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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Lean Manufacturing  

2.1.1 Pengertian Lean Manufacturing  

Istilah “lean“ yang dikenal luas dalam dunia manufaktur dewasa ini 

dikenal dalam berbagai nama yang berbeda seperti: lean production, lean 

manufacturing, Toyota Production System, dan lain-lain. Meskipun demikian, 

lean dipercaya oleh sebagian orang dikembangkan di Jepang, khususnya 

Toyota sebagai pelopor sistem lean manufacturing. Kemudian konsep ini 

diperkenalkan kepada dunia internasional melalui sebuah buku yang dibuat 

oleh James Womack dan Dan Jones yang berjudul “The Machine That 

Changed The World” pada tahun 1990. Womack, dkk. (1990) menjelaskan 

bahwa lean manufacturing merupakan cara berpikir dan pendekatan 

keseluruhan sistem yang menciptakan budaya dimana setiap orang di dalam 

organisasi/perusahaan terus meningkatkan operasinya. 

Menurut Gaspersz (2007) menjelaskan bahwa lean manufacturing 

adalah sebuah filosofi produksi yang memberi penekanan pada minimalisasi 

keseluruhan sumber daya yang ada (termasuk waktu) pada seluruh aktivitas 

dalam perusahaan. Menurut mereka, hal ini termasuk mengidentifikasi dan 

mengeliminasi non-value-adding activities dalam bidang design, manufaktur, 

jasa, maupun supplay chain management yang berkaitan langsung dengan 

pelanggan.  

Definisi lean manufacturing yang lain adalah sebuah pendekatan 

sistematik untuk mengidentifikasi dan meminimasi pemborosan melalui 

perbaikan dan pengembangan yang terus menerus dan berkelanjutan, berusaha 

membuat aliran produksi menjadi lancar untuk berusaha menarik perhatian 

konsumen dalam upaya mencapai kesempurnaan (Hines dan Taylor, 2000).  

Dalam menganalisa proses lean terdapat beberapa tools/alat yang bisa 

digunakan, diantaranya adalah sebagai berikut: 
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a. Process Mapping 

b. Value Stream Mapping 

c. Pareto Analysis 

d. 5S (Workplace Organization) 

e. Fishbone Analysis 

f. Poka Yoke (error proofing) 

Tools/alat diatas tentunya tidak harus dipakai semua, melainkan harus 

dipilih secara tepat sesuai dengan penyesuaian kondisi yang dibutuhkan 

dalam analisa lean. Tiap teknik bisa dipakai untuk bermacam-macam level 

dan pada macam-macam tahapan. 

Sebagai suatu filosofi, lean dapat diartikan sebagai aliran yang lancar 

sepanjang proses produksi dengan melakukan perbaikan-perbaikan yang 

sederhana dengan baik dan benar secara berkelanjutan, dan fokus utamanya 

adalah menghilangkan pemborosan yang terjadi dalam aliran proses. Tiga 

kunci utama dari filosofi lean adalah : 

1. Keikutsertaan semua orang dalam perusahaan 

2. Perbaikan berkelanjutan 

3. Menghilangkan pemborosan. 

 

2.1.2 Prinsip Lean Manufacturing 

Womack dan jones (2003) mengenalkan lima prinsip utama dalam 

konsep lean manufacturing, diantaranya : 

1. Specifying value 

Spesifik dalam menentukan nilai suatu produk dan pelayanan yang dilihat 

dari sudut pandang konsumen, bukan dari sudut pandang perusahaan. Itu 

berarti mengidentifikasi apa yang menjadi keinginan konsumen dan 

memberikan nilai tersebut kepada konsumen. Hal ini diperlukan karena 

yang membeli produk adalah konsumen, sehingga harus teliti dan cermat 

dalam mebuat produk sesuai dengan keinginan konsumen. Keseluruhan 

proses dari produksi dan pengiriman sebuah produk seharusnya diperiksa 

dan dioptimalkan berdasarkan sudut pandang konsumen. 
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2. Identify whole value stream 

Mengidentifikasi tahapan-tahapan aliran nilai dari seluruh proses 

perancangan, pemesanan, dan pembuatan produk. Serta mengidentifikasi 

dan mengeliminasi pemborosan (waste) yang ada pada seluruh aktivitas 

produksi untuk meningkatkan efektivitas produksi. 

3. Flow 

Menciptakan suatu aliran produksi yang smooth flow mulai dari bahan 

baku hingga barang jadi, serta berusaha mengeliminasi beberapa hambatan 

seperti bottleneck, stagnasi mesin, proses rework dan proses waiting. 

