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BAB V 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

5.1. Analisis Pemborosan (Waste) 

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pembobotan waste, diketahui bahwa 

waste kritis yang memiliki bobot tertinggi adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.1. Hasil analisis waste berdasarkan kuesioner pembobotan waste 

No. Waste Bobot 

(rata-rata) 

1 Inappropriate Processing (Proses yang tidak sesuai) 3,57 

2 Unnecessary Movement  (Gerakan yang tidak perlu) 3,29 

3 Waiting (Waktu menunggu lama) 2,29 

4 Excessive Transportation (Transportasi yang berlebihan) 2 

5 Unnecessary Inventories (Persediaan yang tak perlu) 1,57 

6 Defect (Kecacatan produk) 1,14 

7 Over Production (Produksi berlebih) 1 

 

Sedangkan berdasarkan Current State Mapping dan Process Activity Mapping 

telah diidentifikasi waste yang kritis adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.2. Hasil analisis waste berdasarkan Current State Mapping dan 

Process Activity Mapping 

No. Waste Waktu 

1 Waiting (menunggu yang lama) 49 hari 

2 Inappropriate Processing (Proses yang tidak sesuai) 7,46 menit 

3 Unnecessary Movement (Gerakan yang tidak diperlukan) 7,12 menit 

 

Adapun pemborosan waiting terjadi pada proses penyimpanan barang 

yang lama hampir 49 hari. Pemborosan inappropriate processing terjadi pada 

aktivitas mencari lokasi penyimpanan 3,69 menit dan mencari barang 3,77 
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menit. Sedangkan pemborosan unnecessary movement  terjadi pada aktivitas 

mengambil alat bantu pada proses penyisihan 3,78 menit dan pada proses 

pengambilan 3,34 menit. Dari kedua analisis diatas terdapat perbedaan 

mengenai tingkat prioritas pemborosan waiting yang dapat menunjukkan 

bahwa pihak gudang lebih berfokus pada aktivitas gudang dari pada lama 

waktu penyimpanan barang. Sehingga berdasarkan penelitian ini waste yang 

harus diprioritaskan adalah waste of waiting. 

5.2. Analisis Penyebab dan Upaya Perbaikan 

Waste yang telah diidentifikasi kemudian di analisis penyebabnya 

menggunakan  Fshbone Diagram dan Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA) untuk menemukan penyebab prioritas untuk dilakukan upaya 

perbaikan. Adapun penyebab yang menjadi prioritas berdasarkan analisis 

FMEA dengaan nilai RPN yang tinggi adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.3. Hasil analisis penyebab waste berdasarkan kuesioner FMEA 

Failure Mode Effect of failure Cause of failure Current conttrol RPN 

Menyimpan 

barang terlalu 

lama 

Menghambat proses 

pengambilan barang 

Persediaan meningkat 

dan berpotensi 

mengganggu aktivitas 

lainnya 

Melakukan 

perencanaan 

pembelian spare part 

yang lebih akurat dan 

terjadwal dengan baik 

196 

Mencari 

lokasi 

penyimpanan 

Menghabiskan lebih 

banyak tenaga 

Posisi rak 

membelakangi pekerja 

Mengubah posisi rak 

yang lebih baik 

144 

Pekerja salah 

menempatkan barang 

Penomoran atau 

penamaan rak dan 

area penyimpanan 

kurang jelas 

Membuat penomoran / 

penamaan rak yang 

jelas dan mudah 

dipahami 

168 

Mencari 

barang 

Pengambilan barang 

membutuhkan tenaga 

ekstra 

Kondisi penataan 

barang yang kurang 

baik 

Menerapkan 5S dalam 

pengelolaan barang 

196 

Mengambil Memperlama proses Lokasi penyimpanan Menentukan lokasi 168 
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alat bantu penempatan barang 

dan pengambilan 

barang 

alat belum ditentukan penyimpanan alat 

 

Dari penyebab di atas akan diberikan usulan perbaikan sebagai upaya 

untuk menghilangkan aktivitas yang tidak bernilai tambah  (NVA) di gudang 

spare part PT Petro Jordan Abadi berdasarkan hasil perhitungan nilai RPN. 

