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BAB IV 

 

ANALISIS DAN HASIL PEMBAHASAN 

 

 

4.1  Sejarah Perusahaan 

 

 Penelitian ini mengambil objek yaitu sebuah industri rumahan 

(Home Industry) yang bergerak pada industri konfeksi bernama Monica 

Collection. Monica Collection berlokasi di Jl. Puri Anjasmoro B2/5 

Tawangsari, Semarang Barat, Kota Semarang. Monica Collection sendiri 

menghasilkan bermacam-macam produk mulai dari bedding (sprei, bed 

cover, sarung bantal dan guling), perlengkapan bayi (Gendongan, kasur, 

selimut, tas, dll), dan gorden. Home Industry ini mulai melakukan 

produksi pada tahun 2000 saat pemilik memutuskan untuk berhenti 

bekerja sebagai sekretaris karena memiliki seorang anak dan kemudian 

memutuskan untuk membuka usaha ini. Saat memulai usaha Monica 

Collection ini bertempat di rumah pemilik dengan karyawan yaitu 

pembantu rumah tangga dari pemilik sendiri. 

 Setelah kurang lebih 12 tahun produknya mulai dikenal dan 

mendapatkan banyak pesanan, akhirnya Monica Collection ini pindah ke 

lokasi sekarang untuk meningkatkan produksi dengan mengerjakan 15 

karyawan. Monica Collection ini memiliki sistem produksi Made by 

Order sehingga Monica Collection akan melakukan aktivitas produksi 

ketika adanya permintaan atau pemesanan dari customer mereka. 

4.2  Proses Produksi Bantal Balita, Tas Mini, Gendongan Samping 

4.2.1 Proses Produksi Bantal Balita  

 Berdasarkan penggolongan produk bantal guling bulan Januari dan 

Februari, di pilih 1 produk yang memiliki defect tertinggi. Dari beberapa 

produk tersebut produk bantal balita memiliki defect tertinggi sebesar 
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10,3% dari jumlah pesanan yang diterima Monica Collection. Proses 

produksi bantal balita meliputi : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Proses Produksi Bantal Balita 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

9. Pengambilan Bahan Baku  

Bahan baku di ambil dari gudang. Biasanya jenis kain yang digunakan 

dalam pembuatan bantal balita adalah kain jenis sutra.  Bahan tersebut 

dipilih karena sifat kain sutra yang halus membuat kulit jadi nyaman 

dan tidak mudah sensitive. 

10. Pembentukan pola (Pattern Maker) 

Pembuatan pola menggunakan mal atau cetakan dengan ukuran 40cm 

x 30cm yang sudah dibuat sebelumnya guna untuk memudahkan 

pemolaan.  

11. Pemotongan Bahan (Cutting)  

Kain yang sudah dipola kemudian di potong secara manual mengikuti 

pola. Pemotongan pola biasanya di lakukan 2-3 orang dengan durasi 

waktu selama 13 detik per kain. 

12. Penjahitan/Perakitan (Sewing) 

Potongan kain kemudian di jahit menggunakan mesin walking foot/ 

mesin regular sesuai dengan keperluan. 
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13. Obras 

Bantal yang sudah dijahit kemudian di obras dengan menggunakan 

mesn obras agar jahitan lebih kuat guna untuk mengantisipasi dakron 

yang keluar  

14. Pengisian Dakron busa 

Kemudian kain yang sudah di jahit diberi dakron busa hingga 

mengembang dan padat. 

15. Penjahitan (Sewing) 

Tas yang sudah diisi dakron lapis kemudian di jahit lagi untuk menutup 

lubang yang difungsikan mengisi dakron. 

16. Quality Control 

Tahap pengecekan dilakukan guna sebelum barang dikirim, barang 

memiliki kualitas yang baik. 

 

4.2.2  Proses Produksi Tas Mini 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Proses Produksi Tas Mini 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Proses produksi tas mini meliputi beberapa tahap, diantaranya : 

1. Pengambilan Bahan Baku  

Bahan baku di ambil dari gudang. Biasanya jenis kain yang digunakan 

dalam pembuatan tas baby adalah kain jenis baby ripstop.  Bahan 

tersebut dipilih karena umum digunakan pada rata-rata produk tas bayi, 
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selain halus kain tersebut juga tidak mudah sobek. Untuk bagian 

selempang tas menggunakan bahan yang sama agar warna dan pola kain 

serasi. 

2. Pembentukan pola (Pattern Maker) 

Pembentukan pola dibuat sesuai dengan pesanana konsumen baik 

berdasarkan ukuran maupun keguanaan lain dari tas tersebut. 

Pembuatan pola masih dilakukan secara manual dengan tangan. Agar 

semua pola memiliki ukuran yang sama pemilik menggunakan mal 

cetakan saat menggambar pola. Pola terdiri dari bagian depan luar, 

bagian depan dalam, bagian belakang luar,bagian belakang dalam, 

bagian bawah dan cangklong. Durasi yang dibutuhkan untuk 

pembuatan pola adalah 6 menit per produk 

3. Pemotongan Bahan (Cutting)  

Kain yang sudah dipola kemudian di potong secara manual mengikuti 

pola. Pemotongan pola biasanya di lakukan 2-3 orang dengan durasi 

waktu selama 2 menit per produk. 

4. Penjahitan/Perakitan (Sewing) 

Potongan kain kemudian di jahit menggunakan mesin walking foot/ 

mesin regular sesuai dengan keperluan.  

5. Pengisian Dakron lapis 

Kemudian kain yang sudah di jahit diberi dakron lapis bagian dalam 

antara kain luar dan kain dalam. Hal ini di tujukan agar tas terasa empuk 

dan nyaman saat dipakai. 

6. Penjahitan (Sewing) 

Tas yang sudah diisi dakron lapis kemudian di jahit lagi untuk menutup 

lubang yang difungsikan mengisi dakron 

7. Finishing 

Tahap finishing biasanya menyesuaikan dengan model tas yang dibuat. 

Misalnya penambahan kancing, atau hiasan pada tas 
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8. Quality Control 

Tahap pengecekan dilakukan guna sebelum barang dikirim, barang 

memiliki kualitas yang baik. 

 

4.2.3  Proses Produksi Gendongan Samping 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Proses Produksi Gendongan Samping 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Proses produksi gendongan samping meliputi beberapa tahap, 

diantaranya : 

 

1. Pengambilan Bahan Baku  

Bahan baku di ambil dari gudang. Biasanya jenis kain yang digunakan 

dalam pembuatan gendongan samping adalah kain jenis woven warp.  

Bahan tersebut dipilih karena tidak melar / elastis sehingga bisa 

digunakan untuk menggendong bayi 0-12 bulan. 

2. Pembentukan pola (Pattern Maker) 

Pembentukan pola dibuat dengan mal yang sudah dibuat dengan 

menyerupai posisi menggendong bayi. Durasi untuk proses pemolaan 

selama 21 detik per produk. 
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3. Pemotongan Bahan (Cutting)  

Kain yang sudah dipola kemudian di potong secara manual mengikuti 

pola. Pemotongan pola biasanya di lakukan 2-3 orang dengan durasi 

waktu selama 21 detik per produk. 

4. Penjahitan/Perakitan (Sewing) 

Potongan kain kemudian di jahit menggunakan mesin walking foot/ 

mesin regular sesuai dengan keperluan.  

5. Pengisian Dakron lapis 

Kemudian kain yang sudah di jahit diberi dakron lapis bagian dalam 

antara kain luar dan kain dalam. Hal ini di tujukan agar bayi merasa 

nyaman saat digendong. 

6. Penjahitan (Sewing) 

Gendongan yang sudah diisi dakron lapis kemudian di jahit lagi untuk 

menutup lubang yang difungsikan mengisi dakron 

7. Finishing 

Tahap finishing berupa pemasangan ring pada gendongan. Ring yang 

digunakan untuk membuat gendongan sebanyak2 ring per produk 

8. Quality Control 

Tahap pengecekan dilakukan guna sebelum barang dikirim, barang 

memiliki kualitas yang baik. 

 

4.3  Hasil Analisis 

4.3.1  Analisis Pemetaan dengan Big Picture Mapping 

   Dalam  kegiatan  produksi Monica Collection, dapat dibuat sebuah 

mapping untuk melihat penghantaran nilai porduksi. Kegiatan produksi 

bermula dari kegiatan  pemesanan baku kepada supplier. Bahan baku yang 

dipesan dapat di golongkan ke dalam 4 jenis yaitu bahan baku kain, benang, 

dakron dan bahan baku pendukung seperti resleting, ring, dan kancing. 4 

jenis bahan baku tersebut dipesan melalui supplier yang berbeda. Untuk 

bahan baku jenis kain dipesan langsung di pabrik Renette. Bahan baku 

dakron dipesan di perusahaan PT. Hilon.  Bahan baku benang dan bahan 
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baku pendukung lainya dipesan di toko Satria. Pemesanan bahan baku 

dilakukan 4 hari sebelum barang dikirim. Bahan baku yang sudah dipesan 

kemudian diproses oleh supplier dan dikirim dengan lama pengiriman 2-3 

hari.  Bahan baku yang sudah datang kemudian di cek oleh karywan dan 

pemilik usaha Monica Collection  untuk dilihat apakah ada bahan baku yang 

cacat, sehingga bahan baku dapat segera di retur. 

Bahan baku  yang sudah melewati tahap cek kemudian sebagian di 

masukkan ke dalam gudang dan sebagian lagi langsung digunakan dan 

proses. Pada kegiatan proses produksi, terdapat 7 tahap proses diantaranya 

tahap model, tahap pemolaan, tahap pemotongan, tahap penjahitan, tahap 

filling, tahap penjahitan kembali, tahap finishing, dan tahap quality control. 

Tahap model adalah  tahap pembuatan desain perlengkapan bayi 

seperti tas, bantal, dan gendongan sesuai dengan permintaan konsumen. 

Tahap pembuatan model dilakukan oleh pemilik usaha sendiri tanpa  

dibantu oleh karyawan. Model yang sudah jadi kemudian dibuat sebuah  

pola mal guna untuk mudahkan pada tahap pemolaan. Tahap selanjutnya 

adalah tahap pemolaan, kain diambil dari gudang dan dipilih kain yang 

sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian kain dibawa pada tempat 

pemolaan untuk di proses. Mula-mula kain lembaran dibuka dan dipotong 

sesuai dengan keperluan jumlah porduksi. Lembaran kain tersebut 

kemudian dibuat pola dengan menggunakan pola mal yang sudah dibuat 

tadi. 

Lembaran kain yang sudah di pola kemudian di potong 

menyesuaikan pola menggunakan mesin pemotong kain khusus. Mesin 

pemotong kain yang digunakan dapat digunakan untuk memotong kain 

hingga kurang lebih 100 lembar tumpukan. Dari tahap kegiatan mempola 

hingga memotong di kerjakan oleh 2-3 orang karyawan. Pola-pola yang 

sudah dipotong tadi kemudian di jahit menggunakan mesin jahit khusus. 

Terdapat 3 mesin jahit pada lokasi produksi yang masing-masing di 

operasikan oleh 1 orang. Dari tahap penjahitan kemudian dibawa pada tahap 

filling untuk diisi dengan dakron. Dakron yang digunakan terdapat 2 jenis 
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dakron yaitu dakron busa dan dakron lapis yang masing-masing digunakan 

sesuai dengan keperluan jenis produk yang di produksi. Pada tahap filling 

dilakukan 2-3 orang karyaawan dalam prosesnya. 

Tahap selanjutnya adalah tahap penjahitan kembali atau obras. 

Padatahap ini tidaksemua jenis produk akan masuk ke tahap obras. Hanya 

produk seperti bantal guling saja yang hanya masuk ke tahap obras.  

Tahap selanjutnya adalah tahap finishing. Pada tahap ini tidak semua jenis 

produk masuk tahap finishing. Hanya produk-produk tertentu saja yang 

masuk seperti tas, dan gendongan. Setelah tahap finishing selesai masuk 

pada tahap quality qontrol untuk diseleksi produk-produk mana yang cacat 

dan masih dapat diperbaiki dan mana yang tidak dapat diperbaiki lagi. 

Barang yang sudah diseleksi kemudian di packing dan di masukan kedalam 

inventory yang nantinya akan dikirim kepada konsumen. Konsumen 

Monica Collection rata-rata adalah retailer atau toko-toko yang nantinya 

akan menjual produk tersebut pada konsumen akhir. Pengiriman pesanan 

dilakukan oleh pemilik usaha dengan menggunakan jasa kurir dengan 

estimasi lama pengiriman 2-4 hari. 

Dari analisa Big Picture Mapping diatas, dapat dilihat jika proses 

produksi Monica Collection memiliki proses produksi secara seri. Ketika 

peneliti melakukan observasi lapang terdapat delay produksi. Delay 

produksi tersebut terjadi karena terbatasnya jumlah operator dan mesin jahit 

pada Monica Collection yang mengakibatkan penumpukan antrean WIP 

(Work In Process) dan berujung pada pekerjaan yang tidak dapat selesai 

tepat waktu. 
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Gambar 4.4 

Big Picture Mapping Monica Collection 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

4.3.2 Identifikasi Waste Dengan Menggunakan Kuesioner 7 Waste 

Kuesioner ditujukan kepada 15 karyawan yang menangani langsung 

proses produksi dan pemilik usaha. Hasil dari kuesioner akan digunakan 

untuk membobot dan mengidentifikasi waste apa saja yang terjadi pada 

proses produksi berdasarkan argumen karyawan dan pemilik usaha. 

Sehingga pada langkah selanjutnya dapat ditemukan solusi untuk 

perbaikan guna meminimalisir waste. 

 

 

 

 

 



58 

 

 

 

Tabel 4.1 

Rekapitulasi Kuesioner 7 Waste 

No Jenis Waste Skor 
Keterangan 

Skor 

1 
Over production 0 Tidak ada over 

production 

2 

Waiting time 3 Waiting time 

yang terjadi 

menyebabkan 

bertambahnya 

lead time 

produksi. 

