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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Proses Produksi 

Proses diartikan sebagai suatu cara, metode dan teknik bagaimana 

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

diubah untuk memperoleh suatu hasil. Produksi adalah kegiatan untuk 

menciptakan atau menambah kegunaan barang atau jasa. (Assauri, 1995) 

Proses juga diartikan sebagai cara, metode ataupun teknik bagaimana 

produksi itu dilaksanakan. Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan danan 

menambah kegunaan (utility) suatu barang dan jasa. Proses produksi adalah suatu 

cara, metode ataupun teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan 

menggunakan faktor produksi yang ada. (Ahyari 2002) 

Pada industri manufaktur, proses produksi bisa terhambat ataupun kurang 

efisien jika selama proses produksi tersebut masih terdapat kegiatan-kegiatan 

yang tidak memberikan nilai tambah. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya terjadi 

karena adanya pemborosan (waste) yang terjadi selama proses produksi 

berlangsung. Dengan menggunakan pendekatan metode Lean Six Sigma, 

diharapkan mampu mereduksi waste yang terjadi selama proses produksi 

berlangsung. 

2.2 Konsep Dasar Lean 

Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan 

(waste) dan meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang dan/atau 

jasa) agar memberikan nilai kepada pelanggan (customer value). Tujuan lean 

adalah meningkatkan terus-menerus customer value melalui peningkatan terus 

menerus rasio antara nilai tambah terhadap waste (the value-to-waste ratio). 

Lean dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistematik dan sistematik 

untuk menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas-aktivitas yang tidak
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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 (Gaspersz, 2007). 

APICS Dictionary (2005) mendefinisikan Lean sebagai suatu filosofi bisnis 

yang berlandaskan pada minimasi penggunaan sumber-sumber daya (termasuk 

waktu) dalam berbagai aktivitas perusahaan. Lean berfokus pada identifikasi dan 

eleminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah (no-value-adding activities) 

dalam desain, produksi (untuk bidang manufaktur) atau operasi (untuk bidang 

jasa), dan supply chain management, yang berkaitan langsung dengan pelanggan. 

Pada dasarnya konsep Lean adalah konsep perampingan atau efisiensi. 

Konsep ini dapat diterapkan pada perusahaan manufaktur atau jasa. 

Implementasian konsep ini didasarkan pada 5 prinsip utama yaitu: (Hines & 

Taylor, 2000) 

1. Specify Value 

Menentukan apa yang dapat memberikan nilai dari suatu produk atau 

layanan dilihat dari sudut pandang konsumen bukan dari sudut pandang 

perusahaan. 

2. Identify Whole Value Stream 

Mengidentifikasi tahapan-tahapan yang diperlukan, mulai dari proses 

desain, pemesanan dan pembuatan produk berdasarkan keseluruhan value 

stream untuk menemukan pemborosan yang tidak memiliki nilai tambah 

(non value adding waste). 

3. Flow 

Melakukan aktivitas yang dapat menciptakan suatu nilai tanpa adanya 

gangguan, proses rework, aliran balik, aktivitas menunggu (waiting) 

ataupun sisa produksi. 

4. Pulled 

Mengetahui aktivitas-aktivitas penting yang digunakan untuk membuat 

apa yang diinginkan oleh konsumen. 



7 
 

 
 

5. Perfection 

Berusaha mencapai kesempurnaan dengan menghilangkan waste 

(pemborosan) secara bertahap dan berkelanjutan. 

 

2.2.1 Prinsip-Prinsip Dasar Lean 

Terdapat lima prinsip dasar Lean: (Gaspersz, 2007) 

1. Mengidentifikasi nilai produk (barang dan/atau jasa) berdasarkan 

perspektif pelanggan, dimana pelanggan menginginkan produk (barang 

dan/atau jasa) berkualitas superior, dengan harga kompetitif dan 

penyerahan yang tepat waktu. 

2. Mengidentifikasi value stream process mapping (pemetaan proses pada 

value stream) untuk setiap produk (barang dan/atau jasa).  

3. Menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari semua 

aktivitas sepanjang proses value stream itu. 

4. Mengorganisasikan agar material, informasi dan produk itu mengalir 

secara lancar dan efisien sepanjang proses value stream menggunakan 

sistem tarik (pull system). 

5. Terus-menerus mencari berbagai teknik dan alat peningkatan 

(improvement tools and techniques) untuk mencapai keunggulan dan 

peningkatan terus-menerus. 

