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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Lean 

Prinsip Lean berasal dari sistem manajemen Toyota yang telah 

dikembangkan. Sistem manajemen Toyota bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas, meminimalisasi biaya dan ketepatan pengiriman dengan cara 

memperlancar aliran proses produksi serta eleminasi pemborosan. Lean 

adalah sekumpulan peralatan dan metode yang dirancang untuk 

mengeleminasi waste, mengurangi waktu tunggu, memperbaiki 

performance, dan mengurangi biaya. Tujuan dari Lean adalah untuk 

mengeleminasi waste semua proses dan memaksimalkan efisiensi proses.  

Menurut Gasperz (2007), Lean diartikan sebagai suatu pendekatan 

sistematik dan sistemik untuk menghilangkan waste atau (non-value adding 

activities) aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah melalui peningkatan terus 

menerus secara radikal dengan cara mengalirkan produk dan informasi 

menggunakan sistem tarik (pull system) dari pelanggan internal dan 

eksternal untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan. 

APICS Dictionary 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 (non 

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

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

berkaitan langsung dengan pelanggan. 

Beberapa prinsip Lean Manufacturing dan Lean Service ditunjukkan 

pada Tabel 2.1 
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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 

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 

(Moment 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 (Moment of Truth) untuk 

menghindari 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 : (Gasperz, 2007) 

 

Lean yang diterapkan pada keseluruhan perusahaan disebut sebagai 

lean enterprise. Lean yang diterapkan pada manufacturing disebut sebagai 

lean manufacturing, dan lean yang diterapkan dalam bidang jasa disebut 

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

banking, lean dalam bidang retail disebut lean retailing, lean dalam bidang 

pemerintahan disebut sebagai lean government dan lain-lain (Gaspersz, 

2011). Terdapat lima prinsip lean yaitu: 

1. Mengidentifikasi nilai produk berdasarkan perspektif pelanggan. 

2. Mengidentifikasi value stream mapping untuk setiap produk 
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3. Menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari semua 

aktivitas sepanjang value stream. 

4. Mengorganisasikan agar material, informasi dan produk mengalir 

secara lancar dan efesien sepanjang proses value stream menggunakan 

sistem tarik (pull system) 

5. Terus menerus mencari teknik dan alat peningkatan (improvement tools 

and techniques) untuk mencapai keunggulan dan peningkatan secara 

terus menerus. 

 

2.2 Waste atau Pemborosan 

Pada dasarnya menurut Gaspersz (2007) terdapat dua kategori utama 

pemborosan, yaitu Type one Waste dan Type Two Waste. Type one Waste 

merupakan aktivitas kerja yang tidak menciptakan nilai tambah dalam 

proses operasi sepanjang value stream, namun aktivitas itu pada saat 

sekarang tidak dapat dihindarkan karena berbagai alasan.  Contohnya seperti 

aktivitas inspeksi dan penyortiran. Dari perspektif  Lean, aktivitas tersebut 

merupakan aktivitas tidak bernilai tambah sehingga merupakan waste, 

namun pada saat ini kita masih membutuhkan inspeksi dan penyortiran 

karena mesin dan peralatan yang digunakan sudah tua sehingga tingkat 

keandalannya berkurang. Demikian pula, pengawasan terhadap orang, 

termasuk aktivitas tidak bernilai tambah berdasarkan perspektif 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. Dalam jangka panjang Type one 

Waste harus dapat dihilangkan atau dikurangi. Type one Waste ini sering 

disebut sebagai Incidental Activity atau Incidental Work yang termasuk 

dalam aktivitas tidak bernilai tambah (non value adding work or activity). 

Sedangkan 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 
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harus dapat dihilangkan dengan segera. Type Two Waste ini sering disebut 

sebagai waste saja, karena benar-benar merupakan pemborosan yang harus 

dapat diidentifikasi dan dihilangkan dengan segera.  

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

type one waste, dan Type Two Waste (waste) ditunjukan pada gambar 2.1. 

 

Sumber : (Gasperz,2007) 

Gambar 2.1 Un-Lean (Traditional) Work Activity yang tipikal 

 

Pada gambar 2.1 tampak bahwa Un-Lean (Traditional) Enterprise 

memiliki the value-to-waste ratio yang dihitung berdasarkan formula: 

(Value Added Work Activity)/(Type one Waste+Type Two Waste) masih 

berada di bawah 30%. Tujuan Lean adalah meningkatkan terus-menerus 

customer value melalui peningkatan terus-menerus rasio the value to waste 

yang merupakan rasio antar nilai tambah (real value to customer) terhadap 

waste (Type One Waste plus Type Two Waste).  

 

2.2.1. Waste Yang Terdapat Pada Industri Jasa 

Waste-waste yang terdapat pada industri manufaktur tentu saja sedikit 

berbeda dengan dengan waste-waste yang terdapat pada industri jasa.  

1. Waiting Time (Delay) 

Waste ini terjadi disebabkan karena ketidak seimbangan lintasan 

produksi sehingga muncul keterlambatan yang menyebabkan pekerja, 
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alat transportasi ataupun customer menunggu mesin, bahan baku atau 

pelayanan. Delay juga dapat berbentuk waktu tunggu yang harus 

dialami pelanggan dalam proses antrian untuk mendapatkan layanan, 

produk, informasi, pengiriman, atau apapun yang tidak tiba atau selesai 

dalam waktu yang dijanjikan. Pemborosan waktu yang dialami 

pelanggan mungkin tidak akan merugikan perusahaan sampai 

pelanggan tersebut beralih kepada kompetitor yang dapat menangani 

delay dengan baik. 

2. Defect 

Defect atau kecacatan dalam industri manufaktur biasanya berupa 

produk yang rusak. Sedangkan pada industri jasa, bentuk defect sendiri 

berupa error atau kesalahan pada proses pelayanan sehingga 

menyebabkan ketidakpuasan konsumen. Bagi pelanggan, tidak dapat 

menerima sesuatu sebaik yang seharusnya mereka terima sangatlah 

mengecewakan, terlebih jika ternyata tidak mendapatkan sama sekali.  

3. Over Production 

Over production atau proses pelayanan yang  berlebih yang sebenarnya 

tidak dibutuhkan oleh customer. Dalam industri manufaktur waste ini 

dapat berupa kelebihan produk yang di produksi sehingga 

menyebabkan banyaknya produk yang tersimpan di gudang atau dapat 

dikatakan banyak produk yang mengalami proses inventori yang 

berlebih. 

