
 
 
 

  

49 
 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Sejarah Perusahaan 

CV. Sinar Agung Berkat Abadi adalahsebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang konveksi. CV. Sinar Agung Berkat Abadi didirikan oleh Bapak Darma 

pada tahun 2014 dan sekarang telah memiliki 12 orang karyawan. CV. Sinar 

Agung Berkat Abadi berlokasi di Jalan Plamongan Elok IV no. 544 Pedurungan 

Kidul, Semarang. 

Produk yang dihasilkan CV. Sinar Agung Berkat Abadi adalah seragam 

karyawanyang sudah melayani pesanan konsumendari dalam kota maupun luar 

kota. Salah satu perusahaan yang pernah melakukan pesanan produk seragam 

karyawan di CV. Sinar Agung Berkat Abadi adalah Istana Buah dan CV. Pusaka 

Hidup (perusahaan rokok). 

4.2 Proses Produksi Seragam Karyawan 

CV. Sinar Agung Berkat abadi memiliki sistem produksi make to demand 

atau memproduksi jika ada pesanan dari konsumen. Proses produksi yang 

dilakukan CV. Sinar Agung Berkat Abadi merupakan proses mengubah bahan 

baku menjadi sebuah seragam karyawan. 

Terdapat beberapa tahapan yang dilalui dalam membuat seragam karyawan. 

Berikut proses produksi seragam karyawan di CV. Sinar Agung Berkat Abadi: 
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Gambar 4.1 Proses Produksi Jenis Seragam Karyawan CV. Sinar Agung 

Berkat Abadi 

 

1. Pemotongan Kain pada Ruang Pemotongan 

Bahan baku berupa kain dibawa ke ruang pemotongan untuk digambar 

sesuai dengan pola yang telah ditetapkan.  Setelah proses penggambaran pola 

selesai, kain yang sudah terbentuk pola tersebut kemudian dipotong sesuai 

dengan bentuk pola tergambar dengan menggunakan mesin pemotong.  

2. Pra Bordir 

Pada tahap ini pemilik perusahaan membuat konsep bordir sesuai 

permintaan konsumen. Pembuatan konsep bordir antara lain mendesain 

konsep bordir dan menentukan letak bordir. Setelah menentukan letak bordir, 

lalu dilakukan penyortiran bagian kain yang sudah ditentukan untuk dibordir 

dan dipersiapkan untuk dilakukan pengiriman kepada pembordiran. 

3. Pembordiran 

Pembordiran dilakukan oleh pihak ke-3 dikarenakan perusahaan tidak 

memiliki mesin bordir sendiri. Setelah kain sampai dipembordiran, Pemilik 

menyampaikan kepada operator bordir mengenai konsep bordir yang telah 

ditetapkan dan proses bordir berlangsung sekitar 1 hari tergantung banyaknya 

antrean. Setelah proses pembordiran selesai, pemilik akan dihubungi oleh 

pihak bordir bahwa proses bordir telah selesai dan pemilik mengambil hasil 

bordir kembali keperusahaan. Setelah itu hasil potongan kain yang telah 
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dibordir dikelompokan kembali dengan potongan kain yang lain sesuai 

ukurannya.  

4. Penjahitan, Pengobrasan dan Pemasangan Kancing di Ruang Jahit 

Potongan kain yang sudah dikelompokan tersebut lalu dibawa keruang jahit 

dimana setiap potongan kain akan dijahit untuk menjadi seragam. Proses 

penjahitan dilakukan oleh 7 orang karyawan. Setiap karyawan memiliki 

beberapa tugas yang berbeda yaitu melakukan penjahitan (4 orang), pengobrasan 

(1 orang) dan pemasangan kancing (2 orang).  

5. Finishing dan Penyimpanan pada Lantai Produksi 

Setelah seluruh potongan kain dijahitmenjadi sebuah seragam lalu dilakukan 

pengecekan untuk setiap unit apakah produk bisa dilanjutkan keproses produksi 

selanjutnya. Setelah produk dinyatakan lolos kontrol lalu setiap unit seragam 

dibersihkan dari sisa benang jahit lalu disetrika. Setelah seluruh proses produksi 

diatas selesai produk dinyatakan menjadi produk jadi dan dipacking 

menggunakan plastik mika. Setelah produk dipacking plastik mika lalu dilakukan 

penyimpanan pada ruang penyimpanan. 
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4.3 Hasil Analisis 

4.3.1 Analisa Pemetaan Dengan Menggunakan Value Stream Mapping 

Pada tahap ini dilakukan pemetaan dengan menggunakan Value Stream 

Mapping untuk melihat dan mengidentifikasi kegiatan yang dilakukan CV. 

Sinar Agung Berkat Abadi dalam memproduksi seragam karyawan. Dengan 

memahami gambaran aliran produksi seragam karyawan di CV. Sinar 

Agung Berkat Abadi yang meliputi aktivitas yang mempunyai nilai tambah 

(value added) dan aktivitas yang tidak mempunyai nilai tambah (non value 

added) sehingga dapat diketahui jenis pemborosan yang terjadi dan dicari 

solusinya dengan cara memberikan rekomendasi perbaikan.  

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 21 Mei – 15 Juni 2018. Pada 

tanggal 21 Mei 2018 CV. Sinar Agung Berkat Abadi mendapat order dari 

konsumen berupa produk seragam karyawan sejumlah 330 pcs. Hari ke-2 

setelah pesanan diterima, perusahaan memesan bahan baku berupa kain di 

supplier yang berlokasi di Jakarta. Perusahaan memilih supplier diluar kota 

dikarenakan harga lebih murah dari supplier dalam kota. Bahan baku tiba di 

perusahaan 5 hari setelah pesan.  
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Proses produksi seragam karyawan dilakukan dalam beberapa tahapan 

yaitu pemotongan kain, pra bordir, pembordiran, penjahitan, pengobrasan, 

pemasangan kancing, dan finishing. Tahap pemotongan kain memiliki 

proses antara lain kain dipersiapkan dengan menggelar dan menumpuk kain 

menjadi beberapa lapis pada ruang pemotongan kain. Lalu dilakukan 

pembuatan pola menggunakan jiplakan yang sudah dibuat menggunakan 

kertas yang bentuknya sudah disesuaikan. Setelah pembuatan pola selesai 

lalu dilakukan pemotongan kain sesuai pola yang sudah tergambar. 

Pemotongan kain dilakukan oleh pemilik perusahaan dikarenakan 

pemotongan membutuhkan keterampilan yang hanya dimiliki beliau. 

Potongan kain yang sudah melalui tahap pemotongan kemudian 

dikelompokan sesuai ukuran, semisal bagian lengan ukuran L dikelompokan 

dengan bagian lain yang berukuran L. Setelah dikelompokan berdasarkan 

ukuran, lalu dilakukan penyimpanan sementara di ruang penyimpanan. 

Setelah seluruh proses pemotongan kain selesai, lalu pemilik 

menetapkan konsep bordir sesuai pesanan konsumen. Pembuatan konsep 

bordir antara lain mendesain model bordir dan menentukan letak bordir. 

Setelah konsep ditetapkan lalu dilakukan penyortiran bagian kain yang perlu 

dibordir yaitu bagian belakang dan depan. Langkah selanjutnya dilakukan 

pengiriman kain kepada pembordiran yang berjarak 6,5 km dari perusahaan.   
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Setelah kain diterima pembordiran lalu pemilik memberikan konsep 

bordir kepada operator bordir mengenai model bordir dan letak bordir yang 

sudah ditetapkan. Setelah kain selesai dibordir lalu dilakukan pengembalian 

kain ke perusahaan. Kain yang telah dibordir tersebut lalu dikelompokan 

kembali menurut ukurannya dan disimpan sementara di ruang penyimpanan. 

Langkah berikutnya yaitu tahap penjahitan, pengobrasan dan 

pemasangan kancing. Tahap ini meliputi menjahit bukaan kancing pada 

potongan kain badan depan sebelah kanan, memasang kantong pada 

potongan kain sebelah kiri, memasang label pada potongan kain bagian 

belakang, menyatukan potongan kain bagian belakang dan depan, 

memasang lengan sebelah kanan dan kiri, mengobras bagian dalam seragam 

setengah jadi, menjahit bagian dalam seragam (lengan sampai samping 

badan), menjahit bagian bawah seragam, memasang kerah, memberi lubang 

kancing, memasang kancing, obras akhir merapikan pinggiran lengan dan 

bawah seragam.  
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Setelah melalui seluruh tahap penjahitan, pengobrasan, dan 

pemasangan kancing lalu dilakukan finishing. Proses finishing meliputi 

proses pengecekan seragam dari defect yang terjadi. Produk defect yang 

terdeteksi dipisahkan dari good product untuk dilakukan rework. Lalu 

seragam yang dinyatakan good product dibersihkan dari sisa benang jahit 

dan disetrika. Seragam yang sudah disetrika lalu di packing menggunakan 

plastik mika dan disimpan di ruang penyimpanan sebelum produk diterima 

konsumen. Berikut merupakan Value Stream Mapping proses produksi 

seragam karyawan: 
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Gambar 4.2Value Stream Mapping Proses Produksi Seragam Karyawan 
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Dari hasil value stream mapping diatas, dapat dilihat proses produksi 

seragam karyawan pada CV. Sinar Agung Berkat Abadi dari konsumen 

melakukan pemesanan,pemesanan bahan baku, bahan baku diterima, proses 

produksi, penyimpanan hingga produk dikirim ke konsumen.  

