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  INFORMASI ARTIKEL  ABSTRAK 

Dipublikasikan : Juni 2021 CV. X is a company that produces palm sugar. The company is 

located at Yogyakarta. The main problem in the production 

process at CV. X is that there is still waste in the flow of 

production. The waste defect that occurs still exceeds the defect 

tolerance limit targeted by the company, which is 2%, while the 

waste defect found is 5%. In addition, waste waiting was found in 

the form of an accumulation of 500 kg of semi-finished goods in 

the production area due to a bottleneck at the packaging 

workstation. This research was conducted to determine the ability 

of the production process based on defective products and the time 

of the production process using the Lean Six Sigma approach, 

which was then carried out using Kaizen. Based on data 

processing, the DPMO value is 7571.83 with the company's sigma 

value is 3.92 sigma. Percentage of activity based on Process 

Activity Mapping (PAM) before improvement, the value added 

activity was 83.71%, non-value added activity was 11.84%, and 

necessary but non-value added activity was 4.45%. Meanwhile, 

after the improvement, the value added activity was 86.85%, non- 

value added activity was 7.78%, and necessary but non-value 

added activity was 5.37%. The main causes of waste in the 

production process of palm sugar are human factors, machines, 

raw materials, methods, and the environment. Based on the kaizen 

implementation tools, the proposed improvement for the company 

is to conduct inspection and supervision in all fields and determine 

the ideal number of packaging workers in order to minimize waste 
that occurs. 

  KATA KUNCI  

Defect Per Million Opportunity 

Kaizen 

Leas Six Sigma 

Process Activity Mapping 

 
 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan arus globalisasi dan revolusi industri menyebabkan berkembang pula dunia industri, 

sehingga supaya dapat bersaing dan bertahan maka perusahaan harus meningkatkan kinerjanya. 

Performansi kinerja setiap perusahaan dapat diukur dari efektifitas dan efisiensi pada sistem produksi. 

Banyak faktor yang mempengaruhi efektifitas dan efisiensi sistem produksi, antara lain adalah 

pemborosan (waste) pada saat proses produksi. Waste dapat mengganggu aliran proses produksi yang 

dapat mengakibatkan kinerja perusahaan menurun. 

Salah satu contoh produk unggulan hasil komoditi masyarakat Indonesia yang sudah terkenal 

didunia adalah Gula Semut [1]. Gula semut sangat diminati konsumen dari luar negeri karena 

merupakan bahan pangan yang sehat. Gula semut sangat baik bila dikonsumsi seorang yang kena sakit 

diabetes atau yang menginginkan kesehatan karena Gula semut mempunyai nilai indeks glikemik yang 

lebih rendah dari pada gula pasir. Permintaan terhadap gula semut, khususnya bagi pasar Eropa terus 
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meningkat dari tahun ke tahun [2]. Permintaan pasar yang semakin meningkat harus diiringi dengan 

usaha dari para produsen gula semut untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga kualitas produk. 

CV. X adalah perusahaan yang memproduksi gula semut. Waste defect yang terjadi pada produksi 

gula semut masih melebihi batas toleransi defect yang ditargetkan oleh perusahaan yaitu sebesar 2% 

dari produksi, sedangkan waste defect yang ditemukan masih sebesar 5 % dari total produksi. Selain 

itu, masih ditemukan waste waiting berupa penumpukan barang setengah jadi sebanyak 500 kg pada 

area produksi karena terjadi bottleneck pada stasiun kerja packaging. Berdasarkan pengamatan yang 

telah dilakukan masih terdapat beberapa waste pada proses produksi gula semut yang harusnya dapat 

diminimalisir. Upaya perbaikan dalam mengurangi waste yang ada dalam proses produksi gula semut 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan proses produksi berdasarkan produk cacat dan waktu proses produksi dengan pendekatan 

Lean Six Sigma yang kemudian dilakukan perbaikan menggunakan Kaizen. 