4. Inappropriate Processing 

Over Processing atau proses yang tidak perlu ini terjadi dalam 

penanganan masalah dengan prosedur dan langkah-langkah yang 

kurang tepat. Dapat berupa pula diharuskan mengantri beberapa kali, 

kurangnya fasilitas one-stop service, serta minimnya tingkat ergonomi 

dalam interaksi antara pelanggan dan petugas ketika layanan sedang 

berlangsung. 
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5. Excessive Transportation 

Pergerakan aliran fisik dan aliran informasi yang terlalu berlebihan 

pada proses pelayanan. Waste ini berupa pemborosan pergerakan di 

sekitar proses pelayanan. Waste ini biasanya terjadi diantara langkah 

setiap prosesnya. 

6. Unnecessary Inventory 

Terjadi inventory yang berlebih. Inventory disini bisa berupa informasi, 

work order, dan sebagainya. Sebagai contoh kasusnya adalah ketika 

pelanggan kecewa karena stok produk kosong atau expired, atau 

layanan jasa yang tidak tersedia. 

7. Unnecessary Motion 

Waste motion ini merupakan jenis pemborosan yang disebabkan oleh 

gerakan yang tidak diperlukan oleh seorang operator atau mekanik 

seperti berjalan, mencari alat atau bahan. Gerakan yang tidak perlu dan 

tidak ergonomis menyebabkan bertambahnya waktu proses. 

 

2.2.2. Tiga Jenis Aktivitas 

VSM memetakan semua aktivitas yang terdapat dalam proses 

manufaktur, baik yang memberikan nilai tambah maupun tidak memberi 

nilai tambah (value added and non value added activity). Namun, sering 

kali kita bisa menjumpai di lapangan ada aktivitas-aktivitas yang 

sebenarnya tidak memberikan nilai tambah namun tidak bisa dihilangkan. 

Berikut ini tiga kategori aktivitas yang dipetakan pada VSM yaitu: 

a. Value Added (VA) activities 

Value Added (VA) activities merupakan aktivitas atau proses yang 

membawa perubahan atau menambah fungsi pada suatu produk, 

seperti merubah bahan 24 baku menjadi finished goods. VA activities 

juga sering didefinisikan sebagai proses utama yang merubah bentuk 

produk atau jasa menjadi lebih bernilai, dimana konsumen bersedia 

membayar atas nilai tersebut. Misalnya proses assembly pada 
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perusahaan karoseri, printing pada perusahaan percetakan, packing 

pada perusahaan farmasi, dan lain-lain. 

b. Non value added (NVA) activities 

Non value added (NVA) activities merupakan aktivitas atau proses 

yang tidak membawa perubahan pada suatu produk, dapat menambah 

fungsi atau nilai pada produk tersebut. NVA activities sering disebut 

sebagai waste yang tidak digunakan, transportasi yang tidak efisien, 

dan lain-lain.  

c. Necessary but non-value added (NNVA) activities 

Necessary but non-value added (NNVA) activities merupakan 

aktivitas yang tidak memberi nilai tambah tetapi dibutuhkan. Taiichi 

Ohno menyebut NNVA sebagai incidental work (pekerjaan yang 

kurang penting). Untuk menciptakan proses manufaktur yang lean, 

NVA activities harus dieliminasi. Akan tetapi, tetap ada salah satu 

diantara mereka yang dibutuhkan sehingga tidak bisa ditiadakan 

dalam suatu sistem. Pada kasus NNVA ini yang harus diperhatikan 

adalah proses apa yang dibutuhkan pada proses manufaktur meskipun 

tidak memberi nilai tambah tetapi dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Misalnya proses quality inspection, 

dokumentasi, sistem kontrol untuk memastikan prosedur proses telah 

ditaati, dan lain-lain. 

 

2.3 Pelabuhan Bongkar Muat 

Pelabuhan ini diusahakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang 

diperlukan oleh kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan 

bongkar muat barang. Untuk detail lebih lanjutnya dapat dilihat penjelasan 

dibawah ini.  

 

2.3.1. Pelabuhan  

Pelabuhan berasal dari kata port dan harbour, namun pengertiannya 

tidak dapat sepenuhnya diadopsi secara harafiah. Harbour adalah sebagian 
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perairan yang terlindung dari badai, aman dan baik/cocok untuk akomodasi 

kapal-kapal untuk berlindung, mengisi bahan bakar, persediaan, perbaikan 

dan bongkar muat barang. Port adalah harbour yang terlindung, dengan 

fasilitas terminal laut yang terdiri dari tambatan/dermaga untuk bongkar 

muat barang dari kapal, gudang, transit dan penumpukan lainnya untuk 

menyimpan barang dalam jangka pendek ataupun jangka panjang 

(Triatmodjo, 1996). 

Menurut PP Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhanan, pelabuhan 

adalah tempat yang terdiri dari daratan dan/atau perairan dengan batas-batas 

tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan 

yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, 

dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal 

yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan 

kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan 

antar moda transportasi. Secara umum, pelabuhan dapat didefinisikan 

sebagai wilayah perairan yang terlindung, baik secara alamiah maupun 

buatan, yang dapat digunakan untuk berlindung kapal, sebagai tempat untuk 

melakukan aktivitas bongkar muat baik barang, manusia maupun hewan 

serta dilengkapi dengan fasilitas terminal yang terdiri dari tambatan, gudang 

dan tempat penumpukan lainnya. Pelabuhan berperan sebagai pintu gerbang 

komersil suatu daerah/negara, titik peralihan darat dan laut serta sebagai 

tempat penampungan dan distribusi barang (Pelabuhan Indonesia, 2000). 

 

2.3.2.  Petikemas 

Pengertian Petikemas pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Kendaraan Pengangkut Petikemas di Jalan 

menyatakan Petikemas adalah Peti atau kotak yang memenuhi persyaratan 

teknis sesuai dengan Internasional Organization (ISO) sebagai alat atau 

perangkat pengangkutan barang. Pengertian dari petikemas mengalami 

perubahan pada setiap jamannya. Mulai dari sejak digunakannya 

petikemas pertaman kali hingga pada saat ini. Perubahan pengertian ini 
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dikarenakan perkembangan dari petikemas itu sendiri yang berubah sesuai 

dengan perkembangan teknologi yang ada, berikut ini pengertian 

petikemas berdasarkan pendapat para ahli atau pakar ilmu pelayaran 

maupun transportasi laut. Secara umum Petikemas dapat didefinisikan 

sebagai suatu bentuk (kotak, persegi, bulat) yang terbuat dari logam yang 

mempunyai pintu atau lubang untuk memasukkan sesuatu muatan atau 

barang agar aman dan terhindar dari pengaruh cuaca yang dilengkapi 

dengan alat untuk membuka atau mengunci, kemudian pada keempat 

sudutnya terhadap lubang untuk mengunci serta dapat digunakan berulang 

kali. 

