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ABSTRAK 

USULAN PERBAIKAN UNTUK MENGURANGI WAKTU 

PROSES PEMELIHARAAN KENDARAAN MELALUI 

PENDEKATAN LEAN PRODUCTION PROCESS 

AUTO2000 merupakan perusahaan penyedia jasa pemeliharaan kendaraan 

Toyota berusahaa untuk selalu meningkatkan keunggulan layanan dengan tepat 

dan cepat dimana hal tersebut diharapkan dapat mampu memberikan kepuasan 

terhadap pelanggan. Pada kenyataanya hal tersebut masih belum dapat memenuhi 

target yang telah ditentukan. Waktu proses pemeliharaan kendaraan Toyota masih 

melebihi target yang telah ditentukan perusahaan dalam bentuk KPI. Lean Process 

merupakan pendekatan yang bertujuan untuk meminimasi pemborosan yang 

terjadi pada aliran proses. Pemahaman kondisi dari proses digambarkan dalam 

Value Stream Mapping untuk selanjutnya dilakukan pembobotan untuk 

mengetahui waste yang dominan. 

Dari hasil pengolahan data diperoleh bahwa melalui Value stream mapping 

diketahui tahapan proses service  merupakan faktor dominan penyebab lamanya 

waktu proses pemeliharaan kendaraan. Pembobotan dan pemeringkatan aktivitas 

pemeliharaan kendaraan yang menyebabkan waktu proses perawatan tinggi 

diperoleh bahwa proses service menduduki urutan teratas dengan nilai akumulasi 

sebesar 31%. Dari hasil Root Cause Analysis diketahui bahwa akar penyebab dari 

lamanya proses service yaitu tranining skill yang belum merata, belum ada 

konsistensi pelaksanaan urutan kerja sesuai SOP, SST belum memenuhi 

kebutuhan stall produksi, belum ada penempatan lokasi alat yang jelas. 

Kata kunci: lean, production process, waste, RCA  
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ABSTRCT 

PROPOSED REPAIR TO REDUCE TIME OF VEHICLE CARE 

PROCESS THROUGH LEAN PRODUCTION PROCESS 

APPROACH 

 

AUTO2000 is a Toyota vehicle maintenance service company trying to 

always improve service excellence with precise and fast where it is expected to be 

able to provide satisfaction to customers. In fact it still cannot meet the targets 

that have been determined. The time of Toyota vehicle maintenance process still 

exceeds the target set by the company in the form of KPI. Lean Process is an 

approach that aims to minimize waste that occurs in the process flow. 

Understanding the condition of the process is depicted in Value Stream Mapping 

for further weighting to determine the dominant waste. 

From the results of data processing obtained that through the Value stream 

mapping known stage of service process is the dominant factor causing the length 

of time the process of vehicle maintenance. Weighting and ranking of vehicle 

maintenance activities that resulted in high maintenance time was found that 

service process topped with accumulated value of 31%. From Root Cause 

Analysis result, it is known that the root cause of the service process length is 

training uneven skill, there is no consistency of implementation of work sequence 

according to SOP, SST has not fulfill requirement of production stall, there is no 

clear placement of location of equipment. 

Keyword: lean, production process, waste, RCA  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dari tahun ke tahun kebutuhan konsumen terhadap alat transportasi pribadi 

semakin meningkat, produk kendaraan roda empat (mobil) menjadi salah satu 

produk yang diincar oleh setiap konsumen. Hal ini berdampak kepada 

peningkatan kebutuhan akan jasa perawatan kendaraan (mobil). Pemeliharaan 

kendaraan yang baik adalah pemeliharaan yang dilaksanakan sesuai standart 

operasional yang berlaku dengan tepat, cepat dan dapat diandalkan. AUTO2000 

Cabang Cilandak merupakan salah satu   main dealer mobil Toyota di Indonesia 

yang bergerak dalam bidang penjualan, pemeliharaan dan perbaikan serta 

penyedia suku cadang Toyota. 

Dalam melakukan proses pemeliharaan kendaraaan, AUTO2000 Cabang 

Cilandak selalu mengutamakan kualitas pemeliharaan yang tepat dan cepat. 

Dimana setiap tahapan proses pemeliharaan kendaraan memiliki standar dan 

prosedur yang menjadi pedoman dalam proses produksinya. Selain itu, terdapat 

batasan waktu 

 



2 
 

tiap tahapan produksi yang telah ditetapkan oleh Toyota Astra Motor yang 

dituangkan kedalam Key Performance Indicator (KPI) dijadikan pedoman seluruh 

outlet resmi perawatan kendaraan Toyota di Indonesia. 

Guna meningkatkan persaingan industri otomotif, para pelaku industri ini 

menjadikan faktor kepuasan pelanggan sebagai pilar utama bisnis ini.pada  tahun 

2009, Toyota  Astra Motor meluncurkan sebuah program untuk menciptakan dan 

menjaga kepuasan pelanggan di area service (layanan bengkel) bernama ICSK 

(Integrated Customer Satisfaction Kaizen) yang ditujukan kepada seluruh main 

dealer Toyota di Indonesia. Sebagai main dealer terbesar di Indonesia, Auto 2000 

menerapkan program ICSK yang diluncurkan Toyota Astra Motor disetiap cabang 

dealernya. Dalam program ICSK tersebut terdapat point “Lead Time”, “Lead 

Time Service” dalam program  ini maksudnya adalah total waktu yang diperlukan 

mulai dari pelanggan masuk ke bengkel hingga kendaraan diinformasikan kepada 

pelanggan. Dengan program tersebut diharapkan waktu pelayanan lebih cepat 

sehingga kepuasan pelanggan tercapai. Item “lead time” terdiri dari atas “lead 

time procces” yaitu total seluruh waktu pengerjaan kendaraan mulai dari diterima 

hingga diserahkan kembali dari pelanggan dan juga “lead time waiting” yaitu 

waktu tunggu dalam setiap item dalam  proses produksi. 

Dalam kegiatan produksinya perusahaan selalu berupaya agar 

menghasilkan pelayanan yang cepat dan tepat. Akan tetapi kenyataan di lapangan 

menunjukkan bahwa adanya sistem operasional yang kurang tertata sehingga 

menyebabkan adanya pemborosan (waste). Adanya pemborosan waktu  di 

AUTO2000 Cabang Cilandak salah satunya disebabkan karena ada beberapa 
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tahapan proses produksi berjalan dengan waktu yang berlebih sehingga waktu 

proses perawatan kendaraan Toyota melebihi target yang telah ditentukan (KPI) 

Hal tersebut dapat dilihat dari data dibawah ini dimana data ini telah 

tersedia secara sistem di perusahaan. 

 
(Sumber : pengolahan data AUTO2000 Cabang CILANDAK) 

Gambar 1.1 Grafik Perbandingan leadtime proses service actual dengan target 

KPI periode Agustus – Desember 2016 

Gambar1.1 diatas merupakan pencapaian total leadtime servis kendaraan 

Toyota yang diambil pada bulan Agustus – Desember 2016 dimana pada bulan 

tersebut total leadtime yang tercapai melebihi dari standar KPI yang telah 

ditentukan  

Secara garis besar dalam proses pemeliharaan kendaraan ini adalah 

serangkaian proses dari pelanggan datang ke bengkel kemudian diterima oleh 

Service Advisor sampai dengan kendaraan tersebut diserahkan kembali kepada 

pelanggan yang mana terdapat beberapa tahapan proses pemeliharaan. 
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Leadtime target KPI 2:30:00 2:30:00 2:30:00 2:30:00 2:30:00
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Oleh kareana itu,pendekatan lean production process  akan dapat 

mengidentifikasi dan menganalisa waste (pemborosan) di dalam proses produksi 

yang ada di AUTO2000 Cabang Cilandak  untuk menentukan faktor tingginya 

waktu proses pemeliharaan kendaraan Toyota dan  menganalisanya guna 

memberikan usulan perbaikan sehingga proses produksi yang baik akan 

didapatkan dan tujuan perusahaan dalam menghasilkan proses produksi yang 

sesuai dengan permintaan konsumen akan tercapai dengan baik dan memuaskan  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas,maka perumusan 

dalam penyelesaian dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa faktor-faktor penyebab  tingginya waktu proses pemeliharaan 

kendaraan Toyota yang paling dominan di AUTO2000 Cabang Cilandak? 

2. perbaikan seperti apa yang dapat diusulkan  terhadap  tingginya waktu 

proses pemeliharaan kendaraan Toyota yang paling dominan di 

AUTO2000 Cabang Cilandak 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian faktor yang akan selalu jadi penghalang dan tidak 

dapat dihindarkan adalah waktu,dana dan keterbatasan fasilitas. Untuk itu 

dilakukan pembatasan masalah agar hasil yang diperoleh tidak menyimpang dari 

tujuan yang diinginkan sebagai berikut: 

1. Penelitian ini ditekankan untuk mengidentifkasi faktor-faktor penyebab  

tingginya waktu proses pemeliharaan kendaraan Toyota yang paling 

dominan di AUTO2000 Cabang Cilandak. 
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2. Penelitian ini dibatasi dengan menggunakan pendekatan Lean Production 

Process mengingat objek penelitian bukan perusahaan manufaktur suatu 

produk tetapi perusahaan dengan output jasa. 

3. Penelitian dibatasi sampai pada rekomendasi perbaikan terhadap faktor 

penyebab  tingginya waktu proses pemeliharaan kendaraan yang paling 

dominan namun  tidak sampai pada penerapan rekomendasi perbaikanya 

dan tidak membahas masalah biaya 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya waktu proses 

pemeliharaan kendaraan Toyota yang paling dominan di AUTO2000 

Cabang Cilandak. 

2. Untuk memberikan usulan  perbaikan  terhadap tingginya waktu proses 

pemeliharaan kendaraan Toyota yang paling dominan di AUTO2000 

Cabang Cilandak 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

Metodologi penelitian yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah 

dengan metode deskriptif analisis yaitu pengumpulan data, mengolah, dan 

menganalisisnya yang kemudian ditarik satu kesimpulan. 

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka dalam penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut : 
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1. Wawancara, merupakan metode pengumpulan data dengan 

menggunakan komunikasi verbal dengan pihak perusahaan berkaitan 

dengan proses perawatan kendaraan toyota  

2. Dokumentasi, metode pengumpulan data ini didapatkan melalui buku-

buku, catatan di bangku kuliah ataupun data-data yang ada hubungannya 

dengan penelitian ini. 

3. Observasi, metode pengumpulan data ini dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan langsung pada objek yang diteliti dan mencatan data yang 

diperlukan 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini dijabarkan lebih jelas  dalam bab-bab yang disusun 

secara sistematis untuk memudahkan pemahaman para pembaca. Adapun 

sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut: 

 

BAB I      Pendahuluan 

Terdiri atas penuturan latar belakang yang membahas kondisi 

terkini dalam persaingan industri otomotif roda empat, sehingga 

mendorong AUTO2000 Cabang Cilandak untuk  terus  

meningkatkan   kepuasan  pelanggan. Selain  itu,  Pada  bab  ini  

juga  memuat  identifikasi  dan  perumusan masalah berupa poin 

permasalahan. Pada sub bab tujuan dan manfaat, berisi tujuan dan 

manfaat dari penelitian yang dilakukan. 

BAB II    Landasan Teori 
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Bab ini berisi tentang uraian dasar pengetahuan yang digunakan 

dalam penelitian dan penulisan skripsi. Teori ini diambil dari 

berbagai literatur yang berhubungan dengan materi yang akan 

dibahas untuk membantu menganalisa masalah. 

BAB III   Metode Penelitian 

Memaparkan diagram alir / alur proses kerangka secara 

keseluruhan dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi. 

Selain itu juga akan  menjelaskan langkah – langkah yang 

dilakukan dalam menganalisa 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   Analisis dan Pembahasan 

Bab ini berisikan permasalahan yang ada berdasarkan hasil 

pengumpulan dan pengolahan data 

BAB VI    Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan  dari keseluruhan  penelitian  yang telah 

dilakukan. Selain itu, berisi saran yang bertujuan menjadi masukan 

untuk langkah selanjutnya.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Ruang Lingkup Pemeliharaan 

Tindakan pemeliharaan biasanya diklasifikasi sebagai kegiatan pendukung 

produksi yang sangat dibutuhkan guna mencegah atau mengurangi terjadinya 

kerusakan pada suatu alat produksi. Kurangnya pengetahuan menimbulkan 

kesalahpahaman serta menimbulkan lemahnya pemeliharaan dalamperusahaan. 

