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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA\ 

 

A. Landasan Teori 

1. Desain Proses 

Saat perusahaan ingin mengembangkan produk yang akan 

dihasilkan atau ingin mwmulai memproduksi barang dan jasa, maka 

langkah pertama yang dilakukan adalah merancang proses yang akan 

dilakukan. Dimulai dari proses input seperti bahan baku, mesin tenaga 

kerja, manajemen dan modal, kemudian diproses input tersebut hingga 

menjadi output yang berupa barang ataupun jasa (Sri Joko, 2003). 

Desain proses merupakan teknik atau pendekatan yang dilakukan 

oleh perusaahaan dalammenciptakan sebuah proses yang menghasilkan 

produk untuk memenuhi keinginan pelanggan sesuai dengan biaya dan 

batasan manajerial lainnya (Heizer dan Render, 2015). Menurut Heizer 

dan Render (2015) desainproses mempunyai empat strategi, yaitu: 

 

a. Fokus Proses 

Fokus proses adalah proses pengerjaannya hanya berfokus 

pada proses produksi. Desainini merupakan jenis dari organisasi 

manufaktur dimana tanggung jawab staff manajemen serta peralatan 

yang digunakan djelaskan pada proses produksi. Fasilitas-fasilitas 

produksi membuat produk dengan volume kecil, namunbanyak 

ragamnya. Dalam sebuah kantor, proses-proses ini bisa saja berupa 

utang, penjualan dan gaji. Dalam sebuah restoran, bisa berupa bar, grill, 
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dan bakery. Fasilitas-fasilitas itulah yang dimaksut focus proses 

(process focused) 

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 

desainini memproduksi produk dengan volume kecil tetapi banyak 

ragamnya dan desainini banyak dijumpai pada restoran, bengkel 

maupun rumah sakit. 

 

b. Fokus yang Repetitif 

Proses repetitif adalah produk orientasi produksi yang 

menggunakan modul. Proses repetitif merupakan lini perakitan klasik. 

Digunakan secara luas dihampir seluruh perakitan mobil dan peralatan 

rumah tangga, memiliki lebih banyak struktur dan pada akhirnya 

kurangnya fleksibilitas dibandingkan dengan fasilitas berfokus pada 

proses. 

 

c. Fokus Produk 

Fokus produk merupakan fasilitas produksi membuat produk 

dengan volume kecil, tinggi keragamannya. Dimana proses dengan 

focus yang tinggi, tetapi variasi yang rendah. Fasilitas diatur disekitar 

produk. mereka juga disebut dengan proses yang berkelanjutan karena 

mereka memiliki pengerjaan produksi yang sangat panjang dan 

berkelanjutan.Desainini banyak dijumpai pada industri semen, gula, 

beras. 
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d. Kustomisasi masal 

Kustomisasi masal merupakan produk yang cepat dan 

berbiaya rendah yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin 

berbeda. Kustomisasi bukan hanya sekedar tentang keragaman, tetapi 

juga mengenai membuat secara tepat apa yang diinginkan pelanggan 

ketika pelanggann menginginkannya secara ekonomi.Desainini 

dibangun dengan menyatukan ketiga desain diatas (fokus pada proses, 

fokus pada produksi berulang dan fokus pada produk). 

Berdasarkan jenis desainproses diatas, dapat disimpulkan bahwa 

setiap perusahaan dapat memilih desainproses yang tepat untuk 

menjalankan proses produksi yang akan mereka lakukan sesuai dengan 

jenis dan jumlah produk yang akan dihasilkan. Dalam strategi proses 

terdapat teknik yang dirancang untuk mempermudah pengimplementasian 

desainp roses, yaitu analisis desain proses. 

2. Analisis Desain Proses 

Ada lima jenis alat analisis untuk mempermudah perusahaan 

mengimplementasikan desain proses pada aktivitas produksinya. Menurut 

Heizer & Render (2015) Alat analisis adalah perangkat untuk 

mempermudah pemahaman akan sesuatu yang terjadi pada proses 

produksi. Berikut alat analisis yang bisa digunkan: 

a. Diagram Alur (flowdiagram) 

Diagram alur adalah alat analisis yang bertujuan untuk 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi pada proses produksi. Diagram 
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alur juga merupakan sebuah skema atau gambar dari pemindahan bahan 

baku, produk atau orang. Diagram ini bisa membantu pemahaman, 

analisis, dan komunikasi dari sebuah proses produksi. 