Pada umumnya peti kemas dibuat dari bahan-bahan yang berupa baja, 

aluminium dan plywood atau FRP (Fiber glass Reinforced Plastics). 

Pemilihan bahan petikemas ini didasarkan pada pemakaian peti kemas 

bersangkutan. Sedangkan ukuran petikemas didasarkan atas International 

Standard Organization (ISO). Unit ukuran yang lazim digunakan adalah 

TEU‟s (Twenty Feet Square Equivalent Units). Petikemas dengan ukuran 

20 feet kuadrat sama dengan 1 TEU‟s, sedangkan petikemas dengan 

ukuran 40 feet kuadrat sama dengan 2 TEU‟s. Dalam pencatatan di 

lapangan seringkali juga digunakan istilah BOX yang menunjukkan satu 

kotak petikemas dengan ukuran tertentu. Untuk proses pengangkutan, 

ukuran BOX ini lebih mudah dipakai daripada penggunaan ukuran TEU‟s. 

Fungsi petikemas dalam suatu sistem pelabuhan laut diantaranya 

adalah sebagai: 

 Alat angkut, memiliki arti bahwa petikemas berfungsi sebagaisuatu 

sarana untuk mengangkut barang dalam jumlah atau ukuran tertentu. 

 Gudang, yaitu petikemas dapat juga berfungsi sebagai tempat untuk 

menyimpan barang atau benda dalam kurung waktu tertentu. 

 Alat pengepakan barang, artinya petikemas berfungsi sebagai wadah 

atau sarana untuk pengepakan atau pengemasan barang dari curah 

menjadi terkelompok. 
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2.3.3.  Pelabuhan Petikemas 

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 33 

Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, 

kegiatan bongkar muat adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan/atau 

ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke 

dermaga di lambung kapal atau sebaliknya (stevedoring), kegiatan 

pemindahan barang dari dermaga dilambung kapal ke gudang lapangan 

penumpukan atau sebaliknya (cargodoring) dan kegiatan pengambilan 

barang dari gudang/lapangan menggunakan truk atau sebaliknya 

(receiving/delivery). 

Kegiatan pelabuhan peti kemas yaitu perpindahan arus barang angkutan 

darat ke angkutan laut dengan sistem angkutan full container dengan 

kegiatannya (Morlok, 1985) :  

1. Peti Kemas (PK) diangkut oleh angkutan darat (trailer) sampai ke 

pelabuhan kemudian PK diangkut dengan rubber tyred gantry (RTG) 

diletakkan di lapangan penumpukan. 

2. Dengan menggunakan RTG, PK tersebut diangkat dan ditata untuk 

menunggu kapal pengangkutnya. 

3. Setelah kapal pengangkut datang dan siap di dermaga, PK dari lapangan 

penumpukan tadi diangkat dengan RTG diletakkan ke atas head truck 

(HT) diangkat ke apron dermaga kapal tersebut bersandar. 

4. Dengan menggunakan gantry crane, PK diangkat dari HT dan 

dimasukkan ke kapal. 

5. Setelah barang tersebut diangkut ke kapal, kapal meninggalkan dermaga 

menuju Negara atau daerah yang dituju. 

 

2.3.4. Terminal Petikemas 

Terminal petikemas adalah suatu terminal di pelabuhan yang khusus 

melayani kegiatan bongkar muat petikemas, dengan demikian terminal 

petikemas dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kelancaran 

aktivitas kegiatan operasional bongkar muat petikemas. Adapun 
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infrastruktur dan suprastruktur pada sebuah terminal petikemas adalah 

sebagai berikut: 

 

a. Dermaga Petikemas 

Untuk melayani kapal-kapal yang masuk, pelabuhan menyediakan 

dermaga, yaitu tempat dimana kapal dapat berlabuh atau sandar guna 

melakukan kegiatannya, baik bongkar atau muat atau kegiatan lainnya. 

Untuk kegiatan bongkar atau muat kapal-kapal petikemas menyediakan 

dermaga khusus petikemas. 

 

b. Peralatan Bongkar Muat Petikemas 

Dalam rangka pelayanan kegiatan bongkar muat petikemas dari dan ke 

kapal maka dibutuhkan peralatan-peralatan bongkar muat yang mampu 

menangani kegiatan tersebut, yaitu: 

1. Harbor Mobile Crane (HMC) 

 

Gambar 2.2 Harbour Mobile Crane 

 

Harbour Mobile Crane HMC adalah crane yang dapat berpindah 

pindah tempat serta memiliki sifat yang flexible. Fungsi HMC sendiri 

yaitu untuk memindahkan petikemas dari/ke kapal.  
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2. Rubber Tyre Gantry Crane (RTG) 

 

Gambar 2.3 Rubber Tyre Gantry Crane 

 

Rubber Tyre Gantry Crane (RTG) merupakan crane yang terdapat di 

lapangan penumpukan atau CY yang berfungsi untuk memindahkan 

petikemas ke truk. BJTI PORT memiliki RTG disetiap blok nya. 

 

3. Reach Stacker (RS) 

 

 

Gambar 2.4 Reach Stacker 
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Reach Stacker (RS) merupakan alat kombinasi antara forklift dengan 

mobile crane dan dilengkap spreader yang digunakan untuk 

menaikkan / menurunkan (lift on / litf off) petikemas di dalam CY.  

 

4. Head Truck dan Chassis 

 

 

Gambar 2.5 Head Truck and Chassis 

 

Truk ini terdiri dari dua bagian, yaitu head dan chassis. Bagian Head 

ini merupakan bagian depan dari truk  yang berfungsi sebagai penarik, 

dan chassis merupakan bagian belakang yang memuat petikemas. 

Truk ini mengangkut peti kemas dari CY ke CC pada proses  

 

c. Lapangan Penumpukan Petikemas 

Lapangan penumpukan petikemas atau Container Yard (CY) merupakan 

tempat “Konsolidasi” petikemas yang akan dibongkar atau dimuat ke 

kapal, dimana container yard itu dirancang khusus dengan sistem 

penumpukan yang diatur berdasarkan Blok, Row, Slot, Tier. 