 

2. METODE 

2.1. Lean Manufacturing 

Lean adalah suatu upaya terus menerus untuk menghilngkan pemborosan (waste) dan meningkatkan 

nilai tambah (value added) produk (barang dan atau jasa) agar memberikan nilai kepada pelanggan 

(customer value) [3]. Tujuan dari lean manufacturing adalah mengeliminasi pemborosan (non value 

adding activity) dari suatu proses sehingga aktivitas-aktivitas sepanjang value stream mampu 

menghasilkan value adding. Terdapat tujuh aktivitas utama yang tidak memberikan nilai tambah dalam 

bisnis atau proses manufaktur [4]: overproduction, waiting, transportatation, overprocessing, 

unnecessary inventory, unnecessary motion dan defect. 

 
2.2. Six Sigma 

Six sigma merupakan alat perbaikan kualitas (quality improvement tools) yang berbasis pada 

penggunaan data dan statistik. Sigma (σ) merupakan huruf Yunani yang digunakan untuk besaran 

deviasi standar atau simpangan baku dalam ilmu statistik Six sigma adalah suatu visi peningkatan 

kualitas menuju target 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan (defects per million opportunity = DPMO) 

untuk setiap transaksi produk (barang dan/atau jasa) [5]. Six Sigma dikatakan disiplin ilmu karena 

mengikuti model formal, yaitu berupa DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). 

Langkah-langkah penerapan six sigma adalah sebagai berikut: 

a) Tahap Define 

Tahap Define merupakan langkah pertama dalam program peningkatan kualitas Six Sigma. Tahap 

ini menentukan proporsi waste yang menjadi penyebab paling signifikan terhadap adanya 

kerusakan yang merupakan sumber kegagalan produksi. Cara yang ditempuh adalah 

mendefinisikan masalah, mendefinisikan rencana tindakan, menetapkan sasaran dan tujuan 

peningkatan kualitas six sigma berdasarkan hasil observasi. 

b) Tahap Measure 

Measure merupakan langkah kedua six sigma, terdapat beberapa hal pokok yang harus dilakukan 

yaitu: 

1. Membuat peta kendali P, untuk menentukan karakteristik kualitas yang tidak sesuai dengan 

standar, yaitu dengan cara: 

a. Menentukan Upper Control Limit (UCL) 
 

 

UCL = p + 3 √p (1-p) 
n 

b. Menentukan Center Line (CL)
 

CL = p = 
Total Produk Cacat 

Total Produk yang diinspeksi 

c. Menentukan Lower Control Limit (LCL) 
 

 

UCL = p - 3 √p (1-p) 
n 

d. Membuat Peta Kendali 

(1) 

 

(2) 

 
 

(3) 
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2. Menghitung nilai kapabilitas sigma, dengan cara: 

a. Menghitung nilai DPMO (Defect Per Million Opportunity) 

DPMO =  
Banyak produk cacat yang ditemukan  

Banyak produk yang diperiksa x jumlah peluang cacat 
X 1.000.000 (4) 

b. Mengkonversikan nilai DPMO ke dalam nilai sigma 

3. Menentukan Waktu Standar 

a. Menentukan Rating Factor 

Untuk Rating Performance ini sistem pengambilan data dibantu dengan tabel Westing House 

System Rating [6]. Menentukan performance rating dengan sistem westing house dapat 

digunakan untuk menentukan nilai rating factor (Rf) dengan rumus: 

Rf = 1 + Performance Rating (5) 

b. Menghitung Waktu Normal 

Waktu normal (WN) merupakan waktu yang menunjukkan seseorang menyelesaikan 

pekerjaanya pada kecepatan atau tempo kerja yang normal. Untuk menentukan waktu 

normal dapat menggunakan rumus: 

WN =    * Rf (6) 

c. Menentukan Allowance 
Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah allowance yaitu: 

