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Abstrak 

Upaya Mengurangi Waktu Kerja Quality Control Akibat Traceback Produk 

Ampoule di PT. Schott Igar Glass dengan Metode Value Stream Mapping 

Perkembangan industri saat ini memacu perusahaan untuk meningkatkan 

tingkat produktivitasnya. Khususnya pada perusahaan manufaktur yang diminta 

untuk terus menerus meningkatkan hasil produksinya. Lean manufacturing 

menawarkan metode, alat dan program heuristik untuk meningkatkan 

produktivitas di bidang manufaktur. PT . Schott Igar Glass mampu meningkatkan 

kinerja perusahaannya melalui lean manufacturing. Penelitian ini bertujuan 

menganalisis waste dengan metode value stream mapping dan menyesuaikan 

waktu kerja QC berdasarkan waktu kerja yang tersedia dan jumlah mesin yang 

mampu dihandle QC Ampoule sehingga dapat menurunkan jumlah trace back. 

Traceback merupakan pemeriksaan kembali dari produk yang telah direlease oleh 

QC. Ketidakseimbangan jumlah mesin yang diperiksa oleh QC dengan waktu 

kerja yang tersedia mengakibatkan adanya kelolosan produk cacat sehingga 

jumlah trace back pun semakin besar. Untuk itu proses tersebut harus 

diminamalisir supaya tercipta perusahaan yang lean. 

Value stream mapping adalah tool grafik dalam lean manufacturing yang 

membantu melihat flow material dan informasi saat produk berjalan melalui 

keseluruhan bisnis proses yang menciptakan value mulai dari raw material sampai 

diantar ke customer. Value stream mapping mampu memvisualisasikan aliran 

produk dan mengidentifikasi waste. Value stream mapping  juga membantu untuk 

memprioritaskan masalah yang akan diselesaikan. Dengan melakukan perincian 

aktivitas dan mengelompokannya berdasarkan aktivitas yang bernilai tambah dan 

yang tidak bernilai tambah dari current state map hingga future state map, 

didapatkan hasil penurunan lead time dari 14,737.71 menit menjadi menjadi 

3,955.85 menit atau turun sebesar 73.16%, penurunan jumlah mesin yang 

dihandle QC dari 10 mesin menjadi 7 mesin, penurunan jumlah trace back dari 40 

master box/bulan menjadi 10 master box/bulan atau turun sebesar 75% per bulan 

dan penurunan biaya operasional manpower sebesar 3,179,600 per bulan. 

 

 

Kata kunci : lean manufacturing, value stream mapping, pengukuran waktu kerja 
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Abstract 

Efforts to Reduce Quality Control Work Time due to Traceback Ampoule 

Product at PT. Schott Igar Glass with Value Stream Mapping Method 

 

Developments of the industry today have to companies to increase their 

productivity levels. Especially in manufacturing companies that are required to 

continuously improve their production. Lean manufacturing offers heuristic 

methods, tools and programs to improve productivity in manufacturing. PT. 

Schott Igar Glass is able to improve the company's performance through lean 

manufacturing. This study aims to analyze the waste by value stream mapping 

method and adjust the QC working time based on available working time and the 

number of machines capable of handling QC Ampoule so as to reduce the number 

of trace back. Traceback is a re-examination of products that have been released 

by QC. The imbalance of the number of machines examined by QC with the 

available work time resulted in the breakdown of defective products so that the 

amount of trace back was even greater. For that process must be minimized in 

order to create a lean company. 

Value stream mapping is a chart tool in lean manufacturing that helps 

view material flow and information as the product runs through the entire 

business process that creates value from raw material to delivery to the customer. 

Value stream mapping is able to visualize product flow and identify waste. Value 

stream mapping also helps to prioritize issues to be solved. By doing the activity 

detailed and categorized them based on the activity value-added and non-value 

added of the current state map to the future state map, showed a decrease in lead 

time of 14,737.71 minutes to be 3,955.85 minute or a decrease of 73.16%, a 

decrease in the number of machines is handled QC of 10 machine to 7 machines, 

a decrease in the number of the trace back of 40 master boxes / month to 10 

master box / month or a decrease of 75% per month and a decrease of manpower 

operating costs by Rp 3,179,600 per month. 

 

Keywords: lean manufacturing, value stream mapping, work time measurement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Secara umum tujuan industri manufaktur adalah memproduksi barang 

secara ekonomis agar dapat memperoleh keuntungan serta dapat menyerahkan 

produk tepat pada waktunya. Selain itu industri manufaktur juga ingin agar proses 

produksi dapat kontinyu dan berkembang sehingga kelangsungan hidup perusahaan 

terjamin. Sekarang ini perusahaan juga dituntut untuk lebih kompetitif sehingga 

mampu bersaing merebut pasar yang ada. Salah satu langkah untuk mewujudkan 

hal ini adalah melalui pengembangan sistem operasional dan pemrosesan dengan 

mengeliminasi tahapan operasi yang tidak diperlukan. 

 PT. Schott Igar Glass adalah perusahaan manufaktur kemasan farmasi 

dengan produk utamanya yaitu botol vial, ampoule dan pipette yang merupakan 

satu – satunya perusahaan farmasi yang ada di Indonesia yaitu tepatnya berlokasi 

di Cikarang, Jawa Barat. Demi menjaga kepercayaan konsumen untuk 

menghasilkan produk yang berkualitas, perusahaan telah memperoleh sertifikat ISO 

9001:2008 sebagai pengakuan bahwa perusahaan telah menerapkan  
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manajemen mutu yang baik dan sesuai dengan pedoman standar mutu yang 

berlaku.  

Dalam kegiatan produksinya perusahaan selalu berupaya agar 

menghasilkan produk yang baik dan menekan kerusakan cacat produk yang 

tinggi. Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa adanya sistem 

operasional yang kurang tertata sehingga menyebabkan adanya tahapan operasi 

yang seharusnya tidak diperlukan tetapi masih dilakukan. Proses produksi yang 

efisien dapat dicapai dengan  mengurangi pemborosan (waste) yang ada. Upaya 

yang dapat dilakukan untuk  mengurangi pemborosan (waste) pada proses 

produksi dapat dilakukan dengan  pendekatan lean manufacturing. 

 Adanya pemborosan (waste) di PT. Schott Igar Glass salah satunya 

disebabkan karena waste of overprocessing (proses yang berlebihan) yaitu proses 

yang tidak memberikan nilai tambah yang merupakan pemborosan atau proses 

yang berlebihan. Proses ini terjadi di Departemen Quality Management, yaitu 

adanya proses traceback di unit kerja quality control yang berkaitan dengan 

Departemen Produksi Ampoule serta menentukan waktu kerja QC yang sesuai 

dengan jumlah mesin yang dihandle. 

Ampoule adalah salah satu wadah atau kemasan obat, vaksin, dan produk 

diagnostik memiliki kapasitas atau volume 0,5 - 50 ml. Ampoule dapat berupa 

takaran tunggal atau ganda, digunakan untuk mewadahi serbuk bahan obat, 

larutan atau suspensi. Proses produksi di departemen Ampoule memiliki 26 

mesin.   
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Quality control di Schott Igar Glass bertugas untuk memeriksa setiap 

produk yang dihasilkan dari mesin –mesin yang ada. Setiap QC Ampoule 

bertanggung jawab atas produk-produk yang dihasilkan dari 10 mesin untuk setiap 

shiftnya. Pemeriksaan dilakukan baik secara visual maupun dimensi 

(pengukuran). Mesin – mesin tersebut dijalankan setiap harinya tanpa henti 

sehingga pemeriksaan produk di lakukan di shift 1,2 dan 3. Satu shift terdiri dari 2 

orang QC di departemen Ampoule. Dalam setiap shiftnya, seorang QC mampu 

merelase sebanyak 5 master box/mesin kurang atau lebih (tergantung dari jenis 

produk dan speed yang dijalankan dari mesin-mesin tersebut). Pada saat 

pergantian jam kerja, produk yang dihasilkan dari mesin – mesin tersebut 

diteruskan pemeriksaannya oleh QC yang bertugas di shift selanjutnya.  

Apabila ditemukan produk yang cacat maka akan dilakukan traceback. 

Traceback merupakan pemeriksaan kembali dari produk yang telah direlease oleh 

QC. Apabila produk cacat tersebut ditemukan di master box yang telah direlease 

maka akan diberi tanda reject, demikian seterusnya sampai tidak ditemukan defect 

tersebut. Adanya traceback akan menambah proses pengerjaan yang seharusnya 

tidak diperlukan. Satu master box berisi sekitar 500-1000 pcs ampoules, dengan 

adanya traceback akan menambah pengerjaan ulang (rework) dengan mensortir 

satu per satu. Trace back bisa lebih dari satu master box bahkan lebih, hal ini 

tentunya akan menambah pengerjaan produksi semakin lama dan tentunya akan 

menambah biaya overtime karena adanya pengerjaan rework tersebut 

Adanya proses traceback di department  produksi Ampoule selama bulan  

Januuri -  Desember 2016 terjadi sebanyak 474 kali. Dengan paling sedikit 

sebanyak 5 kasus traceback terjadi di bulan Januari sedangkan kasus terbanyak 
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terjadi di bulan Oktober sebanyak 79 kasus. Dengan banyaknya kasus traceback 

yang terjadi di department Ampoule mengakibatkan perusahaan mengalami 

kerugian. Banyaknya traceback dalam periode 2016 di department Ampoule dapat 

dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 1.1 Grafik Jumlah Traceback Department Ampolue Tahun 2016 

 Berdasarkan permasalahan yang ada diperusahaan maka perusahaan 

membutuhkan penyelesaian untuk mengurangi pemborosan. Dalam hal ini 

penggunaan metode lean manufacturing itu sendiri akan dapat mengidentifikasi 

dan menganalisa waste (pemborosan) di dalam proses produksi Ampoule yang 

ada di PT. Schott Igar Glass untuk menentukan faktor penyebab pemborosan dan 

menganalisanya sehingga kualitas produk yang baik akan didapatkan dan tujuan 

perusahaan dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan permintaan 

konsumen akan tercapai dengan baik dan memuaskan.  

