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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancangan Lean Manufacturing PT. KI Plant Subang dalam mencari tahu 

akar penyebab pemborosan tersebut sehingga bisa memberikan usulan perbaikan waktu produksi yang lebih efisien 

di PT. KI Plant Subang. Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahap seperti pembuatan Current state map 

untuk mengetahui aliran proses produksi yang saat ini terjadi diperusahaan serta sebagai panduan dalam melakukan 

perbaikan, WRM untuk mengetahui hubungan antar waste, WAQ untuk mengalokasikan tiap waste dan VALSAT 

untuk mengetahui tools yang perlu digunakan dan membuat usulan Future State Mapping. 

Hasil penelitian bobot pemborosan berdasarkan WRM dan WAQ adalah over production sebesar 17,43 % yang 

dapat menyebabkan pemborosan lain yaitu pemborosan inventory sebesar 18,46 % dan defect sebesar 17,69 %. 

Tools yang terpilih dari seleksi matriks VALSAT adalah process activity mapping (PAM) dan Supply Chain 

Response Matrix (SCRM). Dari hasil Future State Mapping, dibuat usulan perbaikan proses produksi menhasilkan 

NNVA turun dari 444 detik menjadi 408 detik, atau turun sekitar 36 detik atauu sekitar 8,01%. Sedangkan untuk 

VA turun sekitar 70 detik dari dari 1276 menjadi 1346 atau sekitar 5,23% dan lead time turun atau lebih singkat 

sekitar 149 detik dari sebelumnya 1790 menjadi 1641 detik atau lebih cepat sekitar 8,35%. Sedangkan cummulative 

lead time yang dibutuhkan sekitar 3  hari dengan day’s physical stock cummulative inventory sekitar 2,92 hari. 

 

Kata Kunci : Lean Manufacturing, Current State Map, Waste Relation Matrix (WRM),Waste  

                        Assessment  Quesionaire (WAQ) and Value Stream Mapping Tools (VALSAT). 

 

1. Pendahuluan  

Popularitas perusahaan pada industri manufaktur dan hasil impresif yang telah diraih banyak 

perusahaan di dunia memicu perusahaan – perusahaan di Indonesia untuk belajar Lean Manufacturing 

secara lebih mendalam dan menerapkannya untuk melakukan perbaikan operasional organisasi serta 

meningkatkan efisiensi produksi. Perbaikan operasional organisasi dan meningkatnya efisiensi produksi 

suatu perusahaan dapat membantu menuju industri manufaktur yang lebih baik untuk menghadapi 

persaingan, berkaitan langsung dengan kemenangan perusahaan tersebut dalam kopetensi pasar. Faktor 

yang berperan dalam mempertahankan kopetensi pasar salah satunya yaitu kinerja yang efektif dan 

efisien. Banyak perusahaan manufaktur yang melakukan perubahan sistem dengan mengadopsi konsep 

Lean Manufacturing system. 

Lean sepenuhnya berbicara tentang eliminasi pemborosan, oleh karena itu penting bagi kita untuk 

mengetahui benar konsepnya. Pemborosan dapat didefinisikan sebagai segala aktifitas kerja yang tidak 

bernilai tambah dalam proses transformasi input menjadi output  sepanjang aliran waktu produksi. Lean 

yang diterapkan pada keseluruhan perusahaan disebut Lean Enterprise, Lean yang diterapkan pada 

manufakturing disebut Lean Manufacturing. Menurut Gazpersz (2007 : 4) terdapat lima prinsip dasar 

Lean : (1) Mengidentifikasi nilai produk berdasarkan perspektif pelanggan, (2) Mengidentifikasi value 

stream mapping untuk setiap produk, (3) Menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari 

semua aktivitas sepanjang aliran produksi, (4) Mengorganisasikan agar material, informasi, dan produk 

mengalir secara lancar dan efisien sepanjang proses aliran produksi dan (5) Mencari teknik dan alat 

peningkatan untuk mencapai keunggulan dan peningkatan terus menerus. 

