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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

2.1 Lean Manufacturing 

2.1.1 Sejarah Lean Manufacturing 

 Setelah masa perang dunia II, perusahaan-perusahaan Jepang mengalami 

krisis, diantaranya kekurangan material, keuangan,dan sumber daya manusia.Hal 

ini sangat berbeda dengan keadaan yang dialami perusahaan-perusahaan yang ada 

di Barat, seperti Amerika dan Jerman. Pada saat itu, Amerika Serikat dan Jerman 

memiliki sumber-sumber daya yang melimpah. 

 Pada kondisi inilah pimpinan-pimpinan perusahaan Jepang, seperti Eiji 

Toyoda, Taiichi Ohno yang berasal dari Toyota Motor Company mempelopori 

konsep Lean Manufacturing yang aslinya disebut dengan Kanban dan Just-In-

Time (JIT). Sistem inilah yang berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan 

pengurangan biaya secara terus-menerus, menghindari cacat produksi, tidak ada 

persediaan, dan inovasi produk sesuai kebutuhan pelanggan.Menurut Liker (2004) 

Toyota telah mengubah keunggulan operasional menjadi senjata 

strategis.Keunggulan operasional ini sebagian didasarkan pada alat-alat dan 

metode peningkatan kualitas yang diperkenalkan Toyota pada dunia manufaktur, 

seperti just in time, Kaizen, one-piece flow, jidoka, dan heijunka. 

 

2.1.2 Pengertian Lean Manufacturing 

 Lean Manufacturing adalah pendekatan sistematik untuk mengidentifikasi 

dan mengeliminasi pemborosan (waste) melalui perbaikan secara 

berkesinambungan (continuous improvement), agar tercipta aliran proses produksi 

yang lancar dengan lead time cepat dan pemborosan sedikit. Proses produksi yang 

lean adalah proses yang mentransformasikan input menjadi output dengan 

aktivitas yang menambah nilai dengan kesia-siaan (pemborosan) yang sangat 

sedikit, sehingga pelanggan mendapat produk yang bernilai sesuai yang 

diharapkan (Liker, 2004). 
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 Lebih jauh menurut Hines dan Taylor (2000), terdapat lima prinsip Lean 

yang harus diperhatikan, yaitu: specify value, identify value stream, flow, pulled, 

perfection. 

 

2.1.3 Teknik-Teknik Pengembangan Lean Manufacturing 

 Dalam sistem Lean Manufacturing memakai berbagai macam alat (tools) 

untuk melakukan perbaikan berkesinambungan.  

1. Pengaturan Tempat Kerja (Work Place Organizations) atau Metode 5S 

Pengaturan tempat kerja (work place organizations) atau Metode 5S yaitu 

metode untuk mengorganisasi dan menstandarkan tempat kerja. Berikut adalah 

kelima S tersebut:  

a. Seiri atau ringkas (memilah) adalah pilahlah barang-barang, simpan dan 

singkirkan yang tidak diperlukan.  

b. Seiton atau rapi (menata) adalah setiap barang memiliki tempat dan tertata rapi.  

c. Seiso atau resik (membersihkan) adalah proses pembersihan.  

d. Seiketsu atau rawat (menciptakan aturan) adalah mengembangkan sistem dan 

prosedur untuk mempertahankan dan memonitor ketiga R yang pertama.  

e. Shitsuke atau rajin (mendisiplinkan diri) adalah menjaga tempat kerja agar 

tetap stabil yang merupakan proses terus-menerus dari peningkatan 

berkesinambungan.  

2. Pengembangan Aliran Produksi Lancar  

Pengembangan Aliran Produksi Lancar dari Process Lay Out ke Product Lay 

Out. Dalam setiap pabrik harus terjadi saling kerja sama antar berbagai elemen 

yang menyusunnya. Alat transport barang, pengangkat barang dan alat penerima 

barang seperti forklift, derek berfungsi menyelenggarakan pemindahan barang 

antar proses.  

3. Sistem Tarik (Pull System)  

Sistem tarik (pull system) secara sederhana dapat digambarkan sebagai sebuah 

situasi yang berdasarkan sistem made to order, yaitu suatu sistem dimana 

perusahaan melakukan proses produksi berdasarkan jumlah permintaan 

konsumen.  
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4. Alat Anti Salah (Poka Yoke)  

Poka-yoke adalah istilah Jepang, yang diterjemahkan menjadi mekanisme alat 

anti salah atau “fool proof mechanism” atau dengan istilah lain “mistake proofing” 

atau “error proofing” yaitu “pengoreksi kesalahan”. Poka-yoke mempermudah 

kerja operator, terutama dalam mengurangi berbagai masalah karena cacat 

produksi, keselamatan kerja, kesalahan operasi, dan seterusnya tanpa memerlukan 

perhatian yang berlebihan dari operator. 

5. Lampu Peraga Gangguan (Andon)  

Pada pabrik yang mengabaikan kegiatan perbaikan, beda antara keadaan 

operasi wajar dan tidak wajar sangat kabur dan tak bisa dibedakan. Bila ada 

masalah, pada umumnya hanya terlihat sebatas pada penumpukan persediaan, 

kurangnya pengawasan dan koordinasi atau gagalnya operator dalam 

menyelesaikan tanggung jawabnya. 

6. Membangun Kualitas pada Sumbernya  

Sementara poka-yoke atau anti salah dapat membatasi jumlah cacat produksi, 

pemikiran lanjut juga harus juga dikembangkan pada kemampuan proses.  

7. Kontrol Visual  

Sebagai elemen penting dalam rantai proses di lantai pabrik, pengawasan atau 

kontrol yang dilakukan dengan metode yang efektif tanpa harus menimbulkan 

pemborosan dikarenakan kontrol yang tidak tepat sasaran adalah mutlak. 

 

2.1.4 Pengukuran Produktivitas Lean Manufacturing 

 Pengertian produktivitas secara garis besar produktivitas adalah rasio apa 

yang dihasilkan (output) dengan apa yang dimasukkan (input). Faktor-faktor yang 

mempengaruhi produktivitas secara umum adalah faktor tenaga kerja, energi, 

modal, metode atau proses, lingkungan dan faktor lain. Dalam konsep ini secara 

garis besar terdiri dari empat tahapan yang disingkat MEPI yaitu pengukuran 

(measurement), evaluasi (evaluation), perencanaan (planning) dan peningkatan 

(improvement). 
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2.2 Six Sigma 

2.2.1 Sejarah Six Sigma 

Pada akhir tahun 1970, Dr. Mikel Harry, seorang insinyur senior pada 

Motorola's Government Electronics Group (GEG) memulai percobaan untuk 

melakukan problem solving dengan menggunakan analisa statistik. Dengan 

menggunakan cara tersebut, GEG mulai menunjukkan peningkatan yang dramatis: 

produk didesain dan diproduksi lebih cepat dengan biaya yg lebih murah.Metode 

tersebut kemudian ia tuliskan dalam sebuah makalah berjudul "The Strategic 

Vision for Accelerating Six Sigma Within Motorola". Dr. Mikel Harry dan Richard 

Schroeder menyusun suatu konsep perubahan manajemen yang didasarkan pada 

data.Hasil dari kerja sama tersebut adalah sebuah alat pengukuran kualitas yang 

sederhana yang kemudian menjadi filosofi kemajuan bisnis, yang saat ini dikenal 

dengan nama Six Sigma. 

 

2.2.2 Pengertian Six Sigma 

 Menurut Harry dan Schroeder (2000), Six Sigma adalah sebagai suatu 

strategi manajemen proses bisnis yang mengizinkan perusahaan untuk 

meningkatkan lini produksinya secara drastis dengan merancang dan memonitor 

aktivitas bisnis setiap hari dalam rangka meminimalkan pemborosan sumber daya 

dan meningkatkan kepuasan konsumen. 