Kesalahan ini menghasilkan keluaran dan masukan yang relative rendah. 

Untuk memaksimalkan hasil produksi melalui efisiensi dan efektifitas kerja, 

mempertahankan kelangsungan produksi dengan memelihara sejumlah asset yang 

menjadi modal dasar perusahaan harus dikelola secara cermat dan tepat melalui 

manajemen pemeliharaan 

pemeliharaan merupakan suatu kombinasi dari berbagai tindakan yang 

dilakukan untuk menjaga suatu barang dalam, atau memperbaikinya sampai suatu 

kondisi yang bias diterima. (Kurniawan, 2013) 

Pemeliharaan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan merawat 

fasilitas sehingga fasilitas tersebut berada dalam kondisi siap pakai sesuai dengan  
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kebutuhan. Dengan kata lain, perawatan adalah sebuah kegiatan dalam rangka 

mengupayakan fasilitas produksi berada pada kondisi atau kemampuan yang 

dikehendaki. Selain itu juga perawatan merupakan suatu kombinasi dari berbagai 

tindakan yang ditujukan untuk mempertahankan suatu sistem tersebut pada 

kondisi yang dikehendaki. Masalah perawatan mempunyai kaitan yang sangat  

erat dengan tindakan pencegahan kerusakan (preventive) dan perbaikan 

kerusakan (corrective).  

2.1.1. Istilah dalam Pemeliharaan 

Pelaksanaan pemeliharaan memerlukan komuikasi yang jelas diantara 

konseptordengan pelaksana perawatan. Terdapat beberapa istilah perawatan  

yang perlu diketahui (Kurniawan,2013): 

1. Inspection (Pemeriksaan). 

Aktifitas pengecekan untuk mengetahui keberadaan atau kondisi dari 

fasilitas produksi 

2. Repair (Perbaikan) 

Aktifitas yang dilakukan untuk mengembalikan kondisi mesin yang 

mengalami gangguan 

3. Replacement (Pergantian Komponen) 

Aktifitas yang dilakukan jika kondisi alat sudah tidak memungkinkan lagi 

beroperasi atau melewati umur ekonomis penggunaan 
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4. Overhaul 

Aktifitas perbaikan yang ruang lingkupnya lebih besar. Hal ini dlakukan 

apabila kondisi mesin berada dalam kondisi rusak parah, sementara 

kemampuan untuk melakukan penggantian dengan yang baru tidak ada.. 

Pentingnya pemeliharaan baru disadari setelah mesin produksi yang digunakan 

mengalami kerusakan atau terjadi kerusakan yang sifatnya parah yaitu mesin 

yang terjadwal atau teratur dapat menjamin kelangsungan atau kelancaran 

proses produksi pada saat aktivitas produksi sedang berjalan dapat dihindari. 

Pada umumnya, pemeliharaan yang dilakukan memiliki tujuan sebagai berikut: 

a. Memungkinkan tercapainya mutu produk dan kepuasan pelanggan 

melalui penyesuaian, pelayan dan pengoperasian peralatan secara 

tepat. 

b. Mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan pada saat mesin sedang 

beroperasi. 

c. Memaksimalkan umur kegunaan dari sistem. 

d. Memelihara  peralatan-peralatan  dengan benar sehingga mesin atau 

peralatan selalu berada pada kondisi tetap siap untuk operasi. 

1.1.2. Manajemen Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan aktifitas pemeriksaan, perbaikan 

,penggantian,pembersihan,penyetelan, terhadap objek yang dirawat. Konsep ini 

berawal dari keinginan manusia untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan 

terhadap objek yang dimilikinya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia. 

Kata pemeliharaan mulai popular sejak perang dunia II. Disini arti pemeliharaan 
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merujuk pada perlunya perhatian yang lebih besar terhadap asset yang kompleks 

dan mahal yang telah mampu kita buat sebelumnya. 

Sistem yang baik tidak akan bekerja secara memuaskan kecuali dipelihara 

dengan baik pula. Perawatan pada umumnya dilihat sebagai kegiatan fisik seperti 

membersihkan, pemeliharaan bersangkutan dengan memberi oli (pelumasan), 

memperbaiki  kerusakan,mengganti  komponen dan semacamnya  bila 

diperlukan. Pendeknya pemeliharaan memerlukan adanya sumber daya seperti 

yang diperlukan dalam aktifitas usaha lain, yaitu manusia, mesin, bahan baku 

(material), cara (metode), uang (money), yang sering disebut 5 m. 

Suatu peralatan atau mesin produksi terdapat didalam suatu perusahaan 

industri akan senantiasa mengalami penurunan efisien, tingkat kesiapan, 

keandalan (reliability) dan kualitas bentuk kerja (performance) yang 

menyebabkan keadaan menjadi buruk sejalan dengan lamamnya atau pengaruh 

umur. Ha itu menyebabkan kerugian bagi perusahaan, oleh karena itu setiap 

perusahaan akan berusaha agar mesin dan peralatan berfungsi dengan baik 

sehingga produksinya berjalan lancar. 

Fasilitas yang memerlukan pemeliharaan bukan hanya fasilitas produksi 

saja melainkan fasilitas lain dalam perusahaan seperti mesin tik, komputer, alat 

angkut, generator dan sebagainya. Tanpa adanya pemeliharaan fasilitas yang  

bersangkutan akan mudah mengalami kerusakan secara bertahap atau tiba-tiba 

berakibat tidak lagi mempunyai kemampuan kerja dengan baik justru akan 

merugikan perusahaan itu sendiri karena memakan biaya yang cukup besar. 

2.1.3. Jenis-jenis Tindakan Pemeliharaan. 
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Berdasarkan tindakan-tindakan  pemeliharaan yang dilakukan, perawatan itu 

sendiri dapat dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Berdasakan Tingkat Pemeliharaan 

Penentuan tingkat perawatan pada dasarnya berpedoman pada 

lingkup/bobot pekerjaan yang meliputi kerumitan, macam-macam 

dukungan serta waktu yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Tiga 

tingkatan dalam perawatan sistem, yaitu: 

a. Pemeliharaan Tingkat Ringan 

Bersifat preventive yang dilaksanakan untuk mempertahankan 

sistem dalam keadaan siap operasi dengan cara sistematis dan 

periodik memberikan inspeksi, deteksi dan pencegahan awal. 

Menggunakan peralatan pendukung perawatan secukupnya serta 

personil dengan kemampuan yang tidak memerlukan tingkat 

spesialisasi tinggi. Kegiatannya antara lain menyiapkan sistem 

servicing, perbaikan ringan. 

b. Pemeliharaan Tingkat Sedang 

Bersifat corrective, dilaksanakan untuk mengembalikan  dan 

memulihkan sistem dalam keadaan siap dengan memberikan 

perbaikan atas kerusakan yang telah menyebabkan merosotnya  

tingkat keandalan. Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut 

didukung dengan peralatan serta fasilitas bengkel yang cukup 

lengkap. Kegiatannya meliputi: 

• Pemeriksaan berkala/periodik bagi sistem. 

• Inspeksi terbatas terhadap komponen sistem 
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• Perbaikan terbatas pada parts, assemblies, sub 

assemblies dan komponen. 

• Modifikasi material seperti ditentukan sesuai dengan 

kemampuan perbengkelan. 

• Perbaikan dan pengetesan mesin. 

• Pembuatan/produksi perlengkapan/parts. 

• Test dan kalibrasi/pengukuran. 

• Pencegahan dan pengendalian korosi. 

c. Perawatan Tingkat Berat 

Bersifat restoratif dilaksanakan pada sistem yang memerlukan 

major overhaul atau suatu pembangunan lengkap yang meliputi 

assembling, membuat suku cadang, modifikasi, testing serta 

reklamasi sesuai keperluannya. Perawatan tingkat berat 

meliputi pekerjaan yang luas dan itensif atas suatu sistem. 

Pekerjaan tersebut mencakup pulih balik, perbaikan yang rumit 

yang memerlukan pembongkaran total, perbaikan, pemasangan 

kembali, pengujian serta pencegahan dukungan peralatan serta 

fasilitas kerja lengkap dan tingkat keahlian personil yang cukup 

tinggi serta waktu yang relatif lama. Perawatan tingkat berat 

dikerjakan di bagian yang berat. Tujuan perawatan berat adalah 

menjamin keutuhan fungsi  struktur sistem dan sistemnya 

dengan menyelenggarakan pemeriksaan mendalam terhadap 

item/sub item dan bagian rangka sistem tertentu pada interval 

yang telah ditetapkan. 
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2. Berdasarkan Periode Pelaksanaannya 

a. Pemeliharaan Terjadwal (Schedule Maintenance): Perawatan yang 

telah memiliki jadwal dalam periode tertentu untuk melakukan 

pemeriksaan terhadap mesin atau sistem,  perawatan ini tetap 

dilakukan baik ada ataupun tidak ada kerusakan pada mesin. 

b. Pemeliharaan Tidak Terjadwal (Unschedule  Maintenance): 

Perawatan yang hanya dilakukan jika tidak terjadi kerusakan 

maka perawatan tidak dilakukan. 

 

2.2 Kebijakan Pemeliharaan 

Jenis-jenis kebijakan pemeliharaan secara umum dapat dikategorikan dalam 

dua jenis, yaitu preventive maintenance dan corrective maintenance: Ilustrasi  

dari klasifikasi maintenance ini dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

2.2.1. Pemeliharaan Pencegahan (Preventive Maintenance) 

Preventive maintenance merupakan kegiatan pemeriksaan dan 

pengamatan secara berkala terhadap performansi sistem dan telah direncanakan 

terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu untuk memperpanjang kemampuan 

berfungsinya suatu peralatan. Perawatan ini bertujuan untuk mencegah 

kerusakan, menemukan penyebab kerusakan atau berkurangnya tingkat 

keandalan peralatan dan menemukan kerusakan tersembunyi. 

Preventive Maintenance terbagi menjadi 4 kategori tugas, yaitu sebagai 

berikut: 
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1. Time Directed Maintenance 

Time directed maintenance merupakan kegiatan perawatan yang 

dilakukan berdasarkan variabel waktu. Kebijakan perawatan lain 

yang sesuai untuk diterapkan pada kegiatan ini adalah periodic 

maintenance dan on condition maintenance. Periodic 

maintenance (Hard time maintenance) merupakan kegiatan 

perawatan yang dilakukan secara periodik atau terjadwal. 

Kegiatan yang dilakukan adalah penggantian komponen secara 

terjadwal dengan interval waktu tertentu. 

Faktor yang mempengaruhi periodic maintenance: 

a. Faktor ekonomi 

Kebijakan penelitian dilakukan karena dihadapkan  pada 

unit yang terhitung murah bila dibandingkan dengan resiko 

yang ditanggung dan biaya yang lebih besar bila komponen 

atau unit tersebut mengalami kerusakan apabila terjadi 

kelalaian. 

b. Faktor keamanan 

Kebijakan penggantian tidak lagi berdasarkan nilai rupiah, 

tetapi dihadapkan pada keadaan apabila tidak dilakukan, 

maka nyawa manusia menjadi taruhannya karena 

berhubungan erat dengan keamanan dan keselamatan 

manusia. 
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On condition maintenance merupakan perawatan yang dilakukan 

berdasarkan kebijakan operator perawatan. Kegiatan yang dilakukan pada 

kondisi ini adalah cleaning, inspection dan lubrication. 

2. Condition Based Maintenance 

Condition Based Maintenance merupakan perawatan 

pencegahan yang dilakukan sesuai dengan kondisi yang 

berlangsung  dimana variabel waktu tidak diketahui secara 

tepat. Kebijakan yang sesuai dengan keadaan tersebut adalah 

predictive maintenance. Predictive maintenance merupakan 

suatu kegiatan perawatan yang dilakukan dengan memeriksa 

dan memelihara pada saat perawatan sudah benar- benar 

memerlukan pemulihan ke tingkat semula. Hal ini dilakukan 

dengan memonitoring kondisi operasi peralatan berdasarkan 

data-data dan informasi. 