PT. KI merupakan salah satuaan komponen otomotif yang  perusahaan yang memporduksi wiring 

harnes. Data produksi wiring harness Pada bulan Januari 2017 hingga Juni 2017, dimana  ada beberapa 

jenis produk yang di produksi di PT. KI plant Subang  diantarannya untuk Wiring Harness sepeda 

motor untuk PT. Astra Honda Motor (PT. AHM). Data defect rata-rata sekitar 4,1% dan data over 

produksi pada rata-ratanya 16,1 %. Dari data tersebut ada masalah pada kualitas dan secara kemampuan 
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produksi tersebut seharusnya dapat ditingkatkan karena melebihi kapasitas produksi yang ada, namun 

secara sistem ini termasuk dalam waste (pemborosan).  

 

Dalam konsep lean production, operasi dibedakan menjadi aktivitas yang bernilai tambah, tidak bernilai 

tambah dan aktivitas yang penting akan tetapi tidak menambah nilai produk (Hines&Rich, 1997). 

Aktivitas yang tidak atau kurang memberikan nilai tambah merupakan suatu waste sehingga perlu 

dihilangkan. Secara umum dalam proses produksi waste yang terjadi antara lain produksi yang berlebih 

(over production), menunggu (waiting), transportasi yang tidak perlu (Exessive Transportation), proses 

yang tidak sesuai (Inappropriate processing), persediaan yang berlebih (Unnecessary Inventory), 

gerakan yang tidak perlu, dan produk cacat (Hines&Rich, 1997). Penelitian sebelumnya menunjukkan 

bahwa lean manufacturing dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas serta responsiveness 

perusahaan menjadi tinggi (Bhim dkk, 2009). 

Tujuan Penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis keterkaitan antar waste, (2) Menganalisis bobot 

waste yang terjadi pada lini produksi wiring harnes di produksi wiring harness  Assy 32100-K81-N000 

PT. XYZ dan (3) Untuk memberikan usulan perbaikan proses produksi sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi waktu produksi.  

2. Metodologi Penelitian 

Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah sepertti pada gambar 1. sebagai berikut ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Gambar 1. Metodologi Penwlitian 

 

3. Pembahasan  

Pengumpulan data-data yang diambil, baik dari hasil pengisian kuesioner dengan pihak yang terkait 

maupun dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini,  sedangkan analisa data 

hasil pengamatan yang kemudian diolah sehingga dapat digunakan untuk perbaikan atau usulan pada 

proses sistem manufaktur. 

 

3.1.Data Observasi 

Observasi dengan pengambilan data langsung ke lapangan dengan wawancara, kuesioner dan secara 

literatur, berikut data-data yang dihasilkan dari hasil observasi didapatkan data finish good, over 

production, defect, take time, flow process untuk Assy wirimg harness assy. Data ini dipakai sebagai 

acuan untuk perbaikan proses. 
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3.2.Value Stream Mapping (VSM) 

Value Stream Mapping (VSM) adalah teknik yang pada awalnya dikembangkan oleh Toyota dan 

kemudian dipopulerkan oleh buku Learning to See “The Lean Enterprise Institute”(1998) oleh Roother 

dan Shook. Semua  value yang dihasilkan oleh suatu organisasi / perusahaan pada akhirnya adalah suatu 

hasil dari proses -proses yang kompleks, tindakan yang berkelanjutan dimana para pakar lean 

menyebutnya suatu value stream. Pada kenyataannya, pelanggan hanya tertarik atau berkepentingan 

terhadap value yang diberikan kepada mereka, bukan pada keseluruhan upaya dari suatu organisasi / 

perusahaan dalam membuat suatu produk, Womack (2006). Current value stream mapping merupakan 

pengidentifikasian awal terhadap keseluruhan aktivitas dari kondisi saat ini pada proses produksi wiring 

harness. Current value stream mapping juga digunakan untuk memetakan aliran material dan aliran 

informasi mengenai alur proses produksi. Sedangkan untuk mengetahui tingkat efisiensi proses dihitung 

Process Cycle Efficiency (PCE) perusahaan dengan rumus seperti berikut : 

 

 

    (1) 

 

Dari perhitungan Process Cycle Efficiency yang telah dilakukan, didapatkan nilai PCE sebesar 75,18 

%. Hal ini menunjukan bahwa perusahaan belum berada pada standar efisiensi proses produksi belum 

sesuai dengan standar warld class efficiencies PCE sebesar 80 %, sehingga perlu dilakukannya 

perbaikan kembali untuk meningkatkan process cycle efficiency. 