b. Pemetaan Fungsi Waktu(Time Function Mapping) 

Pemetaan fungsi waktu adalah diagram alur yang 

ditambahkan waktu pada sumbu horizontalnya. Dalam pemetaan fungsi 

waktu, simpul mengindikasikan aktivitas dan tanda panah 

mengindikasikan arah dengan waktu yang berada pada sumbu 

horizontalnya. Alat analisis ini berfungsi untuk mengidentifikasi dan 

mengeliminasi hal-hal yang tidak diperlukan dalam proses produksi 

seperti pengulangan, keterlambatan dan lain sebagainya. 

 

c. Pemetaan Arus Nilai(Value Stream Mapping) 

Pemetaan arus nilai adalah alat analisis untuk melihat secara 

luas peta proses produksi termasuk rantai pasokan yang pada 

perusahaan. Pemetaan arus nilai biasanya dikenal dengan big picture 

mapping. Pemetaan fungsi nilai ini untuk mengidentifikasi pemborosan 

pemborosan pada proses produksi. Khusus pada pemetaan fungsi nilai 

memiliki alat analisis yang dinamakan VALSAT atau Value Steram 

Analysis Tools alat ini dipergunakan untuk mengidentifikasi tujuh 

pemborosan yang terjadi 

d. Diagram Proses 

Diagram proses menggunakan simbol, waktu dan jarak untuk 

memberikan sebuah cara yang objektif untuk menganalisis dan 
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mencatat ektifitas yang membentuk sebuah proses memungkinkan 

untuk fokus pada aktivitas penambahan nilai. Biasanya alat alanalisis 

ini dipergunakan menganalisis pergerakan bahan baku, proses dan 

orang. 

 

e. Perencanaan Layanan 

Perencanaan Layanan diperlukan untuk memaksimalkan 

kepuasan pelanggan. penyedia jasa layanan perlu membuat cetak biru 

dari layanan yang dimaksud. Dalam perencanaan layanan, selain 

mengemukakan kegiatan yang dilaksanakan, juga diperlihatkan standar 

waktunya. lain mengemukakan kegiatan yang dilaksanakan, juga 

diperlihatkan standar waktu layanan serta waktu paling lama yang 

ditoleransi dalam usaha memuaskan pelanggan. 

 

3. Diagram Proses 

Menurut Haming & Nurnajamuddin (2011) Grafik  proses atau 

lebih dikenal dengan diagram proses merupakan suatu strategi yang 

berfokus pada penambahan nilai. Alat ini meneliti semua yang berkaitan 

dengan kegiatan produksi dan mengidentifikasi kegiatan yang menambah 

nilai pada produk. Semua kegiatan operasi pada proses produksi 

merupakan aktivitas yang menambah nilai, sedangkan diluar kegiatan 

operasi pada proses produksi (kegiatan pemindahan barang, pemeriksaan, 

penyimpanan dan penundaan proses operasi) merupakan aktivitas yang 

tidak menambah nilai baik yang dibutuhkan oleh perusahaan maupun tidak 

dibutuhkan oleh perusahaan. Pada digram proses dilakukan 
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pengidentifikasian dengan cara menarik simbol dalam setiap kategori 

prosesnya.  Berikut adalah contoh dari diagram proses:  

Gambar 2.1 Diagram Proses 

DIAGRAM PROSES 

Proses yang dipetakan 

Departemen                   

: Pembuatan Terang Bulan 

: Produksi 

Tanggal 

Pembuatan Diagram 

: 

: 

Tujuan 

(cm) 

Waktu 

(menit) 
Lambang yang dipakai Kegiatan yang dikerjakan 

  

 Gula, terigu, susu, mesis, 

keju, cokelat, minyak 

makanan, disimpan di 

container 

50 0,5 

 Ambil bahan yang 

diperlukan, bawa ke meja 

kerja untuk membuat adonan 

 2,0  Adonan Siap 

 0,5  
Periksa mutu adonan 

35 0,5 
 Bawa adonan ke dekat 

pemanggangan 

 0,1  Simpan sementara di tempat 

yang tersedia 

25 5,0 
 Panggang sampai matang 

sesuai pesanan 

 0,2 
 Angkat dan simpan di rak 

tersedia 

25 0,5 
 Layani pesanan, iris dan 

bungkus 

   Simpan yang lainnya  

Tunggu pelanggan 

berikutnya 

Total 9,3 3          4            1          -       4  

Value added time= waktu operasi/waktu total x 100%= 7,5 / 9,3x100%=80,65% 

 = Operasi 

 = 

Angkat 

atau 

Pindahkan 

 = Pemeriksaan 

 = Penundaan Operasi  = Penyimpanan 

Sumber: Haming & Nurnajamuddin (2011) 
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4. Pemborosan 

