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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 PERSEDIAAN 

2.1.1 Sistem Persediaan 

Persediaan adalah berbagai sumber daya yang digunakan dalam sebuah organisasi. 

Sistem persediaan adalah suatu rangkaian aturan dan kontrol yang menunjukkan 

level persediaan, dan menentukkan kapan serta seberapa banyak persediaan 

tersebut perlu diperbaharui dan dipesan kembali. Keterkaitan sistem persediaan 

dengan proses bisnis manufaktur lainnya digambarkan sebagai berikut: 

General Accounting

ProcurementSales Order Marketing

Inventory Management

Product Data 

Management

Shop Floor 

Management

Equipment/Plant 

Management

Resources and 

Capacity Planning
Forecasting

Material Planning  

Gambar 2. 1 Integrasi Sistem Persediaan dengan Sistem Lainnya 

(Sumber: Edwards, 1999) 
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2.1.2 Jenis-Jenis Persediaan 

Berbagai jenis persediaan didalam perusahaan dagang, industri atau perusahaan 

jasa yaitu (Midjan, 2001): 

1. Perseidaan material, antara lain: kapas, benang, tenun, tepung dan lain-lain, 

yang akan diolah lebih lanjut. 

2. Persediaan barang dalam proses (work in process), merupakan barang-barang 

yang telah diolah antara lain dalam proses produksi dan lain-lain. 

3. Persediaan hasil jadi, merupakan hasil produksi dari suatu perusahaan industri 

baik sebagai hasil produksi selesai, maupun yang akan digunakan pada proses 

produksi selanjutnya misalnya kain blacu atau grey. 

4. Persediaan suku cadang, merupakan persediaan barang yang akan digunakan 

untuk memperbaiki atau mengganti bagian yang rusak dari peralatan maupun 

mesin antara lain baut, mur dan lain-lain. 

5. Persediaan bahan bakar, merupakan persediaan yang harus ada didalam 

perusahaan terutama bagi perusahaan industri yang menggunakan mesin diesel 

sebagai pembangkit tenaga listrik. 

6. Persediaan barang cetakan, alat tulis, merupakan persediaan untuk kebutuhan 

kantor, memperlancar kegiatan tata usaha. 

7. Persediaan barang dagangan, merupakan persediaan yang dipergunakan oleh 

suatu perusahaan dagang. 

2.1.3 Waktu dan Cara Pencatatan Persediaan 

Berdasarkan cara pencatatan dan waktu pencatatan dibagi atas (Midjan, 2001): 

1. Perpetual inventory system, dalam hal ini, pencatatan atas transaksi persediaan 

dilaksanakan setiap waktu, baik terhadap pemasukkan maupun pengeluaran. 

Sitem ini dilaksanakan terutama untuk barang-barang yang bernilai agak tinggi 

atau untuk barang-barang yang mudah untuk dicatat terutama pemakaian dan 

pengeluarannya dari gudang. 

2. Periodical (physical) inventory system, pencatatan atas transaksi persediaan 

hanya untuk pembelian. Pemakaian tidak dicatat dan biasanya tidak 

menggunakan bon pemakaian atau pengeluaran barang. Pada akhir tahun 



8 

diadakan inventarisasi fisik untuk mengetahui sisa persediaan. Selisihnya 

sebagai pemakaian atau pengeluaran dimasukkan ke harga pokok penjualan 

atau produksi. Metode ini sangat tepat untuk barang-barang bernilai rendah 

atau secara teknis sulit untuk dicatat pemakaian atau pengeluarannya, misalnya 

peniti, baut, pasir dan lain-lain. 

2.1.4 Pengendalian Persediaan (Inventory Control) 

Pengendalian persediaan adalah semua metode, tindakan dan pencatatannya yang 

dilaksanakan untuk mengamankan persediaan sejak proses mendatangkannya, 

menerimanya, menyimpannya dan mengeluarkannya baik secara fisik maupun 

secara kualitas. Termasuk didalamnya penentuan dan pengaturan jumlah 

persediaan. Pengelolaan persediaan mengandun banyak risiko seperti apabila 

terlalu banyak akan mengundang biaya penyimpanan yang seharusnya dapat 

dihindarkan, risiko menjadi kuno dan biaya bank apabila persediaan dibiayai oleh 

kredit bank. Apabila persediaan terlalu sedikit akan mengganggu kelancaran 

operasi perusahaan. Jadi persediaan harus berada pada batas-batas antara 

persediaan minimum dan persediaan maksimum. 

Peranan pengendaliaan persediaan terletak pada berapa jumlah persediaan yang 

akan dipesan dan kapan pemesanan harus dilaksanakan, dengan memperhatikan 

persedian minimum yang selalu harus ada di perusahaan. 

