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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Proses Produksi 

Sebelum produk berada di tangan konsumen, banyak hal yang sudah 

dilalui suatu produk agar menjadi seperti produk yang diinginkan oleh 

konsumen. Produk-produk tersebut sudah melalui tahapan transformasi dari 

masukan menjadi keluaran. Rangkaian atau tahapan transformasi disebut juga 

proses.  

Suatu proses adalah setiap bagian dari organisasi yang mengambil input 

dan mentransformasikannya menjadi output, yang diharapkan akan memiliki 

nilai tambah bagi organisasi dibandingkan dengan input awalnya (Aulia 

Ishak,2010). Sementara itu, menurut Ahyari (2002) proses produksi adalah suatu 

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

menggunakan faktor produksi yang ada. 

Melihat kedua definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses 

produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan 

suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor-faktor yang ada seperti 

tenaga kerja, mesin, bahan baku agar dapat mendapatkan produk sesuai dengan 

keinginan perusahaan dan konsumen. 
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a. Strategi Proses 

Dalam memproduksi produk atau jasa, perusahaan harus 

mengetahui sumber daya yang dimiliki dan kapasitas produksi 

internalnya guna menentukan strategi yang tepat guna untuk 

produksinya. Strategi operasi berhubungan dengan keputusan tentang 

desain mengenai proses, dan infrastruktur yang diperlukan untuk 

mendukung proses yang bersangkutan. Strategi proses yang dipilih akan 

berdampak jangka panjang terhadap efisiensi dan produksi, serta 

fleksibilitas, biaya, dan kualitas barang yang diproduksi 

Haming dan Nurnajamudin (2011) menjelaskan bahwa strategi 

pada dasarnya adalah penerjemah visi perusahaan ke dalam rumusan 

kebijakan jangka panjang untuk dijadikan pedoman dalam menggerakan 

perusahaan ke tujuan yang telah direncanakan dengan konsisten serta 

untuk membuat keputusan yang relevan mengenai pemberdayaan 

sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, strategi 

operasi merupakan perumusan keputusan tentang desain proses 

menyangkut tentang pemilihan teknologi produksi, penentuan skala 

produksi, perencanaan dan pengendalian persediaan, serta pemilihan 

operasi.  

Dapat disimpulkan bahwa strategi proses merupakan salah satu 

metode atau strategi yang dapat menciptakan produk dengan 
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menyesuaikan biaya yang dapat memenuhi keinginan pelanggan. Atau 

bisa dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan 

pelayanan kepada pelanggan guna mewujudkan tujuan perusahaan dan 

menciptakan kepuasaan pelanggan.  

b. Tipe Proses Produksi  

Dalam penentuan tipe proses produksi harus didasarkan pada 

beberapa faktor seperti kapasitas produk yang akan dihasilkan, kualitas 

produk yang direncanakan, dan peralatan yang dimiliki internal.  

Berdasarkan pertimbangan cermat mengenai faktor-faktor tersebut 

ditetapkan tipe proses produksi yang paling cocok untuk setiap situasi 

produksi.  

Menurut Yamit (2002), Macam tipe proses produksi dari 

berbagai industri dapat dibedakan menjadi 3. Pertama proses produksi 

terus-menerus adalah proses produksi barang atas dasar aliran produk 

dari satu operasi ke operasi berikutnya tanpa penumpukan disuatu titik 

dalam proses. Kedua, proses produksi terputus atau intermitten process. 

Tipe proses produksi ini sering digunakan di perusaahaan yang memiliki 

variasi atau jenis produk yang banyak. Ketiga, proses produksi 

campuran. 

Tipe tipe tersebut dapat digunakan sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki perusahaan .Dapat ditarik kesimpulan bahwa desain atau 

tipe produksi adalah jenis jenis dalam tahapan transformasi atau 
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penambahan nilai dari input menjadi input yang penentuannya 

berdasarkan kapasitas, kualitas dan peralatan yang dimiliki oleh 

perusahaan.  

 

2. Metode Pemetaan Fungsi Waktu 

Dalam mempertimbangkan untuk menganalisis desain proses, ada 

beberapa hal yang menjadi pertimbangan sewaktu melakukan analisis dan desain 

proses seperti manfaat proses yang diajukan mampu atau tidak untuk 

menghilangkan langkah-langkah yang tidak memberi nilai tambah. Untuk 

menangani kompleksitas desain dan lakukan desain ulang terhadap proses dapat 

dilakukan dengan bantuan sejumlah alat. Salah satunya adalah pemetaan fungsi 

waktu (Heizer dan Render, 2009).  