4. Pull system 

Pull system adalah sistem produksi yang disesuaikan dengan demand dari 

konsumen yaitu dengan membuat produk sesuai dengan yang diinginkan 

konsumen dan mengirimkan produk tersebut kepada konsumen tepat pada 

waktunya. 

5. Perfection 

Kesempurnaan diraih ketika setiap orang yang berada dalam 

organisasi/perusahaan menyadari bahwa proses continuous improvement 

dalam mengeliminasi waste dan mengurangi kesalahan saat menawarkan 

apa yang sebenarnya diinginkan konsumen. 

 

2.2 Pemborosan (Waste)  

Waste atau muda dalam bahasa Jepang adalah segala sesuatu yang 

tidak bernilai atau tidak bernilai tambah. Waste adalah sesuatu yang pelanggan 

tidak mau membayarnya. Ditegaskan kembali oleh Hines dan Taylor (2000) 

bahwa waste berarti non-value-adding activities, dalam sudut pandang 

pelanggan.  

Menurut Gaspersz (2007) terdapat dua kategori pemborosan, yaitu 

Type One Waste dan Type Two Waste. Type One Waste adalah aktivitas kerja 

yang tidak menciptakan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi 

output sepanjang value stream, namun aktivitas itu pada saat sekarang tidak 
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dapat dihindarkan karena berbagai alasan. Misalnya, aktivitas inspeksi dan 

penyortiran. Type Two Waste merupakan aktivitas yang tidak menciptakan 

nilai tambah dan dapat dihilangkan dengan segera, misalnya defect dan error 

(kesalahan). 

Minimasi waste merupakan hal yang penting untuk mendapatkan value 

stream yang baik. Produktivitas yang meningkat mengarahkan 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 manajemen (Hines dan Taylor,2000). 

Menurut Ohno (1988) terdapat tujuh jenis pemborosan, diantaranya : 

1. Produksi berlebih (Overproduction) 

Pemborosan yang disebabkan oleh produksi berlebih, yaitu memproduksi 

produk melebihi dari yang dibutuhkan sedangkan produk tidak segera 

terjual, atau memproduksi lebih awal dari jadwal yang telah dibuat. 

2. Menunggu (waiting) 

Pemborosan berupa waktu menunggu untuk proses berikutnya. Menunggu 

ini merupakan selang waktu ketika operator tidak menggunakan waktu 

untuk melakukan value added activity dikarenakan menunggu aliran 

produk dari proses sebelumnya (upstream). Menunggu ini juga mencakup 

operator maupun mesin, seperti kecepatan produksi mesin dalam stasiun 

kerja lebih cepat atau lebih lambat daripada stasiun lainnya. 

3. Transportasi yang tidak efisien (Inefficient Transportation) 

Kegiatan yang penting namun tidak menambah nilai pada suatu produk. 

Transportasi merupakan proses memindahkan material atau persediaan 

WIP (work in process) dari stasiun kerja ke stasiun kerja lainnya baik 

menggunakan operator, handlift, forklift, maupun konveyor sehingga 

menambah waktu penanganan material. Konesp lean manufacturing 

menginginkan bahan baku dikirim langsung ke tempat pengerjaan tanpa 

disimpan di dalam gudang. 
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4. Proses yang tidak tepat (Inappropriate Processes) 

Pemborosan berupa proses-proses tambahan atau aktivitas kerja yang tidak 

perlu dan tidak efisien. Hal ini bisa terjadi ketika proses yang ada belum 

mempunyai standarisasi yang cukup baik. Sehingga terdapat variasi 

metode/urutan kerja yang dikerjakan operator. 

5. Persediaan yang tidak perlu (unnecessary stock) 

Pemborosan yang disebabkan oleh adanya stok yang melebihi volume 

gudang yang ditentukan, material yang rusak karena terlalu lama disimpan, 

dan material yang kadaluarsa. 

6. Gerakan-gerakan yang tidak perlu (unnecessary motion) 

Pemborosan berupa aktivitas/pergerakan yang tidak perlu yang dilakukan 

oleh operator, dimana aktivitas ini tidak menambah niali tambah dan 

bahkan bisa memperlambat proses sehingga lead time menjadi lama. 

Sebagai contoh, proses mencari komponen karena terdeteksi tempat 

penyimpanannya, gerakan tambahan untuk mengoperasikan suatu mesin. 