Konsep ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rudy Indra 

Purnama dan Zulfa Fitri Ikatrinasari (2013) dalam jurnal yang berjudul 

5

40

57

36

25
25

16

75

36

79

43
37

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Case



5 
 

“Perbaikan Sistem Produksi Minyak Angin Aromatherapy Melalui Lean 

Manufacturing di PT US, Jawa Barat”. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

meningkatkan produktivitas dengan mengidentifikasi dan menyeimbangkan 

proses kerja dan meneliti lamanya cycle time melalui value stream mapping. 

Penelitian lainnya dari Faisal Akbar (2011) yang berjudul “Perancangan Lean 

Production System dengan Pendekatan Cost Integrated Value Stream Mapping”. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk merancang sistem lean di dalam proses 

produksi guna mengurangi pemborosan dengan perhitungan biaya untuk 

memperkecil manufacturing cost yang didasarkan pada penedekatan activity 

based costing. Serta penelitian yang dilakukan oleh Taufik Kurniawan (2012) 

yang berjudul “Perancangan Lean Manufacturing dengan Metode VALSAT Pada 

Line Produksi Drum Brake Type IMV.” Penelitian yang dilakukan oleh Taufik 

dilatar belakangi adanya sulit tercapai target produksi yang ditetapkan oleh 

perusahaan yang diakibatkan adanya aktifitas yang tidak bernilai tambah yang 

tergolong dalam pemborosan. Untuk itu perlu dirancang sistem produksi yang 

sesuai dengan prinsip – prinsip lean manufacturing untuk mengeliminasi 

pemborosan. 

Lean manufacturing memang menjadi bagian yang sangat penting untuk 

perusahaan sekalipun tidak semua perusahaan  membutuhkan konsep  ini.  Dalam 

perkembangannya lean dianggap sebagai pendekatan sistemik  maupun sistematis 

yang berfungsi untuk identifikasi  untuk menghilangkan semua pemborosan  biaya 

produksi maupun semua aktivitas yang tidak bermanfaat. Dalam konsep ini maka 

akan dilakukan  cara mengalirkan produk maupun informasi yang menggunakan 

sistem tarik dari pelanggan internal maupun pelanggan eksternal untuk 
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mendapatkan keunggulan dan kesempurnaan produk yang dihasilkan perusahaan 

(Hines dan Taylor,2000). 

Secara konsep, implementasi lean di industri jasa hampir sama dengan 

penerapan Lean Enterprise pada industri manufaktur, dan seringkali 

menggunakan teknik dan ‘alat’ yang sama. Karena itu, dalam bisnis layanan jasa 

juga terdapat beberapa bentuk pemborosan seperti halnya dalam industri 

manufaktur, yang dapat menghambat operasional dan merugikan perusahaan. 

Seperti, pudarnya loyalitas, hilangnya kepercayaan pelanggan, berkurangnya 

profit, yang akan mempengaruhi image perusahaan di mata umum secara 

langsung. (Erfan, 2010). 

Value stream mapping adalah tool grafik dalam lean manufacturing yang 

membantu melihat flow material dan informasi saat produk berjalan melalui 

keseluruhan bisnis proses yang menciptakan value mulai dari raw material sampai 

diantar ke customer. VSM mampu memvisualisasikan aliran produk dan 

mengidentifikasi waste. VSM juga membantu untuk memprioritaskan masalah 

yang akan diselesaikan. Sebuah VSM adalah salah satu bentuk dari process 

mapping yang menunjukkan secara detil aliran material, aliran informasi, 

parameter operational leadtime, yield, uptime, frequency pengiriman, jumlah 

manpower, ukuran batch, jumlah inventory, setup time, process time, efisiensi 

proses secara keseluruhan, dan lain – lain (Sahoo dkk, 2007). 

Manfaat dari VSM sangat banyak dan merupakan tools utama dalam lean 

yang membantu untuk melihat bisnis process secara keseluruhan saat ini. 

Sehingga kita bisa memvisikan seperti apa bisnis process yang diimpikan, yang 
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sangat efisien, dan bebas dari waste. Dari sinilah akan dimulai beberapa project 

improvement berdasarkan prioritas yang teridentifikasi dari VSM. 

VSM dibuat spesifik untuk produk tertentu yang memiliki demand rate 

yang spesifik. Penggolongan untuk produk dengan tahapan proses yang sama 

disebut juga family grouping. Setelah spesifik produk ditentukan, maka customer 

demand juga harus ditentukan untuk mengetahui takt time yaitu lama waktu yang 

dibutuhkan untuk memproduksi satu produk. Nilai takt time di dapat dari formula 

waktu operational time yang tersedia terhadap customer demand. 

Beberapa hal yang akan teridentifikasi dari VSM adalah penumpukan 

inventory berlebihan pada proses tertentu, scrap yang tinggi, waktu uptime yang 

rendah, batch size yang terlalu besar, aliran informasi yang tidak mencukupi, 

waktu tunggu yang terlalu lama, dan effisiensi waktu dari bisnis proses secara 

keseluruhan. VSM mensyaratkan untuk memvalidasi data operational secara 

langsung ke lapangan (gemba), berdiskusi dengan orang lapangan untuk 

memastikan keaktualan data. VSM akan membantu dalam mengimprove bisnis 

proses secara menyeluruh dan menjadikannya sangat efisien..(Liker & Meier 

2006). 

Untuk itu dengan adanya proses traceback yang disebabkan kelolosan dari 

QC seiring meningkatnya kebutuhan akan kualitas yang baik dari konsumen maka 

diperlukan analisa terkait kemampuan perusahaan dalam melakukan proses 

produksi Ampoule dengan melakukan upaya mengurangi pemborosan yang 

disebabkan proses berlebih melaui pendekatan lean manufacturing dengan metode 

value stream mapping.  
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Langkah awal apa yang dapat dilakukan dengan kondisi yang ada pada 

prosess inspeksi Ampoule dengan metode value stream mapping? 

2. Bagaimana mengurangi pemborosan akibat proses berlebih yang 

disebabkan adanya proses traceback di departemen Ampoule? 

3. Apakah yang dapat dicapai dengan adanya future state value stream 

mapping pada proses inspeksi QC Ampoule? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Membuat current state map dengan menghasilkan lead time yang ada pada 

proses inspeksi Ampoule. 

2. Menganalisis waste dan menyesuaikan waktu kerja QC dengan jumlah 

mesin yang dihandle. 

3. Menurunkan lead time pada proses inspeksi QC Ampoule dan 

menurunkan biaya yang diakibatkan oleh adanya trace back. 

1.4 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah :. 

1. Penelitian dilakukan pada proses produksi Ampoule melalui 

pengamatan cara kerja quality control dan produksi. 
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2. Penelitian dilakukan dengan metode Value Stream Mapping (VSM) 

dibatasi sampai pembuatan Future State Value Stream Mapping. 

3. Data produksi yang digunakan adalah sekunder dalam jangka waktu 

setahun (tahun 2016), disertai observasi dan wawancara. 

4. Perhitungan analisis biaya dibatasi sampai analisis biaya manpower 

akibat trace back. 

5. Rancangan Current State Value Stream Mapping dibuat berdasarkan  

kondisi yang ada sekarang dan setelah pebaikan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan penelitian ini, diberikan uraian setiap bab yang berurutan 

untuk mempermudah pembahasan. Dari pokok – pokok permasalahan dapat 

dibagi menjadi enam bab, yaitu : 

BAB I  PENDAHULUAN 

 Bab ini merupakan pengantar permasalahan yang dibahas seperti latar 

belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menerangkan tentang teori-teori yang berhubungan dan berkaitan 

erat dengan masalah yang akan dibahas serta merupakan tinjauan kepustakaan 

yang menjadi kerangka dan landasan berfikir dalam proses pemecahan masalah  
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BAB III METODE PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, tata cara 

penelitian, variabel dan data yang akan dikaji serta cara analisis yang dipakai pada 

bagian alur penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini merupakan penyajiam dan data – data yang diperoleh dari 

perusahaan tempat pengamatan, sesuai dengan usulan pemecahan masalah yang 

digunakan. 

BAB V HASIL DAN ANALISIS 

 Bab ini berisikan permasalahan yang ada berdasarkan hasil pengumpulan 

dan pengolahan data. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang diperoleh 

dari analisis pemecahan masalah maupun hasil pengumpulan data serta saran – 

saran perbaikan bagi perusahaan tempat pengamatan berlangsung dan untuk 

penelitian lebih lanjut. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Manajemen Operasional 

 Menurut Ishak (2010), Manajemen operasional berkaitan dengan produksi 

barang dan jasa. Karena setiap hari menjumpai barang atau jasa yang melimpah 

dan semuanya dihasilkan ke pegawasan manager operasi. 

 Menurut Heizer dan Render (2009), Manajemen Operasional adalah suatu 

aktivitas  yang menghasilkan barang jasa dengan mengubah input menjadi output 

yang berlangsung di semua organisasi. Menurut Robbins dan Coulter (2005), 

Manajemen operasional adalah menciptakan nilai produk untuk mengubah proses 

pengendalian menjadi barang jadi dan jasa.  

 Menurut Mahmud (2011), bahwa manajemen operasional memiliki 

beberapa penanaman seperti manajemen pabrik, manajemen produksi, dan 

majemen operasional. Menurut Prasetya (2009), Manajemen Operasional 

merupakan serangkain aktifitas yang telah menghasilkan nilai dalam bentuk  

barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Kegiatan ini 



11 
 

menghasilkan barang dan jasa berlangsung semua orang, baik perusahaan 

manufaktur maupun jasa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan di Department Ampoule PT. Schott Igar Glass yang 

berlokasi di di Jalan Meranti III Blok L8-06B Delta Silicon I, Lippo Cikarang, 

Bekasi, Jawa Barat. Pengambilan data untuk penelitian diambil dalam rentang 

waktu satu tahun yaitu Januari – Desember 2016. Pengambilan data mulai 

dilakukan pada bulan Januari 2017. 

3.2 Data dan Informasi 

3.2.1 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang berbentuk apa saja 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). 

Beberapa hal yang menjadi variabel penelitian ini yaitu Quality dan Lead 

Time. Kedua variabel ini merupakan faktor yang menjadi dasar pengukuran 

kinerja dari line produksi dan QC. Dengan pendekatan lean manufacturing 

diharapkan angka dari pengukuran ini dapat ditingkatkan. 