VALSAT merupakan alat untuk memetakan pemborosan secara 

detail (Hines & Rich, 2001) pemborosan yang terjadi, yaitu: 

a. Overproduction atau persediaan berlebih merupakan kegiatan 

perusahaan dalam memproduksi terlalu banyak melebihi pesanan 

pelanggan atau memproduksi lebih cepat dari waktu kebutuhan 

pelanggan yang menyebabkan kelebihan inventory. 

b. Unecessary Inventory atau kelebihan penyimpanan dan delay material 

maupun produk, sehingga mengakibatkan peningkatan biaya dan 

penurunan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Adanya kelebihan 

penyimpanan ini juga akan berdampak terhadap penuhnya gudang 

dengan bahan-bahan yang tidak diperlukan pada saat tersebut. 

c. Excessive Transportation atau transportasi berlebih merupakan 

kesalahan berupa waktu, tenaga dan biaya akibat pergerakan yang 

berlebihan dari pekerja, aliran informasi dan atau material produk 

d. Inappropriate Processing merupakan kesalahan prosesp roduksi Seperti 

kesalahan dalam menggunakan tools saat bekerja sehingga terjadinya 

kesalahan pada proses produksi. 

e. Waiting atau waktu tunggu merupakan kegiatan tidak beraktifitasnya 

pekerja, informasi atau barang dalam waktu yang lama yang berdampak 

terhadap buruknya aliran proses dan bertambahnya leadtime. 
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f. Unnecessary motion atau pergerakan yang tidak perlu meruapakan 

segala pergerakan dari orang atau mesin yang tidak menambah nilai 

terhadap barang, tetapi hanya menambah biaya dan waktu saja. 

g. Defect merupakan permasalahan terkait kualitas produk yang 

dihasilkan, meliputi produk gagal yang lolos dari pengawasan 

perusahaan atau produk gagal yang terdeteksi di internal perusahaan. 

Untuk mengetahui bobot yang terbesar dari pemborosan, maka 

dilakukan penyebaran kuisioner kepada 10 karyawan yang mengetahui 

tentang proses produksi berlangsung. Setelah menyebarkan kuisoner baru 

dilakukan pembobotan pada setiap jenis pemborosan sebelum dimasukkan 

kedalam matrix VALSAT. 

 

5. VALSAT 

VALSAT atau Value Stream Analysis Tools meeerupakan alat 

untuk mengetahui dan menghilangkan tujuh pemborosan diatas dengan 

mengkombinasikan tujuh jenis pemborosan diatas dengan tujuh jenis 

VALSAT yang ada. Untuk menghitung VALSAT dilakukan dengan cara 

mengkalikan angka kolerasi dengan angka hasil dari pembobotan kuisioner 

dalam tabel matrixnya. Angka kolerasi merupakan angka yang sudah 

ditetapkan sebelumnya oleh Hines dan Rich (2001). Dari hasil angka 

pengkolerasian tersebut didapatkan hasil yang tertinggi berguna untuk 

menganalisis dan menyelesaikan pemborosan yang sudah dipetakan. 

Matrix VALSAT sebagai berikut: 
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Tabel 2.2 VALSAT 

WASTE / 

STRUCTURE 

Bobot 
 

Process 
Activity 
Mapping 

Supply 
Chain 

Response 
Matrix 

Production 
Variety 
Funnel 

Quality 
Filter 

Mapping 

Demand 
Amplification 

Mapping 

Decision 
Point 

Analysis 

Physical 
Structure 

 

Overproduction X L M 
 

L M M 
 

Waiting X H H L 
 

M M 
 

Transportation X H 
     

L 

Innapropriate 
Process 

X H 
 

M L 
 

L 
 

Unnecessary 
Inventory 

X M H M 
 

H M L 

Unnecessary 
Motion 

X H L 
     

Defect X L 
  

1 
   

Sumber: Rich &Hines(2001). 