Hal ini juga dapat terjadi dikarenakan layout produksi kurang baik 

sehingga sering terjadi pergerakan yang tidak perlu yang dilakukan oleh 

operator. 

7. Cacat (defects) 

Pemborosan berupa adanya produk yang rusak atau tidak sesuai dengan 

spesifikasi. Hal ini akan menyebabkan adanya proses rework yang tidak 

efektif, tingginya complain dari konsumen dan inspeksi dengan level yang 

tinggi. 

Menurut Hines dan Taylor (2000) waste didefinisikan menjadi tiga 

jenis aktivitas yang terjadi di dalam suatu sistem produksi. Ketiga jenis 

aktivitas tersebut,yaitu : 

1. Value added activity, merupakan aktivitas yang menurut customer mampu 

memberikan nilai tambah pada suatu produk atau jasa sehingga customer 

mau membayar untuk aktivitas tersebut. 
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2. Non-value added activity, merupakan aktivitas yang tidak memberikan 

nilai tambah pada suatu produk atau jasa. Aktivitas ini merupakan waste 

yang harus segera dihilangkan. 

3. Necessary non value added activity, merupakan aktivitas yang tidak 

memberikan nilai tambah pada produk atau jasa tetapi dibutuhkan pada 

prosedur atau sistem operasi yang ada. Aktivitas ini tidak dapat 

dihilangkan dalam jangka pendek tetapi dapat dibuat lebih efisien. Dalam 

upaya untuk  menghilangkan aktivitas ini membutuhkan perubahan yang 

cukup besar pada sistem operasi dan memerlukan jangka waktu yang 

cukup lama. 

 

2.3 Process Activity Mapping (PAM) 

Menurut Hines dan Rich (1997) tools ini dipergunakan untuk 

mengidentifikasi lead time dan produktivitas baik aliran produk fisik maupun 

aliran informasi, tidak hanya dalam ruang lingkup perusahaan maupun juga 

pada area lain dalam supply chain. Konsep dasar dari tools ini adalah 

memetakan setiap tahap aktivitas yang terjadi mulai dari operasi, transportasi, 

inspeksi, delay dan storage kemudian mengelompokkannya kedalam tipe-tipe 

aktivitas yang ada mulai dari value adding activities (VA), necessary but non 

value adding adding activities (NNVA), dan non value adding activities 

(NVA). Tujuan dari pemetaan ini adalah untuk membantu memahami aliran 

proses,  mengidentifikasikan adanya pemborosan, mengidentifikasikan apakah 

suatu proses dapat diatur kembali menjadi lebih efisien, mengidentifikasi 

perbaikan aliran penambahan nilai. 

Adapun lima tahap pendekatan dalam process activity mapping secara 

umum (Hines dan Rich, 1997) adalah : 

1. Memahami aliran proses. 

2. Mengidentifikasi pemborosan. 

3. Mempertimbangkan apakah proses dapat disusun ulang pada 

rangkaian yang lebih efisien. 



10 
 

4. Mempertimbangkan aliran yang lebih baik, melibatkan aliran 

layout dan rute transportasi yang berbeda. 

5. Mempertimbangkan apakah segala sesuatu yang telah dilakukan 

pada setiap stage benar-benar perlu dan apa yang akan terjadi jika 

hal-hal yang berlebihan tersebut dihilangkan. 

Menurut Hines dan Taylor (2000) ada 4 tipe aliran, diantaranya : 

Operation (O), Transportation (T), Inspection (I) dan Delay/Storage (D). 

Operasi adalah langkah-langkah yang berikan nilai tambah yang mana 

perusahaan rela untuk membayar atau sebuah aturan yang telah ditetapkan. 

Transportasi adalah dimana ada pergerakkan/perpindahan di area pabrik atau 

antar lokasi namun perusahaan lebih memilih untuk tidak mengeluarkan biaya 

untuk ini. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap kualitas atau kuantitas produk 

atau informasi. Delay adalah dimana sebuah produk atau informasi sedang 

menunggu dan tidak ada aktivitas. 

Berdasarkan American Society of Mechanical Engineers (ASME) pada 

tahun 1947 terdapat 5 simbol dalam aliran proses diantaranya : 

 Operasi 

Kegiatan operasi terjadi apabila suatu obyek (material) akan mengalami 

perubahan sifat (baik fisik maupun kimiawi) dalam suatu proses 

transformasi.(Wignjosoebroto, 1992). 

 Pemeriksaan / Inspeksi 

Suatu kegiatan pemeriksaan terjadi apabila benda kerja atau peralatan 

mengalami pemeriksaan baik untuk segi kualitas maupun kuantitas. 