Namun pada kenyataannya dalam proses produksi diatas, terdapat waktu 

tunggu yang terlalu lama yang terjadi pada saat pemotongan kain. karyawan 

harus bolak balik mengambil dan menempatkan kain saat melakukan 

persiapan kain dari ruang penyimpanan menuju ruang pemotongan 

dikarenakan jumlah materialyang diangkut banyak sehingga tidak cukup 

sekali angkut saja. Selanjutnya saat proses koreksi pola karyawan harus 

mencari alat untuk pembuatan pola yang berserakan atau tidak tertata dengan 

rapi sehingga mengakibatkan terhambatnya proses produksi. Pada beberapa 

tahap produksi lainnya, karyawan sering melakukan pergerakan bolak balik 

untuk mengambil maupun menempatkan bahan. Berikut lay out pada CV. 

Sinar Agung Berkat Abadi : 
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Gambar 4.3 Lay out CV. Sinar Agung Berkat Abadi 

Keterangan : 

M J : Mesin Jahit     S   : Setrika 

B H : Button Holler (Mesin Pasang Kancing)  M  : Meja 

M O : Mesin Obras 
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4.3.2 Identifikasi Pemborosan (Waste) Dengan Menggunakan 

ToolVALSAT 

Langkah selanjutnya adalah melakukan identifikasi pemborosan 

menggunakan VALSAT. Secara teori terdapat 7 pemborosan dalam proses 

produksi perusahaan. Waste yang terjadi saat proses produksi seragam 

karyawan  pada CV. Sinar Agung Berkat Abadi diidentifikasi menggunakan 

alat pada VALSAT sebagai berikut: 

a. Overproduction 

Untuk mengidentifikasi apakah terdapat pemborosan (waste) 

overproduction dengan menghitung total pesanan konsumen dan total 

produksi selama bulan Mei 2018. Berikut adalah data total pesanan konsumen 

dan total produksi selama bulan Mei 2018: 

Tabel 4.1 

Data Jumlah Pesanan Konsumen dan Jumlah Produksi 

Seragam Karyawan Pada Bulan Mei 2018 

Tanggal 

Jumlah Pesanan 

Konsumen 

(PCS) 

Jumlah 

Produksi 

(PCS) 

Sisa 

Produksi 

2  415 415 0 

21 330 330 0 

Sumber : Data Sekunder Yang Diolah (2018) 

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tanggal 2 Mei 2018 CV. Sinar Agung 

Berkat Abadi menerima pesanan dari konsumen sejumlah 415 pcs seragam 

karyawan dan perusahaan memproduksi sejumlah 415 pcs. Sehingga tidak 

terdapat sisa produksi untuk pesanan konsumen pada tanggal 2 Mei 2018. 
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Pada tanggal 21 Mei 2018 terdapat pesanan dari konsumen sejumlah 330 

pcs seragam karyawan dan perusahaan memproduksi sesuai dengan jumlah 

pesanan konsumen sehingga tidak terdapat sisa produksi untuk memenuhi 

pesanan konsumen pada tanggal 21 Mei 2018. 

Dalam kondisi seperti ini CV. Sinar Agung Berkat Abadi tidak memiliki 

persediaan barang jadi atau sisa produksi pada bulan Mei 2018. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa dalam proses produksi di CV. Sinar Agung 

Berkat Abadi tidak terdapat pemborosan overproduction karena perusahaan 

memproduksi sesuai jumlah pesanan konsumen. 

b. Excessive Inventory 

Untuk mengidentifikasi Excessive Inventory menggunakan diagram 

Supply Chain Response Matrix. Supply Chain Response Matrix merupakan 

grafik yang menggambarkan hubungan antara inventory dengan lead time. 

Supply Chain Response Matrix dapat memberikan gambaran kondisi lead time 

untuk setiap proses dan jumlah persediaan. Ada 3 area untuk membuat produk 

seragam karyawan dengan urutan sebagai berikut (1) area penyimpanan bahan 

baku, (2) area proses produksi, (3) area penyimpaan produk jadi. Berdasarkan 

data selama tanggal 21 Mei – 15 Juni 2018 maka Supply Chain Response 

Matrix pada setiap area di CV. Sinar Agung Berkat Abadi sebagai berikut :  
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5 hari 21 hari

Cumulative Lead Time 

28 hari

Cumulative Inventory  

(days physical stock)

3,07  hari

Area 

Penyimpanan 

Bahan Baku

Area Proses 

Produksi

Area 

Penyimpanan 

Produk Jadi

1,06

2 hari

1

1,01

Total 31,07 hari

 Gambar 4.4 Diagram Supply Chain Response Matrix 

Pada gambar supply chain response matrix ini garis horisontal 

menyatakan jumlah lead time sedangkan garis vertikal nilai days physical 

stock. Berikut ini penjelasan supply chain response matrix pada CV. Sinar 

Agung Berkat Abadi pada tanggal 21 Mei – 15 Juni 2018 : 

Pada area penyimpananbahan baku menerima kedatangan material 

sejumlah 530 meter kain terhitung mulai dari tanggal 21 Mei – 15 Juni 2018. 

Sementara itu jumlah material yang dibutuhkan untuk produksi sejumlah 500 

meter. Apabila selama tanggal 21 Mei – 15 Juni terdapat 21 hari kerja maka 

rata-rata kedatangan material sebesar 25,24 m/hari dan rata-rata jumlah 

material yang dibutuhkan untuk produksi sebesar 23,81m/hari. Dengan 

demikian day physical stock sebesar 1,06 hari dengan leadtime 5 hari. 
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Pada area produksi menerima material kain sejumlah 500 meter untuk 

tanggal 21 Mei – 15 Juni 2018 dengan jumlah hari kerja 21 hari. Maka rata-

rata area produksi menerima material kain sejumlah 23,8m/hari. Selama 

tanggal 21 Mei – 15 Juni 218 CV. Sinar Agung Berkat Abadi memproduksi 

330 unit seragam karyawan. Untuk memproduksi 1 unit seragam karyawan 

membutuhkan rata-rata 1,5 m sehingga total kain yang digunakan untuk 

proses produksi sebesar 495 meter kain. Maka rata-rata material digunakan 

untuk proses produksi 23,57m/hari. Dengan demikian day physical stock 

sebesar 1,01. Adapun leadtime proses produksi dilakukan selama 21 hari. 

Area penyimpanan produk jadi menerima produk jadi berupa seragam 

karyawan dari area produksi sejumlah 330 unit selama tanggal 21 Mei – 15 

Juni 2018 sehingga rata-rata area penyimpanan produk jadi menerima produk 

jadi 15,71 unit/hari dan jumlah produk yang disimpan setiap harinya rata-rata 

sejumlah 15,71unit/hari sehingga nilai days physical stock-untuk area 

penyimpanan produk jadi sebesar 1. Adapun lead time penyimpanan produk 

jadi selama 2 hari.   

Pada area penyimpanan bahan baku terdapat sisa inventory sebesar 30 

meter kain, sisa inventory tersebut disimpan diarea penyimpanan bahan baku 

untuk digunakan lagi jika terdapat pesanan konsumen dengan menggunakan 

spesifikasi kain yang sama. Sedangkan area proses produksi terdapat sisa kain 

setelah WIP sebesar 5 meter. Sisa kain setelah WIP tersebut dibuang karena 
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sudah tidak terpakai lagi. Dan area penyimpanan produk jadi tidak terdapat 

inventory yang tersimpan karena perusahaan memproduksi sesuai jumlah 

pesanan dari konsumen. 

c. Waiting Time, Excessive Transportation, Inapropriate Processing, dan 

Unnecessary Motion 

Untuk mengidentifikasi Waiting Time, Excessive Transportation, 

Inapropriate Processing dan Unnecessary Motion menggunakan diagram 

process chart yang dimana hasil pengamatan dilakukan pada setiap tahap 

proses produksi seragam karyawan. Untuk membuat process chart,berikut 

adalah data yang didapatkan : 

Tahap pertama adalah pemotongan kain. Dilakukan pencatatan aktivitas 

dan waktu setiap proses pemotongan kain. Berikut merupakan data waktu 

proses pemotongan kain : 

 

Tabel 4.2 Data WaktuProses Pemotongan Kain 
No. Aktivitas Waktu (Detik) Jarak (Meter) 

1. Mengambil bahan kain 1di 

ruang penyimpanan 

- - 

2. Memindahkan bahan kain 1 

dari ruang penyimpananke 

ruang pemotongan 

124 7 

3. Mempersiapkan kain 1 untuk 

dipola 

3.300 - 

4. Koreksi pola untuk kain 1  1.443 - 

5. Pemotongan  2.760 - 



 
 
 

  

63 
 

No. Aktivitas Waktu (Detik) Jarak (Meter) 

6. Memindahkan hasil potongan 

kain 1 dari ruang pemotongan 

ke ruang penyimpanan untuk 

sementara 

226 7 

7. Mengambil bahan kain 2 di 

ruang penyimpanan dan 

memindahkan ke ruang 

pemotongan 

124 7 

8. Mempersiapkan kain 2 untuk 

dipola 

2.640 - 

9. Koreksi pola untuk kain 2 1.260 - 

10. Pemotongan  2.100 - 

11. Memindahkan hasil potongan 

kain 2 dari ruang pemotongan 

ke ruang penyimpanan untuk 

sementara 

196 7 

12. Pengelompokan komponen 

pola per size di ruang 

penyimpanan 

3.796 - 

13. Menyimpan potongan kain di 
ruang penyimpanan 

10.800 - 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

Tahap pemotongan kain dikerjakan oleh 2 orang.Bahan kain yang 

digunakan untuk membuat pesanan konsumen produk seragam karyawan 

menggunakan 2 bahan. Proses pemotongan kain dilakukan menggunakan 

mesin pemotong kain dan langsung dikerjakan oleh pemilik perusahaan 

karena proses pemotongan membutuhkan keterampilan yang hanya dimiliki 

oleh pemilik perusahaan. Langkah pertama yang dilakukan yaitu 

mempersiapkan kain dengan menggelar dan menumpuk kain menjadi 

beberapa lapis pada ruang pemotongan kain. Lalu dilakukan koreksi pola 
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dengan membuat pola menggunakan jiplakan yang sudah dibuat 

menggunakan kertas yang bentuknya sudah disesuaikan. Setelah pembuatan 

pola selesai lalu dilakukan pemotongan kain sesuai pola yang sudah 

tergambar. Potongan kain yang sudah melalui tahap pemotongan kemudian 

dikelompokan sesuai ukuran lalu dilakukan penyimpanan di ruang 

penyimpanan. 

