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ABSTRAK 

PT. Multimas Nabati Asahan, Serang merupakan perusahaan consumer pack dimana 

memproduksi minyak goreng Fortune Pouch 1 liter. Dalam proses pembuatanya 

terdapat pemborosan yang teridentifikasi pada pembuatan value stream map sehingga 

lead time menjadi panjang. Pemborosan yang teridentifkasi yaitu pemborosan 

persediaan .Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi pemborosan dan penyebab 

lamanya lead time di PT. Multimas Nabati Asahan, Serang pada kondisi saat ini, 

mengidentifikasi value added dan non value added untuk meminimalisir lead time 

serta merancang sistem aliran material dan aliran informasi yang dapat menurunkan 

aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Metode pada penelitian ini yaitu 

diawali dengan menghitung takt time produksi, membuat peta proses operasi. 

Pembuatan peta operasi bertujuan untuk mempermudah dalam memahami proses 

pembuatan produk. Selanjutnya yaitu membuat current state map dimana 

menggambarkan kondisi aktual perusahaan termasuk pemborosan yang terjadi 

kemudian dilanjutkan dengan perbandingan value added activities dan non value 

added activities dengan menggunakan value added ratio. Pemborosan pada Current 

state map kemudian diberikan simbol kaizen blitz sebagai  tanda pada area-area pada 

current state map yang perlu  dilakukan perbaikan. Selanjutnya dilakukan pembuatan 

future state map dengan menentukan pacemaker dan sistem tarik untuk mengurangi 

pemborosan. Berdasarkan pemetaan kondisi aktual perusahaan dengan value stream 

mapping dapat disimpulkan bahwa penyebab lamanya lead time adalah pemborosan 

persediaan raw material, work in process dan finish good yang terjadi pada aliran 

material. Hasil pada pemetaan kondisi aktual atau current state map didapat nilai lead 

time pada proses produksi Fortune Pouch 1 yaitu 26.5 hari dengan nilai value added 

ratio sebesar 0.0013%. Setelah dilakukan perbaikan pada future state map nilai lead 

time menurun menjadi 12.1 hari dengan value added ratio sebesar 0.0029%. 

Aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah sebagian besar merupakan aliran 

material pada persediaan bahan baku, barang setengah jadi dan produk jadi. Aktivitas 

yang memberikan nilai tambah merupakan aliran material pada proses. Pembuatan 

future state map dilakukan dengan menggunakan sistem tarik dengan kanban pada 

aliran material dan informasi serta pembuatan supermarket. Pemetaan pada future 

state map menurunkan nilai lead time yang sebelumnya yaitu 26.5 hari berkurang 

menjadi 12.11 artinya aliran material pada future state map lebih efisien 54.3% 

dibandingkan current state map. 

Kata Kunci : Lean Manufacturing, Value Stream Mapping, Kaizen blitz, Value added, 

Non-Value Added, Kanban dan Supermarket. 
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ABSTRACT 

PT. Multimas Nabati Asahan,Serang is a company which manufactures consumer 

pack edible oils Fortune Pouch 1 liter. Waste in the manufacturing process are 

identified in the manufacturing value stream map thus becomes a long lead time. The 

waste is waste inventory identified from this study The aim is to identify waste and 

causes the length of lead time in PT. Multimas Nabati Asahan, Serang on the current 

conditions, identifying value added and non value added to minimize lead time and to 

design the material flow system and the flow of information that can reduce the 

activity that does not add value. Method in this research which started by calculating 

the takt time production, making the operation process map. Map-making operation 

aims to facilitate in understanding the process of making the product. The next is to 

make the current state map which illustrates the company's actual conditions 

including the waste is then followed by a comparison value added activities and non-

value added activities by using value added ratio. Current state wastage on the map 

then given symbol as a sign of kaizen blitz in areas of the current state map that 

needs to be improved. Furthermore, the making of future state map to determine the 

pacemaker and pull systems to reduce waste. Based on the mapping of the actual 

condition of the company with value stream mapping can be concluded that the cause 

of the length of the lead time is a waste of raw materials inventory, work in process 

and finished good that occurs in the material flow. The results of the mapping of the 

actual condition or the current state map obtained value of lead time in the 

production process of the Fortune Pouch 1 is 26.5 days with value added value ratio 

of 0.0013 % . After repairs in the future state map lead time value decreased to 12.1 

days with value added ratio of 0.0029 %. Activities that do not provide added value 

largely a material flow in the supply of raw materials, semi-finished goods and 

finished products. Activities that add value is the flow of material in the process. 

Making the future state map is done by using kanban pull system with the flow of 

materials and information and making supermarket. Mapping the future state map 

lowering the value of the previous lead time of 26.5 days was reduced to 12:11 means 

that the material flow at the future state map 54.3% more efficient than the current 

state map. 

Keywords: Lean Manufacturing, Value Stream Mapping, Kaizen Blitz, Value added, 

Non-Value Added, Kanban dan Supermarket. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Lean manufacturing merupakan cara untuk melakukan perbaikan pada 

lini produksi dan level manajemen industri manufaktur, Sun (2011). Lean 

manufacturing mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada 

untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan, 

dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Erfan (2010) 

mengemukakan bahwa pemborosan sendiri mengandung makna segala kegiatan 

yang tidak memberikan nilai tambah kepada pelanggan atau non value added. 

Liker dan Meier (2006) menyatakan bahwa ada delapan pemborosan yang harus 

benar-benar dihilangkan untuk menuju sistem yang ramping.  

Adanya  pemborosan tentu akan berpengaruh pada lamanya lead time 

pada proses produksi itu sendiri. Pengertian lead time sendiri yaitu waktu rata-rata 

untuk mengalirnya satu unit produk di sepanjang proses (dari awal sampai akhir) 

termasuk waktu menunggu (waiting time) antara sub-sub proses Gaspersz (2006). 
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Untuk mengidentifkasi/mengetahui pemborosan dan kegiatan yang 

mempunyai dan tidak mempunyai nilai tambah dalam hal ini perlu dilakukan 

pemetaan aliran proses dalam perusahaan yaitu dengan salah satu metode dalam 

Lean manufacturing yaitu Value Stream Mapping. Anvar dan Irranejad (2010) 

mengemukakan bahwa salah satu metode lean manufacturing  yang digunakan 

untuk memahami kondisi saat ini dan menemukan potensi perbaikan dalam 

rangka mengurangi dan menghilangkan pemborosan adalah value stream 

mapping. Kadam, Shende, & Kamble (2012) menayatakan bahwa value stream 

mapping  adalah sebuah metode untuk memvisualisasikan aliran material dan 

aliran informasi melalui proses produksi.  

Beberapa penelitian terdahulu telah menerapkan value stream mapping 

untuk menemukan dan mengurangi pemborosan diantaranya yaitu chen dan meng 

(2010) dalam penelitianya dengan judul: The Application of Value Stream 

Mapping Based Lean Production System, dengan metode yang sama yaitu 

penerapan value stream mapping telah berhasill  mengurangi pemborosan dan 

mempersingkat lead time. Joochim dan Jungthawan (2015) dengan penelitianya 

yang dilakukan pada industri keramik menggunakan metode yang sama dalam 

hasil penelitianya telah menurunkan angka lead time dan value added ratio dalam 

pembuatan future state map. Suharni Batu Bara (2011) dengan judul penelitian: 

Penerapan Konsep Lean Manufacturing Untuk Meningkatkan Kapasitas Produksi, 

penelitian dilakukan dengan metode value stream mapping dan berdasarkan 

pemetaan kondisi yang akan datang telah berhasil mengurangi angka lead time 

secara signifikan. Prayogo dan octavia (2013) pada judul penelitianya yaitu 

Identifikasi Waste dengan Menggunakan Value Stream Mapping di Gudang PT. 
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XYZ yaitu sebuah perusahaan rokok dimana waste yang direduksi yaitu 

transportasi, inventory dan waiting. 

PT. Multimas Nabati Asahan Serang merupakan sebuah  perusahan 

consumer pack yang memproduksi minyak goreng kemasan dimana pada 

penelitian ini difokuskan pada kemasan 1 liter. Sakkung dan Sinuraya (2011) 

menyatakan bahwa tingkat persediaan yang tinggi dapat dikatakan sebagai 

pemborosan karena dapat mengurangi efisiensi biaya perusahaan. Seperti yang 

terjadi pada PT. Multimas Nabati Asahan Serang yaitu  memiliki persediaan yang 

besar pada persediaan bahan baku fortune pouch 1 liter dimana diantaranya pada 

bulan agustus  persediaan pada raw material pouch yaitu 165375 box dan 70871 

box pada raw material carton  hal ini membutuhkan waktu berhari-hari untuk 

menggunakan persediaan tersebut. Pada proses shipping sendiri terdapat 

persediaan produk jadi yang cukup banyak yaitu sebanyak 327 box, selain itu 

terjadi penumpukan pada salah satu proses sehingga menghasilkan persediaan 

barang setengah jadi yang cukup banyak dimana persediaan yang dihasilkan yaitu 

1875 box. Persediaan yang berlebih merupakan salah satu dari pemborosan dan 

tentunya akan berpengaruh terhadap lamanya lead time. 

Untuk mempermudah dalam mengidentifikasi pemborosan persediaan 

atau inventory serta meminimalisir lead time pada PT. Multimas Nabati Asahan 

maka perlu dilakukan penerapan value stream mapping pada proses produksi 

Fortune Pouch 1 liter dengan membuat current state mapping, lalu merancang 

peta kondisi yang akan datang atau future state mapping, dan terakhir membuat 

rencana tindakan untuk mencapai future state mapping tersebut. 
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1. 2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang tertulis pada sub bab sebelumnya 

maka dapat dibuat rumusan masalah pada penelitian ini, berikut ini adalah 

rumusan masalah pada penelitian ini diantaranya: 

1. Berapa lama Lead time pada proses produksi Fortune Pouch 1 liter di 

PT Multimas Nabati Asahan Serang? 

2. Bagaimana perbandingan antara aktivitas yang tidak memberikan 

nilai tambah dengan aktivitas yang memberikan nilai tambah ?  

3. Bagaimana merancang sistem aliran material dan aliran informasi 

yang dapat menurunkan aktivitas yang tidak memberikan nilai 

tambah ? 

1. 3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dibuat agar penelitian yang dilakukan lebih tepat dan 

terarah sehingga memudahkan peneliti dalamm melakukan penelitian. Adapun 

tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi pemborosan dan penyebab lamanya lead time di PT. 

Multimas Nabati Asahan, Serang pada kondisi saat ini. 

2. Mengidentifikasi value added dan non value added untuk 

meminimalisir lead time. 

3. Merancang sistem aliran material dan aliran informasi yang dapat 

menurunkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. 
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1. 4 Batasan Masalah  

Pembatasan masalah diperlukan dalam sebuah penelitian agar 

pembahasan masalah terpusat dan terarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai 

nantinya. Adapun batasan – batasan tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di PT. Multimas Nabati Asahan, Serang pada 

bulan September 2015. 

2. Penelitian ini difokuskan hanya pada identifikasi pada pemborosan 

persediaan atau inventory. 

3. Data yang diambil untuk pembuatan value stream mapping yaitu 

meliputi data persediaan bahan baku, data produksi, dan forcast 

produksi. 

4. Produk yang diteliti adalah produk Fortune Pouch 1 Liter. 

1. 5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan pembahasan, 

penulisan ini dibagi menjadi enam bab yang terkait antara satu dengan yang 

lainnya. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan secara garis besarnya 

sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan 

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian serta 

sistematika penulisan. 
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BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini mengemukakan teori-teori yang menunjang serta digunakan 

dalam membantu pengolahan data dan analisa pembahasan. 

BAB III Metode Penelitian  

Bab ini mengemukakan metodologi penulisan yang digunakan penulis 

dalam penyusunan tugas akhir serta gambaran umum perusahaan yaitu di 

PT Multimas Nabati Asahan, Serang. 

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Dalam bab isi ini, mencakup pengambilan sampel selama proses 

produksi yang terjadi setiap harinya. 