 

2.3.5.  Kinerja Petikemas 

Kinerja pelabuhan dapat digunakan untuk mengetahui tingkat 

pelayanan pelabuhan kepada pengguna pelabuhan (kapal dan barang), yang 

tergantung pada waktu pelayanan kapal selama berada di pelabuhan. Kinerja 
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pelabuhan yang tinggi menunjukkan bahwa pelabuhan dapat memberikan 

pelayanan yang baik (Triatmodjo, 2010).  

Berdasarkan Keputusan Dirjen Perhubungan Laut Nomor 

UM.002/38/18/DJPL-11 tanggal 15 Desember 2011 tentang Standar Kinerja 

Pelayanan Operasional Pelabuhan, kinerja pelayanan operasional adalah 

hasil kerja terukur yang dicapai di pelabuhan dalam melaksanakan 

pelayanan kapal, barang, utilitas fasilitas dan alat dalam periode waktu dan 

satuan tertentu. Indikator kinerja pelayanan yang terkait dengan jasa 

pelabuhan terdiri dari : 

1. Waktu Tunggu Kapal /Waiting Time (WT)  

Merupakan jumlah waktu sejak pengajuan permohonan tambat setelah 

kapal tiba di lokasi labuh sampai kapal digerakkan menuju tambatan. 

2. Waktu Pelayanan Pemanduan/Approach Time (AT) 

Waktu pelayanan pemanduan adalah jumlah waktu terpakau untuk kapal 

bergerak dari lokasi lego jangkar sampai ikat tali di tambatan. 

3. Waktu Efektif /Effective Time (ET) 

Waktu efektif adalah jumlah waktu efektif yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan bongkar muat selama kapal di tambatan. 

4. Idle Time (IT) 

Adalah waktu tidak efektif atau tidak produktif atau terbuang selama 

kapal berada di tambatan disebabkan pengaruh cuaca dan peralatan 

bongkar muat yang rusak.. 

5. Not Operation Time (NOT) 

Adalah waktu jeda, waktu berhenti yang direncanakan selama kapal di 

pelabuhan. (persiapan bongkar muat dan istirahat kerja). 

6. Berth Time (BT) 

Waktu tambat sejak first line sampai dengan last line. 

7. Postpone Time (PT) 

Adalah waktu tunggu yang disebabkan oleh pengurusan administrasi di 

pelabuhan (pengurusan dokumen) 

8. Box Crane per Hour (BCH) 
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BCH menunjukkan kinerja sebuah crane melakukan bongkar muat. 

Satuan BCH menunjukkan berapa jumlah petikemas yang dapat 

dibongkar atau muat dalam satu jam oleh sebuah crane. Semakin tinggi 

nilai BCH, maka semakin tinggi kualitas kinerja crane dalam 

melaksanakan bongkar muat. 

9. Box Ship per Hour (BSH) 

Satuan BSH yaitu banyaknya petikemas yang dapat dibongkar/muat oleh 

pihak teminal terhadap satu buah kapal dalam satu jam. Semakin tinggi 

angka BSH maka semakin cepat kapal dapat dilayani yang tentu saja 

akan mempengaruhi turn-around time dan mengurangi ongkos sandar 

kapal. 

10. Turn Round Time (TRT) 

Merupakan waktu yang diperlukan sebuah kapal dalam melakukan 

proses bongkar muat petikemas. Dimulai dari kapal datang (arrive) 

hingga kapal keluar (depature).  

11. Tingkat Penggunaan Gudang /Shed Occupancy Ratio (SOR) 

Merupakan perbandingan antara jumlah pengguna ruang penumpukan 

dengan ruang penumpukan yang tersedia yang dihitung dalam satuan ton 

hari atau satuan M
3
 hari. 

12. Tingkat Penggunaan Lapangan Penumpukan/Yard Occupancy Ratio 

(YOR) 

Merupakan perbandingan antara jumlah penggunaan ruang penumpukan 

dengan ruang penumpukan yang tersedia (siap operasi) yang dihitung 

dalam satuan ton hari atau M
3
 hari. 

13. Tingkat Penggunaan Dermaga/Berth Ocupancy Ratio (BOR) 

BOR adalah indikator pemanfaatan dermaga, berth. Yang dihitung 

dengan membagi jumlah berthing time (selang waktu yang diperlukan 

untuk bongkar muat) dengan dua kali jumlah jam dalam satu tahun. 

Semakin tinggi nilai BOR dalam satuan prosentase, maka akan semakin 

tinggi pemanfaatan dermaganya.  
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BOR = 
(                       )  (                    )

                                           
 

 

 

2.4 Big Picture Mapping 

Istilah lean erat hubungannya dengan Big Picture Mapping. Dengan 

Big Picture Mapping, dapat diketahui aliran informasi dan fisik dalam 

sistem, lead time yang dibutuhkan dari masing-masing proses yang terjadi. 

(Tjiong, Wardy dan Singgih, Moses L. 2011).  

Big Picture Mapping adalah tools yang fungsinya adalah untuk 

menggambarkan sistem secara keseluruhan serta value stream yang terjadi 

pada perushaaan. Big picture mapping merupakan alat yang digunakan 

untuk memetakan proses pada level tinggi yang meliputi proses secara luas 

namun dengan tingkat kedetailan yang masih rendah. Big picture mapping 

merupakan langkah awal dalam membantu manajemen mengenali waste dan 

mengidentifikasi penyebab waste.  

Metode visualisasi lintasan produksi dari sebuah produk, termasuk 

aliran material dalam sebuah big picture mapping perusahaan, yang 

nantinya akan membantu manajemen, karyawan, supplier bahkan pelanggan 

untuk mengenali waste, mengetahui letak waste dalam aliran produksi 

perusahaan termasuk didalamnya aliran informasi dan material serta 

mengidentifikasi penyebab waste tersebar (Hines dan Taylor, 2000) 

Pembuatan big picture mapping diperlukan sebagai tahap awal sebelum 

memulai detailed mapping terhadap core process perusahaan untuk 

memberikan pemahaman mengenai sistem pemenuhan order secara 

keseluruhan beserta value stream. Big picture mapping adalah tool yang 

berfungsi membantu perusahaan untuk supaya dapat melihat aliran nilai 

produksi secara visual, melihat waste yang ada,membantu dalam pemilihan 

tim implementasi, mengaitkan aliran informasi dan aliran fisik.  