 Sedangkan menurut Pande et al. (2000), Six Sigma adalah sistem yang 

komprehensif dan fleksibel untuk mencapai, mempertahankan, dan 

memaksimalkan sukses bisnis. Six Sigma secara unik dikendalikan oleh 

pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan pelanggan, penggunaan yang disiplin 

terhadap fakta, data, analisis statistik, dan perhatian yang cermat untuk mengelola 

dan memperbaiki proses bisnis. 

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Six Sigma adalah 

sistem yang komprehensif dan fleksibel dalam manajemen proses bisnis untuk 

meningkatkan lini produksi, variasi suatu proses dan mengurangi kecacatan 

produk dengan menggunakan statistik dan problem solving tools. 
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2.2.3 Langkah-langkah Penerapan Metode Six Sigma 

Six Sigma menggunakan alat statistik untuk mengidentifikasi beberapa 

faktor vital, Siklus DMAIC merupakan proses kunci untuk peningkatan secara 

kontinyu menuju target Six Sigma. DMAIC dilakukan secara sistematik 

berdasarkan ilmu pengetahuan dan fakta (systematic, scientific, and fact based). 

 Berikut ini adalah tahapan dalam siklus DMAIC dan langkah-langkah 

yang harus dilaksanakan pada setiap tahap: 

a. Define 

Tahap define adalah tahap pertama dari proses DMAIC, tahap ini bertujuan 

untuk menyatukan pendapat dari tim dan sponsor mengenai proyek yang akan 

dilakukan, baik itu ruang lingkup, tujuan, biaya dan target dari proyek yang akan 

dilakukan. Tahapan dalam Define : 

1. Pemilihan proyek oleh sponsor dan tim 

Pemilihan proyek biasanya dilihat dari faktor-faktor penting dalam bisnis 

(biaya, keuntungan, dan lain-lain)  dan ada juga yang didapat dari  ide dari 

berbagai sumber (data proses, informasi penjualan dan pelanggan, opini 

pekerja, dan lain-lain). Proyek yang akan dipilih untuk diimplementasikan 

dilihat dari seberapa besar pentingnya proyek terhadap perusahaan dan 

pelanggan. 

2. Pembuatan proposal proyek dan pembentukan tim 

Proposal proyek yang berisi tujuan proyek, batas waktu dan tim yang 

terbentuk. 

3. Menentukan ruang lingkup proyek 

Ruang lingkup proyek digunakan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang 

terkait dengan proyek dan akan merasakan dampak dari proyek tersebut. 

Untuk mengetahui ruang lingkup proyek digunakan diagram SIPOC. 

4. Mengumpulkan data mengenai VOC (Voice of Customers) 

Pengumpulan data VOC (Voice of Customers) atau keinginan pelanggan 

terhadap produk yang dihasilkan. 

5. Peninjauan ulang tahap Define 
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Adapun tools yang digunakan dalam tahapan Defineadalah sebagai berikut: 

1. Brainstorming 

Suatu tools yang digunakan untuk menghasilkan ide dalam jangka waktu 

yang pendek, brainstorming juga merangsang kreativitas dalam berpikir tetapi 

tetap mempertimbangkan semua ide yang telah didapat. 

2. Diagram SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Costumer) 

SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Costumer) digunakan untuk 

menunjukkan aktivitas mayor, atau subproses dalam sebuah proses bisnis, 

bersama-sama dengan kerangka kerja dari proses, yang disajikan 

dalamSupplier, Input, Process, Output, Costumer. Dalam mendefinisikan 

proses-proses kunci beserta pelanggan yang terlibat dalam suatu proses yang 

dievaluasi dapat didekati dengan model SIPOC (supplier-Inputs- Process- 

Output-Costumer). Model SIPOC adalah paling banyak digunakan 

manajemen dalam peningkatan proses. Nama SIPOC merupakan akronim dari 

lima elemen utama dalam sistem kualitas, yaitu: 

a. Suppliers adalah orang atau kelompok orang yang memberikan informasi 

kunci, material, atau sumber daya lain kepada proses. Jika suatu proses terdiri 

dari beberapa sub proses, maka sub proses sebelumnya dapat dianggap sebgai 

petunjuk pemasok internal (internal suppliers). 

b. Inputs adalah segala sesuatu yang diberikan oleh pemasok (supplier) kepada 

proses. 

c. Process adalah sekumpulan langkah yang mentransformasi-dan secara ideal 

menambah nilai kepada inputs (proses trnasformasi nilai tambah kepada 

inputs). Suatu proses biasanya terdiri dari beberapa sub-proses. 

d. Outputs adalah produk (barang atau jasa) dari suatu proses. Dalam industri 

manufaktur ouputs dapat berupa barang setengah jadi maupun barang jadi 

(final product). Termasuk kedalam  outputs adalah informasi-informasi kunci 

dari proses. 

e. Customers adalah orang atau kelompok orang, atau sub proses yang 

menerima outputs. Jika suatu proses terdiri dari beberapa sub proses, maka 

subproses sesudahnya dapat dianggap sebagai pelanggan internal (internal 

customers). 
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 Berikut ini contoh gambar diagram SIPOC yang menunjukkan alur yang 

terjadi dari datangnya supplier, lalu berlanjut ke input bahan baku, proses 

produksi, lalu menjadi output, dan akhirnya sampai pada konsumen perusahaan. 
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Gambar 2.1 Diagram SIPOC 

Sumber: Wedgwood (2006) 

 

b. Measure 

Tahap Measure bertujuan untuk mengetahui proses yang sedang terjadi, 

mengumpukan data mengenai kecepatan proses, kualitas dan biaya yang akan 

digunakan untuk mengetahui penyebab masalah yang sebenarnya. Tahapan pada 

measure antara lain: 

1. Menentukan output dan input dari proses 

Pada tahap ini input dan output proses diidentifikasi secara jelas. Hal ini 

diperlukan untuk mempermudah dalam pembuatan value stream map. 
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2. Membuat value stream mapping 

Pembuatan value stream map, yaitu peta yang memperlihatkan proses nyata 

secara lebih rinci, mengandung informasi yang lengkap seperti tahapan 

proses, lead time, antrian, dan lain-lain. 

3. Menentukan ukuran performansi yang dipakai 

Pada tahap ini dilakukan penentuan ukuran performansi yang akan dipakai 

dalam melakukan analisis proses. Ukuran performansi ini akan digunakan 

untuk memperlihatkan performa sistem baik sistem sebelum perbaikan 

maupun setelah perbaikan. 

4. Melakukan pengumpulan data untuk perhitungan 

Pengumpulan semua data yang akan dibutuhkan untuk melakukan 

perhitungan pada tahap measure. 

5. Menghitung kapabilitas proses 

Penghitungan kapabilitas awal proses atau biasa disebut dengan baseline 

capability. Kapabilitas ini akan menjadi patokan atau dasar dilakukannya 

perbaikan. 

6. Peninjauan ulang tahap measure 

 Adapun tools yang digunakan dalam tahapan Measure adalah sebagai 

berikut: 

1. Value added and non-value added analysis 

· Aktivitas Bernilai Tambah (Value Added Activity) 

Aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang harus dilaksanakan dalam 

proses bisnis atau menciptakan nilai yang dapat memuaskan para konsumennya 

(Supriyono, 1999: 377). Aktivitas ini jika dieliminasi akan mengurangi pelayanan 

produk kepada konsumen dalam jangka panjang. Atinya, apabila perusahaan 

mengeliminasi aktivitas ini maka kecil kemungkinan perusahaan dapat bertahan 

karena produk yang dihasilkan tidak dapat memuaskan pelanggan lagi, sehingga 

banyak pelanggan tidak akan  membeli atau  mengkonsumsi produk perusahaan 

tersebut dan akan menyebabkan kekalahan dalam persaingan di dalam pasar. 