Contoh pekerjaannya memeriksa ukaran, memeriksa hasil solder, dan 

sebagainya (Sutalaksana, 2006). 

 Transportasi 

Suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda kerja, pekerja atau 

perlengkapan mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan 

bagian dari suatu operasi. Contoh pekerjaannya memindahkan bahan, 

memindahkan benda kerja dari satu mesin ke mesin lainnya, dan lain-lain 

(Sutalaksana, 2006). 
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 Menunggu 

Proses menunggu terjadi apabila material, benda kerja, operator atau 

fasilitas kerja dalam kondisi berhenti dan tidak terjadi kegiatan apapun 

selain menunggu. Kegiatan ini biasanya berlangsung temporer 

(sementara), dimana objek terpaksa menunggu atau ditinggalkan 

sementara sampai suatu saat dikerjakan kembali (Wignjosoebroto, 1992). 

 Menyimpan 

Proses menyimpan terjadi apabila benda kerja disimpan untuk jangka 

waktu yang cukup lama. Contoh pekerjaannya bahan baku disimpan dalam 

gudang, barang jadi disimpan di gudang, dan sebagainya (Sutalaksana, 

2006). 

 

2.4 Cost Integrated Value Stream 

Menurut Abuthakeer, dkk. (2010), Cost Integrated Value Stream 

merupakan Value Stream Mapping dengan adanya garis tambahan yang 

menjelaskan mengenai biaya-biaya yang ada dalam proses produksi. Konsep 

dari metode ini adalah memetakan atau mengukur biaya yang terdapat pada 

value stream. Biaya yang dihitung berupa biaya value added dan biaya non 

value added. Biaya value added dihasilkan dengan menghitung biaya 

langsung pada setiap proses atau aktivitas sedangkan biaya non value added 

dihasilkan dengan menghitung biaya holding cost per inventory. Langkah-

langkah untuk implementasi cost integrated value stream mapping, adalah: 

1. Menentukan keluarga produk 

Langkah pertama dari value stream mapping ini adalah memilih satu jenis 

produk dari keluarga produk untuk menjadi objek yang akan diteliti. 

Pemilihan produk dapat melalui beberapa metode tertentu atau berdiskusi 

dengan pihak perusahaan mengenaik produk yang mempunyai pengaruh 

besar pada lintasan produksi, harga jual dan jumlah produksi. 

2. Persiapan current state map 

a. Dokumentasi informasi pelanggan 

b. Identifikasi proses utama 
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c. Mengumpulkan data-data yang diperlukan  

d. Informasi mengenai pemasok 

e. Petakan data 

3. Merancang current state map 

Tahap ini merupakan membuat gambaran mengenai proses produksi pada 

lintasan produksi dari produk yang telah dipilih sebagai objek penelitian. 

Gambaran situasi pada saat aktivitas produksi berjalan pada lintasan 

produksi tergambarkan melalui rancangan current value stream map 

tersebut. Total cycle time dari seluruh stasiun kerja akan terlihat melalui 

garis waktu yang ada pada rancangan current value stream map dan 

jumlah lead time pada proses produksi produk tersebut juga terlihat. 

Usulan perbaikan dapat dipikirkan melalui analisa rancangan current value 

stream map sehingga aktivitas produksi dapat berjalan sesuai dengan 

konsep lean manufacturing. Pemberian usulan perbaikan dapat berupa 

pemberian simbol kaizen burst pada bagian yang membutuhkan adanya 

perbaikan. Setiap usulan perbaikan akan tergambarkan pada proposed 

value stream map beserta dengan perubahan-perubahan yang terjadi dari 

pemberiian usulan perbaiakn pada bagian-bagian yang diperbaiki. 

4. Mengubah current state map menjadi future state map 

a. Perhitungan takt time 

b. Tentukan target biaya 

c. Implementasi lean 

5. Merancang future state map 

Tujuan dibuatnya proposed value stream map ini adalah mengurangi 

pemborosan atau non-value added activity di dalam aliran pembuatan 

produk. Penerapan konsep lean manufacturing adalah tujuan utam dari 

perbaikan ini dengan usaha mengurangi atau mengeliminasi adanya 

pemborosan atau waste di dalam lintasan produksi tersebut. Penerapan 

continuous flow atau pull system adalah hal dasar yang dapat dilakukan 

agar kegiatan berlangsung seproduktif mungkin dengan meminimalisir 

pemborosan yang ada pada lintasan produksi produk. Pemberian usulan 
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perbaikan harus disesuaikan dengan keadaan produksi pada saat itu, 

pelaksanaan perbaikan yang tidak sesuai dikhawatirkan akan 

memunculkan permasalahan atau pemborosan lain yang terjadi pada 

aktivitas produksi produk tersebut. Rother dan Shook (1999) menjelaskan 

ada 6 langkah dalam merancang proposed value stream map, antara lain : 