Ada lima langkah yang diperlukan dalam membuat big picture mapping 

guna memetakan aliran produk secara fisik, yaitu sebagai berikut : 
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1. Mengidentifikasi kebutuhan pelanggan  

Merupakan langkah identifikasi yang menggambarkan keseluruhan 

kebutuhan customer berisi produk yang diminta pelanggan, jumlah 

produk yang diinginkan, berapa produk yang dikirimlan dalam suatu 

waktu, berapa sering pengiriman dilakukan, dan pengemasan yang 

dibutuhkan serta jumlah produk yang disimpan demi keperluan 

pelanggan.  

2. Menambahkan aliran informasi yang melintasi proses 

Menggambarkan aliran informasi dari pelanggan ke supplier antara lain : 

peramalan dan infornasi pembatalan supplier oleh pelanggan, organisai 

atau departemen yang memberikan informasi ke perusahaan, berapa lama 

informasi muncul sampai di proses, informasi apa yang disampaikan 

kepada supplier serta pesanan yang diisyaratkan. 

3. Menambahkan aliran fisik pada peta tersebut 

Menggambarkan aliran fisik dapat berupa aliran material atau produk 

dalam perusahaan, berapa lama waktu yang dibutuhkan, di titik mana 

dilakukan inventori, dititik mana dilakukan proses inspeksi dan berapa 

tingkat defect, putaran rework, waktu siklus tiap titik, waktu perpindahan 

di stasiun kerja, dimana inventori diadakan dan berapa banyak, serta titik 

bottleneck yang terjadi. 

4. Menghubungkan aliran fisik dan informasi 

Menghubungkan aliran fisik dan informasi dengan anak panah yang 

dapat memberi informasi jadwal yang digunakan, instruksi kerja yang 

dihasilkan, dari dan untuk apa informasi dan instruksi dikirim, kapan dan 

dimana biasanya terjadi masalah dalam aliran fisik.  

5. Melengkapi peta dengan informasi mengenai lead time dan value adding 

time dari keseluruhan proses. Informasi kemudian ditempatkan di bagian 

bawah peta. 
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2.5 Value Stream Analysis Tool (VALSAT) 

VALSAT merupakan tool yang dikembangkan oleh Hines & Rich 

(International Journal of Operations Production Management, 1997) untuk 

mempermudah pemahaman terhadap value stream yang ada dan 

mempermudah untuk membuat perbaikan berkenaan dengan waste yang 

terdapat di dalam value stream. VALSAT merupakan sebuah pendekatan 

yang digunakan dengan melakukan pembobotan waste, kemudian dari 

pembobotan tersebut dilakukan pemilihan terhadap tool dengan 

menggunakan matrik. 

Terdapat 7 tools yang bisa digunakan, yaitu: Process Activity Mapping, 

Supply Chain Response Matrix, Production Variety Funnel, Quality Filter 

Mapping, Demand Amplification Mapping, Decission Point Analysis, dan 

Physical Structure. Perlu dipahami bahwa setiap tool mempunyai kelebihan 

dan kekurangan tersendiri dalam mengidentifikasi suatu jenis waste tertentu. 

Dengan demikian, tool apa yang akan digunakan sangat tergantung dengan 

jenis waste yang hendak dianalisis. Secara garis besar Hines & Rich 

memberikan tabel korelasi antara waste dengan tools sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.6 Korelasi antara waste dengan detailed mapping 

 

Setelah mendapatkan bobot dari masing-masing pemborosan, langkah 

selanjutnya adalah pemilihan detailed mapping tool yang sesuai dengan 

jenis pemborosan yang timbul pada proses produksi. Pemilihan detailed 
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mapping tool ini dilakukan berdasarkan perhitungan bobot pada value 

stream analysis tool (VALSAT). Perhitungan bobot pada VALSAT ini 

dilakukan dengan mengalikan bobot pemborosan yang diperoleh dari 

kuisioner dengan faktor pengali hubungan antara pemborosan dengan 

detailed mapping tool yang dipakai. Terdapat 7 macam detail mapping 

yang paling umum digunakan yaitu: 

1. Process Activity Mapping (PAM) 

Process activity mapping merupakan sebuah tool yang digunakan untuk 

menggambarkan proses produksi secara detail dari tiap-tiap aktivitas 

yang dilakukan dalam proses produksi tersebut. Dari penggambaran 

peta ini diharapkan dapat diidentifikasi persentase aktivitas yang 

tergolong value added dan non value added. Dalam tool ini aktivitas 

dikategorikan dalam beberapa kategori seperti: operation, transport, 

inspection, storage dan delay. Ada lima tahap dalam pendekatan ini :  

a. Studi tentang aliran proses 

b. Identifikasi waste 

c. Mempertimbangkan apakah proses dapat disusun kembali dalam 

urutan yang lebih efesien. 

d. Mempetimbangkan pola aliran yang lebih baik, yang melibatkan 

tata letak aliran yang berbeda atau pengaturan rute transportasi. 

e. Mempertimbangkan apakah segala sesuatu yang sedang dilakukan 

pada setiap tahap memang benar-benar diperlukan dan apa yang 

akan terjadi jika tugas yang berlebihan telah dihapus. 

Dasar dari pendekatan ini adalah mencoba untuk menghilangkan 

kegiatan yang tidak perlu, menyederhanakan, menggabungkan dan 

mencari perubahan urutan dengan tujuan mengurangi waste. Berbagai 

pendekatan perbaikan dapat dipetakan sebelum pendekatan terbaik 

akhirnya diterapkan. 
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2. Supply Chain Response Matrix (SCRM) 

Tool ini digunakan untuk mengevaluasi persediaan dan lead time 

sehingga meningkatkan tingkat pelayanan pada jalur distribusi yang 

dilakukan dengan biaya yang lebih rendah. Dalam supply chain 

response matrix digambarkan hubungan inventory dan lead time. Grafik 

ini berguna untuk identifikasi dan evaluasi dari naik turunnya tingkat 

persediaan serta panjang lead time pada riap area sepanjang supply 

chain. Setelah mendapatkan fungsi maka hal tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam memprediksi kebutuhan persediaan 

demi dapat mencapai durasi lead time yang pendek serta mengetahui 

pada area mana lead time dapat direduksi. 

 

3. Production Variety Funnel (PVF) 

Production variety funnel merupakan suatu teknik pemetaan visual 

yang memetakan sejumlah variasi produk dalam setiap tahapan dalam 

proses manufaktur. Production variety funnel dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi titik dimana sebuah produk diproses menjadi beberapa 

produk yang spesifik serta menunjukkan area bottleneck pada desain 

proses. Tool ini dapat digunakan untuk membantu menentukan target 

perbaikan, pengurangan inventory dan membuat perubahan untuk 

proses dari produk. 

