai tambah (value added) pada 

produk. Pada dasarnya semua waste yang terjadi berhubungan erat dengan 

dimensi waktu. JIT mendefinisikan ada delapan jenis waste yang tidak 
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memberikan nilai dalam proses bisnis atau manufaktur, antara lain adalah 

sebagai berikut (Liker, 2006): 

2.4.1 Produksi berlebihan (overproduction) 

Memproduksi lebih banyak dari permintaan, atau 

memproduksi sebelum diinginkan. Hal ini terlihat pada simpanan 

material. Ini adalah akibat dari produksi berdasarkan permintaan 

spekulatif. 

Produksi berlebihan juga berarti membuat lebih banyak dari 

yang dibutuhkan oleh proses berikutnya, membuat sebelum 

diinginkan oleh proses berikutnya, atau membuat lebih cepat dari 

yang dibutuhkan oleh proses berikutnya. Penyebab over-produksi : 

 Logika just-in-case (untuk jaga-jaga). 

 Penggunaan otomatisasi yang salah 

 Proses set-up yang lama 

 Penjadwalan yang salah 

 Ketidakseimbangan beban kerja 

 Rekayasa berlebihan 

 Inspeksi berlebihan, dll. 

2.4.2 Menunggu (waiting) 

Waktu menunggu dalam proses harus dihilangkan. 

Prinsipnya adalah memaksimalkan penggunaan / efisiensi pekerja 

daripada memaksimalkan penggunaan mesin-mesin. 



16 

 

Penyebab menunggu yaitu :  

 Ketidakseimbangan beban kerja 

 Pemeliharaan yang tidak terencana 

 Waktu set-up yang lama 

 Penggunaan otomatisasi yang salah 

 Masalah kualitas yang tidak selesai 

 Penjadwalan yang salah, dll.   

2.4.3 Transportasi (transportation) 

Tidak ada nilai tambah pada produk. Daripada 

memperbaiki transportasi, akan lebih baik bila dikurangi atau 

dihilangkan. Beberapa penyebab transportasi tinggi:  

 Layout pabrik yang buruk 

 Pemahaman yang buruk terhadap aliran proses produksi 

 Ukuran lot besar 

 Lead time besar 

 Area penyimpanan yang besar. 

2.4.4 Memproses secara keliru/berlebihan (Inefficient Process) 

Harus dihilangkan dengan cara bertanya mengapa sebuah 

proses diperlukan dan mengapa sebuah produk diproduksi. Semua 

langkah proses yang tidak diperlukan harus dihilangkan. Beberapa 

penyebabnya : 

 Perubahan produk tanpa perubahan proses 

 Logika just-in-case 
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 Keinginan konsumen yang sebenarnya tidak jelas 

 Proses berlebihan untuk menutupi downtime 

 Kurang komunikasi. 

2.4.5  Work In Process (WIP) 

Material antar operasi yang timbul karena lot produksi yang 

besar atau proses-proses dengan waktu siklus yang panjang. 

Penyebab inventory berlebihan : 

 Melindungi perusahaan dari inefisiensi dan masalah-

masalah tak terduga 

 Kompleksitas produk 

 Penjadwalan yang salah 

 Peramalan pasar yang buruk 

 Beban kerja tidak seimbang 

 Supplier yang tidak bisa diandalkan 

 Kesalahan komunikasi. 

2.4.6 Gerakan yang tidak perlu (unnecessary motion) 

Gerakan-gerakan tubuh yang tidak perlu, seperti mencari, 

meraih, memutar akan membuat proses memakan waktu lebih 

lama. Daripada melakukan otomatisasi terhadap gerakan sia-sia, 

operasionalnya sendiri yang seharusnya diperbaiki. 

Penyebabnya antara lain : 

 Efektifitas manusia/mesin yang buruk 

 Metode kerja yang tidak konsisten 

 Layout fasilitas yang buruk 
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 Pemeliharaan dan organisasi tempat kerja yang buruk 

 Gerakan tambahan saat menunggu 

2.4.7 Produk cacat (defective product) 

Memproduksi barang cacat, sehingga membutuhkan 

pengerjaan ulang atau bahkan dibuang karena tidak bisa diperbaiki. 

Jelas ini merupakan pemborosan pemakaian bahan, waktu, tenaga 

kerja, dan sumber daya yang lain. Aktivitas ini merupakan  kesia-

siaan yang sempurna. Mencegah timbulnya cacat lebih baik 

daripada mencari dan memperbaiki cacat. Penyebabnya antara 

lain : 

 Kontrol proses yang lemah 

 Kualitas buruk 

 Tingkat inventory tidak seimbang 

 Perencanaan maintenance yang buruk 

 Kurangnya pendidikan / training / instruksi kerja 

 Desain produk 

 Keinginan konsumen tidak dimengerti . 

2.4.8 Kreativitas karyawan yang tidak dimanfaatkan (Underutilizing- 

People) 

Kehilangan waktu, gagasan, keterampilan, peningkatan, 

dan kesempatan belajar karena tidak melibatkan atau 

mendengarkan karyawan. 

Penyebabnya antara lain :  

 Budaya bisnis 
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 Politik 

 Perekrutan yang buruk 

 Rendah / tidak adanya investasi untuk training 

 Strategi upah rendah 

 Turnover tinggi. 

 

2.5 Sistem PDCA 

PDCA, singkatan Bahasa Inggris dari "Plan, Do, Check, Act" 

adalah suatu proses pemecahan masalah dengan empat langkah yang 

umum digunakan dalam pengendalian kualitas.  

Metode ini dipopulerkan oleh W. Edwards Deming, yang sering 

dianggap sebagai bapak pengendalian kualitas modern sehingga sering 

juga disebut dengan siklus Deming. Deming sendiri selalu merujuk metode 

ini sebagai siklus Shewhart, dari nama Walter A. Shewhart, yang sering 

dianggap sebagai bapak pengendalian kualitas statistis. Belakangan, 

Deming memodifikasi PDCA menjadi PDSA ("Plan, Do, Study, Act") 

untuk lebih menggambarkan rekomendasinya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 PDCA Cycle 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Inggris
https://id.wikipedia.org/wiki/Pemecahan_masalah
https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendalian_kualitas
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=W._Edwards_Deming&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Walter_A._Shewhart&action=edit&redlink=1
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 Plan (Rencanakan) 

Meletakkan sasaran dan acuan proses yang dibutuhkan untuk 

memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi. 

 Do (Kerjakan) 

Mengimplementasi proses. 

 Check (Cek) 

Memantau dan mengevaluasi proses dan hasil terhadap sasaran dan 

spesifikasi dan melaporkan hasilnya. 

 Act (Tindak lanjuti) 

Menindaklanjuti hasil untuk membuat perbaikan yang diperlukan. Ini 

berarti juga meninjau seluruh langkah dan memodifikasi proses untuk 

memperbaikinya sebelum implementasi berikutnya. 

 

2.5.1 Manfaat PDCA 

PDCA seringkali dipergunakan dalam kegiatan KAIZEN 

dan DMAIC dipergunakan pada aktivitas LEAN SIX SIGMA. 

PDCA sangatlah cocok untuk dipergunakan untuk skala kecil 

kegiatan continuos improvement pada memperpendek siklus kerja, 

menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan produktivitas.  

Sementara DMAIC akan lebih powerfull dalam hal 

menghilangkan varian output, kestabilan akan mutu, improve yield, 

situasi yang lebih kompleks, struktur penghematan biaya, dan 

efektivitas organisasi bisnis. Manfaatnya yaitu : 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sasaran&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Spesifikasi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Proses
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1. Untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab 

dari sebuah unit organisasi. 

2. Sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di 

sebuah organisasi 

3. Untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan 

dengan pola yang runtun dan sistematis. 

4. Untuk kegiatan continuous improvement dalam rangka 

memperpendek alur kerja. 

5. Menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan 

produktivitas. 

1.  

2.6 Definisi Efektivitas 

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang 

berarti berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus 

ilmiah popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, 

hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi 

efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan 

jangka panjang. Efektivitas organisasi adalah konsep tentang efektif 

dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan.  

Efektivitas dapat didefinisikan dengan empat hal yang 

menggambarkan tentang efektivitas, yaitu :  
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1. Mengerjakan hal-hal yang benar, dimana sesuai dengan yang 

seharusnya diselesaikan sesuai dengan rencana dan aturannya.  

2. Mencapai tingkat diatas pesaing, dimana mampu menjadi yang 

terbaik dengan lawan yang lain sebagai yang terbaik.  

3. Membawa hasil, dimana apa yang telah dikerjakan mampu 

memberi hasil yang bermanfaat.  

4. Menangani tantangan masa depan Efektivitas pada dasarnya 

mengacu pada sebuah keberhasilan atau pencapaian tujuan.  

Efektivitas merupakan salah satu dimensi dari produktivitas, yaitu 

mengarah kepada pencapaian untuk kerja yang maksimal, yaitu 

pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.  

Efektivitas menurut Hidayat (1986) yang menjelaskan 

bahwa : “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh 

target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar 

persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”. Sedangkan 

pengertian efektivitas menurut Schemerhon John R. Jr. (1986:35) adalah 

sebagai berikut : “Efektivitas adalah pencapaian target output yang 

diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau seharusnya 

(OA) dengan output realisasi atau sesungguhnya (OS), jika (OS) > (OA) 

disebut efektif”.  

Steers (1985:87) mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah 

jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber 

daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa 



23 

 

melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan 

yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Adapun Martoyo (1998:4) 

memberikan definisi sebagai berikut: “Efektivitas dapat pula diartikan 

sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang 

hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang 

dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai 

dengan hasil yang memuaskan”.  