BAB V Hasil dan Analisa 

Pada bab ini mengemukakan hasil pengolahan data dan analisa dari hasil 

pengolahan data tersebut. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dari pengolahan data secara menyeluruh 

serta diberikan juga saran, baik untuk pihak perusahaan maupun 

pengembangan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Produksi  

Suatu sistem produksi tentunya terdiri dari berbagai rangkaian kegiatan 

yang bertugas untuk melaksanakan fungsi- fungsi produksi dengan baik. Salah 

satu kegiatan utama yaitu produksi. Produksi adalah suatu kegiatan atau proses 

yang mentransformasikan masukan (input) menjadi hasil keluaran (output). Dalam 

pengertian yang bersifat umum ini penggunanya cukup luas, sehingga mencakup 

keluaran (output) yang berupa barang atau jasa (Assauri, 2008). Proses produksi 

merupakan interaksi antara bahan dasar, bahan pembantu, tenaga kerja dan mesin 

serta alat perlengkapan yang dipergunakan (Gitosudarmo, 2000). Dalam arti 

sempit, pengertian produksi hanya dimaksud sebagai kegiatan yang menghasilkan 

barang baik barang jadi maupun barang setengah jadi, bahan industri dan suku 

cadang atau spareparts dan komponen. Dengan pengertian ini, produksi yang 

dimaksudkan sebagai kegiatan pengolahan dalam pabrik. Hasil produksinya dapat 

berupa barang-barang konsumsi maupun barang-barang industri.  
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Sistem produksi yang sering dipergunakan dapat dibedakan atas 2 macam 

yaitu : 

1. Sistem Seri, dimana dua atau lebih sistem merupakan satu sistem yang 

lebih besar. 

2. Sistem Paralel, dimana perusahaan memproduksi barang-barang yang 

serupa di beberapa pabrik dengan lokasi yang berbeda tetapi dalam saat 

pengerjaan yang sama, sehingga dapat berproduksi dengan jumlah yang 

lebih besar. 

2.1.1 Jenis Sistem Produksi 

Sistem produksi yang sering digunakan terdapat tiga macam proses 

(Assauri, 2008), diantaranya: 

1. Proses produksi yang kontinue (continuous process) – dimana peralatan 

produksi yang digunakan disusun dan diatur dengan memperhatikan urut-

urutan kegiatan atau routing dalam menghasilkan produk tersebut, serta 

arus bahan dalam proses telah distandardisir. 

2. Proses produksi yang terputus-putus (intermit (Assauri, 2008)ten 

process) – dimana kegiatan produksi dilakukan tidak standar, tetapi 

didasarkan produk yang dikerjakan, sehingga peralatan produksi yang 

digunakan disusun dan diatur yang dapat bersifat lebih luwes ( flexible ) 

untuk dapat dipergunakan bagi menghasilkan berbagai produk dan 

berbagai ukuran. 

3. Proses produksi yang bersifat proyek – dimana kegiatan produksi 

dilakukan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda, sehingga peralatan 
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produksi Yang digunakan ditempatkan di tempat atau lokasi dimana 

proyek tersebut dilaksanakan dan pada saat yang direncanakan. 

2.1.2 Sistem Produksi Menurut Tujuan Operasinya 

Dalam bukunya (Ginting,2007) menyebutkan sistem produksi dibedakan 

menjadi empat jenis dilihat dari tujuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan 

konsumen, yaitu: 

1. Engineering-to-Order (ETO), yaitu bila pemesan meminta produsen 

untuk membuat produk yang dimulai dari proses peracanganya 

(rekayasa). 

2. Assembly-to-Order (ATO), yaitu bila produsen membuat desain standar, 

modul-modul operasional standar yang sebelumnya dan merakit suatu 

kombinasi tertentu dari modul-modul tersebut sesuai dengan pesanan 

konsumen. Modul-modul standar tersebut bisa dirakit untuk berbagai tipe 

produk. 

3. Make-to-Order (MTO), yaitu bila produsen menyelesaikan item jika dan 

hanya jika telah menerima pesanan konsumen untuk item tersebut. Bila 

item tersebut berifat unik dan mempunyai desain yang dibuat menurut 

pesanan, maka konsumen mungkin bersedia menunggu hingga produsen 

dapat menyelesaikanya. 

4. Make-to-Stock (MTS), yaitu bila produsen membuat item-item yang 

diselesaikan dan ditempatkan sebagai  persediaan sebelum pesanan 

konsumen diterima. Item akhir tersebut baru akan dikirim dari sistem 

persediaanya setelah pesanan konsumen diterima. 
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2.2 Lean Manufacturing 

Sun (2011) menyatakan bahwa Lean Manufacturing adalah kegiatan 

produksi yang berfokus pada pengurangan pemborosan di segala aspek kegiatan 

produksi perusahaan. Erfan (2010) mengemukakan bahwa pemborosan sendiri 

mengandung makna segala kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah kepada 

pelanggan atau non value added.  Menurut Gaspersz (2006), konsep Lean 

Manufacturing merupakan suatu upaya strategi perbaikan secara kontinu dalam 

proses produksi untuk mengidentifikasi jenis-jenis dan faktor penyebab terjadinya 

waste agar aliran nilai (value stream) dapat berjalan lancar sehingga waktu 

produksi lebih efisien. 

 Lean Manufacturing dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan 

sistemik dan sistematik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan 

(waste) atau aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah (non-value- adding 

activities) melalui peningkatan terus menerus secara radikal (radical continuous 

improvement) 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 dalam 

industri manufaktur. Tujuan dari penerapan Lean Manufacturing adalah untuk 

meningkatkan kinerja manufaktur lainnya. Sebagai gambaran, industri yang 

menerapkan Lean Manufacturing secara keseluruhan (Plant Wide) mencapai 

kemajuan berikut ini:  

1. Mengurangimanufacturing lead times,  

2. Meningkatkan ketersediaan tenaga kerja langsung,  

3. Meningkatkan keterpakaian tenaga kerja langsung,  
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4. Pengurangan persediaan (inventory). 

2.2.1 Prinsip Dalam Penerapan Sistem Produksi Lean 

Sebelum melakukan penerapan, penting  untuk  diketahui  beberapa  

prinsip  yang  mendasari pandangan untuk penerapan sistem Lean, yaitu 

(Gaspersz, 2006):  

1. Mengidentifikasi  nilai   produk   berdasarkan   pada   pandangan  dari   

para  pelanggan,  di  mana  pelanggan  menginginkan  produk  (barang  

atau  jasa) dengan kualitas yang superior, harga kompetitif dan pengiriman 

yang tepat waktu. Perusahaan harus berpikir melalui sudut pandang 

pelanggan dalam melakukan desain produk, proses produksinya serta 

pemasarannya.  

2. Membuat dan melakukan identifikasi terhadap aliran proses produk 

sehingga kegiatan  yang  dilakukan  dalam  memproses  produk  dapat  

diamati  secara detail. Umumnya  banyak  perusahaan  tidak  melakukan  

pembuatan  aliran proses produk melainkan membuat aliran proses bisnis 

atau aliran proses kerja sehingga  tidak  dapat  dijadikan  pertimbangan  

apakah  memberikan  nilai tambah kepada produk yang dibuat.  

3. Menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari semua  

aktivitas yang terdapat dalam proses value stream tersebut dengan 

menganalisis value stream yang telah dibuat. 

4. Mengorganisasikan agar material, informasi dan  produk  mengalir dengan 

lancar dan efisien sepanjang proses value stream dengan menggunakan 

sistem tarik (pull system).  
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5. Secara terus-menerus dan berkesinambungan melakukan peningkatan dan 

perbaikan dengan cara mencari teknik-teknik dan alat peningkatan agar 

mencapai keunggulan dan peningkatan terus-menerus. 

Liker dan Meier (2006) menyatakan bahwa ada delapan pemborosan yang harus 

benar-benar dihilangkan untuk menuju sistem yang ramping. Delapan pemborosan 

tersebut antara lain:  

1. Kelebihan Produksi Kelebihan produksi adalah ketika perusahaan 

memproduksi produk jadi atau produk setengah jadi tanpa permintaan dari 

pelanggan, atau ketika perusahaan memproduksi bagian produk lebih cepat 

dari pada kebutuhan proses downstream. downstream adalah proses akhir.  

2. Perpindahan Pemborosan ini adalah ketika perpindahan bahan, orang ,dan 

informasi yang tidak secara langsung memberikan manfaat atau nilai 

tambah kepada pelanggan. Sebagai contoh adalah ketika bahan harus 

mengalami perpindahan yang seharusnya bisa ditiadakan, perpindahan ini 

biasanya disebabkan oleh tata letak yang tidak baik.  

3. Persediaan Persediaan merupakan akumulasi dari jumlah produk yang ada 

di gudang produk jadi, produk setengah jadi maupun bahan mentah.  

4. Gerakan yang Berlebihan merupakan pemborosan pada pekerja yang 

disebabkan banyaknya perpindahan dan pergerakan yang tidak diperlukan 

dan tidak memberikan nilai tambah.  

5. Pengulangan Pekerjaan Pemborosan pengulangan pekerjaan adalah 

pengkoreksian atau perbaikan cacat pada material dan bagian produk 

sehingga menambah biaya yang tidak dibutuhkan, karena akan menambah 

peralatan, operator dan material yang sebenarnya tidak di butuhkan.  
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6. Menunggu Merupakan waktu yang tidak digunakan secara efektif oleh 

perusahaan seperti pekerja yang menunggu material, berhentinya produksi 

karena kekurangan bahan,atau peralatan dan  mesin yang rusak.  

7. Kelebihan Proses Kelebihan proses adalah ketika ada banyak proses yang 

berada dalam satu sistaem yang seharusnya tidak perlu ada, misal : proses 

pengecekan kualitas yang sangat banyak dalam satu proses.  

8. Kreativitas pekerja yang tidak terpakai Pemborosan ini terjadi ketika 

keahlian, ide, ataupun kesempatan perbaikan dari para pekerja tidak 

teralokasikan dengan baik, dan bahkan terbuang sia-sia.  

2.3 Value Stream Mapping 

Menurut studi yang dilakukan oleh Chen (2010) dikemukakan bahwa 

lebih dari 20  perusahaan di China memulai penerapan  Lean Manufacturing  

langsung kepada tools  atau metode tanpa menganalisa tempat kerjanya, sehingga 

hasil yang didapat tidak  maksimal. Didalam penelitian Chen (2010) juga terdapat 

komentar dari president of  Lean horizon Consulting, Mark Deluzio yang 

menyatakan : most companies start at  tool level, with no tie back to a business 

strategy, so we suggest enterprises implement Lean production by applying Value 

Stream Mapping (VSM) to identify overall value stream of the supply chain and 

realize what Ohno Taiichi said : decrease all waste of the whole process  Kadam, 

Shende, & Kamble (2012) menayatakan bahwa Value Stream Mapping  adalah 

sebuah metode untuk memvisualisasikan aliran material dan aliran informasi 

melalui proses produksi.  Value Stream Mapping  dapat digunakan oleh berbagai 

jenis perusahaan. Seperti yang di ungkapkan oleh Rother dan Shook (2004) dalam 

bukunya Learning To See’  : “whenever there is product for costumer, there is 
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value stream.” Sehingga  Value Stream Mapping tentunya dapat di aplikasikan 

oleh semua perusahaan yang memproduksi produk untuk pelanggan. Dan Value 

Stream Mapping juga di gunakan untuk menggambarkan keseluruhan rantai pasok 

yang melibatkan banyak perusahaan (Womack & Jones, 2002). 

Value Stream Mapping dapat menyajikan suatu titik balik yang optimal 

bagi setiap perusahaan yang ingin menjadi Lean. (Abdullah, 2003), 

menyimpulkan keuntungan-keuntungan yang  diperoleh dengan penerapan konsep 

Value Stream Mapping adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membantu perusahaan memvisualisasikan lebih dari sekedar level 

proses tunggal (misalnya: proses perakitan dan juga pengelasan)  dalam 

produksi. Dengan demikian akan terlihat jelas seluruh aliran.   

2. Pemetaan membantu 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. Dengan membantu perusahaan 

merancang bagaimana keseluruhan aliran yang door-to-door, diharapkan 

konsep Lean ini dapat mengoperasikan bagian yang hilang dalam banyak 

upaya me-Lean-kan suatu value stream map menjadi blueprint dalam 

mengimplementasikan proses yang Lean. 
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2.3.1 Bagian – bagian dari VSM 

Dalam Value Stream Mapping terdapat 3 bagian yang digambarkan  

(Nash, Mark A & Poling, Sheila 2008), yaitu aliran material, aliran informasi dan 

time line dari proses-proses yang termasuk dalam value stream. 

1. Aliran material 

Aliran material menggambarkan aliran proses yang berjalan mulai dari 

bahan mentah hingga menjadi produk jadi di tangan pelanggan. Aliran 

material digambarkan dari pemasok disebelah kiri, dan menuju pelanggan 

disebelah kanan. Aliran material ini dapat diketahui dengan cara observasi 

langsung di lapangan dengan menikuti aliran proses dari hulu hingga ke 

hilir. Aliran material digambarkan dengan garis anak panah putus-putus. 