Keterangan:  

X = Hasil dari pembobotan 

L =  Low Correlation and usefulness, faktor  pengali = 1 

M = Medium Correlation and usefulness, faktor  pengali = 3 

H = High Correlation and usefulness, faktor  pengali = 9 

Setelah dilakukan pembobotan tujuh jenis pemborosan dengan 

VALSAT, maka dilanjutkan dengan pemilihan alat analisis yang tepat. 

Adapun tujuh alat analisis yang digunakan sebagai berikut: 

a. Process Activity Mapping merupakan alat yang berguna untuk 

menganalisis aktivitas pada lantai-lantai produksi. Dengan alat 

iniproses produksi dapat tergambarkan dengan baik, sehingga dapat 

diketahui pemborosan yang terjadi pada proses produksi. Menurut 

Hines dan Rich, (2001), Konsep dasar alat ini adalah memetakan setiap 

tahapan mulai dari operasi, transportasi, inspeksi, delay dan storage, 

kemudian mengelompokkan merekakedalam tipe-tipe seperti value 

adding activity, necessary non-value adding activity dan non value 

adding activity. Tujuan dari alat ini adalah untuk menilai apakah ada 

proses yang dapat disederhanakan. Berdasarkan penjelasan diatas, 
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Process Activity Mapping merupakan tools yang dapat memetakan 

setiap proses produksi, sehingga nantinya dapat diketahui mana proses 

yang termasuk kegiatan penambahan nilai, kegiatan yang penting tapi 

tidak menambah nilai, serta proses yang tidak menambah nilai. 

b. Supply Chain Respons Matrix merupakan salah satu dari tujuh 

VALSAT. Tools ini bertujuan untuk memperbaiki dan mempertahankan 

tingkat pelayanan pada setiap jalur distribusi dengan biaya rendah, 

dengan tools ini diharapkan dapat teridentifikasi pemborosan yang ada 

pada proses produksi. Menurut Hines dan Rich (2001), Supply Chain 

Respons Matrix merupakan grafik yang menghubungkan inventory 

dengan lead time pada jalur distribusi pada tiap area supply chain. Dari 

fungsi yang diberikan kemudian bisa menjadi pertimbangan manajemen 

untuk menaksir kebutuhan stock apabila dikaitkan dengan leadtime 

yang pendek. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dinyatakan bahwa 

Supply Chain Respons Matrix merupakan grafik yang menghubungkan 

inventory dengan lead time, yang bertujuan untuk memperbaiki dan 

mempertahankan tingkat pelayanan dengan biaya yang rendah. 

c. Production variety funnel Variasi produk yang diproduksi perusahaan 

membuat timbulnya permasalahan-permasalahan pada proses produksi, 

adanya bagian proses produksi yang tidak dapat memproduksidengan 

kapasitas yang sama membuat terjadinya penumpukan produk, 

sehingga dibutuhkan tools yang mampu menganalisis adanya 

pemborosan tersebut. Menurut Hines dan Rich, (2001), Production 
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variety funnel merupakan teknik pemetaan visual yang berusaha 

memetakan jumlah variasi produk di tiap tahapan proses manufaktur, 

alat inidapat digunakan untuk mengidentifikasi titik dimana produk 

generic diproses menjadi beberapa produk spesifik, selain itu tools ini 

juga dapat digunakan untuk menujukkan area bottleneck pada desain 

proses. Production variety funnel memiliki fungsi untuk merencanakan 

perbaikan kebijakan inventory, sehingga tools ini dapat 

mengidentifikasi dimana titik produk generic, dan bottleneck pada 

proses produksi,sehingga proses produksi dapat berjalan dengan efektif. 

d. Quality filter mapping merupakan tool yang digunakan untuk 

mengidentifikasi letak permasalahan cacat kualitas pada rantai supply 

yang ada. Evaluasi hilangnya kualitas yang terjadi dilakukan untuk 

pengembangan jangka pendek. Menurut Hines dan Rich (2001), Quality 

filter mapping merupakan tools yang dapat menggambarkan letak cacat 

kualitas, tools ini mampu menggambarkan tiga tipe cacat kualitas yang 

berbeda yaitu  1)Product Defect Cacat fisik produk yang lolos ke 

konsumen karena tidak berhasil terdeteksi pada saat quality control. 

