
I 
 

TUGAS AKHIR 

 

PENGURANGAN LANGKAH-LANGKAH KERJA UNTUK 

MENINGKATKAN PELAYANAN DI BENGKEL ASTRA 

DAIHATSU PALMERAH JAKARTA 

 

Diajukan guna untuk melengkapi sebagian syarat dalam 

mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) 

 

 

 

  

 

 

 

Disusun Oleh : 

        Nama    : Akhmad Hendytia Jaya 

        NIM    : 41612120053 

        Jurusan    : Teknik Industri 

PROGRAM  STUDI TEKNIK  INDUSTRI 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS  MERCU  BUANA 

JAKARTA 

2017 

 



ii 
 

 



iii 
 

 

 

 

 



iv 
 

ABSTRAK 

 

ASTRA GROUP merupakan dealer otomotif resmi terkemuka dalam 

bidang penjualan, perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang Toyota, 

Daihatsu dan Isuzu. Astra Group berkembang pesat dan outlet-outlet Astra Group 

tersebar diseluruh wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cirebon, 

dan Bali. Di Astra, pelanggan tidak hanya mendapatkan variasi pilihan kendaraan-

kendaraan roda empat yang beragam, namun juga didukung dengan standart 

fasilitas dan proses layanan pelanggan berkualitas yang membuat proses 

pembelian hingga perawatan kendaraan pelanggan menjadi lebih mudah dan 

menyenangkan. 

Berdasarkan Lean yang mempertimbangkan pengeluaran sumber daya 

untuk tujuan lain dari penciptaan nilai bagi pelanggan akhir dimana akan 

dilakukan pengurangan tiga jenis limbah: muda ("non-nilai-tambah"), muri 

("overburden"), dan mura ("tidak merata"),disetiap proses yang ada. Efisiensi 

waktu pengerjaan service berkala menjadi tantangan dimana setiap proses 

memberikan kontribusi yang besar sehingga memakan waktu yang lama. Dan 

dengan implementasi Lean ini akan di dapat proses kerja yang Efisien dimana 

proses kerja dari 2,5 jam menjadi 1 jam dalam melakukan service berkala. 

 

Service Berkala New Prosedur menjadi salah satu cara dalam 

meningkatkan customer satisfaction dan keuntungan serta efektivitas dalam proses 

kerja bengkel. Dimana ada proses dalam service berkala yang bisa kita kurangi 

setiap bagiannya tanpa mengurangi nilai pekerjaan tersebut. Penggabungan dan 

efektifitas serta efisiensi alur kerja menjadi tantangan sendiri. Serta evaluasi di 

setiap proses service dilakukan secara rutin. 

 

 

 

Kata Kunci : Lean, Express Service, Efisisensi dan Efektifitas 
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ABSTRACT 

 

Dealers ASTRA GROUP is a leading automotive hearts official sector 

sales, maintenance, repair and supply of spare parts Toyota, Daihatsu and 

Isuzu.Developing rapidly and outlet- Astra outlet groups scattered throughout 

wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cirebon, and Bali. In the Astra, 

customers not just get variation options four wheel vehicles diversified, but also 

supported with standards have been used and process the make customer service 

qualified purchasing process to become customer care vehicle more easy and fun. 

Based Lean consider spending there resources for review purposes lie 

from creation value for customer and where would do equity three type waste: 

young ( "Non-Value-Added"), muri ( "Overburden"), and mura ( "NO evenly "), 

in each process of translating the  Efficiency Time Periodic execution services 

become challenge where every process contributes is big so it takes a long time. 

With Lean Implementation and singer will be in work processes can be 

streamlined where the process is working process from 1 hour to 2.5 hours being 

hearts do periodic service. 

Periodic services new procedure being hearts prayer one way to improve 

customer satisfaction and profits well as the effectiveness of work processes 

workshop hearts. where there is a service process kita hearts periodic that can 

reduce every parts without reducing the work values. As well as the effectiveness 

of the merger and workflow efficiency Challenges being alone. As well as in 

every evaluation process oerates service performed routin 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era sekarang  ini  sektor  industri  dan  jasa  berkembang  dengan  pesat.  

Dalam  suatu  perusahaan  yang  bergerak  dalam  bidang  manufaktur  maupun  

jasa,  akan  menghasilkan  suatu  keluaran.  Yang  mana  keluaran  tersebut  belum  

tentu  bisa  memenuhi  kepuasan  konsumen  baik  dalam  hal  jumlah,  mutu, atau   

pelayanaan. Salah satunya yaitu Perkembangan teknologi di industri otomotif 

yang sangat berkembang pesat, hal tersebut dapat dirasakan seiring dengan 

membaiknya keadaan ekonomi bangsa Indonesia. Dimana masyarakat Indonesia 

membutuhkan mobilitas yang semakin tinggi dan cepat, oleh karena itu 

dibutuhkan suatu alat transportasi yang harus bisa bergerak secara tepat waktu, 

aman, dan mempunyai after sales service (layanan purna jual) yang memadai. 

Besarnya kebutuhan akan kendaraan bermotor, Astra Daihatsu Palmerah 

bekerja keras meningkatkan kualitas dan kapasitas di bidang purna jual atau yang 

sering kita sebut service / bengkel. Hambatan sering terjadi dimana kecepatan 

waktu perbaikan mobil menjadi sangat penting, dengan mobilitas pelanggan yang 

sangat padat maka bengkel harus bisa menyajikan pelayanan perbaikan yang 

sangat cepat tanpa melupakan hal yang penting yaitu kualitas. 
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Perbaikan rutin yang dilakukan oleh pihak bengkel dan pelanggan berjalan 

mulus, tetapi dengan mobilitas yang tinggi pelanggan ingin waktu perbaikan 

untuk perawatan berkala di persingkat, oleh Karena itu penulis mengangkat judul : 

“PENGURANGAN LANGKAH-LANGKAH KERJA UNTUK 

MENINGKATKAN PELAYANAN DI BENGKEL ASTRA DAIHATSU 

PALMERAH JAKARTA”.  

 

Penulis akan merubah alur perbaikan dan memperpendek waktu perawatan 

berkala. Sehingga pelanggan tak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan 

kondisi semula kendaraannya setelah dilakukan perawatan, dan akan berdampak 

meningkatkan unit entry bengkel. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang dihadapi, yaitu 

bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen dengan 

menganalisa pelayanan yang diberikan apakah telah memenuhi keinginan para 

konsumen nya dan atribut-atribut pelayanan apa saja yang perlu dikembangkan 

dan diperbaiki kualitasnya. 

1.3 Perumusan  Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah  yang  telah  diuraikan  sebelumnya  

dan  dengan  memperhatikan  kondisi  perusahaan  yang  ada  maka  dapat  

dirumuskan  masalah: bagaimanakah mempercepat lead time service berkala di 

bengkel Astra Daihatsu Palmerah dalam meningkatkan service yang bermutu dan 

cepat?  
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1.4 Batasan  Masalah 

Agar  penulisan  laporan  dapat  dilakukan  dengan  baik  dan  

pembahasannya  dapat  terfokus,  maka  permasalahan  yang  diangkat  hanya  

terbatas  pada  : 

1. Pengamatan produksi di perusahaan Astra Daihatsu cabang Palmerah. 

2. Pengumpulan data di stall Service berkala untuk kendaraan Xenia dari 

bulan Oktober 2016 sampai dengan November 2016.  

3. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang 

didapat dari perusahaan dan hasil wawancara dengan pihak – pihak 

yang berkompeten di perusahaan.  

Metode analisa dan pengolahan data yang digunakan lean service. 

1.5 Tujuan  Penelitian 

Adapun  tujuan  yang  ingin  di  capai  dalam  penelitian  ini  adalah  : 

1. Mengetahui penyebab lead time service berkala yang terlalu lama,  

2. Memperpendek lead time service berkala dengan melakukan 

perubahan sitem kerja.  

3. Meningkatkan unit entry dengan melakukan perubahan system kerja di 

area produksi service berkala.  

1.6 Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan laporan tugas akhir ini, 

maka penulisan laporan kami batasi dalam enam bab yaitu :  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah dan sistematika penulisan 
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan mengenai teori teori yang dipakai dalam 

mendukung proses pengolahan data untuk mencari solusi dalam 

pemecahan permasalahan dalam penelitian ini 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang sistematika dan metode pengumpulan 

data serta analisa data disertai dengan gambar diagram alir metode 

penelitian. 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, 

pengumpulan data produksi dan pengolahan data. 