1) Melakukan produksi sesuai dengan task time 

2) Menerapkan continuous flow pada lini produksi apabila 

memungkinkan 

3) Menggunakan metode supermarket apabila penerapan continuous flow 

tidak memungkinkan 

4) Memberikan perintah produksi pada salah satu proses, yaitu pada 

proses terakhir 

5) Merancang tingkat produksi menggunakan pitch 

6) Mengembangkan kemampuan untuk memproduksi setiap part tiap hari. 

Langkah tersebut memudahkan dalam perancangan proposed value stream 

map sehingga proses perancangan sesuai dengan tujuan awal dari konsep 

lean manufacturing yaitu mengurangi atau mengeliminasi pemborosan 

dalam perusahaan. 

 

(Sumber : Abuthakeer, 2010) 

Gambar 2.1 Cost Integrated Value Stream Mapping 
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2.4.1 Simbol pada Value Stream Mapping 

Simbol-simbol yang ada pada rancangan value stream mapping 

dijelaskan melalui gambar berikut : 

 

(Sumber : edrawsoft.com) 

Gambar 2.2 Simbol Value Stream Mapping 

 

2.4.2 Analisis proses 

Aktivitas utama pada analisis proses adalah membuat timelines. Pada 

timelines terdapat value added time dan non value added time.berikut rumus 

yang digunakan pada analisis proses: 

VT = CTi (1) 

NVT = 
    

  
 (2) 

Processing time = ∑     
    (3) 

Processing lead time =∑
    

  

   
    (4) 

Keterangan : 

VT  = Value added time 
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NVT = Non-value added time 

WIP = Jumlah work in process atau inventori bahan baku 

D  = Permintaan per hari 

Untuk menghitung biaya pada cost line dalam cost integrated value 

stream mapping, dibutuhkan rumus perhitungan untuk menentukan langkah-

langkah yang harus diambil dengan melihat biaya-biaya yang ada sebagai 

acuan. Value added cost dan non value added cost dihitung melalui biaya 

langsung yang dikeluarkan melalui machine rate dan labor rate, non-value 

added cost dihitung melalui penghitungan inventory holding cost per 

inventory. Berikut merupakan rumus penghitungan value added cost dan non-

value added cost. 

Value added cost        (
     

    
) (5) 

   = 0 (ketika tidak ada material/ yang ditambahkan ke dalam aktivitas 

Non value added cost =         (6) 

Total value added cost = ∑       (
     

    
) 

    (7) 

Total non value added cost = ∑        
   
    (8)  

Keterangan : 

CT  = Cycle time 

M  = Machine rate per hour 

L  = Labor rate per hour 

M  = biaya material 

I  = Inventory (bahan baku, work in process, barang jadi) 

H  = Inventory holding cost 

 

2.5 Cycle time, Normal Time, Standard Time 

Cycle time adalah waktu rata-rata yang diperoleh dari data waktu 

pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya (Jacob, dkk., 2006). Data 

mengenai cycle time ini diperlukan sebagai input dalam perancangan value 

stream map. Cycle time ini dijadikan suatu patokan value added time dari 

keseluruhan proses produksi.  
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Sedangkan Normal time adalah waktu kerja yang dibutuhkan oleh 

seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya pada kecepatan kerja 

normal (Niebel, B. & Freivalds,A., 2003).Perhitungan waktu siklus dan waktu 

normal ditujukan untuk menghitung waktu baku tiap operator dalam tiap 

proses kerja.  

Standard time merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja 

untk menyelesaikan pekerjaannya dengan tingkat kemampuan rata-rata yang 

mana telah meliputi kelonggaran waktu yang diberikan dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi pekerjaan yang harus diselesaikan tersebut 

(Niebel, B. & Freivalds, A., 2003). Kegunaan dari perhitungan standard time 

adalah untuk perencanaan kebutuhan tenaga kerja, untuk perkiraan biaya-

biaya dalam penentuan upah karyawan, untuk penjadwalan produksi, dan 

untuk menunjukkan keluaran (output) yang mampu dihasilkan oleh seorang 

pekerja dalam sehari. 