Dalam proses pasti terdiri dari berbagai aktivitas yang harus dilakukan, 

tersusun dari input hingga menjadi output. Permasalahan dapat terjadi di 

beberapa aktivitas atau bahkan dapat terjadi di seluruh aktivitasnya. Perusahaan 

harus menemukan aktivitas yang bermasalah dan mencarikan solusi atas 

permasalahan yang terjadi. Maka dari itu, pemetaan fungsi waktu dapat 

dilakukan dalam hal ini. 

Dengan pemetaan fungsi waktu (time-function mapping) membantu 

untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan seperti langkah 

tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu. Pemetaan fungsi 
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waktu terdiri dari dua diagram, yaitu diagram waktu dasar dan diagram waktu 

target.  

Diagram waktu dasar merupakan proses atau aktivitas yang dilakukan 

sebelum melakukan penghematan waktu. Pemetaan waktu target merupakan 

proses yang dilakukan dalam produksi setelah dilakukannya penghematan 

(Heizer dan Render, 2009).  

Gambar 2.1. Pemetaan Fungsi Waktu Dasar 

 

 

 

 

 

      Sumber : Heizer dan Render (2009) 

Gambar 2.2. Pemetaan Fungsi Waktu Target 

 

Sumber : Heizer dan Render (2009) 
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Pemetaan fungsi waktu pada umumnya adalah untuk menghilangkan 

pemborosan. Pemborosan (waste) dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas 

kerja yang tidak memberi nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi 

output. Terdapat tujuh pemborosan (waste) yang dikenal dalam dunia industri 

dan ikut mempengaruhi biaya produksi. Ketujuh jenis pemborosan tersebut yang 

dirumuskan oleh Mr. Taiichi Ohno (2009)  yaitu : 

a. Produksi yang berlebih (Overproduction) 

Overproduction (produksi berlebih) adalah memproduksi melebihi 

dari yang dibutuhkan, overproduction merupakan waste yang 

memberi dampak paling serius. Memproduksi sesuatu lebih awal dan 

dalam jumlah yang lebih besar dari pada yang dibutuhkan merupakan 

overproduction. 

b. Menunggu (waiting) 

Waiting (menunggu) adalah semua hal yang membuat aktivitas 

terhenti, baik pada mesin maupun pekerja sehingga menimbulkan 

pemborosan. Dapat berupa proses menunggu kedatangan material, 

informasi, peralatan dan perlengkapan sedangkan Pekerja hanya 

mengamati mesin yang sedang berjalan, atau material yang keluar 

dari satu proses dan tidak langsung dikerjakan di proses selanjutnya. 

c. Transportasi yang berlebih (Transportation) 
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Transportasi adalah perpindahan produk antar proses merupakan 

kegiatan yang tidak menambah nilai dapat berupa pemborosan waktu 

karena jarak gudang atau bahan baku dari mesin satu ke mesin lainya.  

d. Proses yang berlebih (Overprocessing) 

Overprocessing (proses yang tidak tepat) adalah melakukan proses 

atau aktivitas yang tidak perlu dan tidak memberi nilai tambah pada 

produk hanya menambah biaya dan waktu produksi.  

e. Persedian yang tidak perlu ( Unnecessary inventory) 

Inventory adalah simpanan cadangan yang berlebih. Inventory dapat 

berupa bahan baku, work in process, dan produk jadi yang berlebih, 

adanya inventory berlebih membutuhkan perlakuan ekstra yang 

seharusnya bisa diminimalkan, seperti lokasi penyimpanan, 

administrasi, dan biaya. Dampak lain dari inventory adalah 

meningkatnya lead time. 

f. Gerakan yang tidak perlu (Unnecessary motion) 

Unnecessary Motion adalah dapat berupa gerakan-gerakan yang 

berlebih atau tidak diperlukan. Dengan kata lain operator mesin tidak 

memberi nilai tambah kepada produk. 

g. Produk cacat (Defect) 

Defect (produk cacat) adalah hasil produksi yang tidak sesuai dengan 

harapan, adanya proses pengerjaan ulang (rework) dan klaim dari 

pelanggan. Ini merupakan pemborosan, karena perusahaan harus 
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mengeluarkan biaya, material, tenaga dan waktu ekstra untuk 

memperbaiki atau membuat produk pengganti. 