BAB V  ANALISA HASIL 

Bab ini menguraikan analisa terhadap pengolahan data 

menggunakan metode lean service 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan 

pengamatan selama melakukan penelitian dan pemberian saran-

saran terhadap permasalahan yang dihadapi. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Produksi  

Produksi merupakan suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai 

guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam 

memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa 

mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah 

daya guna suatu benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan 

produksi barang. Produksi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk 

mencapai kemakmuran. Kemakmuran dapat tercapai jika tersedia barang dan jasa 

dalam jumlah yang mencukupi. 

Produksi adalah mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk 

memenuhi kebutuhan manusia. Jadi produksi merupakan segala kegiatan untuk 

menciptakan atau menambah guna atas suatu benda yang ditunjukkan untuk 

memuaskan orang lain melalui pertukaran (Magfuri, 1987) Produksi 

menghasilkan barang dan jasa sedangkan bagaimana tahapan tahapan produksi 

dinamai proses produksi karena proses produksi mempunyai landasan teknis yang 

dalam teori ekonomi disebut fungsi produksi (Ace Partadireja, 1987). 

Perusahaan tidak terlepas dari proses produksi dalam melaksanakan 

kegiatan usahanya. Oleh karena itu, perusahaan berusaha agar proses produksi 
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dapat dilaksanakan dengan baik, ekonomis, serta mencegah timbulnya hambatan 

terhadap kegiatan operasi perusahaan. Pengertian proses produksi menurut 

Aquilano (2001) adalah sebagai berikut :  

“A system that uses resources to transform inputs into some desired 

outputs” 

Pengertian perencanaan produksi, menurut Martin K. Starr (1997) adalah 

sebagai berikut : “Production planning is an old venerable term used by 

engineers, economist,intrepreneurs and managers to describer physical work both 

in homes and factories to produce a material product.” 

Sedangkan menurut Sofyan Assauri (2004) definisi proses produksi adalah : 

Proses produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau 

menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sumber-sumber 

(tenaga kerja, mesin, bahan-bahan, dan dana) yang ada.  

2.2 Produktivitas  

Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai 

perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input). Menurut Herjanto, 

produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya 

sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. 

Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri atau 

UKM dalam menghasilkan barang atau jasa. Sehingga semakin tinggi 

perbandingannya, berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. Ukuran-ukuran 

produktivitas bisa bervariasi, tergantung pada aspek-aspek output atau input yang 

digunakan sebagai agregat dasar, misalnya: indeks produktivitas buruh, 

produktivitas biaya langsung, produktivitas biaya total, produktivitas energi, 
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produktivitas bahan mentah, dan lain-lain. 

Muchdarsyah Sinungan (2008), “Produktivitas itu diartikan sebagai 

hubungan antara hasil nyata maupun fisik (barang-barang atau jasa) dengan 

masukanya yang sebenarnya”. Paul Mali seperti yang dikutip oleh Sedarmayanti 

(2001) mengutarakan bahwa: 

“Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang 

dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. 

Oleh karena itu produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara keluaran dan 

masukan dalam satuan waktu tertentu”. Ambar T. Sulistiyani dan Rosidah (2003) 

mengemukakan bahwa “Produktivitas menyangkut masalah akhir, yakni seberapa 

besar hasil akhir yang diperoleh di dalam proses produksi. Dalam hal ini tidak 

terlepas dengan efisiensi dan efektivitas.”  

Menurut Faustino Cardoso Gomez (2001) Berbagai ungkapan seperti 

output, kinerja, efisiensi, efektivitas, dan bang for the buck sering dihubungkan 

dengan produktivitas. Secara umum, pengertian produktivitas dikemukakan orang 

dengan menunjukkan kepada rasio output terhadap input. Bahkan ada yang 

melihat pada performansi dengan memberikan penekanan pada nilai efisiensi. 

Selain efisiensi, produktivitas juga dikaitkan dengan kualitas output, yang diukur 

berdasarkan beberapa standar yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Talizuduhu Ndraha (2002) mengemukakan pengertian produk, produksi 

dan produktivitas sebagai berikut: 

Product adalah hasil (output, a thing produced), production adalah kegiatan 

atau proses memproduksi sesuatu (the act of producing), producer (produser) 

adalah orang atau badan yang memproduksi sesuatu, dan productive adalah kata 
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sifat yang diberikan pada suatu yang mempunyai kekuatan atau kemampuan untuk 

memproduksi sesuatu. Produktivitas (produktivity) mengandung beberapa 

pengertian, pada level filosofis, manjerial dan teknis operasional. 

Menurut Talizuduhu Ndraha (2002) “produktivitas mempunyai konsep 

capability (capacity dan ability) dan menyangkut competence tentang status dan 

peran”. Maka dari itu, produktivitas juga dapat dilihat dari segi kualitasnya dan 

tidak setiap produktivitas hanya dapat dilihat dari output yang dapat dihasilkan 

pegawai saja. 

Siklus produktivitas merupakan salah satu konsep produktivitas yang 

membahas upaya peningkatan produktivitas terus-menerus. Produktivitas yang 

diperhitungkan hanya produk bagus yang dihasilkan saja, jika suatu work center 

banyak mengeluarkan barang cacat dapat dikatakan work center tersebut tidak 

produktif. Keempat kegiatan tersebut sudah menjadi dasar industri dalam 

melakukan peningkatan produktivitas. Siklus produktivitas digunakan sebagai 

dasar perbaikan masalah produksi terutama pada skala industri. Beberapa 

permasalahan yang menyebabkan penurunan produktivitas perusahaan adalah: 

1. Tidak ada evaluasi produktivitas  

2. Keterlambatan pengambilan keputusan oleh manajemen  

3. Motivasi rendah dalam pekerjaan.  

4. Perusahaan tidak mampu berkompetisi dan beradaptasi pada kemajuan 

teknologi dan informasi.  

Upaya peningkatan produktivitas membutuhkan beberapa indikator sebagai 

evaluasi. Salah satu diantaranya adalah metode OEE (Overall Equipment 

Effectiveness). identifikasi permasalahan dapat dilakukan dengan lean production. 
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2.3 Lean  

"Lean," adalah praktek produksi yang mempertimbangkan pengeluaran 

sumber daya untuk tujuan lain dari penciptaan nilai bagi pelanggan akhir akan 

boros, dan dengan demikian target untuk eliminasi . Bekerja dari perspektif 

pelanggan yang mengkonsumsi produk atau jasa, "nilai" didefinisikan sebagai 

setiap tindakan atau proses yang pelanggan akan bersedia untuk membayar. Lean 

manufacturing adalah suatu filosofi manajemen yang kebanyakan berasal dari 

Toyota Production System (TPS) (maka istilah Toyotism juga lazim) dan 

diidentifikasi sebagai "Lean" hanya pada 1990-an. TPS adalah terkenal karena 

fokusnya pada pengurangan dari tujuh limbah asli Toyota untuk meningkatkan 

nilai pelanggan secara keseluruhan, tetapi ada berbagai perspektif tentang cara ini 

adalah yang terbaik dicapai. Pertumbuhan Toyota stabil, dari sebuah perusahaan 

kecil untuk mobil terbesar di dunia, memiliki fokus perhatian pada bagaimana ia 

telah dicapai ini. Lean adalah himpunan "alat" yang membantu dalam identifikasi 

dan penghapusan stabil pemborosan (muda). Sebagai limbah dihilangkan 

meningkatkan kualitas sementara produksi waktu dan biaya berkurang. Contoh 

seperti "alat" yang Value Stream Pemetaan, Lima S, Kanban (sistem tarik), dan 

poka-yoke (kesalahan-pemeriksaan). 