2. Aliran informasi 

Aliran informasi digambarkan sebagai garis anak panah yang menjelaskan 

aliran informasi pemesanan dari pelanggan dan anak panah berbentuk kilat 

apabila informasi menggunakan elektronik. Garis ini berada di atas aliran 

material sebagai aliran instruksi kerja pada proses. Dari aliran informasi 

yang tergambar dapat dilacak aliran yang diperlukan dan aliran yanng tidak 

diperlukan  

3. Time line 

Digambarkan di bagian bawah aliran material berupa serangkaian garis yang 

memberikan gambaran waktu proses, stagnansi dan transportasi. Pada time 

line ini terdapat dua garis yaitu garis yang mendefinisikan production lead 

time/ process lead time/lead time dan cycle time. Production lead time 

adalah waktu yang dibutuhkan produk dalam proses raw material hingga 
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menjadi barang jadi di tangan pelanggan. PLT terdiri dari waktu transportasi 

dan stagnasi/inventory yang dituliskan di antara waktu proses. Garis cycle 

time mengindentifikasi waktu proses setiap stasiun kerja yang dilewati oleh 

produk. Total cycle time dituliskan mengikuti penggambaran proses dan 

dijumlahkan sebagai total waktu proses yang digambarkan di ujung timeline 

dibagian bawah PLT. 

 

Gambar 2. 1 Konsep Value Stream Mapping, Joochim & Jungthawan (2015) 

 

2.3.2 Simbol Dalam Value Stream Mapping 

Dalam pembuatan Value Stream Mapping ada beberapa simbol-simbol 

yang di gunakan untuk menggambarkan aliran bahan dan  aliran informasi, 

lambang dasar yang digunakan dalam Value Stream Mapping  merupakan 

kombinasi antara lambang  flowcharting dan shapes  yang digunakan untuk 

memvisualisasikan atau merepresentasikan tugas dan fungsi yang ada didalam 

peta. di bawah ini akan dikelaskan lambang-lambang yang digunakan dalam 

pembuatan Value Stream Mapping  menurut information and technology services 

(2010). 
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Tabel 3. 1 Simbol VSM 

Process Symbols 

Icon Name Description 

 

Customer/Suppl

ier 

This icon represents outside sources. It represents the 

supplier when placed in the upper-left, and the customer 

when placed in the upper-right.  

 

Process This icon is a process box with operator. The process or 

activity name is listed in the top bar, and the department 

or function name in the center area. It may represent a 

process, operation, department, or other activity involved 

in material flows.  

 

Production 

Control 

This icon is a process box; an area where value can be 

added to a product. The process or activity name is listed 

in the top bar, and the department or function name in 

the center area. It is a shared process operation or 

department. It includes estimates for the number of 

operators required, for the value stream.  

 

Process Box 

with 

Information 

Technology 

Process or activity name in the top bar, Department or 

function name in the center area. Note the information 

technology used to assist in the processing of information 

in the lower-left corner. If largely or completely manual, 

may indicate “manual” or “manual” plus the 

information technology used. 

Select shape and 

type text. Yellow 

handle adjusts line 

spacing.

 

Data Table This data box is placed under other icons that have 

information required for analyzing the system. It 

typically includes Cycle time (Process Time, Lead time), 

Changeover Time, and other processing information. 

Information Symbols 

Icon Name Description 

 

Production Kanban This is a visual signal 

representing a trigger of 

production of a specific number of 

parts.  

 

Batch Kanban This indicates batch processing.  

 

Batch Withdrawal Kanban This is a card or device that 

instructs a handler or operator to 

withdraw items via batch 

processing from a supermarket. 

 

Withdrawal Kanban This is a card or device that 

instructs a handler or operator to 

withdraw items from a 

supermarket. 
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Information Symbols 

Icon Name Description 

 

Database  A database. 

Information
 

Information Box Text box for including relevant 

information only as needed. 

Material Symbols 

Icon Name Description 

 

Physical Pull This is a withdrawal of materials from a 

supermarket.  

 

Shipment Truck This represents shipments using external 

transport from a supplier. It may be labeled 

with the frequency of shipment.  

 

Inventory This is a material Queue of products that are 

not being processed. It represents storage of 

raw materials as well as finished goods. The 

time period may be listed below the icon.  

 

Supermarket This is an inventory “supermarket” that 

contains some inventory available to 

downstream customers enabling them to select 

what they need. The next process or customer 

would pull from this inventory.  

 

 

 

Push Arrow This icon represents a push of information or 

material from one process to another. A 

process produces something regardless of the 

downstream needs.  

FIFO

 

FIFO Lane This represents a First In, First Out Sequence 

Flow. 

 

Inventory/In-box An in-box is an information queue. This icon 

indicates inventory. Inventory is usually 

paperwork or electronic files. If there is a cost 

($ value) listed below the symbol, it represents 

the scheduling priority.   

Inventory examples: 

 Forms in people’s in- boxes 

 Work stored in e-mails (message, requests 

for information, files) 

 Design projects in queue 

 Untransmitted faxes 

 

IN 
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Material Symbols 

Icon Name Description 

 

Operator This is the symbol for a worker. It is added to 

a process box to indicate a worker completes 

some or all of the process tasks.   

X5 

Multiple Operators This symbol and number represents the 

number of workers involved. Percentage of 

time to perform the specific process may be 

noted in parentheses to the right of the number 

of workers.  

OXOX

 

Load Leveling This icon batches kanbans to level mix or 

volume. 

 

Phone This represents collecting information via 

telephone.  

 

Kaizen Burst This highlights improvement needs at a 

specific process that is critical to achieving 

the future state map. 

 
Manual Information This arrow indicates manual flow of 

information. 

 

 

Electronic 

Information 

This shape represents electronic flow of 

information. 

 

Go See Scheduling Glasses represent collecting information 

visually. It can also indicate informal 

Scheduling. 

 

Kanban Post This represents a location for kanban signal 

pickup.  

 
Pull Arrow This indicates that a customer or process pulls 

from a previous process.  

 

Pull Arrow 2 This indicates that a customer or process pulls 

from a previous process.  
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Material Symbols 

Icon Name Description 

 

Pull Arrow 3 This indicates that a customer or process pulls 

from a previous process.  

 

Pull Arrow 4 This indicates that a customer or process pulls 

from a previous process.  

 

Safety/Buffer Stock This is an inventory stock reserved for specific 

circumstances.  

 

 

Sequenced Pull Ball This icon represents a pull system that gives 

instruction to other processes to produce a 

predetermined type and quantity of product 

without using a supermarket. 

 

Shipment or 

Materials Movement 

Arrow 

This represents material or product flow from 

supplier to process or from process to 

customer. Supplier to process flows top to 

bottom; process to customer flows bottom to 

top. 

 

Signal Kanban 
This icon is used to alert when the inventory 

levels in the supermarket between two 

processes drops to a trigger or minimum 

point.  

 

Timeline Segment A timeline segment shows value-added times 

and non-value-added times. Value-added 

times are cycle processing times, and non-

value-added times are wait times.  

 

Timeline Total This represents the end of a timeline. It 

includes totals for value-added and non-value-

added time.  

 

Clock A clock icon indicates a delay or timing 

constraints.  

 

Rework This indicates multiple iterations or a need for 

rework. 

Sumber : information and technology services (2010). 
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2.4 Tahapan Untuk Membuat Value Stream Mapping 

Dalam membuat  Value Stream Mapping  ada beberapa tahapan yang 

harus dilakukan diantaranya: 

a. Menentukan produk atau keluarga produk  

b. Membuat peta sekarang  

c. Membuat peta masa depan  

d. Merancang rencana perbaikan 

2.4.1 Menentukan Product Familiy 

Langkah awal dalam pembuatan  Value Stream Mapping  adalah dengan 

membuat  atau mengidentifikasikan product family dalam value stream. Yang 

dimaksud family  menurut Rother dan Shook (2004) adalah sebuah group dari 

produk yang memiliki  kesaman dalam langkah proses maupun penggunaan 

peralatan. Untuk menentukan product family, dapat menggunakan table seperti 

contoh di bawah ini: 

Tabel 3. 2 Menentukan Product Familiy 

 

Sumber : Rother and shook (2004) 
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2.4.2 Membuat Peta Kondisi Saat Ini (Current State Map) 

Dalam pembuatan peta kondisi saat ini perlu dilakukan obserasi langsung 

dilapangan untuk melihat kondisi sebenarnya sehingga pemetaan kondisi saat ini 

benar-benar sesuai kondisi sebenarnya. Setelah melakukan observasi kemudian 

mulailah menggambar dengan menggunakan pensil pada selembar kertas. Liker 

dan Meier (2006) mengemukakan bahwa tujuan dari pembuatan current state map 

adalah untuk memahami proses yang natural dan aktual sehingga memiliki 

gambaran dalam perancangan  future state yang efektif. Pemetaan kondisi saat ini 

dimulai dari area pelanggan atau area hilir atau sering dikenal juga dengan 

sebutan area  downstream. Memulai dari area downstream juga dapat memberikan 

kita gambaran bahwa kita dapat melihat kondisi proses yang ada didalam 

perusahaan dengan perspektif pelanggan. Chen (2010) menyatakan bahwa 

pembuatan peta kondisi saat ini dimulai dari pelanggan, gudang barang jadi, lalu 

ke dalam proses hingga ke supplier. Seperti contoh gambar dibawah ini : 

 

Gambar 2. 2 Pelanggan Dalam Values Stream Mapping( Rother and shook 

2004) 
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Selanjutnya pemetaan dilakukan dengan menggambarkan mulai dari proses akhir  

hingga ke proses awal, termasuk persediaan yang ada di setiap masing-masing 

proses  dalam suatu sistem proses produksi di manufaktur. Data-data yang 

dibutuhkan pada  saat penggambaran suatu proses akan dimuat di dalam sebuah 

data box. Contoh  dibawah ini merupakan contoh gambar satu proses dalam Value 

Stream Mapping : 

 

Gambar 2. 3 Proses Dalam Values Stream Mapping (Rother and shook 2004) 

 

Selanjutnya masing-masing proses dapat digambar sesuai dengan simbol-simbol 

yang  telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dibawah ini adalah contoh  

penggambaran peta kondisi saat ini yang telah terhubung oleh aliran material : 

 

 

 

 

Setelah kita membahas area pelanggan atau down stream dan area proses 

produksi, maka selanjutnya dilakukan penggambaran area penyuplai atau area up 

stream. Area  up stream yang digambarkan di peta value stream juga menjelaskan 

jadwal pengiriman bahan yang di suplai, beserta data-data lain termasuk jumlah 

Gambar 2. 4 Seluruh Operasi Produksi (Rother and shook 2004) 
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bahan yang di suplai dan alat transportasi yang digunakan untuk mengirim bahan 

tersebut. Dibawah ini adalah contoh gambar untuk area penyuplai : 

 

Gambar 2. 5 Penyuplai Dalam Value Stream Mapping (Rother and shook 

2004) 

 

Selanjutnya adalah menggambarkan aliran informasi pada Value Stream 

Mapping, aliran informasi yang digambarkan mencakup bagaimana pelanggan 

memberikan informasi kepada perusahaan untuk melakukan pemesanan, lalu 

aliran informasi yang ada didalam perusahaan itu sendiri untuk melakukan proses 

produksi, serta aliran informasi yang diberikan perusahaan kepada penyuplai 

untuk melakukan pemesanan dan pengiriman bahan baku. 

Langkah terakhir setelah  Value Stream Mapping selesai dibuat adalah 

dengan memberikan  timeline pada peta tersebut. Timeline  merupakan keterangan 

waktu proses yang memberikan nilai tambah dan keterangan persediaan yang di 

konversi kedalam satuan waktu, menurut Roher dan Shook (2004) jumlah 

persediaan yang dikonversi ke dalam satuan waktu disebut dengan lead time.  

Cara mengkonversi keterangan persediaan kedalam satuan waktu adalah 

jumlah persediaan di bagi dengan taget perhari. contoh : jumlah persediaan pada 
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salah satu proses adalah sebesar 1500 unit produk dan target perhari adalah 

sebesar 1000 unit.  