Persediaan minimum adalah titik jumlah minimum persediaan dimana pesanan 

terhadap persediaan tersebut harus dilaksanakan (reorder point), yang dihitung 

berdasarkan rata-rata pemakain barang selama lead time ditambah safety stock. 

Persediaan maksimum, merupakan persediaan secara maksimum atau optimum 

boleh tersedia dalam perusahaan dan diperhitungkan berdasarkan perkiraan. Lead 

time adalah jangka waktu antara saat pesanan dilaksanakan sampai barang tersebut 

diterima. Sedangkan safety stock merupakan jumlah persediaan yang selalu harus 

tersedia sebagai persediaan besi untuk menjaga situasi kemungkinan terjadi 

kesulitan mendapatkan persediaan tersebut suatu saat. 
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2.1.5 Akurasi Catatan Persediaan 

Akurasi catatan persediaan adalah suatu pengukuran seberapa dekat data catatan 

persediaan sesuai dengan fisik persediaan. Akurasi catatan yang buruk 

mengakibatkan berlebihnya kebutuhan persediaan dan modal. Persediaan 

merupakan salah satu pengguna modal terbesar didalam suatu perusahaan. Berikut 

adalah bebrapa alasan mengapa akurasi catatan persediaan menjadi sangat penting, 

dibagi menjadi dua kategori, yaitu alasan finansial dan alasan operasional (Lee, 

2006). 

1. Alasan Finansial 

a Persediaan merupakan indikator utama dari nilai dan kesehatan keuangan 

perusahaan. 

b Perpajakan seringkali bergantung pada nilai persediaan. Kelebihan 

pembayaran pajak atas persediaan akan mengurangi keuntungan yang 

diraih, dan kekurangan bayar pajak membuat pinalti. 

c  Pemberian pinjaman missal dari bank menggunakan persediaan sebagai 

jaminannya. Jika terjadi gagal bayar pinjaman, pihak bank ingin 

memastikan bahwa nilai persediaan adalah akurat. 

2. Alasan Operasional 

a. Kekurangan stok dapat mengganggu jalannya produksi dan mengakibatkan 

pengiriman mundur. 

b. Hilangnya salah satu item persediaan menyebabkan penundaan dan waktu 

tunggu yang menurunkan efisiensi manufaktur. 

c. Penjadwalan akan berubah-ubah mengakomodasi tidak adanya stok. 

d. Pencarian barang yang hilang atau salah taruh dapat memakan waktu lama. 

e. Perputaran persediaan mencerminkan keandalan manufaktur secara 

keseluruhan. 

f. Sistem MRP (material requirement planning) membutuhkan akurasi yang 

sangat tinggi (95%-99%) untuk berfungsi dengan baik. 
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Perhitungan akurasi catatan persediaan (IRA/Inventory Record Accuracy) ini 

terbilang mudah, merupakan persentase dari catatan persediaan yang memiliki nilai 

akurat, atau diformulasi sebagai berikut: 

IRA (%)= 
Jumlah data yang benar

jumlah data yang dicek
 ×100 .................................................................. (2. 1) 

Formulasi diatas berlaku untuk persediaan secara keseluruhan. Data catatan 

persediaan dinyatakan akurat bila memenuhi kriteria berikut: 

1. Jumlah dalam data catatan harus sesuai dengan jumlah fisik yang dihitung 

termasuk toleransi didalamnya. 

2. Lokasi barang dalam data catatan harus sesuai dengan lokasi fisik barang. 

3. Item sedang tidak dalam transaksi yang belum selesai. 

2.2 BUSINESS PROCESS (PROSES BISNIS) 

Proses bisnis adalah sejumlah aktivitas yang merubah sejumlah input menjadi 

sejumlah output dalam bentuk barang atau jasa untuk orang lain atau proses yang 

menggunakan orang dan alat. Semua orang melakukan hal ini, dan dengan satu atau 

lain cara memerankan peran supplier atau customer (Indrajit dan Djokoprantoto, 

1996) 

2.2.1 Business Process Management 

Business Process Management (BPM) merupakan suatu proses bisnis yang 

didalamnya termasuk konsep, metode, teknik untuk mendukung dalam desain, 

administrasi, konfigurasi dan analisis proses bisnis. BPM digambarkan dengan 

siklus hidup proses bisnis sebagai berikut (Weske, 2012). 