 

3.3.Waste Relationship Matrix (WRM) 

Pada waste relationship matrix dalam mengidentifikasi dan mengukur pemborosan menggunakan cara 

penyebaran kuesioner kepada responden expert atau orang yang dianggap ahli dalam proses produkis 

atau kualitas. Untuk memperoleh tingkat keyakinan terhadap validitas instrumen pengumpulan data, 

dipilih tiga orang responden expert. Skor yang diperoleh dari kuesioner untuk masing – masing 

hubungan antar waste kemudian ditotalkan untuk didapatkan nilai total tiap hubungan. Nilai total 

tersebut kemudian dikonversi menjadi simbol kekuatan hubungan (A, I, U, E, O dan X) dengan 

mengikuti aturan. Berikut ini merupakan hasil dari Waste Relationship Matrix (WRM) pada tabel 1: 

                Tabel 1.  Waste Relationship Matrix 
WASTE RELATIONSHIP MATRIX 

F/T O I D M T P W 

O A  O-I O-D O-M O-T X O-W 

I I-O  A I-D I-M I-T X X 

D D-O D-I A  D-M D-T X D-W 

M X M-I M-D A  X M-P M-W 

T T-O T-I T-D T-M A  X T-W 

P P-O P-I P-D P-M X A  P-W 

W W-O W-I W-D X X X A  

Keterangan simbol Waste : 
O : Over Produksi (Pemborosan kelebihan produksi),   I: Inventory (pemborosan penyimpanan), 

D : Defective (pemborosan kerusakan)       M: Motion (pemborosan gerakan) 

T : Transportation (pemborosan transportasi)              P : Over Process (pemborosan kelebihan proses) 

W : Waiting (pemborosan menunggu) 

 

Hasil rata-rata didapatkan 3 pemborosan terbesar dengan nilai skor Waste Relationship Matrix 

berdasarkan pengisian kuesioner responden expert, keterkaitan pemborosan dapat diketahui bahwa 

pemborosan over production mempengaruhi pemborosan lain. Persentase pemborosan over production 

bernilai 17,4359 % diperlihatkan pada hasil baris pemborosan “from”. Pemborosan over production 

mempengaruhi pemborosan lain yang diperlihatkan pada kolom pemborosan “to” merupakan 

pemborosan yang muncul karena disebabkan oleh pemborosan lain. Pemborosan Inventory sebesar 



  
 

 

Teknik Industri | 41  

 

 

18,46154 %  dan defect sebesar 17,69231 % dipengaruhi oleh adanya over production saat make to 

stock wiring harness yang berlebihan.  

3.4. Waste Assessment Questionaire (WAQ) 

WAQ merupakan kuesioner penilaian yang terbagi dalam dua jenis kelompok pertanyaan yaitu from 

dan to. From bila waste tersebut dapat mempengaruhi atau menghasilkan waste lainnya. To merupakan 

waste yang dihasilkan waste yang lainnya. Penialian pemborosan yang diperoleh dari WRM selanjutnya 

digunakan untuk penilaian awal Waste Assessment Questionaire (WAQ) berdasarkan jenis pertanyaan. 

 

Menurut Rawabdeh (2005) ; Pembobotan awal 68 pertanyaan pada kuesioner WAQ berdasarkan hasil 

WRM. Selanjutnya perhitungan jumlah skor (Sj) dan frekwensi (Fj) disajikan, dengan cara hasil 

pembobotan pertanyaan dibagi dengan jumlah pertanyaan (Ni). Pada tabel 2 hasil penilaian responden 

terhadap waste assessment questionaire. Rata – rata nilai ( 0, 0,5 dan 1 ) yang diperoleh selanjutnya 

digunakan untuk menghitung total skor (sj) dan frekwensi (fj) setiap kolom pemborosan. Perhitungan 

indikator awal setiap pemborosan (Yj) dan nilai akhir faktor perborosan (Yj Final) sebagai berikut : 

              

                                                       (2) 

 
 

Dimana : 

Yj = Faktor indikasi awal dari setiap jenis waste 

Sj = Skor waste 

sj = Total untuk nilai bobot waste 

Fj = Frekwensi dari munculnya nilai pada tiap kolom waste dengan mengabaikan nilai (0) nol (Frekwensi untuk Sj) 

fj = Frekwensi dari munculnya nilai pada tiap kolom waste dengan mengabaikan nilai (0) nol (Frekwensi untuk sj). 