Ada pendekatan kedua Lean Manufacturing, yang dipromosikan oleh Astra, 

di mana fokusnya adalah pada peningkatan "aliran" atau kelancaran pekerjaan, 

sehingga terus menghilangkan mura ("ketidakrataan") melalui sistem dan bukan 

pada 'pengurangan limbah'. Teknik untuk meningkatkan aliran termasuk 

meratakan produksi, "menarik" produksi (dengan cara kanban) dan kotak 

Heijunka. Ini adalah pendekatan fundamental berbeda dari metodologi perbaikan 
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yang paling, yang sebagian dapat menjelaskan kurangnya popularitas. Perbedaan 

antara kedua pendekatan bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan pendekatan utama 

untuk mencapainya. Pelaksanaan kelancaran arus menghadapkan masalah kualitas 

yang sudah ada, dan dengan demikian pengurangan limbah secara alami terjadi 

sebagai konsekuensinya. Keuntungan diklaim untuk pendekatan ini adalah bahwa 

secara alami mengambil perspektif sistem-lebar, sedangkan limbah fokus kadang-

kadang salah mengasumsikan perspektif ini. Kedua Lean dan TPS dapat dilihat 

sebagai longgar terhubung set prinsip-prinsip berpotensi bersaing yang tujuannya 

adalah pengurangan biaya dengan penghapusan limbah. Prinsip-prinsip ini 

meliputi:. Tarik pengolahan, Sempurna pertama waktu yang berkualitas, 

minimisasi limbah, perbaikan terus-menerus, Fleksibilitas , Membangun dan 

mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pemasok, Autonomation 

meratakan, beban dan aliran Produksi dan kontrol Visual. Sifat terputus dari 

beberapa prinsip-prinsip ini mungkin muncul dari fakta bahwa TPS telah tumbuh 

pragmatis sejak tahun 1948 karena menanggapi masalah-masalah yang melihat 

dalam fasilitas produksi sendiri. Jadi apa yang seseorang melihat hari ini adalah 

hasil dari sebuah 'kebutuhan' didorong untuk meningkatkan belajar di mana setiap 

langkah telah dibangun pada ide-ide sebelumnya dan bukan sesuatu yang 

didasarkan pada kerangka teoritis. 

Tampilan Toyota adalah bahwa metode utama Lean bukan alat, tetapi 

pengurangan tiga jenis limbah: muda ("non-nilai-tambah"), muri ("overburden"), 

dan mura ("tidak merata"), untuk mengekspos masalah secara sistematis dan 

menggunakan alat-alat mana yang ideal tidak dapat dicapai. Dari perspektif ini, 

alat workarounds disesuaikan dengan situasi yang berbeda, yang menjelaskan 
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setiap inkoherensi nyata dari prinsip-prinsip di atas Juga dikenal sebagai produksi 

massal fleksibel, TPS memiliki konsep dua pilar:. Just-in-time (JIT) atau "aliran", 

dan "autonomation" (otomatisasi pintar). Penganut pendekatan Toyota akan 

mengatakan bahwa kelancaran pengiriman mengalir dari nilai mencapai semua 

perbaikan lain sebagai efek samping. Jika produksi mengalir sempurna maka tidak 

ada persediaan, jika pelanggan dihargai adalah fitur yang hanya diproduksi, 

kemudian merancang produk dan usaha disederhanakan hanya dikeluarkan pada 

fitur nilai-nilai pelanggan. Yang lain dari dua pilar TPS adalah aspek yang sangat 

manusiawi dari autonomation, dimana otomatisasi dicapai dengan sentuhan 

manusia. "sentuhan manusia" di sini berarti untuk mengotomatisasi sehingga 

mesin / sistem dirancang untuk membantu manusia dalam berfokus pada. apa 

yang manusia lakukan yang terbaik. Hal ini bertujuan, misalnya, untuk 

memberikan mesin cukup kecerdasan untuk mengenali kapan mereka bekerja 

normal dan bendera ini untuk perhatian manusia. Jadi, dalam hal ini, manusia 

tidak akan harus memantau produksi normal dan hanya harus fokus pada kondisi 

abnormal. 

Oleh karena itu implementasi lean terfokus pada mendapatkan hal yang 

tepat untuk tempat yang tepat pada waktu yang tepat dalam jumlah yang tepat 

untuk mencapai alur kerja yang sempurna, sementara meminimalkan limbah dan 

menjadi fleksibel dan dapat berubah. Konsep-konsep ini fleksibilitas dan 

perubahan yang terutama diperlukan untuk memungkinkan meratakan produksi, 

menggunakan alat seperti SMED, tetapi memiliki analog mereka dalam proses-

proses lain seperti penelitian dan pengembangan (R & D). Fleksibilitas dan 

kemampuan untuk perubahan adalah dalam batas-batas dan tidak terbuka, dan 
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persyaratan kemampuan karena itu sering tidak mahal. Lebih penting lagi, semua 

konsep-konsep ini harus dipahami, dihargai, dan dianut oleh karyawan yang 

sebenarnya yang membangun produk dan karena itu memiliki proses yang 

memberikan nilai. Aspek budaya dan manajerial Lean mungkin lebih penting 

daripada alat-alat yang sebenarnya atau metodologi produksi itu sendiri. Ada 

banyak contoh implementasi alat Bersandar tanpa manfaat berkelanjutan, dan ini 

sering disalahkan pada pemahaman yang lemah Lean seluruh seluruh organisasi. 

Muri adalah semua pekerjaan tidak masuk akal bahwa manajemen membebankan 

pada pekerja dan mesin karena organisasi miskin, seperti membawa beban berat, 

memindahkan barang-barang sekitar, tugas-tugas berbahaya, bahkan bekerja 

secara signifikan lebih cepat dari biasanya. Hal ini mendorong orang atau mesin 

yang melampaui batas-batas alam. Ini hanya mungkin bertanya tingkat yang lebih 

besar kinerja dari suatu proses daripada yang dapat menangani tanpa mengambil 

jalan pintas dan informal memodifikasi kriteria keputusan. Pekerjaan tidak masuk 

akal adalah hampir selalu merupakan penyebab beberapa variasi. 

Untuk menghubungkan ketiga konsep sederhana di TPS dan dengan 

demikian Lean. Pertama, muri berfokus pada persiapan dan perencanaan proses, 

atau apa kerja dapat dihindari secara proaktif dengan desain. Selanjutnya, mura 

kemudian memfokuskan pada bagaimana desain pekerjaan dilaksanakan dan 

penghapusan fluktuasi pada penjadwalan atau tingkat operasi, seperti kualitas dan 

volume. Muda ini kemudian ditemukan setelah proses di tempat dan ditangani 

dengan reaktif. Hal ini terlihat melalui variasi dalam output. Ini adalah peran 

manajemen untuk memeriksa muda, dalam proses dan menghilangkan penyebab 

yang lebih dalam dengan mempertimbangkan koneksi ke muri dan mura sistem. 



13 
 

 
 

Para muda dan inkonsistensi mura harus makan kembali ke muri, atau 

perencanaan, tahap untuk proyek berikutnya. 

Sebuah contoh khas dari interaksi dari limbah ini adalah perilaku 

perusahaan "membuat angka" sebagai akhir dari pendekatan periode pelaporan. 

Permintaan dibangkitkan untuk 'membuat rencana,' meningkat (mura), ketika 

"angka" yang rendah, yang menyebabkan produksi untuk mencoba menekan 

kapasitas ekstra dari proses, yang menyebabkan rutinitas dan standar yang harus 

diubah atau diregangkan. Hal ini meregangkan dan improvisasi mengarah ke 

muri-gaya limbah, yang mengarah ke downtime, kesalahan dan mengalir kembali, 

dan menunggu, sehingga muda menunggu, koreksi dan gerakan. 

Para muda tujuh asli: 

1. Transportasi (bergerak produk yang tidak benar-benar diperlukan untuk 

melakukan pemrosesan). 

2. Persediaan (semua komponen, bekerja dalam proses dan produk jadi 

tidak diproses). 

3. Gerak (orang atau peralatan bergerak atau berjalan lebih dari yang 

dibutuhkan untuk melakukan pemrosesan). 

4. Menunggu (menunggu langkah produksi berikutnya).  

5. Berlebih (produksi depan permintaan). 

6. Lebih Pengolahan (yang dihasilkan dari alat miskin atau desain produk 

menciptakan aktivitas). 

7. Cacat (upaya untuk terlibat dalam memeriksa dan memperbaiki cacat). 

 

 



14 
 

 
 

2.4 Hakikat Pemborosan (Muda)  

Kegiatan tanpa nilai tambah dalam bahasa Jepang disebut muda (artinya  

adalah penghamburan, mubazir, atau pemborosan, harap dibedakan dengan muda 

dalam bahasa Indonesia). Dalam proses produksi baik produk maupun jasa 

kapasitas 

kerja sama dengan kerja produktif ditambah muda. Untuk meningkatkan 

produktifitas, muda adalah hal yang harus kita hilangkan. Toyota telah 

mengidentifikasikan tujuh jenis pemborosan yang tidak menambah nilai dalam 

proses bisnis dan manufaktur, yang akan dijelaskan di bawah ini. anda dapat 

menerapkannya ke dalam pengembangan produk, penerimaan pesanan, dan di 

kantor, tidak hanya pada jalur produksi. Berikut adalah tersebut beserta 

pemborosan kedelapan yang saya masukkan. 

1. Produksi berlebih (overproduction). Memproduksi barang-barang yang belum 

dipesan, akan menimbulkan pemborosan seperti kelebihan tenaga kerja dan 

kelebihan tempat penyimpanan dan biaya transportasi yang meningkat karena 

adanya persediaan berlebih.  