Aktivitas dapat disebut aktivits bernilai tambah apabila secara bersamaan 

memenuhi ketiga kondisi berikut ini (Hansen dan Mowen, 2004: 489): 

1. Aktivitas yang menghasilkan perubahan 
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2. Perubahan tersebut tidak dapat dicapai oleh aktivitas sebelumnya, dan 

3. Aktivitas tersebut memungkinkan aktivitas lain untuk dilakukan. 

Aktivitas bernilai tambah adalah suatu aktivitas yang berkontribusi terhadap 

pelanggan (customer value) dan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) atau 

memuaskan kebutuhan organisasi. Yang dimaksud dengan nilai pelanggan adalah 

selisih antara pengorbanan yang dilakukan oleh pemakai dan manfaat yang 

diterima bagi perusahaan. Jadi ini memberikan pengertian bahwa perusahaan 

ingin memberikan timbal balik kepada pelanggan dengan memberikan kepuasan 

kepada pelanggan karenamau mengorbankan sesuatu untuk mengkonsumsikan 

hasil produksi dari perusahaan sehingga perusahaan mendapatkan manfaatnya. 

· Aktivitas Tidak Bernilai Tambah (Non Value Added Activity) 

Menurut Hansen dan Mowen (2004: 490) :“Aktivitas tidak bernilai tambah 

adalah aktivitas yang dapat dikurangi biayanya tanpa mengurangi pelayanan 

produsen kepada konsumen, sehingga perusahaan tetap dapat memuaskan 

pelayanan walaupun menghilangkan aktivitas ini karena tidak akan berpengaruh 

terhadap produk yang dihasilkan.Selain itu, aktivitas tidak bernilai tambah juga 

mempunyai arti.” 

Menurut Supriyono (2004: 377): “aktivitas tidak bernilai tambah adalah 

aktivitas – aktivitas yang tidak perlu atau aktivitas-aktivitas yang perlu namun 

tidak dilaksanakan secara efisien dan dapat disempurnakan.” 

Berdasarkan beberapa definisi aktivitas tidak bernilai tambah 

tersebut,tentunya perusahaan berusaha untuk mengeleminasi aktivitas tidak 

bernilai tambah karena hanya menambah biaya yang tidak berguna dan 

menghalangi kinerja penuh. Perusahaan juga bekerja keras untuk mengoptimalkan 

aktivitas yang bernilai tambah. 

Suatu aktivitas dapat dikategorikan sebagai aktivitas tidak bernilai tambah 

apabila aktivitas tersebut tidak memenuhi satu dari ketiga kondisi kriteria aktivitas 

bernilai tambah yang telah disebutkan sebelumnya. 

Perusahaan mengklasifikasikan aktivitas bernilai tambah dan aktivitas tidak 

bernilai tambah dengan tujuan supaya biaya perusahaan dapat diminimumkan 

dengan mengeleminasi biaya yang telah terjadi karena aktivitas tidak bernilai 



16 
 

tambah yang tidak dieliminasi secara otomatis akan menyebabkan meningkatnya 

biaya produksi pada perusahaan. 

 Suatu aktivitas tidak bernilai tambah tidak mempunyai kontribusi pada 

customer value atau terhadap kebutuhan-kebutuhan organisasi. Dalam operasional 

manufaktur, ada lima aktivitas utama yang sering disebut sebagai suatu yang sia – 

sia dan tidak perlu (Hansen dan Mowen, 2004: 491): 

1. Penjadwalan 

Penjadwalan adalah suatu aktivitas yang menggunakan waktu dan sumber daya 

untuk menentukan kapan produk yang berbeda memiliki akses untuk pemrosesan 

(atau kapan dan berapa banyak persiapan harus dilakukan) dan berapa banyak 

akan diproduksi. 

2. Pemindahan 

Pemindahan adalah suatu aktivitas yang mengunakan waktu dan sumber daya 

untuk memindahkan bahan, barang dalam proses dan barang jadi dari satu 

departemen ke departemen lainnya. 

3. Penantian 

Penantian adalah suatu aktivitas dimana suatu bahan atau barang dalam proses 

menggunakan waktu dan sumber daya dengan menunggu proses selanjutnya. 

4. Pengawasan 

Pengawasan adalah suatu aktivitas dimana waktu dan sumber daya dikeluarkan 

untuk memastikan bahwa produk memunuhi spesifikasi. 

5. Penyimpanan 

Penyimpanan adalah suatu aktivitas yang menggunakan waktu dan sumber daya 

ketika suatu barang atau bahan disimpan dalam persediaan. 

 

c. Analyze 

Tujuan tahap analyze adalah untuk memverifikasi penyebab yang 

mempengaruhi input kunci dan output kunci. Tahapan pada Analyze : 

1. Menentukan input kritis 

Penentuan letak masalah yang terjadi pada suatu proses. 

2. Melakukan analisa data dan analisa proses 
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Pada tahap ini dilakukan analisa mengenai data yang sudah didapat serta 

proses yang terjadi dengan lebih terperinci. Tahapan ini bertujuan untuk 

mengetahui apa penyebab masalah yang sebenarnya. 

3. Menentukan akar penyebab masalah 

Penentuan penyebab masalah yang terjadi dalam proses dilakukan untuk 

setiap permasalahan yang terjadi. 

4. Menyusun prioritas akar penyebab permasalahan 

Satu permasalahan bisa mempunyai beberapa penyebab permasalahan. Pada 

tahap ini dilakukan pemilihan penyebab yang akan menjadi target perbaikan. 

5. Melakukan peninjauan ulang terhadap tahap analyze. 

Adapun tools yang digunakan dalam tahapan analyze adalah sebagai berikut: 

1. Cause and Effect Diagram/Fish Bone Diagram 

Diagram ini disebut juga diagram tulang ikan (fishbone diagram) da berguna 

untuk memperlihatkan faktor-faktor yang berpengaruh pada kualitas hasil. Pada 

umumnya ada lima faktor utama yang perlu diperhatikan dalam penyusunan 

diagram sebab akibat yaitu: pekerja, mesin, material, metoda, dan lingkungan. 

Dalam Bahasa inggris dikenal dengan singkatan 5M 1E (Man, Machine, 

Measurement, Material, Method, Enviroment) seperti terlihat pada gambar di 

bawah ini: 

 

 

Gambar 2.2 Cause Effect Diagram 

Sumber: Prof. Kaoru Ishikawa (1992) 
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2. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) 

Yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi kegagalan 

suatu produk, jasa atau proses sehingga bisa memperkecil akibat yang terjadi. 

FMEA ini bisa digunakan saat mendesign suatu sistem baru, merubah suatu 

sistem dll.Pada penelitian ini FMEA digunakan sebagai alat untuk mengetahui 

jenis kegagalan yang paling kritis sehingga memerlukan penanganan terlebih 

dahulu. 

Cara melakukan FMEA menurut George (2005)adalah sebagai berikut: 

· Melakukan peninjauan terhadap proses atau produk yang akan diteliti 

· Melakukan brainstorming terhadap kegagalan yang mungkin tejadi 

· Tulis akibat yang akan terjadi dari setiap kegagalan yang mungkin terjadi 

· Hitung nilai Severity dan Occurrence dari kegagalan tersebut. Severity 

(keparahan) merupakan tingkat/ rating yang mengindikasikan keseriusan efek 

dari jenis kegagalan potensial sedangkan Occurrence yaitu rating yang 

berhubungan dengan probabilitas terjadinya kegagalan. 

· Tulis bentuk control yang yang sudah dilakukan terhadap jenis kegagalan 

serta hitung nilai detectionnya. Control merupakan tindakan yang diambil 

untuk mengontrol terjadinya kegagalan. Detection adalah rating yang 

berhubungan dengan kemungkinan bahwa control proses yang ada akan 

mendeteksi suatu jenis kegagalan pelayanan sebelum sampai kepada 

pelanggan. 

· Hitung nilai RPN untuk setiap akibat kegagalan dengan cara mengalikan nilai 

Severity dan Occurance serta Detection 

· Gunakan nilai RPN untuk menentukan kegagalan mana yang harus 

diprioritaskan untuk ditangani terlebih dahulu 

· Buat rencana untuk mengurangi atau menghilangkan akibat yang muncul jika 

kegagalan tersebut terjadi. 