Beberapa prinsip Lean Manufacturing dan Lean Service ditunjukkan 

dalam tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Prinsip-Prinsip Lean Manufacturing dan Lean Service 

No 

Manufacturing 

(Produk: Barang) 

Non Manufacturing 

(Produk: Jasa, Administrasi, 

Kantor) 

1 

Spesifikasi secara tepat nilai 

produk yang diinginkan oleh 

pelanggan 

Spesifikasi secara tepat nilai produk 

yang diinginkan oleh pelanggan 
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2 
Identifikasi Value Stream untuk 

setiap produk 

Identifikasi Value Stream untuk 

setiap proses jasa 

3 

Eleminasi semua pemborosan 

yang terdapat dalam aliran proses 

setiap produk agar Nilai mengalir 

tanpa hambatan 

Eleminasi semua pemborosan yang 

terdapat dalam aliran proses jasa 

(Moments of Truth) agar nilai 

mengalir tanpa hambatan 

4 

Menetapkan sistem tarik (Pull 

System) menggunakan Kanban 

yang memungkinkan pelanggan 

menarik Nilai dari produsen 

Menetapkan sistem anti-kesalahan 

(mistake-proof system) setiap proses 

jasa (Moments of Truth) untuk 

mengindari pemborosan dan 

penundaan 

5 

Mengejar keunggulan untuk 

mencapai kesempurnaan (zero 

waste) melalui peningkatan terus-

menerus secara radikal (radical 

continuous improvement) 

Mengejar keunggulan untuk 

mencapai kesempurnaan (zero waste) 

melalui peningkatan terus-menerus 

secara radikal (radical continuous 

improvement) 

(Sumber: Gaspersz, 2007) 

 

2.3 Definisi Waste 

Waste dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas kerja yang tidak 

memberikan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi output 

sepanjang value stream (Gaspersz, 2007). 

Berbicara tentang waste, terdapat 3 aktivitas yang berbeda dalam proses 

produksi yaitu: (Hines and Taylor, 2000) 

1. Value Adding Activity 

Aktivitas yang menurut customer mampu memberikan nilai tambah pada 

suatu produk barang atau jasa sehingga customer rela membayar aktivitas 

tersebut.  
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2. Non Value Adding Activity 

Aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah pada suatu produk barang 

atau jasa dimata customer. Aktivitas ini merupakan waste yang harus 

segera dihilangkan dalam suatu sistem produksi. 

3. Necessary Non Value Adding Activity 

Aktivitas ini tidak memberikan nilai tambah pada produk barang atau jasa 

dimata customer, tetapi dibutuhkan pada prosedur atau sistem operasi yang 

ada. Aktivitas ini tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dibuat lebih efisien. 

2.3.1 Jenis-Jenis Waste 

Waste merupakan hal yang penting untuk mendapatkan value stream 

yang baik. Produktivitas yang meningkat mengarah pada operasi yang lebih 

baik, yang pada gilirannya akan membantu menentukan waste dan problem 

kualitas di dalam sistem. Penanganan waste secara sistematis secara tidak 

langsung juga merupakan pemecahan sistematis terhadap faktor-faktor yang 

mengakibatkan problem dalam menejemen (Hines and Taylor, 2000). 

Berikut ini penjelasan mengenai jenis-jenis waste menurut Shigeo Shingo 

(1990), yaitu: 

1. Overproduction 

Stasiun kerja atau unit kerja sebelumnya memproduksi terlalu banyak 

sehingga mengakibatkan terganggunya aliran material dan inventory 

berlebih. 

2. Waiting 

Kondisi dimana tidak terdapat aktivitas yang terjadi pada produk, 

maupun pekerja (misal: operator menunggu material atau part yang akan 

diproses, material atau part menunggu untuk diproses, operator 

menunggu instruksi kerja, dsb) sehingga mengakibatkan waktu tunggu 

yang lama. 

3. Excessive Transportation 

Proses perpindahan baik manusia, material atau produk yang berlebihan 

sehingga mengakibatkan pemborosan waktu, tenaga dan biaya. 
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4. Inapropriate Processing 

Kesalahan proses produksi yang disebabkan oleh kesalahan penggunaan 

mesin atau tool atau diakibatkan kesalahan prosedur, operator maupun 

sistem. 

5. Unnecessary Inventory 

Penyimpanan berlebih dan penundaan material dan produk sehingga 

mengakibatkan peningkatan biaya. 

6. Unnecessary Motion 

Berhubungan dengan kondisi lingkungan kerja yang dapat 

mempengaruhi performasi operator. Kondisi ini umumnya dikaitkan 

dengan tata letak tool atau mesin terhadap benda kerja sehingga operator 

melakukan gerakan berlebih dalam aktivitas kerjanya (misalnya terlalu 

banyak membungkuk, berjongkok). 