Berdasarkan data pencatatan aktivitas dan waktu yang ada dibuatlah 

process chart untuk mengidentifikasi waste antara lain waiting time, excessive 

transportation, inapropriate processing dan unnecessary motion yang terjadi 

pada tahap pemotongan kain. 

Metode Sekarang                               DIAGRAM PROSES                    Metode yang diajukan 

SUBJEK YANG DIBUAT DIAGRAM : Tahap Pemotongan Kain            TANGGAL 9 / 07 / 2018 

 BAGIAN Departemen Produksi                              LEMBAR NO 1 DARI 4 

JARAK TEMPUH 

DALAM METER 

WAKTU DALAM 

DETIK 

SIMBOL DIAGRAM DESKRIPSI PROSES 

- - 
 Mengambil bahan kain 1 di 

ruang penyimpanan 

7 124 
 Memindahkan bahan kain 1 

dari ruang penyimpananke 

ruang pemotongan 

- 3.300 
 Mempersiapkan kain 1 untuk 

dipola 

- 1.443  Koreksi pola untuk kain 1 

- 2.760  Pemotongan 

7 226 

 Memindahkan hasil potongan 

kain 1 dari ruang pemotongan 
ke ruang penyimpanan untuk 

sementara 
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Metode Sekarang                            DIAGRAM PROSES                  Metode yang diajukan 

SUBJEK YANG DIBUAT DIAGRAM : Tahap Pemotongan Kain              TANGGAL 9 / 07 / 2018 

 BAGIAN Departemen Produksi                               LEMBAR NO 1 DARI 4 

7 124 

 Mengambil bahan kain 2 di 

ruang penyimpanan dan 

memindahkan ke ruang 

pemotongan 

- 2.640 
 Mempersiapkan kain 2 untuk 

dipola 

- 1.260  Koreksi pola untuk kain 2 

- 2.100  Pemotongan 

7 196 

 Memindahkan hasil potongan 

kain 2 dari ruang pemotongan 

ke ruang penyimpanan untuk 

sementara 

- 3.796 
 Pengelompokan komponen 

pola per sizediruang 

penyimpanan 

- 
 

10.800 
 Menyimpan potongan kain di 

ruang penyimpanan 

28 28.769 
 2     4     5   0     1  Total 

Nilai Waktu Tambah = 4.860 / 28.769       Value Added / Unit          Non Value Added / Unit 

                      = 16,89%                     = 4.860 / 330                   = (28.769 – 4.860) / 330 

                                                           = 14,73 detik                  = 23.909 / 330 

  = 72,45 detik 

 

=operasi;         = transportasi;        = inspeksi;         = delay;       = penyimpanan 

Gambar 4.5 Process Chart Tahap Pemotongan Kain 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Process Chart yang ditunjukkan dalam Gambar 4.5 merupakan metode 

saat ini dari proses produksi seragam karyawan pada CV. Sinar Agung Berkat 

Abadi. Dari hasil process chart untuk tahap pemotongan kain diatas diperoleh 
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2 aktivitas operasi, 4 aktivitas transportasi, 5 aktivitas inspeksi, 0 aktivitas 

delay dan 1 aktivitas penyimpanan. Dari data diatas juga diperoleh value 

added untuk tahap pemotongan sebesar 14,73 detik dan non value added 

sebesar 72,45 detik. Nilai waktu tambah yang teridentifikasi sebesar 16,89%. 

Aktivitas-aktivitas seperti transportasi, inspeksi, delay dan penyimpanan 

merupakan aktivitas yang tidak menambah nilai yang dapat menimbulkan 

penyebab terjadinya pemborosan (waste). Pada Gambar 4.5 dapat dilihat 

bahwa aktivitas yang tidak menambah nilai yang menyebabkan terjadinya 

pemborosan (waste) adalah memindahkan bahan kain 1 dari ruang 

penyimpananke ruang pemotongan, lalu mempersiapkan kain 1 untuk dipolalalu 

koreksi pola untuk kain 1, lalu memindahkan hasil potongan kain 1dari ruang 

pemotongan ke ruang penyimpanan untuk sementara, lalu mengambil bahan 

kain 2 di ruang penyimpanan dan memindahkan ke ruang pemotongan, lalu 

mempersiapkan kain 2 untuk dipola, lalu koreksi pola untuk kain 2, lalu 

memindahkan hasil potongan kain 2 dari ruang pemotongan ke ruang 

penyimpanan untuk sementara, lalu pengelompokan komponen pola per size 

diruang penyimpanan, danmenyimpan potongan kain di ruang penyimpanan. 

Dari aktivitas-aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah diatas tidak 

semua aktivitas dapat menimbulkan terjadinya pemborosan karena beberapa 

aktivitas harus tetap ada supaya proses produksi tetap berjalan seperti 
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memindahkan bahan kain, memindahkan hasil potongan kain, dan menyimpan 

potongan kain. 

Terdapat aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah yang dapat 

menimbulkan penyebab terjadinya pemborosan saat proses pemotongan kain 

antara lain saat aktivitas mempersiapkan kain, proses persiapan kain ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama. Hal ini dikarenakan proses persiapan 

kain hanya dilakukan oleh 2 orang karyawan yang harus mengangkut kain 

yang berjumlah banyak dan kain berukuran besar sehingga menimbulkan 

terjadinya Waiting Time. Aktivitas koreksi pola juga dapat menimbulkan 

penyebab terjadinya pemborosan, karena karyawan harus mencari bahan pola 

seperti meteran, kapur pola, dan cetakan pola yang terletak tidak beraturan 

dilantai produksi sebelum melakukan pembuatan pola pada kain. Kegiatan 

mencari bahan pola saat aktivitas koreksi pola tersebut yang menimbulkan 

terjadinya Unecessary Motion. Kegiatan pengelompokan komponen pola per 

size setelah proses pemotongan juga menimbulkan terjadinya Inappropriate 

Processing karena pada tahap berikutnya terdapat potongan kain yang 

dipisahkan lagi setelah dilakukan pengelompokan komponen pola per size 

untuk dilakukan pembordiran.  

Setelah tahap pemotongan kain selesai, dilanjutkan proses pra bordir. 

Berikut data waktu proses pra bordir : 
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Tabel 4.3 Data Waktu Proses Pra Bordir 

No. Aktivitas Waktu 

(Detik) 

Jarak 

(Meter) 

1. Menetapkan konsep bordir 1.920 

 

- 

2. Memisahkan hasil potongan kain 

yang perlu dibordir (bagian depan 

dan belakang) 

720 - 

3. Menyiapkan potongan kain yang 

akan dibordir sebelum dikirim 

 

300 

 

- 

4. Pengiriman ke pembordiran 1.800 6.500 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

Tahap pra bordir disini dilakukan sebelum proses pembordiran di pihak 

ketiga. Tahapan pra bordir meliputi menetapkan konsep bordir. Menetapkan 

konsep bordir disini antara lain mendesain model bordir dan menentukan letak 

bordir sesuai pesanan konsumen. Setelah konsep ditetapkan lalu dilakukan 

penyortiran bagian kain yang perlu dibordir yaitu bagian belakang dan depan. 

Setelah penyortiran selesai lalu potongan kain disiapkan dan dilakukan 

pengiriman ke pembordiran. 

Berdasarkan data pencatatan aktivitas dan waktu yang ada dibuatlah 

process chart untuk mengidentifikasi waste antara lain waiting time, excessive 

transportation, inapropriate processing dan unnecessary motion yang terjadi 

pada tahap pra bordir: 
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Gambar 4.6 Process Chart Tahap Pra Bordir 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

 

Dari hasil process chart untuk tahap pra bordir diatas diperoleh 0 aktivitas 

operasi, 1 aktivitas transportasi, 3 aktivitas inspeksi, 0 aktivitas delay dan 0 

aktivitas penyimpanan. Dari data diatas juga diperoleh value added untuk 

tahap pra bordir sebesar 0 detik dan non value added sebesar 4.740 detik. 

Nilai waktu tambah yang teridentifikasi sebesar 0%.  