Pemborosan di atas adalah berbagai permasalahan yang dapat terjadi di 

dalam suatu aktivitas sehingga menjadikan suatu aktivitas terlambat. Dapat 

disimpulkan bahwa pemetaan fungsi waktu berfungsi untuk mengidentifikasikan 

berbagai aktivitas aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan dan menilai apakah 

suatu aktivitas terjadi permasalahan atau tidak. 

3. Kualitas 

Setiap perusahaan menginginkan produknya dapat diterima oleh 

masyarakat. Profit akan didapat apabila produk yang dijual oleh perusahaan 

dapat dibeli oleh perusahaan. Untuk mendapatkan tujuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan, manajemen harus memikirkan bagaimana kualitas yang ada 

pada produk perusahaan.  

Kualitas adalah kemampuan sebuah produk atau jasa untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Kualitas dapat juga diartikan sebagai kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi rancangan atau spesifikasi atas produk dan jasa 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan (Heizer dan Render, 2009).  

Bagi manajer operasional kualitas berbasis manufaktur. Dengan 

membuat produk dengan benar sejak awal merupakan kualitas yang memandang 

dari sisi operasional Dengan demikian kualitas dapat disimpulkan menjadi 

kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dan 
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rancangan dan spesifikasi yang telah ditetapkan dengan menjalankan proses yang 

benar sejak awal.  

4. Metode Diagram sebab akibat 

Permasalahan pasti timbul karena ada suatu hal yang memicunya. Hal 

hal yang menyebabkan permasalahan biasa disebut dengan penyebab 

permasalahan. Penyebab permasalahan bisa terjadi karena beberapa hal. Karena 

itu, perusahaan harus mengidentifikasikan penyebab penyebab yang muncul 

sehingga dapat memilah penyebab yang terjadi dari suatu permasalahan. Alat 

analisis yang dapat digunakan dalam mencari penyebab permasalahan adalah 

diagram sebab akibat.  

Diagram sebab akibat menurut heizer dan render (2009) adalah sebuah 

teknik yang skematis yang digunakan untuk mengetahui letak letak masalah 

kualitas yang mungkin terjadi. Diagram Cause and Effect atau Diagram Sebab 

Akibat adalah alat yang membantu mengidentifikasi, memilah, dan menampilkan 

berbagai penyebab yang mungkin dari suatu masalah atau karakteristik kualitas 

tertentu. Diagram ini menggambarkan hubungan antara masalah dengan semua 

faktor penyebab yang mempengaruhi masalah tersebut. Mengenali akar 

penyebab masalah atau sebab mendasar dari akibat, masalah, atau kondisi 

tertentu. 

Diagram sebab akibat ini terdiri dari beberapa bagian seperti 

permasalahan yang terjadi yang terletak dibagian kepala sebelah kanan diagram, 
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yang kedua adalah faktor manusia, mesin, metode dan material yang biasa 

disebut 4M yang terletak dibagian atas dan bawah tulang utama diagram.   

Gambar 2.3. Diagram Sebab Akibat 

 

Sumber : Heizer dan Render (2009) 

Dari gambar 2.3 di atas, media selip di ring adalah mode kegagalan yang 

terjadi didalam suatu proses produksi, permasalahan tersebut disebabkan oleh 

beberapa faktor yaitu manusia (man), mesin (machine), metode (methode), dan 

bahan baku (material). Faktor-faktor atau disebut juga penyebab dari kegagalan 

tersebut digambarkan seperti tulang tulang ikan yang vertikal. Kemudian dari 

faktor-faktor kegagalan tersebut dicari masing-masing penyebab potensi 

munculnya yang digambarkan menyamping seperti duri ikan yang kecil.   

5. Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Pencarian penyebab dari permasalahan tidak akan menyelesaikan 

permasalahan apabila tidak diberikan solusi perbaikan. Apabila suatu penyebab 

permasalahan telah ditemukan, maka harus diberikan solusi perbaikan agar 
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kedepannya kegagalan tersebut tidak muncul kembali. Solusi perbaikan tidak 

harus diberikan kepada semua permasalahan apabila terdapat banyak 

permasalahan, tetapi dapat dikategorikan berdasarkan tingkat permasalahan. Alat 

yang dapat membantu untuk mencarikan solusi berdasarkan tingkat kepentingan 

adalah Failure Mode and Effect Analysis (FMEA).   