11 

Administration and 

Stakeholders

Design & 

Analysis

Configuration

Enactment

Evaluation

Evaluation: 

Process Mining 

Business Activity Monitoring

Design:

Business Process 

Identification and 

Modelling

Analysis:

Validation

Simulation

Verification

Configuration:

System Selection 

Implementation

Test and Deployment

Enactment:

Operation

Monitoring

Maintenance

 

Gambar 2. 2 Siklus Hidup Proses Bisnis 

(Sumber: Weske, 2012) 

2.2.2 Business Process Improvement 

Business Process Improvement (BPI) merupakan suatu kerangka sistematis yang 

dibangun untuk membantu organisasi dalam membuat kemajuan yang signifikan 

dalam pelaksanaan proses bisnisnya dengan cara penyederhanaan (streamlining) 

pada proses bisnis dengan memberi jaminan kepada pelanggan internal atau 

eksternal dari organisasi akan mendapatkan output yang lebih baik dari sebelumnya 

(Harrington, 1991). Tahapan BPI ditunjukkan dengan gambar dibawah ini: 

Organizaning 

for 

Improvement

Understanding 

the Process
Streamlining

Measurement 

and Controls

Continuous 

Improvement

 

Gambar 2. 3 Tahapan Proses BPI 

(Sumber: Harrington, 1991) 
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1. Organizing for Improvement 

Tahapan ini bertujuan menentukan proses bisnis mana yang perlu dilakukan 

perbaikan menggunakan pendekatan BPI. Proses bisnis yang akan diperbaiki 

dipilih dengan melakukan prioritas proses bisnis dengan pendekatan seleksi 

pembobotan yang dinilai dari aspek dampak pada pelanggan, kemudahan untuk 

diubah, performansi atau peluang proses bisnis dapat diperbaiki, dan dampak 

pada bisnis. 

2. Understanding the Process 

Pada tahapan ini dilakukan seluruh dimensi dari proses bisnis yang sedang 

berlangsung. Pemahaman proses bisnis dilakukan dengan cara mendefinisikan 

proses bisnis, membuat model proses bisnis, dan melakukan analisis waktu 

proses. 

3. Streamlining 

Penyederhanaan proses atau streamlining dilakukan untuk tujuan memperbaiki 

efisiensi, efektivitas dan adaptabilitas dari proses bisnis. Streamlining 

merupakan inisialisasi perubahan proses bisnis sehingga tercipta proses baru 

yang lebih sederhana dengan pencapaian tujuan yang sama. Beberapa tools 

atau alat BPI yang dapat digunakan untuk perbaikan proses bisnis diantaranya 

Bureaucracy Elimination, Duplication Elimination, Value-added Assessment, 

Simplification, Process cycle-time Reduction, Error Proofing, Upgrading, 

Simple Language, Standardization, Supplier Partnerships, Big Picture 

Improvement, Automation and/or mechanization. 

4. Measurement and Controls 

Tahapan Measurement and controls ini bertujuan mengimplementasikan 

proses yang telah diperbaiki dan mengontrol proses secara berkala untuk 

perbaikan berkelanjutan. 

5. Continuous Improvement 

Proses bisnis yang telah diperbaiki, kemudian dievaluasi dan didefinisikan 

kembali permasalahan yang timbul untuk kemudian dilakukan perbaikan. 

Continuous improvement dilakukan dengan cara mengkualifikasikan proses, 
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melihat kembali kualifikasi secara berkala, mencari dan menghilangkan 

masalah proses, mengevaluasi dampak perubahan terhadap bisnis dan 

pelanggan, dan studi banding proses. 

2.3 LEAN THINKING 

2.3.1 Konsep Lean Thinking 

Konsep lean merupakan suatu pendekatan sistem dan bersifat sistematik untuk 

mengidentifikasi dan mengeliminasi secara terus-menerus atau berkelanjutan waste 

atau pemborosan dengan cara mengalirkan produk dan informasi menggunakan 

sistem tarik dari customer internal maupun eksternal untuk mengejar keunggulan 

dan kesempuraan (Gasperz, 2007).  Konsep lean ini diadaptasi dari sistem produksi 

milik Toyota Jepang (Toyota Production System / TPS). 

Lean thinking merupakan suatu konsep bisnis yang bertujuan untuk menyediakan 

cara baru dalam berfikir tentang pengelolaan aktivitas manusia untuk memberikan 

lebih banyak keuntungan untuk sosial dan value untuk masing-masing individu 

dengan eliminasi waste. Penerapan lean thinking akan melibatkan nilai atau 

keinginan customer terhadap value stream yang terjadi di perusahaan. 

Value Stream merupakan berbagai bentuk proses untuk memproduksi suatu produk 

dan juga menyerahkan produk tersebut kepada customer, dimana proses-proses 

tersebut harus memberikan nilai atau value bagi customer. Prinsip utama lean 

thinking yang disaring dari pendekatan lean adalah sebagai berikut (Hines dan 

Taylor, 2000): 

1. Menetapkan apa yang menghasilkan dan tidak menghasilkan value dari suatu 

proses atau produk dari sudut pandang customer, bukan dari sudut pandang 

perusahaan. 

2. Mengidentifikasi semua tahapan yang diperlukan untuk mendesain, memesan 

dan memproduksi produk melalalui value stream secara keseluruhan untuk 

menemukan non-value adding waste. 