Hasil akhir (Yj Final) perhitungan waste assessment questionaire : 

Tabel 2. Hasil akhir perhitungan waste assessment questionaire 
Item  O I D M T P W 

Skor (Yj) 1,5618 1,5008 1,5142 1,5504 1,5770 1,4388 1,7152 

Pj faktor 293,27 239,39 295,36 183,77 159,26 95,66 156,78 

Hasil Akhir (Yj final) 458,03 359,28 447,24 284,92 251,15 137,64 268,91 

Hasil Akhir (%) 20,75 16,28 20,26 12,91 11,38 6,24 12,18 

Ranking 1 3 2 4 6 7 5 

Berdasarkan tabel perhitungan diatas, maka dapat dilihat peringkat waste pada proses produksi wiring 

harness ada tiga jenis waste tertinggi yaitu over production dengan persentase 20,75 %, Defect dengan 

persentase 20,26 % dan inventory dengan persentase 16,28 %. Kemudian hasil kuesioner ini dijadikan 

sebagai acuan dalam pembobotan waste dalam perhitungan value stream analysis tools yang akan 

digunakan. 

3.5. Value Stream Analysis Tools (VALSAT) 

Hasil pembobotan dengan menggunakan VALSAT  tercantum pada tabel 3. 

Tabel.3.  VALSAT 

Waste Weight 

Mapping Tools 

Process 

Activity 

Mapping 

Supply Chain 

Response 

Matrix 

Production 

Variety 

Funnel 

Quality 

Filter 

Mapping 

Demand 

Amplification 

Mapping 

Decision 

Point 

Analysis 

Physical 

Structure 

over 

production 
20,75 20,75 62,25 - 20,75 62,25 62,25 - 

Inventory 16,28 48,84 146,52 48,84 - 146,52 48,84 16,28 

Defect 20,26 20,26 - - 182,34 - - - 

Motion 12,91 116,19 12,91 - - - - - 

Transportation 11,38 102,42 - - - - - 11,38 

Over Process 6,24 56,16 - 18,72 6,24 - 6,24 - 

Waiting 12,18 109,62 109,62 12,18 - 36,54 36,54 - 

Total 474,24 331,3 79,74 209,33 245,31 153,87 27,66 
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4. Hasil Penelitian  

Berdasarkan perhitungan tabel 3 .VALSAT, makadipilih dua tools dengan bobot terbesar yang sesuai 

dengan jenis waste yang terjadi yang akan digunakan, yaitu Process Activity Mapping (PAM) dan 

Supply Chain Response Matrix (SCRM). 

4.1. Process Activity Mapping (PAM) 
PAM digunakan untuk mengetahui proporsi dari kegiatan yang termasuk dalam value added (VA), non-

value added (NVA) dan non-value added but necessary (NNVA). Hasil dari PAM pada produksi wiring 

harness dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini : 

        Tabel 4. Hasil dari Process Activity Mapping (PAM) pada produksi wiring harness 

Aktivitas Jumlah Waktu Presentase VA NNVA NVA 

Operation 30 1778,69 66,18 % 1778,69 - - 

Transportation 1 210,41 7,83 % - 210,41 - 

Inspection 5 586,53 21,82 % - 586,53 - 

Storage 1 112,00 4,17 % - 112 - 

Delay - - - - - - 

Total 37 2687,63 100 % 1778,69 908,94 - 

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, tingginya nilai presentase VA sebesar 66,18% dipengaruhi 

oleh waktu pada operation. Proses tersebut termasuk dalam aktivitas yang memberikan nilai tambah 

bagi Wiring Harness yang dipesan dan diprodukis untuk costumer. Aktivitas NNVA memiliki jumlah 

aktivitas yang cukup tinggi, namun jumlah waktunya lebih rendah dibanding aktivitas VA. Aktivitas 