2. Menunggu (waktu). Para pekerja hanya mengamati mesin otomatis yang 

sedang berjalan atau menunggu antrian pada proses selanjutnya, dan lain 

sebagainya atau menganggur saja karena kehabisan material, keterlambatan 

proses, mesin rusak, dan bottleneck (sumbatan) kapasitas.  

3. Transportasi yang tidak perlu. Memindahkan barang dalam proses (WIP) 

dalam jarak yang jauh, menciptakan angkutan yang tidak efisien, atau 

memindahkan material, komponen atau barang jadi ke dalam atau ke luar 

gudang atau antar proses. 
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4. Memproses secara berlebih atau secara keliru. Melakukan langkah yang tidak 

diperlukan untuk memproses komponen. Melaksanakan pemprosesan yang 

tidak efisien karena alat yang buruk, menyebabkan gerakan yang tidak perlu 

dan memproduksikan barang cacat. Pemborosan juga terjadi juga terjadi ketika 

membuat produk yang memiliki kualitas lebih tinggi dari yang diperlukan. 

5. Persediaan berlebih. Kelebihan material, barang dalam proses, atau barang jadi 

menyebabkan lead time yang panjang, barang kadaluarsa, barang rusak, 

peningkatan biaya dan penyimpanan, dan keterlambatan. Persediaan berlebih 

dapat menyembunyikan masalah seperti ketidak seimbangan produksi, 

keterlambatan pengiriman dari pemasok, produk cacat, mesin rusak, dan waktu 

set up yang panjang.  

6. Gerakan yang tidak perlu. Setiap gerakan karyawan yang mubazir saat 

melakukan pekerjaannya seperti mencari dan meraih atau menumpuk 

komponen, alat dan lain sebagainya. Berjalan juga merupakan pemborosan.  

7. Produk cacat. Memproduksi komponen yang cacat atau yang memerlukan 

perbaikan. Perbaikan atau pengerjaan ulang, scrap, memproduksi barang 

pengganti, dan inspeksi berarti tambahan penanganan, waktu, dan upaya sia-

sia.  

Kreativitas karyawan yang tidak dimanfaatkan. Kehilangan waktu, gagasan, 

keterampilan, peningkatan dan kesempatan belajar karena tidak melibatkan 

atau mendengarkan karyawan anda Untuk melaksanakan pengoperasian yang 

efisien, dibuatlah suatu mekanisme pengerjaan kendaraan yang bermaksud 

menghilangkan muri (ketidak perluan), muda (kesia-siaan), dan mura (ketidak 

merataan).  
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Hal ini dilakukan dengan cara Mempersingkat alur kerja disekitar 

kendaraan :  

a. Coba untuk lebih berkonsentrasi pada pekerjaan di area yang sama dan 

lakukan dalam satu waktu.  

b. Alur gerakan disekitar kendaraan harus dimulai dari tempat duduk 

penumpang dan berakhir setelah teknisi mengelilingi kendaraan.  

c. Alat-alat, instrumen-instrumen, dan suku cadang pengganti harus 

disiapkan sebelumnya dan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau  

Memperbaiki posisi kerja. Posisi berdiri adalah merupakan posisi dasar 

pengerjaan. Oleh karena itu, cobalah untuk sedapat mungkin 

mengurangi posisi duduk atau jongkok.  

Menghilangkan waktu idle. Menghilangkan waktu idle dengan cara 

mengelompokkan tugas seperti pengurasan oli dan pemanasan mesin 

dengan item-item kerja lain.  

8. Mengurangi frekuensi gerakan mengangkat. Klasifikasikan ke dalam item-

item kerja berdasarkan posisi pengangkatan dan konsentrasikan tugas 

bersama-sama, sehingga semua pekerjaan yang dapat dilakukan dengan posisi 

yang sama dilakukan pada waktu yang bersamaan. 

2.5 Service Berkala  

2.5.1 Tujuan Service Berkala 

Service Cepat merupakan satu hal yang sangat penting dalam dunia 

bisnis karena service merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada 

pelanggan. Service juga menjadi salah satu pertimbangan seseorang untuk 

memutuskan membeli produk atau menggunakan jasa dari sebua 
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perusahaan. Service yang buruk bisa membuat pelanggan lari dan beralih 

ke perusahaan pesaing. Mengingat begitu pentingnya service bagi 

kelangsungan usaha kita, sudah selayaknya bila kita selalu menjaga service 

kita kepada pelanggan. Service Cepat adalah setiap kegiatan yang 

diperuntukkan atau ditujukan untuk memberikan kepuasan pelayanan yang 

diberikan oleh Bengkel Astra Daihatsu Palmerah kepada pelanggan secara 

memuaskan. Sebuah kendaraan dirancang dari sejumlah part-part yang 

dapat menjadi aus, lemah atau berkarat sehingga menurunkan performa 

kendaraan, yang tergantung pada kondisi atau lamanya penggunaan. Part-

part yang berperan dalam penurunan performa, memerlukan perawatan 

berkala, oleh karena itu lakukan penyetelan atau penggantian part untuk 

mempertahankan performa. Dengan melaksanakan perawatan berkala, hal-

hal berikut dapat terwujud sehingga kepercayaan pelanggan terjaga : 

1. Masalah yang lebih besar dengan kendaraan pelanggan di kemudian 

hari dapat dihindari  

2. Kendaraan dapat dipelihara dalam kondisi yang memenuhi 

persyaratan peraturan yang ditetapkan.  

3. Kendaraan menjadi lebih awet.  

4. Pelanggan dapat menikmati pengendaraan yang aman dan ekonomis  

2.5.2 Posisi Lift dan Alur Pengerjaan Kendaraan Perawatan Berkala  

Di bawah ini adalah uraian alur kerja pada masing-masing posisi lift. 

Sebagai aturan, ke 9 posisi lift yang diuraikan di bawah ini akan memungkinkan 

teknisi menyelesaikan seluruh pekerjaan pemeriksaan. Oleh karena itu, 

pemeriksaan yang efisien dapat dilakukan dengan cara meminimalkan frekuensi 
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penggunaan lift Posisi Lift13 (lift masih berada dibawah) 

Sebelum pemeriksaan letakkan alas kaki, penutup dan lain-lain didalam 

kendaraan pelanggan untuk melindungi dari kotoran atau goresan dan bersiaplah 

untuk memulai pemeriksaan. 

 

Gambar 2.1 Posisi Lift 1 

Posisi Lift 2 (lift naik sedikit) 

Pada posisi Disini dilakukan pemeriksaan suspensi balljoint 

 

Gambar 2.2 Posisi Lift 2 

Posisi Lift 3 (lift naik tidak sampai puncak) 

Periksa bagian bawah kendaraan. Untuk mengurangi waktu idle, periksa 

kendaraan saat oli mesin sedang dikuras dengan bergerak dari bagian depan 

kendaraan lalu ke belakang kemudian kembali ke depan. 
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Gambar 2.3 Posisi lift 3 

Posisi Lift 4 (lift naik sampai dipertengahan) 

Berjalanlah mengitari kendaraan lakukan pemeriksaan terutama pada roda-roda 

dan rem.  

 

Gambar 2.4 Posisi lift 4 

Posisi Lift 5 (lift naik sedikit) 

Periksa getaran pada rem dan kuras fluida rem dari silinder master rem.

 

Gambar 2.5 Posisi lift 5 
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Posisi Lift 6 (lift naik sampai dipertengahan) 

Ganti fluida rem dan pasang roda-roda. 

 

Gambar 2.6 Posisi lift 6 

Posisi Lift 7 (lift naik sedikit, ban-ban menyentuh lantai) Pemeriksaan 

dilakukan terutama di ruang mesin. Akan tetapi, karena pemeriksaan pada area-

area lain juga dilakukan maka semua pemeriksaan tersebut harus digabungkan dan 

dilakukan dengan efisien.Untuk mengurangi waktu idle, atur pekerjaan sehingga 

semua pemeriksaan dapat dilakukan dengan efisien sebelum menghidupkan 

mesin,selama memanaskan mesin dan setelah memanaskan mesin. 

 

Gambar 2.7 Posisi lift 7 
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Posisi Lift 8 (lift dinaikkan sampai puncak) Lakukan pemeriksaan akhir pada area-

area yang telah diperiksa, part-part yang diganti dan kebocoran fluida serta oli. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Posisi Lift 8 

Posisi lift 9 (lift tidak dinaikkan) Bersihkan berbagai macam area kendaraan dan 

lakukan pekerjaan perawatan lainnya. 