 

 



35 
 

 

BAB IV 

PENGUMPULAN & PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan  

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

  PT. Schott Igar Glass pada awalnya adalah PT. Igar Jaya yang berdiri pada 

tahun 1975 sebagai bagian dari Kalbe Group bekerja sama dengan suatu 

perusahaan Amerika. Namun sejak tahun 1996, PT. Igar Jaya bekerja sama 

dengan Schott Group Jerman dan berubah nama menjadi PT. Schott Igar Glass, 

yang tak lama kemudian pada tahun 1997 diambil allih sepenuhnya oleh Schott 

Group Jerman (perusahaan multinasional Jerman dibidang gelas khusus dan gelas 

keramik). Nama Igar sendiri tetap dipertahankan agar pembeli yang puas dengan 

produk-produk Igar Jaya tidak merasa asing dan terus melanjutkan pembelian 

kepada PT. Schott Igar Glass. 

 Tujuan utama pendirian perusahaan ini adalah untuk memproduksi 

kemasan farmasiguna memenuhi kebutuhan industri farmasi, makanan. Proses 

produksi di perusahaan ini meliputi forming, line, lehr, prepacking, bahan jadi.PT. 



35 
 

Schott Igar Glass merupakan perusahaan yang memproduksi dan mengolah bahan 

baku tubing gelas menjadi bahan kemasan farmasi yang berupa vial dan ampoule
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yang kemudian dikirim ke pelanggan. PT. Schott Igar Glass mempunyai bahan 

baku utama berupa bahan tubing gelas berkualitas tinggi yang kemudian diproses 

melalui peleburan dan dibentuk hingga menjadi vial dan ampoule. 

PT. Schott Igar Glass telah mendapatkan banyak penghargaan dari 

customer sebagai supplier kemasan farmasi (vial dan ampoule) terbesar di Asia 

dan hanya satu-satunya di Asia Tenggara. PT. Schott Igar Glass selalu berusaha 

memberikan barang produksi yang baik dan sesuai keinginan customer, oleh 

sebab itu banyak customer baik lokal maupun ekspor yang percaya dengan 

keunggulan barang produksi PT. Schott Igar Glass dibandingkan kompetitornya. 

4.1.2 Visi dan Misi 

 Adapun visi dan misi perusahaan untuk mencapai suatu tujuan yang akan 

dicapai oleh PT. Shott Igar Glass, yaitu: 

1. Visi 

Memperbaiki cara hidup dan kerja manusia dengan memberikan jalankeluar 

dalam hal kemasan injeksi serta sistem pemberian obat-obatan. 

2. Misi 

Memberikan standar kualitas tinggi dan pelayanan terbaik kepada industri 

farmasi kosmetik, dan laboratorium dengan keuntungan optimal.Melakukan 

perbaikan terus menerus dalam menciptakan standar kerja di industri 

kita.Melakukan pertumbuhan terus menerus di pasar. 

4.1.3 Kebijakan Perusahaan 

 Kebijakan perusahaan dikeluarkan oleh Presiden Direktur kepada seluruh 

pemilik proses bisnis. Mereka merubahnya menjadi kebijkan di bawahnya, 
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kebijakan dimonitor dan dipersentasikan oleh para manager di dalam Management 

Meeting. Pada setiap proses untuk bagian proses dan sub proses yang diputuskan 

pada process review. 

4.1.3.1 Kebijakan Kualitas 

 Kebijakan kualitas dari PT. Schott Igar Glass merupakan lanadasan utama 

dari misi-misinya. Ini akan membuat PT. Schott Igar Glass menjadi market leader 

untuk gelas tube di Asia dan menjadi pertimbangkan oleh industry farmasitikal di 

Asia sebagai pembanding kualitas di lapangan. Kebijakan ini akan disusul dan 

diikutkan menjadi kunci utama dari onjektivitas strategis dari perusahaan, seperti : 

keuntungan, kualitas, pelayanan, pengembangan dan pertumbuhan perusahaan.  

 Kebijakan kualitas mengambil peran bahwa perusahaan berada pada 

rantai kegiatan, yakni sebagai salah satu objektivitas pengembangan kesehatan 

manusia, khususnya pada area yang memanfaatkan parenteral forms. Dalam 

rantai ini, PT Schott Igar Glass berjalan pada produksi gelas tube, yang dirubah 

oleh perusahaan dalam kontainer dan dipindahkan pada hulu dan sebelum 

dilakukan pemeriksaan oleh laboratorium farmasitikal. 

 Kebijakan kualitas dari PT. Schott Igar Glass akan memastikan 

kehandalan produk agar dapat digunakan dengan lebih baik. Kehandalan ini 

terbagi dalam tiga tahapan, diantaranya: 

1. Tahap penyimpanan barang selama operasi pengisian oleh 

laboratorium farmasitikal; 

2. Tahapan kontainer selama penyimpanan obat-obatan; 

3. Tahapan akhir oleh dokter dan suster.  
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 Pada proses produksi, PT. Schott Igar Glass mengubah bentuk gelas tube 

baik yang berwarna bening maupun kecoklatan menjadi vial dan ampoule tanpa 

tampilan huruf (printing). Berbagai macam permintaan ampoule dapat juga 

dipenuhi agar memudahkan pembeli serta menjamin keselamatan dan kebersihan 

yang bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat. 

4.1.3.2 Pelayanan 

 PT. Schott Igar Glass berkomitmen untuk menjaga kepuasan pelanggan 

dengan pelayanan yang selalu memuaskan dengan kebutuhan konsumen seperti 

waktu pengiriman, bertanya, dukungan teknis, dan sebagainya. 

 Perhitungan dan evaluasi dari harga yang berhubungan dengan kualitas 

merupakan objektivitas permanen perusahaan. Perhitungan sudah termasuk dalam 

pencegahan, harga evaluasi dengan harga  yang berhubungan dengan eror. 

Perusahaan memiliki kebijakan untuk meningkatkan pencegahan untuk 

menurunkan biaya berkenaan dengan error. Kendali dari efisiensi penting untuk 

menentukan kompetisi dari perusahaan seperti halnya kompetisi dari produk 

pembanding oleh kompetitor lainnya. 

 

4.1.3.3 Safety and Environment 

 PT. Schott Igar Glass berkomitmen untuk melaksanakan, menjaga, dan 

terus menerus mengembangkan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan 

terhadap lingkungan berdasarkan pada peraturan legal dan manajemen Schott 

integral untuk kebutuhan Safety and Enviromental Protection. 

 Sistem ini akan memastikan identifikasi secara legal dan kebutuhan 

lainnya, seperti evaluasi resiko, pencegahan bahaya, meningkatkan kondisi kerja, 
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mencegah polusi, meminimalkan/ mendaur ulang/ penanganan limbah yang benar 

dan optimalisasi konsumsi energi.  

 Kebijakan ini diumumkan kepada seluruh karyawan, supplier, sub 

kontraktor, dan masyarakat umum, sehingga perusahaan-perusahaan dalam Schott 

Group menjadikan keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup sebagai 

tujuan berprioritas tinggi dan akan terus melakukan segala sesuatu untuk 

mendukungnya. Hal ini berlaku tidak hanya pada pengembangan produk dan 

proses pembuatan yang ramah lingkungan, tetapi juga penanganan sumber daya 

secara sungguh-sungguh dan seksama dan operasi peralatan secara aman.  

 Kesungguhan untuk melindungi lingkungan hidup berpedoman pada 

ketetapan-ketetapan yang terdapat dalam tujuan strategi perusahaan Schott, “Visi 

2002” dan asas-asas Schott.Semuanya ini menjadi dasar penyusunan kerangka 

acuan yang wajib dipatuhi oleh semua karyawan Schott Group di seluruh dunia 

dan “Sistem Pengelolaan Terpadu Keselamatan dan Perlindungan Lingkungan 

Hidup” IMSU. Secara bersama-sama, semua pedoman ini memberikan kerangka 

perilaku yang dengan jelas menentukan ruang lingkup tanggung jawab dan 

Mensyaratkan agar semua staff pimpinan Schott Group melaksanakan dan 

mengembangkan sistem tersebut. 

4.1.4  Jenis Produk  

 PT. Schott Igar Glass merupakan salah satu perusahaan dari Schott Group 

Jerman.PT. Schott Igar Glass merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

Pharmaceutical Packaging Industrial (PPI) atau industri kemasan farmasi yang 

memproduksi vial dan ampoule. 
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4.1.4.1 Vial 

  Vial merupakan botol injeksi yang  terbuat dari Copolimer Olefin Cyclic 

(COC), yang sangat baik untuk kemasan obat, vaksin, dan produk diagnostik. Vial 

memiliki kapasitas atau volume 1 - 100 ml. Bila diperdagangan, botol ini ditutup 

dengan sejenis logam yang dapat dirobek atau ditembus oleh jarum injeksi untuk 

menghisap cairan injeksi. 

 

Gambar 4.1 Produk Vial 

4.1.4.2 Ampoule 

  Ampoule adalah salah satu wadah atau kemasan obat, vaksin, dan produk 

diagnostik memiliki kapasitas atau volume 0,5 - 50 ml. Ampoule dapat berupa 

takaran tunggal atau ganda. Digunakan untuk mewadahi serbuk bahan obat, 

larutan atau suspensi. 



41 
 

 

Gambar 4.2 Produk Ampoule 

4.1.5  Bahan Baku Produksi 

Bahan-bahan/ material utama yang digunakan PT. Schott Igar Glass untuk 

proses produksi diantaranya adalah : 

1. Tube Glass ( glass tubing ) 

Tubing adalah bahan baku utama pada pembuatan vial dan ampoule, 

ada 2 jenis tipe tubing yaitu : 

1. Tubing Clear yaitu jenis tubing yang tidak memiliki warna atau 

bening. 