Maka : 

 

Berikut adalah contoh gambar pemberian keterangan waktu untuk persediaan dan 

waktu proses yang memberikan nilai tambah dan tidak memberikan nilai tambah : 

 

Gambar 2. 6  Timeline Dalam Value Stream Mapping (Rother and shook 

2004) 

Berdasarkan gambar diatas, keterangan 1.5 hari adalah lamanya waktu 

yang tidak memberikan nilai tambah kepada pelanggan, dan 15 menit adalah 

lamanya waktu yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Erfan (2010) yang menuliskan bahwa lead time  

diambil dari penjumlahan total lead time yang ada di area kerja yang merupakan 

non value added time, dan Value added time didapat dari total cycle time yang ada 

di area kerja. Setelah keterangan waktu dimasukkan maka, pembuatan Value 

Stream Mapping  untuk peta kondisi saat ini telah selesai dibuat. Dibawah ini 
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adalah contoh untuk peta kondisi saat ini yang telah dilengkapi dengan aliran 

informasi dan keterangan waktu : 

 

 

Gambar 2. 7 Value Stream Mapping (Rother and shook 2004) 

2.4.3 Menghitung Value added Ratio 

Liker dan Meier (2006) menyebutkan bahwa Value added ratio merupakan 

perbandingan atau presentasi antara waktu yang memberikan nilai tambah kepada 

pelanggan dan waktu yang memberikan nilai tambah kepada pelanggan, setelah 

value added ratio  telah di dapat barulah kemudian mulai merancang kondisi yang 

akan datang. Value added ratio disebut sebagai percentage value added  yaitu 

presentasi dari kondisi saat ini yang memiliki peluang sangat besar untuk 

dilakukan perbaikan, dengan perhitungan sebagai berikut:  

Precentage VA = (Total VA Time / Total Lead time) x 100% 
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2.4.4 Merancang Peta Kondisi Yang Akan Datang (Future State Map) 

Tentunya kondisi mendatang yang diharapkan adalah kondisi dimana 

proses produksi bisa berjalan lebih ramping. Artinya aliran material dan aliran 

informasi bisa berjalan lebih ramping dan secara langsung dapat mengurangi 

pemborosan ataupun mencegah pemborosan dapat terjadi. Goriwondo dan 

Maunga (2012) menyatakan bahwa future state map adalah desain yang 

dikembangkan oleh perusahaan untuk mengurangi pemborosan. 

Rother dan Shook (2004) menyebutkan bahwa Untuk merancang future 

state mapping  tentunya ada beberapa tahapan ataupun metode yang harus di 

pelajari dan diimplementasikan. Dan tahapan-tahapan tersebut antara lain: 

1. Memproduksi Berdasarkan Takt time 

Anvar dan Irannejad (2010) menyebutkan bahwa takt time adalah kata 

dari bahasa jerman yang berarti irama, dan dalam Lean Manufacturing diartikan 

sebagai jumlah yang harus diproduksi perusahaan untuk memuaskan permintaan 

pelanggan. Rother dan Shook (2004) takt time dapat di hitung dengan cara 

membagi antara ketersediaan waktu kerja dan permintaan pelanggan. Berikut ini 

adalah contoh perhitungan takt time: 

Waktu kerja satu hari adalah 27600 detik, dan permintaan pelanggan atau target 

satu hari adalah 460 unit, maka : 

 

Hasil perhitungan contoh takt time di atas adalah sebesar  60 detik. 

Artinya setiap 60 detik suatu sistem atau proses harus mamypu memproduksi satu 

bagian ataupun produk. 
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2. Membangun Continuous Flow atau Aliran yang kontinu 

Liker dan Meier (2006) menyebutkan continuous flow adalah 

perpindahan produk dari satu proses ke proses yang lain dengan minimal waktu 

tunggu diantara kedua proses tersebut, dan jarak perpindahan yang sangat dekat, 

sehingga menghasilkan efisiensi produksi yang tinggi. Liker dan Meier (2006) 

juga menyebutkan bahwa dengan membangun aliran yang kontinu akan 

menyebabkan masalah –masalah yang ada dalam produksi selama ini tidak terlihat 

akan muncul dan terlihat. 

Koichisimokawa dan Takahirofujimoto (2009) menyebutkan Taichi ohno 

mengungkapkan bahwa “jika anda memiliki tiga unit persediaan maka kurangi 

menjadi dua, jika anda memiliki dua persediaan maka kurangi menjadi satu, 

idealnya adalah agar persediaan tidak ada sama sekali. Tetapi menghilangkan 

persediaan bukanlah tujuan utama, yang utama adalah mengangkat masalah 

kepermukaan agar mudah terlihat.” 

3. Gunakan Supermarket Untuk Mengontrol Produksi dimana Aliran 

Kontinu Tidak Mungkin di Aplikasikan 

Rother dan Shook (2004) menyebutkan bahwa ada beberapa wilayah atau 

area dimana continuous flow tidak dapat diaplikasikan dan aliran dalam batch di 

butuhkan.  

Beberapa alasannya adalah sebagai berikut : 

 Beberapa proses terdesain dengan cycle time atau waktu siklus yang lebih 

cepat maupun lambat, dan membutuhkan pergantian banyak peralatan 

untuk produk yang bukan dalam satu keluarga atau product family. 
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 Beberapa proses harus di kerjakan diluar perusahaan yang tidak 

memungkinkan untuk dilakukan pengiriman satu persatu. 

 Beberapa proses memiliki waktu tunggu yang sangat lama 

Ketika aliran material tidak dapat dialirkan dengan continuous flow, 

maka sistem tarik dengan kanban dan supermarket dapat digunakan, seperti 

gambar yang ada dibawah ini: 

 

Gambar 2. 8 Sistem Tarik (Rother and shook 2004) 

Ketika continuous flow tidak dapat di aplikasikan, maka penggunaan 

supermarket sangat perlu. Liker dan Meier (2006) menyebutkan bahwa 

supermarket merupakan tempat untuk pengambilan produk ataupun bagian 

produk oleh proses yang ada di downstream atau pelanggan proses dari produk 

yang berasal dari proses upstream atau penyuplai proses. 

Secara teknis Pelanggan proses akan pergi ke supermarket untuk 

mengambil apa yang di butuhkan ketika di butuhkan, dan penyuplai proses 

berproduksi untuk mengisi apa yang di ambil oleh pelanggan proses. Dan 

mekanisme pengambilan material menggunakan kanban. Bhat dan Shivakumar 

(2011) menyatakan bahwa kanban adalah sinyal yang digunakan untuk melakukan 

pengambilan persediaan part ataupun komponen yang akan digunakan. Sistem 
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kanban ini berjalan berdasarkan permintaan pelanggan yang meminta komponen 

kepada penyuplai. Dalam penelitian Bhat & Shivakumar (2011) juga ditemukan 

bahwa dengan penerapan kanban dapat mereduksi 87, 16 % „lead time‟ produksi 

dan mereduksi 23,67% processing time.  

4. Coba Menjadwalkan Hanya di Satu Titik 

Rother dan Shook (2004) mengemukakan Sistem tarik yang 

menggunakan supermarket akan hanya membutuhkan satu titik proses yang akan 

di berikan jadwal produksi sesuai permintaan pelanggan. Satu titik proses tersebut 

dikenal dengan sebutan proses pacemaker. Karena dengan pacemaker yang di 

tempatkan di area downstream maka proses produksi yang ada di area upstream 

dapat di kendalikan. 

Liker dan Meier (2006) menyebut pacemaker sebagai pacesetter, yang merupakan 

bagian yang mendiktekan atau mengatur penjadwalan komponen diseluruh 

operasi. Pemilihan proses pacemaker ini sesuai apa yang di bahas sebelumnya, 

bahwa ketika continuous flow tidak dapat di terapkan maka gunakanlah sistem 

tarik dengan secara otomatis area up stream yang akan menjadi proses pacemaker. 

Namun jika continuous flow sangat mungkin untuk diterapkan, maka area 

upstream yang akan menjadi proses pacemaker. Seperti ilustrasi contoh gambar di 

bawah ini : 
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Gambar 2. 9 Pacemaker di Proses Akhir (Rother and shook  2004) 

Berdasarkan ilustrasi gambar diatas dapat diketahui bahwa proses 3 yang 

mendapatkan jadwal produksi, yang artinya proses tersebut akan bertindak 

sebagai pacemaker. Karena proses 3 merupakan proses paling akhir, maka aliran 

material dari proses awal hingga akhir menggunakan sistem tarik, dan selanjutnya 

material akan langsung di alirkan kepada pelanggan. Sistem yang di ilustrasikan 

di atas merupakan sistem tarik. 

Sedangkan untuk sistem continuous flow dapat dilihat pada ilustrasi gambar 

dibawah ini: 

 

Gambar 2. 10 pace maker ada di Proses Tengah (Rother and shook 2004) 

Ilustrasi gambar diatas dapat diketahui bahwa proses 2 yang mendapatkan jadwal 

produksi, yang artinya proses tersebut akan bertindak sebagai pacemaker. Untuk 
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aliran material dari proses 1 ke proses 2 menggunakan sistem tarik sedangkan 

untuk selanjutnya menggunakan sistem continuous flow. 

2.5 Kaizen Blitz 

Kaizen Blitz merupakan suatu teknik yang digunakan meningkatkan 

pancapaian kinerja dengan cepat. Kaizen berasal dari bahasa jepang yang artinya 

perbaikan terus-menerus atau continous improvement. Sedangkan blitz atau flash 

sama dengan cahaya yang diumpamakan sebagai sesuatu yang terjadi sangat 

cepat. Jadi, Kaizen Blitz merupakan suatu pendekatan kaizen yang dilakukan 

untuk memberi hasil yang cepat. Kaizen Blitz, berupa proyek yang sifatnya jangka 

pendek dan bertujuan untuk meningkatkan suatu ptoses. Proyek Kaizen Blitz ini 

biasanya memakan waktu sekitar 2 hingga 10 hari. Sementara itu, Kaizen sendiri 

biasanya dilakukan selama berbulan-bulan dan kontinu. Langkah melakukan 

Kaizen Blitz tidak ada bedanya dengan Kaizen. Pada dasarnya, terdapat tiga fase 

utama:  

1. Pertama, fase Kaizen preparation, yakni menetapkan target dan ruang 

lingkup, memilih anggota tim cross functional yang tepat, mengalokasikan 

sumber daya untuk memastikan bahwa proses dapat diobservasi dan data 

lengkap, serta berkomunikasi dengan stakeholder.  

2. Kedua, fase Kaizen week, dimana tim mulai mengobservasi, mendesain 

ulang serta menguji metode baru setelah melalui siklus PDCA dan 

mengaplikasikan berbagai tools untuk menghilangkan waste.  

3. Ketiga, yakni fase follow up, dimana proses baru terus dimonitor 

kestabilannya. Tindakan-tindakan lain yang diperlukan juga 
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diimplementasikan, serta menyerahkan continuous improvement 

seterusnya kepada manajer area. 

2.6 Peta yang Memiliki Relevansi Dengan Value Stream Mapping 

Dalam penelitian ini digunakan juga peta-peta yang memiliki relevansi 

dangan Value Stream Mapping, agar membantu dalam memahami dan 

menganalisa pemborosan yang terjadi. Peta-peta yang digunakan antara lain: peta 

proses operasi dan diagram alir. 

Menurut Sutalaksana (2006), peta proses operasi merupakan suatu 

diagram yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan-

bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan dari tahap awal 

sampai menjadi produk jadi atau komponen, dan memuat informasi-informasi 

yang diperlukan untuk menganalisis lebih lanjut seperti waktu, material, tempat, 

alat, dan mesin yang digunakan. Sedangkan menurut Sutalaksana (1979), peta 

aliran proses adalah suatu diagram yang menunjukkan urutan dari operasi, 

pemeriksaan, transportasi, menunggu dan penyimpanan yang terjadi selama satu 

proses atau suatu prosedur berlangsung, serta didalamnya memuat pula informasi-

informasi yang diperlukan untuk analisa seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak 

perpindahan. 
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2.7 Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Input Proses Output 

- Produksi berlebih 

- Inventory tinggi 

- Lead time panjang 

- Forcast produksi 

tidak pasti 

- Analisis Lean  

- CSM 

- FSM 

- Membuat rencana 

kerja untuk kondisi 

yang akan datang 

- Aliran material 

dengan lead time 

lebih pendek. 