Dari beberapa pendapat di atas mengenai efektivitas, dipahami 

bahwa efektivitas dalam proses suatu program yang tidak dapat 

mengabaikan target sasaran yang telah ditetapkan agar operasionalisasi 

untuk mencapai keberhasilan dari program yang dilaksaksanakan dapat 

tercapai dengan tetap memperhatikan segi kualitas yang diinginkan oleh 

program. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai 

seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan.  

Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektivitas menurut Hidayat 

(1986) yang menjelaskan bahwa : “Efektivitas adalah suatu ukuran yang 

menyatakan seberapa jauh target (kuantitas,kualitas dan waktu) telah 

tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin 

tinggi efektivitasnya”.  

Unsur yang penting dalam konsep efektivitas adalah; yang pertama 

adalah pencapaian tujuan yang sesuai dengan apa yang telah disepakati 

secara maksimal, tujuan merupakan harapan yang dicita-citakan atau suatu 

kondisi tertentu yang ingin dicapai oleh serangkaian proses. Emitai Etzioni 

(1982:54) mengemukakan bahwa “Efektivitas organisasi dapat 
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dinyatakan sebagai tingkat keberhasilan organisasi dalam usaha untuk 

mencapai tujuan atau sasaran.” Adapun Komaruddin (1994:294) juga 

mengungkapkan bahwa “Efektivitas adalah suatu keadaan yang 

menunjukan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.”  

Gibson mengemukakan pula kriteria efektivitas organisasi yang 

terdiri dari 5 (lima) unsur, yaitu :  

1.  Produksi.  

Produksi merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada 

ukuran keluaran utama dari organisasi. Ukuran dari produksi 

mencakup tentang keuntungan, penjualan, pangsa pasar, dokumen 

yang diproses, rekanan yang dilayani, dan sebagainya. Ukuran 

tersebut memiliki hubungan secarqa langsung dengan pelanggan 

dan rekanan organisasi yang bersangkutan.  

2. Efisiensi.  

Efisiensi merupakan kriteria efektivitas mengacu pada 

ukuran penggunaan sumber daya yang langka oleh organisasi. 

Efisiensi merupakan perbandingan antara keluaran dan masukan. 

Ukuran efisiensi terdiri dari keuntungan dan modal, biaya per unit, 

pemborosan, waktu terluang, biaya per orang, dan sebagainya. 

Efisiensi diukur berdasarkan rasio antara keuntungan dengan biaya 

atau waktu yang digunakan.  

 

 



25 

 

3. Kepuasan.  

Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu 

pada keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan 

karyawan dan anggotaanggota perusahaan tersebut. Ukuran dari 

kepuasan meliputi sikap karyawan, penggantian karyawan, absensi, 

kelambanan, keluhan, kesejahteraan dan sebagainya.  

4.  Keadaptasian.  

Keadaptasian merupakan kriteria efektivitas yang mengacu 

pada tanggapan organisasi terhadap perubahan eksternal dan 

internal. Perubahanperubahan eksternal seperti persaingan, 

keinginan para pelanggan, kualitas produk, dan sebagainya serta 

perubahan internal seperti ketidakefisienan, ketidakpuasan, dan 

sebagainya merupakan adaptasi terhadap lingkungan.  

5.  Kelangsungan hidup.  

Kelangsungan hidup merupakan kriteria efektivitas 

mengacu pada tanggung jawab organisasi atau perusahaan dalam 

usaha memperbesar kapasitas dan potensinya untuk dapat 

berkembang. Indikatorindikator yang digunakan ialah produktivitas, 

efisiensi, kecelakaan, pergantian pegawai, absensi, kualitas, tingkat 

keuntungan, moral, dan kepuasan karyawan atau anggota 

perusahaan.  Stephen P. Robbins (1994 : 55) mengungkapkan 

kriteria efektivitas organisasi sebagai berikut:  
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Tabel 2.1  Kriteria Keefektifan Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7  Definisi Efisiensi 

Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari 

segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang 

dijalankan. 

Pengertian efisiensi menurut Mulyamah (1987;3) yaitu: 

“Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana 

penggunaan masukan dengan penggunaan yang direalisasikan atau 

perkataam lain penggunaan yang sebenarnya” 

Sedangkan pengertian efisiensi menurut SP.Hasibuan (1984;233-4) 

yang mengutip pernyataan H. Emerson adalah: “Efisiensi adalah 

perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara 

keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya 
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juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. 

Dengan kata lain hubungan antara apa yang telah diselesaikan.” 

Efisiensi dan efektivitas merupakan 2 macam kriteria yang biasa 

digunakan untuk menentukan prestasi suatu pusat 

pertanggungjawaban. Dalam kamus besar pengertian efisiensi adalah: 

“ Kemampuan menjalankan tugas dengan baik dan tepat (dengan tidak 

membuang-buang waktu,tenaga dan biaya)”.(1995 : 250) 

Pengertian efisiensi itu sendiri telah didefinisikan oleh banyak 

pakar, diantara adalah pengertian Efisiensi menurut Malayu S.P Hasibuan 

yaitu : “Perbandingan terbaik antara input (masukan ) dan output (hasil), 

antara keuntungan dengan biaya (antara hasil pelaksanaan dengan 

sumber yang digunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai 

dengan penggunaan sumber yang terbatas”.(1994 ; 07) 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efisiensi 

merupakan kemampuan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya untuk 

memperoleh hasil tertentu dengan menggunakan masukan (input yang 

serendah-rendahnya) untuk menghasilkan suatu keluaran (output), dan 

juga merupakan kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan 

benar. 

Suatu pusat pertanggungjawaban dikatakan efisiensi jika pusat 

pertanggungjawaban tersebut : 

1. Menggunakan sumber, atau biaya atau masukan lebih kecil untuk 

menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama. 
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2. Mengguanakan sumber, atau biaya, atau masukan yang sama untuk 

menghasilkan keluaran dalam jumlah yang lebih besar. 

 

2.8  Pengertian Biaya 

Biaya adalah salah satu aspek yang dapat mempengaruhi laba. Jika 

biaya lebih besar dari pada pendapatan maka perusahaan akan mengalami 

kerugian, tetepi jika biaya lebih kecil dari pendapatan maka perusahaan 

akan mengalami untung. 

Menurut Mulyadi menjelaskan pengertian biaya sebagai berikut: 

“Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur 

dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi 

untuk tujuan tertentu. Dalam arti sempit Biaya dapat diartikan sebagai 

pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva.” (2000:8) 

Sedangkan pengertian biaya menurut R.A Supriyono dalam 

bukunya “akuntansi Biaya, Pengumpulan Biaya dan Penentuan Harga 

Pokok” mengatakan bahwa: 

“Biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan 

dalam rangka memperoleh penghasilan (revenues) dan akan dipakai 

sebagai pengurang penghasilan. Biaya dogolongkan kedalam harga pokok 

penjualan, biaya administrasi dan umum, biaya bunga dan biaya pokok 

persediaan”.  (1999:16) 

Dari tiga pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan 

bahwa biaya adalah pengorbanan ekonomi yang dapat diukur dengan 
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satuan uang yang digunakan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan 

tertentu. 

 

2.8.1  Penggolongan Biaya 

Dalam Akuntansi Biaya, biaya digolongkan dengan berbagi 

macam cara. Umumnya penggolongan biaya ini ditentukan atas 

dasar tujuan yang hendak dicapai dengan penggolongan tersebut. 

Menurut Mulyadi dalam bukunya “Akuntansi Biaya” (2000:301) 

bahwa biaya dapat digolongkan menurut: 

1. Objek pengeluaran 

Objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. 

Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka 

semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar 

disebut biaya bahan bakar. 

2. Fungsi Pokok Dalam Perusahaan 

Dalam perusahaan manufaktur, ada tiga fungsi pokok yaitu: 

fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi administrasi dan 

umum. Oleh karena itu dalam perusahaan manufaktur, biaya 

dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok: 

a. Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang 

terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi 

yang siap untuk dijual. Contohnya adalah: biaya 

depresiasi mesin dan equipmen, biaya bahan baku, biaya 
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bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam 

bagian-bagian, baik yang langsung maupun yang tidak 

langsung berhubungan dengan proses produksi. Menurut 

objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi 

ini dibagi menjadi tiga yaitu: bahan baku, biaya tenaga 

kerja langsung dan biaya overhead pabrik. 

b. Biaya Pemasaran 

Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya 

adalah: biaya iklan biaya promosi, biaya angkutan dari 

perusahaan kegudang pembeli, gaji karyawan bagian-

bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran. 

c.  Biaya Administrasi dan Umum 

Biaya administrasi dan umum merupakan biaya-

biaya untuk mengkoordinasi kegiayan produksi dan 

pemasaran produk. Contoh biaya ini adalah gaji 

karyawan bagian keuangan, akuntansi personalia dan 

bagian hubungan masyarakat, biaya pemeriksaan 

akuntan dan biaya fotocopi. 

 

3. Hubungan Biaya dengan Sesuatu yang Dibiayai 

Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau 

departemen. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, 

biaya dapat dikelompokan menjadi dua golongan, yaitu : 
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a. Biaya Langsung (Direct Cost) 

Biaya langsung (direct cost) adalah biaya yang 

terjadi, yang penyebab satu-satunya adalah karena 

adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai 

itu tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. . 

b. Biaya Tidak Langsung (Undirect Cost) 

Biaya tidak langsung (undirect cost) adalah biaya 

yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang 

dibiayai. Biaya tidak langsung dalam hubungannya 

dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi 

tidak langsung atau biaya overhead pabrik. Biaya ini 

tidak mudah diidentifikasi dengan produk tertentu. 