FMEA adalah suatu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi dan  

mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan (Gaspersz, 2002). FMEA 

digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab dari suatu 

masalah. Mode kegagalan adalah hal hal apa saja yang termasuk dalam kecacatan 

atau kegagalan dalam desain, kondisi diluar batas spesifikasi yang telah 

ditetapkan atau direncanakan, atau perubahan dalam produk yang menyebabkan 

terganggunya fungsi dari produk itu.  

Dari definisi FMEA diatas dapat disimpulkan bahwa FMEA adalah 

suatu perangkat yang ditujukan untuk melakukan langkah pencegahan yang 

paling penting dalam sistem, desain, proses atau pelayanan untuk mencegah 

kegagalan dan kesalahan sebelum sampai pada pelanggan. 

a. Menentukan Nilai Severity, Occurrence, Detection  

Setelah memehami proses produksi, langkah berikutnya 

dalam menjalankan FMEA adalah melakukan identifikasi serta 

memperkirakan semua kerusahakan yang terjadi. dalam identifikasi 

tersebut dapat ditentukan besarnya RPN (Risk Priority Number). RPN 

merupakan peringkat atas permasalahan kegagalan yang dihadapi oleh 
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perusahaan. RPN didapat dari perkalian antara 3 kriteria (Chysler, 

2008), yaitu: 

1) Severity  

Severity yaitu mengidentifikasi tingkat keseriusan 

akibat sebuah kerusakan yang dilihat dari sudut pandang 

keseluruhan sistem yang ada. Severity juga dapat diartikan 

bahwa tingkat pengaruh permaslahan terhadap proses lainnya 

atau proses tersebut. Seperti halnya waiting time yang terjadi 

sehingga menyebabkan keterlambatan, dapat diukur dengan 

perbedaan waktu yang dijalan dengan yang direncanakan.  

Proses sistem peringkat yang dijelaskan pada tabel 2.1 sesuai 

dengan standar AIAG (Automotive Industry Action Group). 

Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi dan Sistem Peringkat untuk severity 

 
Effect Severity of Effect for FMEA Rating 

Tidak ada Bentuk kegagalan tidak memiliki pengaruh 1 

Sangat 

minor 

Mesin dapat beroperasi dengan baik, dengan gangguan yang 

sangat minimal 
2 

Minor 

Mesin dapat beroperasi dengan baik, namun masih ada tanda-

tanda beberapa kerusakan-kerusakan minor dari mesin. 

Adanya kesalahan dalam penyetelan-penyetelan kecil. 

3 

Sangat 

Rendah 

Mesin dapat beroperasi dengan baik, namun masih ada tanda-

tanda kerusakan-kerusakan minor dari mesin. Adanya 

kesalahan dalam penyetelan penyetelan kecil 

4 

Rendah 
Mesin dapat beroperasi pada penurunan tingkat performa 

sehingga hasil kerja mesin tidak memuaskan. 
5 

Sedang 
Mesin dapat dioperasikan, namun ada gangguan minor, dan 

beberapa alat tidak dapat dioperasikan. 
6 

Tinggi 
Mesin tidak dapat beroperasi dengan optimal karena 

adanya gangguan minor, tingkat performa menurun. 
7 

Sangat 

Tinggi 

Mesin tidak dapat beroperasi dengan optimal karena ada 

gangguan mayor, tingkat performa menurun sehingga hasil 
8 
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kerja yang dihasilkan tidak memuaskan. Hilangnya fungsi 

utama mesin. 

Berbahaya 

dengan 

Peringatan 

Kegagalan sangat tinggi, dapat menggagalkan system, dan 

membahayakan operator mesin, dengan adanya tanda-tanda 

kerusakan sebelumnya 

9 

Berbahaya 

tanpa 

Peringatan 

Kegagalan sangat tinggi, dapat menggagalkan sistem dan 

membahayakan operator mesin, tetapi tidak ada tanda-tanda 

kerusakan sebelumnya 

10 

Sumber : Automotive Industri Action Group (AIAG) 

2) Occurrence 

Occurrence yaitu mengidentifikasi tingkat frekuesi 

atau keseringan terjadinya kerusakan. Apabila permasalahan 

yang sering terjadi dalam proses maka akan tinggi nilai 

occurrence nya, Dengan memperkirakan kemungkinan 

occurrence pada skala 1 sampai 10. 