3 

Transportation 2 Transportation 

terjadi 

menyebabkan 

track back pada 

proses produksi 

4 

Inappropriate Process 0 Tidak ada 

Inappropriate 

Process 

5 

Inventories 1 Terdapat 

penumpukan 

Inventories 

berupa bahan 

baku yang 

berlebih 

6 

Unncessary Motion 0 Tidak ada 

Unncessary 

Motion 

7 

Defect product 3 Defect yang 

muncul 

menyebabkan 

biaya tambahan 
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pada perusahan 

karena 

perusahaan 

harus 

melakukan 

rework pada 

produk 

 Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

 Dari hasil analisis tersebut waste yang memiliki skor tertinggi, 

diantaranya waiting time dan defect dengan skor 3, lalu disusul 

transportation  dengan skor 2, dan  inventories dengan skor 1. Waiting 

time dan defect yang terjadi, menurut hasil wawancara, Lead time produksi 

menyebabkan kerugian berupa Keterlambatan penyelesaian pekerjaan 

pesanan konsumen. Sedangkan defect menyebabkan perusahaan harus 

mengeluarkan biaya tambahan yang tidak perlu untuk melakukan rework 

pada produk-produk yang cacat Sedangkan untuk waste yang lain seperti 

transportation juga menyumbang defect,  namun menurut karyawan dan  

pemilik usaha tidak memberikan kerugian secara langsung dan tidak 

mengganggu proses produksi. Pada hasil wawancara karyawan juga 

menyebutkan terdapat waste inventories. Waste tersebut mucul karena ada 

penumpukan bahan baku sisa di gudang yang menimbulkan biaya 

penyimpanan. pihak perusahaan juga menyebutkan jika tidak terdapat 

waste overproduction karena perusahaan menerapkan sistem MTO (Make 

To Order). Artinya perusahaan hanya akan membuat sesuai dengan jumlah 

dan jenis pesanan dari konsumen. Untuk waste inappropriate process 

perusahaan tidak menyebutkan adanya proses yang tidak diperlukan pada 

kegiatan produksi.  
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4.3.3  Identifikasi Waste Dengan Menggunakan Tool Pada 

VALSAT 

a. Inventory 

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan VALSAT, di 

tunjukan bahwa tools  yang cocok digunakan untuk mengindentifikasi 

waste inventory yaitu Supply Chain Response Matrix. Adapun tools ini 

dapat digunakan untuk melihat seberapa besar pemborosan yang terjadi 

pada 1 siklus produksi bantal balita, gendongan samping, tas mini dari 

memesan bahan baku hingga produk sampai pada tangan konsumen. 

Berikut adalah data rekapitulasi inventory untuk bulan Januari dan 

Februari : 
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Dari 3 produk yang memiliki defect tertinggi pada Monica 

Collection, masing-masing memiliki data kebutuhan bahan baku untuk 

pembuatan 1 unit produk. Data kebutuhan bahan baku yang akan disajikan 

hanya diambil dari bahan baku yang memiliki pemakaian yang dimana 

hampir disemua produk dipakai. Dalam pembuatan data peneliti membagi 

menjadi 2 yaitu produk yang menggunakan kain katun Jepang seperti bantal 

balita dan produk yang menggunakan kain katun local seperti gendongan 

samping dan tas mini. Selain data mengenai pengunaan bahan baku kain, 

peneliti juga membagi 2 produk yang menggunakan bahan baku dakron 

lapis untuk pemakaian produk tas mini dan gendongan samping dan dakron 

busa untuk bantal balita .Adapun data dapat tersaji sebagai berikut : 

Tabel 4,4 

Bahan Baku Gendongan Samping dan Tas Mini 

Monica Collection 2019 

Nama Bahan 
Gendongan 

samping 

Tas Mini 

Kain Katun Lokal 1,5 m² 1,5 m² 

Dakron Lapis 1 m² 1 m² 

 Sumber data primer yang diolah (2019) 

 

Tabel 4.5 

Bahan Baku Bantal Balita 

Monica Collection 2019 

Nama Bahan Bantal Balita 

Kain Katun Jepang 2 m² 

Dakron Busa 1 ons 

Sumber data primer yang diolah (2019) 

 Untuk membuat supply chain response matrix berdasarkan data diatas, 

kemudian dibuat data  kebutuhan bahan baku sesuai pesanan tiap bulan. 

Peneliti membuat berdasarkan pesanan bulan Januari dan Februari. Data 

yang akan disajikan dibuat berdasarkan jenis kain dan jenis dakron yang 

dipakai dalam kegiatan produksi. Adapun data yang disajikan sebagai 

berikut: 
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a. Bahan Baku Kain Katun Jepang 

 

Pembuatan bantal balita dengan bahan baku kain katun Jepang hanya 

dipakai hingga area produksi. Dalam proses produksi bantal balita pada 

Monica Collection terdapat 2 area diantaranya (1) area gudang material, (2) 

area proses produksi. Berikut adalah tabel kebutuhan bahan baku katun 

jepang terhadap permintaan produk bantal balita pada Monica Collection. 

Tabel 4.6 

Data Kebutuhan Bahan Kain Katun Jepang 

 

Sumber data primer yang diolah (2019) 

 Dari data diatas dapat dijelaskan jika kondisi pada bulan Januari pesanan 

yang masuk untuk bantal balita pada Monica Collectoin sebesar 89 unit 

dengan jenis kain katun Jepang. Namun pada bulan Januari, perusahaan 

tidak memiliki beban produksi yang belum selesai pada bulan Desember 

dikarenakan pemilik usaha harus menyelesaikan pekerjaan untuk menutup 

pembukuan pada bulan Desember. Sehigga pada bulan Januari tidak ada 

pekerjaan belum selesai dari bulan sebelumnya. Perusahaan juga 

menetapkan untuk barang yang tidak selesai sebesar 5%. Sehingga rencana 

produksi pada bulan Januari sebesar 85 unit. Jika dikalikan dengan 

kebutuhan bahan baku 1 unitnya, maka untuk memenuhi kebutuhan 85 unit 

pesanan dibutuhkan 169 m² kain jenis katun Jepang. Berikut adalah 

perhitungan supply chain response matrix untuk permintaan bantal balita 

bulan Januari : 

 

 

Bulan
Order 

(Unit)

Produksi bulan lalu 

yang belum selesai 

(unit)

produksi 

(Unit)

rencana 

produksi 

(Unit)

kebutuhan 

bahan baku 

m²

Januari 89 0 85 85 169

Februari 85 4 80 84 169

Bahan Baku Kain Katun Jepang
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1. Area Gudang Material  

 Rata-rata kedatangan material (MC)  : 1 roll = 240 m² 

 Rata-rata material yang dibutuhkan (NM) : 169 m² 

   

  MWA = MC/NM 

                       = 240 m²/  169 m²= 1,42 hari  

 Dari perhitungan tersebut menunjukan jika pada stok gudang bahan baku 

kain katun Jepang memiliki kedatangan material sebesar 1 roll dengan luas 

kain 240 m² setiap bulan. Sedangkan untuk rata-rata jumlah material yang 

dibutuhkan untuk digunakan sebesar 169 m². Sehingga days physical stock 

pada bagian pergudangan sebesar 1,42 hari dengan lead time pemesanan 

material dilakukan 7 hari sebelum barang dikirim. Artinya terdapat 

kelebihan input bahan baku, khususnya bahan baku kain katun Jepang yang 

cukup untuk 0,42 hari atau sebesar 70,98 m² yang mengakibatkan timbulnya 

pemborosan kain katun Jepang pada produksi bantal balita Monica 

Collection. 

 

2. Area Proses Produksi   

 Jumlah produksi (P) : 85 unit  

 Jumlah WIP (WIP) : 85 unit 

 

 PA = P/WIP 

            = 85 unit/ 85 unit = 1 hari 

  

 Dari perhitungan tersebut didapat data jumlah produksi bantal balita 

Monica Collection untuk bulan Januari sebesar 85 unit. Sedangkan  untuk 

jumlah pekerjaan yang tidak selesai perusahaan membatasi untuk  masing-

masing jenis sebesar 5%. Sehingga WIP (Work In Process) dari total 

produksi bantal balita sebesar 95%. Jadi total produksi yang didapat adalah 

85 unit dari 89 unit pesanan masuk. Selanjutnya menghitung area proses 

produksi, yaitu dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah WIP. 
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Hasil menunjukan jika pada area proses produksi bantal balita Monica 

Collection memiliki days physical stock selama 1 hari dengan lead time 

produksi selama 30 hari. Artinya pada bagian ini tidak terjadi kekurangan 

maupun kelebihan bahan baku katun Jepang yang dibutuhkan. Dari semua 

perhitungan diatas dapat dibuat hasil rekapitulasi dan diagram Supply Chain 

Response Matrix sebagai berikut : 

 

     Tabel 4.7 

Rekapitulasi Data Supply Chain Response Matrix 

Kain Katun Jepang Bulan Januari 2019 

 

  

 

 

 

 Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

Gambar 4.5 

Supply Chain Response Matrix Kain Katun Jepang 

Bulan Januari 2019 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

No Item 
Days Physical 

Stock 
Lead Time 

1 
Area gudang 

material 
1,42 7 

2 
Area proses 

produksi 
1 30 

Total 39,42 ∞ 40 
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Dari grafik diatas menunjukan jika pada gudang material mengalami 

over stock khususnya pada bahan baku kain katun Jepang. Hal ini di 

tunjukan dari hasil days physical stock untuk bagian area gudang material 

sebesar 1,42 hari. Artinya ada kelebihan 0,42 hari atau 70,98 m² kain katun 

Jepang sisa produksi di gudang penyimpanan yang tidak digunakan untuk 

beberapa kali produksi setiap bulanya. Hal tersebut disebabkan oleh tidak 

terencananya kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat 

pesanan bantal balita pada bulan Januari. Sedangkan untuk area produksi, 

terlihat jika days physical stocknya sebesar 1 hari, artinya tidak mengalami 

kekurangan atau kelebihan bahan baku kain katun Jepang. 

Untuk perhitungan supply chain response matrix bulan Februari, data 

yang digunakan masih sama yaitu penggunakan kain katun Jepang 

terhadap permintaan bantal balita bulan Februari Monica Collection. Sama 

halnya dengan proses produksi diatas, produksi bulan Februari terdapat 2 

area diantaranya (1) area gudang material, (2) area proses produksi, 

pembuatan bantal balita bahan baku kain katun jepang hanya dipakai 

hingga area produksi. Namun pada bulan Februari terdapat pekerjaan 

belum terselesaikan dibulan Januari sebanyak 4 unit. Sehingga pekerjaan 

tersebut dikerjakan pada bulan Februari.  Adapun perhitungan sebagai 

berikut: 

1. Area Gudang Material 

Rata-rata kedatangan material (MC)  : 1 roll = 240 m² 

Rata-rata material yang dibutuhkan (NM) : 169 m² 

 

MWA : MC/NM 

         = 240 m2/  169 m²= 1,42 hari  

 

 Dari perhitungan tersebut menunjukan jika pada stok gudang bahan baku 

kain katun Jepang bulan Februari memiliki kedatangan material sebesar 1 

roll dengan luas kain 240 m² setiap bulan. Sedangkan untuk rata-rata jumlah 
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material yang dibutuhkan sebesar 169 m². Sehingga days physical stock 

pada bagian gudang material sebesar 1,42 hari dengan lead time pemesanan 

material dilakukan 7 hari sebelum barang dikirim. Artinya terdapat 

kelebihan input bahan baku kain katun Jepang kembali yang cukup untuk 

0,42 hari atau sebesar 70,98 m². Hal tersebut mengakibatkan timbulnya 

pemborosan pada kain katun Jepang yang terjadi pada Monica Collection.  

 

2. Area Proses Produksi   

Jumlah produksi (P) : 84 unit 

WIP (WIP) : 80 unit 

 

PA :  P/WIP 

     = 84 unit/ 80 unit= 1,05 hari 

 

 Dari perhitungan tersebut didapat data jumlah permintaan bantal balita 

Monica Collection untuk bulan Februari sebesar 85 unit. Untuk jumlah 

pekerjaan yang tidak selesai perusahaan membatasi untuk  masing-masing 

jenis sebesar 5%. Sehingga WIP (Work In Process) dari total produksi 

sebesar bantal balita 95% atau sebesar 80 unit. Pada bulan Februari juga 

terdapat pekerjaan tambahan dari pekerjaan bulan Januari yang belum 

selesai sebanyak 4 unit. Sehingg total perencanaan produksi untuk bulan 

Februari sebesar 84 unit. Selanjutnya menghitung area proses produksi, 

yaitu dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah WIP. Hasil 

menunjukan jika pada area proses produksi bantal balita Monica Collection 

memiliki days physical stock selama 1,05 hari dengan lead time produksi 

selama 30 hari. Artinya pada bagian ini terjadi kelebihan bahan baku katun 

Jepang yang dibutuhkan sebesar 0,05 hari atau 8,45m² yang mengakibatkan 

perusahaan Monica Collection mengeluarkan biaya untuk sisa bahan baku 

kain katun Jepang tersebut. Dari semua perhitungan diatas dapat dibuat hasil 

rekapitulasi dan diagram Supply Chain Response Matrix sebagai berikut : 
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     Tabel 4.8 

Rekapitulasi Data Supply Chain Response Matrix 

Kain Katun Jepang Bulan Februari 2019 

 

  

 

 

 

 Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

Gambar 4.6  

Supply Chain Response Matrix Kain Katun Jepang 

Bulan Februari 2019 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

Dari grafik diatas menunjukan jika pada gudang material mengalami 

over stock khususnya pada bahan baku kain katun Jepang. Hal ini di 

tunjukan dari hasil days physical stock sebesar 1,42 hari. Artinya ada  0,42 

hari atau 70,98 m² kain sisa produksi di gudang penyimpanan dan tidak 

digunakan untuk beberapa kali produksi setiap bulanya. Sedangkan untuk 

area produksi, terlihat jika days physical stocknya lebih besar 

dibandingkan dengan bulan lalu yaitu sebesar 1,05 hari, artinya terdapat 

kelebihan input bahan baku sebesar 0,05 hari. Kelebihan input bahan baku 

No Item 
Days Physical 

Stock 
Lead Time 

1 
Area gudang 

material 
1,42 7 

2 
Area proses 

produksi 
1,05 30 

Total 39,47 ∞ 40 
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kain katun Jepang tersebut menjadi meningkat disebabkan karena 

perusahaan tidak merencanakan kebutuhan kain yang akan digunakan 

untuk membuat pesanan. Akibatnya perusahaan melakukan pemborosan 

sisa bahan baku kain katun Jepang yang tidak terpakai. 