 

4. Perilakunya dalam Hubungannya dengan Perubahan Volume 

Kegiatan 

Dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, 

biaya dapat digolongkan menjadi : 

a. Biaya Variable 

Biaya variable adalah biaya yang jumlah totalnya 

berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

Contoh biaya variable adalah biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja langsung. 
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b. Biaya Semivariabel 

Biaya Semivariabel adalah biaya yang berubah 

tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. 

Biaya semivariabel mengandung unsure biaya tetap dan 

unsur biaya variable. 

c. Biaya Semifixed 

Biaya Semifixed adalah biaya tetap untuk tingkat 

volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah 

yang konstan pada volume produksi tertentu. 

d. Biaya Tetap 

Biaya Tetap adalah biaya yang jumlah total 

produksinya tetap dalam kisaran volume kegiatan 

tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji Direktur 

produksi. 

 

5. Atas Dasar Jangka Waktu Manfaatnya 

Atas dasar jangka waktu manfaatnya, biaya dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu : 

a. Pengeluaran Modal (Capital Expenditures) 

Pengeluaran modal adalah biaya yang 

mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi 

(biasanya satu periode akuntansi adalah satu tahun 

kalender). Contoh pengeluaran modal adalah 

pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap, untuk reparasi 
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besar terhadap aktiva tetap, untuk promosi besar-besaran, 

pengeluaran untuk riset dan pengembangan suatu produk. 

 

b. Pengeluaran Pendapatan (Revenue Expenditures) 

Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang hanya 

mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya 

pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya pengeluaran 

pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan 

dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari 

pengeluaran biaya tersebut. Contoh pengeluaran 

pendapatan antara lain adalah biaya iklan, biaya telex, 

dan biaya tenaga kerja. 

 

2.9 Pengertian Biaya Produksi (Production Costs) 

Biaya produksi adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan 

pembuatan barang-barang atau kebutuhan jasa (Guan, Hansen, and 

Mowen, 2009:27). Biaya nonproduksi adalah biaya-biaya yang 

berhubungan dengan fungsi penelitian dan pengembangan, penjualan, dan 

administrasi. Biaya produksi diklasifikasikan menjadi direct material, 

direct labor, dan overhead. Hanya ketiga elemen biaya ini yang dapat 

diberikan pada produk untuk laporan keuangan external. 

1. Direct materials adalah semua material yang secara langsung dapat 

ditelusuri pada produksi barang atau jasa. Dirumuskan dengan (Guan, 

Hansen, and Mowen, 2009:302) : 
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Direct Material = Q x P 

dimana : 

Q = Quantity 

P = Price per unit 

2. Direct labor adalah tenaga kerja yang secara langsung dapat ditelusuri 

pada produksi barang atau jasa. Dirumuskan dengan (Guan, Hansen, 

and Mowen, 2009:304) : 

Direct Labor = H x R 

Dimana : 

H = Hours 

R = Hourly wage rate 

3. Overhead adalah semua biaya produksi selain direct materials, dan 

direct labor. Dirumuskan dengan (Canada, Sullivan, and White, 

1996:433) : 

Overhead = cost driver rate x Activity rate 

 

2.10 Manajemen Biaya 

  Manajemen Biaya adalah sistem yang didesain untuk menyediakan 

informasi bagi manajemen untuk pengidentifikasian peluang-peluang 

penyempurnaan, perencanaan strategi, dan pembuatan keputusan 

operasional mengenai pengadaan dan penggunaan suber-sumber yang 

diperlukan oleh organisasi.  

  Sistem manajemen biaya terdiri atas semua alat-alat, teknik-teknik, 

dan metode-metode yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem 
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manajemen biaya. Sistem manajemen biaya terintegrasi menunjukkan 

adanya saling hubungan dengan elemen-elemen sistem lainnya yaitu :  

1. Sistem desain dan pengembangan. 

2. Sistem pembelian dan produksi 

3. Sistem pelayanan konsumen, dan  

4. Sistem pemasaran dan distribusi. 

 

Sistem Manajemen Biaya didasarkan atas beberapa konsep dasar yaitu : 

1. Konsep Nilai Tambah 

Adalah konsep yang menjelaskan bahwa perusahaan harus 

berusaha melaksanakan aktivitas-aktivitas bernilai tambah dengan 

efisiensi bernilai sempurna dan mengeliminasi aktivitas-aktivitas yang 

tidak bernilai tambah. 

2.      Konsep Akuntansi Aktivitas 

Adalah proses pengumpulan dan pelacakan kinerja keuangan 

dan operasional mengenai aktivitas-aktivitas signifikan perusahaan 

dan penyediaan umpan balik antara hasil-hasil sesungguhnya dengan 

yang direncanakan serta penentuan tindakan koreksi jika 

diperlukan. Activity-based costing (ABC) adalah metodologi untuk 

mengukur biaya dan kinerja aktivitas, sumber-sumber, dan obyek 

biaya. 

3.      Konsep Biaya Target 

Adalah biaya berbasis pasar yang dihitung dengan 

menggunakan harga pasar yang diperlukan untuk mencapai pangsa 
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pasar yang ditentukan terlebih dahulu. Biaya target = Harga pasar 

untuk mencapai pangsa pasar – Laba diharapkan. Penentuan biaya 

target adalah alat manajemen untuk mengurangi biaya selama daur 

hidup produk tertentu. 

Tujuan-tujuan Sistem Manajemen Biaya dapat digolongkan 

menjadi empat bidang sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasikan biaya aktivitas. 

2. Menentukan efisiensi, efektivitas, dan ekonomi aktivitas-

aktivitas. 

3. Menyempurnakan kinerja masa depan. 

4.  Mencapai ketiga tujuan tersebut bersama-sama dalam 

lingkungan perubahan teknologi 

Manfaat Sistem Manajemen Biaya membantu manajemen untuk : 

1. Merencanakan dan mengendalikan organisasi 

2. Meningkatkan keterlacakan biaya 

3. Mengoptimumkan kinerja daur hidup 

4. Membuat keputusan 

5. Manajemen investasi 

6. Mengukur kinerja 

7. Mendukung otomasi dan filosofi pemanufakturan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Pemikiran   

Sebagai salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi  

masalah-masalah dalam hal menghilangkan waste agar terciptanya sistem 

Lean Manufacturing pada seksi Workshop Engineering, maka dibutuhkan 

perhitungan dan analisa dari berbagai lini untuk mengurangi pemborosan 

yang ada, serta dibutuhkan suatu sarana yang dapat menciptakan integrasi 

yang menunjukkan tingkat produktivitas dari seksi sebagai media yang 

dapat dimonitor secara periodikal. 

Dengan menganalisa dimana letak pemborosan yang dapat 

diminimalisir ataupun dihilangkan, serta membuat sarana monitoring 

produktivitas yang terintegrasi tersebut, maka memudahkan pekerjaan untuk 

staff sekelas foreman untuk mengetahui perbaikan yang harus dilakukan 

untuk menanggulangi masalah pemborosan yang ada. Hal ini diharapkan 

pula dapat meningkatkan moral dan produktivitas dari para karyawan seksi 

Workshop Engineering.  

Pada media tersebut merupakan sebuah media yang dapat 

menghitung biaya, data man hour dan scheduling pekerjaan pada seksi yang 

dipakai untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau dikenal sebagai Job Order 

dari user di semua departemen Engineering di PT. XYZ. Sedangkan 

Perbaikan yang dimaksud, yaitu dengan menganalisa budget seksi tiap tahun 
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yang terpakai oleh segala kegiatan dan kebutuhan produksi pada seksi 

Workshop Engineering. Mulai dari menganalisa bahan mentah yang dipakai, 

material atau tools yang digunakan, banyak dan lama proses yang ditempuh, 

dan jumlah man hour yang dipekerjakan.  

Semua hal terkait pekerjaan di seksi akan dijadikan kontrol 

produktivitas oleh staff terhadap operator atau karyawan sederajat. 

Demikian juga saran perbaikan, tiap perbaikan yang dilakukan untuk 

meminimalisi waste akan dijadikan bahan evaluasi agar terciptanya system 

Lean Manufacturing yang andal dan menghasilkan produktivitas yang 

semakin meningkat. Pada akhirnya, perusahaan pun akan mendapat manfaat 

berupa cost reduction saat penelitian ini berhasil diterapkan. 

  

3.2 Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu data yang berbentuk 

uraian kata-kata ataupun lampiran, untuk dikumpulkan dan kemudian 

dilakukan analisa secara deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang hanya memaparkan situasi atau peristiwa tanpa mencari atau 

menjelaskan hubungan dan tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

Metode deskriptif menitik beratkan pada observasi dan pencarian data.  

Penelitian kualitatif mengenai Penggunaan share point server yang 

ada di Perusahaan PT XYZ dan perilaku para pengguna database yang 

sebelumnya menggunakan cara manual dan akan beralih ke era digital yang 

lebih cepat dan efisien.  
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Sebagai metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode studi 

kasus. Metode tersebut digunakan karena peneliti menganggap bahwa cara 

tersebut dapat memberikan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam atas 

permasalahan yang diteliti. Selain itu, peneliti melakukan studi kasus ini, 

pada perusahaan PT XYZ dimana peneliti bekerja. 

Langkah – langkah penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan. 

Tahapan pertama adalah pengumpulan data hasil evaluasi proses produksi 

pada seksi Workshop Engineering periode tahun 2015. Data kemudian akan 

diproses dengan menggunakan beberapa tools Lean Manufacturing, yaitu 

fishbone diagram, 5W+1H, why-why analysis dan identifikasi 7 waste untuk 

mengetahui masalah mana saja yang paling kritis dan poin-poin mana saja 

yang perlu segera diperbaiki.  