 

Gambar 2.9 Posisi Lift 9 

2.5.3 Prosedur Tes Jalan Kendaraan Perawatan Berkala 

Tes jalan merupakan bagian dari proses pemeriksaan akhir kendaraan oleh 

foreman terhadap hasil pekerjaan mekanik. Tes jalan bertujuan untuk mengetahui 

dikerjakan/diperbaiki. Berikut adalah item-item yang diperiksa pada kendaraan 

selama melakukan tes jalan : 

1. Sistem Rem  

a. Pada saat melepas rem tangan, ketika kendaraan hendak berjalan 

periksa apakah ada gejala tertahan akibat rem. 
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b. Periksa apakah rem berfungsi sesuai dengan besarnya gaya yang 

diberikan ada pedal dan tidak ada gejala menarik ke satu sisi.  

c. Pastikan bahwa rem tidak berdecit.  

d. Periksa apakah tersedia jarak yang cukup bagi pedal rem untuk 

bergerak.  

e. Periksa apakah ada ketidaknormalan seperti vibrasi atau 

“ngempos” pada saat pengereman  

f. Posisikan kendaraan pada tanjakkan. Periksa apakah kendaraan 

tidak bergerak ketika kendaraan berada di tanjakan dan rem tangan 

di fungsikan. 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Pemeriksaan sistem rem 

2. Sistem Pemindah Daya (Manual)  

a. Pindahkan gigi 1 dan periksa apakah clutch mengait dengan mulus 

ketika kendaraan mulai bergerak dan tidak terjadi slip ketika 

berakselerasi.  

b. Periksa apakah ada noise atau vibrasi yang abnormal ketika pedal 

dilepas.  

3. Sistem Pemindah Daya (Otomatis)  

a. Periksa transmisi berpindah naik turun secara otomatis ketika 

dikemudikan dalam range “2” atau “D”.  
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b. Periksa apakah tidak ada sentakan, gejala tersendat, atau seli ketika 

mulai dijalankan, selama pengendaraan normal, atau ketika gigi 

berubah. 

 

 

Gambar 2.11 Pemeriksaan sistem pemindah daya 

4. Sistem Kemudi 

a. Periksa apakah roda kemudi berada di posisi yang benar ketika 

roda-roda diarahkan lurus ke depan. 

b. Periksa apakah roda kemudi tidak menarik ke satu arah.  

c. Periksa apakah ada noise yang abnormal, gejala tertahan dan 

apakah roda kemudi bekerja dengan mulus dan kembali ke posisi 

semula secara alami.  

d. Periksa apakah roda kemudi berguncang, bergetar, terasa ada gejala 

melayang, dll. 

 



24 
 

 
 

 

Gambar 2.12 Pemeriksaan sistem kemudi 

Periksa apakah ada vibrasi dan noise yang abnormal ketika kendaraan 

sedang bergerak dari setiap komponen berikut ini : 

1. Mesin;  

2. Drive Train;  

3. Sistem Suspensi;  

4. Sistem Kemudi;  

5. Sistem rem; 

6. Body 

Pemeriksaan dilakukan baik pada kondisi jalan yang halus, kasar ataupun 

bergelombang. 

 

Gambar 2.13 Pemeriksaan Vibrasi dan Noise pada Kendaraan 
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2.6 Produktifitas Mekanik 

Produktifitas mekanik merupakan kemampuan 1 orang mekanik 

mengerjakan kendaraan masuk bengkel yang melakukan perawatan atau 

perbaikan setiap harinya. Pada umumnya penentuan besarnya target produktifitas 

mekanik dilihat dari besarnya 

unit entry dan jumlah mekanik yang terdapat pada suatu bengkel. Untuk 

menghitung 

pencapaian produktifitas mekanik digunakan rumus sebagai berikut : 

Unit Entry 

Produktifitas Mekanik  =  

( Jumlah Hari Kerja X Jumlah Mekanik ) 

Analisa pencapaian produktifitas mekanik : 

1. Persentase produktifitas mekanik terhadap target.  

2. Persentase rasio produktifitas mekanik terhadap kapasitas stall.  

3. Usaha-usaha peningkatan produktifitas mekanik :  

4. Pengendalian jumlah , skill / knowledge dan komposisi mekanik  

5. Update skill dan speed mekanik melalui regular training dan On The Job 

Training  

6. Pengaturan komposisi mekanik  

7. Peningkatan unit entry bengkel  
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2.7 Produktifitas Stall  

Kemampuan 1 stall bengkel menampung kendaraan masuk bengkel yang 

melakukan perawatan atau perbaikan setiap hari. Rumus produktifitas stall 

adalah : 

Unit Entry 

Produktifitas Stall = 

Jumlah Hari Kerja X Jumlah Stall Repair 

Analisa pencapaian produktifitas stall : 

1. Persentase produktifitas stall terhadap target  

2. Persentase rasio produktifitas stall terhadap kapasitas stall  

Usaha-usaha peningkatan produktifitas stall : 

1. Pengendalian distribusi penempatan kendaraan di stall  

2. Pengendalian proses aliran masuk dan keluar area bengkel  

3. Pengembangan dan penataan pemanfaatan stall bengkel  

4. Peningkatan unit entry bengkel  

2.8 Efektivitas Mekanik  

Efektifitas mekanik adalah persentase pencapaian penggunaan atau 

pemanfaatan jam kerja (flate rate) yang disediakan oleh bengkel untuk mekanik 

terhadap suatu jenis pekerjaan. Pencapaian efectivitas mekanik umumnya 

dievaluasi tiap bulan. Untuk menghitung efektifitas mekanik digunakan rumus 

sebagai berikut : 

   Total Flate Rate Yang Dihasilkan (1 Bulan) 

Efektifitas Mekanik : x 100% 

 Total Jam Tersedia (1 Bulan) 
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2.9.Kerangka Pemikiran 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.14 Kerangka Pemikiran 

 

2.10. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan 

dengan permasalahan yang akan diteliti tentang lean service, DMAIC, value 

stream mapping, dan root cause analysis. 
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Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

No Nama Metode Tujuan Hasil 

1 

Fijar 

Alpasa 

(2014) 

Define, 

Measure, 

Analyze, 

Improve, 

Control 

Untuk mengurangi 

waktu tunggu 

pelayanan 

Perbaikan total 

waktu proses 

pelayanan pewarnaan 

yang sebelumnya 

adalah 3064 detik 

menjadi 2968 detik, 

sehingga terdapat 

penurunan sebesar 

3,13%. Untuk 

perbaikan terhadap 

penyimpanan alat,  

menurun dari 739 

detik menjadi 636 

detik, perubahan 

terjadi sebesar 

13,93%. 

2 
Harliwantip 

(2014) 

Value 

Stream 

Mapping 

dan Root 

Cause 

Analysis 

Untuk mengetahui 

waste dan waste 

kritis yang terjadi 

pada perusahaan air 

minum banyuwangi 

Terdapat 7 waste 

yang terjadi yaitu 

waste over 

production, defect, 

unnecessary 

inventory, 

inappropriate 

processing, excessive 

transportation, 

waiting dan 

unnecessary motion. 

Sedangkan waste 

kritis pada proses 

pelayanan sambung 

baru PDAM 

Banyuwangi adalah 

waste waiting, waste 

defect dan waste 

inappropriate 

processing 
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3 

Zulfa Fitri 

Ikatrinasari 

(2014) 

Value 

Stream 

Mapping 

Untuk mengetahui 

waste yang terdapat 

pada proses 

sertifikasi di 

Direktorat Jendral 

Perhubungan Udara 

Penurunan Cycle 

time yang signifikan 

dari 94,5 hari 

menjadi 29,5 hari 

sehingga terdapat 

penurunan sebesar 

69% 

No Nama Metode Tujuan Hasil 

4 
Kiran M 

(2013) 

Root Cause 

Analysis, 

Total 

Productive 

Maintenance 

Untuk 

mengidentifikasi 

kerusakan utama 

yang menyebabkan 

hilangnya produksi 

untuk perusahaan 

atau tidak 

tercapainya target 

produksi 

Teridentifikasi 

terdapat kerusakan 

pada edge roll dan 

terjadi slip pada 

rantai, menggunakan 

torque wrench untuk 

menghindari rantai 

yang slip 

5 

Rumbidzayi 

Muvunzi 

(2013) 

Valu 

Stream 

Mapping 

Untuk 

menghilangkan 

waste dan 

menignkatkan 

produktivitas 

Produktivitas 

menigkat dari 20220 

lembar/bulan mnjadi 

28350 lembar/bulan 

6 

 Goutam 

Kundu  

(2012) 

Six Sigma 

Identifikasi 

Critical Succes 

Factors pada 

industri IT Service 

Faktor-faktor yang 

terindentifikasi untuk 

di lakukan perbaikan 

diantaranya 

Management 

Leadership, 

Management 

Support, Top 

Management 

Commitment, 

Organizational 

Culture, 

Communication, 

Financial 

Capability, Traning 

and Skill Building, 

Measurtment 

Framework. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Obyek Penelitian 

 Obyek penelitian dilakukan di Bengkel Astra Daihatsu Palmerah. Pada 

penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah konsumen yang pernah 

melakukan service mobil dengan tingkat kecepatan kerja karyawan untuk 

memberikan kepuasan kepada para pelanggan. 