Metode Sekarang                               DIAGRAM PROSES                  Metode yang diajukan 

 

SUBJEK YANG DIBUAT DIAGRAM : Tahap  Pra Bordir                            TANGGAL 9 / 07 / 2018 

BAGIAN Departemen Produksi                               LEMBAR NO 2 DARI 4 

JARAK TEMPUH 

DALAM METER 

WAKTU 

DALAM DETIK 

SIMBOL DIAGRAM DESKRIPSI PROSES 

- 
1.920 

 

 Menetapkan konsep bordir 

 

- 

 

720 

 Memisahkan hasil potongan 

kain yang perlu dibordir 

(bagian depan dan belakang) 

-  

300 

 Menyiapkan potongan kain 
yang akan dibordir sebelum 

dikirim 

6.500 1.800  Pengiriman ke pembordiran 

6.500 4.740 0    1     3     0     0 Total 

Nilai Waktu Tambah = 0 / 4.740                   Value Added              Non Value Added 

                       = 0 %                            = 0 detik                       = 4.740 detik 

 

 

=operasi;         = transportasi;       = inspeksi;         = delay;       = penyimpanan 
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Pada Gambar 4.6 dapat dilihat bahwa seluruh aktivitas pra pembordiran 

merupakan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan berpotensi 

menimbulkan pemborosan. Akan tetapi dari aktivitas yang tidak menambah 

nilai tersebut tidak terdapat aktivitas yang dapat menimbulkan pemborosan 

karena setiap aktivitas yang dilakukan saat tahap pra bordir ini dibutuhkan 

perusahaan untuk kelancaran proses produksi seperti menetapkan konsep 

bordir, lalu memisahkan hasil potongan kain yang perlu dibordir (bagian 

depan dan belakang), lalu menyiapkan potongan kain yang akan dibordir, dan 

pengiriman ke pembordiran. 

Setelah tahap pra bordir selesai, dilanjutkan proses pembordiran. Berikut 

data waktu proses pembordiran  

Tabel 4.4 Data Waktu Proses Pembordiran 

No. Aktivitas Waktu (Detik) Jarak 

(Meter) 

1. Potongan kain diterima pembordiran - - 

2. Memberi konsep bordir pada 

pembordiran 
600 - 

3. Proses pembordiran 6.300 - 

4. Kembali ke perusahaan setelah kain 

selesai dibordir 
1.800 6.500 

5. Menempatkan kain yang telah di bordir 

diruangan penyimpanan 
330 11 

6. Pengelompokan kain yang telah dibordir 

(bagian depan dan belakang) dengan 

potongan kain lain yang telah 

dikelompokkan per size diruang 

penyimpanan 

 

3.300 - 



 
 
 

  

71 
 

No. Aktivitas Waktu (Detik) Jarak 

(Meter) 

7. Menyimpan hasil potongan kain yang 

telah dikelompokkan diruang 

peyimpanan 

54.000 - 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

Tahap pembordiran dilakukan oleh pihak ke 3 dikarenakan perusahaan 

tidak memiliki mesin bordir sendiri. Lokasi pembordiran berjarak 6,5 km dari 

perusahaan. Proses pembordiran meliputi penerimaan kain oleh pembordiran, 

memberi konsep bordir pada pembordiran, proses pembordiran, kembali ke 

perusahaan setelah proses pembordiran selesai,  menempatkan kain yang telah 

dibordir diruang penyimpanan, kain yang telah dibordir tersebut 

dikelompokkan dengan potongan kain lain yang telah dikelompokkan per size 

hingga menyimpan potongan kain yang telah dikelompokkan di ruang 

penyimpanan. 

Berdasarkan data pencatatan aktivitas dan waktu yang ada dibuatlah 

process chart untuk mengidentifikasi waste antara lain waiting time, excessive 

transportation, inapropriate processing dan unnecessary motion yang terjadi 

pada tahap pembordiran 
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Gambar 4.7 Process Chart Tahap Pembordiran 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Metode Sekarang                             DIAGRAM PROSES                   Metode yang diajukan 

 

SUBJEK YANG DIBUAT DIAGRAM : Tahap Pembordiran                             TANGGAL 9 / 07 / 2018 

 BAGIAN Departemen Produksi                                LEMBAR NO 2 DARI 4 

JARAK TEMPUH 

DALAM METER 

WAKTU 

DALAM DETIK 

SIMBOL DIAGRAM DESKRIPSI PROSES 

- - 
 Potongan kain diterima 

pembordiran 

- 600 
 Memberi konsep bordir pada 

pembordiran 

- 6.300  Proses pembordiran 

6.500 1.800 
 Kembali ke perusahaan setelah 

kain selesai dibordir 

11 330 

 Menempatkan kain yang telah 

di bordir diruangan 

penyimpanan 

- 3.300 

 Pengelompokan kain yang 

telah dibordir dengan 

potongan kain lain yang telah 

dikelompokkan per size 

diruang penyimpanan 

- 54.000 

 Menyimpan hasil potongan 

kain yang telah 

dikelompokkan diruang 

peyimpanan 

6.511 66.330 1   3     2 11 Total 

Nilai Waktu Tambah = 6.300 / 66.330       Value Added / Unit            Non Value Added / Unit 

                       = 9,49%                      = 6.300 / 330                     = (66.330– 6.300) / 330 

                                                           = 19,09 detik                    = 60.030 / 330 

                                                                                                    = 181,91 detik 

=operasi;         = transportasi;       = inspeksi;         = delay;       = penyimpanan 
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Dari hasil process chart untuk tahap bordir diatas diperoleh 1 aktivitas 

operasi, 3 aktivitas transportasi, 2 aktivitas inspeksi, 0 aktivitas delay dan 1 

aktivitas penyimpanan. Dari data diatas juga diperoleh value added untuk 

tahap pembordiran sebesar 19,09 detik dan non value added sebesar 181,91 

detik. Nilai waktu tambah yang teridentifikasi sebesar 9,49%.  

Pada tahap pembordiran ini aktivitas yang tidak menambah nilai yang 

menyebabkan terjadinya pemborosan antara lain memberi konsep bordir pada 

pembordiran, lalu kembali ke perusahaan setelah kain selesai dibordir, lalu 

pengelompokan kain yang telah dibordir dengan potongan kain lain yang telah 

dikelompokkan per size diruang penyimpanan dan menyimpan hasil potongan 

kain yang telah dikelompokkan diruang peyimpanan. Dari aktivitas yang tidak 

menambah nilai saat proses pembordiran  tidak terdapat aktivitas yang dapat 

menimbulkan pemborosan. 

Setelah tahap pembordiran selesai, dilanjutkan proses penjahitan, 

pengobrasan, dan pemasangan kancing di ruang jahit. Berikut data waktu 

proses penjahitan, pengobrasan dan pemasangan kancing. 

Tabel 4.5 Data Waktu ProsesPenjahitan, Pengobrasan dan 

Pemasangan Kancing di Ruang Jahit 
No. Aktivitas Waktu 

(Detik) 

Jarak 

(Meter) 

1. Mengambil bahan potongan kain setelah 

dikelompokkan per sizedari ruang penyimpanan 
- - 

2. Memindahkan bahan potongan kain dari ruang 

penyimpanan ke ruang jahit (5 kali angkut) 
894 8 
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No. Aktivitas Waktu 

(Detik) 

Jarak 

(Meter) 

3. Mempersiapkan mesin jahit (memasukan benang ke 

mesin jahit) 
 

60 

 

- 

4. Menjahit bukaan kancing pada potongan kain badan 

depan sebelah kanan 
107 - 

5. Memasang kantong pada potongan kain badan 

depan sebelah kiri 
142 - 

6. Memasang label pada potongan kain badan 

belakang 
50 - 

7. Menyatukan potongan kain badan belakang dengan 

potongan kain badan depan sebelah kiri dan badan 

depan sebelah kanan  

108 - 

8. Memasang lengan kanan dan kiri 196 - 

9. Meletakan kain yang sudah disatukan di lantai 

produksi 
5 1 

10. Karyawan bagian obras mengambil bahan dilantai 

produksi 

 

9 
2 

11. Obras bagian dalam seragam 64 - 

12. Meletakan kain yang sudah diobras bagian 

dalamnya dilantai produksi 
5 1 

13. Karyawan bagian jahit mengambil bahan dilantai 9 2 

14. Menjahit bagian dalam seragam (lengan sampai 

samping badan) 
118 - 

15. Menjahit bagian bawah seragam 262 - 

16. Pemasangan kerah  246 - 

17. Meletakan bahan setelah dipasang kerah dilantai  6 3 

18. Karyawan bagian pasang kancing mengambil 

seragam setelah dipasang kerah yang diletakkan 

dilantai  

10 4 

19. Memberi lubang kancing 105 - 

20. Memasang kancing 65 - 

21. Meletakan seragam yang sudah dipasang kancing di 

lantai 6 
 

1 

22. Karyawan bagian obras mengambil seragam yang 

sudah dipasang kancing di lantai 
9 1 
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No. Aktivitas Waktu 

(Detik) 

Jarak 

(Meter) 

23. Obras akhir, merapikan pinggiran lengan, dan 

bawah seragam 
45 - 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

Tahap ini dikerjakan oleh 7 orang karyawan, 4 karyawan bagian 

penjahitan, 1 karyawan pengobrasan, dan 2 karyawan pemasangan kancing. 

Proses penjahitan membutuhkan beberapa tahapan dan memiliki tingkat 

kesulitan yang berbeda. Setiap material kain mengalir sampai akhirnya 

menjadi sebuah seragam karyawan. Data diatas merupakan data aktivitas dan 

waktu penjahitan 1 buah seragam dari mengangkut bahan kain yang sudah 

terpotong ketempat penjahitan, menyatukan setiap potongan kain, sampai 

seragam selesai dijahit. 