Allowance = ∑% nilai allowance (7) 

d. Menghitung Waktu Standar 

Seseorang tidak dapat bekerja terus menerus dalam jam kerjanya dan membutuhkan 

kelonggoran untuk keperluanya, maka dalam penentuan waktu standar diperhitungkan juga 

allowance yang diperlukan pekerja. Waktu Standar (WS) dapat dihitung dengan rumus: 

WS = WN x 
100%

 
100%−%𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒 

(8) 

c) Tahap Analyze 

Tahap analyze menitik beratkan pada analisa penyebab terjadinya waste pada proses produksi gula 

semut, alat yang digunakan untuk menganalisis adalah diagram tulang ikan (fishbone diagram). 
d) Tahap Improve 

Tahap improve digunakan untuk mencari solusi perbaikan setelah masalah yang ada teridentifikasi. 

Langkah-langkah untuk melaksanakan peningkatan kualitas dengan menggunakan alat 

implementasi kaizen seperti five-M checklist, perbaikan dengan konsep 5S dan penentuan jumlah 

tenaga kerja. 
e) Tahap Control 

Tahap control merupakan tahap terakhir dalam six sigma, pada tahap ini hasil-hasil peningkatan 

kualitas direalisasikan dan dijadikan pedoman standar kerja, serta penanggung jawab proses, yang 

berarti proses six sigma berakhir pada tahap ini. 

 
2.3. Kaizen 

Kaizen merupakan istilah dalam bahasa Jepang terhadap konsep continous incremental improvement. 

Kai berarti perubahan dan Zen berarti baik. Kaizen berarti penyempurnaan yang berkesinambungan 

yang melibatkan setiap orang. Pendekatan ini hanya berhasil dengan baik apabila disertai dengan usaha 

sumber daya manusia yang tepat karena manusia merupakan dimensi yang terpenting dalam perbaikan 

kualitas dan produktivitas [7]. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Tahap Define 

a) Checksheet 

Proses produksi yang ada pada CV. X belum dapat mencapai zero defect jumlah kecacatan yang 

terjadi masih 5 % dari total produksi. Nilai tersebut melebihi batas toleransi yang ditetapkan 

perusahaan yaitu 2%. Terdapat 7 kriteria kecacatan produk yaitu gula meleleh/ gosong, gula 

menggumpal, warna kurang homogen, kadar air lebih dari 2%, kadar abu lebih dari 3%, terdapat 

benda asing dan packing rusak. Pada penelitian ini menggunakan data proses produksi pada bulan 

Oktober 2020. Jumlah gula semut yang diproduksi selama satu bulan sebanyak 270.000 Kg, 

sedangkan jumlah produk cacatnya sebanyak 14.299 Kg. 
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b) Histogram 

Data yang diperoleh dari jumlah defect kemudian diubah kedalam bentuk histogram untuk 

memetakan distribusi jumlah defect yang terjadi pada proses produksi gula semut, Kemudian 

dibuat grafik histogram seperti pada Gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Histogram Produk Cacat Gula Semut 

 

Histogram digunakan untuk memetakan distribusi jumlah defect yang terjadi pada proses produksi 

gula semut. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 10 interval kelas produk defect. Interval kelas 

443,5 – 460,5 menjadi interval kelas dengan jumlah frekuensi terbesar yaitu terdapat 12 data pada 

interval kelas tersebut. 
c) Proses Activity Mapping 

Process Activity Mapping digunakan untuk melakukan penggambaran setiap aktivitas dalam 

proses produksi gula semut. Berikut Process Activity Mapping proses produksi gula semut dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Process Activity Mapping 
No Kegiatan Waktu 

(Menit) 

Jarak 

(Meter) 