3.2 Identifikasi Masalah 

 Dalam tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang dihadapi, 

yaitu bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada konsumen dengan 

menganalisa pelayanan yang diberikan apakah telah memenuhi keinginan para 

konsumennya dan meningkatkan kecepatan waktu dalam melakukan service 

terhadap kendaraan mobil yang akan di srvice dan perbaiki kualitasnya.  

3.3 Penelitian Pendahuluan 

Langkah pertama sebelum melakukan penelitian adalah dengan melakukan 

observasi atau penelitian pendahuluan terhadap sistem yang akan dijadikan bahan 

penelitian. Dalam penelitian ini sistem yang teliti adalah system service di 

bengkel Astra Daihatsu Palmerah. Pada langkah observasi ini, kita akan 
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mendapatkan informasi mengenai isu-isu atau permasalahan yang timbul pada 

system kerja bengkel tersebut. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini didapat melalui: 

1. Studi Pustaka 

Dimana pada metode ini, penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data 

yang didapatkan dari buku-buku literatur yang dapat mendukung dalam 

melakukan penelitian. Sehingga literatur tersebut dapat dijadikan sebagai 

landasan teoritis dalam menyelesaikan permasalahannya. 

 2. Penelitian Lapangan 

 a.  Studi Lapangan atau Observasi 

Pada metode ini data maupun informasi didapatkan langsung dari 

objek yang diteliti dengan melakukan pencatatan dan pengamatan 

terhadap semua aspek yang ada terutama yang mendukung 

penelitian. 

 b.  Literatur Data Perusahaan 

Data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini didapatkan dari 

literatur yang ada di perusahaan meliputi sejarah berdirinya, visi, 

misi dan informasi lainnya. 
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3.4.2 Data yang Dibutuhkan 

Data-data yang dijadikan sebagai bahan penelitian dari kedua metode yang 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Data umum perusahaan yang meliputi sejarah berdirinya perusahaan,  

2. Data mengenai kondisi proses service berkala. Dimana data tersebut 

meliputi layout lini produksi, stasiun kerja, elemen kerja dan 

keterkaitan tiap-tiap elemen kerja. 

 

3.5 Pembahasan 

 Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai 

pelitian yang telah dilakukan mengarah kepada analisa hasil implementasi 

sebelum ditarik kesimpulan. 

1.  Pembahasan tes kecukupan dan keseragaman data 

 Dalam proses ini akan dilakukan pembahasan untuk mengetahui tes 

kecukupan dan keseragaman data yang didapat dari pengamatan. 

2.  Pembahasan uji validitas dan reliabilitas 

Dalam proses ini akan dilakukan pembahasan uji validitas dan reliabilitas 
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Flowchat 

Berikut diagram alir dari penelitian yang dilakukan, yang dapat digunakan 

sebagai kontrol dari proses penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Flow Chart 

Perumusan Masalah 

Tujuan penelitian 

Ruang lingkup Penelitian 

Pengumpulan data 

1. Data Service yang terjadi 

2. Pengamatan Waktu  

3. Data Output Produksi Yang harus dipenuhi 

4. Waktu kerja efektif 

 

Pengolahan Data Metode : 

1. Pengurangan langkah-langkah 

kerja 

2. Perhitungan waktu lean 

service 

 

Kesimpulan 

Dan Saran 

Analisa 

Hasil Penelitian 

Studi Pendahuluan 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Pengumpulan Data 

4.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

ASTRA GROUP merupakan dealer otomotif resmi terkemuka dalam 

bidang penjualan, perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang Toyota, 

Daihatsu dan Isuzu.Astra Group berkembang pesat dan outlet-outlet Astra Group 

tersebar diseluruh wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cirebon, 

dan Bali. Seiring dengan berjalannya waktu hingga saat ini Astra Group telah 

memiliki outlet resmi Toyota, outlet resmi Daihatsu dan outlet resmi Isuzu yang 

telah memenuhi standar internasional serta dilengkapi dengan fasilitas 

pendukung berupa perawatan kendaraan, penyediaan suku cadang, serta 

perbaikan maupun pengecatan bodi kendaraan yang bekerjasama dengan 

berbagai perusahaan asuransi terkemuka. Astra Group juga menyediakan fasilitas 

perusahaan pembiayaan pemilikan kendaraan dengan nama Astra Finance 

sehingga sangat memudahkan para pelanggan yang ingin membeli kendaraan. 

 

 



35 
 

 
 

4.1.1.1   Kemudahan  Proses 

1. Kemudahan mendapatkan informasi mengenai dealer-dealer resmi 

Astra Daihatsu, dengan menyediakan berbagai sumber informasi 

mulai dari: showroom, bengkel, pameran, situs web, telepon, call 

center dan lain-lain. 

2. Kemudahan pembelian kendaraan dengan menyediakan berbagai 

fasilitas, termasuk proses kredit dan asuransi kendaraan. 

3. Kemudahan   perawatan   kendaraan   dengan   fasilitas   yang   

lengkap nyaman, serta pelayanan yang ramah dan handal. 

4. Kemudahan mendapatkan spare parts kendaraan dengan jaminan 

kualitas terbaik. 

4.1.1.2   Kehandalan Proses 

1. Wiraniaga & Service Advisor yang Profesional. 

2. Teknisi yang bersertifikat & bertaraf  Internasional.  

3. Peralatan service khusus (SST) yang hi-tech sehingga diagnosa 

masalah kendaraan semakin cepat dan tepat. 

4. Garansi resmi atas perawatan dan spare parts kendaraan. 

 4.1.1.3  Visi dan Misi Perusahaan 

Adapun visi dari Astra Group adalah : 

Menjadi supplier komponen otomotif kelas dunia, sebagai mitra usaha 

pilihan utama di Indonesia dengan didukung kemampuan engineering 

yang handal. 

Sedangkan misi dari Astra group adalah : 

1. Mengembangkan industri komponen otomotif yang handal dan 
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kompetitif, serta menjadi mitra strategis bagi para pemain industri 

otomotif di Indonesia dan regional. 

2. Menjadi warga usaha yang bertanggungjawab dan memberikan 

kontribusi positif kepada stakeholders. 

4.2  Identifikasi Masalah 

4.2.1 Pengolahan Data Perusahaan 

Dengan mengikuti alur proses pengerjaan kendaraan Express Service, 

penulis mengumpulkan data total waktu proses pengerjaan kendaraan Express 

Service. Dalam 1 hari penulis menargetkan mendapat data total waktu proses 

pengerjaan kendaraan 2 unit kendaraan untuk setiap jenis pekerjaannya. Jenis 

pekerjaan yang penulis maksud adalah C. 1000 km, 5000  km,10.000 km, 20.000 

km dan 40.000 km serta kelipatannya. 

Selama pengumpulan data, penulis berhasil mengumpulkan data total 

waktu proses pengerjaan kendaraan Express Service sebanyak 146 unit 

kendaraan. Dari data tersebut penulis mengambil rata-rata total waktu dari tiap 

jenis pekerjaannya.  
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Berikut tabel rata-rata total waktu proses pengerjaan kendaraan Express 

Service berdasarkan jenis pekerjaannya yang telah penulis kumpulkan :  

Tabel 4.1 : Rata-rata Total Waktu Proses Pengerjaan Kendaraansebelum 

perbaikan 

 

 

 Rumus:   

      total waktu proses unit kendaraan  

Rata-rata total waktu proses pengerjaan  = 

             Jumlah unit kendaraan 

 

Selain mengumpulkan data total waktu pengerjaan kendaraan Express Service, 

dari 146 unit di atas penulis juga mengumpulkan data waktu pengerjaan kendaraan 

Express Service pada setiap prosesnya. Proses tersebut adalah servis (dikerjakan 

oleh mekanik), penggantian oli (petugas lubing), pengetesan  kendaraan (foreman) 

dan pencucian kendaraan (petugas washing). Proses tersebut juga meliputi waktu 

antrian pada tiap perpindahan prosesnya.  