Berdasarkan data pencatatan aktivitas dan waktu yang ada dibuatlah 

process chart untuk mengidentifikasi waste antara lain waiting time, excessive 

transportation, inapropriate processing dan unnecessary motion yang terjadi 

pada tahap pengobrasan, penjahitan dan pemasangan kancing. 
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Metode Sekarang                              DIAGRAM PROSES                 Metode yang diajukan 

SUBJEK YANG DIBUAT DIAGRAM : TahapPenjahitan, Pengobrasan 

                                                                   dan Pemasangan Kancing 

                                                                                                                   TANGGAL 9 / 07 / 2018 

BAGIAN Departemen Produksi                                              LEMBAR NO 3 DARI 4 

JARAK TEMPUH 

DALAM METER 

WAKTU 

DALAM DETIK 

SIMBOL DIAGRAM DESKRIPSI PROSES 

- - 

 Mengambil bahan potongan 

kain setelah dikelompokkan 

per sizedari ruang 

penyimpanan 

8 894 

 Memindahkan bahan potongan 

kain dari ruang penyimpanan 

ke ruang jahit (5 kali angkut) 

 

- 

 

300 

 

 Mempersiapkan mesin jahit 

(memasukan benang ke mesin 

jahit) 

 

- 
 

107 

 Menjahit bukaan kancing pada 

potongan kain badan depan 

sebelah kanan 

- 

 

142 

 

 Memasang kantong pada 

potongan kain badan depan 

sebelah kiri 

 
- 

 

50 

 Memasang label pada 

potongan kain badan belakang 

 

 

- 

 

 

108 

 Menyatukan potongan kain 

badan belakang dengan 

potongan kain badan depan 

sebelah kiri dan badan depan 

sebelah kanan  

- 196 
 Memasang lengan kanan dan 

kiri 

1 5 
 Meletakan kain yang sudah 

disatukan di lantai produksi 
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Metode Sekarang                              DIAGRAM PROSES                 Metode yang diajukan 

SUBJEK YANG DIBUAT DIAGRAM : TahapPenjahitan, Pengobrasan  

                                                                   dan Pemasangan Kancing 

 

                                                                                                                TANGGAL 9 / 07 / 2018 

BAGIAN Departemen Produksi                                          LEMBAR NO 3 DARI 4 

 
2 

 

9 

 Karyawan bagian obras 

mengambil bahan dilantai 

produksi 

- 64  Obras bagian dalam seragam 

1 5 

 Meletakan kain yang sudah 

diobras bagian dalamnya 

dilantai produksi 

 
2 

9 
 Karyawan bagian jahit 

mengambil bahan dilantai 

- 
 

118 

 Menjahit bagian dalam 

seragam (lengan sampai 

samping badan) 

- 262 
 Menjahit bagian bawah 

seragam 

- 246  Pemasangan kerah 

3 6 
 Meletakan bahan setelah 

dipasang kerah dilantai  

 

4 
 

10 

 Karyawan bagian pasang 

kancing mengambil seragam 

setelah dipasang kerah yang 

diletakkan dilantai  

- 105  Memberi lubang kancing 

- 65  Memasang kancing 

 

1 
6 

 Meletakan seragam yang 

sudah dipasang kancing di 

lantai 
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Gambar 4.8 Process Chart Tahap Penjahitan, Pengobrasan dan Pemasangan 

Kancing di Ruang Jahit 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018 

Dari hasil process chart untuk tahap penjahitan, pengobrasan dan 

pemasangan kancing diatas diperoleh 12 aktivitas operasi, 9 aktivitas 

transportasi, 1 aktivitas inspeksi, 0 aktivitas delay dan 1 aktivitas 

penyimpanan. Dari data diatas juga diperoleh value added untuk tahap 

pengobrasan, penjahitan dan pemasangan kancing sebesar 1.508 detik dan non 

value added sebesar 1.253 detik. Nilai waktu tambah yang teridentifikasi 

sebesar 54,61%. 

Metode Sekarang                              DIAGRAM PROSES                 Metode yang diajukan 

SUBJEK YANG DIBUAT DIAGRAM : TahapPenjahitan, Pengobrasan  

                                                                  dan Pemasangan Kancing 

 

                                                                                                                 TANGGAL 9 / 07 / 2018 

BAGIAN Departemen Produksi                                           LEMBAR NO 3 DARI 4 

 
1 

 

9 

 Karyawan bagian obras 

mengambil seragam yang 

sudah dipasang kancing di 

lantai 

- 45 

 Obras akhir, merapikan 

pinggiran lengan, dan bawah 

seragam 

25 2.761 12   9     1     0    1  Total 

Nilai Waktu Tambah = 1.508 / 2.761             Value Added                         Non Value Added 

                       = 54,61 %                        = 1.508 detik                       = 2.761  – 1.508 

                                                                                                           = 1.253 detik 

=operasi;          = transportasi;       = inspeksi;         = delay;       = penyimpanan 
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Pada Gambar 4.8 dapat dilihat bahwa aktivitas yang tidak menambah nilai 

yang menyebabkan terjadinya pemborosan (waste) adalah mengambil bahan 

potongan kain setelah dikelompokkan per size dari ruang penyimpanan, lalu 

memindahkan bahan potongan kain dari ruang penyimpanan ke ruang jahit (5 

kali angkut), lalu mempersiapkan mesin jahit (memasukan benang ke mesin 

jahit), lalu meletakan kain yang sudah disatukan di lantai produksi, lalu 

karyawan bagian obras mengambil bahan dilantai produksi, lalu meletakan 

kain yang sudah diobras bagian dalamnya dilantai produksi, lalu karyawan 

bagian jahit mengambil bahan dilantai, lalu  meletakan bahan setelah dipasang 

kerah dilantai, lalu menunggu karyawan bagian pasang kancing datang, lalu 

karyawan bagian pasang kancing mengambil seragam setelah dipasang kerah 

yang diletakkan dilantai, lalu meletakan seragam yang sudah dipasang 

kancing di lantai dan karyawan bagian obras mengambil seragam yang sudah 

dipasang kancing di lantai. 

Terdapat aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah yang dapat 

menimbulkan penyebab terjadinya pemborosan saat proses penjahitan, 

pengobrasan dan pemasangan kain yaitu setelah karyawan bagian penjahitan 

selesai melakukan beberapa proses jahit, karyawan bergerak untuk meletakan 

material yang telah dijahit di lantai produksi dan karyawan yang melakukan 

proses produksi selanjutnya yaitu karyawan bagian pengobrasan mengambil 

material tersebut dengan melakukan gerakan menunduk untuk mengambil 
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material yang diletakkan dilantai produksi tersebut. Hal ini terjadi berulang 

ulang sampai proses penjahitan, pengobrasan dan pemasangan kancing ini 

selesai.  Pergerakan bolak balik setiap karyawan untuk meletakkan material 

mengakibatkan terjadinya Excessive Transportation dan gerakan menunduk 

berulang ulang untuk mengambil material yang diletakkan dilantai produksi 

juga mengakibatkan pemborosan Unnecessary Motion.  

Setelah tahap penjahitan, pengobrasan dan pemasangan kancing selesai, 

dilanjutkan proses finishing. Berikut data waktu proses finishing : 

                         Tabel 4.6 Data Waktu Proses Finishing 

No. Aktivitas Waktu (Detik) Jarak 

(Meter) 

1. Mengambil seragam karyawan 

setelah dijahit 
- - 

2. Memindahkan seragam 

karyawan setelah dijahit 

194 2,5 

3. Proses pengecekan seragam 

kerja 

54 - 

4. Memisahkan seragam 

karyawan yang defect dan 

yang good product 

2 - 

5. Membersihkan sisa benang 

jahit 

71 - 

6. Setrika seragam kerja 82 - 

7. Memindahkan seragam setelah 

setrika untuk dikemas dalam 

plastik 

2 1 

8. Proses pengemasan  14 - 

9. Menata produk jadi setelah di 

kemas dalam plastik  
2 - 

10. Mengikat dengan rafia per 6 

pcs 

34 - 
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No. Aktivitas Waktu (Detik) Jarak 

(Meter) 

11. Memindahkan produk jadi dari 

ruang jahit ke ruang 

penyimpanan 

6 10 

12. Menyimpan produk jadi di 

ruang penyimpanan 

- - 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

Tahap ini dilakukan di ruang jahit yang dikerjakan oleh 2 orang karyawan, 

1 karyawan bagian setrika dan 1 karyawan bagian quality control dan 

packing. Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan pengecekan terhadap 

seragam karyawan yang telah selesai dijahit. Setiap seragam karyawan akan 

dicek secara menyeluruh dari bagian dalam maupun luar untuk menghindari 

adanya defect. Kemudian seragam karyawan yang mengalami defect 

dipisahkan dari good product untuk dilakukan proses rework atau pengerjaan 

ulang sedangkan seragam karyawan yang dinyatakan good product akan 

dibersihkan dari sisa benang jahit, disetrika, packing menggunakan plastik 

mika, mengikat produk yang telah di packing menggunakan rafia per 6 pcs, 

lalu menyimpan seragam karyawan yang telah diikat rafia per 6 pcs di ruang 

penyimpanan. 