2. Tubing Amber yaitu jenis tubing yang memiliki warna dasar coklat. 

 

Gambar 4.3 Jenis Bahan Material tubing Clear dan Amber 
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4.1.6  Mesin dan Peralatan 

Dalam melakukan proses produksinya, PT. Schott Igar Glass 

menggunakan 71 buah mesin yang terbagi dalam beberapa bagian (divisi), 

yang terbagi dalam dua department yaitu department produksi Ampoule 

dan Vial. Pengelompokkan mesin – mesin tersebut akan dijelakan pada 

tabel berikut : 

Tabel 4.1 Mesin dan Peralatan PT. Schott Igar Glass 

No. Divisi & nama 

mesin 

Asal & tahun 

pembuatan 

Kapasitas 

produksi 

Quantity 

1. Ampoule 

Modern Mecanic 30 

Jerman, 1978 1400 pcs / jam 20 mesin 

2. Vial 

Ambeg 

Eropa , 1988 558 pcs / jam 32 mesin 

3. Vial 

Spami 

Eropa, 1988 800 pcs / jam 15 mesin 

4. Vial  

AKA 2000 

Jerman, 1998 500 pcs / jam 4 mesin 

 

4.1.7 Proses  Produksi 

1. Production Area (Hot Area) 

Berikut akan dijelaskan langkah-langkah proses produksi dari bahan baku 

sampai menjadi produk jadi: 
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1. Setup-Man menerima sebuah dokumen yang berisikan spesifikasi produk 

sesuai permintaan customer dari supervisor produksi dokumen tersebut 

disebut Map Order. 

2. Setup-Man mempersiapkan tools yang akan digunakan, operator produksi 

mengambil material (tubing) di gudang dengan menggunakan forklift. Setiap 

pengambilan material (tubing) operator harus membawa tanda serah terima 

(tiket pengambilan tubing) yang berisikan tanda tangan bagian warehouse 

dan operator.  

3. Setup-Man melakukan setting pada mesin sesuai dengan isi dokumen. Jika 

setting mesin telah selesai, maka Setup-Man wajib untuk mengisi form Setup-

Approval pada dokumen tersebut. 

4. Quality Engineering (QE) melakukan setting pada kamera yang terpasang di 

mesin tersebut. QE bertugas untuk memastikan bahwa item-item dimensi 

yang terukur pada kamera, sesuai dengan spesifikasi yang tercantum pada 

dokumen map order. Jika dari pihak Setup-Man dan QE menyatakan bahwa 

mesin telah selesai disetting, maka barulah mesin tersebut dapat dijalankan 

(running).    

5. Operator meletakkan tubing yang telah tersedia ke dalam sebuah mesin 

otomatis yang akan memasukkan tubing tersebut ke dalam 30 chuck yang ada 

di mesin. Secara otomatis tubing yang tersusun di dalam box tadi akan 

diturunkan oleh robot satu per satu. 

6. Proses produksi dimulai dari pembuatan lip/funnel, neck/stem, shoulder/bulb, 

dan bottom yang melalui pemanasan. Jika ada item yang out spec, maka 
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kamera akan segera mengetahuinya dan secara otomatis botol injection 

(Ampoule) tersebut akan terbuang.  

7. Selama proses produksi berlangsung, operator melakukan In Process Control 

(IPC) dimana IPC dilakukan setiap 1 ½  jam sekali untuk 4 pcs botol injeksi 

(Ampoule). IPC meliputi item-item dimensi dan visual.  

2. Clear Room Area  

 Material (tubing) yang telah diproses hingga menjadi produk jadi (botol 

injeksi/Ampoule) selanjutnya memasuki clear room area melalui conveyor. Clear 

room area adalah suatu area dimana kebersihannya harus benar-benar dijaga agar 

botol injeksi (Ampoule) tidak terkontaminasi oleh debu atau serangga. Semua 

orang yang berada di clear room area wajib menggunakan baju clear room (coat), 

sarung tangan, dan juga cover shoes.  

Berikut tahapan-tahapan selama proses inspection hingga packaging:  

1. Ampoule yang telah sampai di clear room area, selanjutnya di seleksi oleh 

Selector Packer (SP). Untuk produk yang bagus akan di susun ke dalam 

sebuah box lalu diletakkan di meja Quality Control Inspector (QC Inspector) 

dan untuk produk yang reject, dapat langsung dibuang oleh SP. 

2. SP wajib melaporkan (Info) kepada Setup-Man atau Operator jika pada produk 

yang dihasilkan ditemukan defect agar Setup-Man atau Operator segera 

memperbaikinya. Hal ini guna mencegah produk reject yang terlalu banyak.      

3. Produk yang telah di seleksi oleh SP, selanjutnya di periksa (inspeksi) oleh 

QC Inspector. Di mana QC Inspector melakukan pemeriksaan dengan cara 

sampling. Produk yang baru saja diproduksi disesuaikan dengan produk yang 

dijadikan standar perusahaan. Jika produk tersebut bagus, maka QC Inspector 
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memisahkan produk tersebut ke atas meja bertuliskan “QC Release”. 

Sedangkan untuk produk yang tidak sesuai dengan standar perusahaan, maka 

pihak QC Inspector memisahkan produk tersebut ke atas meja bertuliskan 

“Reject”. QC Inspector wajib memberikan informasi kepada Setup-Man atau 

Operator dengan sebuah Memo antar bagian jika di dalam box yang telah 

diseleksi oleh SP namun masih ditemukan defect. Di dalam Memo tersebut 

berisi tanggal, shift, jam, mesin, artikel, dan nama QC Inspector. Untuk 

produk yang release QC dapat langsung di packing oleh Packer. Dan untuk 

produk yang reject, selanjutnya akan di seleksi ulang oleh SP.   

 

4.1.8 Jenis-jenis cacat yang terjadi pada Produksi 

Dalam melakukan aktivitas pengendalian proses produksi, masih banyak 

terjadi kerusakan pada botol ampoule, yang cukup tinggi bahkan melebihi batas 

toleransi kerusakan produk yang ditetapkan oleh perusahaan. Kerusakan tersebut 

dapat bersifat kompleks atau bersifat sederhana. Pihak perusahaan harus berusaha 

untuk dapat menyelesaikan masalah yang timbul dengan segera. Jenis-jenis 

kerusakan yang terjadi pada botol ampoule antara lain: 

1. Cracks 

Retak adalah goresan yang mencapai ke dalam dinding kaca atau 

sepenuhnya menembus kaca.Permukaan dari badan ampoule yang 

retak berkilau atau memantulkan cahaya. 
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Gambar 4.4  Bentuk Cacat Crack Pada Ampoule 

 

2. Glass Partikel  

Partikel kaca adalah potongan kaca kecil-kecil, lembaran kaca atau  

kepingan kaca yang melekat pada permukaan kaca, biasanya di dalam. 

Dengan cara membalik ampoule, pemantulan akan terjadi. Partikel 

kaca kecil dapat dihilangkan dengan air. 

 

Gambar 4.5  Bentuk Cacat Glass Partikel Pada Botol Ampoule 

3. Contamination 

Kotoran dan noda (kontaminasi) dapat ditemukan di keseluruhan 

permukaan botol bagian dalam. Kontaminasi dapat dibedakan menjadi 

dapat dicuci dan tidak dapat dicuci.Noda akan nampak sebagai bintik 
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hitam (sisa pelumasan), bintik merah (logam teroksidasi) atau bintik 

berwarna metalik (setelah lehr oven). 

 

Gambar 4.6 Bentuk Cacat Contamination Pada Botol Ampoule 

4. Glass Treads 

Ekor gelas adalah tonjolan kaca tipis yang terdapat pada radius bottom, 

yang dapat masuk ke dalam badan ampoule. Mereka melekat ke 

permukaan badan ampoule. 

 

Gambar 4.7 Bentuk Cacat Glass Treads Pada Botol Ampoule 

5. Scratches 

Scratches adalah goresan baik tebal maupun tipis yang dapat 

terjadi pada body, bottom, stem dan funnel di bagian ampoule. 

Scratches dapat terjadi pada mesin yang tidak stabil, tubing (raw 

material) dan proses prepacking yang kurang baik. 



48 
 

 

Gambar 4.8 Bentuk Cacat Scratches Pada Botol Ampoule 

4.2 Pengumpulan Data 

4.2.1 Data Reject Produk Ampoule  

Sebagai gambaran umum perusahaan untuk mengetahui presentase barang 

reject setiap bulannya di department Ampoule baik yang tertangkap kamera di 

lehr, hasil selector packer sebelum diperiksa QC, dan hasil pemeriksaan QC 

akibat traceback sehingga didapat data – data sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Persentase Reject Produk Ampoule Periode Jan-Dec 2016 

Bulan 
Jumlah 

Produksi (pcs) 

Output 

(pcs) 

Jumlah 

reject (pcs) 

Persentase 

Reject 

Jan 38,691,865 35,204,845 3,487,020 9.01% 

Feb 43,018,964 38,121,273 4,897,691 11.38% 

Mar 48,424,366 41,413,829 7,010,537 14.48% 

Apr 50,932,016 44,587,605 6,344,411 12.46% 

May 39,691,869 32,204,645 7,487,224 18.86% 

Jun 47,018,967 42,121,233 4,897,734 10.42% 

Jul 28,424,373 24,413,825 4,010,548 14.11% 

Aug 55,832,014 48,537,603 7,294,411 13.06% 

Sep 55,598,157 46,535,212 9,062,945 16.30% 

Oct 69,210,005 59,557,188 9,652,817 13.95% 

Nov 52,156,780 44,721,986 7,434,794 14.25% 

Dec 64,217,095 57,587,180 6,629,915 10.32% 
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Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui jumlah produksi Ampoule dan 

jumlah Ampoule yang reject tiap bulannya dalam satu tahun, yaitu tahun 2016. 