 

b. Bahan Baku Kain Katun Lokal 

 

Pembuatan gendongan samping dan tas mini dengan bahan baku kain 

katun lokal hanya dipakai hingga area produksi. Sehingga dalam proses 

produksi gendongan samping dan tas mini pada Monica Collection terdapat 

2 area diantaranya (1) area gudang material, (2) area proses produksi. 

Berikut adalah tabel kebutuhan bahan baku katun lokal terhadap permintaan 

produk gendongan samping dan tas mni pada Monica Collection. 

Tabel 4.9 

Data Kebutuhan Bahan Kain Katun Lokal 

Sumber data primer yang diolah (2019) 

 Dari data diatas dapat dijelaskan jika kondisi pada bulan Januari total 

pesanan yang masuk untuk gendongan samping dan tas mini pada Monica 

Collectoin sebesar 197 unit dengan jenis kain katun lokal. Namun pada 

bulan Januari, perusahaan tidak memiliki beban produksi yang belum 

selesai pada bulan Desember dikarenakan pemilik usaha harus 

menyelesaikan pekerjaan untuk menutup pembukuan pada bulan 

Desember. Sehigga pada bulan Januari tidak ada pekerjaan belum selesai 

dari bulan sebelumnya. Perusahaan juga menetapkan untuk barang yang 

tidak selesai sebesar 5%. Sehingga rencana produksi pada bulan Januari 

sebesar 187 unit. Jika dikalikan dengan kebutuhan bahan baku 1 unitnya, 

maka untuk memenuhi kebutuhan 187 unit pesanan dibutuhkan 281m² 

Bulan
Order 

(Unit)

Produksi bulan lalu 

yang belum selesai 

(unit)

produksi 

(Unit)

rencana 

produksi 

(Unit)

kebutuhan 

bahan baku 

m²

Januari 197 0 187 187 281

Februari 240 10 228 238 357

Bahan Baku Kain Katun Lokal
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kain jenis katun lokal. Berikut adalah perhitungan supply chain response 

matrix untuk permintaan gendongan samping dan tas mini bulan Januari : 

 Area Gudang Material  

 Rata-rata kedatangan material (MC)  : 2 roll = 480 m 

 Rata-rata material yang dibutuhkan (NM) : 281 m²  

  

 MWA = MC/NM 

         = 480 m²/281 m²= 1,71 hari  

 

Dari perhitungan tersebut menunjukan jika pada stok gudang bahan baku 

kain katun lokal memiliki kedatangan material sebesar 2 roll dengan luas 

kain 480 m² setiap bulan. Sedangkan untuk rata-rata jumlah material yang 

dibutuhkan untuk digunakan sebesar 281 m². Sehingga days physical stock 

pada bagian pergudangan sebesar 1,71 hari dengan lead time pemesanan 

material dilakukan 7 hari sebelum barang dikirim. Artinya terdapat 

kelebihan input bahan baku, khususnya bahan baku kain katun lokal yang 

cukup untuk 0,71 hari atau sebesar 199,51 m² yang mengakibatkan 

timbulnya pemborosan kain katun lokal pada produksi gendongan samping 

dan tas mini Monica Collection. 

 

1. Area Proses Produksi 

    Rata-rata jumlah produksi (AP) : 187 unit 

    Rata-rata WIP (AWIP) : 187 unit 

     PA = AP/AWIP 

       = 187 unit/ 187 unit = 1 hari  

 Dari perhitungan tersebut didapat data jumlah produksi gendongan 

samping dan tas mini Monica Collection untuk bulan Januari sebesar 187 

unit. Sedangkan  untuk jumlah pekerjaan yang tidak selesai perusahaan 

membatasi untuk  masing-masing jenis sebesar 5%. Sehingga WIP (Work 

In Process) dari total produksi gendongan samping dan tas mini sebesar 
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95%. Jadi total produksi yang didapat adalah 187 unit dari 197 unit pesanan 

masuk. Selanjutnya menghitung area proses produksi, yaitu dengan 

membagi jumlah produksi dengan jumlah WIP. Hasil menunjukan jika pada 

area proses produksi gendongan samping dan tas mini Monica Collection 

memiliki days physical stock selama 1 hari dengan lead time produksi 

selama 30 hari. Artinya pada bagian ini tidak terjadi kekurangan maupun 

kelebihan bahan baku katun lokal yang dibutuhkan. Dari semua perhitungan 

diatas dapat dibuat hasil rekapitulasi dan diagram Supply Chain Response 

Matrix sebagai berikut : 

 

     Tabel 4.10 

Rekapitulasi Data Supply Chain Response Matrix 

Kain Katun Lokal Bulan Januari 2019 

  

 

 

 

 Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

Gambar 4.7  

Supply Chain Response Matrix Kain Katun Lokal 

Bulan Januari 2019 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

No Item 
Days Physical 

Stock 
Lead Time 

1 
Area gudang 

material 
1,71 7 

2 
Area proses 

produksi 
1 30 

Total 39,71 ∞ 40 
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Dari grafik diatas menunjukan jika pada gudang material mengalami 

over stock khususnya pada bahan baku kain katun lokal. Hal ini di tunjukan 

dari hasil days physical stock untuk bagian area gudang material sebesar 

1,71 hari. Artinya ada kelebihan 0,71 hari atau 199,51m² kain katun lokal 

sisa produksi di gudang penyimpanan yang tidak digunakan untuk 

beberapa kali produksi setiap bulanya. Hal tersebut disebabkan oleh tidak 

terencananya kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat 

pesanan gendongan samping dan tas mini pada bulan Januari. Sedangkan 

untuk area produksi, terlihat jika days physical stocknya sebesar 1 hari, 

artinya tidak mengalami kekurangan atau kelebihan bahan baku kain katun 

lokal. 

Untuk perhitungan supply chain response matrix bulan Februari, data 

yang digunakan masih sama yaitu penggunakan kain katun lokal terhadap 

permintaan gendongan samping dan tas mini bulan Februari Monica 

Collection. Sama halnya dengan proses produksi diatas, produksi bulan 

Februari terdapat 2 area diantaranya (1) area gudang material, (2) area 

proses produksi, pembuatan gendongan samping dan tas mini bahan baku 

kain katun lokal hanya dipakai hingga area produksi. Namun pada bulan 

Februari terdapat pekerjaan belum terselesaikan dibulan Januari sebanyak 

10 unit. Sehingga pekerjaan tersebut dikerjakan pada bulan Februari.  

Adapun perhitungan sebagai berikut: 

1. Area Gudang Material 

Rata-rata kedatangan material (MC)  : 2 roll = 480 m 

Rata-rata material yang dibutuhkan (NM) : 357 m²  

     MWA =  MC/NM 

                                 = 480 m²/ 357 m²= 1,34 hari 

 Dari perhitungan tersebut menunjukan jika pada stok gudang bahan baku 

kain katun lokal bulan Februari memiliki kedatangan material sebesar 2 roll 

dengan luas kain 480 m² setiap bulan. Sedangkan untuk rata-rata jumlah 
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material yang dibutuhkan sebesar 357 m². Sehingga days physical stock 

pada bagian gudang material sebesar 1,34 hari dengan lead time pemesanan 

material dilakukan 7 hari sebelum barang dikirim. Artinya terdapat 

kelebihan input bahan baku kain katun lokal kembali yang cukup untuk 0,34 

hari atau sebesar 121,38 m². Hal tersebut mengakibatkan timbulnya 

pemborosan pada kain katun lokal yang terjadi pada Monica Collection.  

 

2. Area Proses Produksi 

  Jumlah produksi (P) : 238 unit 

  Jumlah WIP (WIP) : 228 unit 

  PA =  AP/AWIP 

           = 238 unit/228 unit = 1,04 hari 

 

 Dari perhitungan tersebut didapat data jumlah permintaan gendongan 

samping dan tas mini Monica Collection untuk bulan Februari sebesar 240 

unit. Untuk jumlah pekerjaan yang tidak selesai perusahaan membatasi 

untuk  masing-masing jenis sebesar 5%. Sehingga WIP (Work In Process) 

dari total produksi sebesar gendongan samping dan tas mini 95% atau 

sebesar 228 unit. Pada bulan Februari juga terdapat pekerjaan tambahan dari 

pekerjaan bulan Januari yang belum selesai sebanyak 10 unit. Sehingga total 

perencanaan produksi untuk bulan Februari sebesar 238 unit. Selanjutnya 

menghitung area proses produksi, yaitu dengan membagi jumlah produksi 

dengan jumlah WIP. Hasil menunjukan jika pada area proses produksi 

gendongan samping dan tas mini Monica Collection memiliki days physical 

stock selama 1,04 hari dengan lead time produksi selama 30 hari. Artinya 

pada bagian ini terjadi kelebihan bahan baku katun Jepang yang dibutuhkan 

sebesar 0,04 hari atau 14,28 m² yang mengakibatkan perusahaan Monica 

Collection mengeluarkan biaya untuk sisa bahan baku kain katun Jepang 

tersebut. Dari semua perhitungan diatas dapat dibuat hasil rekapitulasi dan 

diagram Supply Chain Response Matrix sebagai berikut : 
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     Tabel 4.11 

Rekapitulasi Data Supply Chain Response Matrix 

Kain Katun Lokal Bulan Februari 2019 

  

 

 

 

 Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

 

Gambar 4.8  

Supply Chain Response Matrix Kain Katun Lokal 

Bulan Februari 2019 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Dari grafik diatas menunjukan jika pada gudang material mengalami 

over stock khususnya pada bahan baku kain katun lokal. Hal ini di tunjukan 

dari hasil days physical stock sebesar 1,34 hari. Artinya ada  0,34 hari atau 

121,38 m² kain sisa produksi di gudang penyimpanan dan tidak digunakan 

untuk beberapa kali produksi setiap bulanya. Sedangkan untuk area 

produksi, terlihat jika days physical stocknya lebih besar dibandingkan 

dengan bulan lalu yaitu sebesar 1,04 hari, artinya terdapat kelebihan input 

bahan baku sebesar 0,04 hari. Kelebihan input bahan baku kain katun lokal 

No Item 
Days Physical 

Stock 
Lead Time 

1 
Area gudang 

material 
1,34 7 

2 
Area proses 

produksi 
1,04 30 

Total 39,71 ∞ 40 
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tersebut menjadi meningkat disebabkan karena perusahaan tidak 

merencanakan kebutuhan kain yang akan digunakan untuk membuat 

pesanan. Akibatnya perusahaan melakukan pemborosan sisa bahan baku 

kain katun lokal yang tidak terpakai. 

 

c. Bahan Baku Dakron Lapis 

Pembuatan samping dan tas mini dengan bahan baku dakron lapis 

hanya dipakai hingga area produksi. Sehingga dalam proses produksi 

gendongan samping dan tas mini pada Monica Collection terdapat 2 area 

diantaranya (1) area gudang material, (2) area proses produksi. Berikut 

adalah tabel kebutuhan bahan baku dakron lapis terhadap permintaan 

produk gendongan samping dan tas mini pada Monica Collection. 

 

Tabel 4.12 

Data Kebutuhan Bahan Dakron Lapis  

 

Sumber data primer yang diolah (2019) 

 Dari data diatas dapat dijelaskan jika kondisi pada bulan Januari total 

pesanan yang masuk untuk gendongan samping dan tas mini pada 

Monica Collectoin sebesar 197 unit dengan jenis dakron lapis. Namun 

pada bulan Januari, perusahaan tidak memiliki beban produksi yang 

belum selesai pada bulan Desember dikarenakan pemilik usaha harus 

menyelesaikan pekerjaan untuk menutup pembukuan pada bulan 

Desember. Sehigga pada bulan Januari tidak ada pekerjaan belum selesai 

dari bulan sebelumnya. Perusahaan juga menetapkan untuk barang yang 

tidak selesai sebesar 5%. Sehingga rencana produksi pada bulan Januari 

sebesar 187 unit. Jika dikalikan dengan kebutuhan bahan baku 1 unitnya, 

maka untuk memenuhi kebutuhan 187 unit pesanan dibutuhkan 187m² 

Bulan
Order 

(Unit)

Produksi bulan lalu 

yang belum selesai 

(unit)

produksi 

(Unit)

rencana 

produksi 

(Unit)

kebutuhan 

bahan baku 

(m²)

Januari 197 0 187 187 187

Februari 240 10 228 238 238

Bahan Baku Dakron Lapis
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kain jenis dakron lapis. Berikut adalah perhitungan supply chain 

response matrix untuk permintaan gendongan samping dan tas mini 

bulan Januari : 

1. Area Gudang Material   

Rata-rata kedatangan material (MC)  : 3,25 roll = 195 m² 

Rata-rata material yang dibutuhkan (NM) : 187 m² 

 

MWA = MC/NM 

        = 195 m²/  187 m²= 1,04 hari 

  Dari perhitungan tersebut menunjukan jika pada stok gudang bahan 

baku dakron lapis memiliki kedatangan material sebesar 3,25 roll dengan 

luas kain 195 m² setiap bulan. Sedangkan untuk rata-rata jumlah material 

yang dibutuhkan untuk digunakan sebesar 187 m². Sehingga days physical 

stock pada bagian pergudangan sebesar 1,04 hari dengan lead time 

pemesanan material dilakukan 7 hari sebelum barang dikirim. Artinya 

terdapat kelebihan input bahan baku, khususnya bahan baku dakron lapis 

yang cukup untuk 0,04 hari atau sebesar 7,48m² yang mengakibatkan 

timbulnya pemborosan dakron lapis pada produksi gendongan samping dan 

tas mini Monica Collection. 