7. Defects 

Yaitu pengerjaan ulang (revisi atau rework) pada produk maupun pada 

desain serta cacat pada produk yang dihasilkan. 

 

2.3.2 Big Picture Mapping 

Sebelum memulai pemetaan rinci dari setiap proses inti hal ini berguna 

untuk mengembangkan gambaran fitur kunci dari seluruh proses. Ini akan: 

1. Membantu memvisualisasikan aliran proes, 

2. Membantu melihat dimana waste, 

3. Bekerjasama dengan prinsip lean thinking, 

4. Membantu memutuskan siapa yang menjadi tim implementasi, 

5. Menampilkan hubungan antara informasi dan aliran fisik, dan 

6. Membuat dukungan dari tim senior untu melakukan Value Stream 

Mapping 

Untuk melakukan hal ini pada tingkat makro kita menggunakan „Big 

Picture Mapping‟, sebuah tool yang diadopsi dari Toyota Production 

System. Anda dapat mengembangkan Big Picture dalam lima fase mudah. 

Dengan menggunakan satu set icon generik untuk menggambarka apa yang 
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terjadi dalam proses; cacat apa yang sebenarnya terjadi. Memetakan realitas 

apa yang sebenarnya terjadi, bukan apa yang seharusnya terjadi. Fokus pada 

spesifikasi value stream tertentu atau spesifikasi produk tertentu, dibeli 

berdasarkan spesifikasi customer atau segmen pasar. Hal ini untuk 

menghindari perbedaan rute atau proses lain yang diadopsi untuk berbagai 

produk atau pelanggan yang berbeda. Value Stream lai dapat 

dipertimbangkan kemudian, untuk melihat apakah mereka berbeda secara 

signifikan atau tidak. Pilih value stream yang penting untuk perusahaan, 

seperti produk tertetu untuk pelanggan atau segmen tertentu (Hines and 

Taylor, 2000). Berikut adalah simbol-sumbol yang digunakan dalam 

membuat Big Picture Mapping: 

 

Gambar 2.1 Simbol-Simbol dalam Big Picture Mapping 

(Sumber: Hines & Taylor, 2000) 

Ada 5 fase yang harus dilakukan untuk membuat Big Picture Mapping. 

Fase-fasenya adalah sebagai berikut: 

1. Fase Pertama: Ketersediaan Konsumen 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui beberapa 

pertanyaan berikut yang selanjutnya menggambarkannya pada kanan atas 

Layout Big Picture Mapping. Yang harus diketahui adalah: 
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a. Produk apa saja yang akan dipetakan? 

b. Berapa permintaan konsumen atau berapa dan kapan produk yang 

akan dihasilkan? 

c. Berapa banyak jenis bagian yang akan diproduksi? 

d. Bagaimana cara untuk mendistribusikannya? 

e. Jenis package apa yang akan dilakukan? 

f. Berapa banyak stock yang tersedia pada konsumen? 

g. Berapa informasi penting seperti perbedaan pengiriman dan jendela 

pengiriman? 

Didalam praktiknya kita mungkin tidak bisa mendapatkan informasi 

yang dibutuhkan dan hanya berdasarkan data historis yang bisa kita 

dapatkan. 

 
Gambar 2.2 Fase Pertama Big Picture Mapping 

(Sumber: Hines & Taylor, 2000) 

 

2. Fase Kedua, Aliran Informasi 

Langkah pertama adalah mengajukan pertanyaan sehingga mendapatkan 

jawaban yang selanjutnya digambarkan pada bagian atas Layout Big 

Picture Mapping. Yang harus ditanyakan adalah: 

a. Berapa jumlah ramalan yang dilakukan dan aliran pengiriman yang 

akan dilakukan pada customer? 

b. Departemen mana yang akan bertanggung jawab melakukan proses 

tersebut? 

c. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum proses produksi? 
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d. Siapa yang bertanggung jawab untuk setiap kali pemindahan 

penyuplai barang? 

e. Berapa jumlah ramalan yang dilakukan dan aliran pengiriman yang 

akan dilakukan oleh penyuplai barang? 

f. Berapa jumlah spesifik permintaan yang akan dilakukan? 