Jumlah 

Operator 

   Aktivitas    Kategori  
  O T I S D  

1 Loading 9.2 10 2  √    NVA 

2 Oven 26.3 - 2 √     VA 

3 Unloading 7.9 5 2  √    NVA 

4 Pendinginan 6.4  1 √     VA 

5 Penggilingan 12  2 √     VA 

6 Pengayakan 10.2  3 √     VA 

7 QC 1 6.2  1   √   NNVA 

8 Delay 14.3  -     √ NVA 

9 Packaging 

Plastik 

92.8  2 √     VA 

10 QC 2 3.4  2   √   NNVA 

11 Packaging Box 70,3  3 √     VA 

12 QC 3 2.2  1   √   NNVA 
 Total Waktu 261.2         

 Jumlah Aktivitas   6 2 3 - 1  

 Persentase (%)   50 16,67 25 - 8,33  

 

Berdasarkan hasil pengelompokan dari proses activity mapping, kemudian dilakukan proses 

penghitungan persentase aktivitas value added yaitu sebesar 83,46 %, non value added sebesar 

12,02 % , dan necessary but non value added sebesar 4,51 %. 

Histogram Jumlah Cacat Produk 
14 

12 
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3.2. Tahap Measure 

a) Peta-P 

Peta kendali P digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi apakah suatu aktivitas atau proses 

berada dalam pengendalian kualitas secara statistika atau tidak sehingga dapat memecahkan 

masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. Berikut peta kendali P proses produksi gula semut 

apat dilihat pada Gambar 2. 
 

Gambar 2. Peta Kendali Produk Cacat Gula Semut 

 

Berdasarkan hasil Peta Kendali P dapat diketahui bahwa data kecacatan produk gula semut periode 

bulan Oktober 2020 terdapat lima data yang berada di luar batas kendali atas yaitu pada tanggal 07 

Oktober 2020, 10 Oktober 2020, 14 Oktober 2020, 19 Oktober 2020 dan pada tanggal 23 Oktober 

2020. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan pada proses produksi gula semut. 

b) Six Sigma 

Pengukuran Defect Per Milion Opportunity (DPMO) dan Six Sigma dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kemampuan kualitas dari perusahaan yang melibatkan data jumlah produksi dan jumlah 

produk cacat. Hasil pengolahan data proses produksi perusahaan memiliki nilai rata- rata sigma 

3,92 dengan nilai Defect Per Milion Opportunity (DPMO) sebesar 7570,99 yang berarti bahwa 

dari satu juta kesempatan yang ada, akan terdapat 7570,99 kemungkinan bahwa proses pembuatan 

gula semut tidak sesuai dengan spesifikasi atau standar yang ditetapkan perusahaan. Nilai sigma 

proses produksi pembuatan gula semut tertera pada nilai 3 sigma yang dalam teori berarti terdapat 

kerugian sekitar 25-40 % dalam setiap penjualannya (cost of poor quality). Maka dari itu harus 

dilakukan perbaikan dalam proses produksi gula semut supaya perusahaan dapat meningkatkan 

kinerja dan profit perusahaan. 
c) Perhitungan Waktu Standar 

Pengukuran waktu standar dilakukan dengan stopwatch dengan metode time watch study. Berikut 

hasil rekapitulasi pengukuran waktu normal dan waktu standar dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Pengukuran Waktu Standar 
 

Aktivitas Rating Factor Waktu Normal 

(Menit) 

Allowance 

(%) 

Waktu Standar 

(Menit) 

Loading 1.08 8.2 11 9.2 

Oven 1 25 5 26.3 

Unloading 1.08 7.0 11 7.9 

Pendinginan 1.01 5.9 7.5 6.4 

Penggilingan 1.04 10.9 9.5 12.0 

Pengayakan 1.04 9.3 9.5 10.2 

QC 1 1.07 5.8 6.5 6.2 

Delay - 14.3 - 14.3 

Packaging 

Plastik 
 

1.05 
 

88.2 
 

5 
 

92.8 

QC 2 1.07 3.2 6.5 3.4 

Packaging 
Box 

 

1.05 
 

66.8 
 

5 
 

70.3 

QC 3 1.07 2.1 6.5 2.2 

Total  246.7  261.2 

 
3.3. Tahap Analyze 

Tahap analyze menitik beratkan pada analisa penyebab terjadinya waste pada proses produksi gula 

semut, alat yang digunakan untuk menganalisis adalah diagram tulang ikan (fishbone diagram). Berikut 

fishbone diagram waste defect dan waste waiting dapat dilihat pada Gambar 3 dan Gambar 4. 
 