 

Jenis Pekerjaan Unit Kendaraan Rata-rata Total Waktu Proses 

Pengerjaan (menit) 

     C. 1000 km 46 4

9      C. 5000 km 25 7

9 C. 10.000 km 43 115 

C. 20.000 km 28 119 

C. 40.000 km 4 1

6

1 
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Berikut  adalah  tabel data waktu pengerjaan kendaraan Express Service  pada 

setiap prosesnya :  

 

Tabel 4.2 : Rata-rata Waktu Pengerjaan Kendaraan Express Service Pada Tiap 

Proses 

 

 

Jenis Pekerjaan 

Rata-rata Waktu Pada Tiap Item Proses (menit) 

 

Servis 

Antri Stall 

Lubing 

Ganti 

Oli 

Tes 

Jalan 

Antri Stall 

Washing 

Pencuci

an 

Kendara

an C. 1000 km 20   5  

 

 

 

14 

 

 

 

 

1

1 

C. 5000 km 24  

 

 

9 

 

 

 

11 

 

 

 

11 

C. 10.000 km 57 

C. 20.000 km 63 

C. 40.000 km 83 

 

 

Rumus:  

      Total Waktu Proses Unit Kendaraan 

tiap item Rata- rata waktu pada tiap item :  : 

              Jumlah Uunit Kendaraan 
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4.2.2 Analisa Data 

Dari tabel 4.1  dapat  dilihat  proses  pengerjaan kendaraan Express   

Service yang melebihi standar. Hal tersebut terjadi untuk jenis pekerjaan C 

5000 km,    C 10.000 km, C 20.000 km dan C 40.000 km serta 

kelipatannya. Sedangkan  untuk C 1000 km rata-rata total waktu proses 

pengerjaan kendaraan sudah sesuai dengan standar tapi tidak menutup 

kemungkinan dapat dikurangi lagi waktu  proses pengerjaannya. 

Sedangkan dari tabel 4.2 dapat diketahui rata-rata waktu pengerjaan 

kendaraan Express Service pada tiap prosesnya. Dari sini dapat diketahui 

item proses mana yang dapat dikurangi waktu pengerjaanya atau bahkan 

proses tersebut dihilangkan sehingga dapat mengurangi waktu total proses 

pengerjaan kendaraan Express    Service.  Item proses yang dapat dikurangi 

waktupengerjaannya adalah pada proses servis oleh mekanik dan tes jalan 

oleh foreman. Sedangkan item proses yang dapat dihilangkan adalah 

antrian pada stall lubing dan stall washing. 

Berdasarkan analisa data dari data yang telah dikumpulkan oleh penulis 

terhadap proses pengerjaan kendaraan Express Service, ada 4 masalah yang 

harus dicari pemecahannya. Masalah tersebut yaitu : 

1. Bagaimana mengurangi waktu proses pengerjaan kendaraan oleh 

mekanik, 

2. Bagaimana menghilangkan proses antrian pada stall lubing, 

3. Bagaimana menghilangkan proses antrian pada stall washing. 

Berikut adalah uraian perbaikan yang penulis gunakan untuk mengatasi 

masalah yang terjadi : Mengurangi Waktu Proses Pengerjaan Kendaraan Oleh 
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Mekanik Berdasarkan Job Procudure Express Maintenance/Express Service dan 

Periodic Maintenace yang diterbitkan oleh  Bengkel Astra Motor, pengerjaan 

kendaraan Express Maintenance/Express Service dilakukan oleh 2 orang 

mekanik untuk setiap kendaraan. Di Bengkel Astra Palmerah sendiri penerapan 

job procedure tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan karena terbentur 

beberapa kendala. Kendalanya antara lain menyangkut penggunaan caddy khusus 

Express Maintenance/Express Service karena di Bengkel Astra Palmerah tidak  

memiliki  caddy  yang  dimaksud. Oleh karena itu, selain penulis juga membuat 

job procedure pengerjaan perawatan berkala kendaraan Express Service yang 

sesuai dengan kondisi bengkel Astra Palmerah.Item-item pengerjaan dan 

pemeriksaan pada job procedure ini berdasarkan item-item pengerjaan dan 

pemeriksaan yang terdapat pada buku servis (service book) kendaraan secara 

umum. Begitu pula dengan posisi lift untuk setiap langkah pengerjaan dan   

pemeriksaan disesuaikan dengan standar pada TEAM QCC. Job Procedure yang 

penulis buat dapat dilihat pada lampiran  
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Gambar 4.1. Gambar Caddy SBE New Procedure 
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Gambar 4. 2. Caddy SSC new Procedore 
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penulis mempersingkat penggunaan lift dengan awal 9 langkah kerja pada 

lift menjadi 4 langkah sehingga waktu pengerjaan lebih optimal dan efisiensi 

penggunaan lift. 

 

 

Gambar 4.3. Procedure 9 langkah lift 

 

 

  Gambar 4.4. SSC New Procedure Lift Position 

 Menghilangkan Proses Antrian Pada Stall Lubing Selama ini penggantian oli 

kendaraan Express Service dilakukan di stall lubing oleh petugas lubing. 

Akibatnya kendaraan Express Service harus mengantri dengan kendaraan non 

Express Service untuk melakukan penggantian oli. Oleh karena itu, penulis 

mengkondisikan agar semua pengerjaan penggantian oli oleh petugas lubing 

untuk kendaraan Express Service dilakukan di stall Express Service. Dengan 

demikian kendaraan Express Service tidak perlu lagi mengantri dengan kendaraan 

non Express Service untuk masuk ke stall lubing. Untuk proses penggantian oli, 
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urutan pengerjaannya sudah dimasukkan ke dalam job procedure yang penulis 

buat pada proses servis. Selain menghilangkan proses antrian stall lubing, 

penggantian oli di stall Express Service juga membuat proses penggantian oli 

menjadi satu dengan proses servis atau dengan kata lain proses servis dan 

penggantian oli dilakukan pada saat bersamaan. Sehingga perhitungan waktu 

proses penggantian oli menjadi tidak ada. Menghilangkan Proses Antrian Pada 

Stall Washing. Antrian di stall washing terjadi akibat jumlah stall washing yang 

terbatas. Selain itu, tidak adanya skala prioritas membuat tidak adanya konsistensi 

dalam pengerjaan kendaraan. Artinya  kendaraan  yang memiliki prioritas untuk 

segera diselesaikan seperti kendaraan Express Service harus mengantri dengan 

kendaraan lain. Untuk itulah, penulis mengkondisikan agar kendaraan Express 

Service memiliki prioritas untuk segera dikerjakan tanpa harus mengantri dengan 

kendaraan dengan jenis pekerjaan lain. Apa lagi pada umumnya pemilik 

kendaraan yang kendaraannya dikerjakan pada Express Service menunggu sampai 

kendaraannya selesai dikerjakan di bengkel. Itu berarti ketika kendaraan telah 

selesai dikerjakan dan siap diserahkan, service advisor dapat  langsung melakukan 

penyerahan kendaraan. Sehingga kendaraan Express Service yang telah selesai 

dikerjakan tidak dikhawatirkan akan menumpuk di parkir penyerahan kendaraan. 
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BAB V 

ANALISA DAN HASIL 

5.1. Implementasi Ide-ide Perbaikan dan Pengumpulan Data 

Karena keterbatasan waktu yang diberikan, penulis mengimlementasikan 

perbaikan pemecahan masalah yang telah dibuat pada desember 2016 (12 hari). 