2)Scrap Defect merupakan cacat kualitas yang masih berada di internal 

perusahaan dan berhasil terdeteksi pada saat inspeksi. 3) Service Defect 

Permasalahan yang berkaitan dengan cacat kualitas pelayanan, hal ini 

berkaitan dengan ketidak tepatan waktu pengiriman, permasalahan 

dokumentasi, kesalahan jumlah serta permasalahan faktur. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Quality Filter Mapping 
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merupakan tools yang mampu mengidentifikasi letak pemborosan 

kualitas, dengan tools tersebut maka dapat diketahui apakah 

pemborosan terletak di internal, external atau service. Sehingga dapat 

dijadikan acuan untuk melakukan perbaikan. 

e. Demmand amplifiying mapping merupakan peta yang digunakan untuk 

memvisualisasikan perubahan demand sepanjang rantai pasokan, 

dimana demand yang ditransmisikan disepanjang rantai supply melalui 

rangkaian kebijakan order daninventory akan mengalami variasi yang 

semakin meningkat dalam setiap pergerakan mulai dari downstream 

sampai dengan upstream. Menurut Hines dan Rich (2001), Demmand 

amplifiying mapping membantu pengambilan keputusan dan analisa 

lebih lanjut baik untuk menganisipasi adanya perubahan permintaan, 

mengatur fluktuasi serta evaluasi terkait inventory. Sehingga dapat 

membantu perusahaan dalam memecahkan pemborosan. Berdasarkan 

penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Demmand amplifiying 

mapping merupakan tools yang mampu menggambarkan demand yang 

ada pada rantai pasokan sehingga dapat membantu perusahaan 

mengantisipasi adanya perubahan permintaan. 

f. Decision point activity merupakan pilihan sistem produksi yang 

berbeda, dengan trade off masing-masing option dengan tingkat 

inventory yang diperlukan untuk meng-cover selama proses lead time. 

g. Phisycal Structure Merupakan sebuah tools yang digunakan untuk 

memahami kondisi rantai suply di level produksi, hal ini diperlukan 
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untuk memahami kondisi industri, bagaimana operasinya dan dalam 

mengarahkan perhatian pada area yang mungkin belum mendapatkan 

perhatian yang cukup untuk pengembangan. 

B. Landasan Penelitian Terdahulu 

a. Joshua Chan Ren Jie dkk (2014) 

Joshua Chan Ren Jie meneliti tentang penerapan lean six sigma di 

UMKM: studi kasus pada perusahaan percetakan dengan analisis DMAIC. 

Penelitian difokuskan pada percetakan label seperti label komputer, stiker 

mesin offset dan silkscreen, dan label barcode. Dari sekian banyak produk 

yang diproduksi percetakan tetapi hanya berfokus pada percetakan label 

dikarenakan diproduksi dipercetakan label memiliki produktivitas yang 

rendah dan menghasilkan pemborosan yang tinggi sehingga meningkatkan 

lead time dari produksi dan biaya produk. 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah Six Sigma. Pada 

proses define menggunakan alat pengkoleksian data, VMS, dan flowchart. 

Pada proses measure menggunakan alat pemetaan proses dan diagram 

pareto. Sedangkan pada proses analisis menggunakan diagram sebab 

akibat dan 5 way analysis. Pada tahap implement menggunakan solusi 

feasible dan proses control menggunakan SOP. 

Dari setiap langkah yang diteliti memberitahukan bahwa mesin 

A1 mempunyai kapasitas 896.000 impression/hour untuk membantu 

mengatasi permintaan pelanggan. Kapasitas ekstra ini dapat berjalan 

selama 2 bulan dalam produksi percetakan. Hasil peningkatan yang 
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signifikan saat dilakukan penelitian pada mesin A1 dimana produktivitas 

dari 2.709 impression/hour menjadi 3.303 impression/hour yang 

memberikan peningkatan sebesar 21,93%. 

b. Tubagus Ardi Ferdiansyah, dkk 

Tubagus Ardi Ferdiansyah dkk, yang meneliti tentang 

pemborosan yang terjadi pada PT.ABC yang merupakan perusahaan yang 

bergerak dibidang pengiriman barang atau pelabuhan curah. PT.ABC 

mempunyai keinginan untuk menjadi pelabuhan tingkat internasional, 

untuk itu diperlukan sistem produksi yang efektif dan efisien dengan 

meminimalkan pemborosan yang terjadi dalam sistem produksi yang 

dilakukannya. Alat analisis yang digunakan adalah PDCA, VALSAT, dan 

PCE. 