NNVA ini memiliki persentase penggunaan waktu sebesar 33,82%. Dalam proses pembuatan wiring 

harness banyaknya aktivitas inspeksi dan trasportasi yang memiliki pengaruh cukup besar pada 

aktivitas NNVA jumlah aktivias tersebut diantaranya isnpeksi yang dilakukan hingga lima kali 

menyebabkan proses inspeksi membutuhkan waktu yang cukup banyak. Proses inspeksi wiring harness 

yang terlalu banyak dapat terlihat pada inspeksi seluruh raw material ; 1) inspeksi wire push out pada 

conector accu, 2) inspeksi arus listrik pada wiring harness menggunakan mesih interphone dan 3) meja 

jig checker,4) inspeksi dimensi pada setiap ukuran wiring harness dan 5) inspeksi kelengkapan atribut 

yang terpasang pada wiring harness.  Selain ini Transportasi yang memakan waktu cukup banyak 

disebabkan jarak antara gudang dan line cukup jauh sehingga distribusi material ke line produksi 

membutuhkan waktu cukup banyak. 

4.2. Supply Chain Respons Matrix (SCRM) 

Merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara inventory dengan lead time yang dapat 

digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kenaikan atau penurunan tingkat persediaan dan 

panjang lead time pada tiap area dalam supply chain. Tujuannya untuk menjaga dan meningkatkan 

service level kepada customer.  Besarnya day’s phisical stok didasarkan dari perbandingan antara rata – 

rata jumlah kedatangan material dibanding dengan rata – rata jumlah material yang dipakai departement 

produksi. Grafik Supply Chain Response Matrix yang dapat digambarkan pada gambar 2 berikut : 

 

                                          Gambar 2. Supply Chain Response  Matrix 
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Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa nilai Cumulative lead time adalah selama 3 hari. Sedangkan 

nilai dari day’s phisical stock adalah selama 2,92 hari. Day’s phisical stock merupakan rata – rata 

perhari dari lama waktu material berada dalam sistem sehingga waktu respon supply dalam sistem 

adalah adalah 5, 92 hari. Tergambarkan bahwa WIP menghasilkan lead time yang yang kontribusi 

pemborosan cukup besar pada inventory, disamping operation-over production dan defect.` Semkin 

besar day’s phisical stock, maka semakin lama terjadi akumulasi inventory sepanjang rantai sistem. 

Selanjutnya membandingkan data current state mapping dengan proposed/future state mapping sebagai 

rancangan lean manufacturing system yang ada maka dapat dihasilkan seperti tabel  5. 

Tabel 5. Perbandingan PSM terhadap CSM 

   Current State 

Mapping  

Proposed/Future 

State Mapping 

Remark 

VA 1346,44 1275,99 5,23% 

NNVA 444,38 408,78 8,01% 

Total Lead Time 1790,82 1641,29 8,35% 

 

5. Kesimpulan 

Kesimpulan penilitian ini sebagai  berikut ; (1) Hubungan keterkaitan antar waste yang terjadi pada 

Plant Subang PT. XYZ berdasarkan Waste Relationship Matrix (WRM) adalah adanya pemborosan 

over production proses operasi sebesar 17,4359 % yang dapat menyebabkan pemborosan lain yaitu 

terutama pemborosan inventory sebesar 18,46154 % dan pemborosan defect sebesar 17,69231 %, (2) 

Terdapat 3 bobot waste terbesar yang terjadi pada produksi wiring harnes di Plant Subang PT. XYZ 

Assy 32100-K81-N000 berdasarkan WRM dan WAQ yaitu over production sebesar 20,75 %,  defect 

sebesar 20,26% dan inventory sebesar 16,28 %, (3) Usulan perbaikan proses produksi terutama untuk 

NNVA turun dari 444 detik menjadi 408 detik, atau turun sekitar 36 detik atauu sekitar 8,01%. 

Sedangkan untuk VA turun sekitar 70 detik dari 1346 menjadi 1276 atau sekitar 5,23% dan lead time 

turun atau lebih singkat sekitar 149 detik dari sebelumnya 1790 menjadi 1641 detik atau lebih cepat 

sekitar 8,35%. Sedangkan cummulative lead time dibawah hari yang dibutuhkan sekitar 3 hari dengan 

day’s physical stock cummulative inventory sekitar 2,92 hari, Sehingga total dari cumulative lead time 

dan cummulative inventory adalah 5,92 hari . 
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