 

2. Area Proses Produksi 

Jumlah produksi (AP) : 187 unit 

Jumlah WIP (AWIP) : 187 unit 

 

PA =  AP/AWIP 

         = 187 unit/ 187 unit = 1 hari  

 Dari perhitungan tersebut didapat data jumlah produksi gendongan 

samping dan tas mini Monica Collection untuk bulan Januari sebesar 187 

unit. Sedangkan  untuk jumlah pekerjaan yang tidak selesai perusahaan 

membatasi untuk  masing-masing jenis sebesar 5%. Sehingga WIP (Work 
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In Process) dari total produksi gendongan samping dan tas mni sebesar 

95%. Jadi total produksi yang didapat adalah 187 unit dari 197 unit pesanan 

masuk. Selanjutnya menghitung area proses produksi, yaitu dengan 

membagi jumlah produksi dengan jumlah WIP. Hasil menunjukan jika pada 

area proses produksi gendongan samping dan tas mini Monica Collection 

memiliki days physical stock selama 1 hari dengan lead time produksi 

selama 30 hari. Artinya pada bagian ini tidak terjadi kekurangan maupun 

kelebihan bahan baku dakron lapis yang dibutuhkan. Dari semua 

perhitungan diatas dapat dibuat hasil rekapitulasi dan diagram Supply Chain 

Response Matrix sebagai berikut : 

 

         Tabel 4.13 

Rekapitulasi Data Supply Chain Response Matrix 

Dakron Lapis Bulan Januari 2019 

  

 

 

 

 Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9  

Supply Chain Response Matrix Dakron Lapis 

Bulan Januari 2019 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

No Item 
Days Physical 

Stock 
Lead Time 

1 
Area gudang 

material 
1,04 7 

2 
Area proses 

produksi 
1 30 

Total 39,04 ∞ 40 
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Dari grafik diatas menunjukan jika pada gudang material mengalami 

over stock khususnya pada bahan baku dakron lapis. Hal ini di tunjukan 

dari hasil days physical stock untuk bagian area gudang material sebesar 

1,04 hari. Artinya ada kelebihan 0,04 hari atau 7,48m² dakron lapis sisa 

produksi di gudang penyimpanan yang tidak digunakan untuk beberapa 

kali produksi setiap bulanya. Hal tersebut disebabkan oleh tidak 

terencananya kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat 

pesanan gendongan samping dan tas mini pada bulan Januari. Sedangkan 

untuk area produksi, terlihat jika days physical stocknya sebesar 1 hari, 

artinya tidak mengalami kekurangan atau kelebihan bahan baku kain katun 

lokal. 

Untuk perhitungan supply chain response matrix bulan Februari, data 

yang digunakan masih sama yaitu penggunakan dakron lapis terhadap 

permintaan gendongan samping dan tas mini bulan Februari Monica 

Collection. Sama halnya dengan proses produksi diatas, produksi bulan 

Februari terdapat 2 area diantaranya (1) area gudang material, (2) area 

proses produksi, pembuatan gendongan samping dan tas mini bahan baku 

dakron lapis hanya dipakai hingga area produksi. Namun pada bulan 

Februari terdapat pekerjaan belum terselesaikan dibulan Januari sebanyak 

10 unit. Sehingga pekerjaan tersebut dikerjakan pada bulan Februari.  

Adapun perhitungan sebagai berikut: 

1. Area Gudang Material 

Rata-rata kedatangan material (MC)  : 4 roll = 240 m² 

Rata-rata material yang dibutuhkan (NM) : 238 m² 

 

MWA = MC/NM 

           = 240 m/ 238 m= 1,01 hari 

 Dari perhitungan tersebut menunjukan jika pada stok gudang bahan baku 

dakron lapis bulan Februari memiliki kedatangan material sebesar 4 roll 

dengan luas kain 240 m² setiap bulan. Sedangkan untuk rata-rata jumlah 
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material yang dibutuhkan sebesar 238 m². Sehingga days physical stock 

pada bagian gudang material sebesar 1,01 hari dengan lead time pemesanan 

material dilakukan 7 hari sebelum barang dikirim. Artinya terdapat 

kelebihan input bahan baku dakron lapis kembali yang cukup untuk 0,01 

hari atau sebesar 2,4 m². Hal tersebut mengakibatkan timbulnya pemborosan 

pada dakron lapis yang terjadi pada Monica Collection.  

 

2. Area Proses Produksi 

Rata-rata jumlah produksi (AP) : 238 unit 

Rata-rata WIP (AWIP) : 228 unit 

 

PA = AP/AWIP 

      = 238 unit/228 unit = 1,04 hari 

 

  Dari perhitungan tersebut didapat data jumlah permintaan 

gendongan samping dan tas mini Monica Collection untuk bulan Februari 

sebesar 240 unit. Untuk jumlah pekerjaan yang tidak selesai perusahaan 

membatasi untuk  masing-masing jenis sebesar 5%. Sehingga WIP (Work 

In Process) dari total produksi sebesar gendongan samping dan tas mini 

95% atau sebesar 228 unit. Pada bulan Februari juga terdapat pekerjaan 

tambahan dari pekerjaan bulan Januari yang belum selesai sebanyak 10 unit. 

Sehingga total perencanaan produksi untuk bulan Februari sebesar 238 unit. 

Selanjutnya menghitung area proses produksi, yaitu dengan membagi 

jumlah produksi dengan jumlah WIP. Hasil menunjukan jika pada area 

proses produksi gendongan samping dan tas mini Monica Collection 

memiliki days physical stock selama 1,04 hari dengan lead time produksi 

selama 30 hari. Artinya pada bagian ini terjadi kelebihan bahan baku katun 

Jepang yang dibutuhkan sebesar 0,04 hari atau 9,52 m² yang mengakibatkan 

perusahaan Monica Collection mengeluarkan biaya untuk sisa bahan baku 

kain katun Jepang tersebut. Dari semua perhitungan diatas dapat dibuat hasil 

rekapitulasi dan diagram Supply Chain Response Matrix sebagai berikut : 
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     Tabel 4.14 

Rekapitulasi Data Supply Chain Response Matrix 

Dakron Lapis Bulan Februari 2019 

  

 

 

 

 Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

Gambar 4.10  

Supply Chain Response Matrix Dakron Lapis 

Bulan Februari 2019 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Dari grafik diatas menunjukan jika pada gudang material mengalami 

over stock khususnya pada bahan baku dakron lapis bulan Februari. Hal 

ini di tunjukan dari hasil days physical stock sebesar 1,01 hari. Artinya ada  

0,01 hari atau 2,4 m² dakron lapis sisa produksi di gudang penyimpanan 

dan tidak digunakan untuk beberapa kali produksi setiap bulanya. 

Sedangkan untuk area produksi, terlihat jika days physical stocknya 

sebesar 1,04 hari, artinya terdapat kelebihan input bahan baku sebesar 0,04 

hari. Kelebihan input bahan dakron tersebut menjadi meningkat 

No Item 
Days Physical 

Stock 
Lead Time 

1 
Area gudang 

material 
1,01 7 

2 
Area proses 

produksi 
1,04 30 

Total 39,05 ∞ 40 



82 

 

 

 

disebabkan karena perusahaan tidak merencanakan kebutuhan kain yang 

akan digunakan untuk membuat pesanan. Akibatnya perusahaan 

melakukan pemborosan sisa bahan baku dakron lapis yang tidak terpakai. 

 

d. Bahan Baku Dakron Busa 

Pembuatan bantal balia dengan bahan baku dakron busa hanya dipakai 

hingga area produksi. Sehingga dalam proses produksi gendongan 

samping dan tas mini pada Monica Collection terdapat 2 area diantaranya 

(1) area gudang material, (2) area proses produksi. Berikut adalah tabel 

kebutuhan bahan baku dakron busa terhadap permintaan produk bantal 

balita pada Monica Collection. 

 

Tabel 4.15 

Data Kebutuhan Bahan Dakron Busa 

Sumber data primer yang diolah (2019) 

 

 Dari data diatas dapat dijelaskan jika kondisi pada bulan Januari pesanan 

yang masuk untuk bantal balita pada Monica Collectoin sebesar 89 unit 

dengan jenis dakron busa. Namun pada bulan Januari, perusahaan tidak 

memiliki beban produksi yang belum selesai pada bulan Desember 

dikarenakan pemilik usaha harus menyelesaikan pekerjaan untuk menutup 

pembukuan pada bulan Desember. Sehigga pada bulan Januari tidak ada 

pekerjaan belum selesai dari bulan sebelumnya. Perusahaan juga 

menetapkan untuk barang yang tidak selesai sebesar 5%. Sehingga rencana 

produksi pada bulan Januari sebesar 85 unit. Jika dikalikan dengan 

kebutuhan bahan baku 1 unitnya, maka untuk memenuhi kebutuhan 85 unit 

pesanan dibutuhkan 85 ons kain jenis katun Jepang. Berikut adalah 

Bulan
Order 

(Unit)

Produksi bulan lalu 

yang belum selesai 

(unit)

produksi 

(Unit)

rencana 

produksi 

(Unit)

kebutuhan 

bahan baku 

(ons)

Januari 89 0 85 85 85

Februari 85 4 81 85 85

Bahan Baku Dakron Busa
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perhitungan supply chain response matrix untuk permintaan bantal balita 

bulan Januari : 

1. Area Gudang Material  

Rata-rata kedatangan material (MC)  : 2,5 kg = 88 ons 

Rata-rata material yang dibutuhkan (NM) :85 ons 

MWA = MC/NM 

           = 88 m/85 m= 1,03 hari  

 Dari perhitungan tersebut menunjukan jika pada stok gudang bahan baku 

dakron busa memiliki kedatangan material sebesar 2,5kg atau 88 ons setiap 

bulan. Sedangkan untuk rata-rata jumlah material yang dibutuhkan untuk 

digunakan sebesar 85 ons. Sehingga days physical stock pada bagian 

pergudangan sebesar 1,03 hari dengan lead time pemesanan material 

dilakukan 7 hari sebelum barang dikirim. Artinya terdapat kelebihan input 

bahan baku, khususnya bahan baku dakron busa yang cukup untuk 0,03 hari 

atau sebesar 2,64 ons yang mengakibatkan timbulnya pemborosan dakron 

busa pada produksi bantal balita Monica Collection. 

 

2. Area Proses Produksi   

 Rata-rata jumlah produksi (AP) : 85 unit  

 Rata-rata WIP (AWIP) : 85 unit 

  PA =  AP/AWIP 

                   = 85 unit/ 85 unit = 1 hari 

 

 Dari perhitungan tersebut didapat data jumlah produksi bantal balita 

Monica Collection untuk bulan Januari sebesar 85 unit. Sedangkan  untuk 

jumlah pekerjaan yang tidak selesai perusahaan membatasi untuk  masing-

masing jenis sebesar 5%. Sehingga WIP (Work In Process) dari total 

produksi bantal balita sebesar 95%. Jadi total produksi yang didapat adalah 

85 unit dari 89 unit pesanan masuk. Selanjutnya menghitung area proses 
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produksi, yaitu dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah WIP. 

Hasil menunjukan jika pada area proses produksi bantal balita Monica 

Collection memiliki days physical stock selama 1 hari dengan lead time 

produksi selama 30 hari. Artinya pada bagian ini tidak terjadi kekurangan 

maupun kelebihan bahan baku katun Jepang yang dibutuhkan. Dari semua 

perhitungan diatas dapat dibuat hasil rekapitulasi dan diagram Supply Chain 

Response Matrix sebagai berikut : 

     Tabel 4.16 

Rekapitulasi Data Supply Chain Response Matrix 

Dakron Busa Bulan Januari 2019 

  

 

 

 

     Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Gambar 4.11 

Supply Chain Response Matrix Dakron Busa 

Bulan Januari 2019 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Dari grafik diatas menunjukan jika pada gudang material mengalami 

over stock khususnya pada bahan baku dakron busa. Hal ini di tunjukan 

dari hasil days physical stock untuk bagian area gudang material sebesar 

No Item 
Days Physical 

Stock 
Lead Time 

1 
Area gudang 

material 
1,03 7 

2 
Area proses 

produksi 
1 30 

Total 39,03 ∞ 40 
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1,03 hari. Artinya ada kelebihan 0,03 hari atau 2,64 ons dakron busa sisa 

produksi di gudang penyimpanan yang tidak digunakan untuk beberapa 

kali produksi setiap bulanya. Hal tersebut disebabkan oleh tidak 

terencananya kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat 

pesanan bantal balita pada bulan Januari. Sedangkan untuk area produksi, 

terlihat jika days physical stocknya sebesar 1 hari, artinya tidak mengalami 

kekurangan atau kelebihan bahan baku dakron busa. 

Untuk perhitungan supply chain response matrix bulan Februari, data 

yang digunakan masih sama yaitu penggunakan dakron busa terhadap 

permintaan bantal balita bulan Februari Monica Collection. Sama halnya 

dengan proses produksi diatas, produksi bulan Februari terdapat 2 area 

diantaranya (1) area gudang material, (2) area proses produksi, pembuatan 

bantal balita bahan baku dakron busa hanya dipakai hingga area produksi. 