 

2.6 Root Cause Analysis (RCA) 

 Root Cause Analysis (RCA) adalah sebuah proses yang didesain untuk 

menyelidiki dan mengkategorikan akar penyebab dari suatu peristiwa yang 

memiliki dampak terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan, kalitas, 

kehandalan dan produksi (Rooney dan Heuvel, 2004). Singkatnya, RCA 

adalah alat yang dirancang untuk membantu mengidentifikasi tidak hanya apa 

dan bagaimana suatu kejadian terjadi, tetapi juga mengapa kejadian tersebut 

terjadi. 

 Empat tahap proses dalam RCA yang harus diikuti yaitu : 

pengumpulan data, membuat bagan faktor penyebab (causal factor), 

mengidentifikasi akar penyebab (root cause) dan membuat rekomendasi dan 

implementasinya. Metode RCA harus secara benar mengikuti elemen-elemen 

ini yaitu: mengidentifikasi masalah, penentuan pentingnya masalah, 

mengidentifikasi alasan penyebab sebelumnya masih ada dan menjadi akar 

penyebab. Dalam menemukan akar penyebab dengan metode ini, dapat 

dilakukan dengan teknik secara otomatis dan manual. RCA meliputi elemen 
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dasar seperti material, lingkungan, manajemen dan metode operasi. Beberapa 

teknik RCA adalah 5 Whys, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA), dan 

Fault Tree Analysis (FTA).  

 Metode ini digunakan setelah melakukan pemetaan terhadap aktivitas-

aktivitas yang berpotensi menimbulkan waste dan merupakan aktivitas-

aktivitas non value added. Metode ini digunakan untuk mengetahui penyebab-

penyebab apa sajakah yang menyebabkan terjadinya waste pada suatu 

aktivitas atau proses. Sifat dari metode ini adalah dengan melakukan 

identifikasi kepada aktivitas-aktivitas yang menimbulkan waste dan 

melakukan identifikasi penyebab awal hingga akhir pada aktivitas tersebut. 

Dari hasil identifikasi tersebut, barulah dapat direkomendasikan alternatif 

solusi untuk memperbaiki aktivitas tersebut. Menurut Andersen dan 

Fagerhaug (2006), root cause analysis adalah suatu metode yang digunakan 

untuk menggambarkan berbagai pendekatan, alat dan teknik untuk 

menemukan penyebab masalah. 

 

2.6.1 5 whys 

Setiap masalah selalu mempunyai akar masalah. Akar masalah sangat 

penting diketahui untuk melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan secara 

efektif. Untuk mengukur efektifitas tindakan perbaikan. Salah satu metode 

yang digunakan dalam root cause analysis adalah why why analysis (analisis 

kenap kenapa) yaitu suatu metode yang digunakan dalam root cause analysis 

dalam rangka untuk problem solving, yaitu mencari akar suatu masalah atau 

penyebab dari defect supaya sampai ke akar penyebab masalah. Istilah lain 

dari why why analysis adalah 5 whys analysis. Metode root cause analysis ini 

dikembangkan oleh pendiri Toyota Motor Corporation yaitu Sakichi Toyota 

yang menginginkan setiap indivisu dalam organisasi mulai level top 

management sampai shopfloor memiliki skill problem solving dan mampu 

menjadi problem solver di area masing-masing. 

Metode yang digunakan oleh why why analysis adalah dengan 

menggunakan iterasi yaitu pertanyaan “Mengapa” yang diulang beberapa kali 
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sampai menemukan akar masalahnya. Contohnya sebagai berikut : mesin 

breakdown/rusak. 

1. Mengapa? komponen automator tidak berfungsi 

2. Mengapa tidak berfungsi? Usia komponen sudah melebihi batas lifetime 

12 bulan 

3. Mengapa tidak diganti? Tidak ada yang tahu 

4. Mengapa tidak ada yang tahu? Tidak ada jadwal rutin maintenance 

5. Mengapa tidak ada jadwal rutin? Inilah akar masalahnya. 

Terkadang untuk sampai pada akar masalah bisa pada pertanyaan 

kelima atau bahkan bisa lebih atau juga bisa bahkan kurang tergantung dari 

tipe masalahnya. Metode root cause analysis ini cukup mudah dan bisa 

sampai pada akar masalahnya, bukan hanya dipermukaan saja. Dan mencegah 

masalah tersebut terulang lagi. 