Kemudian dari jumlah produksi dan reject maka dapat diketahui jumlah output 

Ampoule. Persentase reject Ampoule dapat diperoleh dengan hasil bagi jumlah 

reject dengan jumlah produksi. Banyaknya jumlah reject Ampoule dapat 

menggambarkan keadaan saat ini bahwa mesin dan proses tidak seimbang 

sehingga banyak produk cacat yang dihasilkan dan meningkatnya jumlah trace 

back karena semakin banyak barang yang ditolak. Untuk lebih jelasnya persentase 

reject dapat dilihat pada grafik di bawah ini : 

 

      Gambar 4.9 Grafik Persentase Reject Produk Ampoule Periode Jan-Dec 2016 

 

Berdasarkan grafik di atas jumlah reject pada tahun 2016 terbesar terjadi 

di bulan Mei yaitu 18.86% dan terkecil di bulan Januari yaitu 9.01%.  
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4.2.2 Aktivitas Kerja Quality Control 

 Aktivitas quality control mencakup pekerjaan mengecek visual dan 

dimensi dari produk ampoule. Pengerjaan inspeksi dilakukan secara samping 

sesuai standar AQL yang ditetapkan.AQL (Acceptance Quality Level) adalah 

standar terendah kualitas yang diperbolehkan saat produk secara terus menerus 

diproduksi. Aktivitas kerja inspeksi secara umum dibagi menjadi dua yaitu 

inspeksi dalam kondisi normal  diantaranya ; pengambilan sampel, inspeksi 

visual, dimensi dan pencatatan dokumen (final release). Sedangkan kondisi tidak 

normal yaitu trace back dan reseleksi. Berikut penjelasan dari tiap – tiap aktivitas 

kerja QC : 

1. Pengambilan Sampel 

 Pengambilan sampel dilakukan pada awal shift yaitu dengan cara 

mengambil beberapa sampel di tiap – tiap line sesuai dengan AQL untuk 

pengecekkan dimensi yang dilakukan di ruangan QC. 

2. Inspeksi Visual 

 Inspeksi visual merupakan salah satu pemeriksan yang dilakukan 

oleh quality control. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menjamin produk 

ampoule yang telah sampai ke customer baik dari segi visual diantarnya 

tidak ditemukan defect yang dapat terlihat secara kasat mata seperti crack, 

scratches, contamination, glass thread dan glass particles. 

 Inspeksi dilakukan dengan mengambil beberapa sampel di tiap – 

tiap inner sesuai dengan sample size yang sudah ditentukan, kemudian 

diamati dari tiap – tiap bagian ampoule (funnel, stem, body dan bottom). 
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Jika produk release maka produk akan dishrink wrap sedangkan jika 

produk reject maka akan dibuat IBT atau memo yang kemudian 

diinformasikan ke supervisor produksi atau KARU. Barang yang direject 

akan dilakukan reseleksi oleh selector packer. OPC untuk inspeksi visual 

ditunjukkan pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 OPC Inspeksi Visual Quality Control 

3. Inspeksi Dimensi 

   Inspeksi dimensi merupakan salah satu pemeriksan yang dilakukan 

oleh quality control dengan mengukur dimensi ampoule. Pemeriksaan ini 

bertujuan untuk menjamin produk ampoule yang telah sampai ke customer 

baik dari segi dimensi sesuai dengan spesifikasi customer. 
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   Inspeksi dilakukan dengan mengambil beberapa sampel di tiap – 

tiap inner sesuai dengan sample size yang sudah ditentukan, kemudian diukur 

menggunakan alat – alat tertentu mengikuti standar yang telah ditentukan. 

Pengecekkan dimensi diinput di aplikasi SINIC. Dari alat –alat yang 

digunankan data yang masuk akan langsung ditransfer ke data SINIC sehingga 

pengerjaan input tidak diketik secara manual. Pengecekkan dimensi ampoule 

diantaranya mengukur ; total length, outside diameter body, outside diameter 

stem , outside diameter funnel , outside diameter bulb, height to contsriction, 

concavity, ecc stem, break force test, radius bottom, bottom thickness, cooling 

stress dan slanty. OPC untuk inspeksi dimensi ditunjukkan pada gambar 

berikut: 
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Gambar 4.11 OPC Inspeksi Dimensi Quality Control 

4. Final Release 

Final release merupakan disposisi terakhir dalam menentukan produk 

yang telah dicek. Final release dilakukan dengan mencatat dari tiap – tiap 

master box dari semua line yang sudah diperiksa oleh QC dengan menuliskan 

OK atau NG pada batch record.Final release berguna sebagai catatan atau 

record barang yang release atau reject, kapan beserta siapa yang memeriksa 

sehingga nantinya dapat digunakan trace ability dalam dokumentasi. 
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5. Trace back 

Trace back merupakan kondisi dari salah satu proses inpeksi yang tidak 

normal. Proses ini diluar dari pengerjaan rutin inspeksi QC. Trace back 

dilakukan jika terdapat tolakan yang critical yaitu defect dengan mudah 

terlihat kasat mata dalam tiap inner dan jumlah defect tersebut banyak. 

Pengerjaan trace back dengan cara membongkar MB (Master Box) yang telah 

direlease. Apabila hasil trace back OK maka tidak perlu dilanjutkan 

sedangkan apabila NG maka dibuatkan tolakan atau IBT (Internal Blocking 

Ticket). 

6. Reseleksi 

Reseleksi merupakan pengerjaan ulang menyeleksi produk yang OK 

maupun NG yang dilakukan dengan mengecek 100% (tanpa sampling) dengan 

berfokus pada defect yang ada pada tolakan tersebut. Produk yang OK dari 

hasil reseleksi akan dipacking ulang sedangkan untuk produk yang NG akan 

discrap (buang).  

4.2.3 Cycle Time 

Data mengenai cycle time ini diperlukan sebagai input dalam perancangan 

current state map. Cycle time ini dijadikan sebagai patokan value added time dari 

keseluruhan proses inspeksi QC. Cycle time ini diperoleh melalui time study yang 

dilakukan untuk setiap proses inspeksi QC secara berulang dan terus menerus. 

Metode time study yang digunakan adalah stop watch time study. Di bawah ini 

merupakan data time study pada proses inspeksi QC. 
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Tabel 4.3 Data Time Study Proses Inspeksi Quality Control 

Pengamatan 

ke- 

Waktu Penyelesaian (menit) 

Collect 

Sample 

Visual 

Inspection 

Dimensi 

Inspection 

Final 

Release 

Trace 

back 
Reseleksi 

1 1.42 12.40 25.22 3.10 21.33 25.72 

2 1.67 13.10 25.11 2.55 20.52 25.59 

3 1.25 11.89 25.50 2.67 19.87 26.50 

4 1.55 12.26 26.29 3.06 20.30 24.98 

5 1.50 12.50 24.75 2.67 20.56 24.71 

6 1.42 12.30 25.55 2.89 21.18 26.63 

7 1.16 11.96 26.35 3.10 22.10 25.87 

8 1.29 12.15 24.87 2.55 19.90 26.19 

9 1.55 12.50 26.14 2.72 22.15 25.45 

10 1.65 13.05 25.55 2.50 21.45 26.63 

11 1.44 12.43 25.15 3.00 21.52 24.68 

12 1.73 12.67 26.50 2.89 19.90 26.12 

13 1.35 12.40 25.45 2.72 20.78 25.55 

14 1.82 11.78 24.92 3.10 21.33 26.70 

15 1.45 12.45 25.10 2.70 20.69 25.88 

16 1.67 12.57 25.30 3.00 22.10 24.92 

 

Keterangan : 

- Pengukuran waktu collect sample, visual inspection, dimensi inspection 

dan final release dilakukan per mesin. 

- Pengukuran waktu trace back dilakukan per master box. 

- Pengukuran waktu reseleksi dilakukan per inner. 

(1 inner = 400 pcs, 1 master box = 10 inner) 

Setelah data terkumpul maka dilakukan uji keseragaman data sebagai berikut : 

𝐵𝐾𝐴 = �̅� +  (𝑘𝜎)        (3.1) 

𝐵𝐾𝐵 = �̅� −  (𝑘𝜎)        (3.2) 

Dimana : 
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𝜎 = √
∑(𝑥−�̅�)2

𝑁−1
         (3.3) 

Batas kontrol dengan tingkat keyakinan 99% maka nilai k = 2.58 ~ 3. Untuk 

pengujian data didapat : 

- Collect Sample 

𝐵𝐾𝐴 = �̅� +  (𝑘𝜎) 

𝐵𝐾𝐴 = 1.49 +  (3 × 0.18) = 2.03 

𝐵𝐾𝐵 = �̅� +  (𝑘𝜎) 

𝐵𝐾𝐵 = 1.49 −  (3 × 0.18)= 0.95 

- Visual Inspection 

𝐵𝐾𝐴 = �̅� +  (𝑘𝜎) 

𝐵𝐾𝐴 = 12.40 +  (3 × 0.36) = 13.48 

𝐵𝐾𝐵 = �̅� +  (𝑘𝜎) 

𝐵𝐾𝐵 = 12.40 −  (3 × 0.36) = 11.32 

- Dimensi Inspection 

𝐵𝐾𝐴 = �̅� +  (𝑘𝜎) 

𝐵𝐾𝐴 = 25.48 +  (3 × 0.55) = 27.13 

𝐵𝐾𝐵 = �̅� +  (𝑘𝜎) 

𝐵𝐾𝐵 = 25.48 −  (3 × 0.55) = 25.83 

- Final Release 

𝐵𝐾𝐴 = �̅� +  (𝑘𝜎) 

𝐵𝐾𝐴 = 2.83 +  (3 × 0.22) = 3.49 

𝐵𝐾𝐵 = �̅� +  (𝑘𝜎) 

𝐵𝐾𝐵 = 2.83 −  (3 × 0.22) = 2.17 
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- Trace back 

𝐵𝐾𝐴 = �̅� +  (𝑘𝜎) 

𝐵𝐾𝐴 = 20.98 +  (3 × 0.78) = 23.32 

𝐵𝐾𝐵 = �̅� +  (𝑘𝜎) 

𝐵𝐾𝐵 = 20.98 −  (3 × 0.78) = 18.64 

- Reseleksi 

𝐵𝐾𝐴 = �̅� +  (𝑘𝜎) 

𝐵𝐾𝐴 = 25.76 +  (3 × 0.69) = 27.83 

𝐵𝐾𝐵 = �̅� +  (𝑘𝜎) 

𝐵𝐾𝐵 = 25.76 −  (3 × 0.69) = 23.69 

Berdasarkan hasil perhitungan pengukuran kerja dari masing – masing 

inspeksi pada batas control atas dan bawah untuk lebih jelasnya ditunjukkan pada 

Tabel 4.4 berikut : 

   Tabel 4.4 Hasil Uji Keseragaman Data 

 

Berdasarkan data yang telah diperoleh semua data berada di dalam batas 

kendali atas dan bawah sehingga dapat dikatakan data – data tersebut seragam. 