Gambar 3. Fishbone Diagram Waste Defect 
 

 

Gambar 4. Fishbone Diagram Waste Waiting 
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3.4. Tahap Improve 

Tahap improve berfokus pada 2 waste yang paling dominan pada proses produksi gula semut yaitu 

waste defect dan waste waiting. Berikut rekomendasi perbaikan pada proses produksi gula semut: 

a) Perbaikan dengan Five-M Checklist 

Faktor-faktor yang dapat menyebabkan waste pada produk gula semut dianalisis kemudian 

ditentukan bagaimana pemecahan masalahnya dengan Five M-Checklist. Analisis masalah dengan 

M-Checklist dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Five-M Checlist 
No Faktor Masalah Pemecahan Masalah 

1 Man ➢ Bekerja tidak sesuai dengan SOP 

➢ Kurang teliti dan fokus saat 

bekerja 

➢ Pekerja mengalami kelelahan 
➢ Operator Stasiun Packaging 

kurang 

➢ Melakukan pelatihan tentang 

prosedur kerja yang benar kepada 

semua pekerja 

➢ Supervisor lebih ketat dalam 

melakukan pengawasan pada 

operator 

➢ Menggunakan alat bantu troly saat 

pemindahan material supaya 

pekerja tidak mengalami kelelahan 
➢ Penambahan jumlah operator 

2 Methods ➢ Penataan gula diatas loyang 

kurang merata yang dapat 

menyebabkan proses oven kurang 

sempurna 

➢ Metode pemindahan material 

masih dilakukan secara manual 

➢ Proses pengayakan kurang 

sempurna yang menyebabkan 

gumpalan-gumpalan gula semut 

tidak tersortasi dengan baik. 

➢ Menata gula secara merata pada 

loyang mesin oven 

➢ Pemindahan material dilakukan 

dengan alat bantu seperti troly atau 

semacammnya 

➢ Melakukan proses pengadukan 

pada saat dilakukan proses 

pengayakan gula semut, supaya 

gula dapat tersortasi dengan baik. 

3 Machine ➢ Blower mesin oven sering 

bermasalah 
➢ Mesin grinder kotor 

➢ Dynamo mesin ayakan sering 

bermasalah 

➢ Pembersihan dan pengecekan 

mesin produksi belum terlaksana 

dengan baik 

➢ Melakukan preventive 

maintenance pada semua mesin 

produksi 

➢ Pendisiplinan untuk melakukan 

pembersihan mesin setelah 

digunakan 

➢ Menentukan jadwal preventive 

maintenance 

➢ Perlu diberikan pelatihan dalam 

penggunaan mesin agar semua 

operator dapat mengoperasikan 

mesin dengan baik 

 

b) Perbaikan dengan 5S 
1. Seiri (Pemilahan) 

Seiri artinya memilah dan mengelompokkan barang-barang sesuai dengan jenis dan fungsinya, 

sehingga akan jelas mana yang masih diperlukan dan mana yang sudah tidak diperlukan lagi. 