3. Pareto Chart 

Pareto adalah tipe diagram batang, diagram ini biasanya digunakan untuk 

menggolongkan beberapa kategori dan dilengkapi dengan persentase masing-

masing kategori. Kategori tersebut dilambangkan dengan batang-batang (bar) 
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yang tersusun dari yang paling kecil ke besar. Diagram Pareto sangat membantu 

untuk menentukan kategori yang paling berpengaruh terhadap suatu masalah. 

 Pada diagram pareto diawah ini, diketahui bahwa freight billing errors 

paling dominan terjadi karena non-core carrier sebesar 18% sedangkan kesalahan 

yang paling sedikit ditimbulkan karena pengelompokkan kiriman barang yang 

salah atau tidak sesuai. 

 

Gambar 2.3 Diagram Pareto 

Sumber: George(2005) 
 

d. Improve 

Tujuan tahap improve adalah menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi 

masalah.  Tahapan yang dilakukan pada improve adalah: 

1. Mencari solusi potensial 

Mendokumentasikan semua solusi, analisa statistik atau tools lain yang 

digunakan untuk mengembangkan solusi, mendaftar semua usulan yang 

diberikan oleh partisipan proses, pemilik proses. 

2. Memilih dan menyusun prioritas terhadap solusi 

Memprioritaskan solusi yang telah didaftar dari tahap sebelumnya, kemudian 

memilih solusi yang harus dilaksanakan terlebih dahulu menurut tingkat 

kepentingannya. 

3. Mengaplikasikan praktik Lean six sigma. 
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e. Control 

Tujuan tahap control adalah untuk melengkapi semua kerja proyek dan 

menyampaikan hasil proses perbaikan kepada up management. dan memastikan 

bahwa setiap orang bekerja telah dilatih untuk melakukan prosedur perbaikan 

yang baru. Tahapan pada control adalah: 

1. Mengadakan pemantauan terhadap hasil implementasi 

2. Mendokumentasikan standard operating procedure baru 

3. Membuat rencana pengendalian proses 

4. Membuat peta perjalanan/histori proyek 

5. Melakukan proses transisi dan pengalihan tanggung jawab pada pemilik 

proses 

6. Melakukan peninjauan ulang tahap control 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menerapkan control adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil implementasi secara menyeluruh 

Data chart sebelum dan sesudah proyek yang menunjukkan adanya perbaikan, 

rencana pengendalian proses lanjutan 

2. Dokumentasi dan pengukuran untuk mempersiapkan tindakan lanjutan yang 

akan diambil 

Dokumentasi proses yang telah diperbaiki, prosedur yang digunakan untuk 

memonitor proses, prosedur yang akan mempertahankan proses tetap dalam 

keadaan yang baik dan dokumenkan peta proses. 

3. Bukti 

Dokumentasi orang-orang yang terlibat dalam proyek, pemilik proses, 

pelajaran yang bisa diambil dari proyek, peluang baru yang teridentifikasi 

dari proyek. 

 

2.3  Lean Six Sigma 

 Lean Six sigma merupakan kombinasi antara lean dan six sigma yang 

dapat didefiniskan sebagai suatu filosofi bisnis, pendekatan sistemik dan sitematik 

untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas-

aktivitas yang tidak bernilai tambah melalui peningkatan terus-menerus radikal 
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untuk mencapai tingkat enam sigma, dengan cara mengalirkan produk dan 

informasi menggunakan sistem tarik dari pelanggan internal dan eksternal untuk 

mengejar keunggulan dan kesempurnaan berupa hanya memproduksi 3,4 cacat 

untuk setiap satu juta kesempatan atau operasi. Integrasi lean dan six sigma akan 

meningkatkan kinerja bisnis dan industri melalui peningkatan kecepatan dan 

akurasi. Pendekatan lean bertujuan menyingkapkan Non-Value Added dan Value 

Added serta membuat Value Added mengalir secara lancar sepanjang value stream 

processes, sedangkan six sigma akan mereduksi variasi Value Added tersebut 

(Gaspersz, 2011). 

 Dari prespektif pengukuran six sigma mewakili tingkatan kualitas dimana 

kesalahan paling banyak berjumlah 3,4 cacat per satu juta kemungkinan. Jika 

perusahaan sudah mencapai level 6 sigma berarti dalam proses tersebut 

mempunyai peluang untuk cacat atau melakukan kesalahan sebanyak 3,4 kali dari 

1.000.000 kemungkinan. Sekumpulan data yang sangat besar atau dapat dikatakan 

sebagai populasi, rata-ratanya dikenal dengan μ (myu) dan standar deviasinya 

dikenal sebagai σ (sigma). Sebuah distribusi berbentuk kurva lonceng dari 

parameter atau karakteristik kualitas menunjukkan luas area dibawah kurva 

normal yang berada diantara atau diluar nilai batas dari rata-rata terhadap ± 1σ, ± 

2σ, ± 3σ, ± 4σ, ± 5σ dan ± 6σ. 

Tabel 2.1 Hubungan Kuantitatif antara Sigma, DPM dan Cpk 

No 
Kapabilitas 

Sigma 

Cacat/Kesalahan 
Cpk 

% DPM 

1 1σ 69,15% 691.462 DPM 0,33 

2 2σ 30,85% 308.536 DPM 0,67 

3 3σ 6,68% 66.087 DPM 1,00 

4 4σ 0,62% 6.210 DPM 1,33 

5 5σ 0,02% 233 DPM 1,67 

6 6σ 0,00034% 3,4 DPM 2,00 

         Sumber: Gaspersz (2011) 

 

Kelebihan atau keunggulan yang dimiliki Lean Six Sigma dibanding 

metode lain: 

1. Lean Six Sigma jauh lebih rinci daripada metode analisis berdasarkan statistik. 

Lean Six Sigma dapat ditetapkan di bidang usaha apa saja mulai dari 

perencanaan strategi sampai operasional hingga pelayanan pelanggan dan 

maksimalisasi motivasi atas usaha. 
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2. Lean Six Sigma sangat berpotensi diterapkan pada bidang jasa atau non-

manufaktur disamping lingkungan teknikal, misalnya seperti bidang 

manajemen, keuangan, pelayanan pelanggan, pemasaran, logistik, 

teknologiinformasi, dan sebagainya. 

3. Dengan Lean Six Sigma dapat dipahami sistem dan variabel mana yang dapat 

dimonitor dan direspon balik dengan cepat. 

4. Lean Six Sigma sifatnya tidak statis. Bila kebutuhna pelanggan berubah, kinerja 

sigma akan berubah. 

 

2.4 Konsep Kualitas 

 Sejarah menunjukkan kebangkitan Jepang dalam bidang industri setelah 

kekalahannya dlam perang dunia II dimulai dengan pembangunan sistem kualitas 

modern. Pembangunan sistem itu dipicu oleh Edwards Derming yang berbicara di 

hadapan para ilmuwan dan insinyur Jepang pada tahun 1950. Keberhasilan yang 

dramatis dari industri Jepang dalam meningkatkan kualitas ini menjadi pusat 

perhatian berbagai negara di dunia yang tertarik untuk mempelajari bagaimana 

strategi perusahaan-perusahaan Jepang dalam menerapkan manajemen kualitas. 

 Kata kualitas memiliki banyak definsi yang berbeda-beda, dan berbariasi 

dari konvensional sampai yang lebih strategik. Definisi konvesional dari kualitas 

biasanya menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti 

performasi, keandalan, mudah dalam penggunaan, dan sebagainya. Sedangkan 

definisi strategik, dari kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi 

keinginan atau kebutuhan pelanggan (Gaspersz, 1997:4). 

 Dalam ISO 8402 (Quality Vocabulary), kualitas didefinisikan sebagai 

totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk 

memuaskan kebutuhan yang didefiniskan dalam ISO 8402, bahwa produk adalah 

hasil dari aktivitas atau proses.Suatuproduk dapat berbentuk (tangible) dan tak 

terbentuk (itangible), atau kombinasi dari keduanya. Berdasarkan pengertian dasar 

tentang kualitas tersebut, tampak bahwa kualitas selalu berfokus pada 

pelanggan.oleh karena itu suatu produk yang dihasilkan agar dikatakan berkualitas 

apabila sesuai dengan keinginan pelanggan, dapat dimanfaatkan dengan baik, 

serta diproduksi dengan cara yang baik dan benar (Gaspersz, 1997:5). 
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 Keistimewaan atau keunggulan produk dapat diukur melalui tingkat 

kepuasan pelanggan. Keistimewaan ini tidak hanya terdiri dari karakteristik 

peroduk yang ditawarkan, tetapi juga pelayanan yang menyertai produk itu, 

seperti: cara pemasaran, cara pembayaran, ketepatan penyerahan, dan lain-lain. 