- Inventory dapat 

dikendalikan 

- Produksi dapat di 

kontrol 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Metode Hasil Penelitian 

1 Batubara dan 

Kudsiah (2011) 

Penerapan Konsep 

Lean Manufacturing 

Untuk Meningkatkan 

Kapasitas Produksi 

(Studi Kasus : Lantai 

Produksi Pt.Tata Bros 

Sejahtera) 

 Perhitungan 

waktu baku 

 Current state 

mapping 

 Analisis value 

added ratio 

 Analisis waste 

 Peta tangan 

kanan dan kiri 

 Transfer batch 

 Future state 

mapping 

pengurangan waktu 

transportasi dengan cara 

menggunakan transfer 

batch dan perbaikan 

gerakan tangan kanan 

dan tangan kiri, dapat 

meningkatkan kinerja 

pada lantai produksi, 

yang ditunjukkan oleh 

penurunan nilai 

Manufacturing Lead time 

sebesar 4,7% dan 

peningkatan nilai Process 

Cycle Efficiency sebesar 

2% 

2 Joochim dan 

Jungthawan(2015) 

An Application of 

Value Stream Mapping 

in Ceramic Tile 

Industry:  A Case 

Study 

 Current state 

map 

 Future state 

map 

 Comparison 

of CSM and 

FSM 

Inventori bahan baku 

menurun sebesar 8.33 %, 

waste produksi 

berkurang sebesar 

26%,waktu kerja lebih 

singkat 21,57%, lead 

time lebih pendek 2.67%, 

Value added ratio 

meningkat sebesar 2.7% 

3 Ferdiansyah (2013) Identifikasi Dan 

Usulan Pengurangan 

Pemborosan Pada 

Proses Pembuatan 

Sandal   

 Perumusan 

Masalah 

 Pengumpulan 

Data 

 Pengolahan 

Data dan 

Analisa 

 Rencana 

Perbaikan 

 Kesimpulan 

dan Saran 

Nilai tambah meningkat 

dan berbeda masing-

masing area, non value 

added berkurang untuk 

masing-masing area. 
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No Penulis Judul Metode Hasil Penelitian 

4 Prayogo dan 

Octavia(2013) 

Identifikasi Waste 

dengan Menggunakan 

Value Stream Mapping 

di Gudang PT. XYZ 

 Current state 

map 

 Future state 

map 

 Analisis 

value added 

and non 

value added 

 

- pengurangan un tuk 

transportation waste 

sebesar 39,98%, 

49,71% dan 100%. 

Sedangkan untuk 

waiting waste pengu- 

rangannya sebesar 

70,34% pada gudang 

spare part. 

- pengurangan untuk 

transportation waste 

sebesar 50,05%. 

Sedang- kan untuk 

waiting waste 

pengurangannya 

sebesar 100% pada 

gudang DIM 

- gudang clove 

pengurangan over 

process 50.5% 

- gudang leaf 

pengurangan 

inventory 100% 

 

5 Chen (2010) The Application of 

Value Stream Mapping   

Based Lean Production 

System 

- membagi 

sesuai 

product 

familiy 

- current state 

map 

- future state 

map 

- analisis 

DMAIC 

- VSM tool 

based LPS 

 

- Penurunan cycle time  

- Setup mesin lebih 

singkat 

- Penurunan gerakan  

- Work in progres 

lebih singkat 

- Inventory berkurang 

- Lead time lebih 

pendek 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Metode Pengumpulan Data 

3.1.1 Jenis data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada 2 jenis yaitu data primer 

dan data sekunder, dan data yang diperlukan diantaranya: 

1. Data Primer, yaitu: data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

yang diamati, melalui kegiatan observasi dan wawancara langsung 

mengenai obyek yang diteliti dengan orang yang berhak atau berwenang. 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data permintaan 

pelanggan atau target produksi dalam satu bulan, aliran material dari 

awal sampai distribusi, jumlah persediaan sebelum dan sesudah operasi 

proses, data pemesanan bahan baku dan cara pengirimanya, jumlah 

operator pada tiap operasi, dan jumlah jam kerja dalam satu hari.

 

 

 



38 

 

 
 

2. Data Sekunder, yaitu: data yang bersumber dari hasil penelitian 

sebelumnya dan mempunyai kaitan dengan obyek yang akan diteliti, 

untuk memperoleh data sekunder dapat dilakukan dengan riset 

kepustakaan atau metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini data 

sekunder yang diperlukan yaitu data cycle time untuk pembuatan satu 

produk dalam satu proses.   

3.1.2 Sumber Data 

Sumber data untuk kedua jenis data yaitu data primer dan data sekunder 

berbeda tentunya. Untuk data primer sumber datanya yaitu berasal dari observasi 

dilapangan  dan untuk data sekunder berasal dari data catatan perusahaan. 

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa teknik pengumpulan data-data yang diperlukan antara lain 

adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Data diperoleh dengan pengumpulan dan pengamatan secara langsung 

terhadap keseluruhan proses produksi. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap berbagai macam pihak, mulai dari pihak 

PPIC, produksi, TQA/QC, Engineering dan warehouse. Wawancara 

dilakukan secara langsung untuk mengetahui keadaan lantai produksi, 

proses produksi, serta informasi lain yang dibutuhkan. 
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3. Arsip perusahaan 

Beberapa data yang dibutuhkan juga didapat dari arsip perusahaan, antara 

lain jumlah permintaan dalam satu bulan, dan jumlah produk yang 

diproduksi dalam 1 hari serta cycle time setiap operasi. 

3.2 Pengolahan Data dan Analisis 

Setelah diperoleh semua data  yang dibutuhkan kemudian dilakukan 

pengolahan data, berikut adalah langkah pengolahan data pada penilitian ini : 

1. Menghitung Takt Time 

     Langkah ini merupakan langkah awal dalam pengolahan data yaitu 

menghitung waktu yang tersedia untuk membuat satu produk. Takt time 

sendiri diperoleh dengan membagi jam kerja yang tersedia selama satu 

hari dengan target produksi selama satu hari. 

2. Membuat Peta Operasi 

Pembuatan peta operasi bertujuan untuk mempermudah dalam 

memahami proses pembuatan produk. 

3. Membuat peta kondisi saat ini ( Current State Mapping ) 

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan kemudian dibuat peta 

kondisi saat ini yaitu aliran proses dari hulu sampai hilir dan kemudian 

dilakukan perhitungan waktu total atau disebut lead time serta 

menentukan berapa besar waktu yang mempunyai nilai tambah dan 

waktu yang tidak mempunyai nilai tambah yaitu dengan menghitung 

value added ratio. 
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4. Membuat peta kondisi yang akan datang ( Future State Mapping ) 

Setelah membuat peta kondisi saat ini kemudian dianalisis kekurangan-

kekurangan saat ini sehingga dapat dilakukan perbaikan yang nantinya 

akan digambarkan pada peta kondisi yang akan datang. 
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Studi Pustaka Studi Lapangan

Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data:

1. Data Primer

        - Permintaan Pelanggan

        - Aliran Material

        - Data Persediaan

        - Data Bahan Baku   

2. Data Sekunder

         - Cycle Time

Pengolahan Data :

1. Menghitung Takt Time

2. Membuat Peta Operasi

3. Membuat Peta Kondisi Saat Ini

4. Membuat Peta Kondisi Yang Akan Datang

Analisa Hasil

Kesimpulan Dan Saran 

 

Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 
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BAB IV  

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Pengumpulan Data Perusahaan 

4.1.1 Profil Perusahaan 

PT, Multimas Nabati Asahan (MNA) – Serang adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang pengelolaan edible oil (minyak nabati) yang beralamatkan di Jl. 

Raya Bojonegara KM.5 Kavling 162 Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, 

Kabupaten Serang-Banten, Indonesia. PT. MNA Serang ialah ekstensi dari PT. 

Multimas Nabati Asahan (MNA) yang berpusat di Kuala Tanjung dan merupakan 

bagian atau member dari Wilmar Group Indonesia. 

 

Gambar 4. 1 Logo Wilmar Group 
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Adapun tahap perkembangan PT.MNA-Serang adalah sebagai berikut: 

1. 10 Maret 2014 tiang pancang pertama 

2. April 2015 Filling Consumer pack kemasan pouch thimmonier dengan 

kapasitas produksi 330 MTD dilakukan commisioing dengan minyak olein 

didatangkan dari PT. MNA-Pulogadung dan PT. SAP Kumai. 

3. Mei 2015 Filling consumer pack kemasan jerry can dengan kapasitas 

produksi 544 MTD dilakukan commisioing dengan minyak olein 

didatangkan dari PT. MNA-Pulogadung dan PT. SAP Kumai. 

4. Mei 2015 Filling consumer pack kemasan bottle 500 ml, 1000 ml, 2000 ml 

dengan kapasitas produksi 490 MTD dilakukan commisioing dengan 

minyak olein didatangkan dari PT. MNA-Pulogadung dan PT. SAP 

Kumai. 

5. Mei 2015 mesin blow moulding Jerry Can 5L dengan kapasitas produksi 

57.600 pcs/day dilakukan commisioing. 

Pada garis produksi pertama Multimas Nabati Asahan diset untuk   

membuat Minyak Goreng (Cooking Oil) merk “Fortune, Sovia. Dan Siip“, dimana 

produk ini merupakan salah satu dari sembilan kebutuhan pokok. Sementara 

untuk pendistribusiannya melalui agen-agen atau distributor, baru kemudian ke 

konsumen. 

Untuk produk yang dikeluarkan PT. MNA Serang telah mendapatkan 

persetujuan dari Dep.Kes RI melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan 

(Badan POM) dengan adanya nomor Merk Dagang, Sertifikat HALAL dari MUI 

guna meyakinkan konsumen bahwa produk yang dikonsumsi adalah produk yang 

benar-benar HALAL dan pencantuman tulisan HALAL di kemasan produk di 
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keluarkan oleh Balai POM selain itu produk Consumer Pack juga harus sesuai 

SNI (Standar Nasional Indonesia) yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui 

Departemen Perindustrian Indonesia. 

4.1.2 Visi dan Misi PT. Multimas Nabati Asahan Serang 

PT. Multimas Nabati Asahan Serang di pimpin oleh manajer-manajer yang 

berpengalaman, mereka bertanggung jawab untuk menjaga reputasi internasional 

perusahaan dan untuk memastikan kelanjutan jangka panjang perusahaan yang 

menguntungkan dedikasi total mereka kepada prinsipal manajemen dan standar 

kualitas produksi tertinggi dan efisien yang merupakan resep untuk mendapatkan  

dua sertifikat  ISO sekaligus yaitu ISO 9001 : 2008 tentang manajemen mutu dan 

ISO 22000 : 2005 tentang keamanan pangan dari badan sertifikasi SGS.  

Ada pun Visi dan Misi PT Multimas Nabati Asahan Serang yaitu : 

 Visi  PT Multimas Nabati Asahan  : 

“Menjadi perusahaan kelas dunia dibisnis agrikultur dan industri terkait 

dengan pertumbuhan yang dinamis dengan tetap mempertahankan posisinya 

sebagai pemimpin pasar dunia melalui kemitraan dan manajemen yang baik” 

 Misi  PT Multimas Nabati Asahan  : 

“Menjadi mitra usaha yang unggul dan layak dipercaya bagi stakeholder”. 

4.1.3 Kebijakan Mutu PT. Multimas Nabati Asahan Serang 

1. Kepuasan Pelanggan ialah komitmen kami. 

2. Memelihara dan meningkatkan pofesionalisme para karyawan/karyawati. 

3. Memelihara dan mengembangkan prosedur kerja yang benar dan efisien 

menuju peningkatan mutu yang terus-menerus. 
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4.1.4 Lokasi Pabrik 

PT. Multimas Nabati Asahan (MNA) – Serang beralamatkan di Jl. Raya 

Bojonegara KM.5 Kavling 162 Desa Terate, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten 

Serang-Banten,Indonesia. 

 

Gambar 4. 2 Wilmar’s Port di Indonesia 

 

4.1.5 Struktur Organisasi PT. Multimas Nabati Asahan Serang 

Dengan adanya stuktur organisasi yang baik dan jelas, maka akan 

membantu untuk pengelompokan tugas dan wewenang dalam melaksanakan 

keseluruhan tugas / pekerjaan scara efisien. Dengan adanya pengelompokan dan 

pembagian tugas serta tanggung jawab maka dapat dihindari timbulnya kekacauan 

dalam pelaksanaan tugas antar karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya 

serta memungkinkan terciptanya suasana yang dinamis dan terkoordinir. Selain 

dari pada itu juga dapat memudahkan bagi seorang pimpinan dalam mengawasi 

keseluruhan organisasi dengan mudah. 
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Gambar 4. 3  Struktur Organisasi Wilmar Group 
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Gambar 4. 4 Struktur Organisasi PT. MNA Serang 
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Dalam struktur organisasi dibuat untuk mengetahui sejauh mana tugas-

tugas dan kewajiban para karyawan dalam menjalankan fungsinya dan akan lebih 

terarah lagi dan tidak akan adanya kesalahan-kesalahan yang akan menimbulkan 

kerugian pihak perusahaan dan juga bagi karyawan itu sendiri, sehingga 

perusahaan akan menjalankan usahanya dengan baik dan akan memberikan 

dampak yang baik bagi pihak karyawan.  