Pelaksanaan pemilahan : 

a. Memisahkan barang yang masih diperlukan dengan barang yang sudah tidak terpakai lagi. 

b. Membuat label dan mengelompokkan barang sesuai jenis dan keperluannya agar lebih 

mudah ditemukan. 

c. Melaksanaan pemilahan sampah hasil produksi sesuai dengan jenis sampah. Contohnya: 

pemilahan sampah organik dan anorganik. 
2. Seiton (Penataan) 

Seiton berarti menyusun dan meletakan bahan dan barang sesuai pada tempatnya agar lebih 

mudah ditemukan dan tidak mudah rusak. Pelaksanaan penataan: 
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a. Menyusun dan mengembalikan barang yang telah digunakan ketempat yang sudah 

ditentukan supaya tetap rapi. 
b. Tidak menumpuk barang-barang menjadi satu agar barang tidak mudah rusak. 

c. Mengatur tata letak barang atau fasilitas sesuai dengan kebutuhan tiap lini produksi agar 

lebih efisisen ketika ingin menggunakan barang yang dibutuhkan. 

d. Menentukan wadah / tempat untuk setiap jenis alat –alat produksi 

e. Memberikan label untuk setiap wadah sesuai dengan jenisnya. 

3. Seiso (Kebersihan) 

Seiso berarti menjaga kebersihan area kerja (membersihkan area dari debu dan kotoran) serta 

membuang sampah pada tempatnya. Pelaksanaan kebersihan: 
a. Membuat jadwal piket para karyawan khusus nya di area produksi. 

b. Melakukan pembersihan mesin dan alat produksi secara rutin. 

c. Menyediakan tempat sampah yang memadai pada setiap unit kerja sebelum nanti 

dikumpulkan pada tempat sampah pembuangan akhir. 

d. Melakukan general cleaning minimal satu kali dalam sebulan. 

4. Seiketsu (Perawatan) 

Seiketsu berarti mempertahankan lingkungan kerja agar tetap ringkas, bersih dan rapi. 

Pelaksanaan perawatan: 

a. Manajemen memberikan arahan secara jelas dan tegas agar para pekerja melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. 

b. Melakukan preventive maintenance pada semua alat keja dan mesin yang digunakan supaya 

performa dari alat ataupun mesin dapat terjaga dan usia pakainya lebih lama. 

c. Membuat jadwal piket untuk memastikan area kerja terjamin kebersihannya dan 

peralatannya dapat lebih terawat dengan baik. 

d. Memantau kegiatan perawatan ini secara berkala. 
5. Shitsuke (Pembiasaan) 

Shitsuke berarti membentuk sikap untuk memenuhi atau mamatuhi aturan-aturan yang telah 

dibuat dan displin mengenai kebersihan dan kerapian  peralatan  dan  tepat  kerja.  

Pelaksanaan pembiasaan: 

a. Melaksanakan kegiatan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya kerja kaizen pada 

semua karyawan sehingga tercipta lingkungan kerja yang bersih, rapi dan nyaman yang 

berguna untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja. 

b. Membuat aturan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara tegas supaya tercipta 

suasana kerja yang nyaman dan aman. Contoh: Apabila operator tidak menggunakan Alat 

Pelindung Diri (APD) secara lengkap maka akan diberi teguran langsung oleh supervisor 

dan tidak boleh memulai pekerjaannya. 

c. Membuat prosedur kerja tentang kebersihan dan kerapian lingkungan kerja serta prosedur 

cara merawat alat dan mesin produksi supaya umur pakainya lebih lama. Kemudian prosedur 

tersebut ditempel di lingkungan area kerja sebagai upaya untuk mengingatkan dan 

membiasakan para operator. 
c) Penentuan Jumlah Tenaga Kerja 

Waste waiting terjadi pada stasiun kerja packing plastik yang berupa antrian atau tumpukan 

material yang sedang diproses (bottleneck). Bottleneck tersebut disebabkan karena jumlah 

tenaga kerja pada stasiun kerja packing plastik yang tidak mampu untuk memenuhi kapasitas 

produksi. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penghitungan jumlah tenaga kerja yang ideal untuk 

stasiun kerja tersebut.Berikut adalah hasil perhitungan tenaga kerja yang ideal: 

N = T 
60 

N = 
4.64 

60 

P 

D .E 
240 

 

8. 0,875 

(9) 

N = 2,65 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 

Keterangan: 

P =  Jumlah produk yang harus dikerjakan oleh operator per periode waktu kerja. 