Namun pada bulan Februari terdapat pekerjaan belum terselesaikan 

dibulan Januari sebanyak 4 unit. Sehingga pekerjaan tersebut dikerjakan 

pada bulan Februari.  Adapun perhitungan sebagai berikut: 

1. Area Gudang Material  

Rata-rata kedatangan material (MC)  : 2,5 kg = 88 ons 

Rata-rata material yang dibutuhkan (NM) :85 ons 

MWA = MC/NM 

           = 88 m/85 m= 1,03 hari  

  Dari perhitungan tersebut menunjukan jika pada stok gudang bahan 

baku dakron busa bulan Februari memiliki kedatangan material sebesar 88 

ons atau 2,5kg setiap bulan. Sedangkan untuk rata-rata jumlah material yang 

dibutuhkan sebesar 85 ons. Sehingga days physical stock pada bagian 

gudang material sebesar 1,03 hari dengan lead time pemesanan material 

dilakukan 7 hari sebelum barang dikirim. Artinya terdapat kelebihan input 

bahan baku kain katun Jepang kembali yang cukup untuk 0,03 hari atau 
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sebesar 2,64 ons. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya pemborosan pada 

dakron busa yang terjadi pada Monica Collection.  

 

2. Area Proses Produksi   

 Jumlah produksi (P) : 85 unit  

 Jumlah WIP (WIP) : 85 unit 

  

 PA =  AP/AWIP 

           = 85 unit/ 85 unit = 1 hari 

 

  Dari perhitungan tersebut didapat data jumlah permintaan bantal 

balita Monica Collection untuk bulan Februari sebesar 85 unit. Untuk 

jumlah pekerjaan yang tidak selesai perusahaan membatasi untuk  masing-

masing jenis sebesar 5%. Sehingga WIP (Work In Process) dari total 

produksi sebesar bantal balita 95% atau sebesar 81 unit. Pada bulan Februari 

juga terdapat pekerjaan tambahan dari pekerjaan bulan Januari yang belum 

selesai sebanyak 4 unit. Sehingg total perencanaan produksi untuk bulan 

Februari sebesar 85 unit. Selanjutnya menghitung area proses produksi, 

yaitu dengan membagi jumlah produksi dengan jumlah WIP. Hasil 

menunjukan jika pada area proses produksi bantal balita Monica Collection 

memiliki days physical stock selama 1 hari dengan lead time produksi 

selama 30 hari. Artinya pada bagian ini tidak terjadi kekurangan  maupun 

kelebihan bahan dakron busa. 
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     Tabel 4.17 

Rekapitulasi Data Supply Chain Response Matrix 

Dakron Busa Bulan Februari 2019 

  

 

 

 

 Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Gambar 4.12 

Supply Chain Response Matrix Dakron Busa 

Bulan Februari 2019 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Dari grafik diatas menunjukan jika pada gudang material mengalami 

over stock khususnya pada bahan baku dakron busa bulan Januari. Hal ini 

di tunjukan dari hasil days physical stock sebesar 1,03 hari. Artinya ada  0,03 

hari atau 2,64 ons dakron busa sisa produksi di gudang penyimpanan dan 

tidak digunakan untuk beberapa kali produksi setiap bulanya. Sedangkan 

untuk area produksi, terlihat jika days physical stocknya sebesar 1 hari, 

artinya tidak mengalami kekurangan atau kelebihan bahan baku 

Dari grafik diatas menunjukan jika pada gudang material mengalami 

over stock khususnya pada bahan baku kain katun Jepang. Hal ini di 

No Item 
Days Physical 

Stock 
Lead Time 

1 
Area gudang 

material 
1,03 7 

2 
Area proses 

produksi 
1 30 

Total 39,03 ∞ 40 



88 

 

 

 

tunjukan dari hasil days physical stock sebesar 1,03 hari. Artinya ada  0,03 

hari atau 2,64 ons kain sisa produksi di gudang penyimpanan dan tidak 

digunakan untuk beberapa kali produksi setiap bulanya. Sedangkan untuk 

area produksi, terlihat jika days physical stocknya masih sama dengan 

bulan lalu yaitu sebesar 1 hari, artinya tidak terdapat kekurangan atau 

kelebihan input bahan baku dakron busa.  

 

b. Waiting Time, Transportation 

Untuk mengidentifikasi jenis waste waiting time, transportation, 

berdasarkan hasil analisis menggunakan VALSAT. Kedua jenis waste 

tersebut lebih cocok menggunakan process activity mapping tools. Data-

data yang digunakan berasal dari hasil wawancara dengan pemilik usaha 

Monica Collection dan observasi secara langsung proses produksi tas mini, 

gendongan samping, dan bantal balita Monica Collection. 

Tabel 4.18 

Data Waktu Proses Dalam 1 Siklus Pada Proses Produksi Tas Mini 

 No Aktivitas Waktu 

1 
mengambil bahan baku 1 roll kain dari 

gudang 
0 detik 

2 pengecekan terhadap bahan baku  240 detik 

3 memindahkan bahan baku 10 detik 

4 mempersiapkan bahan kain 1 40 detik 

5 memotong ukuran kain yang diperlukan 10 detik 

6 pembuatan pola dengan mal 350 detik 

7 pengecekan pola 8 detik 

8 memindahkan ke pemotongan 2 detik 

9 pemotongan pola 132 detik 

10 memindahkan  ke penjahitan 10 detik 

11 menunggu giliran penjahitan 250 detik 

12 proses penjahitan 302 detik 

13 Pengecekan 23 detik 



89 

 

 

 

14 memindahkan bahan baku ke pengisian 13 detik 

15 menunggu giliran pengisian 307 detik 

16 mengambil bahan baku dakron 274 detik 

17 pengisian dakron 43 detik 

18 memindahkan ke penjahitan 11 detik 

19 menunggu giliran penjahitan 342 detik 

20 penjahitan lubang dakron 7 detik 

21 memindahkan ke bagian finishing 8 detik 

22 mengabil belt dan ring 253 detik 

23 pemasangan ring dan belt 8 detik 

24 Pengecekan 12 detik 

25 memindahkan ke bagian packing 2 detik 

26 mengambil pack dari gudang 165 detik 

27 Pengemasan 6 detik 

 Sumber: data primer yang diolah (2019) 

 

Dari data diatas dapat dibuat process activity mapping, sehingga dapat 

dilihat aktivitas mana yang tidak bernilai tambah dan bernilai tambah.   

   Tabel 4.19 

Process Activity Mapping Tas Mini Monica Collcetion 

 

 

  

 

 

 

 

 

No
Jarak Tempuh 

Dalam Meter

Waktu Dalam 

Detik
Simbol Diagram Deskripsi Proses Keterangan

1 0 0
mengambil bahan 

baku 1 roll kain 

dari gudang

NVA

2 0 240
pengecekan 

terhadap bahan 

baku 

NNVA

3 3 10
memindahkan 

bahan baku NNVA

4 0 40
mempersiapkan 

bahan kain 1 VA

5 0 10
memotong 

ukuran kain yang 

diperlukan

VA

6 0 350
pembuatan pola 

dengan mal VA

7 0 8
pengecekan pola

NNVA

8 1 2
memindahkan ke 

pemotongan NNVA

9 0 132
pemotongan pola

VA

10 9,2 10
memindahkan  ke 

penjahitan NNVA

11 0 250
menunggu giliran 

penjahitan NVA

12 0 302
proses penjahitan

VA

13 0 23
pengecekan

NNVA

14 16,8 13
memindahkan 

bahan baku ke 

pengisian

NNVA

15 0 307
menunggu giliran 

pengisian NVA

16 0 274
mengambil bahan 

baku dakron NVA

17 0 43
pengisian dakron

VA

18 16,8 11
memindahkan ke 

penjahitan NNVA

19 0 342
menunggu giliran 

penjahitan NVA

20 0 7
penjahitan 

lubang dakron VA

21 11,1 8
memindahkan ke 

bagian finishing NNVA

22 0 253
mengabil belt 

dan ring NVA

23 0 8
pemasangan ring 

dan belt VA

24 0 12
pengecekan

NNVA

25 1 2
memindahkan ke 

bagian packing NNVA

26 0 165
mengambil pack 

dari gudang NVA

27 0 6
pengemasan

VA

58,9 2828 9        7        4      6      1

SUBYEK YANG DIBUAT DIAGRAM                                                               TANGGAL :28 / 02 / 2019                            

Bagian Departemen Produksi Tas Mini Monica Collection

Total

= Operasi = Transportasi = Inspeksi = Delay = Penyimpanan

Nilai waktu tambah : 898/2828
= 31,75%

Value Added : 
898 detik

Non Value Added : 2828-898
=1930
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No
Jarak Tempuh 

Dalam Meter

Waktu Dalam 

Detik
Simbol Diagram Deskripsi Proses Keterangan

1 0 0
mengambil bahan 

baku 1 roll kain 

dari gudang

NVA

2 0 240
pengecekan 

terhadap bahan 

baku 

NNVA

3 3 10
memindahkan 

bahan baku NNVA

4 0 40
mempersiapkan 

bahan kain 1 VA

5 0 10
memotong 

ukuran kain yang 

diperlukan

VA

6 0 350
pembuatan pola 

dengan mal VA

7 0 8
pengecekan pola

NNVA

8 1 2
memindahkan ke 

pemotongan NNVA

9 0 132
pemotongan pola

VA

10 9,2 10
memindahkan  ke 

penjahitan NNVA

11 0 250
menunggu giliran 

penjahitan NVA

12 0 302
proses penjahitan

VA

13 0 23
pengecekan

NNVA

14 16,8 13
memindahkan 

bahan baku ke 

pengisian

NNVA

15 0 307
menunggu giliran 

pengisian NVA

16 0 274
mengambil bahan 

baku dakron NVA

17 0 43
pengisian dakron

VA

18 16,8 11
memindahkan ke 

penjahitan NNVA

19 0 342
menunggu giliran 

penjahitan NVA

20 0 7
penjahitan 

lubang dakron VA

21 11,1 8
memindahkan ke 

bagian finishing NNVA

22 0 253
mengabil belt 

dan ring NVA

23 0 8
pemasangan ring 

dan belt VA

24 0 12
pengecekan

NNVA

25 1 2
memindahkan ke 

bagian packing NNVA

26 0 165
mengambil pack 

dari gudang NVA

27 0 6
pengemasan

VA

58,9 2828 9        7        4      6      1

SUBYEK YANG DIBUAT DIAGRAM                                                               TANGGAL :28 / 02 / 2019                            

Bagian Departemen Produksi Tas Mini Monica Collection

Total

= Operasi = Transportasi = Inspeksi = Delay = Penyimpanan

Nilai waktu tambah : 898/2828
= 31,75%

Value Added : 
898 detik

Non Value Added : 2828-898
=1930

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: data primer yang diolah (2019) 
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Pada proses produksi tas mini terdapat 27 aktivitas yang terdiri dari 9 

aktivitas operasi, 7 aktivitas transportation, 4 aktivitas inspeksi, 6 aktivitas 

delay, dan 1 aktivitas penyimpanan. 27 aktivitas tersebut terdapat 18 

aktivias yang bernilai tambah. Jika di persentasekan nilai tambah hanya 

31,75% atau sebanyak 898 detik saja dari total keseluruhan proses 

produksi.  Artinya terdapat 68,25% atau 1930 detik kegiatan yang tidak 

memberikan nilai tambah pada proses produksi tas mini.  

Berdasarkan analisa tersebut kegiatan yang tidak memberikan nilai 

tambah pada proses produksi tas mini Monica Collection adalah kegiatan 

penyimpanan, transportasi, delay, dan inspeksi. Dari kegiatan tersebut ada 

kegiatan yang memang harus tetap ada misalnya adalah transportasi. 

Adapun  penyebab timbulnya adalah tata letak yang jelek yang berakibat 

pada terjadinya track back dari tahap pemotongan pola menuju ke tahap 

penjahitan pola, lalu masuk ke tahap filling dan kemudian kembali lagi 

ketahap penjahitan. Selain itu penyebab lainnya adalah organisasi tempat 

kerja yang jelek contohnya adalah tidak adanya jabatan khusus pada 

perusahaan, sehingga semua urusan dipegang oleh pemilik usaha. 