Keistimewaan suatu produk dapat dibagi kedalam dua bagian, yaitu: 

keistimewaan langsung dan keistimewaan atraktif. Keistimewaan langsung 

berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang diperoleh secara langsung dengan 

mengkonsumsi produk yang memiliki karakteristik unggul seperti produk tanpa 

cacat, keandalan, dan lain-lain.Sedangkan keistimewaan atraktif berkaitan dengan 

kepuasan pelanggan yang diperoleh secara tidak langsung dengan mengkonsumsi 

produk itu.Keistimewaan atraktif sering memberikan kepuasan yang lebih besar 

pada pelanggan diabandingkan keistimewaan langsung. Beberapa keistimewaan 

atraktif, misalnya: bank yang buka pada hari minggu, pelayanan 24 jam tanpa 

tambahan biaya, pembelian produk melalui telepon dan penyerahan di rumah, dan 

sebagainya. Keistimewaan atraktif dapat meningkatkan kepuasan pelanggan 

secara cepat, meskipun untuk itu membutuhkan inovasi dan pengembangan secara 

terus menerus (Gaspersz, 1997:4). 

2.4.1 Definis Manajemen Kualitas 

 Pada dasarnya manajemen kualitas didefiniskan sebagai suatu cara 

meningkatkan perfromasi secara terus-menerus pada setiap tingkat operasi atau 

proses, dalam setiap area fungsional daru suatu organisasi dengan menggunakan 

semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia (Gaspersz, 1997:5). 

 ISO 8402 (Quality Vocabulary) mendefinisikan manajemen kualitas 

sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang 

menentukan kebijakan kualitas, tujuan-tujuan dan tanggung jawab, serta 

mengimplementasikan melalui alat-alat seperti perencanaan kualitas,pengendalian 

kualitas, jaminan kualitas dan peningkatan kualitas. Tanggung jawab untuk 

manajemen kualitas ada pada semua tingkat dari manajemen, tetapi harus 

dikendalikan oleh manajemen puncak, da implementasimya harus melibatkan 

semua anggota organisasi (Gaspersz, 1997:6). 

 Meskipun manajemen kualitas dapat didefinisikan dalam berbagai versi, 

namun pada dasarnya manajemen kualitas berfokus pada perbaikan terus-menerus 
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untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Dengan demikian manajemen kualitas 

berorientasi pada proses yang mengintegrasikan semua sumber daya manusia, 

pemasok-pemasok, dan para pelanggan di lingkungan perusahaan. Hal ini berarti 

bahwa manajemen kualitas merupakan kemampuan atau kapabilitas yang melekat 

dalam sumber daya manusia serta merupakan proses yang dapat dikontrol dan 

bukan suatu kebetulan belaka. 

 Dr. Edwars Deming, seorang doktor statistik berkebangsaan Amerika 

Serikat yang merupakan pakar kualitas ternama dan mengajarkan kepada Jepang 

tentang konsep pengendalian kualitas, mengemukakan bahwa proses industri 

harus dipandang suatu perbaikan kualitas secara terus-menerus, yang dimulai dari 

sederet siklus sejak adanya ide untuk menghasilkan suatu produk, pengembangan 

produk,proses produksi, sampai dengan distribusi kepada pelanggan berdasarkan 

infromasi sebagai umpan balik yang dikumpulkan dari pengguna produk 

(pelanggan) dikembangkan ide-ide untuk meciptakan produk baru atau 

meningkatkan kualitas produk lama beserta proses produksi yang ada saat ini 

(Gaspersz, 1997:9). 

  

2.4.2 Faktor-Faktor yang memperngaruhi Kualitas 

Kualitas dipengaruhi oleh faktor yang akan menentukan bahwa suatu 

barang dapat memenuhi tujuannya. Menurut Sofjan Assauri (2004: 206) 

mengemukakan bahwa tingkat kualitas ditentukan oleh beberapa faktor, antara 

lain: 

a. Fungsi Suatu Barang 

Kualitas yang hendak dicapai sesuai dengan fungsi untuk apa barang tersebut 

digunakan atau dibutuhkan tercermin pada spesifikasi dari barang tersebut 

seperti tahan lamanya, kegunaannya, berat, bunyi, mudah atau tidaknya 

perawatan dan kepercayaannya. 

b. Wujud Luar 

Salah satu faktor yang penting dan sering dipergunakan oleh konsumen dalam 

melihat suatu barang pertama kalinya, untuk menentukan kualitas barang 

tersebut, adalah wujud luar barang itu.Faktor wujud luar yang terdapat pada 



25 
 

suatu barang tidak hanya terlihat dari bentuk, tetapi juga dari warna, susunan 

dan hal-hal lainnya. 

c. Biaya Barang Tersebut 

Umumnya biaya dan harga suatu barang akan menentukan kualitas barang 

tersebut. Hal ini terlihat dari barang-barang yang mempunyai biaya atau harga 

yangmahal, dapat menunujukkan bahwa kualitas barang tersebut relatif lebih 

baik. 

 

2.4.3 Ruang Lingkup Pengendalian Kualitas 

 Menurut Sofjan Assauri (2004:210) secara garis besar pengendalian 

kualitas dikelompokan dalam dua tingkatan, yaitu : 

a. Pengendalian Selama Pengolahan (Proses) 

Pengendalian harus dilakukan secara beraturan dan teratur. Pengendalian 

dilakukan hanya terhadap bagian dari proses mungkin tidak ada artinya bila 

tidak diikuti dengan pengendalian pada bagian lain. Pengendalian ini 

termasuk juga pengendalian atas bahan-bahan yang digunakan untuk proses. 

b. Pengendalian Atas Hasil yang Telah Diselesaikan 

Meskipun telah diadakannya pengendalian kualitas selama proses tidak 

menjamin bahwa tidak ada hasil produksi yang rusak atau kurang baik. Untuk 

menjaga agar barang-barang yang dihasilkan cukup baik sampai ke konsumen 

maka diperlukan adanya pengendalian atas barang hasil produksi. 

 

2.4.4 Dimensi Kualitas 

 Ada delapan dimensi kualitas menurut Vincent Gaspersz (2005: 37) yang 

dapat digunakan sebagai dasar perencanaan strategis dan analisis, terutama untuk 

produk manufaktur. Dimensi-dimensi tersebut adalah: 

a. Kinerja (performance), yaitu karakteristik operasi pokok dari produk inti. 

b. Ciri-ciri atau keistimewaan tambahan (features), yaitu karakteristik sekunder 

atau pelengkap. 

c. Kehandalan (reliability), yaitu kemungkinan kecil akan mengalami kerusakan 

atau gagal pakai. 
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d. Kesesuaian dengan spesifikasi (conformance to specification), yaitu sejauh 

mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

e. Daya tahan (durability), yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut 

dapat terus digunakan. 

f. Serviceability, meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, mudah 

direparasi, penanganan keluhan yang memuaskan. 

g. Estetika, yaitu daya tarik produk terhadap panca indera. 

 

2.4.5 Manfaat dan Tujuan Pengendalian Kualitas 

 Menurut Sofjan Assauri dalam bukunya yang berjudul Manajemen 

produksi (2004:210) bahwa maksud dari pengendalian kualitas adalah agar 

spesifikasi produk yang telah ditetapkan sebagai standar dapat tercermin dalam 

produk atau hasil akhir. Secara terperinci dapat dikatakan bahwa tujuan dari 

pengendalian kualitas adalah : 

a. Agar produk hasil produksi dapat mencapai standar mutu yang ditetapkan. 

b. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 

c. Mengusahakan agar biaya design dari produk dan proses dengan 

menggunakan kualitas produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 

d. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. 

 

2.5 Produktivitas 

2.5.1 Pengertian Produktivitas 

 Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi sebagai 

perbandingan antara luaran (output) dengan masukan (input). Menurut Herjanto, 

produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya 

sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. 

Produktivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri atau 

UKM dalam menghasilkan barang atau jasa. Sehingga semakin tinggi 

perbandingannya, berarti semakin tinggi produk yang dihasilkan. Ukuran-ukuran 

produktivitas bisa bervariasi, tergantung pada aspek-aspek output atau input yang 

digunakan sebagai agregat dasar, misalnya: indeks produktivitas buruh, 
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produktivitas biaya langsung, produktivitas biaya total, produktivitas energi, 

produktivitas bahan mentah, dan lain-lain. 

 Ada yang melihat pada performansi dengan memberikan penekanan pada 

nilai efisiensi. Efisiensi diukur sebagai rasio output dan input. Dengan kata lain, 

pengukuran efesiensi menghendaki outcome, dan penentuan jumlah sumber daya 

yang dipakai untuk menghasilkan outcome tersebut. Dengan demikian, pengertian 

produktivitas dapat didefinisikan sebagai rasio antara efektivitas pencapaian 

tujuan pada tingkat kualitas tertentu (output) dan efisiensi penggunaan sumber 

daya (input). Produktivitas merupakan suatu kombinasi dari efektivitas dan 

efisiensi, sehingga produktivitas dapat dirumuskan (Gaspersz, 1998): 

 

Produktivitas = 
                      

                     
 = 

           

         
 ......................................(2.1) 

 

2.5.2 Konsep Produktivitas 

 Pengertian produktivitas sangat berbeda dengan produksi.Tetapi produksi 

merupakan salah satu komponen dari usaha produktivitas, selain kualitas dan hasil 

keluarannya. Produksi adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan hasil 

keluaran dan umumnya dinyatakan dengan volume produksi, sedangkan 

produktivitas berhubungan dengan efisiensi penggunaan sumber daya (masukan 

dalam menghasilkan tingkat perbandingan antara keluaran dan masukan). 

 Peningkatan produktivitas dan efisiensi merupakan sumber pertumbuhan 

utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.Sebaliknya, 

pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan juga merupakan unsur penting dalam 

menjaga kesinambungan peningkatan produktivitas jangka panjang. Dengan 

jumlah tenaga kerja dan modal yang sama, pertumbuhan output akan meningkat 

lebih cepat apabila kualitas dari kedua sumber daya tersebut meningkat. 

Walaupun secara teoritis faktor produksi dapat dirinci, pengukuran kontribusinya 

terhadap output dari suatu proses produksi sering dihadapkan pada berbagai 

kesulitan. Disamping itu, kedudukan manusia, baik sebagai tenaga kerja kasar 

maupun sebagai manajer, dari suatu aktivitas produksi tentunya juga tidak sama 

dengan mesin atau alat produksi lainnya. Seperti diketahui bahwa output dari 

setiap aktivitas ekonomi tergantung pada manusia yang melaksanakan aktivitas 
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tersebut, maka sumber daya manusia merupakan sumber daya utama dalam 

pelaksanaan aktivitas perusahaan. 

 Sejalan dengan fenomena ini, konsep produktivitas yang dimaksud  adalah 

produktivitas tenaga kerja. Tentu saja, produktivitas tenaga kerja ini dipengaruhi, 

dikondisikan atau bahkan ditentukan oleh ketersediaan faktor produksi 

komplementernya seperti alat dan mesin.Namun demikian konsep produktivitas 

adalah mengacu pada konsep produktivitas sumber daya manusia. Secara umum 

konsep produktivitas adalah suatu perbandingan antara keluaran (output) dan 

masukan (input) persatuan waktu. Produktivitas dapat dikatakan meningkat 

apabila (Ravianto,1985:19): 

1. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) tetap 

2. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) naik 

3. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) tetap, Output (O) naik 

4. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) naik, Output (O) naik tetapi jumlah 

kenaikan Output lebih besar daripada kenaikan Input. 

5. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) turun tetapi jumlah 

penurunan Input lebih kecil daripada turunnya Output. 

Prinsip dalam manajemen produktivitas adalah efektif dalam mencapai tujuan dan 

efisien dalam menggunakan sumber daya. Unsur-unsur yang terdapat dalam 

produktivitas : 

1. Efisiensi. 

Produktivitas sebagai rasio output/input merupakan ukuran efisiensi 

pemakaian sumber daya (input). Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam 

membandingkan penggunaan masukan (input) yang direncanakan dengan 

penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Pengertian efisiensi 

berorientasi kepada masukan. 

2. Efektivitas. 

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target yang dapat tercapai baik secara kuantitas maupun waktu. Makin 

besar presentase target tercapai, makin tinggi tingkat efektivitasnya. 

3. Kualitas. 
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Secara umum kualitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh 

pemenuhan persyaratan, spesifikasi, dan harapan konsumen. Kualitas 

merupakan salah satu ukuran produktivitas. Meskipun kualitas sulit diukur 

secara matematis melalui rasio output/input, namun jelas bahwa kualitas input 

dan kualitas proses akan meningkatkan kualitas output. 

 

2.6 Pengertian Kaizen (Continuous Improvement) 

 Setiap perusahaan yang ingin berkembang maka perlu melakukan 

perubahan itu dilakukan agar mencapai keadaan yang lebih baik. Perbaikan dapat 

diartikan dalam dua hal, yaitu inovasi dan Kaizen. Inovasi melibatkan perbaikan 

yang besar sebagai hasil dari penanaman sumber daya dalam teknologi ataupun 

peralatan, Kaizen menandakan perbaikan kecil sebagai hasil dari upaya terus-

menerus (Imai, 1986). 

Kaizen dalam bahasa jepang diartikan sebagai perbaikan berkelanjutan 

(Continuous Improvement). Filosofi Kaizen mengasusmsikan bahwa jalan hidup 

kita harus memfokuskan pada upaya perbaikan konstan. Kaizen mendasari 

perbaikan yang melibatkan setiap orang termasuk pekerja dan manajer. Kaizen 

berhubungan dengan kata-kata seperti produktivitas, TotalQuality Control (TQC), 

Zero Defect (ZD), kanban, dan Suggestion System. Kaizen merupakan kata yang 

melingkupi seluruh konsep tersebut (Imai, 1986). 

Terdapat dua jenis Kaizen menurut Rother dan Shook (2003) yaitu flow 

Kaizen dan process Kaizen. Flow Kaizen adalah usaha perbaikan berkelanjutan 

yang fokus pada aliran material dan informasi serta merupakan perbaikan aliran 

nilai. Process Kaizen adalah usaha perbaikan berkelanjutan yang fokus pada 

aliran proses dan manusia serta berusaha mengeleminasi pemborosan. Kedua jenis 

Kaizen tersebut dibutuhkan oleh perusahaan dan perbaikan salah satu Kaizen akan 

memperbaiki yang lain juga.Tujuan dan keuntungan setelah menerapkan aktivitas 

strategi Kaizen antara lain : 

1. Menghindari biaya yang tersembunyi yang berasal dari 7 pemborosan (seven 

waste) dalam proses Produksi 
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2. Memberikan nilai tambah pada operasional produksi sehingga 

dapat meningkatkan kualitas produk dengan biaya terendah dan 

memperpendek waktu pengiriman kepada pelanggan. 

3. Dapat melakukan perubahan dalam waktu yang relatif singkat dan biaya yang 

rendah. 

Kaizen bukan hanya mengidentifikasikan proses-proses yang perlu diperbaiki 

atau ditingkatkan, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap prosedur dan 

standarisasi pekerjaan yang telah ada ataupun menetapkan standar baru dalam 

pekerjaan. 

 

2.6.1 Sasaran Kaizen 

Sasaran akhir Kaizen adalah tercapainya Kualitas, Biaya, Distribusi 

(Quality, Cost, Delivery -- QCD). Pada praktiknya Kaizen menempatkan kualitas 

pada prioritas tertinggi. Kaizen mengajarkan bahwa perusahaan tidak akan 

mampu bersaing jika kualitas produk dan pelayanannya tidak memadai, sehingga 

komitmen manajemen terhadap kualitas sangat dijunjung tinggi. Kualitas yang 

dimaksud dalam QCD bukan sekedar kualitas produk melainkan termasuk 

kualitas proses yang ditempuh dalam menghasilkan produknya. 

 

2.6.2 Manfaat Kaizen 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penerapan teori Kaizen dapat 

berupa: 

1. Setiap orang akan mampu menemukan masalah dengan cepat. 

2. Setiap orang akam memberikan perhatian dan penekanan pada tahap 

perencanaan. 

3. Mendukung cara berpikir yang berorientasi proses. 

4. Setiap orang berkonsentrasi pada masalah-masalah yang lebih penting dan 

mendesak untuk diselesaikan. 

5. Setiap orang akan berpartisipasi dalam  membangun sistem yang baru. 
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2.6.3 Kunci Pelaksanaan Kaizen 

Secara garis besar ada delapan kunci utamapelaksanaan just in time atau 

Kaizen dalam kegiatan industri yaitu: 

1. Menghasilkan produk sesuai dengan jadwal yang didasarkan pada permintaan 

pelanggan 

Sistem Kaizen bisanya menghasilkan produksi sesuai dengan pesanan 

pelanggan dengan sistem produksi tarik (pull system) yang dibantu dengan 

menggunakan kartu kanban. 

2. Memproduksi dalam jumlah kecil (small lot size) 

Ciri khas lain adalah memproduksi dalam jumlah kecil sesuai dengan 

permintaan pelanggan akan menghemat biaya dan sumber daya selain 

menghilangkan persedian barang dalam proses yang merupakan sejenis 

pemborosan yang dapat dihindari dengan menggunakan penjadwalan proses 

produksi selain itu juga menggunakan pola produksi campur merata 

(Heijunka) yang dimaksud heijunka adalah memproduksi bermacam-macam 

dalam satu lini produksi. 

3. Menghilangkan pemborosan 

Untuk menghindari pemborosan pada persediaan, pembelian dan penjadwalan 

dengan menggunakan sistem kartu kanban yang mendukung sistem produksi 

tarik, selain menghasilkan produksi dengan baik sejak awal yaitu pantang 

menerima, pantang memproses dan pantang menyerahkan produk cacat 

dengan bekerjasama dengan pemasok dengan persediaan yaitu mengurangi 

jumlah barang yang dating, menghilangkan persediaan penyangga, 

mengurangi biaya pembelian, memperbaiki penanganan bahan baku, 

tercapainya persediaan dalam jumlah kecil, dan mendapatkan pemasok yang 

dapat dipercaya. 

4. Memperbaiki aliran produksi 

Penataan produksi dilakukan dengan berpedoman pada lima disiplin di tempat 

kerja yaitu 5S. 

5. Menyempurnakan kualitas produk 

Salah satunya untuk menyempurnakan kualitas produk dengn melihat prinsip 

mnajemen yaitu memelihara pengendalian proses dan membuat semua orang 
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bertanggungjawab terhadap tercapainya mutu, meningkatkan pndangan 

manajemen terhadap mutu, terpenuhinya pengendalian mutu produk dengan 

tegas, memberikan wewenang kepada karyawan untuk mengadakan 

pengendalian mutu produk, menghendaki koreksi terhadap cacat produk oleh 

karyawan, tercapainya inpeksi 100 % terhadap mutu produk dan tercpai 

komitmen terhadap pengedlin mutu jangka panjang. 

6. Orang-orang yang tanggap 

Penerapan sistem Kaizen ini tidak lagi menggunakan pilar keuangan, 

pemasaran, SDM, tapi menggunakan lintas fungsi atau lintas disiplin 

sehingga seluruh karyawan harus menguasai seluruh bidang dalm perusahan 

sesuai dengan jenjang dan kedudukannya dan kesalahan dalam proses selalu 

ditandai dengan menyalanya lampu andon dan proses dihentikan dan seluruh 

karyawan terfokus pada perbaikan yang terkenal dengan istilah jidoka yaitu 

semua karyawan bertanggungjawab terhadap tercapaianya produk yang baik 

dan mencegah terjadinya kesalahan. 

 

7. Menghilangkan ketidakpastian 

Untuk menghilangkan ketidakpastian dengan pemasok dengan cara menjalin 

hubungan abadi dan memilki satu pemasok yang lokasinya berdekatan 

dengan perusahaan yang masih kerabat dengan pemilik perusahaan, sedang 

dalam proses produksi dengan cara menerapkan sistem produksi tarik dengan 

bantuan kartu kanban dan produksi campur merata (heijunka). 

8. Penekanan pada pemeliharaan jangka panjang 

Karakteristik pemeliharaan dengan berpegang pada kontrak jangka panjang, 

memperbaiki mutu, fleksibilitas dlm mengadakan pesanan barang, pemesanan 

dalam jumlah kecil yang dilakukan berkali-kali, mengadakan perbaikan 

secara terus menerus dan berkesinambungan. 

Istilah lain yang bertujuan mengimbangi sistem Kaizen ini adalah 

reengineering yaitu mengadakan perombakan proses bisnis secara total 

sampai keakar-akarnya dan sistem ini diciptakan Amerika untuk mengejar 

ketinggalannya dari Jepang yang pernah dibantu ekonominya, baru kalau 

perombakan ini telah dilakukan maka pemeliharaan dan peningkatan secara 
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terus menerus dan berkesinambungan dapat dilaksanakan. Bisa juga 

menerapkan konsep benchmarking yaitu cara untuk mengadakan perbaikan 

dengan meniru praktek bisnis terbaik dikelasnya, baik untuk produksi, jasa 

maupun proses dan sistemnya. 

 

2.6.4 Segmentasi Kaizen 

Kaizen dibagi menjadi 3 segmen, tergantung kebutuhan masing-masing 

perusahaan, yaitu: 

1. Kaizen yang berorientasi pada Manajemen, memusatkan perhatiannya pada 

masalah logistik dan strategis yang terpenting dan memberikan momentum 

untuk mengejar kemajuan dan moral. 

2. Kaizen yang berorientasi pada Kelompok, dilaksanakan oleh gugus kendali 

mutu, kelompok Jinshu Kansi atau manajemen sukarela menggunakan alat 

statistik untuk memecahkan masalah, menganalisa, melaksanakan dan 

menetapkan standar atau prosedur baru. 

3. Kaizen yang berorientasi pada Individu, dimanifestasikan dalam bentuk 

saran, dimana seseorang harus bekerja lebih pintar bila tidak mau bekerja 

keras. 

 

2.6.5 Prinsip Kaizen 

 Kaizen mengandung sepuluh prinsip menurut Barnes (1998), yaitu: 

1. Berfokus kepada pelanggan fokus utama Kaizen adalah kualitas produk, 

tetapi tujuan terpenting Kaizen adalah kepuasana pelanggan. Segala 

sesuatu/aktifitas yang tidak menambah nilai produk atau meningkatkan 

kepuasan pelanggan merupakan pengeluaran biaya yang tidak perlu. 

2. Mengadakan peningkatan terus menerus dalam Kaizen, suatu keberhasilan 

bukanlah hasil akhir tetapi merupakan awal untuk melangkah ke tahap 

berikutnya karena suatu keberhasilan merupakan faktor dalam meningkatkan 

semangat untuk mencapai keberhasilan yang lain. 

3. Mengakui masalah secara terbuka membangun budaya yang tidak saling 

menyalahkan, sehingga para karyawan dalam perusahaan Kaizen dapat 

mengakui kesalahan secara terbuka, dengan sadar menunjukan kelemahan 
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dari prosesnya dan meminta bantuan jika tidak mampu mengatasinya. 