Demikian juga dengan PT. Multimas Nabati Asahan Serang yang 

mempunyai struktur organisasi.   

4.1.6 Proses Kegiatan Produksi Consumer Pack 

1) Penerimaan bahan baku ROL  

Sebagai bahan baku dalam pengolahan minyak goreng CPO 

(Crude Palm Oil). Lalu di Refinery terjadi 2 kali proses : proses Bleaching 

(pemucatan) dan Deodorizing (penghilang bau). Proses Refinery di mulai 

dengan penarikan CPO ke tangki Refinery. CPO dipanaskan hingga 70
0
C 

dan di aduk (Mixing). Pada tahap ini setiap kotoran  dan getah dari CPO 

dipisahkan (de-guming) dengan menambahkan H3PO4 dan Catrik Acid. 

Kadar warna CPO diturunkan dengan mengunakan Bleaching Earth dalam 

kondisi vaccum dengan temperatur 95
0
C. kemidian miyak tersebut ditahan 

beberapa waktu (rentntion time) agar pemisahan antara Bleaching Earth  

dan minyak terjadi. Minyak tersebut disaring ke Niagara Filter dan hasil 

saringan tersebut adalah BPO (Bleached Palm Oil) dan Spent Earth 

(Bleaching Earth yang terpakai). Spent Earth ditampung dalam 

penampungan sedangkan BPO akan diperiksa kualitasnya oleh QC. BPO 

yang memenuhi standart dipanaskan dengan kondisi vaccum lalu masuk 
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ke dalam stripper dimana PFAD dipisahkan dari BPO. BPO yang sudah 

terpisah dari PFAD (Palm Fatty Acid Destillate) disebut dengan BPO – 

Stripper. Proses deodorizing dimulai dengan masuknya BPO-Stripper ke 

deodorizer untuk menghilangkan baunya. Minyak yang keluar dari 

deodorizer disebut RBDPO (Refined Bleached deodorized Palm Oil). 

RBDPO (RPO) di dinginkan  dan disaring lagi dan diperiksa kualitasnya 

oleh QC dan disimpan dalam tangki penampungan yang sudah di siapkan. 

PFAD yang dapat dari proses Stripping dan Deodorizing ini di dinginkan 

dan di simpan ke dalam penampungan tersendiri.  

Setelah di refinery terjadi proses fraksinasi. Dalam proses 

fraksinasi, RBDPO ( RPO ) akan dipisahkan menjadi fase padat dan fase 

cair. Proses ini dimulai dengan penarikan RBDPO (RPO) ke 

Homogenizer, dipanaskan hingga 70-75
0
C dan kemudian didinginkan 

dalam kritalizer untuk pembentukan kristal. Kemudian minyak tersebut 

disaring dengan filter press, dimana fase padat RPS ( Refined Palm Stearin 

) dan cairnya ROL ( Refined Palm Oil ) dipisah baik RPS maupun ROL 

diperiksa kualitasnya dan disimpan dalam tangki penampungan yang 

berbeda, Hasil ROL tersebut lah yang di datangkan dari supplier mobil 

tangki (bulky tank) ke PT. Multimas Nabati Asahan Serang karena pada 

PT. MNA Serang tidak ada proses refinery dan fraksinasi jadi bahan baku 

yang diterima ialah ROL bukan CPO. 

2) Consumer Pack 

ROL yang ada dalam tangki penampungan/fraksinasi ditransfer ke 

consumer pack untuk proses filling. Dari mesin filling diisikan dalam 
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jerigen, botol, dan pouch minyak yang sudah dikemas kemudian 

dimasukan ke dalam kardus-kardus dan disimpan dalam gudang produk 

jadi (Warehouse) untuk siap didistribuikan ke konsumen. 

 

Gambar 4. 5 Proses Kegiatan Dari Mulai Dari Distribusi ROL Hingga 

Menjadi Kemasan Minyak Goreng 
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Saat ini Multimas Nabati Asahan memfokuskan penjualan produknya ke 

industri-industri pangan, baik industri skala menengah sampai dengan multi 

national company. 

Nama-nama produk PT. Multimas Nabati Asahan antara lain : 

1)  Product Cooking Oil ( minyak goreng ) : Sania pouch 2 liter, Sania pouch 

1 liter, Sania botol 500ml, Sania botol 1 liter, Sania botol 2 liter, Sania 

jerigen 5 liter, Fortune Pouch 1 liter, Fortune Pouch 2 liter, Fortune 

jerigen 5 liter, fillow pack 1 liter. 

2) Product Speciality Fat : Sania baker's fat 15 kg, Fortune shotening 15 kg, 

Fortune frying 15 kg, Sania shortening 20 kg.   

Untuk PT. Multimas Nabati Asahan sendiri baru memproduksi minyak 

goreng pouch untuk Fortune, Sovia, dan Siip. 

4.1.7 Hasil Produksi 

 

Gambar 4. 7 Produk Minyak Gorreng Fortune 

 Gambar 4. 6  Flow Process Produksi 
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Gambar 4. 8 Produk Minyak Goreng Sovia 

 

4.1.8 Safety and Fire Protection  

Safety and Fire Protection yang ada di PT. Multimas Nabati Asahan 

didukung oleh sarana dan prasarana yang disediakan oleh perusahaan. Adapun 

sarana dan prasarana tersebut antara lain:  

a. Keamanan   

Petugas keamanan bekerja secara bergantian. Kegiatan keamanannya 

dilaksanakan oleh Satuan Pengaman (Satpam). 

b. Keselamatan  

Kegiatan keselamatan kerja dilengkapi peralatan kerja pendukung yang 

minimal seperti sarung tangan, kaca mata pelindung, baju pelindung 

kimia, sepatu boot karet, sepatu safety, penutup telinga dan helm. Untuk 

kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran perusahaan juga 

melengkapinya dengan peralatan kerja pendukung seperti; racun api, 

mesin pompa dan penyemprot air. 
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c. Kondisi Lingkungan Kerja  

Potensi bahaya yang ada di  lingkungan kerja berhubungan dengan 

gangguan terhadap kebisingan (noise) terdapat area kerja. PT. Multimas 

Nabati Asahan  sebenarnya  telah memiliki kebijakan dalam hal  safety  

terhadap bahaya. Namun, pelaksanaannya belum maksimal karena para 

pekerja belum seluruhnya yang mematuhi kebijakan yang telah dibuat.  

4.1.9 Jam Kerja Dan Target  Produksi 

Jam kerja normal yang ditentukan oleh perusahaan yaitu terbagi menjadi 3 

shift dimana rincianya sebagai berikut: 

 Jam kerja shift 1 pukul : 08.00 – 16.00 ( 1 jam istirahat ) 

 Jam kerja shift 2 pukul : 16.00 – 24.00 ( 1 jam istirahat ) 

 Jam kerja shift 3 pukul : 00.00 – 08.00 ( 1 jam istirahat )  

Total jam kerja perhari adalah 7 jam kerja dengan target produksi untuk 

produk Fortune Pouch 1 liter yaitu 9000 box. 

4.2 Pengumpulan Data Penelitian 

4.2.1 Produk Fortune Pouch 1 Liter 

Penelitian ini akan difokuskan pada produksi Fortune Pouch 1 liter berikut 

adalah pembahasan yang berhubungan dengan produk Fortune Pouch 1 liter pada 

PT. Multimas Nabati Asahan, Serang mulai dari komponen yang dibutuhkan 

untuk pengemasan hingga proses operasi pengemasan produk. 
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4.2.2 Pembuatan Fortune Pouch 1 Liter (box)  

Pada proses pengemasan Fortune Pouch 1 liter terdiri dari beberapa 

proses dan sistemnya adalah continous flow sehingga produksi akan berhenti 

apabila salah satu proses tersebut berhenti. Berikut ini adalah besar cycle time 

serta uraian proses pengemasan Fortune Pouch 1 liter :  

a. Area Preparing Packaging Material 

Carton Erector: Proses pembentukan kemasan karton menjadi box 

secara otomatis dimana mesin akan beroperasi 

apabila menangkap kaban atau sinyal dari bagian 

cartoning ( 4 sec) 

Prod. Code : Persiapan kemasan pouch dengan pemberian  kode 

produksi pada kemasan pouch (1.5 sec) 

b. Area Filling  

Filling : Proses pengemasan minyak goreng ke dalam  

kemasan pouch 1 liter dimana (36 pcs/min atau 1.6 

detik/ 1 pouch) 

c. Area Packaging 

Cartoning        : Proses pengemasan pouch ke dalam kemasan karton 

dimana satu karton berisi 12 pcs kemasan pouch ( 6 

sec ) 

Inspection       : Proses pengecekan kuantitas dalam 1 kemasan karton 

menggunakan sensor otomatis (3 sec) 

Sealing         : Penyegelan atau kemasan karton disegel menggunakan 

plastik isolator secara otomatis (3 sec)  
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Palletizing    : Proses penumpukan kemasan kedalam satu palet 

dimana satu pallet berisikan 60 box ( 481 sec) untuk 1 

box yaitu 8.1 sec 

Berikut ini adalah  peta proses operasi pada proses pengemasan Fortune 

Pouch 1 liter. 

 

Gambar 4. 9 Peta Proses Operasi 
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4.2.3 Cycle Time 

Data cycle time dibutuhkan dalam pembuatan value stream map dimana 

merupakan unsur value added time pada seluruh rangkaian proses Consumer Pack 

Fortune Pouch 1 Liter. Cycle time sendiri diperoleh melalui wawancara dengan 

Kepala bagian proses produksi consumer pack dimana keseluruhan proses 

menggunakan automatisasi terkecuali pada proses cartoning yang masih 

menggunakan prose manual. 

Tabel 4. 1 Cycle Time Consumer Pack 

Proses Durasi (sec) 

Inspection & Production code 1.5 

Case Erector 3  

Filling Process 1.6 

 Cartoning 6 

 Inspection 2 

 Sealing 3 

 Palletizing 8.1 

(Sumber : PT Multimas Nabati Asahan Serang) 

4.2.4 Jumlah Inventory 

Inventory terdiri dari stock material, WIP maupun finished good. Untuk 

perancangan value stream map maka inventory dalam unit akan dibagi dengan 

permintaan perhari sehingga akan menjadi inventory dalam satuan hari. Di bawah 

ini merupakan data inventory (stock material, WIP, dan finished good) yang 

berada antar workstation pada satuan waktu tertentu, Halimah (2015): 
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Tabel 4. 2 Jumlah Inventory 

Status Produk Workstation Jumlah (box) 

Raw Material Carton Warehouse 7871 

Raw Material Pouch Warehouse 165375 

WIP Filling Process 1875 

Finish Good Shipping 327 

(Sumber : PT Multimas Nabati Asahan) 

4.3 Pengolahan Data   

4.2.1 Takt Time 

Untuk menghitung takt time dilakukan dengan pembagian antara waktu 

kerja total selama satu hari dengan total target produksi selama satu hari . Untuk 

total jam kerja perhari sendiri yaitu 21 jam atau 75600 detik (3 shift ), dan target 

perhari sebesar 9000 box maka, perhitungan takt time yaitu sebagai berikut: 

1. Jam Kerja Selama Bulan Agustus 2015 

a. Jam kerja /hari   : 7 jam 

b. Jumlah shift/hari  : 3 shift  

c. Jumlah hari kerja/minggu    : 7 hari  

2. Target produksi perhari   : 9000 Box  

          
     

    
         

 Jadi, Takt time adalah 8.4 sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Gambar 4. 10 Takt Time pada VSM 

(Sumber : Pengolahan data) 
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Takt time dan customers demand dibuat dalam kolom informasi 

kemudian dimasukan pada pojok kanan value stream map. 

4.2.2 Pembuatan Current State Map 

Current state mapping atau peta kondisi  saat ini yang dibuat berdasarkan 

kondisi aktual perusahaan setelah melakukan obserbavasi dilapangan. Peta kondisi 

saat ini dibuat dengan menggambarkan aliran material dan informasi dari hulu 

hingga hilir. Berikut ini adalah current state mapping pada customer pack Fortune 

Pouch 1 Liter. 
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Gambar 4. 11 Current State Map 

(Sumber: Pengolahan data) 

 



60 

 

 

 

Peta kondisi saat ini atau Current State Map dapat dilihat pada gambar 

4.10 dimana keseluruhan aliran baik itu aliran material maupun informasi ada 

dalam sebuah peta  kondisi saat ini yang secara tidak langsung menggambarkan 

kondisi yang ada dilapangan. Dengan demikian akan memudahkan penulis untuk 

mengidentifikasi pemborosan yang ada pada aliran material itu sendiri. 