Akibatnya pemilik usaha tidak memperhitungkan bagaimana arus 

produksi di perusahaanya. Meskipun demikian waste transportasi masih 

dapat di kurangi dengan mengubah layout atau jalur produksi. Selanjutnya 

kegiatan yang masih harus tetap ada namun tidak memberi nilai tambah 

adalah kegiatan inspeksi, dimana  inspeksi berguna untuk mengontrol 

defect. Dari seluruh kegiatan yang tidak bernilai tambah, kegiatan delay 

menyumbang durasi paling lama. Hal ini dikarenakan terjadi penumpukan 

antrian pada tahap penjahitan yang menerima tugas dari menyambung pola 

dan menjahit lubang setelah diisi dakron. Kegiatan delay dapat 

dikurangani aktivitasnya  dengan mengubah layout atau membuat jobdesc. 
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Tabel 4.20 

Data Waktu Proses Dalam 1 Siklus Pada Proses Produksi 

Gendongan Samping 

No Aktivitas Waktu 

1 
mengambil bahan baku 1 

roll kain dari gudang 
0 detik 

2 
pengecekan terhadap 

bahan baku  
120 detik 

3 
memindahkan bahan 

baku 
10 detik 

4 
mempersiapkan bahan 

kain 1 
5 detik 

5 
memotong ukuran kain 

yang diperlukan 
2 detik 

6 
pembuatan pola dengan 

mal 
21 detik 

7 pengecekan pola 5 detik 

8 
memindahkan ke 

pemotongan 
2 detik 

9 pemotongan pola 21 detik 

10 
memindahkan  ke 

penjahitan 
9 detik 

11 
menunggu giliran 

penjahitan 
300 detik  

12 proses penjahitan 280 detik 

13 Pengecekan 30 detik 

14 
memindahkan bahan 

baku ke pengisian 
11 detik 

15 
menunggu giliran 

pengisian 
300 detik 

16 
mengambil bahan baku 

dakron 
4 detik 

17 pengisian dakron 7 detik 

18 
memindahkan ke 

penjahitan 
11 detik 

19 
menunggu giliran 

penjahitan 
300 detik 

20 penjahitan lubang dakron 14 detik 

21 
memindahkan ke bagian 

finishing 
7 detik 

22 
mengambil bahan baku 

ring 
9 detik 
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23 pemasangan ring 3 detik 

24 Pengecekan 6 detik 

25 
memindahkan ke bagian 

packing 
2 detik 

26 
mengambil pack dari 

gudang 
9 detik 

27 Pengemasan 7 detik 

 

Sumber: data primer yang diolah (2019) 

 

Tabel 4.21 

Process Activity Mapping Gendongan Samping Monica Collcetion 

 

 

 

 

 

No
Jarak Tempuh 

Dalam Meter

Waktu Dalam 

Detik
Simbol Diagram Deskripsi Proses Keterangan

1 0 0
mengambil bahan 

baku 1 roll kain dari 

gudang

NVA

2 0 120
pengecekan 

terhadap bahan 

baku 

NNVA

3 3 10
memindahkan 

bahan baku NNVA

4 0 5
mempersiapkan 

bahan kain 1 VA

5 0 2
memotong ukuran 

kain yang 

diperlukan

VA

6 0 21
pembuatan pola 

dengan mal VA

7 0 5
pengecekan pola

NNVA

8 1 2
memindahkan ke 

pemotongan NNVA

9 0 21
pemotongan pola

VA

10 9,2 9
memindahkan  ke 

penjahitan NNVA

11 0 300
menunggu giliran 

penjahitan NVA

12 0 280
proses penjahitan

VA

13 0 30
pengecekan

NNVA

14 16,8 11
memindahkan 

bahan baku ke 

pengisian

NNVA

15 0 300
menunggu giliran 

pengisian NVA

16 0 4
mengambil bahan 

baku dakron NVA

17 0 7
pengisian dakron

VA

18 16,8 11
memindahkan ke 

penjahitan NNVA

19 0 300
menunggu giliran 

penjahitan NVA

20 0 14
penjahitan lubang 

dakron VA

21 11,1 7
memindahkan ke 

bagian finishing NNVA

22 0 9
mengambil bahan 

baku ring NVA

23 0 3
pemasangan ring

VA

24 0 6
pengecekan

NNVA

25 1 2
memindahkan ke 

bagian packing NNVA

26 0 9
mengambil pack 

dari gudang NVA

27 0 7
pengemasan

VA

58,9 1495 9        7        4      6      1

SUBYEK YANG DIBUAT DIAGRAM                                                                TANGGAL :28 / 02 / 2019                            

Bagian Departemen Produksi Gendongan Samping Monica Collection

Total

= Operasi = Transportasi = Inspeksi = Delay = Penyimpanan

Nilai waktu tambah : 360/1495
= 24,08%

Value Added : 
360 detik

Non Value Added : 1495-360
=1135
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Sumber: data primer yang diolah (2019) 

 

Pada proses produksi tas mini terdapat 27 aktivitas yang terdiri dari 9 

aktivitas operasi, 7 aktivitas transportation, 4 aktivitas inspeksi, 6 aktivitas 

delay, dan 1 aktivitas penyimpanan. 27 aktivitas tersebut terdapat 18 

aktivias yang bernilai tambah. Jika di persentasekan nilai tambah hanya 

24,08% atau sebanyak 360 detik saja dari total keseluruhan proses 

produksi. Artinya terdapat 75,92% atau 1135 detik kegiatan yang tidak 

memberikan nilai tambah pada proses produksi gendongan samping.  

No
Jarak Tempuh 

Dalam Meter

Waktu Dalam 

Detik
Simbol Diagram Deskripsi Proses Keterangan

1 0 0
mengambil bahan 

baku 1 roll kain dari 

gudang

NVA

2 0 120
pengecekan 

terhadap bahan 

baku 

NNVA

3 3 10
memindahkan 

bahan baku NNVA

4 0 5
mempersiapkan 

bahan kain 1 VA

5 0 2
memotong ukuran 

kain yang 

diperlukan

VA

6 0 21
pembuatan pola 

dengan mal VA

7 0 5
pengecekan pola

NNVA

8 1 2
memindahkan ke 

pemotongan NNVA

9 0 21
pemotongan pola

VA

10 9,2 9
memindahkan  ke 

penjahitan NNVA

11 0 300
menunggu giliran 

penjahitan NVA

12 0 280
proses penjahitan

VA

13 0 30
pengecekan

NNVA

14 16,8 11
memindahkan 

bahan baku ke 

pengisian

NNVA

15 0 300
menunggu giliran 

pengisian NVA

16 0 4
mengambil bahan 

baku dakron NVA

17 0 7
pengisian dakron

VA

18 16,8 11
memindahkan ke 

penjahitan NNVA

19 0 300
menunggu giliran 

penjahitan NVA

20 0 14
penjahitan lubang 

dakron VA

21 11,1 7
memindahkan ke 

bagian finishing NNVA

22 0 9
mengambil bahan 

baku ring NVA

23 0 3
pemasangan ring

VA

24 0 6
pengecekan

NNVA

25 1 2
memindahkan ke 

bagian packing NNVA

26 0 9
mengambil pack 

dari gudang NVA

27 0 7
pengemasan

VA

58,9 1495 9        7        4      6      1

SUBYEK YANG DIBUAT DIAGRAM                                                                TANGGAL :28 / 02 / 2019                            

Bagian Departemen Produksi Gendongan Samping Monica Collection

Total

= Operasi = Transportasi = Inspeksi = Delay = Penyimpanan

Nilai waktu tambah : 360/1495
= 24,08%

Value Added : 
360 detik

Non Value Added : 1495-360
=1135
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Sama halnya dengan gendongan samping, tabel tersebut 

menggambarkan kondisi perusahaan Monica Collection sekarang dimana 

pada kegiatan produksi tas mini juga terdapat kegiatan-kegiatan yang tidak 

bernilai tambah namun tetap harus dilakukan, contoh dari kegiatan 

tersebut berdasarkan analisan process activity mapping adalah 

transportasi, delay, isnpeksi, dan penyimpanan. Kemungkinan munculnya 

transportasi tersebut karena tata letak yang jelek yang berakibat pada 

terjadinya track back dari tahap pemotongan pola menuju ke tahap 

penjahitan pola, lalu masuk ke tahap filling dan kemudian kembali lagi 

ketahap penjahitan, atau organisasi tempat kerja yang jelek contohnya 

adalah tidak adanya jabatan khusus pada perusahaan, sehingga semua 

urusan dipegang oleh pemilik usaha Monica Collection. Akibatnya 

pemilik usaha tidak memperhitungkan bagaimana arus produksi di 

perusahaanya. Untuk meminimalkan kegiatan transportasi dapat dilakukan 

penataan ulang tata letak. Dari seluruh kegiatan yang tidak bernilai 

tambah, kegiatan delay menyumbang durasi paling lama. Delay dalam hal 

ini merupakan salah satu dampak dari adanya arus track back yang 

dikarenakan terjadi penumpukan antrian pada tahap penjahitan yang 

menerima tugas dari menyambung pola dan menjahit lubang setelah diisi 

dakron. Sehingga Perlu adanya  pengurangan aktivitas delay yang tidak 

memberikan nilai tambah pada proses produksi ini. 

Tabel 4.22 

Data Waktu Proses Dalam 1 Siklus Pada  

Proses Produksi Bantal Balita 

No Aktivitas Waktu 

1 
mengambil bahan baku 1 roll kain dari 
gudang 

0 

2 pengecekan terhadap bahan baku  167 

3 memindahkan bahan baku 7 

4 mempersiapkan bahan kain 1 8 

5 memotong ukuran kain yang diperlukan 6 

6 pembuatan pola dengan mal 26 
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7 pengecekan pola 10 

8 memindahkan ke pemotongan 3 

9 pemotongan pola 13 

10 memindahkan  ke penjahitan 11 

11 menunggu giliran penjahitan 243 

12 proses penjahitan 136 

13 memindahkan ke obras 3 

14 menunggu gilliran untuk obras 205 

15 Proses Obras 148 

16 Pengecekan 25 

17 memindahkan bahan baku ke pengisian 11 

18 menunggu giliran pengisian 227 

19 mengambil bahan baku dakron 60 

20 pengisian dakron 102 

21 memindahkan ke penjahitan 9 

22 menunggu giliran penjahitan 199 

23 penjahitan lubang dakron 6 

24 Pengecekan 16 

25 memindahkan ke bagian packing 2 

26 mengambil pack dari gudang 9 

27 Pengemasan 4 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 
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 Tabel 4.23 

Process Activity Mapping Bantal Balita Monica Collcetion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No
Jarak Tempuh 

Dalam Meter

Waktu Dalam 

Detik
Simbol Diagram Deskripsi Proses Keterangan

1 0 0
mengambil bahan 

baku 1 roll kain 

dari gudang

NVA

2 0 167
pengecekan 

terhadap bahan 

baku 

NNVA

3 3 7
memindahkan 

bahan baku NNVA

4 0 8
mempersiapkan 

bahan kain 1 VA

5 0 6
memotong ukuran 

kain yang 

diperlukan

VA

6 0 26
pembuatan pola 

dengan mal VA

7 0 10
pengecekan pola

NNVA

8 1 3
memindahkan ke 

pemotongan NNVA

9 0 13
pemotongan pola

VA

10 9,2 11
memindahkan  ke 

penjahitan NNVA

11 0 243
menunggu giliran 

penjahitan NVA

12 0 136
proses penjahitan

VA

13 3 3
memindahkan ke 

obras NNVA

14 0 205
menunggu gilliran 

untuk obras NVA

15 0 148
Proses Obras

VA

16 0 25
pengecekan

NNVA

17 16,8 11
memindahkan 

bahan baku ke 

pengisian

NNVA

18 0 227
menunggu giliran 

pengisian NVA

19 0 60
mengambil bahan 

baku dakron NVA

20 0 102
pengisian dakron

VA

21 16,8 9
memindahkan ke 

penjahitan NNVA

22 0 199
menunggu giliran 

penjahitan NVA

23 0 6
penjahitan lubang 

dakron VA

24 0 16
pengecekan

NNVA

25 1 2
memindahkan ke 

bagian packing NNVA

26 0 9
mengambil pack 

dari gudang NVA

27 0 4
pengemasan

VA

50,8 1656 9       7      4     6      1

SUBYEK YANG DIBUAT DIAGRAM                                                                 TANGGAL :03 / 03 / 2019                  

Bagian Departemen Produksi Bantal Balita Monica Collection

Total

= Operasi = Transportasi = Inspeksi = Delay = Penyimpanan

Nilai waktu tambah : 
449/1656 = 27,11%

Value Added : 
449 detik

Non Value Added : 1656-449 
=1157
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Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Pada proses produksi tas mini terdapat 27 aktivitas yang terdiri dari 9 

aktivitas operasi, 7 aktivitas transportation, 4 aktivitas inspeksi, 6 aktivitas 

delay, dan 1 aktivitas penyimpanan. 27 aktivitas tersebut terdapat 18 

aktivias yang bernilai tambah. Jika di persentasekan nilai tambah hanya 

27,11% atau sebanyak 449 detik saja dari total keseluruhan proses 

produksi. Artinya terdapat 72,89% atau 1157 detik kegiatan yang tidak 

memberikan nilai tambah pada proses produksi bantal balita. 

Tabel process activity mapping  diatas menggambarkan kondisi 

perusahaan Monica Collection sekarang. Berdasarkan analisa tersebut 

kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah pada proses produksi bantal 

balita Monica Collection adalah kegiatan penyimpanan, transportasi, 

delay, dan inspeksi. Dari kegiatan tersebut ada kegiatan yang memang 

harus tetap ada misalnya adalah transportasi. Adapun kemungkinan 

penyebab timbulnya adalah tata letak yang jelek yang berakibat pada 

No
Jarak Tempuh 

Dalam Meter

Waktu Dalam 

Detik
Simbol Diagram Deskripsi Proses Keterangan

1 0 0
mengambil bahan 

baku 1 roll kain 

dari gudang

NVA

2 0 167
pengecekan 

terhadap bahan 

baku 

NNVA

3 3 7
memindahkan 

bahan baku NNVA

4 0 8
mempersiapkan 

bahan kain 1 VA

5 0 6
memotong ukuran 

kain yang 

diperlukan

VA

6 0 26
pembuatan pola 

dengan mal VA

7 0 10
pengecekan pola

NNVA

8 1 3
memindahkan ke 

pemotongan NNVA

9 0 13
pemotongan pola

VA

10 9,2 11
memindahkan  ke 

penjahitan NNVA

11 0 243
menunggu giliran 

penjahitan NVA

12 0 136
proses penjahitan

VA

13 3 3
memindahkan ke 

obras NNVA

14 0 205
menunggu gilliran 

untuk obras NVA

15 0 148
Proses Obras

VA

16 0 25
pengecekan

NNVA

17 16,8 11
memindahkan 

bahan baku ke 

pengisian

NNVA

18 0 227
menunggu giliran 

pengisian NVA

19 0 60
mengambil bahan 

baku dakron NVA

20 0 102
pengisian dakron

VA

21 16,8 9
memindahkan ke 

penjahitan NNVA

22 0 199
menunggu giliran 

penjahitan NVA

23 0 6
penjahitan lubang 

dakron VA

24 0 16
pengecekan

NNVA

25 1 2
memindahkan ke 

bagian packing NNVA

26 0 9
mengambil pack 

dari gudang NVA

27 0 4
pengemasan

VA

50,8 1656 9       7      4     6      1

SUBYEK YANG DIBUAT DIAGRAM                                                                 TANGGAL :03 / 03 / 2019                  

Bagian Departemen Produksi Bantal Balita Monica Collection

Total

= Operasi = Transportasi = Inspeksi = Delay = Penyimpanan

Nilai waktu tambah : 
449/1656 = 27,11%

Value Added : 
449 detik

Non Value Added : 1656-449 
=1157
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terjadinya track back dari tahap pemotongan pola menuju ke tahap 