Setelah itu akan dilakukan wawancara dengan perwakilan dari 

operator dan analis seksi untuk mengetahui beberapa kemungkinan dan 

analisa mengenai penyebab masalah utama yang timbul dan solusi terbaik 

dari masalah yang terjadi. Hasil analisa kemudian akan diusulkan sebagai 

salah satu metode perbaikan yang dapat membantu menjaga produktivitas 

dan pengurangan biaya produksi dari seksi Workshop Engineering PT. 

XYZ. 

 

3.3 Subjek  dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah PT. XYZ yang berlokasi di Sunter, 

Jakarta Utara sedangkan objek penelitian ini adalah data pemakaian biaya 
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operasional produksi secara keseluruhan yang ada di seksi Workshop 

Engineering PT. XYZ selama satu tahun periode. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan:  

3.5.1 Pengumpulan Dokumen 

Data – data mengenai faktor-faktor penyebab dan hal yang 

mempengaruhi proses produksi di Workshop Engineering, seperti 

biaya produksi, produktivitas karyawan, dan hal lain yang berkaitan 

diperoleh selama tahun 2015 – awal tahun 2016 dari dokumen internal 

Seksi Workshop Engineering. 

3.5.2 Wawancara dan diskusi 

Metode wawancara adalah cara pengumpulan data dengan 

bertanya atau berkomunikasi langsung dengan responden. Pihak yang 

akan diwawancara untuk mendapatkan data yang mendukung 

penelitian ini adalah bagian produksi dari seksi Workshop Engineering 

dan analis yang merupakan pimpinan kerja pada seksi Workshop 

Engineering. 
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3.5.3 Tinjauan Pustaka 

Berbagai jurnal dan buku yang mendukung penelitian ini juga 

akan menjadi referensi bagi penyusun. 

3.5.4  Analisa 

Dengan berbekal data hasil pengamatan, proses produksi dan 

wawancara langsung di seksi, penyusun akan melakukan analisa dan 

penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya masalah hasil 

produksi dan usulan untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi 

cost yang terkait hasil produksi dengan implementasi Lean 

Manufacturing menggunakan pareto diagram, table identifikasi 

waste, hasil survey lapangan, why-why analysis, 5W+1H, fishbone 

diagram dan digram alir penelitian. 

 

3.5 Hasil yang Diharapkan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

menerapkan sistem Lean Manufacturing untuk mengurangi potensi 

terjadinya pemborosan di berbagai faktor, khususnya pada faktor produksi, 

baik dari sisi prosesnya maupun orang atau man power-nya, serta sebagai 

saran perbaikan guna meningkatkan performa dan produktivitas. 
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3.6 Fishbone Diagram dan Diagram Alir Penelitian 

Berikut adalah fishbone diagram penyusunan penelitian ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Fishbone Diagram 

 

Pada diagram fishbone dijabarkan komponen-komponen peyusun dari 

penelitian dan analisa urutan dari waste produksi dan usaha penerapan 

system Lean Manufacturing pada bagian workshop engineering PT. XYZ. 

Sedangkan tahapan penelitian yang dilakukan penulis dapat dilihat 

pada diagram alir sebagai urutan proses kerja yang dilalui dalam pembuatan 

tugas akhir ini. 

 

Analisa Dan Perbaikan 

Waste Overprocessing 

untuk biaya produksi dalam 

penerapan sistem lean 

manufacturing 
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian 

 

Identifikasi Masalah 

Analisa Dan Perbaikan Waste Overprocessing untuk biaya 

produksi dalam penerapan sistem lean manufacturing 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Tinjauan Umum Perusahaan 

PT. XYZ adalah salah satu perusahaan yang begerak di bidang 

manufaktur pembuatan sepeda motor di Indonesia dengan kepemilikan 

saham 50% milik perusahaan yang berasal dari Indonesia dan 50% dari 

perusahaan Jepang. Adapun PT. XYZ memiliki sekitar 24.000 karyawan 

aktif sampai dengan data per Desember 2015 yang tersebar di beberapa 

daerah seperti Jakarta, Bekasi dan Purwakarta. 

4.1.1 Sejarah PT XYZ 

PT XYZ awalnya berdiri sebagai perusahaan perakitan 

sepeda, seiring berjalannya waktu penggunaan sepeda yang sudah 

berkurang maka dibuatlah sebuah inovasi adanya sepeda motor yang 

gunanya menggantikan sepeda sehingga dapat digunakan untuk 

mobilitas dan juga menempuh jarak yang lebih jauh dari sepeda tetapi 

menggunakan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

mengayuh sepeda. 

Perusahaan ini merupakan pelopor industri sepeda motor di 

Indonesia. Didirikan pada 11 Juni 1971 dengan fokus hanya pada 

proses merakit sepeda motor seperti yang sudah dijelaskan 

sebelumnya, sedangkan komponennya diimpor dari Jepang, 

Thailand, Vietnam dan beberapa negara lainnya dalam bentuk CKD 
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(completely knock down) atau yang dikenal sebagai barang bongkar 

pasang. 

Tipe sepeda motor yang pertama kali di produksi PT. XYZ 

adalah tipe bisnis, bermesin empat tak dengan kapasitas 90 cc. 

Jumlah produksi pada tahun pertama selama satu tahun hanya 1500 

unit, namun melonjak menjadi sekitar 30 ribu. Sepeda motor terus 

berkembang dan menjadi salah satu moda transportasi andalan di 

Indonesia.  

Kebijakan pemerintah dalam hal lokalisasi komponen 

otomotif pada masa itu mendorong PT. XYZ memproduksi berbagai 

komponen sepeda motor pada tahun 2001 di dalam negeri melalui 

beberapa anak perusahaan, missal PT. A yang memproduksi 

komponen-komponen dasar sepeda motor seperti rangka, roda, 

knalpot dan sebagainya, PT. B yang khusus memproduksi peredam 

kejut, PT. C yang memproduksi mesin sepeda motor serta PT. D 

yang khusus memproduksi piston.  

Saat ini PT. XYZ memiliki 5 fasilitas pabrik perakitan, 

pabrik pertama berlokasi Sunter, Jakarta Utara yang juga berfungsi 

sebagai kantor pusat. Pabrik ke dua berlokasi di Pegangsaan Dua, 

Kelapa Gading. Pabrik ke 3 berlokasi di kawasan MM 2100 

Cikarang Barat, Bekasi. Pabrik ke 4 dam ke 5 berlokasi di 

Purwakarta. Pabrik ke 4 ini merupakan fasilitas pabrik perakitan 

terbaru yang mulai beroperasi sejak tahun 2014, sedangkan pabrik ke 
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5 yang di-claim merupakam pabrik terbesar se Asia, sudah mulai 

beroperasi di tahun 2016 ini. 

Dengan keseluruhan fasilitas ini PT. XYZ saat ini memiliki 

kapasitas produksi enam juta unit sepeda motor per-tahunnya, untuk 

permintaan pasar sepeda motor di Indonesia yang terus meningkat. 

Salah satu puncak prestasi yang berhasil diraih PT. XYZ adalah 

pencapaian produksi ke 50 juta pada tahun 2015. Prestasi ini 

merupakan prestasi pertama yang yang berhasil diraih oleh industri 

sepeda motor di Indonesia bahkan untuk tingkat ASEAN. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Jumlah Produksi Sepeda Motor PT. XYZ (Dalam Juta) 

 

Adapun komponen yang dibuat dan proses permesinan yang 

ada untuk membuat sebuah motor pada PT. XYZ ini yaitu berupa 

proses seperti casting (proses pengecoran logam untuk membuat part 

dalam sebuah motor), machining (proses finishing dari proses casting 

agar part dapat berfungsi sesuai dengan peruntukkannya), welding 
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(pengelasan part agar menjadi satu kesatuan unit motor) dan 

assembling (proses perakitan seluruh komponen menjadi satu unit 

motor) melalui beberapa tahapan mesin seperti milling, drilling, 

grinding, turning dan berbagai macam proses permesinan lainnya 

yang akhirnya dapat membuat sebuah motor dalam keadaan utuh dan 

siap untuk dipasarkan. 

4.1.2 Struktur Organisasi PT XYZ 

Struktur organisasi merupakan suatu keterangan yang 

memberikan gambaran yang jelas tentang pembagian tugas, 

pendelegasian wewenang, dan tanggungjawab semua anggota 

organisasi. Agar dapat bekerjasama secara harmonis, dapat 

menciptakan koordinasi yang bertujuan membangun perusahaan 

menjadi lebih baik. 

Berikut gambaran top management pada PT XYZ. 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT XYZ 

 

 

4.2 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dan dikumpulkan pada penelitian ini adalah data 

pemakaian biaya operasional seksi yang dikeluarkan pada periode II Tahun 

2015, yaitu total biaya dari bulan Juli 2015 sampai dengan Juni 2016. 
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4.2.1 Data Cost Operasional 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, data ini nantinya akan 

menjadi cikal bakal penerapan cost reduction untuk operasional 

keseharian dari seksi. Data ini digunakan untuk melihat alokasi dana 

terbesar yang telah digunakan oleh seksi pada periode Juni 2015 s/d 

Juni 2016 (periode semester kedua) untuk selanjutnya dapat dilakukan 

upaya perbaikan guna menciptakan cost reduction. 

 

Tabel 4.1 Data Cost Operational Budget 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari table di atas, dapat kita lihat bahwa penggunaan biaya 

terbesar untuk operasional seksi paling banyak dikeluarkan untuk 

kategori cutting tools sebesar Rp. 146.490.904,- untuk satu tahun 

pemakaian. Dari biaya yang didapatkan inilah nantinya akan 

diusulkan perbaikan untuk menciptakan cost reduction.  