Keterbukaan tersebut merupakan suatu kekuatan yang bisa mengendalikan 

dan mengatasi berbagai masalah dengan cepat serta meningkatkan 

kesempatan-kesempatan perbaikan. 

4. Mempromosikan keterbukaan ilmu pengetahuan bagi Kaizen adalah untuk 

saling dibagikan dan hubungan-hubungan komunikasi yang mendukungnya 

merupakan sumber efisiensi. 

5. Menciptakan tim kerja dalam Kaizen, Tim adalah fondasi yang membentuk 

struktur organisasi. Melalui keikutsertaan para karyawan dalam tim, 

perusahaan mendapatkan keuntungan dari karyawannya. Kerjasama tim ini 

dapat menanamkan rasa saling memiliki, tanggungjawab kolektif, dan 

berorientasi pada perusahaan serta dapat memperkuat keterbukaan, saling 

berbagi dan komunikasi. 

6. Memanajemen proyek melalui tim fungsional-silang proyek perusahaan 

Kaizen direncanakan dan dilaksanakan dengan menggunakan sumberdaya 

antar-departemen atau fungsional-silang serta sumber daya yang berasal dari 

luar perusahaan. Hal itu dilakukan untuk mengurangi biaya, mengontrol 

pemborosan sampai tingkat tertentu serta memuaskan pelanggan. 

7. Memelihara proses hubungan yang benar perusahaan Jepang melakukan 

segala sesuatu yang mampu mereka lakukan supaya terpelihara keharmonisan 

dalam hubungan antar-manusia terutama para staff, manajer dan para 

pemimpin tim. Hubungan tersebut dapat menumbuhkan loyalitas dan 

komitmen dari karyawan. 

8. Mengembangkan disiplin pribadi di tempat kerja merupakan sifat alamiah 

orang Jepang. 

9. Memberikan informasi pada semua karyawan berbagi informasi merupakan 

hal yang sangat penting dalam perusahaan Kaizen. Dengan memberikan 

informasi yang penting pada setiap orang maka tantangan perusahaan berubah 

menjadi tantangan pribadi. Informasi ini juga merupakan langkah penting 

untuk menciptakan budaya berdasarkan pengetahuan. 

10. Memberikan wewenang kepada setiap karyawan dalam pelaksanaan Kaizen, 

setiap karyawan diberikan wewenang untuk melakukan perubahan kearah 
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yang lebih baik dengan kata lain melibatkan peran karyawan dalam 

melakukan peningkatan. 

 

2.6.6 Keuntungan Kaizen 

Dengan menggunakan konsep dasar Kaizen dalam melakukan berbagai 

aktifitas. Ada beberapa keuntungan yang diperoleh, antara lain: 

1. Peningkatan proses. 

2. Penggunaan paradigma baru. 

3. Mempercepat waktu proses. 

4. Zero Investment. 

5. Human Development. 

6. Keamanan dan keselamatan kerja. 

Keuntungan lain yang didapatkan jika menerapakan Kaizen adalah: 

1. Penggunaan sistem Plan-Do-Check-Action (PDCA) akan dapat meningkatkan 

proses. 

2. Identifikasi, implementasi, monitor, dan mengatur perubahan dapat mencegah 

terjadinya masalah baru. 

3. Memfokuskan organisasi kepada kepuasan konsumen dan berdasarkan fakta 

dalam menggambil keputusan 

4. Membantu organisasi untuk menjadi lebih efisien pada proses peningkatan 

dan pemecahan masalah dilakukan pada tingkat optimal dan biaya yang 

rendah. 

 

2.6.7 Langkah-langkah pemecahan metode Kaizen 

Langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan metode 

Kaizen menurut Imai (1986) adalah sebagai berikut: 

1. Membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris, anggota, dan 

fasilitator diikuti dengan membuatnama kelompok. 

2. Membangkitkan masalah dan berkonsentrasi pada masalah yang dipilih. 

Menggunakan prinsip go look, go see atau lebih dikenal dengan nama Genchi 

Genbutsu. Prinsipnya adalah langsung melihat kejadian dilapangan tempat 

proses berlangsung. 
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3. Mengumpulkan dan meneliti. Meneliti semua proses yang ada lalu mencari 7 

mudas yang terdiri dari proses, menunggu, inventory, transportasi, 

pergerakan, produksi yang berlebihan, proses ulang. 

4. Membuat peringkat sistem yang terdiri dari nama, peringkat dan nilai. 

5. Memilih objek penelitian. 

6. Membuat jadwal penelitian. 

7. Menganalisa kondisi sekarang. Menggunakan brainstorming dengan tujuan 

untuk mendapatkan ide sebanyak mungkin yang relative singkat. 

8. Membuat  fishbone diagram. Menganalisa segala kemungkinan yang penting 

melalui 4M1E yaitu man, machine, methods, material dan environment. 

9. Mengumpulkan data. Terdiri dari menentukan parameter penelitian, 

menentukan waktu pengumpulan, mendesain form-form yang dipakai, 

mengumpulan data dengan jujur. Dapat pula membuat flowchart atau 

merekamnya dalam bentuk video. 

10. Membentuk target yang spesifik, dapat diukur, tidak rancu, masuk akal, dapat 

ditelusuri bila tidak tercapai. 

11. Analisa penyebab. Pencarian penyebab permasalahan secara sistematik. 

Dengan membandingkan antara teori dengan kenyataan. Menggunakan 5 Why 

Analisis. 

12. Merencanakan cara-cara pengukuran yang sesuai dengan target. Mendesign 

cara praktis dan murah untuk mencari penyebab permasalahan. 

Merencanakan paling tidak satu rencana untuk setiap akar permasalahan. 

13. Melakukan pengukuran. Mengumpulkan data dan memonitoring proses serta 

memberikan penilaian. 

14. Mengecek hasil. Membandingkan hasil pengukuran dengan target yang telah 

dibuat. 

15. Menindak lanjuti dari hasil pengecekan. 

16. Membuat standarisasi proses dan melakukan pelatihan dengan standar baru. 
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2.6.8 Penerapan Kaizen di Industri 

Berikut ini penerapan Kaizen sebagai berikut: 

1. Flex & Response: penambahan produksi sekecil mungkin ( tidak ada 

stock). 

2. Fokus pada pengurangan Non Value added karena handling proses. 

3. Pengurangan abnormal proses untuk memaksimalkan aliran proses. 

4. Pull system semaksimal mungkin. 

5. Ergonomic dan peletakan line tooling. 

6. Material flow dan inventory system secara keseluruhan 

 

2.7 Pengertian 5W+1H 

 5W+1H adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan 

untuk mencari inti pokok permasalahan, mengembangkan permasalahan atau 

sebuah cerita. Berikut ini penjelasan 5W+1H: 

1. Who (Siapa) 

Merupakan pertanyaan yang akan mengandung kata yang berkaitan dengan 

setiap orang yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kejadian. 

Disini akan terlihat nama-nama yang termasuk dalam lingkup berita yang 

sedang dibicarakan. 

 

2. What (Apa) 

Merupakan pertanyaan yang akan menjawab apa yang terjadi dan akan 

mengumuplkan fakta yang berkaitan dengan hal-hal yang dilakukan oleh 

pelaku maupun korban dalam suatu kejadian. 

 

3. Why (Mengapa) 

Akan menjawab latar belakang atau penyebab masalah. Meski jarang, Why 

bisa dipakai untuk membuka sebuah berita atau menjadi lead berita. 

 

4. Where (Dimana) 

Menyangkut tempat kejadian. Tempat kejadian bisa tertulis detail atau hanya 

garis besarnya saja.  
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5. When (Kapan) 

Menyangkut waktu kejadian.Waktu yang tertera tidak sebatas tanggal, tapi 

dapat ditulis hari, jam, bahkan menit saat berlangsung sebuah kejadian. 

 

6. How (Bagaimana) 

Akan memberikan fakta mengenai proses kejadian yang diberika. Bila 

menceritakan alur kejadian bahkan suasan saat suatu kejadian yang 

diberitakan tengah berlangsung. 

 