P = 240 pack/shift 

T =  Waktu standar proses packing plastik pada setiap operator. 

T = 4.64 Menit/ Operator 
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D = Periode waktu kerja untuk setiap 1 shift kerja yaitu 8 jam. 

E = Faktor efisiensi kerja operator dimana waktu yang terbuang per periode 
 

E = 1 - 60 
480 

= 0,875 

Jadi, tenaga kerja yang ideal untuk proses packing plastik sebanyak 2,65 orang dibulatkan 

menjadi 3 orang operator untuk setiap shift. Sehingga perusahaan perlu menambah 1 orang 

operator lagi untuk setiap shift agar proses produksi dapat berjalan dengan lancar dan tidak 

terjadi bottleneck. 

 
3.5. Tahap Control 

Tahap control merupakan tahap terakhir dalam six sigma, pada tahap ini hasil-hasil peningkatan kualitas 

direalisasikan dan dijadikan pedoman standar kerja. Berikut hasil setelah dilakukan perbaikan dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Perbandingan Persentase Aktivitas Produksi 
No Aktivitas Sebelum 

Perbaikan (%) 

Setelah 

Perbaikan (%) 

1 Value Added 83,46 86,61 

2 Non Value Added 12,02 7,92 

3 Necessary But Non Value Added 4,51 5,46 

 

Berdasarkan hasil perbandingan persentase aktivitas pada Tabel 4 maka diketahui bahwa persentase 

aktivitas value added meningkat sebesar 3,15 %. Persentase aktivitas non value added menurun sebesar 

4,10 %. Sedangkan persentase aktivitas necessary but non value added meningkat sebesar 0,95 %. 
 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

a) Waste yang terjadi pada proses produksi gula semut adalah waste defect dan waste waiting. Waste 

defect yang terjadi masih melebihi batas toleransi defect yang ditargetkan oleh perusahaan yaitu 

sebesar 2% dari produksi, sedangkan waste defect yang ditemukan masih sebesar 5 % dari total 

produksi. Waste waiting berupa penumpukan barang setengah jadi sebanyak 500 kg pada area 

produksi karena terjadi bottleneck pada stasiun kerja packaging. 

b) Waste yang terjadi pada aliran proses produksi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor 

manusia, faktor material, faktor mesin, faktor metode dan faktor lingkungan. Waste defect yang 

terjadi memiliki nilai Defect Per Milion Opportunity (DPMO) sebesar 7570,99 dengan nilai Sigma 

perusahaan sebesar 3,92. Waste waiting terjadi pada stasiun packaging plastik dengan total 

manufacturing lead time sebelum perbaikan adalah 261,2 menit per batch, setelah dilakukan 

perbaikan total manufacturing lead time proses produksi gula semut adalah 215,9 menit per batch. 

c) Strategi perbaikan dan peningkatan kinerja yang dilakukan berupa usulan atau rekomendasi yang 

diberikan menggunakan metode Kaizen yang berupa Five M-Checklist (man, methods, machine, 

materials, & environtment), 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, & Shitshuke), dan usulan penentuan 

jumlah tenaga kerja yang ideal. Setelah dilakukan perbaikan pada proses produksi gula semut maka 

terjadi penurunan waktu proses produksi sebesar 45,3 menit. Perbaikan yang dilakukan juga 

berdampak pada persentase dari kategori aktivitas proses produksi gula semut, diketahui bahwa 

setelah dilakukan perbaikan aktivitas value added meningkat 3,15 %, aktivitas non value added 

menurun 4,10 %, dan aktivitas necessary but non value added naik 0,95 %. Perbaikan tersebut 

dapat meminimasi waste yang terjadi pada proses produksi gula semut, sehingga proses produksi 

dapat berjalan dengan lancar karena tidak terjadi bottleneck dan kinerja perusahaan dapat 

meningkat. 
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