Untuk lebih detail, berikut adalah data keterangan penggunaan 

jenis cutting tools selama satu tahun : 

NO. BUDGET REALIZATION % ACCUM. 

1 OVER TIME  Rp        307.082.803  49,44% 49,44% 

2 CUTTING TOOLS  Rp        146.490.904  23,58% 73,02% 

3 TOOLS & EQUIPMENTS  Rp           76.251.500  12,28% 85,30% 

4 REPAIR MAINTENANCE  Rp           67.867.190  10,93% 96,22% 

5 FUEL & LUBRICANTS  Rp           17.920.878  2,89% 99,11% 

6 CONSUMABLES  Rp             5.554.555  0,89% 100,00% 

 

TOTAL  Rp        621.167.830  
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Tabel 4.2 Data Cost Cutting Tools 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

NO JENIS TOTAL PRICE % ACCUM. 

1 End Mill Carbide  Rp     54.591.905,00  37,27% 37,27% 

2 Handtap  Rp     35.056.921,00  23,93% 61,20% 

3 Solid Drill Carbide  Rp     16.240.496,00  11,09% 72,28% 

4 End Mill HSS  Rp       7.051.643,00  4,81% 77,10% 

5 Locking Screw  Rp       5.521.340,00  3,77% 80,87% 

6 Snij  Rp       5.451.400,00  3,72% 84,59% 

7 Tap Metric  Rp       4.889.229,00  3,34% 87,93% 

8 Center Drill Carbide  Rp       4.889.170,00  3,34% 91,26% 

9 Insert Face Milling  Rp       4.371.840,00  2,98% 94,25% 

10 Drill HSS  Rp       1.726.275,00  1,18% 95,43% 

11 Center Drill HSS  Rp       1.725.023,00  1,18% 96,60% 

12 Key T15P  Rp           820.112,00  0,56% 97,16% 

13 Drill Tapper  Rp           593.650,00  0,41% 97,57% 

14 Insert Bubut  Rp           593.650,00  0,41% 97,97% 

15 Insert ADKT  Rp           593.650,00  0,41% 98,38% 

16 Reamer  Rp           593.650,00  0,41% 98,78% 

17 Batu Silinder Grinding  Rp           593.650,00  0,41% 99,19% 

18 Batu Surface Grinding  Rp           593.650,00  0,41% 99,59% 

19 Countersink  Rp           593.650,00  0,41% 100,00% 

20 Insert Milling  Rp                            -    0,00% 100,00% 

 

TOTAL  Rp  146.490.904,00  100,00% 
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Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa penggunaan biaya 

terbesar untuk pemakaian cutting tools sebesar Rp. 44.991.705,- 

adalah untuk penggunaan cutting tools jenis hand tap, jika diurutkan 

menjadi tiga besar, maka setelah hand tap, terdapat endmill dan drill 

dengan jumlah biaya tertinggi, oleh karena itu ketiga jenis material ini 

harus dikurangi pemakaiannya atau disiasati agar biaya tidak melonjak 

tinggi untuk satu tahun ke depan. 

Selain cost operational, masih terdapat Cost Overtime yang  

juga merupakan pemborosan yang harus dikurangi bahkan 

dihilangkan. Berikut adalah data biaya overtime Manpower. 

 

    Tabel 4.3 Biaya Overtime Man Power Perhari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Data Parameter Performa  

Sejauh ini, arti dari performansi seksi Workshop hanyalah 

berdasarkan JO (Job Order) yang terselesaikan setiap bulannya, selain 

itu. Penilaian performa dari seksi ini sendiri tidak dijadikan acuan atau 

No Nama Harga Overtime

1 Agus. M 950.000Rp           

2 A. Ikhsan 950.000Rp           

3 Suroso 950.000Rp           

4 A. Rully 950.000Rp           

5 Aji. P 750.000Rp           

6 Agus. P 750.000Rp           

7 Sarwadi 750.000Rp           

8 Sarwanta 600.000Rp           

9 Endro. R 450.000Rp           

10 Rusmanto 450.000Rp           

11 Karyono 450.000Rp           
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parameter untuk perbaikan selanjutnya.  

Yang kami maksudkan sebagai performa dari seksi ini adalah 

hal hal yang dapat terukur dan dijadikan acuan sebagai langkah yang 

akan diambil dalam melakukan tiap-tiap pekerjaan di seksi : 

1. Jumlah JO masuk  

Jumlah JO Selesai 

2. Jumlah JO yang selesai tepat waktu 

Jumlah JO yang selesai terlambat 

3. Waktu Kerja Efektif Karyawan 

Waktu terbuang 

 

Dari ketiga data yang telah disebutkan di atas, nantinya akan 

menghasilkan service rate dari seksi dan mengetahui sejauh apa 

performa man power pada tiap bulannya, pekerjaan yang dikerjakan 

tiap bulan, sampai dengan biaya perrbulan yang digunakan seksi untuk 

mengerjakan Job Order sesuai dengan permintaan user. Hal ini 

dilakukan agar tiap usaha yang dikerjakan seksi terukur sebagai 

parameter kerja. 

 

4.3  Pengolahan Data 

4.3.1 Metode Analisis Data 

Data pertama, yaitu data budget seksi dan penggunaan serta 

biaya cutting tools diambil dari data base perusahaan, yaitu dokumen-

dokumen sebagai berikut : 
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1. Budget PE. Workshop All Plant 2015/2016 

2. Dokumen Inventory Monitor 2015/2016 

3. Dokumen Part Request 2015/2016 

Sedangkan untuk data kedua, yaitu data perhitungan lost time 

untuk kinerja direct man power dari seksi, diambil hasil checksheet Job 

Order (dokumentasi waktu pekerjaan per-drawing) per bulan dan 

perhitungan manual berdasarkan waktu kerja efektif berbanding 

dengan banyaknya lost time secara langsung dengan mengamati man 

power yang melakukan proses pekerjaan langsung di mesin untuk 

mengerjakan beberapa proses dalam membuat benda kerja permintaan 

dari user. 

 

4.3.2 Karakteristik Responden 

Pada kasus ini operator mesin  adalah orang yang setiap harinya 

menjalankan langung proses penggunaan cutting tools dan juga orang 

yang mengerjakan pekerjaan Job Order setiap harinya yang dapat 

dihitung penggunaan waktu per-orang dalam tiap satu hari kerja, 

jumlah operator ini ada sebelas orang.  

Jika a = 414 menit (ketentuan perusahaan) 

 b = jumlah hari kerja (19, 20, 21 hari kerja) 

 c = lost time ( 60 ≤ x ≤ maksimum waktu terbuang) 

Dimana : 

(a * b) – c = jumlah jam kerja karyawan per bulan 



53 

 

Misal, dalam 20 hari kerja, para karyawan melakukan rata-rata 

lost time sebanyak 100 menit dalam satu bulan, maka rumusnya 

menjadi : 

   ( 414 * 20 ) – 100 = 8180 

Maka jam kerja rata-rata karyawan menjadi 8180 menit dalam 

satu bulan. 

Jika dilihat dari keterangan di atas, untuk waktu kerja, di tiap 

bulan berbeda-beda jumlahnya, maka jika dihitung rata-ratanya dalam 

satu tahun, dalam satu bulan terdapat 20 hari kerja. 

Sedangkan untuk waktu kerja efektif untuk tiap operator telah 

ditentukan oleh seksi, yaitu selama 414 menit atau kurang lebih selama 

tujuh jam kerja per hari. Apabila nantinya ditemukan bahwa terdapat 

operator yang mungkir atau tidak mencapai ketetapan waktu tersebut,  

maka operator yang bersangkutan akan dianggap memiliki lost time 

dalam pekerjaannya. 

Bagi Lima besar operator dengan jumlah lost time lebih dari 60 

menit, maka akan dipotong satu kali periode lembur (overtime) dalam 

satu bulan yang pada akhirnya akan menciptakan pengurangan biaya 

(cost reduction), karena kisaran biaya overtime pada masing-masing 

operator di hari liburnya, mencapai 600-900 ribu perharinya, hal ini 

sudah pasti membutuhkan biaya yang besar bagi seksi, terutama 

perusahaan. 
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Jika didapat tiga orang tidak masuk overtime dalam satu minggu, 

maka minimum seksi dapat menghemat biaya 1,9 juta rupiah dan hal 

tersebut dapat menjadi hasil nyata dari cost reduction untuk 

perusahaan. 

Dari pengurangan biaya yang dilakukan dengan memberikan dan 

melakukan usulan perbaikan, yaitu dari pengurangan biaya operasional 

seksi dan penerapan system performansi seksi yang terukur, 

pdiharapkan hal ini dapat mencambuk seksi agar terus menerapkan 

system Lean Manufacturing yang baik, agar semua hal yang telah 

dilakukan oleh seksi dapat memberikan efek positif kepada perusahaan 

dan menciptakan lingkungan kerja yang efektif, efisien, terukur, 

inovatif dan satu hati, seperti slogan perusahaan. 
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BAB V 

ANALISA PERBAIKAN DAN IMPLEMENTASI 

 

5.1 Tahap Analisa Data 

Setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data pada bab 

sebelumnya, pada bab ini penulis akan melakukan analisa hasil dan usulan 

perbaikan dari data yang telah didapatkan. Data-data tersebut didapatkan 

penulis dari hasil observasi langsung di lapangan dan pengambilan data 

langsung pada data base yang tersedia.  

Penulis akan menganalisa data yang telah didapatkan yaitu data 

pemakaian biaya selama satu tahun. Data ini nantinya akan diidentifikasi 

dalam menerapkan system lean manufacturing secara berkala dengan 

mengupayakan cost reduction penggunaan biaya. 