3. Failure Finding 

Failure finding merupakan suatu tindakan pencegahan yang 

dilakukan dengan cara memeriksa fungsi yang tersembunyi 

(hidden function) secara periodik untuk memastikan kapan 

suatu komponen akan mengalami kerusakan. 

4. Run To Failure 

Kegiatan ini disebut juga no schedule maintenance dimana kegiatan 

perawatan ini tidak melakukan usaha untuk mengantisipasi  

kerusakan. Suatu peralatan atau mesin dibiarkan bekerja hingga 

mengalami kerusakan kemudian dilakukan perawatan perbaikan. 
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Kegiatan ini dilakukan jika tidak ada kegiatan pencegahan efektif 

yang dapat  dilakukan, tindakan percegahan terlalu mahal atau 

dampak gagal tidak berpengaruh. 

2.2.2. Pemeliharaan Perbaikan (Corrective Maintenance) 

Kegiatan perbaikan adalah kegiatan perawatan yang dilakukan setelah 

terjadinya kerusakan atau sistem tidak dapat berfungsi dengan baik. Tindakan 

yang dapat diambil adalah berupa penggantian komponen (corrective 

replacement), perbaikan kecil (repair) dan perbaikan besar (overhaul).Kegiatan 

perawatan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas 

sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Perawatan ini termasuk dalam 

cara perawatan yang direncanakan untuk perbaikan.(Supandi, 1999) 

Kegiatan pemeliharaan ini merupakan perbaikan yang dilakukan setelah 

mesin atau sistem mengalami kerusakan atau tidak dapat berfungsi dengan 

baik. Perawatan perbaikan ini lebih cenderung suatu tindakan yang tidak 

terjadwal. 

2.3 Pengertian Kualitas 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas atau mutu adalah 

karakteristik dari suatu produk atau jasa yang ditentukan oleh pemakai atau 

customer dan diperoleh melalui pengukuran proses serta melalui perbaikan yang 

berkelanjutan (Continuous Improvement). Beberapa definisi tentang kualitas 

antara lain: 
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1. Menurut Gasperz Vincent (1998), determinologi kualitas ialah 

konsistensi peningkatan atau perbaikan dan penurunan variasi 

karakteristik dari suatu produk, baik barang maupun jasa yang 

dihasilkan agar dapat memenuhi kebutuhan yang telah 

dispesifikasikan, guna meningkatkan kepuasan pelanggan internal 

maupun eksternal. 

2. Kualitas adalah suatu strategi bisnis mendasar yang mengupayakan 

menghasilkan aneka barang dan jasa yang memuaskan para 

pelanggan baik internal maupun eksternal secara lengkap dengan 

berusaha memenuhi harapan-harapan mereka baik yang implisit 

maupun eksplisit (Ternner & Toro, 1992). 

3. Menurut Deming (1986), kesulitan dalam pendefinisian kualitas 

adalah     mentranslate atau mengubah kebutuhan yang akan datang 

dari user atau pengguna kedalam suatu karakteristik yang dapat 

diperlakukan, supaya sebuah produk dapat didesain dan diubah 

untuk memberikan kepuasan dengan harga yang akan dibayar oleh 

user atau pemakai. 

 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas produk atau jasa itu akan 

dapat diwujudkan bila orientasi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi 

tersebut berorientasi pada kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction). Apabila 

diutarakan secara rinci, kualitas memiliki dan perspektif, yaitu perspektif 

produsen dan perspektif konsumen, dimana bila kedua hal tersebut disatukan 

makan akan dapat tercapai kesesuaian kedua sisi tersebutu yang dikenal sebagai 
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kesesuaian untuk digunakan oleh konsumen. Menurut Russel (1996). Hal ini dapat 

digambarkan seperti Gambar 3.1 di bawah ini. 

 

Sumber : (Russel, 1996) 

 Gambar 2.1 Perspektif Kualitas  

 

2.4 Karakteristik Kualitas  jasa 

Gespersz (2007) mendefinisikan dimensi atau atribut yang perlu 

diperhatikan dalam peningkatan kualitas jasa: 

1. Ketepatan waktu pelayanan 

Hal-hal yang perlu diperhatikan di sini berkaitan dengan waktu tunggu 

dan waktu proses 

2. Akurasi pelayanan 

Yang berkaitan dengan reliabilitas pelayanan dan bebas kesalahan-

kesalahan  

3. Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan 
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Berkaitan terutama bagi mereka yang berinteraksi langsung dengan 

pelanggan eksternal seperti operator telepon, kasir, perawat, dll. 

 

4. Tanggung jawab  

Berkaitan dengan penerimaan pesanan dan penanganan keluhan 

pelanggan eksternal 

5. Kelengkapan 

Menyangkup lingkup pelayanan dan ketersediaan sarana pendukung, 

serta pelayanan komplementer , dll 

6. Kemudahan mendapatkan pelayanan 

Berkaitan dengan banyaknya outlet ,banyaknya petugas yang melayani 

seperti kasir, staf administrasi, fasilititas pendukung lainya 

7. Variasi model pelayanan 

Berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola-pola baru dalam 

pelayanan, fitur pelayanan, dll 

8. Pelayanan pribadi 

Berkaitan deangan fleksibilitas, penanganan, permintaan khusus, dll 

9. Kenyamanan dalam emperoleh pelayanan 

Berkaitan dengan lokasi ruangan tempat pelayanan, kemudahan 

menjangkau, petunjuk-petunjuk dan bentuk lain 

10. Atribut pendukung pelayanan lainya. 

Seperti lingkungan, kebersihan, ruang tunggu, fasilitas music, dll 

 

2.5  Teori dan Konsep Lean manufacturing 
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2.5.1 Sejarah Lean Manufacturing 

Setelah Perang Dunia II, perusahaan manufaktur di Jepang 

menghadapi masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan sumber 

daya manusia (Ohno,1991). Selama beberapa dasawarsa, Amerika 

mengurangi biaya manufaktur dengan menggunakan sistem produksi 

massal yang memproduksi output dengan variasi yang lebih sedikit, 

sementara itu masalah yang dihadapi Jepang adalah bagaimana 

mengurangi biaya untuk memproduksi output yang memiliki banyak 

variasi namun dalam jumlah yang sedikit  

Sejarah lean kembali timbul pada tahun 1940 ketika pekerja 

Jerman memproduksi tiga kali lebih banyak daripada pekerja Jepang dan 

seorang pekerja Amerika memproduksi tiga kali lebih banyak daripada 

seorang pekerja Jerman (Onho,1991). Sehingga rasio produksi Amerika 

dan Jepang menjadi 9:1. Oleh karena itu, direktur Toyota di Jepang 

(Kiichiro) merencanakan untuk mengurangi gap dengan Amerika dalam 

waktu 3 tahun, yang akhirnya melahirkan Lean manufacturing. Eiji 

Toyoda dan Taiichi Onho di Toyota Motor Company di Jepang 

mempelopori konsep lean production (Onho,1991) yang aslinya disebut 

dengan Kanban dan Just-In-Time (JIT). Sistem ini berusaha untuk 

mencapai kesempurnaan dengan pengurangan biaya secara terus-

menerus, tidak ada cacat tidak ada persediaan, dan inovasi yang tiada 

akhir untuk menghasilkan variasi produk yang baru  

Taiichi Ohno di Toyota Motor Company mengembangkan strategi 

lean di tahun 1950-an (Ohno,1991). Ini adalah model bisnis yang 
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berfokus pada identifikasi secara sistematis dan penghapusan waste dari 

suatu proses dan melibatkan perubahan dan meningkatkan proses, 

sementara memberikan produk bermutu kepada produsen dan konsumen 

pada biaya terendah. Lean telah mengubah persaingan dan telah 

menyebabkan “kedewasaan” fase pertumbuhan dalam organisasi yang 

telah diimplementasikan. Beberapa peneliti telah menunjukkan bahwa 

strategi lean  menghasilkan kualitas tingkat lebih tinggi dan produktifitas 

dan daya tanggap pelanggan yang lebih baik. Dampak pada strategi lean 

ini sebagian besar didasarkan pada bukti empiris bahwa meningkatkan 

daya saing perusahaan tersebut 

Lean manufacturing sepertinya suatu proses inovasi yang radikal 

tidak terbatas  kepada  asal-muasal,  tetapi  mempunyai  aplikabilitas  luas  

di  dalam beraneka negara dan industri. Lean dihubungkan dengan 

mengurangi lead time yang menunjukkan bahwa struktur kegiatan atau 

proses dalam dan antar perusahaan adalah penting untuk mencapai daya 

saing unggul dan profitabilitas. Menerima supplier, tepat waktu, jadwal 

yang stabil sehingga bahan-bahan dan part dapat diamankan dan 

dikirim. 

 

2.5.2 Konsep Lean Manufacturing 

Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan 

pemborosan (Waste) dan meningkatkan nilai tambah (value added) 

produk (barang/jasa) agar memberikan nilai kepada pelanggan (customer 

value). APICS Dictionary (2005), mendefinisikan Lean sebagai suatu 
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filosofi  bisnis yang berlandaskan pada minimasi penggunaan sumber-

sumber daya (termasuk waktu) dalam berbagai aktivitas perusahaan. Lean 

berfokus pada identifikasi dan eliminasi aktivitas- aktivitas tidak bernilai 

tambah (non-value-adding activities) dalam desain, produksi (untuk 

bidang manufaktur) atau operasi (untuk bidang jasa), dan supply chain 

management, yang berkaitan langsung dengan pelanggan (Gaspersz, 

2007). 

Aplikasi dari lean yaitu mengurangi lead time dan meningkatkan 

output dengan menghilangkan pemborosan yang timbul dalam berbagai 

bentuk (Gaspersz, 2007). 

Lean yang diterapkan pada keseluruhan perusahaan disebut 

sebagai lean enterprise. Lean yang diterapkan pada manufacturing 

disebut sebagai lean manufacturing, dan lean yang diterapkan dalam 

bidang jasa disebut sebagai lean service, lean yang diterapkan pada bank 

disebut sebagai lean banking, lean dalam bidang retail disebut lean 

retailing, lean dalam bidang pemerintahan disebut sebagai lean 

government dan lain-lain (Gaspersz, 2007). 

Terdapat lima prinsip lean yaitu: 

1. Mengidentifikasi nilai produk berdasarkan perspektif pelanggan. 

2. Mengidentifikasi value stream mapping untuk setiap produk 

3. Menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari 

semua aktivitas sepanjang value stream. 
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4. Mengorganisasikan agar material, informasi dan produk mengalir 

secara lancar dan efesien sepanjang proses value stream 

menggunakan sistem tarik (pull system) 

5. Terus menerus mencari teknik dan alat peningkatan 

(improvement tools and techniques) untuk mencapai keunggulan 

dan peningkatan secara terus- menerus. 

 

Lean manufacturing dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan 

untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan (waste) atau 

aktivitas-aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah (non-value-adding 

activities) melalui peningkatan terus-menerus secara radikal (radical 

continous inprovement) dengan cara mengalirkan produk (material, work-

in-process, output) dan informasi menggunakan sistem tarik  (pull system) 

dari pelanggan internal dan eksternal untuk mengejar keunggulan dan 

kesempurnaan (Gaspersz, 2007). 

 

 

2.5.3 Value Stream Mapping 

APICS Dictionary (2005) mendefinisikan value stream sebagai proses-

proses untuk membuat, memproduksi, dan menyerahkan produk (barang 

dan/atau jasa) ke pasar. Untuk proses pembuatan barang, Value Stream 

mencakup pemasok bahan baku , manufacturing dan perakitan barang , dan 

jaringan pendistribusian kepada pengguna dari barang itu. Untuk proses jasa 

(service), value stream terdiri dari pemasok, personel pendukung dan 
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teknologi , produsesn jasa dan saluran-saluran distribusi jasa itu. Suatu value 

stream dapat dikendalikan oleh satu bisnis tunggal atau jaringan dari beberapa 

bisnis. Value Stream Mapping memberikan gambaran yang nyata dan 

kekuatan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas tambahan 

yang tidak bernilai didalam perusahaan. Value Stream Mapping juga 

merupakan perangkat dari menejemen kualitas yang dapat menyususn keadaan 

saat ini dari sebuah proses dengan cara membuka kesempatan untuk 

melakukan perbaikan dan mengurangi pemborosan. Secara umum, Value 

Stream Mapping berasal dari prinsip Lean, prinsip dari teori lean adalah 

mengurangi pemborosan, menurunkan persediaan dan biaya operasional, 

memperbaiki kualitas produk, meningkatkan produktivitas dan memastikan 

kenyamanan saat bekerja. 