 

2.6.2 FMEA 

 Failure modes and effects analysis (FMEA) merupakan metode yang 

digunakan untuk mengidentifikasi resiko yang berpotensi untuk timbul, 

menentukan pengaruh resiko kecelakaan kerja dan mengidentifikasi tindakan 

untuk memitigasi resiko tersebut (Crow, 2002). Oleh karena tidak mungkin 

untuk mengantisipasi semua bentuk resiko, maka tim pengembang FMEA 

harus memformulasikan daftar berisi resiko yang berpotensi timbul dengan 

seluas mungkin.  

 Menurut Leitch R. D. (1995), 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. Analisa tersebut bisa disebut analisa 

“bottom up”, seperti dilakukan pemeriksaan pada proses produksi dan 

mempertimbangkan kegagalan sistem yang merupakan hasil dari seluruh 

bentuk kegagalan yang berbeda. 

 Langkah – langkah pembuatan FMEA adalah sebagai berikut : 

1. Penjabaran produk atau proses beserta fungsinya 
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2. Membuat block diagram, yaitu diagram yang menunjukkan komponen 

atau langkah proses sebagai blok yang terhubung oleh garis yang 

menunjukkan bagaimana komponen atau langkah tersebut berhubungan. 

3. Membuat formulir FMEA, yang berisi produk/sistem, subsistem, 

subsistem/subproses, komponen, pemimpin desain, pembuat FMEA, revisi 

serta tanggal revisi. Formulir ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. 

4. Mendaftar item atau fungsi menggunakan diagram FMEA. 

5. Mengidentifikasi potensi kegagalan, yaitu kondisi dimana  komponen, 

subsistem, sistem ataupun proses tidak sesuai dengan desain yang telah 

dutetapkan. 

6. Mendaftar setiap kegagalan secara teknis, untuk fungsi dari setiap 

komponen atau langkah-langkah proses. 

7. Mendeskripsikan efek penyebab dari setiap kegagalan, sesuai dengan 

persepsi konsumen. 

8. Mengidentifikasi penyebab dari setiap kegagalan. 

9. Menentukan faktor probabilitas, yaitu pembobotan numerik pada setiap 

penyebab yang menunjukkan setiap keseringan penyebab tersebut terjadi. 

Skala yang biasanya digunakan adalah 1 untuk menunjukkan tidak sering 

dan 10 untuk menunjukkan sering terjadi. 

10. Identifikasi kontrol yang ada, yaitu mekanisme yang mencegah penyebab 

kegagalan terjadi atau mekanisme yang mampu mendeteksi kegagalan 

sebelum sampai ke konsumen. 

11. Menentukan kemungkinan dari deteksi. 

12. Review Risk Priority Number (RPN), yaitu hasil perkalian antara: 

- Keseringan terjadi kesalahan (occurance) 

Occurance merupakan frekuensi dari penyebab kegagalan 

secara spesifik dari suatu proyek tersebut terjadi dan menghasilkan 

bentuk kegagalan. Occurance menggunakan bentuk penilaian dengan 

skala dari 1 (hampir tidak pernah) sampai dengan 10 (hampir sering). 

Tingkat keterjadian (occurance) tersebut dijelaskan pada tabel sesuai 

dengan tabel berikut: 
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Tabel 2.1 Occurance Rating 

Degree Berdasar pada 

frekuensi kejadian 
Rating 

Remote 0.01 per 1000 item 1 

Low 
0.1 per 1000 item 2 

0.5 per 1000 item 3 

Moderate 

1 per 1000 item 4 

2 per 1000 item 5 

5 per 1000 item 6 

High 
10 per 1000 item 7 

20 per 1000 item 8 

Very High 
50 per 1000 item 9 

100 per 1000 item 10 

 (Sumber : Gaspersz, 2002) 

 

- Alat kontrol akibat penyebab yang potensial (detection) 

Detection merupakan pengukuran terhadap kemampuan 

mendeteksi atau mengontrol kegagalan yang dapat terjadi. Detection 

menggunakan penilaian dengan skala dari 1 sampai 10. Tingkat 

kemampuan untuk dideteksi dijelaskan pada tabel sesuai dengan tabel 

berikut: 

Tabel 2.2 Detection Ranking 

Rating Kriteria 
Berdasarkan pada 

frekuensi kejadian 

1 Metode pencegahan sangat efektif. Tidak ada 

kesempatan bahwa penyebab mungkin muncul. 