Analisa ini dilakukan dengan menggunakan metode-metode 

pendukung, yaitu identifikasi waste, pareto diagram dan fishbone diagram, 

grafik batang, why why analysis, analisa 5W+1H  dan dokumen pendukung 

seperti checksheet dan instruksi kerja. 

5.1.1 Analisa Data Budget Seksi 

Dari data yang telah diolah, seperti yang telah dibahas pada 

BAB IV bahwa terdapat data jumlah biaya terpakai yang akan 

dianalisa, yaitu data cost operational seksi. 
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Dari data sebelumnya, didapatkan bahwa persentase realisasi 

pemakaian budget seksi periode tahun 2015-2016 adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 5.1 Persentase total realisasi pemakaian budget 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari data di atas dapat digambarkan dalam diagram pareto di bawah 

ini.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Diagram Pareto Realisasi pemakaian budget 2015-2016 

NO. BUDGET REALIZATION % ACCUM. 

1 OVER TIME  Rp        307.082.803  49,44% 49,44% 

2 CUTTING TOOLS  Rp        146.490.904  23,58% 73,02% 

3 TOOLS & EQUIPMENTS  Rp           76.251.500  12,28% 85,30% 

4 REPAIR MAINTENANCE  Rp           67.867.190  10,93% 96,22% 

5 FUEL & LUBRICANTS  Rp           17.920.878  2,89% 99,11% 

6 CONSUMABLES  Rp             5.554.555  0,89% 100,00% 

 

TOTAL  Rp        621.167.830  
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5.1.1.1 Identifikasi jenis waste  

Berdasarkan data yang didapat, penulis akan 

mengidentifikasi kemungkinan jenis waste yang dapat terjadi di 

seksi. Kemudian, dari kemungkinan jenis waste yang telah 

didapatkan, nantinya akan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang 

dikatakan sebagai penyebab waste tersebut. 

 

Tabel 5.2 Identifikasi Jenis Waste 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.3 Identifikasi Pekerjaan penyebab Waste dan hasil survey 
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Berdasarkan data yang di atas, dapat dilihat bahwa hasil 

identifikasi dan survey yang dilakukan dari data-data cost 

operational seksi menunjukkan bahwa pemakaian biaya untuk 

overtime dan cutting tools menempati posisi satu dan dua, dari 

hasil tersebut, selanjutnya penulis akan menganalisa kedua akar 

permasalahan dari dua masalah tersebut untuk dapat memberikan 

solusi ke depannya. 

5.1.1.2 Analisa Cost Overtime 

Pada dasarnya, penambahan waktu kerja pada hari libur 

merupakan sesuatu yang dibutuhkan apabila diperlukan penambahan 

waktu maksimum sampai dengan benda kerja atau part request dari 

User bisa selesai tepat waktu, namun hal tersebut juga berbanding 

lurus dengan budget perusahaan yang kian hari membutuhkan 

“kelonggaran” untuk bernafas. Hal ini pula yang dikerapkan 

perusahaan agar seluruh staf perusahaan dapat mengatur ketat 

keuangan seksinya, terutama di masalah overtime. 

Pada kasus ini, di seksi sendiripun masih terlalu bebas 

mengajukan rencana lembur (overtime), banyak pekerjaan yang dapat 

selesai tanpa harus menggunakan waktu tambahan di hari libur, 

namun, karena factor manusia, dan kesenjangan social, akhirnya jatah 

lembur tiap karyawan diatur random dan bergantian. 
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Tabel 5.4 Data budget Overtime 2015-2016 
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Gambar 5.2 Grafik Rekapitulasi pemakaian budget OT 2015-2016 

BULAN BIAYA 

JULI  Rp  10.634.250,00  

AGUSTUS  Rp  15.113.576,00  

SEPTEMBER  Rp  22.975.432,00  

OKTOBER  Rp  20.005.432,00  

NOVEMBER  Rp  10.505.620,00  

DESEMBER  Rp  12.515.400,00  

JANUARI  Rp  14.887.641,00  

FEBRUARI  Rp  68.189.851,00  

MARET  Rp  46.790.113,00  

APRIL  Rp  34.918.030,00  

MEI  Rp  30.347.458,00  

JUNI  Rp  20.200.000,00  
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Hal ini yang mendasarkan penulis membuat usulan konsep 

baru, bagaimana mengatur suatu system dengan baik yang akan 

mengacu pada kinerja karyawan yang efektif, maka dari itu penulis 

menganalisa data yang dibutuhkan untuk menunjukkan poin penting 

dari waktu, lebih tepatnya waktu efektif dalam bekerja. Oleh karena 

itu maka analisa dapat dilihat pada table dan diagram di bawah ini. 

Tabel 5.5 why-why analysis OT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.3 Fishbone Diagram pemakaian budget OT 2015-2016 



61 

 

 

Dari analisa diagram-whys dan fishbone di atas, telah dipaparkan 

beberapa kemungkinan penyebab dari banyaknya overtime dari seksi 

workshop. Maka perbaikan yang akan dilakukan nantinya adalah 

menganalisa faktor-faktor tersebut agar dapat menentukan faktor 

mana sajakah yang paling penting untuk diperbaiki ke depannya. 

 

5.1.1.3 Analisa Cost Operational cutting tools 

Jika dilihat dati data yang didapatkan dari Bab seblumnya tentang 

biaya pemakaian cutting tools, dari data di atas dapat digambarkan 

diagram paretonya seperti di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.4 Pareto Diagram pemakaian jenis cutting tools periode 2015-2016 

 

Hal ini yang mendasarkan penulis membuat usulan perbaikan, 

bagaimana mengatur suatu system pemakaian biaya operasional, 
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khususnya untuk cutting tools dengan baik yang akan mengacu pada 

penghematan biaya operasional, maka dari itu penulis menganalisa 

data yang dibutuhkan untuk menunjukkan poin penting apa saja yang 

dapat diperbaiki. 

Tabel 5.6 why-why analysis CT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.5 Fishbone Diagram pemakaian cost cutting tools  
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5.2 Analisa Fishbone Diagram 

Setelah diketahui sumber biaya terbesar yang terpakai di seksi 

dan data kinerja man power seksi, proses analisa selanjutnya untuk 

mengetahui akar permasalahan dari kedua masalah tersebut adalah 

melakukan analisa dengan memanfaatkan fishbone diagram atau sering 

disebut diagram sebab akibat. Menurut Dhandapani (2004) dalam 

penyusunan fishbone diagram, langkah – langkah yang harus dilakukan 

adalah : 

a. Identifikasi Masalah 

Masalah utama yang akan menjadi fokus penulis dari analisa 

fishbone diagram ini adalah hanya dari faktor manusia, material dan 

kesalahan metode kerja sehingga menimbulkan dua cost tertinggi di 

seksi seperti yang telah dibahas sebelumnya. 

b. Melakukan brainstorming penyebab masalah 

Penyebab masalah dibagi menjadi 4 kategori utama yaitu Man, 

Machine, Material, dan Method. Penulis mengambil 4 dari 6 kategori 

akar penyebab masalah yang biasa dipakai di bidang manufaktur (biasa 

disebut 6M) yaitu Man, Machine, Material, Methode, Measurement, 

dan Management Environment. 

c. Mengidentifikasi penyebab utama dari hasil brainstorming tersebut 

Setelah terbentuk fishbone diagram, maka akan dilakukan analisa 

lebih lanjut dari hasil brainstorming tersebut untuk menentukan 

penyebab utama dari masalah yang terjadi. 
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Melonjaknya permasalahan biaya pada seksi yang terjadi dari tiap 

kategori akan dianalisa lebih lanjut untuk tiap detail permasalahan yang 

terjadi dan kemudian akan digolongkan ke dalam 4 faktor yang sudah 

ditentukan sebelumnya (Man, Machine, Material, Method).  

 

Tabel 5.7 Analisa penyebab ketidaksesuaian dari fishbone diagram; 

No Permasalahan 

Kemungkinan 

Penyebab 

Analisa 

1 

  

Cost Over Time 

di seksi 

workshop PT. 

XYZ tinggi 

  

Kesadaran untuk 

bekerja tepat waktu 

rendah 

Operator masih belum memiliki kesadaran 

untuk bekerja tepat waktu. Tingkat disiplin 

dan pengawasan yang masih belum ketat 

menjadi faktor mempengaruhi. 

Rasio Man Power 

terhadap jumlah JO 

tidak sebanding 

Man Power yang terbatas di saat jumlah JO 

yang masuk tinggi dan delivery date yang 

singkat dibutuhkan waktu tambahan (OT) 

untuk dapat menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu 

Performa mesin 

menurun  

Dengan umur mesin yang rata-rata sudah 

tua (10 tahun ke atas), performa dan 

ketahanan mesin mulai menurun. Apabila 

terjadi trouble mesin, kapasitas produksi 

menurun dan dibutuhkan waktu tambahan 

(OT) untuk memenuhi schedule delivery 

date. 
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No Permasalahan 

Kemungkinan 

Penyebab 

Analisa 

Material tidak tersedia 

tepat waktu 

Keterlambatan material yang digunakan 

untuk produksi mengakibatkan 

keterlambatan schedule produksi. Waktu 

tambahan (OT) dilakukan untuk 

menyelesaikan pakerjaan tepat waktu. 

Pekerjaan yang 

tertunda dikerjakan 

pada Over Time 

Untuk mengejar ketertinggalan jadwal 

pengerjaan produk. Seksi melakukan Over 

Time untuk mengejar ketertinggalan 

jadwal. 