3. Membuat aksi atau tindakan untuk membentuk aliran yang memiliki value 

tanpa gangguan, memutar, arus balik, atau menunggu. 
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4. Hanya membuat apa yang diminta customer. 

5. Perbaikan secara terus menerus sehingga waste yang ada dapat hilang secara 

keseluruhan. 

2.3.2 Tahapan Lean Thinking 

Proses dalam lean thinking dilakukan dengan tahapan sebagai berikut (Hines dan 

Taylor, 2000): 

1

Understanding 

Waste

2

Setting the 

Direction

3

Understanding the 

Big Picture

5

Getting Suppliers 

& Customers 

Involved

6

Checking the Plan 

Fits the Direction 

& Ensuring Buy-in

4

Detailed Mapping

 

Gambar 2. 4 Tahapan Proses Lean Thinking 

(Sumber: Hines dan Taylor, 2000) 

1. Understanding Waste 

Tujuan utama dari pendekatan lean adalah meningkatkan produktivitas melalui 

eliminasi waste. Oleh karena itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap waste 

yang terdapat didalam proses sistem. Aktivitas dalam suatu proses sistem 

terdiri dari 3, yaitu pertama value adding activity merupakan aktivitas yang 

menambah value terhadap produk barang atau jasa yang dihasilkan bagi para 

customer. Kedua, non value adding activity merupakan aktivitas yang bagi para 

customer tidak menambih value terhadap produk barang atau jasa yang 

dihasilkan dan bahkan tidak dibutuhkan pada kondisi sekarang, aktivitas inilah 

yang dianggap sebagai waste, maka dari itu aktivitas ini menjadi taget yang 

harus dieliminasi. Aktivitas ketiga yaitu necessary non value adding activity 

merupakan aktivitas yang bagi customer tidak menambah value terhadap 

produk yang dihasilkan baik barang atau jasa tetapi diperlukan dalam proses.  

Waste juga dapat didefinisikan sebagai idle dimana tidak ada nilai yang 

ditambahkan pada produk dan jasa yang dihasilkan. Menurut Shigeo Shingo 

waste didefinisikan menjadi 7 macam (Hines & Taylor, 2000) yaitu: 

a. Overproduction, produksi berlebihan atau terlalu cepat yang menyebabkan 

buruknya aliran informasi atau barang dan berlebihnya inventori. 
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b. Defects, produk cacat akibat seringnya terjadi eror dalam bekerja, masalah 

kualitas produk, atau buruknya kinerja pengiriman. 

c. Unnecessary inventory (inventori yang tidak diperlukan), penyimpanan 

yang berlebihan dan terlambatnya infomasi atau produk menyebabkan 

biaya yang berlebihan dan buruknya layanan kepada para customer. 

d. Inaprroriate processing, proses yang berlebihan dengan menggunakan alat 

yang salah, prosedur yang salah, padahal dengan pendekatan yang simpel 

akan lebih efektif. 

e. Excessive transportation, transportasi yang berlebihan dari manusia, 

informasi atau barang menyebabkan waste dalam hal waktu, tenaga dan 

biaya. 

f. Waiting (waktu menunggu), periode waktu yang panjang pada manusia, 

informasi atau barang tidak beraktivitas menyebabkan buruknya aliran dan 

lamanya lead time proses. 

g. Unnecessary motion (gerakan yang tidak diperlukan), buruknya tempat 

atau area kerja menyebabkan buruknya ergonomi. 

Semua jenis waste saling mempengaruhi satu sama lain, dalam artian memberi 

pengaruh terhadap jenis waste lainnya, ia juga secara simultan dipengaruhi oleh 

jenis waste yang lain. Hubungan antar waste sangat kompleks, berikut 

digambarkan hubungan dari ketujuh waste pada gambar 2.4 (Rawabdeh, 2005). 
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Gambar 2. 5 Hubungan Antar Waste 

(Sumber: Rawabdeh, 2005) 

 

2. Setting the Direction 

Setting the direction merupakan penentuan alternatif-alternatif perbaikan, 

berupa arah dan tujuan dari perbaikan terhadap waste yang terjadi. Arah dan 

tujuan ini merupakan sebuah alat ukur keberhasilan dari perbaikan yang 

dilaksanakan, target keberhasilan, mendefinisikan proses-proses inti, dan 

proses yang memerlukan pemetaan lebih detail. 