 
Gambar 2.3 Fase Kedua Big Picture Mapping 

(Sumber: Hines & Taylor, 2000) 

 

3. Fase Ketiga, Aliran Fisik. 

Ajukan pertanyaan dan rekam jawaban dari kiri ke kanan bawah pada Big 

Picture Mapping. Yang diajukan adalah: 

Untuk aliran dalam bahan baku dan atau komponen utama: 

a. Berapa banyak permintaan atau berapa dan kapan material akan 

diminta? 

b. Berapa banyak produk yang akan dikirim pada satu waktu? 

c. Seberapa sering terjadinya proses pengiriman? 

d. Bagaimana pengiriman dilakukan? 

e. Package apa yang digunakan? 

f. Berapa lama waktu pengiriman? 

g. Sebagai tambahan informasi, seperti lebih dari satu penyuplai untuk 

memberikan nomer bagian material? 

 

Untuk internal proses: 

a. Apa tahapan utama pada perusahaanmu? 

b. Berapa lama tahapan proses pada setiap departemen? 
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c. Gudang mana yang digunakan? 

d. Pada tahapan mana dilakukan Quality Control dan standarisasi yang 

akan dipakai pada cacat produk? 

e. Adakan pengulangan tahapan proses? 

f. Berapa waktu yang dihasilkan pada setiap proses? 

g. Berapa banyak prosuk yang dibuat dan berpindah pada setiap proses? 

h. Berapa lama waktu proses yang dibutuhkan? 

i. Berapa banyak produk yang diperiksa pada setiap poses? 

j. Berapa jam per hari yang dibutuhkan pada setiap stasiun kerja? 

k. Berapa banyak operator yang bekerja pada setiap stasiun kerja? 

l. Berapa banyak waktu pengganti pada setiap stasiun kerja? 

m. Dimana tempat penyimpanan untuk menyimpan stok, dan berapa 

banyak? 

n. Apakah terjadi bottleneck? 

 
Gambar 2.4 Fase Ketiga Big Picture Mapping 

(Sumber: Hines & Taylor, 2000) 
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4. Fase Keempat, Jaringan Fisik dan Aliran Informasi 

Ajukan pertanyaan tentang relasi aliran informasi dan aliran fisik dan 

gambarkan panah untuk menunjukkan hubungannya 

a. Jadwal informasi yang digunakan? 

b. Instruksi kerja apa saja yang dilakukan saat proses produksi? 

c. Dimana informasi dan instruksi dikirimkan dan untuk siapa? 

d. Apa yang terjadi ketika ada masalah pada aliran fisik? 

 
Gambar 2.5 Fase Keempat Big Picture Mapping 

(Sumber: Hiners & Taylor, 2000) 

 

5. Fase Kelima, Melengkapi Peta (Mapping) 

Untuk melengkapi Big Picture Mapping, tambahkan garis dibagian 

paling bawah gambar dengan catatan lead time dan value adding time 

pada proses produksi. Kita juga harus menambahkan value adding time 

dan lead time disetiap variabel yang tersedia dan mengestimasi upper 

and lower limit time. Berikut contoh gambarnya: 
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Gambar 2.6 Fase Kelima Big Picture Mapping 

(Sumber: Hines & Taylor, 2000) 

 

2.3.3 Metode Borda 

Menurut Cheng dan Deek (2009) dalam Meildefi dan Hartati (2013) 

Borda merupakan suatu metode voting yang digunakan pada pengambilan 

keputusan kelompok untuk pemilihan single winner ataupun multiple 

winner. Borda menentukan pemenang dengan memberikan sejumlah poin 

tertentu untuk masing-masing kandidat. Selanjutnya pemenang akan 

ditentukan oleh banyaknya jumlah poin yang dikumpulkan kandidat. Tahap 

penyelesaian kasus dengan fungsi Borda dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a) Penentuan nilai peringkat pada suatu urutan alternatif pilihan dengan 

urutan teratas diberi nilai m dimana m adalah total jumlah pilihan 

dikurangi 1. Posisi pada urutan kedua diberi nilai m-1 dan seterusnya 

sampai pada urutan terakhir diberi nilai 0. 

b) Nilai m digunakan sebagai pengali dari suara yang diperoleh pada posisi 

yang bersangkutan. 
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c) Berdasarkan perhitungan nilai fungsi Borda dari alternatif pilihan 

tersebut, maka pilihan dengan nilai tertinggi merupakan pilihan yang 

paling disukai responden. 

Metode Borda ditemukan oleh Jean-Charles de Borda pada abad ke 18. 

Metode ini digunakan untuk menganalisis keberagaman variabel yang 

diteliti. Keistimewaan metode ini dapat mengatasi kesulitan pada metode 

lain dimana orang-orang/sesuatu yang tidak berada pada ranking pertama 

akan secara otomatis dihapuskan. Contoh perhitungan Metode Borda adalah 

sebagai berikut: 

1. Dari hasil kuisioner, hitung jumlah responden yang menyatakan ranking 

untuk tiap jenis. Misalnya terdapat 4 responden yang menyatakan jenis A 

berada di peringkat 2 dan 3 responden menyatakan jenis berada di 

peringkat 3, maka tuliskan angka 4 pada kolom jenis A peringkat 2 dan 

angka 3 pada kolom jenis A peringkat 3. Hal yang sama dilakukan untuk 

jenis yang lain.  

2. Kalikan angka pada kolom peringkat dengan bobot di bawahnya, 

kemudian tambahkan dengan hasil perkalian pada jenis yang sama, 

kemudian isikan hasilnya pada kolom ranking. Misalnya untuk jenis A, 

(0 x 2) + (4 x 1) + (3 x 0) = 4. 

3. Jumlahkan hasil ranking, yang dalam contoh ini berarti: 4 + 11 + 5 = 20. 

4. Untuk mencari bobot tiap jenis, bagi ranking dengan jumlah ranking. 

Jenis A = 4/20 = 0.2, dan seterusnya.  

5. Jenis dengan bobot tertinggi merupakan yang terpilih. 

Tabel 2.2 Perhitungan Metode Borda 

Jenis 
Peringkat 

Rangking Bobot 
1 2 3 

A 0 4 3 4 0.2 

B 5 1 1 11 0.55 

C 1 3 3 5 0.25 

Bobot 2 1 0 

      (Sumber: Yusuf, 2011) 
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2.3.4 Value Stream Analysis Tools (VALSAT) 

Tergolong dalam tool baru yang telah ditemukan untuk 

menggambarkan seluruh value stream pada perusahaan. Pemilihan tool yang 

tepat dapat dilakukan dengan menggunakan VALSAT (Value Stream 

Analysis Tools), karena setiap mapping tools mempunyai hubugan 

kesesuaian dengan setiap waste (Hines & Taylor, 2000). Hubungan tersebut 

dapat ditunjukkan pada tabel 2.3 dibawah ini: 

Tabel 2.3 The Seven Stream Mapping Tools 

Waste 

Process 

Activity 

Mapping 

Supply 

Chain 

Response 

Matrix 

Production 

Variety 

Funnel 

Quality 

Filter 

Mapping 

Demand 

Amplification 

Mapping 

Decesion 

Point 

Analysis 

Physical 

Structure 

(a) 

Volume 

(b) Value 

Overproduction L M 
 

L M M 
 

Waiting H H L 
 

M M 
 

Excessive 

Transportation 
H 

     
L 

Inapropriate 

Processing 
H 

 
M L 

 
L 

 

Unecessary 

Inventory 
M H M 

 
H M 

 

Unecessary 

Motion 
H L 

     

Defect L 
  

H 
   

 

 

Keterangan: H = Korelasi dan kegunaan tinggi, faktor pengali 9. 

  M = Korelasi dan kegunaan sedang, faktor pengali 3. 

  L = Korelasi dan kegunaan rendah, faktor pengali 1. 

Pemilihan tool yang sesuai didasari dari perkalian pembobotan untuk 

setiap waste dan faktor pengali berdasarkan korelasi dan kegunaan setiap 

tool. Tool dengan nilai terbesar adalah yang paling sesuai untuk 

mengeliminasi waste yang terjadi. 

 

 

(Sumber: Hines, Lamming, Jones, Cousins and Rich, 2000)
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2.4 Konsep Dasar Six Sigma 

Pada dasarnya pelanggan akan puas apabila mereka menerima nilai yang 

mereka harapkan. Apabila produk (barang dan/atau jasa) diproses pada tingkat 

kinerja kualitas Six Sigma, perusahaan boleh mengharapkan 3,4 kegagalan per 

sejuta kesempatan (DPMO) atau bahwa 99,99966 persen dari apa yang 

diharapkan pelanggan akan ada dalam produk (barang dan/atau jasa) itu. Dengan 

demikian, Six Sigma dapat dijadikan ukuran target kinerja proses industri tentang 

bagaimana baiknya suatu proses transaksi produk antara pemasok (industri) dan 

pelanggan (pasar). Semakin tinggi target sigma yang dicapai, semakin baik kinerja 

proses industri. Sehingga 6-sigma otomatis lebih baik daripada 4-sigma dan 3-

sigma. Six Sigma juga dapat dianggap sebagai strategi terobosan yang 

memungkinkan perusahaan melakukan peningkatan luar biasa (dramatik) 

ditingkat bawah dan sebagai pengendalian proses industri yang berfokus pada 

pelanggan dengan memperhatikan kemampuan proses (Gaspersz, 2007). 

 

2.4.1 Perspektif Six Sigma 

Untuk lebih mudahnya, Six Sigma dapat dijelaskan dalam dua 

perspektif, yaitu perspektif statistik dan perspektif metodologi/filosofi 

manajemen. 

1. Perspektif Statistik 

Sigma dalam statistik dikenal sebagai standar deviasi yang akan 

menyatakan nilai simpangan terhadap nilai tengah. Suatu proses 

dikatakan baik apabila berjalan pada suatu rentang yang disepakati. 

Rentang tersebut memiliki batas, batas atas atau USL (Upper 

Spesification Limit) dan batas bawah atau LSL (Lower Spesification 

Limit) proses yang terjadi diluar rentang disebut cacat (defect). Proses 

Six Sigma adalah proses yang hanya menghasilkan 3,4 DPMO (Defect 

per Million Opportunity). 

Six Sigma sesuai dengan arti Sigma, yaitu distribusi atau 

penyebaran (variasi) dari rata-rata (mean) suatu proses atau prosedur. 

Six Sigma diterapkan untuk memperkecil variasi (sigma). 
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2. Perspektif Metodologi/Filosofi Manajemen 

Six Sigma merupakan kegiatan yang dilakukan oleh semua anggota 

perusahaan yang menjadi budaya dan sesuai dengan visi dan misi 

perusahaan. Tujuannya meningkatkan efisiensi proses bisnis dan 

memuaskan keinginan pelanggan, sehingga meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Strategi penerapan Six Sigma yang diciptakan oleh Dr. Mikel 

Harry dan Richard Schroeder disebut sebagai The Six Sigma 

Breaktrough Strategy. Strategi ini merupakan metode sistematis yang 

menggunakan pengumpulan data dan analisa statistik untuk menentukan 

sumber-sumber variasi dan cara-cara untuk menghilangkannya. 

Upaya peningkatan menuju target six sigma dapat dilakukan 

menggunakan Six Sigma-DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, 

Control). DMAIC digunakan untuk menigkatkan proses bisnis yang 

telah ada, dalam cara sedemikian rupa agar menghasilkan kinerja bebas 

kesalahan (zero defect/errors). 

DMAIC terdiri dari lima tahap utama: (Gaspersz, 2007) 

1. Define  

Mendefinisikan secara formal sasaran peningkatan proses yang 

konsisten dengan permintaan atau kebutuhan pelanggan dan strategi 

perusahaan. 

2. Measure 

Mengukur kinerja proses pada saat sekarang (baseline measurement) 

agar dapat dibandingkan dengan target yang diterapkan. 

3. Analyze 

Menganalisis hubungan sebab-akibat berbagai faktor yang dipelajari 

untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang perlu dikendalikan. 

4. Improve 

Mengoptimalisasi proses menggunakan analisis-analisis seperti 

Failure Mode Effect Analysis (FMEA), dan lain-lain, untuk 

mengetahui dan mengendalikan kondisi optimum proses. 
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5. Control 

Melakukan pengendalian terhadap proses secara terus-menerus 

untuk meningkatkan kapabilitas proses menuju target Six Sigma. 

 

2.5 Konsep Lean Six Sigma 

Lean dapat dideinisikan sebagai suatu pendekatan sistematik dan sistematik 

untuk menghilangkan pemborosan atau aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai 

tambah (non-value-adding-activities) melalui peningkatan terus-menerus secara 

radikal 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. 

Six Sigma dapat didefinisikan sebagai suatu metodologi yang menyediakan 

alat-alat untuk peningkatan proses bisnis dengan tujuan menurunkan variasi 

proses dan meningkatkan kualitas produk. Pendekatan Six Sigma merupakan 

sekumpulan konsep dan praktik yang berfokus pada penurunan variasi proses dan 

penurunan kegagalan atau kecacatan produk. Elemen-elemen yang penting dalam 

Six Sigma, adalah: (1) memproduksi hanya 3,4 cacat untuk setiap satu juta 

kesempatan atau operasi, 3,4 DPMO (Defect Per Million Opportunities), (2) 

inisiatif-inisiatif penigkatan proses untk mencapai tingkat kinerja enam sigma. 