 

Sumber:  (Gazpers,2012) 

Gambar 2.2 Contoh Value Stream Mapping 
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Abdullah (2003) menyimpulkan keuntungan-keuntungan yang 

diperoleh dengan penerapan konsep Value Stream Mapping adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk membantu perusahaan menvisualisasikan lebih dari 

sekedar level proses tunggal (misalnya: proses perakitan) dalam 

produksi, dengan demikian akan terlihat jelas seluruh alurnya. 

2. Pemetaan menbantu perusahaan tidak hanya melihat 

pemborosan yang ada tetapi juga sumber penyebab pemborosan 

yang terdapat dalam value stream 

3. Value stream menggabungkan antara konsep lean dan teknik 

yang dapat membantu perusahaan untuk menghindari pemilihan 

teknik dan konsep yang asal-asalan 

4. Sebagai dasar dari rencana implementasi  

Dua langkah utama dalam pemetaan Value Stream Mapping, yaitu : 

1. Pembuatan Current State Map untuk memetakan kondisi lantai 

panrik saat ini , sehingga dapat mengidentifikasi pemborosan 

apa saja yang terjadi 

2. Pembuatan Future State Mapping sebagai usulan rencana  

perbaikan dari Currrent Stream Mapping 

 

2.5.4. Fungsi Value Stream Mapping 

Fungsi dari Value Stram Mapping(VSM) antara lain : 
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1. untuk mendapatkan suatu gambaran utuh berkaitan dengan waktu 

proses, sehingga dapat diketahui value adding dan non value adding 

activity, value added adalah aktivitas apapun atau sesuatu dimana 

pelanggan mau membayarnya. Aktivitas non value added adalah 

aktivitas yang tidak menambah nilai pasar atau fungsi atau tidak 

penting 

2. dapat mudah mengetahui waste/ pemborosan proses dalam system 

perusahaan, selain itu juga dengan adanya VSM kondisi actual 

sekarang, seorang manajer dapat melakukan perbaikan deangan 

baseline/pijakan dari VSM tersebut, apakah waste/pemborosanya sudah 

hilang atau masih ada. 

3. Mengidentifikasi hal yang dianggap tidak perlu atau apapun yang tidak 

memberikan nilai tambah sebagai contoh dalam proses produksi seperti 

over produksi, menunggu ,transportsi,proses berlebihan ,inventory 

,gerakan dan cacat/kerusakan. 

 

2.5.5. Tujuan Value Stream  Mapping 

Tujuan dari Value Stream Mapping antara lain: 

1. mengurangi modal kerja (inventory, ruang lantai produksi) 

2. meningkatkan kapasitas produksi 

3. mengurangi biaya  

4. meningkatkan fleksibilitas 

5. mengurangi lead time 

6. meningkatkan kualitas  
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7. meningkatkan kepuasan konsumen 

 

 

 

2.6 Diagram Pareto (Pareto Diagram). 

Diagram pareto ini merupakan suatu gambaran yang mengurutkan 

klasifikasi data dari kiri ke kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga 

terendah. Hal ini dapat membantu menemukan permasalah yang paling 

penting untuk segera diselesaikan (ranking  tertinggi) sampai dengan masalah 

yang tidak harus segera diselesaikan (ranking terendah) diagram pareto juga 

dapat mengidentifikasikan masalah yang paling penting yang mempengaruhi 

usaha perbaikan kualitas (Besterfield, 2009). 

Diagram pareto adalah kombinasi dua macam bentuk grafik yaitu grafik 

kolom dan grafik garis, berguna untuk: 

1. Menunjukkan pokok masalah. 

2. Menyatakan perbandingan masing-masing masalah terhadap 

keseluruhan. 

3. Menunjukkan perbandingan masalah sebelum dan sesudah 

perbaikan. 
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Sumber : (Vincent Gaspersz, 2012) 

Gambar 2.3 Contoh Diagram Pareto 

 

2.7 Diagram Sebab-Akibat (Cause-and-Effect Diagram) 

Diagram sebab-akibat adalah suatu diagram yang menggambarkan garis 

dan simbol-simbol yang menunjukan hubungan antara penyebab dan akibat 

suatu masalah, untuk selanjutnya diambil tindakan perbaikan atas masalah 

tersebut (Besterfield, 2009). 

Diagram sebab-akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan 

hubungan antara sebab dan akibat.Berkaitan dengan pengendalian proses 

statistikal, diagram sebab-akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor- 

faktor penyebab (sebab) dan karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan 

oleh  faktor-faktor penyebab itu. Diagram  sebab-akibat ini sering juga disebut 

sebagai diagram tulang ikan (fishbone diagram), karena bentuknya seperti 

kerangka ikan atau diagram Ishikawa (Ishikawa’s diagram). 

Pada dasarnya, ada beberapa kegunaan dari diagram sebab-akibat, 

antara lain: 
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1. Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. 

2. Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. 

3. Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut 

(Gaspersz, 1998). 

 

 

Sumber: (Besterfield, 2009) 

Gambar 2.4. Struktur Diagram Sebab Akibat 

 

2.8 5 Why”s  

Dalam upaya meningkatan kualitas yang berkelanjutan dalam pendekatan 

Lean  haruslah kreatif dalam mencari cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas 

(berdasarkan target perusahaan) agar lebih baik dan efisien. Dalam perbaikan 

proses, improve yang dilakukan seperti mengembangkan ide untuk meniadakan 

akar masalah, mangadakan pengujian dan mengukur hasil. Pada langkah ini 

ditetapkan suatu rencana tindakan untuk melaksanakan peningkatan Lean. 

Rencana tersebut mendeskripsikan tentang sumber daya serta prioritas atau 
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alternative yang dilakukan. Dalam proses Improve menggunakan diagram sebab 

akibat dengan metode 5W-1H yang diterapkan pada sebab-sebab seperti:  

1. Manusia, dimana peningkatan ketrampilan kerja karyawan dengan 

mengambil sampel karyawan bagian produksi. 

2. Bahan yaitu terdiri dari penyeleksian bahan baku input dan harus 

sesuai dengan standard perusahaan.  

3. Lingkungan, dimana lingkungan tempat perusahaan beroperasi dan 

sebagai kantor sangat mendukung untuk diadakannya produksi.  

4. Peralatan, dimana pemeliharaan mesin dan mengganti mesin yang 

sudah tidak layak jalan atau digunakan.  

5. Metode kerja, penerapan metode kerja dengan pengendalian mutu 

terpadu dengan menggunakan metode six sigma untuk penetapan 

tingkat pencapaian kualitas yang dapat memuaskan pelanggan.  

6. Pengukuran, dimana pengukuran menggunakan metode six sigma 

yaitu dengan dilakukan tiap proses produksi.  

7. Karateristik kualitas, yaitu produk dengan kualitas baik dengan 

tingkat kerusakan produk lebih sedikit, sehingga pencapaian kepuasan 

konsumen terpenuhi. 

Dengan penjabaran diagram tulang ikan atau diagram Ishikawa 

tersebut,maka langkah berikutnya adalah penerapan dengan menggunakan metode 

5W-1H, yaitu: 

1. Apa (What) adalah apa yang menjadi target utama dengan 

menetapkan penyebab yang paling utama yang dapat diperbaiki.  
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2. Mengapa (Why) adalah mengapa rencana tindakan itu diperlukan 

dengan mencari alasan dan membandingkan antara produk yang 

bagus dengan produk cacat atau rusak.  

3. Dimana (Where) adalah dimana rencana itu akan dilaksanakan  

4. Bilamana (When) adalah bilamana aktivitas rencana tindakan itu 

akan terbaik untuk dilaksanakan.  

5. Siapa (Who) adalah siapa yang akan mengerjakan aktivitas rencana 

tindakan itu, yaitu dengan mengidentifikasi struktur organisasi untuk 

menentukan jabatan atau posisi yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan langkah perbaikan.  

6. Bagaimana (How) adalah bagaimana langkah-langkah dalam 

penerapan tindakan peningkatan itu 

2.9  Kerangka Pemikiran 

INPUT PROSES OUTPUT

• Lead time total 

tinggi

• Data Lead 

Time Total

• Data KPI Lead 

time

Pendekatan Lean 

Production Process

• Current State 

Mapping

• Future State 

Mapping

• Usulan 

perbaikan 

waktu 

pemeliharaan 

kendaraan

• Lead time total 

dapat 

diturunkan

 

Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran 
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2.10  Penelitian Terdahulu 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Lean Manufacturing dalam mencari solusi untuk mendapatkan 

keoptimalan dalam sebuah proses manufacturing. 

Tabel 2.1 Penelitian Sebelumnya. 

No Nama Penulis 

& Tahun  

Volume Judul Penelitian  Uraian 

1 G Vinoth, S 

Raghuraman 

IJMER 

2013, 

Vol.2, No 

3 

Lean Engineering principle: An 

Effective way to improve 

performance anda process on 

production floor 

Konsep lean manufacturing digunakan untuk mengurangi waste dan 

menambah nilai tiap proses produksi. FMEA adalah pendekatan lean 

yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah 

2 Matharou 

Gurpreet 

Singh, Sharma 

Neha, Kaur 

Simran, Gupta 

Pramod , 2013 

IJSRR 

2013, 

2(1), 54-

63 

Lean Manufacturing Tool and 

Techniques in Process Industry 

Penelitian ini membahas penerapan konsep lean manufacturing untuk 

sektor produksi / proses yang berkesinambungan dengan fokus pada 

industri baja. Ide-ide diuji pada perusahaan manufaktur besar 
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No Nama Penulis 

& Tahun  

Volume Judul Penelitian  Uraian 

3 Milita 

Vienazindiene, 

Ramune 

Ciarniene , 

2013 

Volume 

18, No 2 

(2013) 

Lean Manufacturing Implementation 

and Progress Meansurement 

filosofi lean manufaktur adalah salah satu konsep yang paling penting 

yang membantu perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif 

di pasar dunia. Pelaksanaan filosofi lean dan prinsip-prinsip dapat 

digambarkan sebagai serangkaian tindakan dan proses yang dimulai 

dengan perencanaan perubahan dan, mendefinisikan faktor-faktor 

keberhasilan, dan finishing dengan pelaksanaan dan pengukuran 

kemajuan. 

4 Santosh B 

Dighe, Abhay 

Kakirde, 2012 

IJSR 

2012, 

ISSN 

(Online): 

2319-

7064 

Lean Manufacturing Implementation 

Using Value Stream Mapping: A 

Case study OF Pumps Manufacturing 

Company 

Lean manufaktur merupakan  proses peningkatan manufaktur 

berdasarkan tujuan dasar produksi Toyota Sistem (TPS). dimana 

meminimalkan atau menghilangkan waste untuk memaksimalkan aliran 

produksi. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

• Untuk mengidentifikasi limbah, masalah dan peluang di proses. 