3. Understanding the Big Picture 

Big picture mapping merupakan gambar pola dari keinginan konsumen yang 

akan berdampak terhadap penjualan produk, berisi gambaran dari aliran fisik 

serta aliran informasi dari proses pemenuhan kebutuhan konsumen. Big picture 

mapping ini akan membantu memvisualisasikan aliran proses, dan membantu 

menunjukkan dimana letak waste yang terjadi. Berikut contoh big picture 

mapping. 
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Gambar 2. 6 Contoh Big Picture Mapping 

(Sumber: Hines dan Taylor, 2000) 

Keerangan simbol yang digunakan big picture mapping pada gambar 2.6 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 Keterangan Simbol dalam Big Picture Mapping 

 

Icon Name  Description

Customer/ Supplier

Simbol ini mewakili supplier  ketika simbol ini berada pada posisi kiri atas dan digunakan untuk 

memuai aliran material. Simbol ini mewakili konsumen ketika simbol ini berada pada posisi kanan 

atas dan digunakan pada akhir aliran bahan.

Process

Simbol ini menunjukkan hanya satu proses, mesin, atau departemen yang dilalui aliran material. Pada 

kasus dimana terdapat proses perakitan dengan beberapa workstation  gabungan, tetap ditampilkan 

sebagai simbol tunggal. Pada kotak ini terdapat lambang yang menunjukkan jumlah operator yang 

bertugas pada proses tersebut.

Data Table

Simbol ini digunakan untuk menampilkan informasi atau data yang dibutuhkan untuk menganalisa dan 

mengoservasi sistem. Contoh informasi yang ditampilkan pada simbol “manufacturing process ” 

antara lain cycle time  (C/T), changeover time  (C/O), uptime , scrap rate , dan lain-lain.

Shipment Truck
Simbol ini menunjukkan adanya pengiriman dari supplier atau pegiriman kepada konsumen dengan 

menggunakan trasnportasi eksternal.

Inventory

Simbol ini menunjukkan adanya inventori di antara dua proses. Pada pembuatan current state 

VSM, jumlah inventori dapat ditentukan dengan perhitungan cepat dan jumlah tersebut ditulis di 

bawah simbol. Simbol ini juga menunjukkan inventori dari bahan baku dan finish goods .

Manual Information
Garis ini menunjukkan adanya aliran informasi secara manual, dapat berasal dari memo, laporan, atau 

percakapan. Frekuensi aliran informasi dapat dicantumkan.

Electronic 

Information

Garis ini menunjukkan adanya aliran informasi dengan menggunakan media elektronik seperti fax, 

telepon, email, conference call , dan lain-lain. Frekuensi aliran informasi dapat dicantumkan.

Shipment or Materials 

Movement Arrow

Simbol ini menunjukkan pergerakan bahan baku dari supplier  menuju unloading dock 

pabrik/pergerakan dari finish goods menuju loading dock  pabrik menuju konsumen.
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(Sumber: Gasperz, 2007) 

Pembuatan Big Picture Mapping dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Menuliskan apa yang diperlukan customer 

Keperluan customer yang dituliskan dalam big picture mapping adalah 

produk yang diminta, seberapa banyak produk yang diminta, kapan produk 

tersebut dikirimkan, berapa banyak produk yang harus dikirimkan dalam 

sekali pengiriman, serta informasi special lainnya. Tahap pertama ini 

ditunjukkan pada Gambar 2.6 dengan tinta biru. 

b. Menambahkan aliran informasi 

Aliran informasi yang ditambahkan kedalam big picture mapping 

ditunjukkan pada Gambar 2.6 dengan menggunakan tinta merah. Aliran 

informasi yang ada dalam big picture mapping tersebut terdiri dari informasi 

perkiraan dan informasi apa yang diberikan oleh customer, siapa atau 

departemen mana yang menerima informasi didalam perusahaan, seberapa 

lama informasi tersebut menunggu sebelum diproses, informasi perkiraan 

apa yang akan diberikan kepada supplier, serta berapa jumlah pesanan yang 

telah ditentukan. 

c. Menambahkan aliran fisik 

Aliran fisik ini merupakan aliran dari material yang ada didalam perusahaan, 

yang meliputi berapa banyak permintaan atau berapa banya produk yang 

diingikan dan kapan, seberapa banyak produk yang dikirim dalam sekali 

pengiriman, seberapa sering pengiriman dilakukan, kemasan apa yang 

digunakan, berapa lama waktu yang diperlukan sampai pengiriman. Dalam 

proses internal berisi pada titik mana persediaan disimpan, kapan 

Icon Name  Description

Signal Kanban

Simbol ini digunakan ketika level inventori pada “supermarket” di antara dua proses berada pada titik 

minimum. Ketika signal  kanban tiba pada proses pensuplai, menunjukkan adanya pergantian dan 

dilakukan produksi sejumlah part  yang telah ditentukan sebelumnya pada kanban.

Timeline Segment

Segmen garis waktu menunjukkan waktu yang bernilai tambah dan waktu yang tidak memiliki nilai 

tambah. Waktu yang bernilai tambah merupakan waktu siklus pengolahan, dan waktu yang tidak 

memiliki nilai tambah adalah waktu menunggu.