Dengan menggunakan PDCA untuk mengetahui peta konsep yang 

dilakukan dari proses tawar menawar hingga barang dikirim. VALSAT 

untuk mengetahui pemborosan yang terjadi antara lain, waiting sebesar 

16,6% transportasi sebesar  52,5% motion sebesar 1,3%. PCE digunakan 

untuk mengidentifikasi pemborosan dan perbaikan diketahui bahwa value 

added  naik menjadi 43,8%. 

c. Danang setiyawan, dkk 

danang setiyawan, dkk 2013 yang meminimasi pemborosan 

pada proses produksi kantong kemasan. Pada penelitiannya terdapat 

hambatan ataupun aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah sehingga 

mengurangi profit perussahan, seperti adanya produk cacat, adanya 
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pengulangan pekerjaan atau rework, adanya lead time produksi yang 

panjang, hilangnya waktu produktif karena terjadinya downtime  bagi 

perusahaan. Alat analiss yang dipakai adalah VSM, VALSAT,  Root 

Cause Analysis Wastedan FMEA. 

Dengan menggunakan VALSAT dapat diketahui bahwa 

pemborosan yang sering terjadi adalah yaitu, kecacatan, waktu tunggu, 

penyimpanan yang tidak perlu. Kemudian melakukan identifikasi untuk 

akar penyebab dari pemborosan tersebut adalah kecacatan disebabkan 

karena operator yang tidak teliti dan kurangnya pengendalian bahan baku, 

waktu tunggu disebabkan oleh downtime mesin dan panjangnya lead time 

pemesanan bahan baku dan penyimpanan tidak perlu disebabkan oleh 

penempatan barang jadi yang kurang tepat. 

Setelah melakukan identifikasi dengan VALSAT dan RCA 

dapat melakukan perbaikan menggunakan FMEA sehingga hasil dari 

perbaikan diperoleh penurunan waktu produksi dari 138,4 menit menjadi 

119,4 menit dan terjadi penurunan waktu lead time produksi sebesar 

13,7%. 

Dari ketiga penelitian diatas persamaannya adalah penelitiannya 

dilakukan untuk perbaikan sistem produksi dalam perusahaan, peningkatan 

produktivitas sehingga dapat memaksimalkan profit yang didapat. Serta 

perbedaan yang ada dalam penelitian ini adalah obyek yang diteliti, alat 

analisis yang digunakan  
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C. Kerangka Pikir 

Gambar 2.2 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: heizer & render (2015), Haming & Nurnajamudin (2011) 

Hines & Rich (2001) 

Kerangka pikir diatas menjelaskan tentang proses untuk 

mengidentifikasi aktivitas yang tidak menambah nilai sehingga 

menimbulkan kecacatan  produk yang cukup tinggi.  Untuk tahap pertama 

dilakukan pemetaan proses produksinya menggunakan Diagram proses 

dengan mengidentifikasi jarak, waktu, kategori, diskripsi proses produksi. 

Selanjutnya dilakukan pemetaan tujuh pemborosan untuk mengetahui 

pemborosan yang paling sering terjadi pada sistem produksi CV Abby 

Offset Printing & Packaging dengan kuantitas yang besar dan 

menyelesaikannya dengan tujuh alat analisis pemborosan dalam metode 

VALSAT dan hasilnya bisa pergunakan untuk usulan perbaikan sistemnya. 

Usulan Perbaikan 

Sistem Produksi 

Peta Proses 

Produksi 

 

a. Jarak 

b. Waktu 

c. Kategori 

d. Deskripsi 

Proses 

Produksi 

Peta Pemborosan 

 
a. Overproduction 

b. Defect 

c. Unnecessary 

Inventory 

d. Inappropriate 

Processing 

e. Excessive 

Transportation 

f. Waiting 

g. Unnecessary Motion 

Matrix VALSAT 

 
a. Process Activity Mapping 

b. Supply Chain Response 

Matrix 

c. Production Variety 

Funnel 

d. Quality Filter Mapping 

e. Demand Amplification 

Mapping 

f. Decision Point Analysis 

g. Physical Structure \ 