 

4. Quality Filter Mapping (QFM) 

Quality filter mapping merupakan tool untuk mengidentifikasi di mana 

masalah kualitas atau defect yang ada dalam rantai passokan. Evaluasi 

mengenai hilangnya kualitas yang sering terjadi dilakukan untuk 

pengembangan jangka pendek. Quality filter mapping dapat 

mengidentifikasi tiga tipe defects, yaitu : product defect (cacat fisik 

produk yang lolos ke customer), service defect (permasalahan yang 

dirasakan customer berkaitan dengan cacat kualitas pelayanan), dan 
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internal defect (cacat masih berada dalam internal perusahaan, sehingga 

berhasil diseleksi dalam tahap inspeksi). 

 

5. Demand Amplification Mapping (DAM) 

Merupakan diagram yang menggambarkan bagaimana demand 

berubah-ubah sepanjang jalur supply chain dalam interval waktu 

tertentu. DAM adalah peta yang digunakan untuk memvisualisasikan 

perubahan permintaan disepanjang supply chain. Permintaan yang 

ditransmisikan di sepanjang supply chain melalui kebijakan inventori 

dan order akan mengalami variasi yang semakin meningkat dalam 

setiap pergerakannya mulai dari downstream sampai dengan upstream. 

Dari infomasi tersebut dapat digunakan dalam pengambilan keputusan 

dan analisa lebih lanjut baik untuk mengantisipasi adanya perubahan 

permintaan mengelola fluktuasi serta evaluasi kebijakan inventori. 

 

6. Decision Point Analysis (DPA) 

Merupakan tool yang digunakan untuk menentukan titik dimana aktual 

demand dilakukan dengan sistem pull sebagai dasar untuk membuat 

forecast. DPA menunjukkan berbagai pilihan sistem produksi yang 

berbeda, dengan trade off antara lead time masing-masing pilihan 

dengan tingkat inventori yang diperlukan selama proses lead time. DPA 

merupakan titik dalam supply chain dimana permintaan aktual 

memberikan kesempatan untuk mem-forecast driven push. 

 

7. Physical Structure (PS) 

Mengetahui sistem operasi suatu supply chain tertentu pada level 

industri. Pendekatan ini dilakukan untuk mengidentifikasi adanya 

aktifitas-aktifitas yang berlangsung dalam suatu proses produksi, yaitu: 

non value adding, necessary but non-value adding, dan value adding. 

PS merupakan sebuahn alat yang digunakan untuk memahami kondisi 

supply chain di lantai produksi. Hal ini diperlukan untuk memahami 
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bagaimana pengoperasiannya yang bertujuan mengarahkan perhatian 

pada area yang mungkin belum mendapatkan perhatian yang cukup 

untuk pengembangannya.  

 

2.6 Brainstorming 

Metode brainstorming adalah salah satu metode yang digunakan untuk 

memunculkan ide kreatif. Ide kreatif ini tidak muncul dengan mudah, tetapi 

terlebih dahulu dimulai dengan adanya cara berfikir kreatif. Metode 

brainstormlng dianggap paling baik untuk melanjutkan ide atau untuk 

mencari dan meningkatkan jumlah alternatif yang akan diuji. 

Brainstorming dapat merangsang timbulnya pemikiran-pemikiran baru 

dan berguna untuk mendapatkan ide-ide cemerlang dalam waktu minimum. 

Meskipun brainstorming pada umumnya dilakukan oleh sebuah kelompok 

atau tim, namun perlu diperhatikan bahwa brainstormlng dapat pula 

dilakukan secara individu. 

Brainstorming secara efektif melibatkan seluruh anggota kelompok 

karena brainstorming menggunakan baik fungsi kreatif, intuitif, logika, dan 

analitis dari pikiran. Ketika orang mengerjakan proses brainstorming secara 

kreatif dan intuitif akan menghasilkan ide-ide awal dan secara logika 

analitis akan mengkombinasikan ide-ide tersebut atau memilahnya menjadi 

beberapa komponen. Oleh karena itu, brainstorming menggunakan kedua 

kemampuan (kreatif dan intuitif) tersebut. Setiap anggota kelompok dapat 

memberikan kontribusi. Keterlibatan, dan antusiasme mereka yang sangat 

diperlukan. Untuk dapat menerapkan brainstorming secara tepat, diperlukan 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a) Bentuk sebuah tim yang beranggotakan kurang lebih tiga sampai delapan 

orang dari berbagai latar belakang ilmu pengetahuan, ketrampilan, dan 

bagian yang diperlukan untuk mengindentifikasi berbagai permasalahan. 

b) Uraikan permasalahan dan tulislah dalam berbagai sudut pandang 

anggota tim. Buatlah formulasi yang jelas dan ekspresikan dalam sebuah 

pertanyaan. Pastikan bahwa semua anggota tim memahami 
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permasalahannya, tetapi tidak memberikan penjelasan secara terperinci, 

karena hal ini dapat mengganggu proses brainstorming berikutnya. 

c) Ungkapkan setiap permasalahan dan buatlah pertanyaan, mulailah 

dengan yang paling penting atau yang harus segera diselesaikan. 

d) Mintalah orang lain untuk memberikan respon dengan mengikuti aturan 

sebagai berikut tidak mengevaluasi ide tim, tidak mengevaluasi ide orang 

lain, dan tidak menafsirkan ide orang lain. 

e) Partisipan merespon dalam dua tahap, yaitu : partisipan menuliskan 

Idenya secara sendiri- sendiri. Setiap respon harus ditulis secara singkat, 

dan dalam bentuk "subject-action verb- object". Perlu diperhatikan 

bahwa menghilangkan subjek atau kata kerja dapat menghilangkan 

subjek atau kata kerja dapat menghilangkan kebingungan atau 

menyulitkan. Selanjutnya individu menyatakan idenya kepeda anggota 

kelompok sehingga dapat diketahui oleh semua anggota kelompok. 

f) Mintalah secara individu untuk mengkomunikasikan ide mereka melalui 

dua cara, yaitu : mengemukakan atau menyatakan Ide-ide secara 

terstruktur agar memberikan semangat kepada anggota untuk 

berpatisipasi seperti yang mereka inginkan, tidak terstruktur untuk 

meminimalkan ide yang tidak terungkapkan atau paling tidak untuk 

mereka yang tidak banyak bicara. 

g) Teruskan brainstormlng sebagai sebuah kelompok dan buatlah mereka 

saling mengemukakan ide baik secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur. 