Timeline Total Ini merupakan akhir batas waktu..
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dilakukannya pengecekkan kualitas, berapa waktu siklus pada masing-

masing titik, berapa banyak produk yang dibuat dan dipindahkan dalam satu 

batch pada masing-masing titik, berapa up-time dan changover time dari 

masing-masing operasi, berapa lama waktu kerja perhari dari masing-

masing workstation, berapa banyak tenaga kerja pada masing-masing 

workstation, dimana persediaan disimpan dan berapa banyak, serta dimana 

titik bottleneck terjadi. Pada Gambar 2.6 ditunjukkan dengan tinta hitam. 

d. Menghubungkan aliran fisik dengan aliran informasi 

Bagaimana hubungan antara aliran fisik dengan aliran informasi 

digambarkan dengan panah untuk menghubungkan keduanya yang pada 

Gambar 2.6 ditunjukkan dengan panah berwarna hijau. Hubungan diantara 

keduanya meliputi jenis informasi penjadwalan apa yang digunakan, 

instruksi kerja apa yang dihasilkan, darimana dan kemana informasi dan 

instruksi kerja tersebut dikirim, serta apa yang terjadi jika ada masalah 

dengan aliran fisik. 

e. Menambahkan keterangan waktu 

Untuk melengkapi map, tambahkan time line di bagian paling bawah map 

yang meliputi lead time dan value adding time, pada Gambar 2.6 

ditunjukkan dengan tinta berwarna ungu. 

4. Detailed Mapping 

Pada tahapan ini dilakukan pemetaan secara detail. Alat yang bisa digunakan 

untuk pemetaan secara detail adalah process activity mapping, supply chain 

response matrix, product variety funnel, quality filter mapping, demand 

amplification mapping, dan value adding time profile. 

a. Process Activity Mapping 

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 
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beberapa kategori seperti: operation, transport, inspection, storage dan 

delay. 

Tabel 2. 2 Contoh Process Activity Mapping 

 

(Sumber: Hines dan Taylor, 2000) 

b. Supply Chain Response Matrix 

Tool ini digunakan untuk mengevaluasi persediaan dan lead time sehingga 

meningkatkan tingkat pelayanan pada jalur distribusi yang dilakukan 

dengan biaya yang lebih rendah. 

 

Gambar 2. 7 Contoh Supply Chain Response Matrix 

(Sumber: Hines dan Taylor, 2000) 

c. Production Variety Funnel 

Identifikasi titik dimana sebuah produk diproses menjadi beberapa produk 

yang spesifik. Tool ini dapat digunakan untuk membantu menentukan target 

1 Cut and chamfer pins Cutter 60 1

2 Transportation Crane 20 5 2

3 Measure length inspect chamfering Calipers 10 2

4 Set aside Bag 70 2

5 Transportation Crene 10 3 2

6 Polish exterior surface Polisher 15 1

7 Transportation Crane 20 5 2

8 Measure outer diameter Calipers 5 2

9 Transportation Crane 20 5 2

10 inspect pin insertion into socket 10 2

11 Transportation Crene 15 4 2

12 Set aside 10 2

13 Storage 50 2

2 times 5 times 3 times 3 times

75 min 22 min 25 min 130 min
85 metres 252 minutes 22

StepNo.

Total 13 Steps
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Time 
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stock 30
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(or average of all stores)
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perbaikan, pengurangan inventori dan membuat perubahan untuk proses 

dari produk. 

 

Gambar 2. 8 Contoh Production Variety Funnel 

(Sumber: Hines dan Taylor, 2000) 

d. Quality Filter Mapping 

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 internal defect 

(cacat masih berada dalam internal perusahaan, sehingga berhasil diseleksi 

dalam tahap inspeksi). 

60

15

5

3

0

3

5

15

60

Process path

N
u

m
b

e
r o

f p
ro

d
u
c
ts

Fermentation

mash
mixing

Conditioning

Can filling

Packaging trays

Pallets



22 

 

Gambar 2. 9 Contoh Quality Filter Mapping 

(Sumber: Hines dan Taylor, 2000) 

e. Demand Amplification Mapping 

Merupakan diagram yang menggambarkan bagaimana demand berubah-

ubah sepanjang jalur supply chain dalam interval waktu tertentu. 

 

Gambar 2. 10 Contoh Demand Amplification Map 

(Sumber: Hines dan Taylor, 2000) 

 

1,000,000

100,000

10,000

1000

100

10

1

Service defects
paperwork, delivery etc.