Tabel 2.2 kriteria penilaian occurrence 

Probability of Failure  Occurrence Rating 

Sangat tinggi : 

Kegagalan tak bisa 

dihindari 
1 in 2 10 

Kegagalan hampir 

tak bisa dihindari 
1 in 3 9 

Tinggi : 

Umumnya berkaitan dengan proses 

terdahulu yang kadang mengalami 

permasalahan 

1 in 8 8 

1 in 20 7 

Sedang:  

Umumnya berkaitan dengan  proses 

terdahulu yang kadang mengalami 

kegagalan tetapi tidak dalam jumlah yang 

besar  

1 in 80 6 

1 in 400 5 

1 in 2000 4 
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Rendah : 

Kegagalan terisolasi berkaitan proses 

serupa 

1 in 15.000 3 

Sangat rendah: 

Hanya kegagalan terisolasi yang 

berkaitan dengan proses hampir identik 

1 in 150.000 2 

Remote: 

Kegagalan mustahil. Tak pernah ada 

kegagalan terjadi dalam proses yang 

identik 

1 in 1.500.000 1 

Sumber : AIAG (Automotive Industry Action Group) 

3) Detection 

Detection yaitu mengidentifikasi kemungkinan atau 

probabilitas bahwa suatu kerusakan dapat ditemukan. 

Pengukuran detection di tabel 2.3 sebagai berikut: 

Tabel 2. 3. Kriteria Peringkat Detection 

Detection  Likelihood of Detection Rank 

Hampir 

Tidak 

Mungkin 

Tidak ada alat kontrol yang mampu 

mendeteksi kegagalan 
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 atau penyebab 

kegagalan rendah 

6 
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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 

Sumber : AIAG (Automotive Industry Action Group) 

Dari ketiga kriteria tersebut kemudian dilakukan penilaian 

dengan memberikan bobot untuk setiap kriteria. Setelah itu dilakukan 

perhitungan untuk mendapatkan RPN dengan mengalikan ketiga kriteria 

tersebut. RPN merupakan peringkat dari keseriusan akibat (Severity), 

tingkat keseringan terjadinya kegagalan disebut Occurrence, dan 

kemampuan untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi pada 

pelanggan (Detection). RPN dapat ditunjukkan dengan persamaan 

sebagai berikut :  

RPN = S * O * D 

Dari hasil perhitungan RPN dilakukan pengurutan berdasarkan 

nilai RPNnya, dimulai dari nilai terbesar hingga terkesil. Yang paling 

kritis ditandakan dengan nilai RPN yang tertinggi, sehingga dapat 

ditentukan skala prioritas. Dengan demikian dapat dilakukan langkah 
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pencegahan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang ada pada 

masa mendatang.  

B. Penelitian Terdahulu 

1. Penelitian dengan Pemetaan Fungsi Waktu  

Gareth (2012) melakukan penelitian yang dari hasil penelitiannya 

diungkapkan dalam salah satu kegiatan proses limbah hijau, diketahui adanya 

pemborosan waktu yaitu pada saat proses penyediaan truk forklift mengalami 

penundaan selama 30 menit hal ini terjadi karena truk forklift harus melakukan 

pengisian bahan bakar dan perbaikan dalam proses ini diperlukan untuk 

mengurangi tingkat penundaan waktu dalam kegiatan limbah hijau. 

2. Penelitian menggunakan sebab akibat 

Anirudha Joshi dan Pritam Kadam (2014), melakukan penelitian dengan 

hasil penelitiannya diketahui terjadi kerusakan yang diakibatkan oleh metode 

yang digunakan masih manual dan dari faktor manusia yang ceroboh dan lalai 

dalam bekerja, diagram pareto mengidentifikasi bahwa jenis cacat terbesar 

adalah ketika proses cetak dan proses akhir. 

Penelitian oleh Haslindah (2013), penelitian ini bertujuan untuk 

mengendalikan mutu produk dengan menggunakan diagram sebab akibat sebagai 

alat analisisnya. Hasil menunjukan bahwa terdapat endapan dan gelembung  yang 

diakibatkan karena kinerja proses sangat rendah. Hal ini mengakibatkan banyak 

data yang berada diluar batas normal yang ditetakan oleh perusahaan. faktor 
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penyebab utama terjadinya 

penyimpangan mutu yaitu faktor bahan baku, metode kerja dan mesin. 