Adapun upaya perbaikan diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Perbaikan perencanaan pembelian spare part dengan berdasarkan pola 

tingkat kerusakan sehingga diharapkan pembelian spare part dapat 

lebih akurat. 

2. Mereposisi rak 01,02,03,04 karena posisi rak tersebut saat ini 

membelakangi pekerja sehingga menyulitkan pekerja dalam melakukan 

pengawasan. Adapun usulan perbaikan layout ditampilkan pada gambar 

berikut : 

 

Gambar 5.1. Layout awal gudang 
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Gambar 5.2. Layout usulan perbaikan 

Dengan mengubah layout seperti di atas dapat mengurangi jarak 

perpindahan pekerja dari 7-30 meter menjadi 7-20 meter, 

sehingga pengambilan atau peletakkan barang pada rak yang 

semula ±4,5 menit dapat berubah menjadi ±3 menit saja. 

Adapun perbandingan layout awal dengan layout usulan dapat 

dilihat dari sisi fungsi objektif keduanya. 

Fungsi objektif (layout awal) = waktu x jarak x frekuensi 

= 4,5 x 18,5 x 16 = 1332 

Fungsi objektif (layout usulan) = waktu x jarak x frekuensi 

 = 3 x 13,5 x 16 = 648 

3. Menerapkan Racking/Zone Number. Racking/Zone Number 

merupakan alat bantu visual yang dapat membantu dan 

mempermudah setiap operator dalam mengidentifikasi dan 

menemukan lokasi dari penyimpanan material yang telah diatur, 

maka dibuat kode dari lokasi penempatan barang yang 

berdasarkan ZABLS (zone-aisle-bay-level-slot). 
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4. Perbaikan kondisi penyimpanan barang mengggunakan 5S (Seiri, 

Seiton, Seiso, Seketsu dan Shitsuke) sebagaimana berikut : 

a. Seiri (Sort / ringkas / pemilahan) 

Melakukan proses pemilahan barang antara barang yang 

terpakai maupun barang yang tak terpakai serta pemberian 

label berdasarkan jenis barang. 

b. Seiton (Set In Order / rapi / penataan) 

1) Pengelompokkan spare part berdasarkan jenis dan 

ukurannya. Memindah barang ke lokasi yang 

ditentukan. 

2) Penataan palet dan rak serta memberikan garis batas 

antar area penyimpanan. 

3) Penataan barang dengan memberikan jarak antar barang 

dan mengurangi tumpukkan sehingga mempermudah 

proses pengambilan barang. 

 

c. Seiso (Shine / resik / pembersihan) 

Melakukan kegiatan kebersihan gudang agar gudang terlihat 

rapi dan nyaman bagi pekerja maupun customer yang datang. 

Setelah itu melakukan perawatan (Seiketsu) dan rajin 

(Shitsuke) agar 3S yang sudah diterapkan dapat berjalan 

dengan baik. 

5. Menentukan lokasi penyimpanan alat yang jelas dan saling 

berdekatan dengan lokasi pemeriksaan barang sehingga 

diharapkan tidak ada delay pada proses penyisihan maupun 

pengambilan barang. Dengan luas lokasi berukuran 3x4 meter 

yang ditetapkan berdasarkan dimensi alat bantu yang ada di 

gudang. 
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Tabel 5.4. Dimensi alat bantu gudang 

 

No. Nama alat 

bantu 

Jumlah  Satuan Dimensi 

(PxL) 

Luas 

1 Forklift 1 Unit 2x4 meter 8 m2 

2 Hand stacker 1 Unit 1x1,5 meter 1,5 m2 

3 Hand pallet 1 Unit 0,8x1,6 mter 1,28 m2 

4 Troli barang 1 Unit 0,5x1 meter 0,5m2 

Total 11,28 m2 

 

5.3. Analisis Perbandingan 

Analisis perbandingan dapat diketahui berdasarkan Current State Mapping 

dan Future State Mapping. Perbandingan tersebut ditampilkan pada tabel 5.5. 

Tabel 5.5. