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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Kualitas 

2.2.1 Definisi Kualitas 

Pengertian konsep kualitas telah diberikan oleh banyak pakar 

dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, berikut ini adalah 

pengertian kualitas dari beberapa pakar antara lain : 

1. Menurut Joseph Juran, kualitas adalah kesesuaian untuk 

penggunaan (fitness for use), ini berarti bahwa suatu produk atau jasa 

hendaklah sesuai dengan apa yang diperlukan atau diharapkan oleh 

pengguna. 

2. Menurut Edward Deming, suatu tingkat yang dapat diprediksi dari 

keseragaman dan kebergantungan pada biaya rendah dan sesuai 

dengan pasar. 

3. Menurut Feigenbaum, pengertian kualitas adalah keseluruhan 

karakteristik produk dan jasa yang meliputi marketing, engineering, 

manufacture dan maintenance, di mana produk dan jasa tersebut 

dalam pemakaiannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan 

pelanggan. 

4. Menurut Elliot, pengertian kualitas ialah sesuatu yang berbeda untuk 

orang yang berbeda dan tergantung pada waktu dan tempat atau 

dikatakan sesuai dengan tujuan. 

5. Menurut Crosby, pengertian kualitas adalah kesesuaian dengan 

kebutuhan yang meliputi availbility, delivery, reliability, 

maintainability dan cost effectiveness. 

6. Menurut Goetch dan Davis, kualitas adalah suatu kondisi dinamis 

yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang diharapkan. 

7. Dalam ISO 8402 dan SNI (Standar Nasional Indonesia), kualitas 

adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang 
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kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan 

secara tegas maupun tersamar. Istilah kebutuhan diartikan sebagai 

spesifikasi yang tercantum dalam kontrak maupun kriteria-kriteria 

yang harus didefinisikan terlebih dahulu.  

8. Menurut ASQC (American Society For Quality Control), kualitas 

merupakan totalitas dari karakteristik atau ciri-ciri dari suatu produk 

atau jasa yang dapat menunjang kemampuan produk tersebut untuk 

memberikan 

 

2.2.2 Dimensi Kualitas  

2.2.2.1. Dimensi Kualitas Produk 

Terdapat  beberapa dimensi kualitas produk, yang terdiri dari (Russel & 

Taylor, 1995) : 

1. Performance, karakteristik dasar suatu produk, misalnya kinerja gas suatu 

mobil. 

2. Feature, kelengkapan intem pada keutamaan dasar suatu produk, misalkan 

adanya stereo CD pada interior suatu mobil. 

3. Reliability, keandalan suatu produk sesuai dengan yang diharapkan, 

misalnya dalam beberapa kali pembelian produk yang sama, kualitasnya 

sama bagusnya. Atau pada restoran yang sama dengan produk yang sama, 

dan dengan rasa yang sama pada waktu pembelian yang berbeda. 

4. Conformance, kesesuaian dengan standar, misalnya helm yang berkualitas 

sesuai dengan standar yaitu tidak mudah pecah saat jatuh. 

5. Durability, keawetan suatu produk berkaitan dengan jangka waktu 

pemakaian, misalnya tas yang berkualitas adalah tas yang awet dipakai 

pada beberapa tahun. 

6. Serviceability, kemampuan suatu produk untuk diperbaiki, misalnya jika 

suku cadang kendaraan bermotor rusak, dapat diperbaiki atu diganti 

dengan mudah. 

7. Aesthetic, bagaimana bau, rasa, suara, maupun penampilan suatu produk, 

misalnya rasa gurih pada produk donat.  
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2.2.2.2. Dimensi Kualitas Jasa 

Menurut Parasuraman (1988), kualitas pelayanan dapat dilihat dari lima 

dimensi antara laian : 

1. Bukti langsung (tangibles) merupakan kemampuan suatu perusahaan 

dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. 

2. Keandalan (reliability) kemampuan perusahaan untuk memberikan 

pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. 

3. Ketanggapan (responsiveness) merupakan suatu kebijakan untuk 

membantu dan memberikan pelayanan yang cepat (responsif) dan tepat 

kepada pelanggan dan penyampaian informasi yang jelas. 

4. Jaminan (assurance) merupakan pengetahuan kesopansantunan, dan 

kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya 

para pelanggan kepada perusahaan. 

 

2.2.3 Langkah-Langkah Pengendalian Kualitas 

Menurut Ginting (2007), ada beberapa tahap langkah-langkah 

pengendalian kualitas, yaitu :   

1. Plan (perencanaan) mencakup : 

a. Tentukan objek. 

Tentukan objek/tema sesuai dengan prioritas masalah problema yang 

ada diperusahaan dan yang akan diselesaikan. 

b. Tentukan problemanya. 

i. Ukuran apa yang dapat dipakai untuk menunjukkan adanya 

problema dan kumpulkan data yang diperlukan. 

ii. Stratifikasi data yang ada dari berbagai segi dan buat diagram, 

grafik sehingga dapat memberi gambaran yang jelas. 

iii. Tentukan problema pada data yang ada dari berbagai segi dan 

buat diagram, grafik sehingga dapat memberi gambaran yang 

jelas. 
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iv. Kelompokan problema kedalam 2 kelompok yaitu problema 

yang sudah diketahui penyebabnya dan problema yang belum 

diketahui penyebabnya yang merupakan analisis sebab akibat. 

c. Cari penyebabnya. 

i. Daftarkan semua sebab yang mungkin. 

ii. Teliti dan pastikan sebab yang paling mungkin dan paling 

berpengaruh. 

d. Cari penyebabnya. 

Daftarkan cara penanggulangan yang mungkin dan pelajari serta 

pilih cara penanggulangan yang efektif terhadap penyebab utama, 

seperti : 

i. Mengapa penanggulangan itu perlu (why) 

ii. Apa tujuan penanggulangan itu dilakukan (what) 

iii. Dimana penanggulangan itu akan dilaksanakan (where) 

iv. Kapan penanggulangan akan dilaksanakan (when) 

v. Siapa yang akan melaksanakan (who) 

vi. Bagaimana pelaksanaannya (how) 

2. Do (laksanakan) mencakup : 

Laksanakan yaitu pelaksanaan penanggulangan harus sesuai dengan 

rencana penanggulangan. 

3. Check (periksa) mencakup : 

Teliti hasilnya 

a. Teliti hasil yang diperoleh, bandingkan dengan keadaan semula, 

sesuai dengan data yang ada. 

b. Teliti apakah ada akibat lain. 

c. Kembali ke langkah 3 bila tidak melihat pengaruhnya. 

4. Act (aksi) mencakup :  

a. Standarisasi 

Digunakan untuk mencegahnya timbulnya persoalan yang sama. 

Setelah hasil yang telah dicapai haruslah dibuat standar masing-

masing. 



8 
 

b. Masalah yang masih ada 

Bila masih terdapat masalah, kembalilah kepada langkah pertama 

untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan disamping itu pikirkan 

perbaikan yang masih dapat dilakukan terhadap kegiatan yang 

sudah dilakukan. 

Jadi menurut kutipan di atas mengapa diperlukan langkah-langkah 

pengendalian yaitu agar suatu barang atau produk dapat dicegah atau 

diperbaiki dari tahap ke tahap dan dapat terkendali dengan benar 

kualitasnya serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan apa yang 

diharapkan. 

 

(Sumber : Jay Heizer dan Barry Render  2015) 

Gambar 2.1 Siklus PDCA 

2.2.4 Alat Bantu Pengendalian Kualitas  

Terdapat tujuh alat pengendalian kualitas yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan dan menganalisis maslah-masalah kualitas yang sedang 

dihadapi agar masalah tersebut dapat dikendalikan. Berikut tujuh alat (seven 

tools) untuk mengendalikan kualitas (Ginting, 2007) : 

 

1. 
perencanaan

2. 
pelaksanaan

3. pengecekan

4. tindakan
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1. Pareto Diagram 

2. Cause and Effect Diagram 

3. Stratification 

4. Check Sheet 

5. Histogram 

6. Scatter Diagram 

7. Chart  

Menurut Ginting (2007),  fungsi tujuh alat pengendalian kualitas adalah 

untuk meningkatkan kemampuan perbaikan  proses, sehingga akan diperoleh : 

a. Peningkatan kemampuan berkompetensi 

b. Penurunan cost of quality dan peningkatan fleksibilitas harga 

c. Meningkatkan produktivitas sumber daya 

Adapun maksud dan tujuan penggunaan seven tools adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui masalah 

b. Mempersempit ruang-ruang lingkup masalah 

c. Mencari faktor yang diperkiran merupakan penyebab 

d. Memastikan faktor yang diperkirakan menjadi penyebab 

e. Mencegah kesalahan akibat kurang hati-hati 

f. Melihat akibat perbaikan 

g. Mengetahui  hasil yang menyipang atau terpisah dari hasil lainnya 

Dari penjelasan di atas bahwa penggunaan seven tools dapat membuat 

proses perbaikan kualitas atau peningkatan kualitas agar lebih baik lagi serta 

dapat tercapainya standar yang ditetapkan dari kualitas suatu barang atau jasa 

tersebut 

2.2.4.1. Diagram Pareto  

Diagram pareto merupakan diagram yang terdiri dari atas grafik 

yang menggambarkan perbandingan masing-masing jenis data terhadap 

keseluruhan (Ginting, 2007) 

Kegunaan diagram pareto antara lain : 
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1. Menunjukkan persoalan-persoalan utama. 

2. Menunjukkan perbandingan masing-masing persoalan. 

3. Menunjukkan tingkat perbaikan setelah tindakan perbaikan. 

4. Menunjukkan masing-masing persoalan sebelum dan sesudah 

perbaikan. 

Menurut  Heizer dan Render (2015),  grafik pareto adalah metode 

dalam mengorganisasikan kesalahan, atau cacat untuk membantu fokus 

atau usaha penyelesaian masalah. Diagram pareto dibuat untuk 

menemukan atau mengetahui masalah atau penyebab yang merupakan 

kunci dalam penyesuaian masalah dan perbandingan terhadap 

keseluruhan. Dengan mengetahui penyebab-penyebab yang dominan 

maka kita akan bisa menetapkan prioritas perbaikan. Perbaikan pada 

faktor penyebab yang dominan ini akan membawa pengaruh yang lebih 

besar dibandingkan dengan penyelesaian penyebab yang tidak berarti. 

Langkah-langkah pembuatan diagram pareto adalah sebagai berikut : 

1. Kumpulkan data dan susun data berdasarkan jumlah yang 

paling besar ke yang paling kecil. 

2. Gambar grafik dengan sumbu Y sebagai jumlah data dan 

sumbu X sebagai kategori data dan diagram dengan skala tepat. 

3. Gambarkan diagram batang pada sumbu X sesuai kategori data 

dan jumlahkan mulai dari jumlah data terbesar hingga terkecil. 

4. Dengan menggunakan tabel kumulatif gambar grafik 

kumulatifnya. 

Setelah didapat diagram pareto maka dapat kita simpulkan 

kategori manakah yang paling dominan dari tiap kategori. 

Skala presentase kumulatif pada saat digunakan harus sesuai 

dengan dolar atau skala frekuensi seperti 100% harus 

disamakan nilainya sebagai dolar atau frekuensi total. 

Penggunaan dari diagram pareto adalah proses yang tidak 

pernah berakhir. Menurut Ginting (2007), diagram pareto 
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adalah suatu alat untuk peningkatan kualitas yang kuat. Ini 

dapat diaplikasikan untuk mengidentifikasikan masalah dan 

pengukuran dari suatu tingkat kemajuan. Berikut gambar 

diagram pareto 

 

(Sumber Juran,1999) 

Gambar 2.2 Diagram Pareto 

 

2.2 Konsep Six Sigma 

2.2.1 Definisi Six Sigma 

Terdapat banyak pengertian six sigma antara lain six sigma dapat 

diartikan sebagai teknologi canggih yang digunakan untuk para 

statiskawan dalam memperbaiki atau mengembangkan proses atau produk. 

Terdapat banyak pengertian six sigma.  Six sigma dapat diartikan sebagai 

teknologi canggih yang digunakan untuk para statiskawan dalam 

memperbaiki atau mengembangkan proses atau produk. 

Secara harfiah, six sigma adalah suatu besaran yang kita bisa 

terjemahkan secara gampang sebagai sebuah  proses yang  memiliki 

kemungkinan cacat  sebanyak 3,4 kegagalan dalam  satu juta  kesempatan 

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

pelanggan akan ada dalam  produk (barang atau jasa) itu (Gaspersz, 2007).   

Beberapa definisi lain dari six sigma antara lain (six sigma handbook) :  
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 Six sigma adalah sebuah pengukuran, dimana menghitung defect-

defect yang terjadi di dalam sebuah proses dan hasilnya 

ditampilkan dalam bentuk angka atau grafik yang mendorong kita 

melakukan improvement. 

 Six sigma adalah sebuah bentuk benchmark, karena secara umum 

proses yang kita improve akan dibandingkan dengan yang “best in 

class” 

 Six sigma sebagai sebuah visi. Dalam hal ini six sigma 

mengharapkan tidak terjadi defect dalam sebuah proses yang juga 

diharapkan oleh semua organisasi. 

 Six sigma sebagai sebuah sistem yang digunakan untuk 

menentukan dimana posisi kita saat ini, apa tujuan kita, bagaimana 

mencapai tujuan kita dan bagaimana memonitor pencapaian kita 

waktu demi waktu. 

 Six sigma adalah sebuah alat atau tools yang digunakan untuk 

memperbaiki proses melalui customer focus, perbaikan yang terus 

menerus dan keterlibatan orang-orang, baik di dalam maupun di 

luar organisasi.  

 

2.2.2 Tingkat Pencapaian Sigma 

Six sigma sebagai sistem pengukuran menggunakan Defect per 

Million Opportunities (DPMO) sebagai satuan pengukuran. DPMO 

merupakan ukuran yang baik bagi kualitas produk ataupun proses, sebab 

berkolerasi langsung dengan cacat, biaya dan waktu yang terbuang.  

Menurut Gaspersz (2007), cara menemukan DPMO adalah sebagai berikut 

: 

 

Defect per Unit (DPU) : 

DPU = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑘𝑠𝑖
 



13 
 

 

Defect per Million Opportunities (DPMO) : 

DPMO = 
𝐷𝑃𝑈 𝑥 1.000 .000

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦  𝐾𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛
 

Kemudian menurut Tannady (2015), untuk menemukan nilai sigma dapat 

menggunakan persamaan berikut ini di dalam microsoft excel. 

Nilai sigma = NORM.S.INV ((1000000-DPMO)/1000000) + 1,5 

Untuk dapat melihat lebih jelas tentang sigma level, lihat tabel di bawah ini : 

Tabel 2.1 Hubungan Sigma dan DPMO 

Tingkat pencapaian Sigma DPMO 

1-sigma 691.462 (sangat tidak kompetitif) 

2-sigma 308.538 (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) 

2.2.3 Metodologi Six Sigma 

Pendekatan metode six sigma yang dibutuhkan untuk melakukan 

peningkatan terus menerus yaitu penekatan yang sistematis berdasarkan 

ilmu pengetahuan dan fakta dengan menggunakan peralatan, pelatihan dan 

pengukuran, sehingga semua kebutuhan pelanggan dapat terpenuhi.  

Terdapat pendekatan yang digunakan dalam pendekatan metode six sigma, 

yaitu sebagai berikut : 
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2.2.3.1   DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) 

Metodoloagi DMAIC digunakan pada saat sebuah perusahaan sudah 

terdapat sebuah produk jadi atau produk yang masih dalam tahap proses, 

namun belum mencapai spesifikasi yang dibutuhkan oleh pelanggan. 

Berikut adalah penjelasan dari metodologi DMAIC : 

1. Define, menentukan tujuan proyek dan ekspektasi pelanggan. 

2. Measure, mengukur proses untuk dapat menentukan kinerja sekarang 

atau sebelum mengalami perbaikan. 

3. Analyze, menganalisa dan menentukan akar permasalahan dari suatu 

cacat atau kegagalan. 

4. Improve, memperbaiki proses menghilangkan atau mengurangi jumlah 

cacat atau kegagalan. 

5. Control, mengawasi kinerja proses yang akan datang setelah 

mengalami perbaikan. 

Ada lima tahap dalam  menerapkan strategi six sigma yaitu Define-

Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC), dimana tahapannya 

merupakan tahapan yang berulang atau membentuk siklus peningkatan 

kualitas dengan six sigma. Siklus DMAIC dapat digambarkan sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Gaspersz, 2007) 

Gambar 2.3 Siklus DMAIC 

1. Define

2. 
Measure

3. 
Analyze

4. 
Improve

5. 
Control
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2.2.3.2     Langkah-Langkah Six Sigma 

a. Define  

Menurut Pande (2002),  langkah ini adalah langkah operasional awal 

dalam program peningkatan kualitas six sigma. Pada tahap define 

ada 2 hal yang perlu dilakukan yaitu : 

1. Mendefinisikan proses inti perusahaan 

Proses inti adalah suatu rantai tugas, biasanya mencakup 

berbagai departemen atau fungsi yang mengirimkan nilai 

(produk, jasa, dukungan, informasi) kepada para pelanggan 

eksternal. Dalam hal pemilihan tema six sigma pertama-tama 

yang dilakukan adalah mempertimbangkan adan menjelaskan 

tujuan dari suatu proses ini akan dievaluasi.  

2. Mendefinisikan kebutuhan spesifik kebutuhan pelanggan 

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi pemain paling 

penting didalam semua proses, yakni pelanggan, pelanggan bisa 

internal maupun eksternal adalah tugas Black Belt dan tim untuk 

menentukan dengan baik apa yang diinginkan pelanggan 

eksternal. Pekerjaan ini membuat sura pelanggan (voice to 

customer – VOC) menjadi hal yang menantang. Dalam hal 

mendefinisikan kebutuhan spesifik dari pelanggan adalah 

memahami dan membedakan diantara dua kategori persyaratan 

kritis, yaitu persyaratan output dan persyaratan pelayanan.  

b. Measure 

Dalam langkah yang kedua dalam tahapan operasional pada program 

peningkatan kualitas six sigma terdapat 3 hal pokok yang dilakukan 

yaitu: (Gaspersz, 2002) 

1. Menentukan karakteristik kualitas kunci 

CTQ ditetapkan berhubungan langsung dengan kebutuhan 

spesifik pelanggan yang diturunkan secara langsung dari 

persyaratan-persyaratan output dan pelayanan. Dalam buku lain 
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menyebutkan bahwa karakteristik kualitas sama dengan jumlah 

kesempatan penyebab cacat. 

2. Mengembangkan rencana pengumpulan data 

Pada dasarnya pengukuran karakteristik kualitas dapat dilakukan 

pada tiga tingkat, yaitu : 

c. Rencana pengukuran tingkat proses, adalah mengukur 

setiap langkah atau aktivitas dalam proses yang 

mengendalikan dan mempengaruhi karakteristik kualitas 

output yang diinginkan. Tujuan dari pengukuran ini adalah 

mengidentifikasi setiap perilaku yang mengatur setiap 

langkah dalam proses. 

d. Pengukuran tingkat output, mengukur karakteristik kualitas 

output yang dihasilkan suatu proses dibandingkan dengan 

karakteristik kualitas yang diinginkan pelanggan. 

e. Rencana pengukuran tingkat outcome, mengukur 

bagaimana baiknya suatu produk atau jasa itu memenuhi 

kebutuhan spesifik dari pelanggan. Jadi pada tingkat ini 

adalah mengukur kepuasan pelanggan dalam menggunakan 

produk atau jasa yang diserahkan kepada pelanggan 

(Gaspersz,2002) 

f. Pengukuran baseline kinerja 

 

c. Analyze 

Analyze merupakan langkah operasional ketiga dalam program 

peningkatan kualitas. Pada tahap ini kita perlu melakukan beberapa 

hal berikut ini :  

1. Mengidentifikasi jenis-jenis cacat yang terjadi dan membuat 

prioritas cacat mana yang memiliki kontribusi dominan 

terhadap menurunnya kualitas produk seacara keseluruhan.  

2. Menginventarisasi dan menganalisa berbagai akar penyebab 

masalah dari cacat-cacat yang dominan tersebut, ditinjau dari 
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segi man, machine, method, material dan measurement 

menggunakan Five-M-Checklist. 

3. Mencari penyebab yang paling dominan diantara seluruh 

daftar akar penyebab masalah diatas.  

d. Improve 

Setelah sumber-sumber dan akar penyebab masalah kualitas 

teridentifikasi, maka perlu dilakukan penetapan rencana tindakan 

untuk melakukan peningkatan kualitas six sigma. Pada dasarnya 

rencana-rencana daya serta prioritas dan atau alternatif yang 

dilakukan dalam implementasi dari rencana tersebut. 

e. Control 

Perlu adanya pengawasan untuk meyakinkan bahwa hasil yang 

diinginkan sedang proses pencapaian. Hasil dari tahap improve harus 

diterapkan dalam kurun waktu tertentu dapat dilihat pengaruhnya 

terhadap kualitas produk yang dihasilkan. Pada tahap ini hasil-hasil 

peningkatan kualitas didokumentasikan dan disebarluaskan, praktek-

praktek terbaik yang sukses dalam meningkatkan proses 

distandarisasi dan disebarluaskan, prosedur-prosedur 

didokumentasikan dan dijadikan pedoman kerja standar, serta 

kepemilikan atau tanggung jawab ditransfer dari tim six sigma 

kepada pemilik atau penanggung jawab proses. 

 

2.3 Lean 

2.3.1 Definisi Lean 

 Lean adalah suatu upaya terus menerus untuk menghilangkan 

pemborosan (waste) dan meningkatkan nilai tambah (value added) produk 

(barang 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 waste-to-waste ratio) (Gaspersz, 2007).  
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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 eliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah (non-

value-adding activities) dalam desain, produksi (untuk bidang manufaktur) 

atau operasi (untuk bidang jasa), dan supply chain management, yang 

berkaitan langsung dengan pelanggan. 

Sedangkan prinsip mendasar dalam eliminasi waste menurut konsep 

lean thinking adalah (Hines dan Taylor, 2000), : 

1. Menentukan apa yang dapat dan tidak dapat menciptakan nilai 

dipandang dari prespektif konsumen. 

2. Mengidentifikasi keseluruhan langkah yang perlu untuk 

mendesain, memesan, dan memproduksi produk berdasarkan 

keseluruhan value  stream untuk mengetahui waste yang tidak 

memiliki nilai tambah. 

3. Melaksanakan langkah yang memberi nilai tambah terhadap 

value stream tanpa jeda, aliran balik, menunggu, maupun cacat. 

4. Hanya membuat apa yang diinginkan konsumen. 

5. Mengusahakan kesempurnaan melalui penanganan waste secara 

berlanjut. 

 

2.3.2 Tipe Aktivitas 

Terdapat 3 jenis aktivitas dalam organisasi (Hines dan Taylor, 2000)  

a. Value adding (VA), aktivitas ini menurut konsumen mempunyai 

nilai tambah terhadap produk atau jasa. Contohnya mengubah biji 

besi menjadi mobil, atau memperbaiki mobil rusak di jalan tol. 

b. Non-value adding (NVA), aktivitas ini menurut konsumen tidak 

mempunyai nilai tambah terhadap produk atau jasa. Aktivitas ini 

termasuk waste dan harus dieliminasi. Contohnya operator 

mensetting mesin karena mesin eror. 
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c. Necessary but non-value adding (NNVA), aktivitas ini menurut 

konsumen tidak mempunyai nilai tambah terhadap produk atau jasa 

tetapi dibutuhkan. Contohnya memeriksa setiap produk diakhir 

proses karena prosesnya menggunakan mesin tua yang tidak dapat 

diandalkan. 

 

2.3.3 Konsep Dasar Waste  

 Waste dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas kerja yang tidak 

memberikan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi output 

sepanjang. Berdasarkan prespektif  lean, semua jenis pemborosan yang 

terdapat sepanjang proses value stream, yang mentransformasikan input 

menjadi output, harus dihilangkan guna meningkatkan nilai produk 

(barang atau jasa) (Gasperz, 2007). 

Menurut Shigeo Shingo waste didefinisikan menjadi 7 macam (Hines dan 

Taylor, 2000), yaitu: 

1. Over production 

Jenis pemborosan ini terjadi karena produksi berlebih dari kualitas 

yang dipesan oleh pelanggan. Memproduksi lebih dari yang 

dibutuhkan dan stok yang berlebih merupakan waste kategori ini. 

Penyebabnya: menggunakan perkiraan saja, tidak ada perhitungan 

yang pasti mengenai permintaan periode berikutnya, proses setup 

yang lama, penjadwalan produksi yang kurang terencana, beban kerja 

dari pekerja atau mesin tidak seimbang. 

2. Defect 

Waste kategori ini terjadi karena kecacatan atau  kegagalan produk 

setelah melalui suatu proses. Berhubungan dengan masalah kualitas 

produk atau rendahnya performasi pengiriman. Penyebabnya : 

kurangnya proses kontrol, perencanaan maintenance yang kurang 

matang, pendidikan atau pelatihan yang dilakukan tidak sesuai, desain 

produk kurang bagus. 
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3. Inventory 

Waste kategori ini meliputi persediaan. Persediaan termasuk waste 

dalam proses produksi karena material yang tidak dibutuhkan harus 

disimpan. Penyebabnya : solusi perusahaan terhadap masalah yang 

tidak diinginkan, kerumitan produk, penjadwalan produksi yang 

kurang terrencana, perencanaan terhadap permintaan pasar kurang 

bagus, proses yang tidak capable. 

4. Processing 

Waste kategori ini terjadi karena langkah-langkah proses yang panjang 

dari yang seharusnya sepanjang proses value stream. Waste kategori 

ini meliputi proses atau prosedur yang tidak perlu, pengerjaan pada 

produk tetapi tidak menambah nilai dari produk itu sendiri. 

Penyebabnya : proses yang tidak efisien dan efektif dan terlalu 

berlebihan, tidak mampu mengidentifikasikan keingan konsumen, 

proses perijinan terlalu rumit, proses kerja dengan peralatan, sistem 

yang tidak sesuai, ketidak sesuaian antara standar prosedur kerja 

dengan kenyataan dilapangan, perbedaan metode kerja dengan 

operator. 

5. Transportation 

Waste kategori ini meliputi pemindahan material yang terlalu sering 

dan penundaan pergerakan material. Penyebab utama dari transportasi 

berlebih adalah layout pabrik. Penyebabnya antara lain : tata letak 

pabrik yang kurang sesuai, kurangnya pemahaman terhadap aliran 

proses produksi, area penyimpanan yang telalu luas atau sempit. 

6. Waiting 

Waiting dan waktu tunggu termasuk waste karena hal tersebut tidak 

memberi nilai tambah kepada produk. Penyebabnya : tidak adanya 

rencana maintenance yang matang, lamanya waktu set up, adanya 

masalah dalam kualitas, penjadwalan produksi yang kurang terencana. 
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7. Motion  

Jenis pemborosan yang terjadi karena banyaknya pergerakan dari yang 

seharusnya sepanjang proses value stream. Pergerakan merupakan 

nilai kepada produk. Penyebabnya : metode kerja yang tidak konsisten 

atau kurangnya standarisasi, tata letak fasilitas yang kurang sesuai, 

pergerakan ekstra “sibuk” ketika waiting. 

Pada dasarnya dikenal dua kategori utama pemborosan, yaitu Type One 

Waste dan Type Two Waste (Gaspersz,2007) 

1. Type one waste adalah aktivitas kerja yang tidak menciptakan nilai 

tambah dalam proses transformasi input menjadi output sepanjang 

value stream, namum aktivitas itu pada saat sekarang tidak dapat 

dihindarkan karena berbagai alasan. Misalnya, aktivitas inspeksi dan 

penyortiran dari perspektif lean merupakan aktivitas tidak bernilai 

tambah sehingga merupakan waste, namum pada saat sekarang kita 

masih membutuhkan inspeksi dan penyortiran karena mesin dan 

peralatan  yang digunakan sudah tua sehingga tingkat keandalan 

kurang. demikian pula pengawasan terhadap orang, misalnya 

merupakan aktivitas tidak bernilai tambah berdasarkan prespektif 

lean, namun pada saat sekarang kita masih harus melakukannya, 

karena orang tersebut baru saja direkrut oleh perusahaan sehingga 

belum berpengalaman. Dalam konteks ini, aktivitas inspeksi, 

penyortiran, dan pengawasan dikategorikan sebagai Type One Waste 

harus dapat dihilangkan atau dikurangi. 

2. Type Two Waste merupakan aktivitas yang tidak menciptakan nilai 

tambah dan dapat dihilangkan dengan segera. Misalnya menghasilkan 

produk cacat (defect) atau melakukan kesalahan (error) yang harus 

dihilangkan dengan segera. 

Konsep value added activity, incidential (non value added) activity atau 

type one waste, dan type two waste (waste) dapat dilihat pada bagan 

berikut : 
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(Sumber : Gaspersz,2007) 

Gambar 2. 4 Un-Lean (Traditional) Work Activity yang tipikal 

2.4 Konsep Lean Six Sigma 

Lean six sigma merupakan kombinasi antara lean dan six sigma yang 

didefinisikan sebagai suatu filosofi bisnis, pendekatan sistemik dan sistematik 

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 (material, 

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

dari pelanggan internal dan eksternal untuk mengejar keunggulan dan 

kesempurnaan berupa hanya memproduksi 3,4 cacat untuk setiap satu juta 

kesempatan atau operasi. 

Pendekatan lean bertujuan untuk menghilangkan pemborosan (waste 

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

peningkatan terus menerus. Sedangkan pendekatan six sigma bertujuan untuk 

reduksi variasi (variation reduction), pengendalian proses dan peningkatan terus 

menerus. Integrasi lean dan six sigma akan meningkatkan kinerja bisnis dan 

industri melalui peningkatan kecepatan (shorter cycle time) dan akurasi (zero 

defects). Pendekatan lean akan menyingkapkan Non-Value Added (NVA) dan 

Value Added (VA) serta membuat Value Added mengalir secara lancar sepanjang 

WASTE 

(Type two 

Waste)

value 
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work activity non value 

added work 
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value stream processes, sedangkan six sigma akan mereduksi variasi Value 

Added. 

 

(Sumber : Gaspersz, 2007) 

Gambar 2.5  Lean plus Six Sigma 

 

2.4.1 Value Steam Mapping 

Value stream mapping adalah salah satu metode melihat dan memahami 

aliran produksi dan aliran informasi pada keseluruhan produksi dalam pembuatan 

value stream mapping (Mike, 2013) 

Langkah-langkah membuat Value Stream Map (George, 2005) : 

1. Tentukan family produk, layanan yang akan dipetakan. 

Jika terdapat pilihan produk untuk memilih salah satu produk untuk 

identifikasi family. Pilih satu untuk menentukan dan kriteria untuk melilihnya 

adalah: 

a. Memiliki aliran umum ( semua produk/ jasa dalam family pada dasarnya 

menggunakan langkah yang sama). 

b. Memiliki volume dan  biaya yang tinggi. 

Lean
 Waste elimination

- Over production

- Waiting for ...

- Transportation

- Waste in processes

- Excess motion

- Inventory

- Scrap/ rework

 Standard work

 Flow

Six Sigma
 Variation Reduction

- Scrap / Rework

   elimination

- Variable optimization

- Process control

Reducing waste and 

improve speed
Stability and accuracy

Lean + Six Sigma = A powerful
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c. Memenuhi kriteria industri atau kriteria segmentasi lainnya yang penting 

bagi perusahaan.  

d. Memliki dampak terbesar pada pelanggan atau segmen pelanggan pilihan. 