0.01 per 1000 item 

2 

3 
Kemungkinan penyebab terjadi sangat rendah. 

0.1 per 1000 item 

0.5 per 1000 item 

4 

5 

6 

Kemungkinan penyebab terjadi bersifat 

moderate. Metode pencegahan kadang 

memungkinkan penyebab itu terjadi. 

1 per 1000 item 

2 per 1000 item 

5 per 1000 item 

7 

 

8 

Kemungkinan penyebab terjadi masih tinggi. 

Metode pencegahan kurang efektif, penyebab 

masih berulang kembali. 

10 per 1000 item 

 

20 per 1000 item 

9 

 

Kemungkinan penyebab terjadi sangat tinggi. 

Metode pencegahan  tidak efektif, penyebab 

50 per 1000 item 
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10 selalu berulang kembali 100 per 1000 item 

 (Sumber : Gaspersz, 2002) 

 

- Keseriusan akibat kesalahan terhadap proses (severity) 

Severity merupakan penilaian seberapa buruk atau serius dari 

pengaruh bentuk kegagalan yang ada. Severity menggunakan penilaian 

dari skala 1 sampai dengan 10. Proses penilaian dari tingkat keparahan 

tersebut dijelaskan pada tabel berikut: 

Tabel 2.3 Incident Severity Scale 

Ranking Kriteria 

1 Negligible severity (pengaruh buruk yang diabaikan). Kita tidak perlu 

memikirkan bahwa akibat ini akan berdampak pada kinerja produk. 

Pengguna akhir mungkin tidak akan memperhatikan kecacatan ini. 

2 

 

3 

Mild severity (pengaruh buruk yang ringan). Akibat yang ditimbulkan 

hanya bersifat ringan. Pengguna akhir tidak akan merasakan perubahan 

kinerja. Perbaikan dapat dikerjakan pada saat pemeliharaan regular. 

4 

5 

6 

Moderate severity (pengaruh buruk yang moderat). Pengguna akhir akan 

merasakan penurunan kinerja, namun masih dalam batas toleransi. 

Perbaikan yang dilakukan tidak mahal dan dapat selesai dalam waktu 

singkat 

7 

 

8 

High severity (pengaruh buruk yang tinggi). Pengguna akhir akan 

merasakan akibat buruk yang tidak akan diterima, berada diluar batas 

toleransi. Perbaikan yang dilakukan sangat mahal. 

9 

 

10 

Potential safety problem (masalah keamanan potensial). Akibat yang 

ditimbulkan sangat berbahaya dan berpengaruh terhadap keselamatan 

pengguna. Bertentangan dengan hukum. 

 (Sumber : Gaspersz, 2002) 

13. Menentukan rekomendasi untuk kegagalan potensial yang memiliki RPN 

tinggi. 

Risk priority number merupakan produk matematis dari tingkat 

keparahan, tingkat keseringan atau kemungkinan terjadinya penyebab akan 

menimbulkan kegagalan yang berhubungan dengan pengaruh dan 

kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi. Untuk 
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mendapatkan nilai RPN, dapat ditunjukkan dengan persamaan dibawah 

ini: 

            (9) 

Dimana, 

 S = Severity. 

 O = Occurance. 

 D = Detection. 

Melalui nilai RPN ini akan memberikan informasi bentuk 

kegagalan kecelakaan kerja yang mendapatkan prioritas penanganan. 

14. Menentukan tanggung jawab dan batas pelaksanaan rekomendasi 

15. Mengidentifikasi rekomendasi yang telah dilakukan. 

16. Update FMEA apabila ada perubahan desain atau proses. 

 

2.7 Pareto Chart 

Menurut Santoso (2007), pareto chart (diagram pareto) adalah grafik 

yang mengurutkan data dari yang terbesar sampai yang terkecil,dengan yang 

terbesar ada di paling kiri, kemudian berurutan sampai yang terkecil terus ke 

kanan. Sumbu X berupa variabel yang akan diteliti (penyebab kegagalan 

kualitas atau hal lain), sedangkan variabel Y berupa frekuensi kejadian atau 

dalam beberapa kasus berupa satuan mata uang. Manfaat utama pareto chart 

adalah kemampuan diagram ini mengidentifikasi satu atau dua penyebab 

utama (vital few) kegagalan kualitas, dan memberi pesan pada pengguna untuk 

lebih baik berkonsentrasi menangani beberapa penyebab utama dari pada 

melihat semua variabel yang ada. 



23 
 

 

(Sumber : Santoso, 2007) 

Gambar 2.3 Pareto Chart 

 

 