Lean Six Sigma yang merupakan kombinasi antara Lean dan Six Sigma yang 

dapat didefiniskan sebagai suatu filosofi bisnis, pendekatan sistemik dan sitematik 

untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas-

aktivitas yang tidak bernilai tambah (non-value-added activities) melalui 

peningkatan terus-menerus radikal (radical continuous improvement) untuk 

mencapai tingkat kinerja enam sigma, dengan cara mengalirkan produk dan 

informasi menggunakan sistem tarik (pull system) dari pelanggan internal dan 

eksternal untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan berupa hanya 

memproduksi 3,4 cacat untuk setiap satu juta kesempatan atau operasi-3,4 DPMO 

(Defect Per Million Opportunities). 

Melalui pengintegrasian kekuatan-kekuatan Lean dan Six Sigma kita dapat 

membangun kerangka kerja Lean Six Sigma (sering disingkat Lean-Sigma) untuk 
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mencapai Lean Six Sigma Enterprise System (sering disingkat Lean-Sigma 

Enterprise System). 

Pendekatan Lean bertujuan untuk menghilangkan pemborosan (waste 

elimination), memperlancar aliran material, produk dan informasi, serta 

peningkatan terus-menerus. Sedangkan pendekatan Six Sigma bertujuan untuk 

mereduksi variasi (variation reduction), pengendalian proses dan peningkatan 

terus-menerus. Integrasi Lean dan Six Sigma (disebut Lean Six Sigma) akan 

meningkatkan kinerja bisnis dan industri melalui peningkatan kecepatan (shorter 

cycle time) dan akurasi (zero defect). Pendekatan Lean akan menyingkapan Non-

Value Added (NVA) dan Value Added (VA) serta membuat Value Added mengalir 

secara lancar sepanjang value stream processes, sedangkan Six Sigma akan 

mereduksi variasi Value Added itu (Gaspersz, 2007).  

 

2.5.1 Diagram Pareto 

Menurut Mitra dalam Mardiansyah dan Ikhwana (2013) Diagram pareto 

diperkenalkan oleh seorang ahli yaitu Vilfredo Pareto (1848-1923). Diagram 

pareto ini merupakan suatu gambar yang mengurutkan klasifikasi data dari 

kiri ke kanan menurut urutan rangking tertinggi hingga terendah. Hal ini 

dapat membantu menemukan permasalahan yang paling penting untuk 

segera diselesaikan (rangking tertinggi). Diagram pareto juga dapat 

mengindentifikasikan masalah yang paling penting yang mempengaruhi 

usaha perbaikan kualitas dan memberikan petunjuk dalam mengalokasikan 

sumber daya yang terbatas untuk menyelesaikan masalah.  

Selain itu, diagram pareto juga dapat digunakan untuk membandingkan 

kondisi proses, misalnya ketidaksesuaian proses sebelum dan setelah 

diambil tindakan perbaikan terhadap proses. Penyusunan diagram pareto 

sangat sederhana. Menurut Mitra (1993) dan Besterfield (1998), proses 

penyusunan diagram pareto meliputi enam langkah yaitu:  

1. Menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data, misalnya 

berdasarkan masalah, penyebab, jenis ketidaksesuaian, dan sebagainya. 
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2. Menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan karakteristik-

karakteristik tersebut, misalnya rupiah, frekuensi, unit, dan sebagainya. 

3. Mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang telah ditntukan. 

4. Merangkum data dan membuat rangking kategori data tersebut dari yang 

terbesar hingga yang terkecil. 

5. Menghitung frekuensi kumulatif atau persentasi kumulatif yang 

digunakan. 

6. Menggambarkan diagram batang, menunjukan tingkat kepentingan relatif 

masing-masing masalah. Mengidentifikasi beberapa hal yang penting 

untuk mendapat perhatian. 

Adapaun gambar mengenai diagram pareto dapat dilihat pada Gambar 2.7 
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Gambar 2.7 Diagram Pareto 

(Sumber: Besterfield,1998) 
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2.5.2 DPMO dan Nilai Sigma 

Six Sigma sebagai sistem pengukuran menggunakan Defect per Million 

Opportunity (DPMO) sebagai satuan pengukuran. DPMO merupakan 

ukuran yang baik bagi kualitas produk ataupun proses, sebab berkorelasi 

langsung dengan cacat, biaya dan waktu yang terbuang. Berikut adalah alur 

untuk mendapatkan nilai Six Sigma: (Eckes, 2003) 

1. Identifikasi CTQ (Critical to Quality) 

2. Banyak unit yang cacat dan banyak unit yang diperiksa 

3. Hitung DPO (Defect per Opportunity) 

                                       

4. Hitung DPMO (Defect per Million Opportunity) 

                                           

5. Konversi DPMO ke Nilai Sigma  

Hasil-hasil dari peningkatan kualitas dapat diukur berdasarkan nilai 

DPMO terhadap nilai sigma yang ditunjukkan dalam tabel: 