Berdasarkan data pencatatan aktivitas dan waktu yang ada dibuatlah 

process chart untuk mengidentifikasi waste antara lain waiting time, excessive 

transportation, inapropriate processing dan unnecessary motion yang terjadi 

pada tahap finishing 
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Metode Sekarang                                  DIAGRAM PROSES              Metode yang diajukan 

SUBJEK YANG DIBUAT DIAGRAM : Tahap Finishing                             TANGGAL 9 / 07 / 2018 

 BAGIAN Departemen Produksi                                LEMBAR NO 4 DARI 4 

JARAK TEMPUH 

DALAM METER 

WAKTU DALAM 

DETIK 

SIMBOL 

DIAGRAM 

DESKRIPSI PROSES 

- -  Mengambil seragam 

karyawan setelah dijahit 

2,5 194  Memindahkan seragam 

karyawan setelah dijahit 

- 54  Proses pengecekan seragam 

karyawan 

- 2 
 Memisahkan seragam 

karyawan yang defect dan 

yang good product 

- 71  Membersihkan sisa benang 

jahit 

- 82  Setrika seragam kerja 

1 2  Memindahkan seragam 

setelah setrika untuk dikemas 

dalam plastik 

- 14  Proses pengemasan  

 

- 

 

2 

 Menata produk jadi setelah di 

kemas dalam plastik  

- 34  Mengikat dengan rafia per 6 

pcs 

10 6  Memindahkan produk jadi ke 

ruang penyimpanan 

- -  Menyimpan produk jadi di 

ruang penyimpanan 

13,5 461 4     4     3     0     1 Total 
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Gambar 4.9 Process Chart Proses Finishing 

Sumber : Data Primer yang diolah (2018) 

Dari hasil process chart untuk tahap finishing diatas diperoleh 4 aktivitas 

operasi, 4 aktivitas transportasi, 3 aktivitas inspeksi, 0 aktivitas delay dan 1 

aktivitas penyimpanan. Dari data diatas juga diperoleh value added untuk 

tahap finishing sebesar 201 detik dan non value added sebesar 260 detik. Nilai 

waktu tambah yang teridentifikasi sebesar 43,60%. 

Pada Gambar 4.9 dapat dilihat bahwa aktivitas yang tidak menambah nilai 

yang menyebabkan terjadinya pemborosan (waste) adalah mengambil 

seragam karyawan setelah dijahit, lalu memindahkan seragam karyawan 

setelah dijahit, lalu Proses pengecekan seragam karyawan, lalu memisahkan 

seragam karyawan yang defect dan yang good product, lalu memindahkan 

seragam setelah setrika untuk dikemas dalam plastik, lalu menata produk jadi 

setelah di kemas dalam plastik, lalu memindahkan produk jadi ke ruang 

penyimpanan dan menyimpan produk jadi di ruang penyimpanan. Dari 

Metode Sekarang                                DIAGRAM PROSES            Metode yang diajukan 

SUBJEK YANG DIBUAT DIAGRAM : Tahap Finishing                             TANGGAL 9 / 07 / 2018 

 BAGIAN Departemen Produksi                                LEMBAR NO 4 DARI 4 

Nilai Waktu Tambah =  201 / 461                Value Added                            Non Value Added 

                       =  43,60%                    = 201 detik                              = (461 - 201) 

                                                                                                            = 260 detik 

 

=operasi;         = transportasi;       = inspeksi;         = delay;       = penyimpanan 
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aktivitas yang tidak menambah nilai saat proses finishing  tidak ada aktivitas 

yang dapat menimbulkan pemborosan. 

Menggambar Setiap Aktivitas Produksi Seragam Karyawan Menjadi Sebuah 

Value Stream Mapping 

Dari data-data diatas maka dibuatlah sebuah value stream mapping proses produksi 

seragam karyawan sebagai berikut: 

Supplier

Production Control

Pemotongan 

kain

Pembordiran Penjahitan, 

Pengobrasan & 

Pemasangan Kancing 

Finishing

Warehouse Raw 

Material

Inventory

Customer

Pra Bordir

14,73 sec 19,09 sec

4.740 sec

1.508 sec

181,91 sec

201 sec

1.253 sec

VA = 1.742,82  sec

NVA = 6.507,36 sec260 sec

0  sec

72,45 sec

Operator = 2 Operator = 2 Operator = 1 Operator = 7 Operator = 2

 

Gambar 4.10 Value Stream Mapping Proses Produksi Seragam Karyawan 

Gambar 4.10 diatas menggambarkan keseluruhan produksi seragam 

karyawan dari awal hingga akhir yang ada pada CV. Sinar Agung Berkat 
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Abadi. Dari data yang telah diolah menggunakan process activity mapping 

diperoleh value added dan non value added setiap tahap produksi. Pada tahap 

pemotongan kain diperoleh VA sebesar 14,73 detik diperoleh dari operation 

process pada process activity mapping untuk tahap pemotongan kain yaitu 

4.860 detik dibagi jumlah produk yang sedang diproduksi yaitu 330 pcs. NVA 

tahap pemotongan kain sebesar 72,45 detik diperoleh dari waktu selain 

operation process pada process activity mapping untuk tahap pemotongan 

kain yaitu 23.909detik dibagi jumlah produk yang sedang dibuat yaitu 330 pcs.  

Selanjutnya pada tahap pra bordir diperoleh VA 0 detik dari operation 

process pada process activity mappingpada setiap tahap. NVA tahap pra 

bordir sebesar 4.740 detik diperoleh dari waktu selain operation process pada 

process activity mapping pada setiap tahap. 

Selanjutnya pada tahap pembordiran diperoleh VA 19,09 detik dari 

operation process pada process activity mapping untuk tahap pembordiran 

yaitu 6.300 detik dibagi jumlah produk yang sedang diproduksi yaitu 330 pcs. 

NVA tahap pembordiran sebesar 181,91 detik diperoleh dari waktu selain 

operation process pada process activity mapping untuk tahap pembordiran 

yaitu 60.030 detik dibagi jumlah produk yang sedang dibuat yaitu 330 pcs. 

Pada tahap penjahitan, pengobrasan  dan pemasangan kancing diperoleh 

VA 1.508 detik diperoleh dari waktu operation process pada setiap tahap. 
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NVA tahap ini sebesar 1.253 detik diperoleh dari waktu selain operation 

process pada process activity mapping setiap tahap. 

Tahap Finishing diperoleh VA 201 detik diperoleh dari waktu operation 

process pada setiap tahap. NVA tahap finishing sebesar 260 detik diperoleh 

dari waktu selain operation process pada process activity mapping setiap 

tahap. 

Maka diperoleh VA keseluruhan proses produksi sebesar 1.742,82 detik 

dan NVA keseluruhan proses produksi sebesar 6.507,36 detik. Kemudian 

dihitung Value Added Ratio untuk proses produksi seragam karyawan dan 

diperoleh: 

VAR = 
𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑎𝑑𝑑𝑒𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒

𝑛𝑜𝑛𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑎𝑑𝑑𝑒𝑑𝑡𝑖𝑚𝑒
 × 100% =

1.742 ,82

6.507 ,36
 × 100% = 26,78 % 

d. Defect 

Tabel 4.7 

Identifikasi Defect pada bulan Mei 2018 

Total 

Production 

(Pcs) 

Good 

Production 

(Pcs) 

Defect 

(Pcs) 

Persentase 

Defect 

745 699 46 6,17% 

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah (2018). 

Berdasarkan data diatas diketahui total produksi seragam karyawan CV. 

Sinar Agung Berkat Abadi selama bulan Mei 2018 sebanyak 745 pcs dan 

terdeteksi sebanyak 46  pcs atau 6,17% dari seluruh total produksi mengalami 
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defect. Untuk mengatasi defect tersebut perusahaan melakukan rework atau 

pengerjaan ulang untuk memperbaiki. Defect yang terjadi disebabkan oleh 

kesalahan karyawan dan kesalahan mesin. 

Setelah diketahui wasteapa saja yang teridentifikasi, selanjutnya dilakukan 

analisis terhadap setiap waste menggunakan diagram sebab akibat untuk 

mencari akar penyebab pemborosan yang terjadi. 

4.3.3 Analisis Minimasi Pemborosan (Waste) Dengan Menggunakan 

Diagram Sebab-Akibat Untuk Mencari Akar Penyebab 

Terjadinya pemborosan (waste) dalam proses produksi suatu perusahaan 

pasti ada sebab-akibatnya sehingga pemborosan tersebut dapat terjadi. Faktor-

faktor seperti manusia, pengukuran, metode, material, mesin dan lingkungan 

dapat menjadi akar penyebab terjadinya pemborosan (waste) tersebut. 

Pemborosan (waste) yang terjadi di dalam aktivitas proses produksi akan 

mempengaruhi pada kualitas proses dan kualitas produksi serta dapat 

menimbulkan biaya yang berlebihan sehingga akan menimbulkan kerugian 

untuk perusahaan. Berikut adalah gambaran penyebab terjadinya setiap jenis 

pemborosan pada proses produksi seragam karyawan pada CV. Sinar Agung 

Berkat Abadi pada fishbone diagram : 
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a. Waiting Time 

Kain sulit disiapkan 

dengan cepat

Kain yang diangkut banyak dan 

berukuran besar

Material

Metode

Metode 

persiapan kain

Menggelar kain diatas 

lantai

Waiting Time

 

Gambar 4.11 Diagram Sebab Akibat Waiting Time  

Berdasarkan hasil identifikasi pemborosan waiting time pada Gambar 4.5 

tentang diagram proses dapat diketahui bahwa terdapat pemborosan waiting 

time pada CV. Sinar Agung Berkat Abadi. Penyebab terjadinya pemborosan 

(waste) ini terjadi pada aktivitasmempersiapkan kain. Proses persiapan kain 

ini membutuhkan waktu yang lama karena proses persiapan kain dilakukan 

oleh 2 orang karyawan yang harus mengangkut kain yang berjumlah banyak 

dan kain berukuran besar. Selain itu kain dipersiapkan dengan menggelar 

dilantai sehingga proses persiapan kain membutuhkan waktu yang cukup lama 

karena karyawan harus menata kain dengan jongkok dan menumpuk kain 

demi kain sampai presisi. 
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b. Defect 

Tidak ada jadwal rutin 

pemeriksaan komponen 

mesin jahit

Defect

Sering macet saat 

digunakan

Mesin jahit tidak 

bekerja dengan baik

Mesin

Manusia

Penjahit dan 

pemasang kancing 

tidak teliti

Produksi dalam lot yang 

besar

Gambar 4.12 Diagram sebab akibat Defect 

Berdasarkan hasil identifikasi pemborosan defect pada Tabel 4.10 dapat 

diketahui bahwa terdapat pemborosan defect pada CV. Sinar Agung Berkat 

Abadi.Defect yang terjadi berupa jahitan tidak rapi dan jarak kancing tidak 

tepat. Defect ini dikarenakan penjahit dan pemasang kancing tidak teliti saat 

melakukan proses menjahit maupun memasang kancing. Hal ini dikarenakan 

material WIP yang mengalir pada proses penjahitan dan pemasangan kancing 

berjumlah banyak sehingga defect yang terjadi sulit terdeteksi secara cepat. 