Selanjutnya data – data tersebut akan diolah dengan uji kecukupan data. Berikut 

rumus uji kecukupan data : 

𝑁′ =  [ √
𝑁∑x2−(∑𝑥)2

∑𝑥

𝑘
𝑠

]        (3.4) 

Activity BKA BKB

Collect Sample 2.03 0.95

Visual Isnpection 13.48 11.32

Dimensi Inspection 27.13 23.83

Final Release 3.49 2.17

Trace back 23.32 18.64

Reseleksi 27.83 23.69
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Kecukupan data diambil dengan tingkat ketelitian 10%. Uji kecukupan data dari 

masing – masing proses inspeksi sebagai berikut : 

- Collect Sample 

𝑁′ =  [ √
16 × 36.25 − (23.92)2

23.92

3
0.1

]  

𝑁′ =  12.32  

- Visual Inspection 

𝑁′ =  [ √
16 × 2462.38 − (198.41)2

198.41

3
0.1

]  

𝑁′ =  0.72 

- Dimensi Inspection 

𝑁′ =  [ √
16 × 10395.61 − (407.75)2

407.75

3
0.1

]  

𝑁′ =  0.38 

- Final Release 

𝑁′ =  [ √
16 × 128.50 − (45.22)2

45.22

3
0.1

]  

𝑁′ =  4.91 

- Trace back 

𝑁′ =  [ √
16 × 7051.78 − (335.68)2

335.68

3
0.1

]  

𝑁′ =  1.18 

- Reseleksi 
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𝑁′ =  [ √
16 × 10622.22 − (412.12)2

412,12

3
0.1

]  

𝑁′ =  0.60 

Berdasarkan perhitungan uji kecukupan data pada tiap proses inspeksi QC, 

maka dapat dirangkum pada tabel 4.5 berikut : 

Tabel 4.5 Hasil Uji Kecukupan Data 

 

Dengan hasil N > N’ maka data pengukuran dikatakan cukup, tidak perlu 

ditambah. Selanjutnya dilakukan pengukuran waktu siklus, waktu normal dan 

waktu baku. 

𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 =
∑𝑥

𝑁
        (3.5) 

Maka waktu siklus dari masing – masing inspeksi adalah sebagai berikut 

:waktu siklus 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑐𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 =
23.92

16
= 1.49 menit/mesin 

waktu siklus 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =
198.41

16
= 12.40 menit/mesin 

waktu siklus 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =
407.75

16
= 25.48 menit/mesin 

waktu siklus 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑙𝑒𝑎𝑠𝑒 =
45.22

16
= 2.83 menit/mesin 

waktu siklus 𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑘 =
335.68

16
= 20.98 menit/𝑚𝑎𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑥 

waktu siklus reseleksi =
412.12

16
= 25.76 menit/𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑏𝑜𝑥 

Aktivity N' N Cukup

Collect Sample 12.32 16 Yes

Visual Isnpection 0.72 16 Yes

Dimensi Inspection 0.38 16 Yes

Final Release 4.91 16 Yes

Trace back 1.18 16 Yes

Reseleksi 0.60 16 Yes
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 Setelah dilakukan perhitungan pada waktu siklus selanjutnya dilakukan 

proses rating pada setiap inspeksi dengan metode Westinghouse rating dengan 

factor penyesuain mengikuti tabel berikut : 

   Tabel 4.6 Faktor Penyesuaian Westinghouse Rating. 

Skill Effort 

+0.15 A1 
Super skill 

+0.13 A1 
Super skill 

+0.13 A2 +0.12 A2 

+0.11 B1 
Execellent 

+0.10 B1 
Execellent 

+0.08 B2 +0.08 B2 

+0.06 C1 
Good 

+0.05 C1 
Good 

+0.03 C2 +0.02 C2 

0.00 D Average 0.00 D Average 

-0.05 E1 
Fair 

-0.04 E1 
Fair 

-0.10 E2 -0.08 E2 

-0.16 F1 
Poor 

-0.12 F1 
Poor 

-0.22 F2 -0.17 F2 

Condition Consistency 

+0.06 A Ideal +0.04 A Ideal 

+0.04 B Execellent +0.03 B Execellent 

+0.02 C Good +0.01 C Good 

0.00 D Average 0.00 D Average 

-0.03 E Fair -0.02 E Fair 

-0.07 F Poor -0.04 F Poor 

 

Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan supervisor di lapangan, 

maka didapatkan rating untuk masing – masing proses inspeksi QC sebagai 

berikut : 

Tabel 4.7 Hasil Westinghouse Rating untuk Setiap Inspeksi QC 

Rating 
Collect 

Sample 

Visual 

Inspection 

Dimensi 

Inspection 

Final 

Release 
Trace back Reseleksi 

Skill B2 +0.08 C1 +0.06 C1 +0.06 B2 +0.08 C1 +0.06 C2 +0.03 

Effort C2 +0.02 D 0.00 C2 +0.02 C1 +0.05 E1 -0.04 C2 +0.02 

Condition C +0.02 E -0.03 C +0.02 C +0.02 D 0.00 E -0.03 

Consistency C +0.01 D 0.00 C +0.01 C +0.01 D 0.00 D 0.00 

Total +0.13 +0.03 +0.11 +0.16 +0.02 +0.02 
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 Berdasarkan nilai rating tersebut maka akan dilakukan perhitungan waktu 

normal dengan rumus : 

Waktu normal = ws x p       (3.6) 

Maka waktu normal dari masing – masing inspeksi adalah sebagai berikut: 

 

Wn Collect Sample  = 1.49 x 1.13 

    = 1.68 menit/mesin 

Wn Visual Inspection  = 12.40 x 1.03  

    = 12.77 menit/mesin 

Wn Dimensi Inspection = 25.48 x 1.11 

    = 28.28 menit/mesin 

Wn Final Release  = 2.83 x 1.16 

    = 3.28 menit/mesin 

Wn Traceback   = 20.98 x 1.02 

    = 21.40  menit/master box 

Wn Reseleksi   = 25.76 x 1.02 

    = 26.28  menit/inner box 

Setelah didapatkan waktu normal maka selanjutnya akan dihitung waktu 

baku pada masing – masing proses inspeksi dengan rumus : 

𝑊𝑏 = 𝑊𝑛 × (1 + 𝑖)        (3.7) 

Dimana i adalah kelonggaran atau allowance yang diberikan kepada pekerja untuk 

menyelesaikan pekerjaannya disamping waktu normal. Berikut hasil perhitungan 

waktu baku : 
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Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Waktu Baku 

Activity Wn (menit) i Wb (menit) 

Collect Sample 1.68 0.22 2.05 

Visual Isnpection 12.77 0.25 15.96 

Dimensi Inspection 28.28 0.23 34.78 

Final Release 3.28 0.20 3.94 

Trace back 21.40 0.24 26.54 

Reseleksi 26.28 0.25 32.72 

 

Berdasarkan hasil perhitungan waktu baku tiap masing – masing proses 

inspeksi maka proses inspeksi QC Ampoule dalam kondisi normal dengan yaitu 

penjumlahan dari collect sampel, visual inspection, dimensi inspection dan final 

release. Hasil yang didapat adalah 56.73 menit/mesin. Satu orang QC menghandle 

10 mesin sehingga waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa produk dari 10  

mesin adalah 567.3 menit atau 9 jam 27 menit 3 detik. 

Jumlah jam kerja karyawan Schott dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.9 Waktu Kerja Karyawan Schott 

 

Berdasarkan tabel waktu kerja karyawan dari masing – masing shift dan 

telah diketahui hasil waktu baku proses inspeksi QC maka persentase utilization 

dapat diketahui yaitu waktu baku QC Ampoule berbanding dengan waktu kerja 

tiap shift dapat ditunjukkan pada Tabel 4.10 berikut : 

Working time 16:00:00 - 00:00:00

Total working Time

Break time 

Effective Working Time

07:30-16:00:0000:00:00 - 07:30:00

6:45 7:45 7:15

7:30 8:30 8:00:00

0:45:00 0:45:00 0:45:00

Shift 1 Shift 2 Shift 3
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Tabel 4.10 Persentase Utilization Quality Control Ampoule 

% of Utilization 

Shift 1 (00:00:00-07:30:00) 140.08% 
Effective working time after 1 

deduction for break time 6:45 

Shift 2 (07:30:00-16:00:00) 122.01% 
Effective working time after 1 

deduction for break time 7:45 

Shift 3 (16:00:00-00:00:00) 130.42% 
Effective working time after 1 

deduction for break time 7:15 

 

Berdasarkan persentase utilization kapasitas waktu kerja dengan mesin 

yang ada yaitu sebanyak 10 mesin tiap QC inspector Ampoule tidak sesuai dengan 

waktu yang disediakan untuk shift 1, 2 dan 3 karena persentase yang dihasilkan 

>100% sehingga berpengaruh pada beban kerja QC. Pengecekkan sesuai standar 

tidak akan tercapai karena waktu yang dibutuhkan pun melebihi kapasitas kerja, 

hal ini berdampak pada barang yang dicek sehingga kelolosan barang yang not 

good akan semakin besar dan tentunya jumlah trace back pun akan semakin besar 

pula. 

4.3 Pengolahan Data 

4.3.1 Value Stream Mapping (Before) 

Aliran material dan informasi yang diperlukan dalam proses produksi 

ampoule menggunakan tools peta aliran nilai saat ini atau value stream mapping 

current state. Peta aliran keadaan saat ini (VSM Current State) memetakan 

kondisi yang terjadi di lapangan yang ada di department quality. Dimulai dari 
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proses pengambilan sampel sampai pencatatan produk release atau reject dengan 

ditambah abnormal case yaitu trace back dan reseleksi. 