h) Ikuti brainstorming awal dan lakukan tes dari setiap respon untuk 

mengetahui pemahaman dan relevansinya. Kuncinya adalah bagaimana 

menggerakkan respon yang relevan terhadap permasalahan. Jika anggota 

tim menginginkan, perhatian respon-respon yang lain untuk referensi 

dimasa mendatang. 

i) Tanyalah mereka (anggota tim) mengenai apa yang mereka rasakan saat 

brainstorming 

j) Ketik hasil akhirnya. 
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2.7 Root Cause Analysis (RCA) 

Menurut Jucan (2005), RCA (Root Cause Analysis) merupakan suatu 

metodologi untuk mengidentifikasi dan mengoreksi sebab-sebab yang 

penting dalam permasalahan operasional dan fungsional. Metode RCA 

sangat berguna untuk menganalisis suatu kegagalan sistem tentang hal yang 

tidak diharapkan yang terjadi, bagaimana hal itu bisa terjadi, 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. Dengan demikian RCA sangat baik digunakan untuk 

mengidentifikasi akar dari suatu masalah yang berpotensial dapat 

menimbulkan risiko operasional di bagian produksi. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menggali akar penyebab 

masalah adalah deengan menggunkan metode 5Whys. 5 Whys adalah suatu 

metode untuk menggalu penyebab masalah yang lebih mendalam secara 

sistematis untuk menemukan cara penanggulangan yang lebih dalam pula. 

Mengidentifikasi akar penyebab masalah dan mengembangkan tindakan 

penanggulan. Metode ini pertama kali dikembangkan oleh Sakichi Toyoda 

dan digunakan sebagai metodologi Toyota Motor Corporation selama 

perkembangan manufaktur mereka. Metode ini merupakan bagian penting 

dari proses penyelesaian masalah yang menjadi bagian dari Toyota 

Production System. 

Taiichi Ohno seorang manajer Toyota pada tahun 1950 menjelaskan 

bahwa metode 5 Whys adalah dasar dari pendekatan ilmiah Toyota. Ia 

mengatakan “pemecahan masalah yang sebenarnya membutuhkan 

identifikasi „akar penyebab‟ bukan „sumber‟, akar penyebab terletak 

tersembunyi di balik sumber”. Dengan mengulang bertanya mengapa 

sebanyak lima kali, masalah yang sebenarnya akan ditemukan begitu juga 

dengan solusinya. 
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Manfaat 5 Whys adalah sebagai berikut : 

 Membantu mengidentifikasi akar penyebab (root cause) dari suatu 

permasalahan. 

 Menentukan hubungan antara akar penyebab yang berbeda-beda dari 

suatu permasalahan. 

 Merupakan tools yang sederhana, mudah untuk diselesaikan tanpa 

analisis secara statistik. 

 

Langkah-langkah untuk membuat 5 Whys : 

1. Tulis atau jabarkan masalah yang ditemukan. Dengan menulis atau 

menjabarkan masalh akan membantu dalam menyusun atau 

merumuskan masalah dan menjelaskan dengan lengkap.ini juga 

membantu tim untuk tetap fokus pada permasalahan yang sama. 

2. Bertanya mengapa masalah dapat terjadi dan menuliskan jawabannya 

dibawah masalah. 

3. Jika jawaban yang dikemukakan belum menyentuh pada permasalahan 

yang dijabarkan pada step satu, maka lanjutkan bertanya mengapa dan 

tulis jawabannya ke samping.  

4. Terus lakukan step 3 hingga tim setuju bahwa akar penyebab masalah 

telah ditemukan. Bertanya mengapa ini dapat dilakukan kurang lebih 

lima kali. 

 

2.8 Failure Mode and Effect Analysis  (FMEA) 

FMEA pada awalnya dibuat oleh Aerospace Industry pada tahun 1960-

an. Menurut Roger D. Leitch (1995), definisi dari FMEA adalah analisa 

teknik yang apabila dilakukan dengan tepat dan waktu yang tepat akan 

memberikan nilai yang besar dalam membantu proses pembuatan keputusan 

dari engineer selama perancangan dan pengembangan. Failure Mode and 

Effect Analyze (FMEA) merupakan suatu prosedur terstruktur untuk 

mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan (failure 

mode) atau bisa dikatakan mengidentifikasi sumber-sumber dan akar 
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penyebab dari suatu masalah kualitas. Mode kegagalan adalah apa saja yang 

termasuk dalam kecacatan/kegagalan dalam desain, kondisi diluar batas 

spesifikasi yang ditetapkan, atau perubahan-perubahan dalam produk yang 

menyebabkan terganggunya fungsi dari produk itu. Dengan menghilangkan 

mode kegagalan, maka FMEA akan meningkatkan keandalan dari produk 

sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan yang menggunakan produk 

tersebut.  

Failure mode yang mempunyai skor tertinggi merupakan failure mode 

yang sering terjadi, menciptakan efek buruk yang cukup terasa, dan tidak 

mudah terdeteksi. Error atau kesalahan yang tidak mudah terdeteksi sangat 

mungkin untuk lolos dan menyentuh pelanggan. Langkah-langkah dalam 

membuat FMEA adalah : 

1. Mengidentifikasi proses operasi produk/jasa 

2. Mendaftar masalah-masalah potensial yang dapat muncul, efek dari 

masalah- masalah potensial tersebut dan penyebabnya.  

3. Menilai tiap-tiap masalah untuk severity, occurrence, dan detection. 

a. Severity  

Severity adalah langkah pertama untuk menganalisa resiko yaitu 

suatu penilaian tingkat keparahan dari keseriusan effect yang 

ditimbulkan dari mode-mode kegagalan (failure mode), 

menghitung seberapa besar dampak/intensitas kejadian 

mempengaruhi output proses, maupun proses-proses selanjutnya. 

Dampak tersebut diranking mulai skala 1 sampai 10, dimana 

merupakan dampak terburuk. 