Penyebab terjadinyadefect juga disebabkan oleh mesin jahit yang tidak 

bekerja dengan baik saat sedang digunakan. Hal ini dikarenakan mesin jahit 

sering macet saat sedang digunakan. Macetnya mesin jahit ini diduga karena 

tidak adanya jadwal rutin pemeriksaan komponen mesin jahit.  
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c. Excessive Transportation  

Metode oper material 

Excessive 

Transportation

Metode

Karyawan bergerak sendiri untuk 

mengambil maupun menempatkan material 

Tidak ada alat untuk 

mempermudah proses 

perpindahan material

Proses angkut menggunakan 

tenaga manusia

Gambar 4.13 Diagram sebab akibat Excessive Transportation 

Berdasarkan hasil identifikasi pemborosan excessive transportation pada 

4.8 tentang diagram proses dapat diketahui bahwa terdapat pemborosan 

excessive transportation pada CV. Agung Berkat Abadi. Hal ini dikarenakan 

metode oper material yang tidak praktis karena karyawan sering bergerak 

sendiri untuk mengambil maupun meletakkan material dilantai setelah proses 

yang dilakukan selesai seperti setelah penjahit selesai melakukan proses jahit, 

lalu penjahit berjalan untuk meletakan hasil jahitan tersebut dilantai untuk 

dilanjutkan ke proses obras dan karyawan bagian obras bergerak untuk 

mengambil material setelah dijahit tersebut dilantai. Hal ini disebabkan proses 

angkut material masih menggunakan tenaga manusia karena tidak ada alat 

angkut yang dapat mempermudah proses perpindahan material. 
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d. Excessive Inventory 

Excessive Inventory

Metode pemesanan 

bahan baku kain

Metode

Bahan baku melebihi 

jumlah yang 

dibutuhkan

Kurang akurat untuk 

memperkiran jumlah bahan 

baku yang dibutuhkan

Kebijakan perusahaan untuk 

menyediakan bahan baku 

melebihi kapasitas produksi 

 

Gambar 4.14 Diagram sebab akibat Excessive Inventory  

 

Berdasarkan hasil identifikasi pemborosan excessive inventory pada 

Gambar 4.4 tentang diagram supply chain response matrix dapat diketahui 

bahwa terdapat pemborosan excessive inventory pada CV. Sinar Agung 

Berkat Abadi. Persediaan berlebih ini terjadi karena terdapat sisa bahan baku 

kain sebesar 30 meterdan sisa bahan baku tersebut tidak digunakan lagi. Hal 

ini disebabkan oleh metode pemesanan bahan baku kain. Perusahaan 

memesan bahan baku kain melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk 

memproduksi pesanan konsumen. Hal ini dikarenakan kebijakan perusahaan 

untuk menyediakan bahan baku melebihi kapasitas produksi. Kebijakan 

perusahaan untuk menyediakan bahan baku melebihi kapasitas produksi 

diduga karena perusahaan kurang akurat dalam memperkirakan jumlah bahan 

baku yang dibutuhkan. 
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e. Unnecessary Motion 

Tidak ada alat 

untuk menampung 

material 

Unnecessary Motion

Karyawan tidak disiplin 

dalam menyimpan bahan 

pola

Manusia

Bahan pola 

tidak tersusun 

rapi

Material

Tidak ada tempat 

penyimpanan untuk 

bahan pola

Metode oper 

material

Metode

Meletakkan material setelah 

proses dilantai produksi

Gambar 4.15 Diagram sebab akibat Unnecessary Motion 

Berdasarkan hasil identifikasi pemborosan unnecessary motion pada 

Gambar 4.5 dan Gambar 4.8 tentang diagram prosesdapat diketahui bahwa 

terdapat pemborosan unnecessary motion pada CV. Sinar Agung Berkat 

Abadi. Unnecessary motion terjadi pada 2 tahap. Unnecessary motion yang 

pertama terjadi pada tahap pemotongan kain saat aktivitas koreksi pola. 

Sebelum membuat pola pada kain yang telah disiapkan, karyawan harus 

mencari bahan pola seperti meteran, kapur pola, dan cetakan pola yang 

terletak tidak beraturan dilantai produksi. Hal ini dikarenakan tidak ada 

tempat penyimpanan untuk bahan pola sehingga karyawan harus mencari 

bahan pola dan karyawan tidak disiplin dalam menyimpan bahan pola setelah 

digunakan.  
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Pemborosan ini juga terjadi pada tahap penjahitan, pengobrasan dan 

pemasangan kancing. Unnecessary motion terjadi karena metode oper 

material yang tidak efektif karena setiap tahap proses selesai untuk menuju ke 

tahap proses selanjutnya material diletakkan dilantai sehingga mengakibatkan 

karyawan pada tahap selanjutnya melakukan gerakan membungkuk untuk 

mengambil material dan terjadi berulang-ulang hingga seluruh proses 

penjahitan, pengobrasan dan pemasangan kancing ini selesai. Hal ini 

dikarenakan tidak ada alat untuk menampung material untuk setiap proses. 

f. Inappropriate Processing 

Inappropriate 

Processing

Pengelompokan ulang komponen 

potongan kain per size 

Metode

Tidak ada instruksi 

kerja pasti

                     

Gambar 4.16 Diagram sebab akibat Inappropriate Processing 

Berdasarkan hasil identifikasi pemborosan inappropriate processing dapat 

diketahui bahwa terdapat pemborosan inappropriate processing pada CV. 

Sinar Agung Berkat Abadi. Akar penyebab dari waste ini yaitu karyawan 
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melakukan proses pengelompokkan ulang komponen pola per size. Proses 

pengelompokkan komponen pola per size yang pertama terjadi setelah seluruh 

kain selesai dipotong. Lalu setelah ditetapkan bagian kain yang akan dibordir 

(bagian depan dan belakang), dilakukan penyortiran potongan komponen pola 

bagian depan dan belakang dari komponen pola yang telah dikelompokkan 

tersebut untuk dibordir. Dan setelah komponen pola bagian depan dan 

belakang selesai dibordir, lalu dilakukan pengelompokkan komponen pola per 

size kembali dengan komponen pola yang lain sebelum dilakukan penjahitan. 

Hal ini disebabkan karena tidak ada instruksi dari pemilik perusahaan untuk 

melakukan pengelompokkan komponen pola per size yang efektif. 

4.3.4 Solusi Rancangan Minimasi Pemborosan (Waste) Dengan 

Menggunakan Metode 5W+1H 

Selanjutnya adalah menganalisis minimasi waste dari setiap penyebab 

yang sudah dianalisis pada diagram sebab akibat. Solusi minimasi waste 

dengan menggunakan metode 5W+1H. Berikut merupakan solusi rancangan 

minimasi pemborosan dengan menggunakan metode 5W+1H : 
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a. Waiting Time 

Pada pemborosan(waste) ini, penyebab terjadinya waiting time yang 

akan diminimasi adalah yang pertama, pada tahap pemotongan kain saat 

proses mempersiapkan kain. Proses persiapan kain lama dari faktor 

material disebabkan bahan baku kain sulit disiapkan dengan cepat karena 

kain yang diangkut berjumlah banyak dan kain berukuran besar. Masalah 

ini bisa diminimasi dengan menginstruksikan karyawan yang sedang 

tidak melakukan aktivitas operasi / produksi untuk membantu persiapan 

kain. Dengan tambahan tenaga kerja dalam mempersiapkan kain secara 

tidak langsung akan mempersingkat waktu proses persiapan kain. Kedua 

dikarenakan metode persiapan kain yang dipersiapkan dengan menggelar 

diatas lantai sehingga proses persiapan kain membutuhkan waktu yang 

cukup lama karena karyawan harus menata kain dengan jongkok dan 

menumpuk kain demi kain sampai presisi. Hal ini bisa diminimasi 

dengan menyediakan meja panjang yang dikhususkan untuk proses 

pemotongan kain. Dengan adanya meja ini berfungsi untuk memudahkan 

proses persiapan kain sehingga kain dapat disiapkan dengan cepat.  

 

 

 



 
 
 

  

96 
 

Tabel 4.8 

Rancangan Minimasi Waiting Time 

Penyebab 

Waiting 

Time 

Material Metode 

What Bahan baku kain sulit 

disiapkan dengan cepat 

Metode persiapan kain 

Where  Pada tahap pemotongan kain Pada tahap pemotongan kain 

Who Pemilik perusahaan Pemilik perusahaan 

When Pada saat memindahkan kain 

dari ruang penyimpanan ke 

ruang pemotongan dan 

menyiapkan kain pada ruang 

pemotongan 

Pada saat mempersiapkan 

kain dengan menggelar kain 

dan menumpuk kain demi 

kain sampai presisi 

Why Bahan baku kain yang 

diangkut berjumlah banyak 

dan kain berukuran besar 

Menggelar kain diatas lantai 

How Menginstruksikan karyawan 

yang sedang tidak 

melakukan aktivitas operasi 

/ produksi untuk membantu 

persiapan kain 

Menyediakan meja panjang 

yang dikhususkan untuk 

proses pemotongan kain 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

b. Defect 

Defect yang terjadi diakibatkan oleh 2 faktor, yang pertama adalah 

defect yang terjadi dikarenakan karyawan bagian jahit dan pemasang 

kancing tidak teliti saat melakukan proses menjahit maupun memasang 

kancing. Hal ini dikarenakan material WIP yang mengalir saat proses 

penjahitan dan pemasangan kancing berjumlah banyak. Hal ini bisa 
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diminimasi dengan membagi material WIP ke lotsize yang lebih 

kecilsupaya defect bisa terdeteksi secara cepat dankaryawan yang 

melakukan kesalahan produksi yang menimbulkan terjadinya defect dapat 

memberikan respon lebih cepat untuk memperbaiki defect yang terjadi.  