• Untuk mengurangi limbah (NVA). 
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No Nama Penulis 

& Tahun  

Volume Judul Penelitian  Uraian 

5  Geoff Miller, 

Janice 

Pawloski and 

Charles 

Standridge , 

2010 

JIEM, 

2010 -

3(1): 11-

32  

A case study of lean, sustainable 

manufacturing 

Dalam jurnal penelitian ini membahas tentang RCELL study. Dimana 

penggunaan metode DES untuk menstabilkan produksi dengan 

menghindari kelebihan produksi atau kekurangan produksi. Serta 

proyek daur ulang yang dihasilkan melalui kegiatan kaizen dimana 

sebelumnya waste hanya dijadikan sampah  

6 Muhammad 

Kholil, Rudi 

Mulya,  

Jurnal 

PASTI 

Volume 

VIII No 

1, 44 -70 

Minimasi waste dan usulan 

peningkatan efisiensi proses produksi 

MCB(Mini Circuit Breaker) dengan 

pendekatan sistem lean 

manufacturing (Di PT SCHNEIDER 

ELECTRIC INDONESIA) 

Pendekatan Lean Manufakturing digunakan untuk memperkirakan 

kenaikan rasio value added terhadap waste apabila diterapkan lean 

strategy. FMEA digunakan untuk memberikan saran perbaikan yang 

akan dilakukan untuk mengurangi wate pada proses produksi 
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No Nama Penulis 

& Tahun  

Volume Judul Penelitian  Uraian 

7 M. Wahyu  

Syawalluddin 

Jurnal 

PASTI 

Volume 

VIII No 

2, 236- 

250 

Pendekatan Lean thingking dengan 

menggunakan metode Root Cause 

Analysis untuk mengurangi Non 

Value Added Activities 

Lean Thingking dengan menggunakan metode Root Cause Analysis 

digunakan untuk mengevaluasi proses penerimaan sampai dengan 

proses pengiriman barang 

8 Ryan Ganang 

Prasetyawan 

Jurnal 

PARTI 

Volume 

VIII No 

1, 142 - 

156  

Pengendalian dan peningkatan 

kualitas ban dengan metode PFMEA 

pada proses building mesin Exxium 

PT GAJAH TUNGGAL TBK 

Metode PFMEA digunakan untuk pengendalian kualita ban dari mesin 

Exxium 
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No Nama Penulis 

& Tahun  

Volume Judul Penelitian  Uraian 

9 Muhammad 

Kholil, Wahyu 

Ardianto  

JOSI – 

Vol. 14 

no.2 

Oktober 

2015 

Analisa penerapan Lean Production 

Process untuk mengurangi Lead Time 

Process perawatan Engine (Studi 

kasus PT. GMF aeroasia) 

Pendekatan Lean Manufacturing di gunakan untuk mengidentifikasi 

dan meminimalkan waste yang terjadi pada proses maintenance dan 

overhoul engine di Engine Maintenance PT. GMF Aeroasia.  

10 Askari M. F. 

dan H. Hari 

Supriyanto 

JURNAL 

TEKNIK 

POMITS 

Vol 1, No 

1, (2012) 

1-5 

Implementasi Lean Manufacturing di 

PT. X, Pasuruan 

Implementasi Lean Manufacturing digunakan untuk meningkatkan 

kualitas produksi. Dengan Root Cause Analysis didapat penyebab 

utama dari tiap kategori waste  
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

Metode diartikan sebagai cara yang tepat, Penelitian adalah suatu proses 

mencari sesuatu secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah dan aturan 

yang berlaku. Proses penelitian ini untuk lebih mengenal hubunan antar bagian –

bagian utama khususnya penyebab tingginya waktu pemeliharaan kendaraan 

Toyota di AUTO2000 Cabang Cilandak dan cara mengatasinya. Konseptualisasi 

proses tersebut kemudian dituangkan menjadi sebuah metode penelitian lengkap 

dengan pola analisi observasi serta pengumpulan yang diperlukan untuk 

melukiskan fenomena tersebut. Oleh karena itu metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan lean manufacturing. 

 

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian dilakukan di AUTO2000 Cabang Cilandak yang berada di JL. T.B 

Simatupang, Lebak bulus, Cilandak, Jakarta selatan. Merupakan salah satu main 

dealer kendaraan Toyota di Indonesia yang menyediakan jasa perawatan 

kendaraan Toyota. Waktu penelitian untuk memperoleh data yakni selama 3 bulan 

yaitu bulan Agustus – Oktober 2016. Objek penelitian adalah leadtime proses 

pemeliharaan kendaraan Toyota 
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.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Tahap Identifikasi masalah merupakan penelitian pendahuluan yang dilakukan 

untuk mengetahui masalah yang dihadapi perusahaan dan dilakukan dengan 

melakukan konsultasi dengan pihak perusahaan dari divisi terkait. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang tercantum dalam bab 

sebelumnya maka rumusan masalah yang didapatkan yaitu: 

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab  tingginya waktu proses pemeliharaan 

kendaraan Toyota yang paling dominan di AUTO2000 Cabang Cilandak? 

2. Dengan menggunakan pendekatan Lean Manufacturing, usulan perbaikan  

apa yang dapat diberikan terhadap  tingginya waktu proses pemeliharaan 

kendaraan Toyota yang paling dominan di AUTO2000 Cabang Cilandak 

 

3.3 Sistematika dan Metode Pengumpulan Data 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk 

melakukan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data mengenai objek penelitian, pengamatan langsung dan wawancara denan 

pihak perusahaan dalam rangka pengumpulan informasi yang berguna untuk 

penelitian. Ada 2 jenis teknik yang digunakan dalam pengumpulan data, yaitu: 

 

1. Studi Lapangan 

Peneliti melakukan observasi mengamati dengan cermat terhadap 

objek penelitian. Untuk memperoleh data tentang penelitian ini, maka 

peneliti terjun langsung ke lapangan. Kehadiran penulis dalam 

penelitian ini berperan sebagai instrument kunci yang langsung 
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melibatkan diri dalam proses lapangan dalam penelitian untuk 

memperoleh data dengan ciri kualitatif.  

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka memiliki tujuan untuk memahami konsep-konsep dasar 

dan memperoleh landasan teori yang cukup sehingga dapat 

memecahkan masalah melalui penerapan penelitian yang benar. Studi 

pustaka yang dilakukan deangan cara membaca dan mencatar 

referensi yang berhubungan dengan objek penelitian. Untuk keperluan 

tersebut diperlukan adanbya buku-buku referensi yang berhubungan 

dengan pendekatan Lean Manufacturing, alat –alat pengendali 

kualitas dan lain-lain  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mendapatkan data 

primer maupun sekunder untuk keperluan penelitian. Metode pengumpulan data 

yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini dengan pengambilan Data 

Sekunder; Data sekunder adalah data yang tidak langsung diamati peneliti. Data 

ini dapat berupa dokumentasi perusahaan, hasil penelitian dimasa lalu, dan data-

data lain yang terkait.Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode pengumpulan 

data yang digunakan, antara lain: 

1. Penelitian Kepustakaan 

Metode ini berupa pengumpulan data dari beberapa literatur-literatur 

penunjang yang dapat mendukung dalam pengumpulan data dan 

membahas objek yang diteliti. 
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2. Penelitian Lapangan 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah sebagai 

berikut : 

a. Pengamatan Langsung ( Observasi) 

Observasi dilakukan dengan pencatatan dan 

pengamatan dengan objek penelitian untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan. 

b. Wawancara (Interview) 

Dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada 

pihak-pihak yang berkompeten dalam perusahaan 

tersebut. 

3. Studi Dokumentasi 

Melakukan pengumpulan data dengan mempelajari dan 

mengamati berbagai sumber dokumen dan data yang dimiliki oleh 

perseroan 

3.5 Pengolahan Data 

Tahap ini melakukan pengolahan data dari data yang diperoleh, untuk 

menyelesaikan permasalahan, digunakan metode-metode dan rumus yang 

diperoleh dari literature. 

Langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut: 

1. Data dikelompokkan berdasarkan jenis tahapan dalam waktu proses 

perawatan kendaraan 

2. Dilakukan perhitungan menggunakan pareto diagram  

3. Menentukan tahapan proses manakah yang menjadi faktor dominan 
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dalam tingginya waktu perawatan kendaraan Toyota di AUTO2000 

Cabang Cilandak 

 

3.6 Analisa Pemecahan Masalah 

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan hasil yang diperoleh dari 

pengolahan data yang didapat. Pada bab ini juga di analisa faktor- faktor yang 

terkait pada bab pengumpulan dan pengolahan data, lalu dicari pemecahan 

masalahnya untuk diusulkan pada perusahaan 

 

3.7 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan dan saran merupakan bagian penutup pada laporan tugas 

akhir ini, dari hasil pengolahan data, analisis dan pembahasan , maka dapat 

ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian , sehingga akan 

dapat membantu untuk memberikan masukan dalam upaya meminimalisir 

penyimpangan sehingga waktu proses pemeliharaan kendaraan Toyota sesuai 

dengan target KPI yang telah ditentukan. 
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3.8 Kerangka Penelitian 

Mulai

Identifikasi dan perumusan 

masalah

Pengumpulan data:

1. Data Primer

2. Data Leadtime service

Studi Pustaka

Pengolahan data:

1. Uji keseragaman dan kecukupan data

2. Current State Mapping

3. Root cause analysis

4. usulan rencana  perbaikan (5W+1H)

5. Future State Mapping

Analisa Hasil:

1. Analisa hasil Current Stream mapping 

2. Analisa hasil Root Cause Analyse & Usulan perbaikan

3. Analisa perbandingan total Lead time current state mapping  dan future state 

mapping

 Kesimpulan dan Saran

Selesai

Studi Lapangan

 

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Sejarah perusahaan 

 PT. Astra International Toyota Sales Operation merupakan salah satu 

divisi dari PT. Astra International, Inc., yang berkedudukan di Jakarta. Perusahaan 

didirikan oleh William Soerjawidjaya. PT. Astra International Toyota Sales 

Operation merupakan penyalur tunggal dari kendaraan bermotor merek Toyota di 

Indonesia yang bekerja sama dengan Toyota Motor Sales, Co.Ltd. Jepang sebagai 

produsen produk Toyota. 

Pada tanggal 1 Juli 1969 Pemerintah Negara Republik Indonesia 

memberikan izin kepada perusahaan PT. Astra International, Inc. yang merupakan 

induk dari perusahan Astra Group untuk menjadi agen tunggal kendaraan 

bermotor merk Toyota di wilayah Indonesia. 

Pada pertengahan tahun 1971, tepatnya pada tanggal 12 April 1971, 

didirikan sebuah perusahaan  baru dengan nama PT. Toyota Astra Motor (TAM) 

yang merupakan perusahaan patungan antara Toyota Motor Sales, Co.Ltd. Jepang 

dengan perusahaan PT. Astra International, Inc. dan PT.Gaya Motor dari 

Indonesia. Pada saat itu PT. Gaya Motor merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang perakitan (assembling) kendaraan bermotor dari berbagai merk dan jenis
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Sesudah perusahaan PT. Toyota Astra Motor berdiri, maka sistem agen tunggal 

kendaraan bermotor merk Toyota di wilayah Indonesia mengalami perubahan 

yang sebelumnya ditangani oleh PT. Astra International, Inc.,kemudian dialihkan 

kepada  perusahan PT. Toyota Astra Motor tersebut pada tanggal 1 Januari 1976 

dan berkedudukan di Jakarta. 

Pada tahun 1989, tepatnya tanggal 1 September 1989, perusahaan P T. Astra 

Motor Sales bergabung dengan PT. Astra International, Inc., dan menjadi divisi 

Toyota dengan nama PT. Astra International- Toyota Sales Operation atau yang 

disebut dengan AUTO2000. 

AUTO2000 adalah jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan dan 

penyediaan suku cadang Toyota yang manajemennya ditangani penuh oleh 

PTAstra International Tbk. Saat ini AUTO 2000 adalah main dealer Toyota 

terbesar di Indonesia, yang menguasai antara 70-80% dari total penjualan Toyota. 

Dalam aktivitas bisnisnya, AUTO 2000 berhubungan dengan PT. Toyota Astra Motor 

yang menjadi agen tunggal pemegang merek (ATPM) Toyota. 

AUTO2000 Cabang Cilandak mulai beroperasi  pada tanggal 27 Juli 1981 

beralamat di Jalan T.B.Simatupang, Cilandak,Lebak Bulus, Jakarta. Berdiri diatas 

lahan 5.058 m2, AUTO2000 Cilandak memiliki 28 stall general repair (GR) dan 3 

stall express maintenance (EM) 
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4.1.1 Visi dan Misi perusahaan 

Visi : 

Menjadi Dealer Toyota Terbaik & Terhandal di Indonesia, Melalui Proses 

Bisnis Berkelas Dunia 

Misi : 

1. Melayani Pelanggan Melalui Pengalaman Kepemilikan yang Paling 

Memuaskan 

2. Menjadi Share Contributor Terbaik bagi Toyota di Seluruh Kota & 

Kabupaten 

3. Menciptakan Pertumbuhan yang Berkesinambungan Bagi Seluruh 

Stakeholders 

4. Senantiasa Berkomitmen untuk Menjalankan Bisnis sesuai Kaidah 

Good Corporate Governance & Corporate Social Responsibility 

4.2 Alur Proses Servis Kendaran Toyota 

Untuk melakukan servis kendaraan ada tahap tahap yang harus dilalui 

mulai dari kendaraan datang bengkel hingga kendaraan keluar dari bengkel. 