Tabel 2.4 Manfaat Dari Pencapaian Beberapa Tingkat Sigma 

Tingkat Pencapaian 

Sigma 
DPMO Keterangan 

1-Sigma 691.462 Sangat tidak kompetitif 

2-Sigma 308.534 Rata-rata industri Indonesia 

3-Sigma 66.807  

4-Sigma 6.210 Rata-rata industri USA 

5-Sigma 233 Rata-rata industri Jepang 

6-Sigma 3.4 Industri kelas dunia 

(Sumber: Gaspersz, 2007) 
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2.5.3 Root Cause Analysis (RCA) 

Root Cause Analysis (RCA) merupakan suatu metodologi untuk 

mengidentifikasi dan mengoreksi sebab-sebab yang fungsional. Metode 

RCA sangat berguna untuk menganalisis suatu kegagalan sistem tentang hal 

yang tidak diharapkan yang terjadi, bagaimana hal itu bisa jadi, dan 

mengapa hal itu bisa terjadi. Tujuan dari penggunaan RCA adalah untuk 

mengetahui penyebab masalah atau kejadian untuk mengidentifikasi akar-

akar penyebab masalah tersebut. Jika akar penyebab dari suatu masalah 

tidak teridentifikasi, maka hanya akan mengetahui gejalanya saja dan 

masalah itu sendiri akan tetap ada (Syawalluddin, M.W, 2015). 

Langkah-langkah RCA antara lain yaitu mengidentifikasi dan 

memperjelas definisi undesired outcome, mengumpulkan data, 

menempatkan kejadian-kejadian dan kondisi-kondisi pada event and causal 

factor table (tabel kejadian dan faktor penyebab), gunakan tabel penyebab 

atau metode yang lain untuk mengidentifikasi seluruh penyebab yang 

berpotensi, mengidentifikasi mode kegagalan samapai dengan mode 

kegagalan paling bawah, dan lanjutkan pertanyaan “mengapa” untuk 

mengidentifikasikan root causes yang paling kritis (Syawalluddin, M.W, 

2015). 

 

2.5.4 5W + 1H 

Metode 5W + 1H ini digunakan pada tahap improve. 5W + 1H adalah 

(1) What, apa yang menjadi target utama dari perbaikan kualitas? (2) Why, 

mengapa rencana tindakan diperlukan? (3) Where, dimana rencana tersebut 

dilaksanakan? (4) Who, siapa yang akan mengerjakan aktivitas rencana itu? 

(5) When, kapan tindakan ini akan dilaksanakan? (6) How, bagaimana 

mengerjakan rencana tersebut? Contoh petunjuk penggunaan metode 5W + 

1H untuk pengembangan rencana tindakan dapat dilihat dalam tabel 2.5 di 

bawah ini. 
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Tabel 2.5 Penggunaan Metode 5W +1H untuk Pengembangan Rencana Tindakan 

Jenis 5W + 1H Deskripsi Tindakan 

Tujuan 

Utama 

What 

(Apa) 

Apa yang menjadi target utama dari 

perbaikan atau peningkatan kualitas? Merumuskan target 

sesuai dengan 

kebutuhan 

pelanggan. 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

(Kenapa) 

Mengapa rencana tindakan itu 

diperlukan? Penjelasan tentang 

kegunaan dari rencana tindakan yang 

dilakukan 

Lokasi 
Where 

(Dimana) 

Dimana rencana tindakan ini akan 

dilaksanakan? Apakah aktivitas ini 

harus dikerjakan disana? 
Mengubah sekuens 

atau urutan 

aktivitas atau 

mengkombinasikan 

aktivitas – aktivitas 

yang dapat 

dilaksanakan 

bersama. 

Sekuens 

(Urutan) 

When 

(Kapan) 

Bilamana aktivitas rencana tindakan 

itu akan terbaik untuk dilaksanakan? 

Apakah aktivitas itu akan 

dilaksanakan kemudian? 

Orang 
Who 

(Siapa) 

Siapa yang akan mengerjakan 

aktivitas 

rencana tindakan itu? Mengapa harus 

orang 

itu yang ditunjuk untuk mengerjakan 

aktivitas itu?  

Metode 
How 

(Bagaimana) 

Bagaimana mengerjakan aktivitas 

rencana 

tindakan itu? Apakah metode yang 

diberikan 

sekarang merupakan metode terbaik?  

Menyederhanakan 

aktivitas – aktivitas 

rencana tindakan 

yang ada. 

(Sumber: Gaspersz, 2002) 