Faktor kedua adalah mesin jahit yang tidak bekerja dengan baik. Hal 

ini dikarenakan mesin jahit sering macet saat sedang digunakan. 

Macetnya mesin jahit ini diduga karena tidak adanya jadwal rutin 

pemeriksaan komponen mesin jahit. Tindakan yang perlu dilakukan 

adalah melakukan perawatan mesin jahit secara berkala minimal 1 

minggu sekali, tidak hanya melakukan perawatan pada saat mesin 

mengalami kerusakan saja. 

Tabel 4.9 

Rancangan Minimasi Defect  

Penyebab 

Defect 

Manusia Mesin 

What Defect pada seragam kerja 

(jahitan tidak rapi dan jarak 

kancing tidak tepat) karena 

penjahit dan pemasang kancing 

kurang teliti 

Mesin jahit sering macet 

Where  Pada proses penjahitan dan 

pemasangan kancing 

Pada tahap penjahitan 

seragam kerja 

Who Karyawan bagian penjahitan 

dan pemasangan kancing 

Karyawan penjahit dan 

pemilik perusahaan  

When Pada saat proses penjahitan dan 

pemasangan kancing 

Pada saat proses penjahitan 
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Penyebab 

Defect 

Manusia Mesin 

Why Material WIP yang mengalir 

pada proses penjahitan dan 

pemasangan kancing berjumlah 

banyak 

Kurangnya perawatan pada 

mesin jahit 

How Membagi material WIP ke lot 

size yang lebih kecil supaya 

defect bisa terdeteksi secara 

cepat dan karyawan yang 

melakukan kesalahan produksi 

yang menimbulkan terjadinya 

defect dapat memberikan respon 

lebih cepat untuk memperbaiki 

defect yang terjadi.  

Melakukan perawatan mesin 

jahit secara berkala minimal 

1 minggu sekali, tidak hanya 

melakukan perawatan pada 

saat mesin mengalami 

kerusakan saja. 

 Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

c. Excessive Transportation  

Pada jenis pemborosan ini terjadi dikarenakan metode perpindahan 

material yang mengharuskan karyawan bergerak sendiri untuk mengambil 

maupun meletakkan material karena proses angkut masih menggunakan 

tenaga manusia. Hal ini diakibatkan karena tidak ada alat pengangkut 

untuk mempermudah proses perpindahan material. Maka dari itu perlu 

disediakan alat bantu untuk proses angkut seperti trolly untuk membantu 

proses perpindahan material. 
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Tabel 4.10 

Rancangan Minimasi Excessive Transportation 

Penyebab 

Excessive 

Transportation 

Metode 

What Karyawan bergerak sendiri untuk mengambil maupun 

meletakkan material 

Where  Pada saat karyawan akan meletakkan maupun 

mengambil material 

Who Karyawan bagian penjahit, pengobrasan dan 

pemasangan kancing 

When Pada saat mengambil maupun meletakan material 

Why Proses angkut material menggunakan tenaga manusia 

How Menyediakan alat bantu untuk menampung material 

seperti trolly untuk membantu proses perpindahan 

material. 

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

d. Excessive Inventory 

Excessive Inventory terjadi dikarenakan metode pemesanan bahan 

baku berupa kain melebihi jumlah yang dibutuhkan untuk memproduksi 

pesanan konsumen. Hal ini dikarenakan kebijakan perusahaan untuk 

menyediakan bahan baku melebihi jumlah yang dibutuhkan diduga 

karena perusahaan kurang akurat dalam memperkirakan jumlah bahan 

baku yang dibutuhkan. Excessive Inventory ini bisa diminimasi dengan 

cara melakukan pengendalian persediaan dan menyusun laporan 

persediaan bahan baku. 
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Tabel 4.11 

Rancangan Minimasi Excessive Inventory 

Penyebab 

Excessive 

Inventory 

Metode 

What Pemesanan bahan baku berupa kain melebihi jumlah yang 

dibutuhkan untuk memproduksi pesanan konsumen 

Where  Pada tempat penyimpanan  

Who Pemilik perusahaan 

When Saat pemesanan bahan baku 

Why Perusahaan kurang akurat dalam memperkirakan jumlah 

bahan baku yang dibutuhkan 

How Melakukan pengendalian persediaan dan menyusun 

laporan persediaan bahan baku. 

 Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 

e. Unnecessary Motion 

Pada jenis pemborosan ini yang pertama terjadi pada saat karyawan 

mencari bahan pola. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan 

pemborosan tersebut, yang pertama faktor material karena bahan pola 

tidak tersusun dengan rapi. Hal ini disebabkan tidak ada tempat 

penyimpanan untuk bahan pola. Masalah ini bisa diminimasi dengan 

membuat tempat penyimpanan khusus untuk setiap bahan pola seperti 

meteran, kapur pola, dan cetakan pola. Dari faktor manusia dikarenakan 

karyawan tidak disiplin untuk menyimpan bahan pola. Hal ini bisa 

diminimasi dengan memberikan penyuluhan kepada karyawan untuk 
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selalu menyimpan bahan pola pada tempatnya setelah digunakan dan 

membuat aturan tentang penyimpanan bahan pola.  Unnecessary motion 

yang kedua terjadi karena karyawan sering menunduk untuk mengambil 

material. Karyawan sering melakukan gerakan menunduk untuk 

mengambil material pada beberapa tahap produksi seperti tahap menjahit 

ke tahap obras, tahap obras ke tahap jahit, serta tahap jahit ke tahap 

pemasangan kancing. Hal ini dikarenakan metode oper material setiap kali 

tahapan proses tersebut selesai, material diletakkan dilantai sehingga 

mengakibatkan karyawan pada tahap berikutnya mengambil material 

tersebut dengan melakukan gerakan membungkuk. Hal ini bisa 

diminimasi dengan menyediakan alat bantu untuk menampung material 

seperti keranjang berukuran besar untuk meninimalkan karyawan 

membungkuk untuk mengambil material. 
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Tabel 4.12 

Rancangan Minimasi Unnecessary Motion  

Penyebab 

Unnecessary 

Motion 

Material Manusia Metode 

What Bahan pola tidak 

tersusun rapi 

Karyawan tidak 

disiplin untuk 

menyimpan bahan pola 

Metode oper material 

Where  Pada proses koreksi 

pola 

Pada proses koreksi 

pola 

Pada saat oper material 

proses penjahitan, 

pengobrasan dan 

pemasangan kancing  

Who Karyawan bagian 

pemotongan kain  

Karyawan bagian 

pemotongan kain 

Karyawan bagian 

penjahitan, pengobrasan, 

dan pemasangan kancing 

When Pada saat akan 

melakukan pembuatan 

pola pada kain 

Pada saat setelah 

melakukan pembuatan 

pola 

Pada saat akan 

mengambil material 

Why Tidak ada tempat 

penyimpanan untuk 

bahan pola 

Karyawan tidak 

disiplin menyimpan 

bahan pola 

Setelah proses jahit, 

obras, pemasangan 

kancing selesai material 

diletakkan dilantai 

How Membuat tempat 

penyimpanan khusus 

untuk setiap bahan 

pola seperti meteran, 

kapur pola, dan 

cetakan pola 

Memberikan 

penyuluhan kepada 

karyawan untuk selalu 

menyimpan bahan pola 

pada tempatnya setelah 

digunakan dan 

membuat aturan 

tentang penyimpanan 

bahan pola.   

Menyediakan alat bantu 

untuk menampung 

material seperti keranjang 

berukuran berukuran 

besar  

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 
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f. Inappropriate Processing 

Pemborosan ini terjadi karena terjadi proses pengelompokan ulang 

komponen pola per size. Hal ini dikarenakan tidak adanya instruksi kerja 

pasti dari pemilik perusahaan kepada karyawan. Hal ini bisa diminimasi 

dengan memberikan instruksi pada karyawan pemotongan kain untuk 

melakukan proses pengelompokkan komponen pola per size sekali saja 

yaitu saat komponen pola bagian depan dan belakang sudah selesai 

dibordir. Sehingga tidak mengakibatkan karyawan kerja dua kali untuk 

melakukan pengelompokkan pola per size. 

Tabel 4.13 

Rancangan Minimasi Inappropriate Processing 

Penyebab 

Inappropriate 

Processing 

Metode 

What Pengelompokkan ulang komponen pola per size 

 

Where  Tahap pemotongan kain dan pembordiran 

Who Pemilik perusahaan 

When Saat setelah proses pemotongan dan setelah proses 

pembordiran selesai 

Why Tidak ada instruksi kerja pasti  

How Memberikan instruksi pada karyawan pemotongan kain 

untuk melakukan proses pengelompokkan komponen 

pola per size sekali saja yaitu saat komponen pola 

bagian depan dan belakang sudah selesai dibordir. 

 Sumber : Data Primer Yang Diolah (2018) 