Tahap –tahap tersebut seperti pada gambar 4.1  berikut: 
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(Sumber :data  AUTO2000 Cabang CILANDAK) 

Gambar 4.1 alur proses servis kendaraan di AUTO2000 cabang Cilandak 

4.2.1  Perjanjian. 

Merupakan proses dimana pelanggan akan menghubungi bengkel yang 

akan diterima oleh Service Advisor.Service Advisor akan mendengarkan 

permintaan pelanggan dan mencatat tipe/tanggal/waktu/estimasi service. 

Kemudian Service Advisor akan mengatur pemberitahuan kepada pengontrol/ 

foreman dan departemen part. 

 

4.2.2 Penerimaan (Reception) 

Proses pelanggan datang ke bengkel kemudian diterima oleh Service 

Advisor. Service Advisor akan membuat order service dan menuliskan permintaan 

pelanggan. Kemudian bersama pelanggan melakukan pemeriksaan fisik 

kendaraan. Bila diperlukan Servis Advisor/pelanggan dapat meminta Foreman 

untuk melakukan diagnose 
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4.2.3 Pembagian Kerja 

Order service yang telah dibuat dan mendapat persetujuan dari pelanggan 

kemudian deserahkan kepada petugas pengontrol. Kemudian petugas pengontol 

akan mengalokasikan pekerjaan  kepada mekanik berdasarkan waktu dan tingakat 

keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

 

4.2.4 Proses Pemeliharaan ( Proses Service) 

Proses dimana mekanik melakukan perawatan kendaraan sesuai order dan 

waktu yang telah ditentukan. Dan berkoordinasi dengan departemen part 

mengenai part-part yang dibutuhkan. Kemudian mekanik akan malakukan 

konfirmasi kepada foreman apabila pekerjaaan telah selesai sesuai order. 

 

4.1.5 Pemeriksaan Akhir (Final Check) 

Kendaraan yang telah selesai dkerjakan oleh mekanik akan dilakukan 

pemeriksaan akhir oleh foreman. Setelah itu. Foreman akan mengkonfirmasi 

petugas pengontrol dan service advisor bahwa  pekerjaan telah selesai. 

 

4.2.6 Penyerahan  

Proses bahwa kendaraan telah selesai dikerjakan dan dikembalikan kepada 

pelanggan. Setelah mendapat konfirmasi dari foreman bahwa kendaraan telah 

selesai dikerjakan, service advisor akan  menyiapkan berkas(tagihan) yang 

diperlukan. Kemudian service advisor menghubungi pelanggan bahwa kendaraan 

telah selesai dikerjakan. Saat melakukan proses penyerahan Service advisor akan 
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menjelaskan kembali pekerjaan yang dilakukan dan manfaatnya,menunjukkan 

part-part yang diganti kepada pelanggan  

 

4.2.7 Tindak Lanjut Setelah Servis 

Proses ini dilakukan guna mengkonfirmasi bahwa pelanggan puas dengan 

pekerjaan yang telah dilakukan. Serta mengingatkan kembali kapan perawatan 

berikutnya dilaksanakan. 

 

4.3 Waktu Proses pemeliharaan Kendaraan Di AUTO2000 cabang Cilandak 

Total waktu yang dibutuhkan dalam melakukan proses servis mulai dari 

kendaraan pelanggan datang hingga kendaraan tersebut diserahkan kepada 

pelanggan kembali disebut leadtime. Leadtime  servis terbagi atas 2 kategori: 

1. Leadtime waiting  

2. Leadtime produksi 

 

4.3.1 Leadtime Waiting 

Adalah waktu tunggu yang dibutuhkan pelanggan, kendaraan, maupun 

dokumen untuk melakukan suatu proses. Leadtime waiting terdiri atas: 

1. Waiting reception 

Adalah waktu tunggu yang dibutuhkan pelanggan sebelum dilayani 

oleh service advisor. 

2. Waiting Service 

Adalah waktu tunggu yang dibutuhkan kendaraan sebelum dilakukan 

proses pemeliharaan (service) 
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3. Waiting OPL (Order Pekerjaan Lain) 

Adalah waktu tunggu yang dibutuhkan kendaraan untuk melakukan 

pekerjaan tambahan. 

4. Waiting Final check 

Adalah waktu tunggu yang dibutuhkan kendaraan untuk dilakukan 

pemeriksaan akhir 

5. Waiting Confirm 

Adalah waktu tunggu yang dibutuhkan kendaraan untuk memastikan 

bahwa semua tahapan yang ada dalam order telah dilakukan 

6. Waiting Teco Billing 

Waktu tunggu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berkas 

administrasi dengan sistem operasi internal bengkel berkas tagihan 

dengan sistem operasi internal bengkel 

7. Waiting call customer 

Adalah waktu tunggu yang dibutuhkan dokumen setelah dilakukan 

proses billing. 

 

4.3.2 Leadtime Proses 

Adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan suatu tahapan produksi. 

Leadtime proses terdri atas: 

1. Proses Reception 

Waktu yang dibutuhkan service advisor untuk menerima pelanggan,dan 

membuat order pekerjaan. 
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2. Proses service 

Waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk dilakukan proses pemelihaann 

sesuai order yang telah dibuat dan disepakati oleh pelanggan 

3. Proses OPL (Order Pekerjaan Lain) 

Adalah waktu yang dibutuhkan kendaraan untuk dilakukan pekerjaan 

tambahan. 

4. Proses Final check 

Adalah waktu yang dibuhkan untuk melakukan proses pemeriksaan 

akhir. 

5. Proses Teco & Billing 

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berkas administrasi 

dengan sistem operasi internal bengkel berkas tagihan dengan sistem 

operasi internal bengkel 

6. Proses Confirm 

Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penyerahan kendaraan 

kepada pelanggan 

Toyota Astra Motor (TAM) sebagai pemegang hak dagang kendaraan merk 

Toyota di Indonesia telah menetapkan standar waktu dalam proses service 

kendaraan dalam bentuk KPI (Key Performance Indicator), yang kemudian 

menjadi pedoman bagi seluruh bengkel resmi Toyota di Indonesia. Target tiap 

tahapan proses service ditunjukkan pada gambar 4.2 dibawah ini. 
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Tabel 4.1 target tiap tahapan proses produksi 

TAHAPAN  STANDART 

Waiting Recept 0:10:00 

Waiting Service 0:30:00 

Waiting OPL  0:02:00 

Waiting Final Check 0:05:00 

Waiting Teco 0:04:00 

Waiting Call Cus 0:03:00 

Proses Recept 0:10:00 

Proses Service 0:45:00 

Proses OPL  0:12:00 

Proses Final Check 0:23:00 

Teco  & Billing 0:05:00 

Confirm 0:01:00 

Leadtime Total 2:30:00 

(Sumber : data AUTO2000 Cabang CILANDAK) 

4.4 Data Hasil pengukuran Waktu 

Dibawah ini merupakan hasil pengukuran waktu service yang diambil dari 

Sistem Internal yang ada di AUTO2000 cabang Cilandak.Untuk data waktu 

service bulan Agustus –Oktober 2016 dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah ini:  

Tabel 4.2 Rata-rata leadtime tiap tahapan proses service Agustus –Oktober 2016 
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(Sumber : pengolahan data AUTO2000 Cabang CILANDAK) 

1.4.1. Uji Keseragaman dan kecukupan data 

Untuk menghitung waktu siklus yang akurat diperlukan banyak data yang 

akan mendukung tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian pada suatu hasil 

pengukuran. Oleh karena itu dalam setiap kelompok data harus diadakan uji 

keseragaman data maupun kecukupan data untuk menentukan seberapa jumlah 

data yang digunakan pada perhitungan selanjutnya dalam rangka penentuan waktu 

baku. 

Apabila data tidak seragam , maka dilakukan pengurangan data yang 

ekstrim. Sedangkan apabila data yang tidak mencukupi maka dilakukan 

penambahan data hingga nilai N’< N. Setiap kelompok data harus memenuhi iji 

keseragaman data dan uji kecukupan data. 

Berikut perhitungan uji keseragaman data proses perawatan kendaraan 

Toyota. Data pengukuran waktu tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Data pengukuran waktu proses perawatan kendaraan 

NO 

menit 

(XI) Xi - x (Xi - x)² 

1 147.17 -14.96 223.86 

2 187.46 25.33 641.51 

3 168.06 5.93 35.14 

Bulan 
Waiting 

Recept

Proses 

Recept

Waiting 

Service

Proses 

Service
Waiting OPL Proses OPL 

Waiting Final 

Check

Proses Final 

Check

Waiting Teco 

& Billing
Teco & Billing

Waiting Call 

Cus
Confirm

August-16 0:09:20 0:12:32 0:27:06 1:03:46 0:02:04 0:03:49 0:01:53 0:20:02 0:06:52 0:04:53 0:07:32 0:02:11

September-16 0:07:58 0:12:21 0:27:37 0:49:51 0:02:34 0:18:10 0:01:11 0:27:16 0:11:10 0:04:38 0:09:07 0:02:17

October-16 0:10:44 0:10:03 0:24:47 0:41:22 0:00:58 0:09:08 0:01:24 0:16:32 0:11:00 0:04:49 0:10:54 0:02:26

rata -rata 0:09:21 0:11:39 0:26:30 0:51:40 0:01:52 0:10:22 0:01:30 0:21:17 0:09:41 0:04:47 0:09:11 0:02:18
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NO 

menit 

(XI) Xi - x (Xi - x)² 

4 146.18 -15.95 254.47 

5 174.00 11.87 140.85 

6 161.40 -0.73 0.54 

7 134.12 -28.01 784.67 

8 161.39 -0.74 0.55 

9 187.19 25.06 627.90 

10 174.28 12.15 147.57 

11 143.38 -18.75 351.64 

12 169.58 7.45 55.47 

13 164.12 1.99 3.95 

14 131.47 -30.66 940.16 

15 185.52 23.39 547.00 

16 180.31 18.18 330.44 

17 195.32 33.19 1101.44 

18 134.12 -28.01 784.67 

19 161.38 -0.75 0.57 

20 125.15 -36.98 1367.67 

21 195.45 33.32 1110.09 

22 189.37 27.24 741.91 

23 141.08 -21.05 443.19 

24 134.22 -27.91 779.08 

25 161.58 -0.55 0.30 

 

(Sumber: Pengolahan Data AUTO2000 CILANDAK) 
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Σ Xi = 3919,18 

X = 
3919,18

2!25
= 162,13 menit 

Standart deviasi 

 

Ϭ = 21,81 menit 

 

2ϭ  = 2 x 21,81 

      = 43.62  

 

 

 

 

Tabel 4.4 data hasil perhitungan keseragaman data 

No UCL LT total LCL 

Rata-

rata 

1 205.75 147.17 118.52 162.13 

2 205.75 187.46 118.52 162.13 

3 205.75 168.06 118.52 162.13 

4 205.75 146.18 118.52 162.13 

5 205.75 174.00 118.52 162.13 

6 205.75 161.40 118.52 162.13 

7 205.75 134.12 118.52 162.13 

UCL = X + 2 ϭ 

        = 162,13 + 43.62 

         = 205, 75 

= 

UCL = X - 2 ϭ 

        = 162,13 - 43.62 

         = 118.52 

 