penjahitan pola, lalu masuk ke tahap filling dan kemudian kembali lagi 

ketahap penjahitan, atau organisasi tempat kerja yang jelek. Meskipun 

demikian waste transportasi masih dapat di kurangi dengan mengubah 

layout atau jalur produksi. Selain itu kegiatan yang masih harus tetap ada 

namun tidak memberi nilai tambah adalah kegiatan dimana  inspeksi 

berguna untuk mengontrol defect. Dari seluruh kegiatan yang tidak 

bernilai tambah, kegiatan delay menyumbang durasi paling lama. Hal ini 

dikarenakan terjadi penumpukan antrian pada tahap penjahitan yang 

menerima tugas dari menyambung pola dan menjahit lubang setelah diisi 

dakron. Kegiatan delay Perlu dikurangani aktivitasnya bias dengan 

mengubah layout atau membuat jobdesc 

c. Defect 

Waste defect berdasarkan hasil analisa menggunakan VALSAT dapat 

di identifikasi dengan menggunakan quality filter mapping tool. Alat ini 

dapat digunakan untuk melihat laju pertumbuhan defect  dalam 1 periode 

tertentu pada Monica Collection. Waste defect  bagi perusahaan Monica 

Collection  memiliki skor yang tinggi setelah waiting time. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan pemilik usaha dan karyawan, defect yang sering 

dijumpai pada setiap produksi diantaranya penyambungan lengan kurang 

baik penjahitan ring yang tidak kuat, kain kotor, jahitan miring tidak rapi, 

dan dakron mudah keluar. Peneliti mendapatkan data sekunder dari 

perusahaan berupa data produksi, defect,dan good product bulan Januari 

dan Februari. Berikut adalah data-data tersebut: 
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Tabel 4.24 

Data Produk Cacat & Tidak Cacat Monica Collection 

Semarang, 31 Januari  2019 
 

No Nama Produk Jumlah Defect 
Good 

product 

1 Gendongan Samping 110 12 98 

2 Gendongan Samping Topi 95 8 83 

3 Gendongan Samping Bantal 100 9 90 

4 Gendongan Sling 100 8 87 

5 Gendongan Karet 94 9 80 

6 Selimut Topi Rumbai 60 3 57 

7 Selimut Topi Polos 112 11 101 

8 Selimut Jaket Kantong 150 12 138 

9 Selimut Jaket Topi 90 5 85 

10 Selimut Jaket Peang 85 5 80 

11 1 Bantal Cipir + 2 Guling 137 8 129 

12 1 Bantal Peang + 2 Guling 145 7 138 

13 2 Bantal + 2 Guling 152 10 142 

14 Bantal + Guling Batita 145 9 136 

15 Bantal Balita + 2 Guling 163 12 151 

16 Bantal Balita 89 8 81 

17 Bantal Batita 98 8 88 

18 Bantal Menyusui U 132 11 121 

19 Bantal Menyusui 118 9 109 

20 Bantal Peang 76 6 70 

21 Bantal Cipir 85 7 76 

22 Guling Balita 110 9 97 

23 Bad Cover Baby 188 8 180 

24 Bad Cover Balita 77 3 74 

25 Bad Cover + 1 Bantal Kotak + 2 Guling 162 8 154 

26 Bad Cover Balita + 1 Bantal Kotak + 2 Guling 87 3 84 

27 Balmut 105 5 100 

28 Tas Mini 87 9 78 

29 Tas Baby 178 13 165 

30 Tas Kantong Lurus 115 10 105 

31 Tas Kantong Oval 87 7 80 

32 Tas Botol Susu Tempel 126 11 115 

33 Tas Botol Susu Lepas 98 9 87 
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No Nama Produk Jumlah Defect 
Good 

product 

34 Tas Bis K 76 5 71 

35 Tas Bis B 54 4 48 

36 Tas Jumbo Perlak 75 6 67 

37 Tas Jumbo Perlak Botol 176 15 161 

38 Kasur Dacron Kecil + 1 Bantal + 2 Guling 30 1 29 

39 Kasur Dacron Besar + 1 Bantal + 2 Guling 47 2 45 

40 Kasur Busa + 1 Bantal + 2 Guling (K) 54 2 52 

41 Kasur Busa + 1 Bantal + 2 Guling (B) 45 2 43 

42 Gift Set 2 in 1 (GS + Tas Baby) 73 4 69 

43 Gift Set 3 in 1 (GS + ST + Tas Baby) 64 3 61 

44 Gift Set 4 in 1 (GS + ST + Tas Baby + BKG) 56 2 54 

45 Gift Set 5 in 1 (Kasur B + BG + ST + GS + Tas Baby) 68 3 65 

46 Apron Kawat 53 2 51 

47 Apron Jaring 73 4 69 

48 Matras 70x120x8 cm 96 5 91 

49 Matras 70x105x8 cm 104 6 98 

50 Matras 65x95x8 cm 87 4 83 

51 Alas Stroller 107 6 101 

52 Sarung Bantal Guling Baby 124 6 118 

53 Sarung Bantal Guling Batita 136 7 129 

54 Sarung Bantal Balita 98 6 92 

55 Sarung Guling Balita 116 7 109 

56 Bumper Box 70x120 cm 107 6 101 

57 Bumper Box 70x120 cm + Sprei + BG 87 4 83 

TOTAL   5762 413 5349 

Sumber : Data Sekunder Monica Collection (2019) 
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Tabel 4.25 

Data Produk Cacat & Tidak Cacat Monica Collection 

Semarang, 28 Februari  2019 

 

No Nama Produk Jumlah Defect 
Good 

Product 

1 Gendongan Samping 140 18 122 

2 Gendongan Samping Topi 95 10 85 

3 Gendongan Samping Bantal 115 13 102 

4 Gendongan Sling 97 9 88 

5 Gendongan Karet 98 7 91 

6 Selimut Topi Rumbai 77 6 71 

7 Selimut Topi Polos 95 6 89 

8 Selimut Jaket Kantong 87 7 80 

9 Selimut Jaket Topi 90 8 82 

10 Selimut Jaket Peang 78 4 74 

11 1 Bantal Cipir + 2 Guling 125 10 115 

12 1 Bantal Peang + 2 Guling 155 12 143 

13 2 Bantal + 2 Guling 113 8 105 

14 Bantal + Guling Batita 150 13 137 

15 Bantal Balita + 2 Guling 144 12 132 

16 Bantal Balita 95 11 84 

17 Bantal Batita 85 10 75 

18 Bantal Menyusui U 110 10 100 

19 Bantal Menyusui 97 9 88 

20 Bantal Peang 70 7 63 

21 Bantal Cipir 93 8 85 

22 Guling Balita 100 9 91 

23 Bad Cover Baby 167 10 157 

24 Bad Cover Balita 86 4 82 

25 Bad Cover + 1 Bantal Kotak + 2 Guling 89 5 84 

26 Bad Cover Balita + 1 Bantal Kotak + 2 Guling 75 3 72 

27 Balmut 105 11 94 

28 Tas Mini 95 6 89 

29 Tas Baby 150 10 140 

30 Tas Kantong Lurus 120 9 111 

31 Tas Kantong Oval 96 7 89 

32 Tas Botol Susu Tempel 135 11 124 

33 Tas Botol Susu Lepas 100 13 87 
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No Nama Produk Jumlah Defect 
Good 

Product 

34 Tas Bis K 70 5 65 

35 Tas Bis B 65 7 58 

36 Tas Jumbo Perlak 82 9 73 

37 Tas Jumbo Perlak Botol 168 10 158 

38 Kasur Dacron Kecil + 1 Bantal + 2 Guling 40 2 38 

39 Kasur Dacron Besar + 1 Bantal + 2 Guling 43 3 40 

40 Kasur Busa + 1 Bantal + 2 Guling (K) 43 2 41 

41 Kasur Busa + 1 Bantal + 2 Guling (B) 50 3 47 

42 Gift Set 2 in 1 (GS + Tas Baby) 75 4 71 

43 Gift Set 3 in 1 (GS + ST + Tas Baby) 70 4 66 

44 Gift Set 4 in 1 (GS + ST + Tas Baby + BKG) 67 4 63 

45 Gift Set 5 in 1 (Kasur B + BG + ST + GS + Tas Baby) 55 2 53 

46 Apron Kawat 45 3 42 

47 Apron Jaring 68 5 63 

48 Matras 70x120x8 cm 97 8 89 

49 Matras 70x105x8 cm 98 5 93 

50 Matras 65x95x8 cm 76 6 70 

51 Alas Stroller 116 8 108 

52 Sarung Bantal Guling Baby 105 6 99 

53 Sarung Bantal Guling Batita 121 8 113 

54 Sarung Bantal Balita 94 5 89 

55 Sarung Guling Balita 105 6 99 

56 Bumper Box 70x120 cm 98 7 91 

57 Bumper Box 70x120 cm + Sprei + BG 78 4 74 

TOTAL   5456 422 5034 

Sumber: Data Sekunder Monica Collection (2019) 

Selain data yang peniliti dapatkan dari perusahaan Monica 

Collection, peneliti juga mendapatkan data dengan  hasil wawancara 

berupa data produksi, good product, defect porduct bantal balita, 

gendongan samping, tas mini tiap minggu pada bulan Januari dan Februari. 

Berdasarkan hasil wawancara, pemilik usaha juga menetapkan batas untuk 

defect product setinggi 5% pada setiap periode produksinya.  Berikut 

adalah data-data tersebut : 
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a. Gendongan Samping 

                                Tabel 4.26 

                         Data Ratio Defect Product Gendongan Samping 

                    Januari & Februari 2019 

 

Minggu  

Rencana 

Produksi 
Good Product 

Defect 

Product 

Ratio Defect 

Product 

Jan Feb Jan Feb Jan Feb Jan Feb 

I 35 30 31 26 4 4 11 13 

II 20 45 18 39 2 6 10 13 

III 25 25 22 22 3 3 12 12 

IV 30 40 27 35 3 5 10 12,5 

                Sumber : Data primer yang diolah (2019)  

 

Gambar 4.13 

Grafik Quality Filter Mapping Gendongan Samping 

Monica Collection 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

Dapat dilihat jika pada bulan Januari jumlah defect yang dihasilkan 

dari kegiatan produksi gendongan samping Monica Collection mengalami 

peningkatan dari minggu ke 1 hingga minggu ke 4 dan kecenderungan 

defect yang dihasilkan melebihi dari batas yang ditetapkan perusahaan 

sebesar 5%. Di bulan Februari defect yang dihasilkan juga masih serupa 

dengan bulan Januari yaitu masih diatas 5%. Itu artinya terdapat 

kesalahan-kesalahan yang berulang kali terjadi dan tidak kunjung 

diperbaiki, sehingga defect selalu meningkat. Adapun defect yang 

ditimbulkan untuk gendongan samping berupa penjahitan sambungan ring 
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yang tidak rapi, yang membuat sambungan tidak kuat. Hal tersebut bisa 

terjadi karena kurangnya pengawasan, tidak adanya prosedur-prosedur 

operasi standar dari perusahaan dan lelahnya operator mesin jahit yang 

meimiliki beban tugas yang tinggi.  

b. Bantal Balita 

           Tabel 4.27 

Data Ratio Defect Product Bantal Balita 

         Januari 2019 

Minggu  

Rencana 

Produksi 
Good Product 

Defect 

Product 

Ratio Defect 

Product 

Jan Feb Jan Feb Jan Feb Jan Feb 

I 20 20 19 18 1 2 5 10 

II 25 20 23 17 2 3 8 15 

III 20 20 18 18 2 2 10 10 

IV 24 25 21 22 3 3 12,5 12,0 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

Gambar 4.14 

Grafik Quality Filter Mapping Bantal Balita 

Monica Collection 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

Untuk defect bantal balita Monica Collection pada bulan Januari 

minggu 1 setinggi 5%. Artinya defect yang dihasilkan masih dalam batas 

standar perusahaan. Namun seiring dengan berjalannya kegiatan produksi 

defect mengalami peningkatan yang signifikan hingga menyentuh angka 

15% pada bulan Februari minggu ke 2 hal tersebut mungkin dikarenkan 

juga tingginya pesanan yang masuk ke perusahaan. Setelah itu pada 
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minggu ke 3 mengalami penurunan hingga 10% dan kembali naik lagi 

hingga 12% pada minggu ke 4 bulan Februari. Defect yang muncul untuk 

produk bantal balita adalah kain yang kotor karena lokasi produksi yang 

kurang bersih, selain itu tidak rapi dalam menjahit sehingga pada saat diisi 

dakron busa, busa menonjol keluar. Dari semua defect  terssebut 

kemunkinan timbulnya defect  adalah ketidaktelitian karyawan dalam 

mengejarkan penjahitan yang disebabkan oleh operator mesin jahit yang 

terlalu lelah karena beban tugas yang berlebih, selain itu tidak adanya 

standar prosedur dari perusahaan juga berpengaruh terhadap 

kekonsistenan kualitas produk. 

c. Tas mini  

          Tabel 4.28 

    Data Ratio Defect Product Tas Mini 

         Januari 2019 

Minggu  

Rencana 

Produksi 
Good Product 

Defect 

Product 

Ratio Defect 

Product 

Jan Feb Jan Feb Jan Feb Jan Feb 

I 20 20 18 18 2 2 10 10 

II 20 25 19 22 1 3 5 12 

III 25 25 22 22 3 3 12 12 

IV 22 30 19 25 3 5 13,6 16,7 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 
   

 

 

 

 

Gambar 4.15 

Grafik Quality Filter Mapping Tas Mini 

 Monica Collection 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 
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Untuk defect tas mini pada bulan Januari minggu 1 melebihi dari 

standar perusahaan yaitu setinggi 10%. Namun seiring dengan berjalannya 

kegiatan produksi defect mengalami peningkatan yang signifikan hingga 

menyentuh angka 15% pada bulan Februari minggu ke 2. Setelah itu pada 

minggu ke 3 mengalami penurunan hingga 10% dan kembali naik lagi 

hingga 12% pada minggu ke 4 bulan Februari. Defect yang terjadi pada 

produk tas mini adalah pada pemasangan resleting yang tidak pas, 

sehingga pada bagian ujung resleting mudah lepas ketika diisi dakron. Hal 

ini terjadi karena sama halnya dengan 2 produk sebelumnya yaitu tidak 

adanya standar prosedur dari perusahaan dan kurangnya krontrol pada 

kegiatan produksi. 