2. Gambar aliran proses. 

a. Meninjau pemetaan proses simbol 

b. Mulailah di akhir proses dengan apa yang disampaikan ke pelanggan dan 

kerjakan di hulu. 

c. Mengidentifikasi kegiatan utama. 

d. Tempatkan kegiatan secara berurutan di peta 

 

 

(Sumber : George, 2005) 

Gambar 2.6 Tahap kedua pembuatan value stream mapping 

 

3. Tambahkan aliran material 

a. Tampilkan pergerakan dari semua material. 

b. Kelompokan material dengan aliran yang sama. 

c. Peta semua subproses 

d. Termasuk beberapa pemeriksaan masuk dan kegiatan pengujuan material 

dan proses.  

e. Tambahkan supplier di proses awal 

f. Lihat simbol 

Customer

Raw material

Daily schedule

Forged material

Daily schedule

Bolts, nuts, washers

Daily schedule

O-ring, besring, 

snap ring

Daily schedule

Assembly

Receiving

Warehouse

Forge Machine Assembly 1 Assembly 2 Distribution

Production

Control

Machine

Production 

Control
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(Sumber : George, 2005) 

Gambar 2.7 Tahap ketiga pembuatan value stream mapping 

 

4. Tambahkan aliran informasi 

a. Peta arus informasi antara aktivitas 

b. Untuk area manufaktur : 

i. Dokumen perintah produksi terkait dengan bagian-bagian 

melalui proses. 

ii. Dokumentasikan sistem penjadwalan dan pelacakan bagian-

bagian saat mereka bergerak melalui proses. 

c. Mendokumentasikan bagaimana proses berkomunikasi dengan 

pelanggan dan pemasok 

d. Mendokumentasikan bagaimana informasi dikumpulkan (elektronik, 

manual, pengamatan) 

 

Customer

Raw material

Daily schedule

Forged material

Daily schedule

Bolts, nuts, washers

Daily schedule

O-ring, besring, 

snap ring

Daily schedule

Supplier

Assembly

Receiving

Warehouse

Forge Machine Assembly 1 Assembly 2 Distribution

Production

Control
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(Sumber : George, 2005) 

Gambar 2.8 Tahap ke 4 pembuatan value streaming mapping 

 

5. Kumpulkan data proses dan menghubungkannya ke kotak pada tabel 

a. Berjalan proses untuk mengamati realita. 

b. Untuk langkah selanjutnya, kumpulkan data berikut : 

i. Pemicu – langkah awal 

ii. Setup time dan waktu proses/unit 

iii. Takt rate (tingkat permintaan pelanggan) 

iv. Presentase cacat dan tingkat scrap 

v. Jumlah orang. 

vi. Persentase downtime (termasuk kapanpun orang tidak dapat 

mencapai produktivitas penuh karena mesin, informasi dll, tidak 

tersedia bila diperlukan) 

vii. WIP hulu hilir 

viii. Biaya link IT, gudang 

6. Tambahkan proses dan lead time ke tabel 

 Termasuk penundaan (antrian waktu), waktu proses (nilai tambah), setup 

time, dll 

Customer

Raw material

Daily schedule

Forged material

Daily schedule

Bolts, nuts, washers

Daily schedule

O-ring, besring, 

snap ring

Daily schedule

Supplier

Assembly

Receiving

Warehouse

Forge Machine Assembly 1 Assembly 2 Distribution

Production

Control

90/60/30 day 

Daily Order

6 Month forecast

Weekly fax MRP

Daily Release
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(Sumber : George, 2005) 

Gambar 2.9 Tahap ke enam pembuatan value stream mapping 

 

7. Verifikasi peta  

Memiliki bukan anggota tim yang mengetahui proses review arus dan data. 

Cek dengan pemasok dan pelanggan juga (titik antar muka). Buatlah 

perubahan sesuai kebutuhan kemudian periksa hasil akhir dengan orang yang 

mengerjakan prosesnya. 

Dalam pembuatan value stream  mapping terdapat dua pemetaan yang harus 

digambarkan yaitu pembuatan current state map dan futurre state map. 

Lambang-lambang yang digunakan pada value stream mapping antara lain :  

 

 

 

Customer

Raw material

Daily schedule

Forged material

Daily schedule

Bolts, nuts, 

washers

Daily schedule

O-ring, besring, 

snap ring

Daily schedule

Supplier
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Forge Machine Assembly 1 Assembly 2 Distribution
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Batch Size 100

C/T = 60 Sec

P/T = 50 Sec
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Batch Size 100

C/T = 50 Sec
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C/O = 10 Min
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Batch Size 100

30 sec
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50 sec

92.1 hours

50 sec
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Processing 

Time =145 seconds

Process cycle 
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Tabel 2.2 Lambang- lambang pada Value Stream Mapping 

Material icon nama keterangan 

 

Supplier or 

customer 

Menunjukkan 

supplier,customer dan 

proses manufaktur 

yang berlangsung 

 

Information box Menunjukkan 

informasi kegiatan 

 

Timing box Menujukkan waktu 

yang diperlukan dalam 

proses kegiatan 

 

Rework box Melakukkan aliran 

pengerjaan ulang  

 

Inventory point Menunjukkan 

keberadaan 

inventory,jumlah 

inventory 

 
Quality check 

point 

Mengecek kualitas 

produk 

 

Work station 

with timings 

Menunjukkan proses 

dan waktu pada stasiun 

kerja  

 

Information flow Aliran informasi 

 
Physical flow Aliran kegiatan fisik 

 

Work station 

process box 

Menunjukkan aliran 

informasi mengenai 

proses manufaktur, 

departemen, dan 
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customer 

 

Inter-company 

physical flow 

Arus fisik antar 

perusahaan 

 

Total production 

lead time 

Menunjukkan waktu 

yang memberikan nilai 

tambah dan waktu 

yang tidak memberikan 

nilai tambah dan untuk 

menghitung  

(Sumber :Hines and Taylor, 2000) 

 

2.4.2 Five-M-Checklist 

Menurut Imai (1997), Five-M Checklist merupakan sebuah metode 

untuk mengelola sumber daya pada kaizen. Alat ini berfokus pada lima 

faktor kunci yang terlibat dalam setiap proses, yaitu man (operator/orang), 

machine (mesin), methods (metode), dan measurement ( pengukuran). 