3. Penelitian dengan FMEA 

Penelitian pertama yang menggunakan FMEA adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Rahmad Hidayat, Ishardita Pambudi Tama,Remba Yanuar 

Efranto (2011) Penelitian ini dilakukan di PT Kutai Timber Indonesia. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengurangi waste yang terjadi dan mengetahui penyebab 

kegagalan proses. Penelitian ini menggunakan metode VSM dan FMEA. Hasil 

dari penelitian ini adalah terdapat 3 jenis waste yang teridentifikasi yaitu waste 

product defect, waiting time, dan unnecessary inventory.  

Selanjutnya penelitian yang menggunakan FMEA adalah penilitian oleh 

Fathy Wahyu Al Hafiish dan Ir. Hari Supriyanto MSIE (2008) yang berlokasi di 

PT. Nestle Indonesia-Pasuruan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengidntifikasi waste dalam proses produksi lalu mengidentifikasi penyebabnya 

serta memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Lean Thinking dan mencoba 

membandingkannya dengan metode FMEA dan MAFMA dalam menganalisis 

datanya. Hasil dari penelitian ini adalah waste yang paling sering terjadi adalah 

di bagian dosing oil mix single evaporation yang penyebabnya adalah setting 

awal heater dan separator yang sedang dibersihkan.  Lalu pada alternative 

perbaikan terdapat tiga pilihan, yaitu controlling pada awal penerimaan barang, 
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controlling pada pelaksanaan setting mesin, dan pelaksanaan preventive 

maintenance yang teratur. 

4. Persamaan dan Perbedaan 

Dari kelima penelitian terdahulu yang dicantumkan diatas, memiliki 

persamaan dan perbedaan. Persamaan yang dimiliki oleh penelitian terdahulu 

diatas adalah para peneliti menggunakan FMEA sebagai alat analisis untuk 

mencari solusi atas permasalahaan yang dihadapi. Selain itu, untuk mencari 

penyebab dari permasalahan yang terjadi para peneliti menggunakan diagram 

sebab akibat sebagai alat analisisnya. Perbedaan yang dimiliki oleh kelima 

peneliti adalah hasil dari penelitian tersebut dan objek penelitian. Selain itu, ada 

dua penelitian yang menggunakan pemetaan fungsi waktu sebagai alat analisis 

prosesnya.   

C. Kerangka Berpikir 

Gambar 2.4. Kerangka Berpikir 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Heizer dan Render (2009), Chysler (2008), Diolah. 

 

Kerangka pikir di atas adalah kerangka pikir penelitian pada PT Sumber 

Teknik Sentosa. Tujuannya adalah untuk mencari proses yang mengalami 
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permasalahan, mencari penyebab permasalahan, dan memberikan solusi atas 

permasalahan tersebut. Alat analisis yang digunakan adalah pemetaan fungsi waktu 

yang berfungsi untuk menemukan dan mengidentifikasikan proses yang 

bermasalah. Pemetaan fungsi waktu yang digunakan berdasarkan teori Heizer dan 

Render tahun 2009.  

Alat analisis yang kedua adalah diagram sebab akibat. Diagram sebab 

akibat adalah alat yang mengidentifikasi, memilah dan menampilkan berbagai 

faktor permasalahan (Heizer dan Render, 2009). Dalam hal ini ada 4 faktor yang 

digunakan yakni manusia, mesin, material dan metode. Kemudian setelah 

ditemukan penyebab dari permasalahan, penting adanya solusi agar permasalahan 

tersebut berkurang bahkan mengilang. Dalam hal ini, peneliti menggunakan FMEA. 

FMEA adalah suatu alat yang secara sistematis mengidentifikasi akibat atau 

konsekuensi dari kegagalan sistem atau proses, serta mengurangi atau 

mengeliminasi peluang terjadinya kegagalan (Gaspersz, 2002). Ada 3 penilaian 

yang digunakan didalam FMEA, yaitu severity atau tingkat keparahan dari suatu 

permasalahan, occurrence atau tingkat keseringan permasalahan terjadi, dan 

detection atau kemampuan alat analisis yang digunakan didalam proses. Kriteria 

tersebut diberikan nilai dengan menggunakan ukuran berdasarkan penilaian dalam 

Chysler tahun 2008. 

 

 

 