= 
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No UCL LT total LCL 

Rata-

rata 

8 205.75 161.39 118.52 162.13 

9 205.75 187.19 118.52 162.13 

10 205.75 174.28 118.52 162.13 

11 205.75 143.38 118.52 162.13 

12 205.75 169.58 118.52 162.13 

13 205.75 164.12 118.52 162.13 

14 205.75 131.47 118.52 162.13 

15 205.75 185.52 118.52 162.13 

16 205.75 180.31 118.52 162.13 

17 205.75 195.32 118.52 162.13 

18 205.75 134.12 118.52 162.13 

19 205.75 161.38 118.52 162.13 

20 205.75 125.15 118.52 162.13 

21 205.75 195.45 118.52 162.13 

22 205.75 189.37 118.52 162.13 

23 205.75 141.08 118.52 162.13 

24 205.75 134.22 118.52 162.13 

25 205.75 161.58 118.52 162.13 

(Sumber: Pengolahan Data AUTO2000 CILANDAK) 

Dari tabel 4.4 dapat dilihat tidak terdapat data yang diluar batas kendali, maka 

dapat disimpulkan bahwa data yang ada telah seragam. Adapun UCL , CL dan 

LCL data diatas dapat diilustrasikan dalam bentuk grafik sebagai berikut : 
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(Sumber: Pengolahan Data AUTO2000 CILANDAK) 

Gambar 4.2 Grafik keseragaman data lead time proses perawatan kendaraan 

Selanjutnya berikut ini adalah contoh perhitungan uji kecukupan data lead 

time proses perawatan kendaraan Toyota . data pengukuran waktu tersebut 

sebagai berikut: 

Table 4.5 data perhitungan kuadrat data 

No menit 

(XI) XI² 

1 147.17 21659.01 

2 187.46 35141.25 

3 168.06 28244.16 

4 146.18 21368.59 

5 174.00 30276.00 

6 161.40 26049.96 

7 134.12 17988.17 

8 161.39 26046.73 

9 187.19 35040.10 

10 174.28 30373.52 
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No menit 

(XI) XI² 

11 143.38 20557.82 

12 169.58 28757.38 

13 164.12 26935.37 

14 131.47 17284.36 

15 185.52 34417.67 

16 180.31 32511.70 

17 195.32 38149.90 

18 134.12 17988.17 

19 161.38 26043.50 

20 125.15 15662.52 

21 195.45 38200.70 

22 189.37 35861.00 

23 141.08 19903.57 

24 134.22 18015.01 

25 161.58 26108.10 

(Sumber: Pengolahan Data AUTO2000 CILANDAK) 

Σ Xi = 3919,18 

Σ Xi² = 650596,10 

Uji kecukupan data untuk tingkat kepercayaan 95%  maka dari kurva normal 

didapat k = 1,96 = 2  dan derajat ketelitian didapatkan s= 5% = 0,05 5% adalah 

sebagai berikut : 
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𝑁′ = [

2
0,05

√25. (650596.10) − (15359972)

3919,18
] ² 

= [
 40√189274,92

3919,18
] ² 

= [
17402.92

3919,18
] ² 

 = [4,4]² 

 = 19,7 

Dari hasil perhitungan diatas didapatkan bahwa  N’ = 19,7. Karena N’< N  (19.7 < 

25) maka data yang ada dikatakan telah mencukupi. 

 

4.5 Current State Mapping 

Dalam proses perawatan kendaraan terdapat 6 tahapan proses yang harus 

dilalui, yaitu tahapan proses reception, proses service, proses OPL, proses final 

check,  proses confirm,. Proses produksi perusahaan ini sudah berjalan secara 

otomatis sehingga perhitungan waktu sudah terekap pada system internal 

perusahaan. Dibawah ini merupakan data waktu proses perawatan kendaraan yang 

diambil waktu rata- rata dari 3 bulan proses produksi. 

Tabel 4.6 Rata-rata leadtime tiap tahapan proses service Agustus –Oktober 2016 
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(Sumber :Pengolahan data AUTO2000 Cabang CILANDAK) 

Dari penjabaran mengenai aliran proses perawatan kendaraan serta hasil 

pengambilan data waktu rata-rata pemeliharaan maka dapat digambarkan current 

Stream Mapping dari proses perawatan kendaraan Toyota di AUTO 2000 cabang 

cilandak  

Adapun langkah- langkah dalam pembuatan current state mapping adalah 

sebagai berikut: 

a. Meletakkan nama proses dibagian atas Process box 

b. Melengkapi jumlah Man Power pada proses tersebut 

c. Melengkapi process box deangan data lead time actual dan data lead time 

target KPI 

d. Memasukkan data lead time aktual sebagai value added time dibawah 

process box dan data lead time Waiting In Process disampingnya. 

Setelah keempat proses diatas dilakukan , maka akan diperoleh peta kategori  

untuk proses perawatan kendaraan seperti yang terlihat pada gambar di 

bawah ini 

Bulan 
Waiting 

Recept

Proses 

Recept

Waiting 

Service

Proses 

Service
Waiting OPL Proses OPL 

Waiting Final 

Check

Proses Final 

Check

Waiting Teco 

& Billing
Teco & Billing

Waiting Call 

Cus
Confirm

August-16 0:09:20 0:12:32 0:27:06 1:03:46 0:02:04 0:03:49 0:01:53 0:20:02 0:06:52 0:04:53 0:07:32 0:02:11

September-16 0:07:58 0:12:21 0:27:37 0:49:51 0:02:34 0:18:10 0:01:11 0:27:16 0:11:10 0:04:38 0:09:07 0:02:17

October-16 0:10:44 0:10:03 0:24:47 0:41:22 0:00:58 0:09:08 0:01:24 0:16:32 0:11:00 0:04:49 0:10:54 0:02:26

rata -rata 0:09:21 0:11:39 0:26:30 0:51:40 0:01:52 0:10:22 0:01:30 0:21:17 0:09:41 0:04:47 0:09:11 0:02:18
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(Sumber: Pengolahan Data AUTO2000 CILANDAK) 

Gambar 4.3 peta kategori proses  

Utuk peta kategori proses lainya juga dilakukan dengan keempat langkah 

tersebut diatas. Peta- peta kategori lainya kemudian dihubungkan dengan tanda 

panah yang berarti  perpindahan ke proses selanjutnya. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada gambar 4.4 
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(Sumber: Pengolahan Data AUTO2000 CILANDAK) 

Gambar 4.4 Current State Mapping 
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Berdasarkan current stream mapping pada gambar 4.4 diatas informasi yang 

dapat diperoleh adalah bahwa total waktu yang dibutuhkan dalam proses 

perawatan kendaraan Toyota adalah  2 jam 36 menit 12 detik, sedangkan KPI 

yang diharapkan sebesar 2 jam 30menit. Dan  tahapan proses penyebab tingginya 

waktu proses pemeliharaan kendaraan Toyota pada kurun waktu bulan Agustus – 

Oktober 2016 disebabkan oleh lamanya waktu Proses Service, Proses Service, 

Waiting Call Cus, Waiting Teco & billing, Proses Reception, Confirm 

 

4.5.1 Faktor Penyebab paling dominan 

Berdasarkan current stream mapping pada gambar 4.4 diuraikan berdasarkan 

tiap tahapan proses service untuk mencari selisih antara leadtime actual dengan 

target KPI yang telah ditentukan,seperti ditunjukkan pada tabel 4.7 dibawah ini 

Tabel 4.7 uraian rata-rata tiap tahapan proses service Agustus –Oktober 2016 

 

(Sumber: Pengolahan Data AUTO2000 CILANDAK) 

TARGET ACTUAL Keterangan selisih

Waiting Recept 0:10:00 0:09:21 tercapai

Waiting 

Service
0:30:00 0:26:30 tercapai

Waiting OPL 0:02:00 0:01:52 tercapai

Waiting Final 

Check
0:05:00 0:01:30 tercapai

Confirm 0:01:00 0:02:18 tidak tercapai
0:01:18

Waiting Teco n 

Billing
0:04:00 0:09:41 tidak tercapai

0:05:41

Teco & Billing 0:05:00 0:04:47 tercapai

Waiting Call 

Cus
0:03:00 0:09:11 tidak tercapai

0:06:11

Proses 

Reception
0:10:00 0:11:39 tidak tercapai

0:01:39

Proses Service 0:45:00 0:51:40 tidak tercapai
0:06:40

Proses OPL 0:12:00 0:10:22 tercapai

Proses Final 

Check
0:23:00 0:21:17 tercapai

ITEM 
Rata - rata Agustus,September,Oktober
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Data yang pada tabel 4.7 diatas kemudian diambil data yang tidak mencapai 

target, selanjutnya diolah menggunakan diagram pareto untuk menentukan mode 

kegagalan yang paling kritis. Berikut ini ditampilkan hasil pengolahan data untuk 

mencari nilai commulative dari tabel 4.7  

Tabel 4.8 Pengolahan Data Commulative rata-rata tiap tahapan proses service 

Agustus –Oktober 2016 

item selisih % akumulasi (%) 

Proses Service 0:06:40 31 31 

Waiting Call Cus 0:06:11 29 60 

Waiting Teco & 

billing 
0:05:41 26 86 

Proses Reception 0:01:39 8 94 

 Confirm 0:01:18 6 100 

(Sumber: Pengolahan Data AUTO2000 CILANDAK) 

Dari table 4.8 selanjutnya direpresentasikan pada diagram pareto berikut ini:  

 

(Sumber: Pengolahan Data AUTO2000 CILANDAK) 

Gambar 4.5 diagram pareto 



65 
 

Berdasarkan pengolahan data pada grafik 4.5 diatas informasi yang dapat 

diperoleh adalah bahwa tahapan proses service yang dominan sebagai penyebab 

tingginya proses pemeliharaan kendaraan Toyota yang paling dominan pada 

kurun waktu bulan Agustus – Oktober 2016 disebabkan oleh lamanya waktu pada 

tahapan Proses Service,  

 

4.6  Root Cause Analyse 

Dari hasil indentifikasi pada grafik 4.5 didapatkan informasi bahwa tahapan 

proses pemeliharaan kendaraan yang dominan sebagai penyebab tingginya proses 

pemeliharaan kendaraan Toyota yang paling dominan adalah lamanya waktu pada 

tahapan Proses Service. Untuk itu melalui metode RCA ini akan dianalisis akar 

penyebab dari lamanya waktu pada tahapan proses service.  

Root Cause Analysis (RCA) merupakan pendekatan terstruktur untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor berpengaruh pada satu atau lebih kejadian-kejadian 

yang lalu agar dapat diguakan untuk meningkatkan kinerja (Latio,2006). RCA 

adalah salah satu alat (tool) yang digunakan dalam inisiatif problem solving,untuk 

membantu menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang 

dihadapi. 

Tahapan proses service merupakan waste yang sering kali muncul dan 

menjadi akar penyebab terjadinya waste  yang lain. Tahapan proses service  ini 

sangat berdampak langsung pada proses pemeliharaan kendaraan Toyota karena 

merupakan proses utama dalam pemeliharaan kendaraan. 

Selanjutnya akan diidentifikasi akar masalah (Root Cause) dalam bentuk 

analysis “Why” untuk mendapatkan faktor penyebab yang paling mendasar dari 
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permasalahan yang tejadi. Untuk mempermudah penjelasan maka disajikan pada 

table berikut ini: 

 

Tabel 4.9 Root Cause Analysis proses service 

 

(Sumber: Pengolahan Data AUTO2000 CILANDAK) 

 

4.7 Fish Bone Diagram 

Berdasarkan pengolahan data pada tabel 4.9 dapat diperoleh beberapa 

kesimpulan terkait dengan penyebab lamanya tahapan proses service  pada proses 

perawatan kendaraan. Dan untuk mempermudah penjelasan dari hasil “Why 

Analysis”, hasil dari analisis tersebut direprenasikan dalam bentuk fishbone 

diagram 

fishbone diagram berguna untuk memperlihatkan faktor –faktor utama yang 

berpengaruh pada kualitas dan mempunyai akibat pada masalah yang kita pelajari 

. selain itu , juga dapat melihat faktor –faktor yang lebih terperinci yang 

berpengaruh dan mempunyai akibat pada faktor utama tersebut yang dapat kita 

lihat pada panah- panah yang berbentuk tulang ikan (Heizer dan Render,2009)   

Waste Why 1 Why 2 Why 3 Why 4

Tahapan 

Proses 

Service 

(Produksi) 

lama.