Seperti halnya pada pengumpulan data saat identifikasi masalah, pada 

pengumpulan data saat implementasi perbaikan penulis mengumpulkan data 

total waktu proses pengerjaan kendaraan Express Service maksimal 2 unit 

kendaraan dari setiap jenis pekerjaan tiap harinya. Dari pengumpulan data ini 

penulis telah mengumpulkan data total waktu proses pengerjaan kendaraan 

Express Service sebanyak 84 unit kendaraan. Berikut adalah tabel rata-rata total 

waktu proses pengerjaan kendaraan Express Service setelah implementasi  

pemecahan masalah 

Tabel 5.1 : Rata-rata Total Waktu Proses Pengerjaan Kendaraan Sesudah 

Perbaikan 

 

Jenis Pekerjaan 

Jumlah Data 

Unit Kendaraan 

Rata-rata Total Waktu Proses Pengerjaan 

(menit) 

C. 1000 km 23 38 

C. 5000 km 15 41 
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C. 10.000 km 24 50 

C. 20.000 km 18 51 

C. 40.000 km 4 64 

Selain itu penulis juga mencatat waktu pengerjaan  kendaraan Express  

Service pada tiap-tiap prosesnya. Berikut adalah tabel rata-rata waktu 

pengerjaan kendaraan Express Service pada tiap-tiap proses : 

Tabel  5.2  Rata-rata  Waktu  Pengerjaan  Kendaraan  Express  Service  Pada Tiap 

Proses 

 

 

Jenis 

Pekerjaan 

Rata-rata Waktu Pada Tiap Item Proses (menit) 

 

 

Servis 

Antri 

Stall 

Lubing 

 

Ganti 

Oli 

 

Tes 

Jalan 

Antri 

Stall 

Washing 

 

Pencucian 

Kendaraan 

C. 1000 km 19  

 

 

Tidak 

Ada 

Menjadi 

Satu 

Dengan 

Proses 

Servis 

 

 

6 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

11 

 

 

C. 5000 km 23 

C. 10.000 km 32 

C. 20.000 km 33 

C. 40.000 km 42 

 

5.2. Evaluasi Kinerja 

5.2.1 Evaluasi Kinerja Terhadap Target 

Dari data sesudah implementasi ide-ide perbaikan, penulis melakukan 

evaluasi hasil yang diperoleh terhadap target yang hendak dicapai. 
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Berikut cara yang digunakan untuk menghitung pencapaian kinerja ini 

adalah 

Tabel 5.3. Penghitungan Pencapaian kinerja 

Jenis 

Pekerjaan 

Rata-rata Total Waktu Proses Pengerjaan 

(menit) 

Pencapaian 

Kinerja 
Target (standar) Sesudah Perbaikan 

C. 1000 km  

60 

37 62 % 

C. 5000 km 41 68 % 

C. 10.000 km 50 83 % 

C. 20.000 km 51 85 % 

C. 40.000 km 64 106 % 

 

 

 Rumus :  

  Rata-rata waktu sesudah perbaikan 

 X 100 

   Target waktu standart 

 

5.3. Evaluasi Kinerja Terhadap Data Waktu Sebelum Perbaikan 

Berikut ini adalah tabel perbandingan rata-rata total waktu proses 

pengerjaan kendaraan dan rata-rata waktu pengerjaan pada tiap proses sebelum 

dan sesudah implementasi ide-ide perbaikan untuk setiap jenis pekerjaannya 
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Tabel 5.4 : Perbandingan Rata-rata Total Waktu Proses Pengerjaan Kendaraan 

Express Service Sebelum dan Sesudah Perbaikan 

 

Jenis Pekerjaan 

Rata-rata Total Waktu Proses Pengerjaan 

(menit) 

Besar 

Penguranga

n 

Sebelum 

Perbaikan 

Sesudah 

Perbaikan 

Meni

t 

% 

C. 1000 km 49 38 11 2

2 
C. 5000 km 79 41 38 4

2

8 

C. 10.000 

km 

112 50 62 5

5 
C. 20.000 

km 

119 51 68 5

7 
C. 40.000 

km 

161 64 101 6

2 
 

Tabel 5.5 : Besar Pengurangan Rata-rata Waktu Pengerjaan Kendaraan Express 

Service Pada Tiap Proses 

 

Item Proses 

Rata-rata Waktu Pada Tiap Item Proses 

(menit) 

Besar 

Pengurangan 

(menit) 

Sebelum Perbaikan Sesudah Perbaikan 

Servis    

C. 1000 km 20 19           1 

C. 5000 km 24 23 1 

C. 10.000 km 57 32 25 

C. 20.000 km 63 33 30 

C. 40.000 km 83 42 41 

Antri Stall Lubing 9 0 9 

Ganti Oli 11 0 11 

Tes Jalan 

C. 1000 km 5 5 0 

C. 5000 km 11 6 5 

C. 10.000 km 11 6 5 

C. 20.000 km 11 6 5 

C. 40.000 km 11 6 5 

Antri Stall Washing 14 1 13 

Pencucian 

Kendaraan 

11 11 0 

 

 

 

 



48  

 
 

5.4. Analisa Kinerja Terhadap Peningkatan Produktivitas 

 Dengan berkurangnya waktu pengerjaan kendaraan pada proses servis oleh 

mekanik maka jumlah kendaraan yang dapat ditangani di Express Service juga 

akan bertambah. 

Rumus yang digunakan untuk menghitung perkiraan unit entry yang dapat 

ditangani adalah: 

    Waktu Yang Tersedia 1 Hari 

Perkiraan Unit Entry : X 100  

    Rata-rata waktu Proses service 

Besar Peningkatan : Perkiraan Unit Entry Sebelum Perbaikan – Perkiraan Unit 

Entry Sesudah Perbaikan. Berikut adalah tabel perhitungan perkiraan peningkatan 

unit entry yang dapat ditangani sesudah implementasi ide-ide perbaikan : 

Tabel 5.6 : Perkiraan Peningkatan Unit Entry Sesudah 

Perbaikan 

 

Jenis 

Pekerjaan 

Rata-rata Waktu 

Proses Servis (menit) 

Waktu 

Yang 

Tersedia 

1 Hari 

(menit) 

 

Perkiraan Unit Entry 

Besarnya 

Peningkatan 

Sebelum 

Perbaikan 

Sesudah 

Perbaikan 

Sebelum 

Perbaikan 

Sesudah 

Perbaikan 

Unit % 

C. 1000 

km 

20 19  

420 

21,00 22,11 
 

1,11 

-5% 

C. 5000 

km 

24 23 17,50 18,26 0,76 4% 

C. 10.000 

km 

57 32 7,37 13,13 5,76 78% 

C. 20.000 

km 

63 33 6,67 12,73 6,06 91% 

C. 40.000 

km 

83 46 
 

5,06 9,13 4,07 80% 
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Rumus Besar Peningkatan :   

    Unit 

 X 100 

  Perkiraan Unit Entri Sebelum Perbaikan 

 

Tabel 5.7 Menu di SSC New Procedure 

NO Model Kendaraan Production 

Lead-

Time 

Item Pekerjaan Optional dan Additional (Max 30 

menit) 

10 Menit 15 Menit 30 Menit 

1 XENIA  

 

 

 

60 Menit 

Ganti Karet 

Wiper 

Ganti Bulb 

Ganti Accu 

Stel Pedal 

Ganti V-Belt 

Fuil Filter 

Stay Back 

Door 

Side Slip 

Ganti Brokk Shoe 

Ganti Oil Trans 

A/T 

Fuil Filter 

Ganti Ban 

Ganti Disc Brake 

2 TERIOS 

3 AYLA 

4 SIRION 

5 SIEGRA 

6 GRAN MAX 

7 LUXIO 
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Keterangan : 

- Standard waktu produksi berkala New Procedure adalah 60 menit 

untuk setiap model kendaraan tanpa additional job 

- Kilometer kendaraan untuk  service berkala New Procedur adalah 

10.000 Km, 20.000 Km, 40.000 Km, dan Kelipatannya 

- Maksimal pekerjaan tambahan untuk servis berkala New Prcedure 

adalah 30 menit. 

Tabel 5.8 Standard waktu pengerjaan di SSC New Procedure 

NO Model Kendaraan Basic Waktu Produksi 

1 
XENIA 

 

 

 

 

60 menit 

2 TERIOS 

3 AYLA 

4 SIRION 

5 SIEGRA 

6 GRAN MAX 

7 LUXIO 

 

Keterangan: 

- Standard waktu produksi untuk Waktu Berkala New Procedure adalah 60 

menit untuk setiap model kendaraan tanpa Additional Job. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan, maka 

ada beberapa kesimpulan yang dapat ditarik diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan perlu dikembangkan dan diperbaiki kualitasnya 

2. Ketersediaan fasilitas pendukungnya, karena keterbatasan alat. 

3. Waktu service yang di percepat, karena penilaian pelanggan rendah. 

4. Adanya kerja sama antar semua pegawai perusahaan. 

6.2. Saran 

Pada bagian ini, ada beberapa hal yang ingin kami sarankan kepada pihak 

Bengkel Astra Daihatsu, yaitu sebagai berikut : 

1. Bengkel Astra Daihatsu diharapkan menggunakan hasil penelitian ini 

sebagai bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan pelayanannya. 

2. Memudahkan Bengkel Astra Daihatsu untuk lebih menghemat waktu 

dalam melakukan service. 
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Lampiran 1 

 
Lead Time Service Sebelum dilakukan 

perbaikan 
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Lampiran 2 
 

Lead Time Service Sebelum dilakukan perbaikan 
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Lampiran 3 

 

Lead Time Service Sesudah dilakukan perbaikan 
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Lampiran 4 
 

Lead Time Service Sesudah dilakukan perbaikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