Belum ada prosedur 

pengawasan pekerjaan 

lapangan 

Kurangnya pengawasan pada pekerjaan di 

lapangan dapat memperbesar terjadinya 

potensi timbulnya masalah yang dapat 

memperlama proses produksi produk. 

2 

  

Cost Cutting 

Tools di seksi 

workshop PT. 

XYZ tinggi. 

  

Skill dan pengetahuan 

Man Power kurang. 

Man Power dengan skill dan pengetahuan 

yang kurang, terutama tentang penggunaan 

cutting tools dapat membuat pemakaian 

cutting tools tinggi. Hal dapat disebabkan 

dari pemilihan cutting tools dan proses 

pengerjaan yang tidak sesuai sehingga 

umur pakai dari cutting tools tersebut 

menjadi rendah. 

Setting parameter 

mesin yang belum 

sesuai. 

Untuk mengerjakan produk dengan 

material tertentu dibutuhkan juga setting 

mesin yang sesuai. Kesalahan pada setting 
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No Permasalahan 

Kemungkinan 

Penyebab 

Analisa 

dapat mengurangi umur pakai dari cutting 

tools tersebut. 

Material cutting tools 

tidak sesuai dengan 

proses. 

Pemilihan cutting tools yang tidak sesuai 

dapat mengurangi umur pakai dari cutting 

tools. Namun kendala yang sulit dihadapi 

adalah ketidaktersediaan cutting tools yang 

sesuai dengan proses yang dibutuhkan. 

Sehingga proses pengerjaan produk tetap 

menggunakan cutting tools yang tersedia 

untuk menghindari mundurnya jadwal 

delivery produk tersebut. 

Material cutting tools 

mahal. 

Harga material cutting tools yang tinggi 

secara langsung berpengaruh terhadap cost 

cutting tools seksi. 

  Metode setting mesin 

yang belum memiliki 

standar. 

Variasi yang terjadi karena setting mesin 

yang belum standar, terutama bila 

dikerjakan oleh orang yang berbeda, akan 

mengurangi efisiensi dari proses dan umur 

pakai cutting tools tersebut. 

 

5.3 Melakukan Perencanaan Perbaikan  

Pada tahap ini dilakukan usulan – usulan perbaikan untuk 

menerapkan cost reduction guna mencapai system lean manufacturing yang 
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nyata pada seksi workshop. Metode yang digunakan untuk usulan adalah 

metode 5W+1H. Metode ini digunakan untuk menentukan tindakan apa 

yang harus diambil untuk tiap – tiap penyebab masalah yang dihadapi. 

Berikut ini adalah analisa metode 5W+1H dari ketidaksesuaian 

fungsi, visual dan material yang menyangkut faktor-faktor pada fishbone 

diagram yang telah dibahas di atas. 

 

Tabel 5.8 Analisa 5W+1H dari seluruh ketidaksesuaian 

No Masalah What Why Who Where When How 

1 Kesadaran 

untuk bekerja 

tepat waktu 

rendah 

Man Power 

memiliki 

kesadaran 

untuk 

disiplin 

waktu 

Pengawasan 

yang kurang 

ketat dan 

work habbit 

yang sudah 

lama 

terbentuk 

Kepala 

Seksi 

Seksi 

Workshop 

Plant 1 

Diusulk-

an Juni 

2016 

Meningkatka

n 

pengawasan 

serta sanksi 

bagi 

pelanggaran. 

Dan 

menciptakan 

budaya kerja 

disiplin. 

2 Rasio Man 

Power 

terhadap 

jumlah JO 

tidak 

Loading JO 

tidak 

melebihi 

kapasitas 

produksi 

Man Power 

terbatas 

Manajer 

Engineerin

g 

Workshop 

 

Seksi 

Workshop 

Plant 1 

Diusulk-

an Juli 

2016 

Analisa rasio 

Man Power.  
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No Masalah What Why Who Where When How 

sebanding 

3 Performa 

mesin 

menurun 

Meningkatka

n ketahanan 

dan 

kehandalan 

mesin 

Umur mesin 

yang sudah 

tua 

Kepala 

Seksi 

Seksi 

Workshop 

Plant 1 

Juli 2016 Melakukan 

Overhaul dan 

peremajaan 

mesin-mesin 

yang sudah 

tua 

 

4 Material tidak 

tersedia tepat 

waktu 

Material 

tersedia tepat 

waktu. 

Proses 

pengorderan 

lama. 

Logistik 

dan user 

Divisi 

Logistik 

Diusulk-

an Juli 

2016 

Koordinasi 

dengan User 

dan logistik 

5 Pekerjaan 

yang tertunda 

dikerjakan 

pada Over 

Time 

Mengurangi 

kegiatan 

yang 

dikerjakan 

saat Over 

Time 

Cost  OT 

tinggi 

Kepala 

Seksi 

Seksi 

Workshop 

Plant 1 

Diusulk-

an Juli 

2016 

Membatasi 

OT 

disebabkan 

oleh lost time 

Man Power 

 

6 Belum ada 

prosedur 

pengawasan 

pekerjaan 

lapangan 

Lost time 

oleh Man 

Power 

berkurang 

Belum ada 

prosedur 

pengawasan 

baku 

Kepala 

Seksi 

Seksi 

Workshop 

Plant 1 

Juli 2016 Membuat 

prosedur 

pengawasan 

harian 
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No Masalah What Why Who Where When How 

7 Skill dan 

pengetahuan 

Man Power 

kurang. 

Skill dan 

pengetahuan 

Man Power 

meningkat 

dan merata. 

Sharing 

knowledge 

antar Man 

Power tidak 

efektif 

Kepala 

Seksi 

Seksi 

Workshop 

Plant 1 

Awal Juli 

2016 

Membuat 

media 

sharing dan 

membuat 

standar 

dalam setiap 

pekerjaan 

untuk 

mengurangi 

tingkat 

variasi antar 

Man Power 

8 Setting 

parameter 

mesin yang 

belum sesuai. 

Dapat 

melakukan 

pekerjaan 

dengan 

efisien 

Skill Man 

Power yang 

masih 

terbatas 

Kepala 

Seksi 

 

Engineer 

Dev. 

Center 

Seksi 

Workshop 

Plant 1 

  

Diusulka

n Sept- 

2016 

Melaksanaka

n in-house 

training di 

internal 

Workshop 

Plant 1 

9 Material 

cutting tools 

tidak sesuai 

dengan 

proses. 

Menggunaka

n material 

dengan 

ukuran dan 

spesifikasi 

yang 

dibutuhkan 

Belum 

memahami 

standar 

cutting tools 

secara 

keseluruhan 

Kepala 

Seksi 

Seksi 

Workshop 

Plant 1 

Juli 2016 Melakukan 

pelatihan 

basic dan 

advanced 

cutting tools  
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No Masalah What Why Who Where When How 

10 Material 

cutting tools 

mahal. 

Menurunkan 

harga cutting 

tools yang 

digunakan 

Material 

yang 

digunakan 

mahal.  

Process 

Controller 

1 

Seksi 

Workshop 

Plant 1 

Juli 2016 Melakukan 

substitusi 

dengan 

cutting tools 

yang lebih 

murah 

11 Metode 

setting mesin 

yang belum 

memiliki 

standar. 

Dapat 

melakukan 

setting mesin 

dengan 

efisien 

Skill dan 

pengetahuan 

Man Power 

untuk setting 

mesin masih 

kurang. 

Process 

Controller 

1 

Seksi 

Workshop 

Plant 1 

Juli 2016 Membuat 

standar 

setting 

mesin. 

 

 

Setelah menganalisa semua factor dari fishbone diagram, maka penulis 

akan melakukan fokus perbaikan pada ketiga batasan yang telah disebutkan 

di atas, yaitu batasan masalah untuk man, method, dan material saja. Hal ini 

dilakukan karena mengingat waktu yang sangat terbatas dan batasan 

wewenang tugas yang diamanatkan oleh penulis. 

Fokus man dan method akan penulis uraikan untuk masalah 

penggunaan biaya overtime di seksi. Sedangkan masalah material akan 

penulis uraikan untuk usulan perbaikan pengurangan biaya cutting tools di 

seksi. 
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5.4 Tahap Perbaikan 

5.4.1 Cost Reduction biaya Over Time 

1. Man-factor (Kesadaran untuk bekerja tepat waktu rendah) 

Dalam mengatasi masalah ini, penulis melakukan beberapa 

tahap perbaikan sebagai berikut : 

Tahap 1 : Mensosialisasikan tentang kondisi perusahaan yang 

sedang mengupayakan penghematan di berbagai lini kepada 

seluruh man power pada saat briefing pagi. 

Tahap 2. Mensosialisasikan tentang adanya PIC pengamat yang 

akan menjadi penanggung jawab lapangan perhitungan lost time 

yang terjadi saat proses kerja berlangsung. 

Tahap 3.  Menunjuk atau memilih PIC untuk memegang tanggung 

jawab penuh untuk mengontrol proses kerja berlangsung (dalam 

hal ini sekelas foreman atau staf lain sederajat) 

Tahap 4. Mendistribusikan dan menjelaskan kembali tentang 

pentingnya penggunaan waktu di checksheet kerja yang telah 

disiapkan. 

2. Method (Belum ada prosedur pengawasan pekerjaan lapangan) 

Selain mengupayakan perbaikan pada factor manusia, 

penulis akan mengupayakan perbaikan dalam segi memperbaiki 

metode kerja yang selama ini dikatakan belum jelas, yaitu dengan 
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mengusulkan adanya prosedur pengawasan pekerjaan selama di 

lapangan.  

Dalam mengatasi masalah ini, penulis melakukan beberapa 

tahap perbaikan sebagai berikut : 

Tahap 1. Mengatur adanya flow untuk perhitungan lost time 

sampai dengan pengurangan jumlah hari overtime pada man 

power dengan mengakumulasikan jumlah waktu kerja. 