Sebelum membuat Value Stream Mapping Current State maka cycle time 

dari proses inspeksi harus diketahui. Cycle time dari proses inspeksi dapat dilihat 

tabel berikut : 

Tabel 4.11 Data Cycle Time Tiap Proses Inspeksi 

No. Proses 

Data Observasi Current State 

Cycle Time 

(menit) 
Keterangan 

Cycle Time 

(menit) 
Keterangan 

1 Collect Sample 2.05 1  Mesin 20.50 10 Mesin 

2 Visual Isnpection 15.96 1  Mesin 159.63 10 Mesin 

3 
Dimensi 

Inspection 
34.78 1  Mesin 347.84 10 Mesin 

4 Final Release 3.94 1  Mesin 39.36 10 Mesin 

5 Trace back 26.54 
1 Master 

Box 
1061.44 

40 Master 

Box 

6 Reseleksi 32.72 1 Inner 13087.44 
40 Master 

Box 

 

Berdasarkan cycle time dari tiap – tiap proses inspeksi Ampoule maka 

value stream mapping current state dapat dilihat pada gambar berikut : 
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Gambar 4.12 Value Stream Mapping Current State
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 Total lead time current state vale stream mapping pada proses inspeksi 

Ampoule adalah 14737.71 menit atau 245 jam 38 menit 11 detik. Lead time 

tersebut terdiri dari waktu kerja inspeksi harian yaitu dari collect sample sampai 

final release, sedangkan untuk kondisi abnormal yaitu waktu yang dibutuhkan 

untuk trace back dan reselesksi sebanyak 40 Master Box dalam waktu satu bulan. 

Lead time tersebut sangat lama mengingat jumlah jam kerja terbatas sehingga 

potensi untuk perbaikan sangat besar. 

 Permasalahan yang ditemukan dapat dilihat dari VSM Current State pada 

gambar di atas yaitu : 

1. Unbalance time and process  

2. Over process (Traceback) 

3. High rejection rate 

 Banyaknya masalah yang ditemukan pada proses produksi terutama di area 

kerja QC harus ditinjau lebih dalam untuk mengetahui pekerjaan yang memiliki 

nilai tambah (value added) dan yang tidak memiliki nilai tambah (non value 

added). 

Selanjutnya untuk mengetahui permasalahan lebih dalam dilakukan analisa 

kondisi di lini produksi dan QC yang dilihat dari setiap aspeknya 4M+1E (Man, 

Machine, Method, Material, Environment). Tiap – tiap aspek dari permsalahan 

dalam VSM Current State ditinjau dan dilihat apakah  kondisi aktual yang ada di 

lapangan sesuai dengan kondisi yang diharapakan. Hal ini dapat dilihat melalui 

Tabel 4.12 berikut : 
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Tabel 4.12 Penyebab Permasalahan dalam VSM Current State 

Factor What Should be happen What actually happen OK/NOK 

Man 

Mengetahui prosedur 

kerja 

Mengetahui prosedur kerja 

sesuai SOP 
OK 

persepsi penyamaan 

defect antara QC sama 

Terdapat perbedaan dalam 

penyamaan defect antara QC 
NOK 

Set Up Man terampil 

dan memiliki skill yang 

tinggi dalam membuat 

produk 

Set Up Man kurang terampil 

dan membuat produk 
NOK 

Machine 

Tidak ada reject produk 

di lini mesin 

Mesin Ampoule banyak 

menghasilkan produk reject 
NOK 

Mesin berjalan stabil Mesin tidak stabil NOK 

Methode 

Kemampuan memeriksa 

produk per mesin 

disesuaikan dengan 

waktu kerja 

QC tidak mampu handle 10 

mesin dalam waktu yang 

terbatas 

NOK 

Sampling produk sesuai 

dengan AQL 

QC melakukan sampling 

produk sesuai AQL 
OK 

Material 
Kondisi material baik 

dan sesuai spesifikasi 

Kondisi material kadang 

tidak sesuai spesifikasi 
NOK 

Environment 

Lay out produksi dan 

QC memudahkan sesuai 

alur  produksinya 

Lay out produksi dan QC  

kurang teratur sehingga lama 

waktu bolak balik dari ruang 

QC ke line 

NOK 

Suhu , udara, kebersihan 

ruangan sesuai dengan 

persyaratan CPOB 

Sesuai= temp 25 derajat, RH 

50%, kelas udara Grade E 
OK 

 

Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan yang sudah dijalankan (OK) 

dan kondisi yang diharapakan atau saat ini belum dijalankan (NOK), nantinya 

aspek – aspek tersebut digunakan untuk perbaikan dalam proses inspeksi QC yang 

erat kaitannya dengan kondisi yang ada di produksi. 

4.3.2 Penentuan Value Added dan Non Value Added 
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Aktivitas yang memberikan nilai tambah dan aktivitas yang tidak 

memberikan nilai tambah ditentukan berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

pada department quality bagian inspector QC Ampoule.  Penentuan aktivitas yang 

memberikan nilai tambah (value added) dan akitivitas yang tidak memberikan 

nilai tambah (non value added) bertujuan untuk mengetahui aktivitas mana yang 

harus dieliminasi minimal mengurangi pemborosan. Berikut aktivitas yang 

memberikan nilai tambah dan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah  yang 

ada pada proses inpeksi QC Ampoule dapat dijelaskan pada tabel 4.13 berikut : 

Tabel 4.13 Pengelompokkan Value Added dan Non Value Added 

No. Aktivitas 
Waktu 

(menit) 
Kategori 

1 Menyiapkan wadah sample 2.50 NVA 

2 Berjalan dari ruangan QC ke line 1.00 NVA 

3 Mengambil sample dari 10 line 20.50 VA 

4 Berjalan dari line ke ruang QC 1.00 NVA 

5 Berjalan dari ruangan QC ke line 1.00 NVA 

6 Meletakkan sample di meja SINIC 0.25 NVA 

7 Mengecek visual Ampoule 159.63 VA 

8 Berjalan dari line ke ruang QC 1.00 NVA 

9 Menyalakan program SINIC 1.50 NVA 

10 Mengecek dimensi Ampoule 347.80 VA 

11 Mengambil form 0.25 NVA 

11 Berjalan dari ruangan QC ke line 1.00 NVA 

12 Menulis final release di bacth record 39.36 VA 

  Jika terdapat trace back     

13 Membongkar Master Box 2.00 NVA 

14 Melakukakan trace back 1061.44 NVA 

15 menginformasikan ke bagian KARU 2.00 NVA 

16 Menyiapkan perlengkapan reseleksi 8.00 NVA 

17 Melakukan reseleksi dengan mengecek 

satu per satu produk dalam satu inner 13087.44 NVA 
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Berdasarkan Tabel 4.12 dapat diketahui aktivitas yang memiliki nilai 

tambah sebesar 567.3 menit sedangkan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah 

sebesar 14170.38 menit dengan trace back yang dilakukan sebanyak 40 MB.
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BAB V 

HASIL DAN ANALISIS 

5.1 Pembuatan Future State Value Stream Maping 

 Pembuatan future state dimulai dengan menurunkan cycle time yang ada 

pada current state map. Pada current state map setiap QC memeriksa produk yang 

dihasilkan dari 10 mesin, dengan banyaknya jumlah mesin  maka semakin banyak 

waktu yang dibutuhkan dalam proses pemeriksaan QC. Dari kesepuluh mesin 

yang diperiksa ternyata menimbulkan beban kerja yang sangat tinggi bagi setiap 

QC, terbukti dengan nilai persen utilisasi dari ketiga shift > 100%. Untuk itu 

diperlukan jumlah mesin yang harus diperiksa QC sesuai dengan waktu kerja yang 

ada PT. Schott Igar Glass. Berikut tabel trial and error untuk mentukan jumlah 

mesin yang sesuai yang harus diperiksa QC. 

Tabel 5.1 Trial and Error Penyesuain Jumlah Mesin 

No. Proses 

Data 

Observasi 

(menit) 

Trial & Error (menit) 

Per mesin 
10 

Mesin 
9  

Mesin 

8  

Mesin 

7  

Mesin 

6 

Mesin 

1 Collect Sample 2.05 20.50 18.45 16.40 14.35 12.30 

2 
Visual 

Isnpection 
15.96 159.63 143.66 127.70 111.74 95.78 
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No

. 
Proses 

Data 

Observasi 

(menit) 

Trial & Error (menit) 

Per mesin 
10 

Mesin 
9  

Mesin 

8  

Mesin 

7  

Mesin 

6  

Mesin 

3 
Dimensi 

Inspection 
34.78 347.84 313.06 278.28 243.49 208.71 

4 
Final 

Release 
3.94 39.36 35.42 31.49 27.55 23.62 

Total 56.73 567.33 510.59 453.86 397.13 340.40 

No. 
Waktu 

Kerja 

Data 

Observasi 

(menit) 

% Utilization 

1 Shift 1 405 140.08 126.07 112.06 98.06 84.05 

2 Shift 2 465 122.01 109.80 97.60 85.40 73.20 

3 Shift 3 435 130.42 117.38 104.34 91.29 78.25 

 

Berdasarkan tabel di atas maka jumlah mesin yang efektif dengan 

pekerjaan QC adalah 7 mesin karena presentase utilisasi ≤ 100%, untuk 8,9 dan 

10 mesin tidak efektif karena presentase utilisasi > 100% mengakibatkan beban 

kerja berlebih, sedangkan untuk 6 mesin kurang efektif karena produktivitas QC 

rendah. Maka pemberian jumlah mesin yang efektif adalah 7 mesin dengan waktu 

sesuai dengan jam kerja (shift1, 2 dan 3). Persentase utilasasi ≤ 100% artinya 

beban kerja QC inspector Ampoule tidak berlebih sehingga berpengaruh pada 

aktivitas pengecekkan produk karena kapasitas performance disesuaikan dengan 

waktu kerja sehingga diharapkan faktor kelolosan semakin rendah dan tentunya 

jumlah trace back pun akan semakin kecil pula bahkan dihilangkan. 