Product defects

Scraft defects

Defect rate (ppm)

Volume

Time

Manufacturer's

forecast of sales

Manufacturer's

Production plan

Consumer demand

Retall order to 

manufacturer's



23 

f. Value Adding Time Profile 

Value adding time profile memplotkan akumulasi dari kedua value adding 

dan non value adding biaya terhadap waktu. Alat ini sangat cocok untuk 

melihat waktu kompresi atau memetakan mana uang yang terbuang. 

 

Gambar 2. 11 Contoh Value Adding Time Profile 

(Sumber: Hines dan Taylor, 2000) 

Setiap tool VALSAT atau Value Stream Analysis Tools memiliki kekurangan 

dan kelebihan dalam melakukan identifikasi waste. Tool yang digunakan 

sangat tergantung pada jenis waste yang akan dianalisis. Pada tabel dibawah 

ini digambarkan korelasi dengan Yes, No, dan Maybe antara waste dan tools 

VALSAT sebagai berikut: 

Tabel 2. 3 Korelasi Waste dan Tools VALSAT 

 

(Sumber: Hines dan Taylor, 2000) 
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5. Getting Suppliers & Customers Involved 

Dari beberapa tahap sebelumnya akan dipilih alternatif solusi, implementasi 

lean thinking yang diharapkan dapat memberi perbaikan terhadap kondisi 

exiting perusahaan harus melibatkan supplier dan customer dalam inisiatif 

perbaikan. 

6. Checking the Plan Fits the Direction & Ensuring Buy-in 

Pada tahap ini dilakukan pengecekan kesesuaian antara target yang dituju 

dengan rencana perbaikan masalah. 

2.4 PEMILIHAN METODE PENELITIAN 

Berdasarkan kepada masalah yang dihadapi, yaitu perbaikan proses bisnis 

pencatatan data persediaan studi kasus CV JAYA ABADI BERSAMA, metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah lean thinking yang mana 

masalah yang terjadi pada aliran data persediaan masuk kedalam sistem pencatatan 

data persediaan, dengan pertimbangan sebagai berikut: 

1. Fokus perbaikan ditujukan kepada aliran proses yang terjadi pada proses bisnis. 

2. Pada lean aliran proses yang terjadi dipetakan secara jelas dengan bantuan big 

picture mapping serta Value Stream Analysis Tools (VALSAT) dalam 

identifikasi waste. 

Tabel 2. 4 Perbedaan BPI dan Lean Thinking 

 Business Process 

Improvement (BPI) 
Lean Thinking 

Fokus Proses perbaikan berfokus 

pada proses bisnis yang 

terjadi. 

Memfokuskan perbaikan 

pada aliran tiap proses. 

Pemetaan Proses Proses yang terjadi 

dipetakan dengan tools 

flowchart sederhana. 

Proses digambarkan 

dengan big picture 

mapping yang berisi aliran 

produk, informasi, serta 

permintaan dari customer. 

(Sumber: Lynch, 2014) 



25 

2.5 PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian mengenai masalah perbaikan proses pada suatu perusahaan dengan 

menggunakan pendekatan metode Lean sebelumnya telah banyak diteliti. Adanya 

penelitian-penelitian tersebut sangat berkontribusi dalam melaksanakan penelitian 

selanjutnya.  

Penelitian terdahulu pertama yang dijadikan sebagai rujukan adalah penelitian dari 

Prabowo dan Aisyato pada tahun 2012 dengan judul Identifikasi Waste di PT 

Bridgestone Tire Indonesia Menggunakan Pendekatan Lean Manufacturing, pada 

penelitian ini peneliti menggunakan data pengamatan waktu proses kerja unloading 

aktual serta melakukan identifikasi waste yang terjadi pada proses unloading 

tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Value Stream Analysis 

Tools (VALSAT) dengan tool Process Activity Mapping. Penyebab terjadinya 

waste pada penelitian ini dicari dengan metode FMEA dimana penyebab yang 

memiliki nilai RPN tertinggi dianalisis dengan menggunakan bantuan diagram 

fishbone. 

Penelitian kedua yang menjadi rujukan adalah penelitian dari Kukuh tahun 2015, 

dengan penelitian Analisa Proses Bisnis dengan Pendekatan Value Stream 

Mapping: Studi Kasus PT So Good Food, Sidoarjo. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian campuran dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan kualitatif deskriptif 

dan kuantitatif deskriptif yang dilakukan pada divisi produksi sosis siap makan 

(ready to eat). Penentuan narasumber dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling dengan menunjuk narasumber yang 

memiliki pengetahuan mengenai proses produksi. Selain itu, data primer lain yang 

digunakan adalah data waktu proses yang diambil dengan cara pengambilan data 

menggunakan stopwatch pada setiap proses produksi. 