4.3.4 Analisis Minimasi Waste Dengan Menggunakan Diagram Sebab-

Akibat Untuk Mencari Akar Penyebab 

Waste yang muncul pada kegiatan produksi pasti memiliki sebab-

akibatnya. Sebab-akibat dari waste tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor-

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

pengukuran. Oleh karena itu perlu dilakukanya analisa mendalam setelah 

melakukan identifikasi menggunakan VALSAT untuk mencari akar dari 

munculnya waste  tersebut. Analisa dapat dilakukan dengan menggunakan 

diagaram Ishikawa atau fish bone untuk mencari akar masalah. Berikut 

adalah gambaran penyebab timbulnya waste pada Monica Collection: 

a. Inventory 

Berdasarkan hasil identifikasi menggunakan supply chain response 

matrix. Terdapat waste  inventory pada Monica Collection. Penyebab 

timbulnya waste ini dikarenakan tidak menggunakan metode perencanaan 

pemesanan karena pemilik usaha memang tidak mengerti bagaimana 

menerapkan metode EOQ pada kegiatan pemesanan bahan baku. Sehingga 

penumpukan kain-kain sisa terutama kain jenis katun local dan Jepang 

menjadi banyak. Selain itu dalam penyimpanan bahan baku, pemilik usaha 

tidak melakukan pencatatan barang-barang di gudang. Hal tersebut 
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dkarenakan pemilik usaha malas melakukan pencatatan dan hanya 

mengandalkan cek inventory digudang. Sehingga terdapat penumpukan 

bahan baku – bahan baku lama digudang yang terelepas dari pantauan. 

Berikut adalah diagram fish bone untuk waste inventory : 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gambar 4.16 

Fish Bone Diagram Inventory 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

b. Waiting Time  

Hasil identifikasi waiting time menggunakan process activity mapping 

menunjukan jika kegiatan yang bernilai tambah jauh lebih sedikit 

dibandingkan yang tidak memiliki nilai tambah pada proses produksi 

gendongan samping, tas mini, dan bantal balita Monica Collection. Selain 

itu kegiatan yang tidak bernilai tambah memiliki waktu yang cukup lama. 

Dalam kasus ini kegiatan yang memiliki pengaruh yang besar terhadap 

waste waiting time  adalah terjadinya antrian atau menunggu penggantian 

produk yang lama. Ini menyebabkan kegiatan produksi berjalan lama dan 

tidak dapat terselesaikan secara tepat waktu. Sehingga terjadi 

keterlambatan pengiriman pesanan kepada konsumen. Adapun penyebab 

timbulnya berdasarkan hasil analisa peneliti adalah kurangnya jumlah 

mesin dan operator mesin jahit yang dikarenakan faktor modal. Di sisi lain 

yang menyebabkan timbulnya waste  ini adalah  berasal dari factor metode, 

dimana 2 pekerjaan dikerjakan oleh orang yang sama pada tahap menjahit. 
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Operator mesin jahit harus menyelesaikan tugas dari tahap sebelumnya 

untuk menyambungkan pola dan menyelesaikan tugas untuk menjahit 

lubang  untuk mengisi dakron. Berikut adalah diagram fish bone untuk 

waste waiting time : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 

Fish Bone Diagram Waiting Time 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

c. Transportation 

Berdasarkan hasil identifikasi menggunakan process activity 

mapping. Waste transportation memang tidak terlalu memilik pengaruh 

kerugian yang besar dalam kegiatan produksi. Namun pada saat peneliti 

melakukan observasi lapangn terdapat arus track back pada kegiatan 

perpindaan dari menjahit menuju tahap filling, kemudian kembali lagi ke 

tahap jahit. Hal ini membuat kegiatan produksi di Monica Collection tidak 

dapat berjalan optimal. Kasus seperti ini biasanya disebabkan oleh layout 

yang salah. Sehingga kegiatan produksi tidak berjalan secara optimal. 

Kasus ini dapat di selesaikan dengan menata ulang layout yang ada, 

sehingga waste transportation dapat dikurangi dan optimalisasi kegiatan 
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produksi dapat ditingkatkan. Berikut adalah diagram fish bone untuk waste 

transportation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 

Fish Bone Diagram Transportation 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

d. Defect  

Berdasarkan identifikasi dengan menggunakan quality filter mapping 

,waste defect pada Monica Collection cenderung mengalami peningkatan 

dan rata-rata peningkatan melebihi dari standar perusahaan yaitu 5%. Ada 

beberpa faktor yang menyebabkan timbulnya waste ini yaitu faktor 

manusia dan faktor metode. Dari faktor manusia kemungkinan yang terjadi 

adalah tenaga kerja yang kurang terlatih, karena perusahaan tidak 

mensyaratkan calon pekerjanya harus memiliki sertifikat keterampilan 

dibidang menjahit. Sehingga perusahan harus melatih terlebih dahulu 

sebelum di pekerjakan. Selain itu kelelahan dalam bekerja juga dapat 

menyebakan defect muncul. Hal ini mungkin terjadi karena pada operator 

mesin jahit mengerjakan 2 tugas sekaligus. Kemungkinan karena beban 

tugas yang terlalu berlebih membuat kinerja karyawan menurun dan 

menyebabkan ketidaktelitian dalam pengerjaan. Dari faktor metode, 

penyebab timbulnya defect adalah tidak adanya standar oprosedur dari 

perusahaan dan kurangnya control atau pengawasan dalam kegiatan 

produksi. karena waste defect ini perusahaan harus mengeluarkan biaya 

tambahan yang seharusanya tidak perlu untuk melakukan rework pada 
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produknya. Bahkan buruknya hal itu terjadi setiap bulan. Oleh karena itu 

perlu adanya perbaikan guna untuk menekan defect. Sehingga perusahaan 

tidak perlu mengeluarkan biaya berlebih untuk melakukan rework. Berikut 

adalah diagram fish bone untuk waste defect: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 

Fish Bone Diagram Defect 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 
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4.3.5 Solusi Rancangan Minimalisasi Waste Dengan Menggunakan 

Metode 5W+1H 

 

Setelah hasil analisa menggunakan diagram fish bone telah 

ditemukan akar atau sumber timbulnya waste. Maka langkah 

selanjutnya yang dilakukan adalah membuat rancangan untuk 

meminimalisasi waste inventory, transportation, waiting time, dan 

defect dengan menggunakan metode 5W+1H.  

 

a. Inventory 

Berdasarkan hasil analisa dengan diagram fish bone. Akar  dari 

penyebab timbulnya waste tersebut dikarenakan faktor metode, 

dimana pemilik usaha dalam melakukan pemesanan bahan baku kain 

tidak menggunakan metode EOQ untuk melihat kebutuhan yang 

akan digunakan. Adapun pemilik usaha Monica Collection tidak 

menerapkan metode tersebut karena tidak mengerti cara 

menggunakannya. Selain itu pemilik usaha juga tidak 

memproyeksikan kebutuhan bahan baku untuk permintaan kedepan. 

Sehingga perusahaan tidak siap ketika adanya pertambahan pesanan 

atau pengurangan jumlah pesanan di masa depan. Selain itu juga 

dapat terjadi penumpukan-penumpukan kain yang seharusnya masih 

dapat digunakan karena tidak adanya system pencatatan yang jelas 

untuk Inventory di Monica Collection. Oleh karena itu rancangan 

meminimalkan waste dengan metode 5W+1H dapat dibuat sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.29 

Rancangan Minimasi Waste Inventory  

Dengan Metode 5W+1H Monica Collection 

5W+1H  Rancangan  

What 

 (apa  rencana perbaikan?) 

Perbaikan system pemesanan dengan 

menggunakan EOQ  

Who 

(siapa yang melakukan 

perbaikan?) 

Pemilik usaha Monica Collection 

Where 

(dimana dilakukan perbaikan) 

Gudang penyimpanan bahan baku 

kain Monica Collection 

Why 

(Mengapa rancangan tersebut 

perlu dilakukan?) 

Agar pemilik dapat merencanakan 

jumlah pemesanan bahan baku sesuai 

dengan yang dibutuhkan 

When 

(Kapan seharusnya dilakukan 

perbaikan?) 

Perbaikan dilakukan sebelum pemilik 

usaha akan membeli bahan baku 

kembali 

How 

(Bagaimana caranya atau tahap 

melakukan perbaikan?) 

1. Membuat proyeksi permintaan 

konsumen untuk 1 tahun 

2. Membuat pesanan bahan baku 

dengan metode EOQ 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

b. Waiting time 

Berdasarkan hasil anailisa fish bone, akar dari timbulnya waste 

waiting time disebabkan oleh 2 faktor yaitu factor mesin dan factor 

metode. Dari factor mesin memiliki akar masalah terbatasnya modal 

untuk membeli tambahan mesin jahit baru. Hal ini berakibat pada 

kecepatan produksi khususnya pada tahap penjahitan dimana hanya 

mengandalkan 3 mesin jahit saja Dari faktor metode terjadi tugas 

ganda dimana operator mesin harus melakukan 2 tugas sekaligus, 

yaitu tugas menjahit potongan pola agar memiliki bentuk dan 

menjahit kembali lubang barang yang telah diisi dengan dakron. Hal 
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tersebut menyebabkan terjadinya penumpukan antrian yang sangat 

banyak.  

Tabel 4.30 

Rancangan Minimasi Waste Waiting Time  

Dengan Metode 5W+1H Monica Collection 

5W+1H  Rancangan  

What 

 (apa  rencana perbaikan?) 

Perbaikan metode proses produksi 

 

Who 

(siapa yang melakukan 

perbaikan?) 

Pemilik usaha Monica Collection 

Where 

(dimana dilakukan perbaikan) 

Tempat produksi  

Why 

(Mengapa rancangan tersebut 

perlu dilakukan?) 

agar karyawan dapat focus dengan 

pekerjaanya dan tercipta beban 

pekerjaan yang adil 

When 

(Kapan seharusnya dilakukan 

perbaikan?) 

Sebelum kegiatan produksi 

berlanjut 

How 

(Bagaimana caranya atau tahap 

melakukan perbaikan?) 

Penerapan metode line balancing 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

c. Transportation 

Akar dari timbulnya waste transportation disebabkan oleh 

faktor lingkungan dimana ketika peneliti melakukan observasi 

lapangan, layout pada Monica Collection tidak tertata atau 

terstruktur dengan rapi sehingga arus perputaran produksi 

menjadi tidak jelas. Selain itu lokasi tempat produksi yang 

sempit juga menjadi salah satu penyebab layout sulit diubah. Hal 

tersebut mengakibatkan arus  track back pada proses produksi. 
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Tabel 4.31 

Rancangan Minimasi Waste Transportation 

Dengan Metode 5W+1H Monica Collection 

5W+1H  Rancangan 

What 

 (apa  rencana perbaikan?) 

Penataan ulang layout  

Who 

(siapa yang melakukan 

perbaikan?) 

Pemilik usaha dan karyawan 

Monica Collection 

Where 

(dimana dilakukan perbaikan) 

Ruang kerja produksi karyawan 

Monica Collection 

Why 

(Mengapa rancangan tersebut 

perlu dilakukan?) 

Agar arus produksi lancer dan 

tidak terjadi arus track back yang 

tidak efektif 

When 

(Kapan seharusnya dilakukan 

perbaikan?) 

Penataan ulang dilakukan ketika 

perusahaan tidak melakukan 

kegiatan produksi atau pada saat 

libur 

How 

(Bagaimana caranya atau tahap 

melakukan perbaikan?) 

- Membuat gambaran 

rancangan perbaikan layout  

- Melakukan perhitungan 

seberapa efektif rancanagan 

tersebut 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

d. Defect  

Waste defect berdasarkan analisa diagram fish bone berakar dari 

tenaga kerja yang tidak memiliki pengalaman maupun 

pendidikan dibidang menjahit. Selain itu kurangnya QC (Quality 

Control) pada kegiatan produksi yang menyebabkan barang 

yang cacat masuk ke tahap selanjutnya. 
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Tabel 4.32 

Rancangan Minimasi Waste Defect  

Dengan Metode 5W+1H Monica Collection 

5W+1H  Rancangan 

What 

 (apa  rencana perbaikan?) 

Pembuatan SOP (standar operasional 

prosedur) 

Who 

(siapa yang melakukan 

perbaikan?) 

Pemilik usaha dan karyawan Monica 

Collection 

Where 

(dimana dilakukan perbaikan) 

Pada ruang produksi Monica 

Collection 

Why 

(Mengapa rancangan tersebut 

perlu dilakukan?) 

Agar defect dapat berkurang dan 

meminimalkan biya rework 

When 

(Kapan seharusnya dilakukan 

perbaikan?) 

Sebelum kegiatan produksi 

How 

(Bagaimana caranya atau tahap 

melakukan perbaikan?) 

- Menyusun standar-standar proses    

   produksi perusahaan 

- - Menambah kegiatan controling 

Sumber : Data primer yang diolah (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 