 Pada Current State Map juga dapat terlihat pemborosan pada beberapa 

aliran material, pemborosan tersebut meliputi persediaan barang setengah jadi 

serta persediaan bahan baku yang nilainya cukup banyak sehingga membuat lead 

time produksinya jadi lebih panjang. Terdapat pula persediaan barang jadi namun 

jumlahnya tidak begitu banyak. 

 Aliran informasi pada peta kondisi saat ini terlihat bahwa informasi dari 

pelanggan berupa peramalan permintaan perbulan dan untuk permintaan 

pemesanan di informasikan kepada PPIC setiap satu minggu kemudian PPIC 

membuat permintaan pengiriman material ke supplier yaitu dua kali pengiriman 

material selama satu bulan untuk produk Fortune Pouch 1 liter. Kemudian PPIC 

memberikan informasi kepada bagian produksi yaitu case erector, persiapan 

kemasan pouch (inspection & production code) dan filling process, selain itu 

informasi diberikan kepada bagian shipping. 

4.2.3 Value Added Ratio 

Pada peta kondisi saat ini yang telah dibuat terlihat bahwa pemborosan 

terjadi dibeberapa aliran material diantaranya persediaan bahan baku yang besar 

kemudian terdapat juga persediaan barang setengah jadi dan produk jadi hal ini 

mengakibatkan lead time menjadi lebih panjang dan juga berdampak pada value 

added ratio. 
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Value added ratio merupakan perbandingan atau presentasi antara value 

added time dengan non value added time keduanya mempengaruhi panjang 

tidaknya lead time. Perhitungan value added ratio dilakukan sebelum membuat 

peta kondisi yang akan datang hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengetahui 

presentasi dari kondisi saat ini yang memiliki peluang sangat besar untuk 

dilakukan perbaikan. Untuk menghitung value added ratio terlebih dahulu 

mengetahui lead time persediaan yaitu dengan mengalikan jumlah persediaan 

dengan cycle time tertinggi kemudian dibagi dengan jumlah jam kerja yang 

tersedia perhari. Berikut perhitungan lead time persediaan di peta kondisi saat ini: 

          
                 

              
 

 Lead time inventory raw material pouch (165375 box) 

          
      

     
           

 Lead time inventory raw material carton (70871 box) 

          
     

    
         

 Lead time inventory work in process (1875 box) 

          
    

    
                   

 Lead time inventory on shipping (327 box) 

          
   

    
                    

 Perhitungan value added ratio pada kondisi saat ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. 3 Value Added Ratio 

Total VA time 

(detik) 

Total NVA time 

(hari) 

Value  Added 

Ratio (%) 

26.2 26.5 0.0013% 

(sumber : Pengolahan data) 

4.2.4 Kaizen Blitz  

Kaizen blitz merupakan suatu teknik untuk meningkatkann kinerja secara 

cepat dimana pada tahap ini beberapa area atau aliran material yang terdapat 

pemborosan kemudian ditandai dengan simbol blitz atau kilat. Tahap ini 

merupakan langkah awal sebelum membuat future state map atau peta kondisi 

yang akan datang. Berikut adalah peta kondisi saat ini dilengkapi dengan kaizen 

blitz: 
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Gambar 4. 12 Kaizen blitz 

(Sumber : Pengolahan data)
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4.2.5 Penentuan Pacemaker 

Pada peta kondisi saat ini proses yang menerima jadwal dari PPIC yaitu 

case erector, inspection & production code, filling process  dan shipping. Setelah 

melakukan kaizen blitz kemudian dilakukan penentuan pacemaker hal ini 

bertujuan untuk membuat aliran material menjadi sistem tarik sehingga 

pacemaker harus diubah yaitu yang menerima jadwal bagian filling dan shipping 

sedangkan  untuk proses sebelumnya menggunakan kartu kanban melalui 

supermarket pada masing-masing proses. Berikut ini adalah aliran informasi atau 

penerima jadwal pada current state map : 

 

Gambar 4. 13 Proses-proses yang menerima jadwal pada CSM 

(Sumber : Pengolahan data) 
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Untuk membuat aliran material menjadi sistem tarik kemudian pada pembuatan 

future state map diubahlah proses yang  menerima jadwal. Pada peta kondisi saat 

ini akan berbeda dengan peta kondisi yang akan datang dimana pada peta kondisi 

yang akan datang atau current state map proses yang menerima jadwal hanya 1 

proses yaitu proses shipping. Berikut ini adalah ilustrasi pacemaker pada peta 

kondisi  yang akan datang: 

 

Gambar 4. 14 Pacemaker pada FSM 

(Sumber : Pengolahan data) 

4.2.6 Aliran Informasi dan Material Menggunakan Sistem Tarik 

Perubahan pacemaker membuat aliran informasi dan material menjadi 

berubah. Perubahan pacemaker serta kondisi pabrik membuat perubahan aliran 

material menjadi menggunakan sistem tarik sangatlah mungkin dilakukan. Maka 

dari itu pada beberapa proses harus menggunakan sistem kanban atau supermarket 

apabila tidak bisa dialirkan dengan continuous flow.  

Jadwal pengiriman diterima pada proses shipping tetapi terdapat 

inventory produk jadi karena pada proses sebelumnya menggunakan continuous 

flow sehingga pada area ini digunakanlah supermarket sehingga barang dari 

proses palletizing kemudian masuk kedalam supermarket dan untuk shipping ke 

supermarket menggunakan pull system. 
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Gambar 4. 15 Supermarket pada shipping 

(sumber: Pengolahan data) 

Proses Filling merupakan proses awal pada continuous flow, untuk memberikan 

intruksi pada proses sebelumnya dibuatlah kanban permintaan karena terdapat 

produk work in process maka dibuatlah supermaket dengan batasan jumlah 

produk WIP. Untuk ilustrasi pada aliran matrial dan informasi ini dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

Gambar 4. 16 Supermarket pada proses filling 

(Sumber: Pengolahan data) 

Melihat jumlah persediaan raw material yang banyak maka pada 

inventory proses inspection dan case erector dibuatlah supermarket dengan 
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membuat batasan jumlah raw material pada supermarket selain itu digunakanlah 

kanban post apabila stock sudah mendekati buffer stock pada supermarket maka 

dibuatlah kanban permintaan dan diposting pada kanban post untuk permintaan 

pengiriman raw material. 

 

Gambar 4. 17 Supermarket dan kanban post pada aliran raw material 

(Sumber: Pengolahan data) 

 

4.2.7 Future State Map 

Pacemaker dan aliran material telah ditentukan, penurunan persediaan 

yang berlebih telah dilakukan dengan membuat supermaket dan menuruti 

kebijakan perusahaan, selain itu pengiriman raw material dilakukan berdasarkan 

kebutuhan produksi sehingga persediaan menjadi berkurang. Yang dilakukan 

selanjutnya yaitu menuangkan perbaikan tersebut kedalam future state map yang 

kemudian dilanjutkan dengan perhitungan value added ratio. Berikut adalah 

future state map secara lengkap: 
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Gambar 4. 18 Future State Map 

(Sumber : Pengolahan data)
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Gambar 4.18 merupakan peta kondisi yang akan datang atau future state 

map yang dibuat setelah melakukan beberapa proses pada umumnya pada 

pembuatan value stream map. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa aliran 

informasi atau instruksi produksi oleh PPIC hanya diterima oleh satu proses yaitu 

proses shipping kemudian proses ini meminta atau menggunakan pull system 

untuk meminta barang atau material ke supermarket, setelah barang diambil 

kemudian supermarket mengirim kanban produksi ke proses filling karena proses 

sebelumnya merupakan continuous flow sehingga kanban  produksi diberikan 

kepada proses awal dari continuous flow tersebut. Pengambilan material untuk 

dilakukan dengan mengirim kartu withdrawal kanban ke supermarket filling. 

Supermarket filling pun mengirim kanban produksi ke proses inpection dan 

production code. 

Proses inpection & production code menggunakan sistem tarik untuk 

meminta material dari supermarket raw material begitu pula dengan proses case 

erector. Untuk menjaga stock supermarket raw material, kartu withdrawal 

kanban dikirimkan atau diposting pada kanban post untuk selanjutnya 

diinformasikan ke PPIC untuk meminta pengiriman raw material dari supplier. 

Penurunan nilai lead time dapat terlihat pada timeline future  state map. 

Penurunan jumlah lead time terjadi karena pembatasan persediaan menjadi 6 hari 

karena perubahan pengiriman raw material dari satu bulan 2 kali menjadi 1 

minggu 2 kali. Kemudian persediaan work in process ditekan dengan membuat 

supermarket dan dibatasi untuk tempat penyimpanan sementara karena perbedaan 

cycle time tentunya.  
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Lead time berkurang tentunya berbanding lurus dengan pengurangan non 

value added. Dengan berkurangnya non value added maka value added ratio 

tentunya akan meningkat. Berikut ini adalah tabel value added ratio pada future 

state map. 

Total VA time (detik) 
Total NVA time 

(hari) 

Value  Added 

Ratio (%) 

26.2 12.11 0.0029% 

(Sumber : Pengolahan data) 
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BAB V 

HASIL DAN ANALISA 

5.1 Analisa Nilai Lead Time 

Temuan utama penyebab lamanya lead time pada penelitian ini yaitu 

terjadi pemborosan persediaan yang terjadi pada persediaan raw material pouch, 

carton serta persediaan work in process dan produk jadi. Jumlah atau kuantitas 

dari persediaan akan sangat berpengaruh terhadap besar tidaknya nilai lead time 

sehingga apabila jumlah pemborosan persediaan tinggi maka akan berakibat pada 

nilai lead time menjadi lebih besar. 

5.1.1 Nilai Lead Time CSM dan FSM 

Akumulasi persediaan pada semua proses membuat lead time menjadi 

lebih panjang. Penerapan value stream mapping ini memudahkan kita untuk 

mengetahui atau mengidentifikasi penyebab lamanya lead time. Sesuai tujuan dari 

penelitian ini yaitu mengetahui berapa lama lead time pada proses pembuatan 

Fortune Pouch 1 liter pada sub bab ini akan dibahas hasil dari identifikasi 

penyebab lead time dan berapa lama lead time pembuatan Fortune Pouch 1 liter.  

Berikut adalah tabel yang berisikan data yang merupakan unsur lead time pada 

CSM dan FSM. 
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Tabel 5. 1 Identfikasi Persediaan CSM 

Product Status Workstation Quantity (box) Lead time (days) 

Raw Material Carton Warehouse 70871 7.9 days 

Raw Material Pouch Warehouse 165375 18.4 days 

WIP Filling Process 1875 0.2 days 

Finish Good Shipping 327 0.03 days 

Total 26.5 days 

(Sumber : Pengolahan Data) 

Tabel diatas berisikan data persediaan semua proses yang merupakan 

faktor penyebab lead time menjadi lebih panjang. Dapat dilihat bahwa untuk 

memproses semua persediaan yang ada dibutuhkan 26.5 hari tentunya ini 

merupakan pemborosan melihat lamanya waktu pemrosesan maka ini akan 

banyak membutuhkan biaya lebih untuk perawatan persediaan dan lain-lain belum 

termasuk dengan potensi kerusakan pada persediaan karena terlalu lama disimpan 

dan itu akan membuat pemborosan yang tidak perlu. Maka dari itu perbaikan 

tentunya harus dilakukan pada future state map berikut adalah tabel persediaan 

dan lead time pada future state map. 

Tabel 5. 2 Identfikasi Persedian FSM 

Product Status Workstation Quantity Lead time (days) 

Raw Material Carton Warehouse 54000 6 days 

Raw Material Pouch Warehouse 54000 6 days 

WIP Filling Process 625 0.07 days 

Finish Good Shipping 327 0.04 days 

Total 12.11 days 

(Sumber : Pengolahan Data) 

Penurunan lead time persediaan diakibatkan karena perubahan aliran 

material pada FSM yaitu penggunaan sistem tarik dan kanban selain itu tempat 

penyimpanan persediaan diubah menjadi sistem supermaket artinya supermarket 
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hanya berisi barang yang dibutuhkan saja dan jumlahnya pun terbatas sesuai 

dengan perubahan frekuensi pengiriman barang yang berubah. 

Perubahan dari CSM menuju FSM tentunya harus melalui pembuatan 

kaizen blitz. Pembuatan kaizen blitz dilakukan untuk mempermudah pembuatan 

future state map dengan cara menandai pemborosan untuk dilakukan perbaikan. 