Tabel 2.2 Kriteria Evaluasi dan Sistem Peringkat untuk Severity of Effect dalam 

FMEA Proses 

Effect Criteria Rank 

Berbahaya tanpa 

adanya peringatan 

 Dapat membahayakan operator mesin 

atau operator perangkai 

 Kegagalan mempengaruhi keamanan 

operasional produk atau tidak sesuai 

dengan peraturan pemerintah 

 Kegagalan akan terjadinya tanpa 

10 
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adanya peringatan terlebih dahulu 

Berbahaya dengan 

peringatan 

 Dapat membahayakan operator mesin 

atau operator perangkai 

 Kegagalan mempengaruhi keamanan 

operasional produk atau tidak sesuai 

dengan peraturan 

 Kegagalan akan terjadi dengan 

didahului peringatan 

9 

Sangat Tinggi 

 Gangguan major pada lini produksi  

 100% produk harus dibongkar 

 Produk tidak terdapat dioperasikan dan 

kehilangan fungsi utamanya 

8 

Tinggi 

 Gangguan minor pada lini produksi 

 Produk harus dipilah dan sebagian 

dibongkar ulang 

 Produk dapat beroperasi, tetapi 

berkurang performansinya 

7 

Sedang 

 Gangguan minor pada lini produksi 

 Sebagian produk harus dikerjakan 

ulang (tanpa ada pemilahan) 

 Produk dapat beroperasi, tetapi 

sebagian item tambahan tidak dapat 

berfungsi 

6 

Rendah 

 Gangguan minor pada lini produksi 

 100% produk harus dikerjakan ulang 

 Produk dapat beroperasi, tetapi 

sebagian item tambahan beroperasi 

dengan performansi yang berkurang 

5 

Sangat Rendah 

 Gangguan minor pada lini produksi 

 Produk harus dipilah dan sebagian 

dikerjakan ulang 

 Fit & finish atau squeak & rattle tidak 

sesuai 

 Pelanggan secara umum menyadari 

defect tersebut 

4 

Minor 

 Gangguan minor pada lini produksi 

 Sebagian produk harus dikerjakan 

secara on-line ditempat 

 Fit & finish atau squeak & rattle tidak 

sesuai 

 Sebagian pelanggan menyadari defect 

tersebut 

3 

Sangat Minor  Gangguan minor pada lini produksi 

 Sebagian kecil produk harus 
2 
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dikerjakan ulang ditempat 

 Fit & finish atau squeak & rattle 

produk tidak sesuai 

 Pelanggan yang sangat jeli yang 

menyadari defect tersebut. 

Tidak Ada 
Bentuk kegagalan tidak memiliki efek 

samping 
1 

 

b. Occurrence 

Occurrence adalah suatu penilaian mengenai peluang (probabilitas) 

frekuensi penyebab mekanisme kegagalan yang akan terjadi, 

sehingga dapat menghasilkan bentuk/mode kegagalan yang 

memberikan akibat tertentu selama masa penggunaan produk. 

Dengan memperkirakan kemungkinan occurrence pada skala 1 

sampai 10. Karena peringkat kegagalan jatuh antara dua angka 

skala. 

Tabel 2.3 Kriteria Evaluasi dan Sistem Peringkat untuk Occurrence of Effect dalam 

FMEA Proses 

Probability of Failure Failure Rates Cpk Rank 

Sangat tinggi : Kegagalan hampir 

tak bisa dihindari  

1 in 2 < 0.33 10 

1 in 3 ≥ 0.33 9 

Tinggi : Umumnya berkaitan 

dengan proses terdahulu yang 

sering kali gaga  

1 in 8 ≥ 0.51 8 

1 in 20 ≥ 0.67 7 

Sedang: Umumnya berkaitan 

dengan proses terdahulu yang 

kadang mengalami kegagalan 

tetapi tidak dalam jumlah yang 

besar  

1 in 80 ≥ 0.83 6 

1 in 400 ≥ 1.00 5 

1 in 2000 ≥ 1.17 4 

 Rendah: Kegagalan terisolasi 

berkaitan proses serupa 
1 in 15.000 ≥ 1.33 3 

 Sangat rendah: Hanya kegagalan 

terisolasi yang berkaitan dengan 

proses hampir identik 

1 in 150.000 ≥ 1.50 2 

 Remote: Kegagalan mustahil. Tak 

pernah ada kegagalan terjadi dalam 

proses yang identik 

1 in 1.500.000 ≥ 1.67 1 
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c. Detection 

Nilai detection diasosiasikan dengan pengendalian saat ini. 

Detection adalah pengukuran terhadap kemampuan dari alat/proses 

kontrol dalam mengendalikan/mengontrol kegagalan yang dapat 

terjadi, mendeteksi kesalahan maupun mode-mode kegagalan 

(failure mode) yang menyebabkan terjadinya kegagalan. 

Tabel 2.4 Kriteria Evaluasi dan Sistem Peringkat untuk Detection of Effect dalam 

FMEA Proses 

Detection Criteria Rank 

Hampir Tidak 

Mungkin 

Tidak ada alat pengontrol yang mampu 

mendeteksi 
10 

Sangat Jarang 
Alat pengontrol saat ini sangat sulit 

mendeteksi bentuk atau penyebab kegagalan  
9 

Jarang 
Alat pengontrol saat ini sulit mendeteksi 

bentuk dan penyebab kegagalan  
8 

Sangat Rendah 
Kemampuan alat kontrol untuk mendeteksi 

bentuk dan penyebab kegagalan sangat rendah 
7 

Rendah 
Kemampuan alat kontrol untuk mendeteksi 

bentuk dan penyebab kegagalan rendah 
6 

Sedang 
Kemampuan alat kontrol untuk mendeteksi 

bentuk dan penyebab kegagalan sedang 
5 

Agak Tinggi 

Kemampuan alat kontrol untuk mendeteksi 

bentuk dan penyebab kegagalan sedang 

sampai tinggi 

4 

Tinggi 
Kemampuan alat kontrol untuk mendeteksi 

bentuk dan penyebab kegagalan tinggi 
3 

Sangat Tinggi 
Kemampuan alat kontrol untuk mendeteksi 

bentuk dan penyebab kegagalan sangat tinggi 
2 

Hampir Pasti 
Kemampuan alat kontrol untuk mendeteksi 

bentuk dan penyebab kegagalan hampir pasti 
1 

 

4. Menghitung RPN  atau Risk Priority Number yang merupakan produk 

matematis dari keseriusan effects (Severity), kemungkinan terjadinya 

cause akan menimbulkan kegagalan yang berhubungan dengan effects 

(Occurrence), dan kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum 

terjadi pada pelanggan (Detection). RPN dapat ditunjukkan dengan 

persamaan sebagai berikut : 

RPN = S x O x D 
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Angka ini digunakan untuk mengidentifikasikan risiko yang serius, 

sebagai petunjuk ke arah tindakan perbaikan. 

 
Sumber : (George, 2002) 

Gambar 2.7 Contoh tabel FMEA 

 

 

 