Urutan kerja proses 

servis tiap mekanik 

berbeda

SST (Special Service 

Tools) produksi 

terbatas

Faktor Penyebab

Manusia

Metode

Alat

Lingkungan Pencarian Alat lama

Skill mekanik berbeda

Mekanik 

melaksanakan urutan 

kerja sesuai persepsi 

belum ada konsistensi 

dalam pelaksanaan 

urutan kerja sesuai SOP

Level training skill 

mekanik berbeda

Mekanik belum 

mendapatkan training 

skill yang merata

Training Skill hanya 

dilakukan di Head 

Office 

Mekanik harus 

berputar- putar 

mencari alat

lokasi alat tidak menentu

belum ada lokasi 

penempatan alat yang 

jelas

Mekanik harus 

menunggu utnuk 

menggunakan SST

Kuantitas kurang 

belum memenuhi 

kebutuhan stall 

produksi
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Pada tahap analisa fishbone diagram ini hasil yang didapatkan merupakan inti 

dari penyebab lamanya proses service  

 

(Sumber: Pengolahan Data AUTO2000 CILANDAK) 

Gambar 4.6 Analisa Fishbone Diagram 

Dari hasil Analisa di diagram fishbone diatas dapat kita runcingkan lagi 

permasalahan inti untuk melihat apa saja faktor yang mempengaruhi lamanya 

proses service pada proses pemeliharaan kendaraan Toyota yaitu: 

1.  Kuantitas dari SST belum memenuhi stall produksi 

2. Belum tersedia lokasi penempatan alat yang jelas 

3. Belum ada konsistensi mekanik terhadap penerapamn urutan kerja proses 

service 

4. Training skill mekanik terpusat di Head office. 
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4.8. Pembuatan kaizen blitz 

Setelah mengtahui apa faktor dominan yang menyebabkan tingginya waktu 

pemeliharaan kendaraan Toyota. Kemudian dibuat kaizen blitz agar rancangan 

perbaikan melalui Future State Mapping dapat berjalan, penggunaan metode 

Kaizen Blitz ini diharapkan mampu memfokuskan apa saja yang harus diperbaiki 

sehingga diharapkan dapat mengurangi lamanya proses produksi. Dengan 

demikian efisiensi dan produktivitas yang ingin dicapai dapat terwujud. Hal-hal 

yang harus di Blitz pada Current State Mapping sesuai analisa fishbone adalah 

pada area proses service. 
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(Sumber: Pengolahan Data AUTO2000 CILANDAK) 

Gambar 4.7 Kaizen Blitz pada Current State Mapping 
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4.9 Tahap perbaikan (5W + 1H) 

Pada tahap perbaikan ini memberikan solusi perbaikan atas masalah dan 

kegagalan yang terjadi. Usulan  /  konsep perbaikan ini untuk menyelesaikan akar 

penyebab dengan menggunakan metode 5W + 1 H ( What, Why, When, Who, 

Where, dan How) yaitu apa masalahnya, mengapa harus dilakukan, kapan 

dilakukan, siapa yang melaksanakan, dan dimana, serta bagaimana melakukan 

perbaikanya . Berikut usulan perbaikan menggunakan 5W + 1H: 

Tabel 4.10 Usulan Perbaikan dengan Metode 5W + 1H 

 

(Sumber: Pengolahan Data AUTO2000 CILANDAK) 

Dari tabel 4.10 maka didapatkan usulan perbaikan yang dapat mengurangi 

tingginya waktu perawatan kendaraan Toyota terutama pada tahapan proses 

service. 

Adapun usulan perbaikan tersebut adalah sebagai berikut: 

• Melakukan penambahan SST, hal perlu dilakukan guna komposisi alat 

sesuai dengan jumlah stall produksi yang ada. 

1 Kuantitas dari SST kurang Lakukan penambahan SST
Untuk memenuhi 

kebutuhan tiap stall

mengajukan proposal 

penambahan alat kepada 

kepala bengkel dan 

Tim 

Produksi

Area 

Produksi
Secepatnya

2
Belum tersedia lokasi 

penempatan alat yang jelas

menyediakan lokasi 

penempatan alat

agar alat dapat 

ditemukan dengan mudah 

dan rapi

membuat marking dengan 

menggunakan sealent tape

Tim 

Produksi

Area 

Produksi
Secepatnya

3

Belum ada konsistensi mekanik 

terhadap penerapam urutan 

kerja proses service

sosialisasi 

agar mekanik selalu 

mengingat urutan kerja 

proses service

melakukan sosialisasi saat 

breafing dan membuat 

remainder sheet

Tim 

Produksi

Area 

Produksi
Secepatnya

4
Training skill mekanik terpusat di 

Head office.

Melakukan training di kantor 

cabang

Untuk menambah skill 

mekanik

training dilakukan secara in 

class dan praktek

Tim 

Produksi

Area 

Produksi
Secepatnya

Where WhenNo Akar penyebab What ( usulan perbaikan ) Why How Who
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• Menyediakan lokasi penempatan alat/SST, agar mekanik tidak akan 

berputar-putar mencari alat sehingga tidak ada waktu yang terbuang 

sia-sia 

• Sosialisasi, yang dilaksanakan setiap briefing guna mengingatkan 

tentang urutan kerja proses service sesuai SOP sehingga tidak ada 

bagian yang terlewat. 

• Diadakan training skill dikantor cabang, sehingga mekanik 

mendapatkan skill yang sama tanpa harus menunggu training dari 

Head Office 

4.10 Future State Mapping 

Future strate mapping digunakan untuk melihat penerapan usulan perbaikan 

yang didapatkan dari current state mapping. Pada penelitian ini uji coba usulan 

perbaikan dilakukan di salah satu stall produksi dengan menepatkan 2 mekanik 

dengan latar belakang training yang sama di AUTO2000 cabang Cilandak dengan 

unit sebanyak 15 mobil selama 5 hari. Adapun hasil dari penerapan usulan 

perbaikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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(Sumber: Pengolahan Data AUTO2000 CILANDAK) 

Gambar 4.8 Future State Mapping 
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Pada gambar 4.8 di dapatkan informasi bahwa pada tahap proses service 

terdata selama 38 menit 04 detik, Sedangkan untuk total waktu proses 

pemeliharaan terdata selama 2 jam 22 menit 36 detik. 
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BAB V 

ANALISA HASIL 

5.1. Analisa hasil Current Stream mapping 

Hasil yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

setidaknya 6 aktivitas dalam setiap proses pemeliharaan kendaraan Toyota, dapat 

dinyatakan bahwa temuan utama dalam penelitian ini adalah faktor penyebab 

tingginya waktu proses pemeliharaan kendaraan Toyota di AUTO2000 cabang 

Cilandak adalah pemborosan waktu pada proses service. 

Pemborosan ini yang menjadi penyebab tingginya waktu pemeliharaan 

kendaraan Toyota. Pada current State Mapping diketahui bahwa total leadtime 

pemeliharaan kendaraan adalah 2 jam 36 menit 12 detik. Hasil tersebut 

menunjukkan adanya waktu berlebih terhadap standar KPI yang telah ditentukan 

yaitu 2 jam 30 menit. 

Proses service menjadi faktor paling dominan dengan nilai akumulasi 31% 

dari penyebab tingginya total leadtime pemeliharaan 

5.2 Analisa hasil Root Cause Analyse & Usulan perbaikan 

Dari hasil analisa akar penyebab masalah pada bab sebelumnya, dapat 
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diketahui bahwa akar penyebab masalah dari tingginya lead time di tahapan 

proses service pada proses perawatan kendaraan Toyota adalah 

1. Training skil hanya diselenggarakan di kantor pusat sehingga kuota 

untuk cabang terbatas, hal ini mengakibatkan ketetampilan mekanik 

beragam 

2. Belum ada konsistensi dalam pelaksanaan urutan kerja servis sesuai 

SOP, sehingga mekanik melakukan pekerjaan dengan urutan sesuai 

persepsi sendiri 

3. SST (Special Service Tools) belum memenui kebutuhan stall yang 

ada, sehingga mekanik harus menunggu dan bergantian untuk 

mengunakan alat 

4. Lokasi penempatan alat/SST belum jelas dan terpusat, akibatnya 

mengakibatkan mekanik harus berputar- putar mencari untuk 

menggunakan alat . hal ini tentunya menjadikan waktu terbuang sia-

sia 

Dari hasil tersebut dilakukan usulan perbaikan guna mengatasi masalah 

tersebut diatas. Adapun usulan perbaikan yang dihasilkan menggunakan metode 

5W +1H adalah. 

1. Melakukan penambahan SST 

2. Menyediakan lokasi penempatan alat/SST yang jelas 

3. Sosialisasi sebagai pengingat kepada mekanik 

4. Melakukan training internal dikantor cabang 
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5.3 Analisa perbandingan total Lead time current state mapping dan future 

state mapping 

Setelah mendapatkan usulan perbaikan pada proses service kemudian 

dilakukan uji coba penerapan usulan perbaikan. terjadi penurunan waktu proses 

service sebesar 13 menit 36 detik, dimana pada current stream mapping (gambar 

5.2) proses service terdata selama 51 menit 40 detik dan pada future stream 

mapping terdata selama 38 menit 04 detik. Sedangkan untuk total waktu proses 

perawatan kendaraan Toyota dimana pada current stream mapping terdata 2 jam 

36 menit 12 detik, pada future stream mapping terdata selama 2 jam 22 menit 36 

detik. Hal ini menunjukaan adanya penurunan total waktu proses 

pemeliharaankendaraan Toyota sebesar 13 menit 36 detik.  

 

(sumber: pengolahan data leadtime AUTO2000 cabang Cilandak) 

 

Gambar 5.1 perbandingan total lead time current state mapping dan future 

state mapping 

 

2:36:12

2:22:36

current state mapping future state mapping

perbandingan total lead time
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5.4 Rekapitulasi Analisa Hasil 

Dari hasil analisa hasil pengolahan data diatas maka dapat direkapitulasikan 

sebagai berikut: 

Tabel 5.1 Rekapitulasi Analisa Hasil 

No Analisa Hasil 

1 Current State Mapping Waktu proses pemeliharaan kendaraan Toyota melebihi 

target KPI yang telah ditentukan dengan faktor penyebab 

paling dominan beradal dari proses service 

2 Root Cause & Usulan 

perbaikan 

penyebab dominannya proses service terhadap tingginya 

waktu pemeliharaan disebabkan faktor 

manusia,alat,metode dan lingkungan. 

Usulan perbaikan yang diberikan: 

• Melakukan penambahan SST 

• Menyediakan lokasi penempatan alat.SST yang 

jelas 

• Sosialisasi sebagai pengingat kepada mekanik 

• Melakukan training internal dikantor cabang 

3 Future State Mapping Setelah dilakukan uji coba terhadap usulan perbaikan 

didapatkan hasil bahwa terjadi penurunan total lead time  

(sumber: pengolahan data leadtime AUTO2000 cabang Cilandak 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

1. Melalui pengolahan data dan analisis pada bab sebelumya, maka dapat 

disimpulkan bahwa waktu proses pemeliharaan kendaraan Toyota di 

AUTO2000 cabang Cilandak masih tinggi. Hal ini dapat dilihat dari 

leadtime total aktual melebihi total leadtime yang telah ditetapkan KPI, 

dengan faktor dominan penyebab berasal dari proses service. Hal ini 

mengakibatkan waktu proses pemeliharaan kendaraan menjadi tidak 

efisien karena terdapat waktu berlebih. 

 

2. Melalui analisis sebab akibat pada proses service AUTO2000 cabang 

Cilandak,diketahui penyebab dominannya proses service terhadap 

tingginya waktu perawatan disebabkan faktor manusia,alat,metode dan 

lingkungan.Setelah dilakukan uji coba tehadap usulan perbaikan yang 

diusulkan melalui analisis 5W+1H menunjukan adanya penurunan 

leadtime total, bila kemudian usulan tersebut dilaksanakan maka waktu 

perawatan kendaraan Toyota akan lebih efektif dan produktif karena tidak 

ada waktu yang tebuang sia-sia 
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6.2 Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan untuk dijadikan masukan bagi 

AUTO2000 cabang Cilandak adalah Melakukan penelitan lanjutan untuk faktor 

penyebab tingginya waktu perawatan kendaraan yang lain karena setiap proses 

sangat berkesinambungan sehingga pelayanan yang diberikan kepada pelanggan 

merupakan yang terbaik 
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