Pada pembuatan future state map perbaikan dilakukan dengan mengubah aliran 

material dengan menggunakan sistem tarik yang berupa kanban kemudian 

melakukan penentuan  pacemaker atau penerima informasi dan instruksi produksi 

dari PPIC. Proses yang menjadi pacemaker yaitu proses shipping dimana untuk 

aliran material dari sebelumnya menggunakan sistem tarik dan kanban. Selain itu 

pada future state map dilakukan perubahan permintaan pengiriman oleh supplier 

dari satu bulan 2 kali menjadi satu minggu 2 kali dimana bertujuan untuk 

mengurangi pemborosan persediaan pada raw material. 

5.1.2 Non-Value added Activity dan Value Added Activity 

Seven waste merupakan unsur dari non value added activity, berikut ini 

adalah perbandingan aktivitas yang memberikan nilai tambah dan yang tidak pada 

penelitian ini. 

Tabel 5. 3 Perbandingan NVA Activity dengan VA Activity 

Perbandingan NVA Activity dengan VA Activity 

Non-Value Added Activity Keterangan Value Added Activity Keterangan 

Persediaan pada raw 

material Pouch 

Pemborosan 

persediaan dan  

aktivitas tidak 

memberikan 

perubahan 

apapun 

terhadap 

material. 

Inspection & Prod. 

Code Process 

Semua proses 

atau aktivitas         

memberikan 

perubahan dan 

nilai tambah 

terhadap 

material. 

Persediaan pada raw 

material Carton 

Filling Process 

Case Erector Process 

Persediaan Work in Process 
Cartoning Process 

Inspection 

Persediaan Finish Good 
Sealing 

Palletizing 
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5.2 Perbandingan Current State Map dengan Future State Map 

Pembuatan current state map merupakan tahap dimana kita dapat 

menggambarkan kondisi pada lapangan secara aktual. Berikut adalah 

perbandingan antara current state map dengan future state map. 

Perbandingan Current State Map dengan Future State Map 

Object Current State Map Future State Map 

Aliran Material 

Aliran material pada 

CSM masih 

menggunakan push 

system 

Aliran material sudah 

menggunakan sistem tarik atau 

menggunakan kanban 

Jumlah Persediaan 

Terdapat pemborosan 

persediaan cukup banyak 

dan butuh waktu berhari-

hari untuk menggunakan 

persediaan tersebut 

Persediaan ditekan dengan 

membuat supermarket, sehingga 

material hanya akan ada jika 

dibutuhkan 

Aliran Informasi 

Aliran informasi atau 

jadwal produksi dan 

instruksi dari PPIC 

diberikan ke beberapa 

proses 

Aliran informasi diberikan 

kepada proses yang dijadikan 

pacemaker atau proses shipping 

Pengiriman Raw 

Material 

Pengiriman raw material 

dari supplier dilakukan 

dua kali selama sebulan 

Pengiriman raw material dari 

supplier dilakukan dua kali 

dalam satu minggu karena batas 

persediaan dalam supermarket 

hanya 6 hari 
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5.2.1 Perbandingan Value Added Ratio 

Value added ratio digunakan untuk membuat persentase dari rencana 

perbaikan pada future state map. Untuk melihat perbandingan value added ratio 

antara current state map dengan future state map dibawah ini ada tabel 

perbandingan keduanya yaitu sebagai berikut: 

Tabel 5. 4 Perbandingan Value Added Ratio 

 Value Added Ratio 

CSM (%) 

Value Added Ratio 

FSM (%) 
Perbaikan 

0.0013% 0.0029% 0.0016% 

(Sumber : Pengolahan Data) 

Berdasarkan tabel diatas terlihat perbaikan terjadi pada future state map 

yaitu peningkatan value added ratio yang merupakan akibat dari penurunan 

jumlah persediaan diseluruh area. 

5.3 Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya 

Sebelum melakukan penelitian kita tentunya membaca jurnal atau 

penelitian orang lain sebagai acuan pada penelitian kita nanti. Tentunya penelitian 

yang menjadi acuan yaitu penelitian yang berhubungan dengan value stream 

mapping. Membaca atau memahami penelitian sebelumnya bukan hanya sebagai 

acuan melainkan digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian kita untuk 

melihat kelebihan dan kekurangan penelitian kita dengan penelelitian sebelumnya. 

Untuk itu perbandingan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat 

dari besar atau persentase nilai lead time yang berkurang. 

Pada penelitian ini presentase lead time yang direduksi yaitu sebesar 55% 

dengan value added ratio yang meningkat sebesar 0.0016% hari dimana 
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pemborosan yang direduksi yaitu dominan pada pemborosan persediaan. Pada 

penelitian terdahulu yaitu oleh chen dan meng dengan judul: The Application of 

Value Stream Mapping Based Lean Production System, dengan metode yang 

sama yaitu penerapan value stream mapping dengan angka lead time yang 

direduksi yaitu sebesar 51 hari. 

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Joochim dan Jungthawan(2015) dimana 

penelitian dilakukan pada industri keramik dengan angka lead time  yang 

direduksi yaitu 2.67% sedangkan untuk value added ratio meningkat 2.70%. 

Terdapat kesamaan penelitian dimana pada penelitian ini dominan pada reduksi 

pemborosan persediaan.  

Fardiansyah pada penelitianya yang berjudul: Identifikasi Dan Usulan 

Pengurangan Pemborosan Pada Proses Pembuatan Sandal, melakukan reduksi 

terhadap lead time dan non value added pada penelitianya dengan menggunakan 

value stream mapping dengan nilai lead time sebesar 18 hari yang direduksi dan 

presentase non value added yang berkurang sebesar 19,31% untuk proses footbed, 

36,01% untuk proses sablon1, 44,96% untuk proses sablon2, 58,96% untuk proses 

asembling, 26,02% untuk proses outsole. Nilai tersebut didapatkan setelah 

menerapkan penggabungan proses pengubahan aliran material menjadi sistem 

tarik dan pembuatan supermarket dengan kebijakan persediaan sebesar 1 hari. 

Pada penelitian selanjutnya yaitu Suharni Batu Bara dengan judul 

penelitian: Penerapan Konsep Lean Manufacturing Untuk Meningkatkan 

Kapasitas Produksi, penelitian dilakukan dengan metode value stream mapping 

dan peta tangan kanan dan tangan kiri dengan presentase lead time yang direduksi 

yaitu sebesar 4,7%. 
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Prayogo dan octavia pada judul penelitianya yaitu Identifikasi Waste 

dengan Menggunakan Value Stream Mapping di Gudang PT. XYZ yaitu sebuah 

perusahaan rokok dimana waste yang direduksi yaitu transportasi, inventory dan 

waiting pengurangan untuk transportation waste sebesar 39.98%, 49.71%, 50.05% 

dan 100% untuk waiting waste pengurangannya sebesar 70,34% sedangkan untuk 

inventory 100% pada masing-masing area. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

5.4 Rencana Tindakan  

Setelah dibuat gambaran pada peta kondisi yang akan datang tentunya 

terdapat beberapa perbaikan atau perubahan antara peta kondisi saat ini dengan 

peta kondisi yang akan datang, maka dari itu perlu dibuat rencana tindakan 

terhadap perbaikan pada value stream map pada penelitian ini untuk menuju peta 

kondisi yang akan datang. Berikut ini adalah tabel yang berisi langkah-langkah 

atau rencana tindakan untuk menuju peta kondisi yang akan datang atau future 

state map: 

Tabel 5. 5 Rencana Tindakan 

No Poin Perbaikan Tindakan 

1 Pacemaker 

Penerima jadwal atau instruksi produksi 

hanya satu proses saja yaitu proses 

shipping 

2 Sistem Tarik 

 Menyiapkan withdrawal kanban untuk 

proses filling yang akan diberikan 

kepada supermarket shipping. 

 Menyiapkan production kanban sebagai 

instruksi produksi dari supermarket 

shipping ke proses filling, dari 

supermarket proses filling ke proses ins. 

Dan production code. 

3 Pelatihan 

Pelatihan penggunaan kanban , 

penempatan dan pengambilan material 

pada supermarket.  

4 Persediaan 

Membuat desain supermarket raw 

material  dan finish good dengan jumlah 

persediaan maksimal 6 hari dengan 

kapasitas maks 54000 sedangkan 

supermarket work in process dibuat untuk 

kebutuhan per shift. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan pembahasan hasil dan analisa pada bab sebelumnya 

kemudian dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini. Berikut adalah 

kesimpulanya: 

1. Berdasarkan pemetaan kondisi aktual perusahaan dengan value stream 

mapping dapat disimpulkan bahwa penyebab lamanya lead time adalah 

pemborosan persediaan raw material, work in process dan finish good 

yang terjadi pada aliran material. 

2. Aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah sebagian besar merupakan 

aliran material pada persediaan bahan baku, barang setengah jadi dan 

produk jadi. Aktivitas yang memberikan nilai tambah merupakan aliran 

material pada proses.  

3. Pembuatan future state map dilakukan dengan menggunakan sistem tarik 

dengan kanban pada aliran material dan informasi serta pembuatan 

supermarket. Pemetaan pada future state map menurunkan nilai lead time 

yang sebelumnya yaitu 26.5 hari berkurang menjadi 12.11 artinya aliran 
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material pada future state map lebih efisien 54.3% dibandingkan current 

state map.  

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan ke perusahaan maupun penelitian selanjutnya 

yang sebagian besar membahas mengenai value stream mapping adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk penelitian selanjutnya lebih difokuskan terhadap penurunan 

pemborosan change over proses filling dengan menggunakan metode 

SMED untuk memaksimalkan jam kerja mengingat fluktuasi permintaan 

yang tinggi.  

2. Untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan yang besar pada perusahaan 

perlu dilakukan pengkajian terhadap forcast permintaan dari marketing 

sehingga persediaan lebih terkontrol. 

3. Penelitian ini dapat direkomendasikan ke perusahaan sebagai panduan 

untuk melakukan improvement, namun dalam penerapanya dibutuhkan 

komitmen atau kesungguhan dari seluruh karyawan untuk menyatukan 

visi dan misi, agar penerapan atau usulan-usulan perbaikan dapat berjalan 

secara optimal. 
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LAMPIRAN 

 



 

 

NO MATERIAL NAME UOM 
KODE OPENING 

STOCK STOCK 

FILLING MATERIAL MOVEMENT       

1 STAND POUCH @ 1000 ML 270 X 160 X 44 MM FORTUNE PC 058.251.010 1.984.500 (Pcs) 

2 CARTON CO-FORTUNE P-1LT SHT 083.002.233 70.871 (box) 

 

PRODUCT 
OPENING 

STOCK 

(Box) DESCRIPTION CODE 

CO – FORTUNE  1LT X 12 POUCH 7.10100203020502 327 

 

 

 



 

 

Equipment Spesification Actual 

FILLING 

MACHINE FOR 

POUCH 

 

 

 

 

 

 

 

 Brand : Thimmonier 

 Type             : THD 800 MONO 

 Mini pouch size: 100 x 100 mm 

 Maxi pouch size : 220 x 350 mm 

 Maxi mechanical speed: 55 cycles per minutes 

 Approx. Production capacity : 30 to 38 pouches per minutes 

 Dimension (L x W) : 2350 x 1850 mm 

 Weight : 1570 kg 

 36 pcs/min ( pouch 2 Liter) 

 37 pcs/min (pouch 1 Liter) 

Case erector  Brand :  PSS 

 Type  : ELVS 11-3 

 Machine size :  2700mm (L) x 2200(W) x 1700(H) 

 Weight : 400 kg  

 3 sec/pcs (carton 1 liter) 



 

 

 Maxi mechanical speed : 15 cartons/ minute 

 System Control : PLC Logic  

 Feature        : Quick and easy 

Size adjustment for magazine width Malfunctioning alarm 

 

 

 

 

Equipment Spesification Actual 

WEIGHT 

CHECKER 

(INSPECTION) 

 Brand : PSS 

 Type  : Excel 30 

 Case size max  : 420mm (L) x 320mm (W) x300mm (H)  

 Max case weight : 1 – 30 kg  

 Drive motor : Standard three phase current motor 

 Rezero : auto and manual 

 Reject system : optional 

 Accuracy : +/- 20 g 

 Aprox. Production capacity :  20 case/minutes 

Weight    : - 

 

 3 sec/box (carton 1 liter) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Case Sealer  Brand  : PSS 

 Type   : PSS-22-2 

 Speed  : 23 meters/minute  

 Dimension  : 1955 mm x 890mm x 1700mm 

 4 sec/box (carton 1 liter) 

 

Robotic 

Palletizer 

 Brand  : PSS 

 Type   : IRB 660/180 

 Dimension  : 2300 x 987 mm 

 Weight  : 180 kg 

 481 sec/pallet  

 8.1 sec/box 