Pembuatan future state value stream mapping dengan rencana penurunan 

jumlah mesin yang diperiksa dari kondisi yang ada dan melihat kondisi trace back 

pada saat trial QC menghandle 7 mesin. Maka perbandingan data cycle time 

current state dan future state dapat ditunjukkan pada tabel berikut : 
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Tabel 5.2 Perbandingan Cycle Time Current dan Future State 

No. Proses 

Data Observasi Current State Future State 

Cycle 

Time 

(menit) 

Keterangan 

Cycle 

Time 

(menit) 

Keterangan 

Cycle 

Time 

(menit) 

Keterangan 

1 
Collect 

Sample 
2.05 1  Mesin 20.50 10 Mesin 14.35 7 Mesin 

2 
Visual 

Isnpection 
15.96 1  Mesin 159.63 10 Mesin 111.74 7 Mesin 

3 
Dimensi 

Inspection 
34.78 1  Mesin 347.84 10 Mesin 243.49 7 Mesin 

4 
Final 

Release 
3.94 1  Mesin 39.36 10 Mesin 27.55 7 Mesin 

5 
Trace 

back 
26.54 1 MB 1061.44 40 MB 265.36 10 MB 

6 Reseleksi 32.72 1 Inner 13087.44 40 MB 3271.86 10 MB 

 

Berdasarkan tabel di atas data cycle time yang ada pada future state, data 

tersebut yang akan dimasukkan pada pembuatan value stream mapping future 

state. Jumlah produk dari mesin yang harus diperiksa QC Ampoule berkurang 

yaitu 7 mesin dengan keadaan current state 10 mesin. Hasil trial selama satu 

bulan yaitu Mei 2017, jumlah trace back yang ada yaitu sebanyak 10 kali dengan 

keadaan di lapangan QC menghandle 7 mesin. Jumlah ini mengalami penurunan 

sebesar 75% dari keadaan current state dimana jumlah trace back yang ada 

sebanyak 40 kali. 

Selanjutnya dibuat pemetaan masa depan (future state) sehingga 

kedepannya proses inspeksi dapat berjalan optimal dan efektif. Future state dapat 

ditunjukkan pada gambar berikut :  
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Gambar 5.1 Future State Value Stream Mapping Inspeksi Ampoule 
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Berdasarkan Gambar 5.1 Future State Value Stream Mapping proses 

inspeksi Ampoule, lead time yang dicapai adalah sebesar 3955.85 menit. Lead 

time tersebut mengalami penurunan sebesar 10781.86 menit dari sebelumnya pada 

current state mapping dengan lead time sebesar 14737.71 menit. Penurunan 

jumlah trace back sangat berpengaruh dalam lead time karena satu kali trace back 

membutuhkan waktu 26.54 menit dan tentunya akan ada reseleksi, dengan 1 

master box pada saat reseleksi membutuhkan waktu 327.20 menit. 

Penurunan jumlah trace back merupakan salah satu tujuan dalam lean 

manufacturing yaitu meminimalisasi waste. Trace back merupakan salah satu non 

value added karena adanya proses berulang (reinspeksi produk) yang termasuk ke 

dalam proses berlebih. Untuk itu jumlah trace back harus diminimaliasi bahkan 

dihilangkan jika perusahaan yakin bahwa produk yang dikirim ke customer tidak 

kelolosan barang reject. 

5.2 Analisis Biaya 

 Untuk menghitung rate per jam maka dibutuhkan data UMK  (Upah 

Minimum Kota) Bekasi, data jam kerja dan data jumlah hari kerja per bulan. 

Berikut merupakan labor hour rate di PT. Schott Igar Glass : 

- UMK   =  Rp 3,742,000 

- Labor hour rate/jam = 3,742,000/173 = Rp 21,630/jam 

- Jam kerja aktual/hari = 8 jam  

- Jam kerja lembur/hari = 8 jam x 2 = 16 jam 

- Labor hour rate/hari = Rp 21,630/jam x 16 jam = Rp 346,080 
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Keperluan melemburkan karyawan untuk proses reseleksi karena keterbatasan 

manpower. Proses reseleksi disebabkan karena adanya proses trace back. Proses 

reseleksi pada current state membutuhkan waktu sebesar 13087.44 menit, 

sedangkan proses reseleksi pada future state membutuhkan waktu 3271.86 menit. 

Penurunan biaya dari proses reseleksi dengan menurunnya jumlah trace back 

dapat ditunjukkan pada tabel berikut : 

Tabel 5.3 Analisis Biaya Manpower Proses Reseleksi 

Analysis Current State Future State 

Time for reselection (hours) 218 54.5 

Overtime (times) 27 7 

Cost for overtime  Rp 9,344,160.00   Rp 2,422,560.00  

Saving  Rp 6,921,600.00  

  

 Berdasarkan Tabel 5.3 penurunan biaya manpower yang didapat pada 

future state untuk proses reseleksi sebesar Rp 6,921,600. Maka penurunan biaya 

manpower yang dapat diperoleh pada future state untuk proses inspeksi QC 

adalah : 

Penurunan biaya = Selisih biaya reseleksi – biaya penambahan manpower QC 

    = Rp 6,921,600 - Rp 3,742,000 

    = Rp 3,179,600 

Penurunan biaya yang dapat diperoleh perusahaan adalah sebesar Rp 

3,179,600/bulan akibat menurunnya jumlah trace back. 
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5.3 Usulan Perbaikan pada Current State Map 

1. Perbaikan Unbalance Time & Process 

Kegiatan proses inspeksi dengan ketidakseimbangnya antara waktu 

berkerja dengan proses inspeksi membuat beban kerja QC terlalu 

tinggi. Akibatnya muncul pengulangan pekerjaan yaitu trace back 

karena adanya kelolosan produk yang seharusnya reject. Usulan 

perbaikannya yaitu menyesuaikan kemampuan QC dalam memeriksa 

produk per mesin yang disesuaikan dengan waktu kerja yang tersedia. 

Sebelumnya QC Ampoule memeriksa produk yang dihasilkan dari 10 

mesin, namun setelah dihitung dengan cycle time yang ada, QC 

Ampoule hanya mampu memeriksa produk yang dihasilkan dari 7 

mesin untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

2. Perbaikan Over Process Trace back 

Trace back merupakan salah satu pekerjaan dari inspeksi yang 

berulang sehingga bisa dikatakan proses yang berlebih yang dapat 

menambah waktu inspeksi. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah 

dengan mengurangi kelolosan produk yang cacat yaitu dengan cara : 

a. Beban kerja QC tidak terlalu tinggi yaitu menyesuaikan waktu 

kerja QC dengan jumlah mesin yang harus dihandle. Setelah 

dihitung QC hanya mampu menghandle 7 mesin dari yang 

sebelumnya 10 mesin. 
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b. Memaksimalkan dari department produksi untuk membuat 

produk yang sesuai dengan spesifikasi customer. Selanjutnya 

selector packer bukan hanya bertugas mempacking produk 

yang dihasilkan dari mesin kemudian diberikan ke QC, namun 

SP juga berkewajiban ikut memeriksa produk yang keluar dari 

mesin karena SP yang mengetahui lebih awal apabila terdapat 

produk cacat sehingga pada saat barang diperiksa QC dan 

dinyatakan release, faktor kelolosan akibat produk cacat dapat 

diminimalisir karena adanya second check tersebut. 

3. Perbaikan High Rejection Rate 

Banyaknya jumlah reject per bulan dapat mempengaruhi bonus 

bulanan produksi. Semakin banyak produk yang reject semakin sedikit 

bonus yang diterima oleh produksi. Hal ini merupakan sebagai 

motivasi agar department produksi mampu memproduksi produk yang 

berkualitas baik. Tentunya ini bukan hanya menjadi tanggung jawab 

produksi namun menjadi tanggung jawab QC juga karena semakin 

banyak trace back, jumlah produk reject akibat reseleksi juga semakin 

tingg. Perbaikan tingginya produk cacat dapat diupayakan dengan 

melakukan perbaikan sebagai berikut : 

a. Meningkatkan performa mesin, mesin harus dalam kondisi 

stabil dengan melakukan perawatan preventif sehingga 

beberapa jam setelah disetting tidak cepat berubah sehingga 

dapat menghasilkan produk yang OK lebih banyak. 
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b. Melakukan training kepada Set Up Man agar dapat memiliki 

keterampilan dan kemmapuan yang handal dalam membuat 

produk yang berkualitas. 

c. Memasang SINCAD Camera di area lehr pre packing sebelum 

produk sampai kepada selector packer. SINCAD Camera 

berfungsi sebagai pendeteksi apabila terdapat produk yang 

cacat dapat terbuang dengan sendirinya di area lehr tersebut 

sekaligus memberikan signal bahwa apabila banyak ditemukan 

produk cacat, SINCAD Camera akan menyalakan lampu 

merah. Sehingga produksi dapat dengan cepat mengambil 

tindakan perbaikan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Tahap – tahap perancangan proses inspeksi quality control Ampoule yang 

mengacu pada lean manufacturing secara garis besar terdiri dari perancangan 

current state map berdasarkan kondisi aktual serta merancang future state map 

berdasarkan usulan perbaikan dengan mengacu pada waktu kerja dan biaya yang 

dikeuarkan perusahaan sebagai hasil dari analisis yang telah dilakukan. Studi 

kasus pada proses inspeksi Ampoule di PT. Schott Igar Glass menghasilkan 

beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Total lead time pada current state map proses inspeksi Ampoule adalah 

14,737.71 menit dengan proses inspeksi normal yang terdiri dari collect 

sample sampai final release serta kondisi abnormal yaitu adanya trace 

back dan reseleseksi. 

2. Penyesuaian jumlah mesin yang mampu dihandle oleh QC Ampoule 

beserta waktu kerja yang ada yaitu sebanyak 7 mesin. Penurunan jumlah 

mesin ini mampu menurunkan waste dari proses berlebih yaitu trace back 

sebanyak 75%. 
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3. Total lead time pada future value stram mapping proses inspeksi QC 

Ampoule menjadi 3,955.85 menit atau turun sebesar 10,781.86 menit 

(73.16%) dan penurunan biaya akibat trace back sebesar Rp 

3,179,600/bulan. 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT. Schott Igar Glass, 

maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan diharapkan terus melakukan pengurangan pemborosan yang 

ada di department produksi dan quality sehingga mampu menjadi 

perusahaan yang lean. 

2. Penelitian mengenai aspek biaya khususnya untuk non value added cost 

akibat trace back dikembangkan lagi tidak hanya pada perhitungan biaya 

manpower saja melainkan pada unsur pemborosan yang lain seperti biaya 

transportasi, biaya defect, dan lain – lain. 

3. Simulasi menggunakan perangkat lunak tertentu akan lebih 

menggambarkan proses inspeksi yang mendekati kondisi nyata sesuai 

dengan skenario yang dibuat sehingga membantu memudahkan dalam 

analisis. 
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