 

 

 

 

 

Gambar 5.6 Flow Process OT Cutting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 5.7 Checkheet Job Order  
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Tahap 2. Menghitung Penggunaan Waktu tiap-tiap man power direct 

dengan mengurangi jumlah waktu total kerja per hari nya dengan banyaknya 

lost time yang dicatat. Yang dikategorikan masuk ke dalam lost time yaitu : 

1. Berbicara / ngobrol di waktu kerja 

2. Menghilang tanpa izin 

3. Mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan Seksi 

4. Menyelesaikan Pekerjaan lewat dari deadline 

 

 

Gambar 5.8 Contoh Pembuatan Data Rekap Lost time / pekerjaan lain non-JO 
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Tahap 6. Setelah menghitung waktu total kerja dalam sebulan dan 

menghitung jumlah lost time untuk tiap karyawan, selanjutnya adalah 

mengakumulasi total waktu untuk mrndapatkan lima lost time paling 

banyak, yaitu lost time dengan minimal waktu 60 menit.  

(terlampir pada lampiran 5.1 Tabel akumulasi lost time) 

 

Gambar 5.9 Estimasi Pengurangan Biaya OT dalam satu kali OT 

 

Setelah melakukan perhitungan, maka didapatkan penghematan biaya 

sebesar 39% untuk biaya overtime untuk satu hari OT. 

5.4.2 Cost Reduction cutting tools 

Material Factor (Material cutting tools mahal) 

Tahap 1. Identifikasi cutting tools dengan harga termahal. Pada tabel 

5.3 (Data Pemakaian Jenis Cutting Tools Periode 2015-2016) tertulis 

bahwa jenis cutting tools End Mill Carbide merupakan penyumbang 

cost tertinggi untuk pemakaian cutting tools sepanjang 2015 – 2016. 
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Dengan total pemakaian hingga Rp 54.591.905 atau sebesar 37,27% 

dari total pemakaian cutting tools sepanjang periode tersebut. Maka 

kegiatan cost reduction untuk cutting tools akan difokuskan pada 

cutting tools jenis End Mill Carbide.  

 

Tabel 5.9 pemakaian End Mill Carbide 2015 – 2016 

 

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa cutting tools jenis Endmill 

Carbide dengan spec END MILL Ø 20 MM DZ-SOCM4200 DIJET 

merupakan penyumbang terbesar cost cutting tools pada seksi 

workshop PT. XYZ dengan pemakaian sebesar Rp 10.820.565, atau 

setara dengan 19,8% dari total cost cutting tools jenis Endmill 

Carbide. 

Tahap 2. Mencari cutting tools substitusi untuk menggantikan cutting 

tools yang mahal. Penggantian menggunakan cutting tools lain yang 

tersedia di seksi dengan harga yang lebih murah, namun dengan spec 

atau fungsi yang sama dengan cutting tools END MILL Ø 20 MM DZ-

SOCM4200 DIJET yang digantikan. 
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Tabel 5.10  cutting tool endmill yang akan diuji 

No. PART NUMBER SPECIFICATION PRICE

1 08-96-00162 END MILL Ø 10 MM DZ-SOCM4100 DIJET 1.329.696Rp 

2 08-96-00163 END MILL Ø 13MM DZ-SOCM4130 DIJET 1.782.432Rp 

3 08-96-00164 END MILL Ø 14MM DZ-SOCM4140 DIJET 2.482.802Rp 

4 08-06-00163 END MILL CARBIDE Ø17 DZ-SOCM4170 DIJET 3.273.270Rp  

Terdapat empat cutting tools yang memiliki kemampuan yang serupa 

dengan END MILL Ø 20 MM DZ-SOCM4200 DIJET , namun dengan 

harga yang lebih murah. Keempat cutting tools ini yang nantinya akan 

diuji untuk mengetahui apakah dapat digunakan untuk menggantikan 

END MILL Ø 20 MM DZ-SOCM4200 DIJET denga cost yang lebih 

rendah. 

Tahap 3. Melakukan pengujian dari cutting tools substitusi. Keempat 

cutting tools yang diuji memiliki perbedaan pada spesifikasi diameter. 

Sehingga bila akan digunakan untuk menggantikan END MILL Ø 20 

MM DZ-SOCM4200 DIJET yang mempunyai diameter 20 mm, maka 

dibutuhkan setting parameter yang berbeda pada mesin untuk 

menciptakan hasil yang serupa  

 

Tabel 5.11  perbedaan diameter Endmill yang diuji 

No. PART NUMBER SPECIFICATION DIAMETER

1 08-96-00169 END MILL Ø 20 MM DZ-SOCM4200 DIJET 20

2 08-96-00162 END MILL Ø 10 MM DZ-SOCM4100 DIJET 10

3 08-96-00163 END MILL Ø 13MM DZ-SOCM4130 DIJET 13

4 08-96-00164 END MILL Ø 14MM DZ-SOCM4140 DIJET 14

5 08-06-00163 END MILL CARBIDE Ø17 DZ-SOCM4170 DIJET 17  
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Pengujian dilakukan dengan proses permesinan yang sama untuk 

mengukur lama pakai dari cutting tools tersebut untuk dapat 

menentukan cost per proses dari setiap cutting tools endmill yang 

sedang diuji. 

Berikut adalah perhitungan untuk Cost per process: 

 

Tabel 5.12 hasil pengujian endmill untuk substitusi 

No. PART NUMBER SPECIFICATION
CUTTING TIME

(second/process)

LIFE TIME

(process)

COST PER PROCESS

(Rp/process)

1 08-96-00169 END MILL Ø 20 MM DZ-SOCM4200 DIJET 10 1500 2.405Rp                     

2 08-96-00162 END MILL Ø 10 MM DZ-SOCM4100 DIJET 20 750 1.773Rp                     

3 08-96-00163 END MILL Ø 13MM DZ-SOCM4130 DIJET 17 1000 1.782Rp                     

4 08-96-00164 END MILL Ø 14MM DZ-SOCM4140 DIJET 15 1100 2.257Rp                     

5 08-06-00163 END MILL CARBIDE Ø17 DZ-SOCM4170 DIJET 12 1300 2.518Rp                      

Dari hasil pengujian dan penghitungan cost per process tiap cutting 

tools, didapatkan bahwa cutting tools endmill dengan spesifikasi 

diameter 10 mempunyai waktu untuk menyelesaikan sebuah proses 

lebih lama dari jenis lainnya. Namun dengan lifetime sekitar 750 kali 

proses, cutting tools endmill diameter 10 memiliki cost per process 

yang lebih rendah dibanding lainnya. Yaitu sebesar Rp 1.773. 

Dari hasil pengujian ini, maka dapat disimpulkan bahwa cutting 

tools endmill diameter 20 (END MILL Ø 20 MM DZ-SOCM4200 

DIJET) dapa disubtitusi dengan cutting tools endmill diameter 10 (END 

MILL Ø 10 MM DZ-SOCM4100 DIJET). 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Setelah pengumpulan, pengolahan dan analisa data yang penulis lakukan pada bab 

sebelumnya, pada bab terakhir ini penulis akan mencoba menyimpulkan dari apa yang 

penulis analisa/teliti mengenai implementasi perbaikan guna mencapai Lean 

Manufacturiing pada seksi Workshop Engineering PT. XYZ. Adapun kesimpulan itu 

antara lain : 

1. Berdasarakan identifikasi waste yang terjadi pada pemakaian biaya 

operasional produksi seksi workshop engineering PT. XYZ terdapat 4 

identifikasi waste dari total 8 waste yang telah dipelajari, yaitu overprocessing, 

inventory, defects, dan waiting.  

2. Berdasarkan hasil survey identifikasi waste dan akumulasi dari tinggi 

rendahnya biaya yang terpakai, penulis memilih salah satu waste yang paling 

sering terjadi pada proses produksi di seksi Workshop Engineering dengan 

nilai hasil survey tertinggi untuk overtime dan cutting tools. 

3. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian atau munculnya angka yang 

tinggi unuk pembiayaan tersebut sangat beragam, salah satunya yang 

terpenting adalah belum adanya metode kerja yang standar yang membuat 

karyawan tidak melakukan pekerjaannya dengan benar dan tanpa ada 

pengawasan tersendiri. 

4. Perbaikan yang diberikan penulis yaitu penurunan cost sebanyak kurang lebih 

30% dari seluruh biaya total yang digunakan seksi pertahunnya. 
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6.2 Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai cost reduction di seksi 

Workshop, ada beberapa saran yang mungkin dapat berguna untuk kemajuan dan 

perkembangan perusahaan.  

1. Sebaiknya seksi mengadakan pelatihan dan pemahaman mengenai jenis-jenis 

material yang sering dipakai di seksi tersebut, baik dari indirect material, 

material cutting tool dan metode yang tepat untuk memnggunakannya secara 

efisien. Termasuk pada saat penggunaan di proses kerja, sehingga dapat 

meminimalisir potensi terjadimya lost berupa biaya yang cukup banyak saat 

penggunaannya yang kurang tepat. 

2. Instruksi kerja sebaiknya dilengkapi dengan gambar agar metode kerja untuk 

setiap bagian menjadi lebih jelas. 

3. Sebaiknya seksi membuat aturan baku yang disosialisasikan tentang aturab 

overtime yang dapat menjadi acuan sebagai dasar pengambilan keputusan. 

4. Sebaiknya seksi lebih sering melakukan trial untuk penggunaan barang-

barang yang berkaitan langsung dengan proses produksi, seperti indirect 

material dan cutting tools agar dapat mengetahui perbandingan yang 

signifikan secara terus menerus 
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