Penelitian terdahulu ketiga adalah penelitian dari Harliwantip pada tahun 2014 

dengan judul Analisa Lean Service Guna Mengurangi Waste pada Perusahaan 

Daerah Air Minum Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan pada tingkat pelayanan 

yang diberikan PDAM Banyuwangi, dengan metode yang digunakan adalah Big 

Picture Mapping dan Root Cause Analysis.  
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Penelitian keempat yaitu penelitian dari Tyagi, tahun 2015 dengan judul Value 

Stream Mapping to Reduce the Lead-Time of a Product Development Process. 

Penelitian ini menggunakan metode dasar value stream mapping untuk 

mengembangkan current state map guna mencari waste yang terjadi dalam proses 

product development dan melakukan aksi untuk mengurangi bahkan 

menghilangkan waste yang terjadi untuk mencapai future state map yang lebih baik. 

Pencarian data dilakukan dengan Gemba Walk untuk mencari proses kompleks dan 

lead-time terlama yang akan ditargetkan dalam perbaikan. 

Penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut 

ini: 

Tabel 2. 5 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Tools yang 

Digunakan 
Hasil 

1 Prabowo 

dan Aisyati 

(2012) 

Identifikasi 

Waste di PT 

Bridgestone 

Tire Indonesia 

Menggunakan 

Pendekatan 

Lean 

Manufacturin

g 

Process 

Activity 

Mapping, 

FMEA, 

Fishbone 

Waste yang berhasil 

diidentifikasi pada 

departemen raw material 

house di PT Brigestone 

adalah waste waiting, 

excessive transportation, 

inappropriate processing, 

unnecessary motion dan 

defect. Waste tertinggi 

diperoleh dari metode 

FMEA dan RPN. 

2 Kukuh 

(2015) 

Analisa Proses 

Bisnis dengan 

Pendekatan 

Value Stream 

Mapping: 

Studi Kasus 

Value Stream 

Mapping 

(VSM) 

Berdasarkan hasil pemetaan 

oleh VSM ditemukan 

bahwa terjadi pengurangan 

lead time proses, 

pengurangan lead time, 

perubahan waktu 



27 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Tools yang 

Digunakan 
Hasil 

PT So Good 

Food, Sidoarjo 

pengiriman material 

tambahan dari bulanan 

menjadi mingguan, serta 

terjadi perubahan 

pengiriman material 

kemasan dari bulanan 

menjadi kemasan. 

3 Harliwantip 

(2014) 

Analisa Lean 

Service Guna 

Mengurangi 

Waste pada 

Perusahaan 

Daerah Air 

Minum 

Banyuwangi 

Big Picture 

Mapping, Root 

Caouse 

Analysis 

(RCA) 

Teridentifikasi seven waste 

yang terjadi pada proses 

pelayanan sambung baru 

PDAM Banyuwangi, 

aktivitas yang terdapat 

dalam proses pelayanan 

terdiri dari 24 aktivitas, 12 

aktivitas merupakan value 

adding activity, 7 aktivitas 

merupakan necessary non 

value adding activity serta 5 

sisanya merupakan non 

value adding activity. 

4 Tyagi 

(2015) 

Value Stream 

Mapping to 

Reduce the 

Lead-Time of 

a Product 

Development 

Process 

Value Stream 

Mapping 

(VSM) 

Reduksi lead-time pada 

proses product development 

(PD) dengan metode VSM 

menghasilkan peningkatan 

persentase value added time 

dari 21% menjadi 71%, 

selain itu juga mereduksi 

waktu tunggu (waiting time) 
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No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Tools yang 

Digunakan 
Hasil 

dari 272 hari menjadi 30 

hari. 

5 Penelitian 

ini 

Penerapan 

Lean Thinking 

dalam 

Perbaikan 

Proses Bisnis 

Pencatatan 

Data 

Persediaan di 

CV Jaya 

Abadi 

Bersama 

Big Picture 

Mapping,  

Process 

Activity 

Mapping,  

dan Root 

Cause Analysis  

Penelitian ini diharapkan 

dapat menghasilkan 

perbaikan pada proses 

pencatatan data persediaan 

di CV JAYA ABADI 

BERSAMA berupa 

penurunan lead time serta 

perbaikan proses bisnis 

yang sedang berjalan. 

Penelitian sebelumnya dengan penelitian ini memiliki perbedaan pada objek 

yang diteliti, serta penamaan metode yang berbeda. Objek yang diteliti pada 

penelitian ini adalah sistem pencatatan persediaan yang dilakukan di CV Jaya 

Abadi Bersama, sedangkan objek penelitian pada penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah proses bisnis yang terjadi di departemen Raw Material 

House PT Bridestone Tire Indonesia, proses bisnis di PT So Good Food, 

Sidoarjo, pelayanan PDAM Banyuwangi, dan pada product development 

process (PDP). Perbedaan lainnya terletak pada masing-masing tools metode 

yang digunakan, seperti yang disajikan dalam Tabel 2.4.