Dalam setiap proses, perbaikan dapat dilakukan dengan jalan memeriksa 

aspek-aspek tersebut (Pande, 2003). Adapun sumber – sumber penyebab 

5M adalah sebagai berikut : 

1. Man (orang) berkaitan dengan kurangnya pengetahuan (tidak terlatih, 

tidak berpengalaman), kurangnya keterampilan dasar yang berkaitan 

dengan mental dan fisik, kelelahan, stress dan lain-lain. 

2. Machines (mesin dan peralatan) berkaitan dengan tidak adanya sistem 

peralatan preventif terhadap mesin-mesin produksi termasuk fasilitas 

dan peralatan lain yang tidak sesuai dengan spesifikasi tugas dan lain-

lain. 
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3. Methods (metode kerja)  berkaitan dengan metode kerja yang tidak 

tersedia, tidak diketahui, tidak cocok dan lain-lain. 

4. Material (bahan baku) berkaitan dengan tidak adanya spesifikasi 

kualitas bahan baku, tidak ada penanganan yang efektif. 

5. Measurement (pengukuran) berkaitan dengan tidak adanya sikap kerja 

yang benar dan profesional (tidak kreatif, bersikap reaktif, tidak 

mampu bekerjasama dalam tim dan lain-lain). 

 

2.4.3 Konsep Why-Why 

Menurut Gaspersz (2002), konsep Why-Why adalah konsep 

bertanya “mengapa” untuk mencari akar penyebab dari masalah, kemudian 

mengambil tindakan untuk menghilangkan akar-akar penyebab tersebut. 

Untuk menemukan akar penyebab dari suatu masalah, maka perlu 

memahami dua prinsip yang berkaitan dengan hukum sebab-akibat yaitu : 

1. Suatu akibat terjadi atau ada hanya jika penyebabnya itu ada pada 

titik yang sama dalam ruang dan waktu. 

2. Setiap akibat mempunyai paling sedikit dua penyebab dalam bentuk 

: 

a. Penyebab yang dapat dikendalikan (controllable causes) adalah 

penyebab tersebut berada dalam lingkup tanggung jawab dan 

wewenang kita sehingga dapat diambil tindakan untuk 

menghilangkan penyebab tersebut.  

b.Penyebab yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable cause) 

adalah penyebab yang berada diluar kendali kita. Penyebab ini terdiri 

paling sedikit 2 penyebab, yaitu : 

 Penyebab yang dapat diperkirakan, sehingga memungkinkan 

kita untuk mengantisipasi dan mencegah. 

 Penyebab yang tidak dapat diperkirakaan karena belum ada 

referensi atau pengetahuan tentang kejadian tersebut 

sebelumnya.  
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Selanjutnya apabila kita mengumpulkan jawaban dari penyebab yang 

dapat dikendalikan dan jawaban dari penyebab yang tidak dapat 

dikendalikan namun dapat diperkirakan, maka dua tindakan solusi masalah 

berikut dapat diambil, yaitu:  

 Menghilangkan akar penyebab yang dapat dikendalikan 

 Mengantisipasi melalui tindakan pencegahan terhadap penyebab 

yang tidak dapat dikendalikan namun dapat diperkirakan.  

 

2.4.4 Metode 5W-1H 

5W-1H merupakan rencana tindakan (action plan) yang memuat 

secara jelas setiap tindakan perbaikan atau peningkatan kualitas six sigma. 

Prinsip ini memuat 6 macam pertanyaan sebagai berikut (Gaspersz, 2002) 

: 

Tabel 2.3 Penggunaan Metode 5W-1H untuk pengembangan rencana 

tindakan 

Jenis 5W-1H Deskripsi Tindakan 

Tujuan 

Utama  

What (apa)? Apa yang menjadi target 

utama dari perbaikan/ 

peningkatan kualitas 

Merumuskan target sesuai 

dengan kebutuhan 

pelanggan 

Alasan 

kegunaan 

Why 

(mengapa)? 

Mengapa rencana 

tindakan itu diperlukan ? 

Lokasi  Where 

(dimana)?  

Dimana rencana 

tindakan itu akan 

dilaksanakan? 

Mengubah sekuens (urutan) 

aktivitas atau 

mengkombinasikan 

aktivitas-aktivitas yang 

dapat dilaksanakan bersama 

Sekuens 

(urutan)  

When 

(kapan)? 

Bilamana aktivitas 

rencana tindakan itu 

akan terbaik untuk 

dilaksanakan? 

Orang Who (siapa) ? Siapa yang akan 

mengerjakan aktivitas 
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rencana tindakan itu? 

Metode How 

(bagaimana)? 

Bagaimana mengerjakan 

aktivitas rencana 

tindakan itu ? 

Menyederhanakan aktivitas-

aktivitas rencana tindakan 

yang ada. 

(sumber : Gaspersz, 2002) 


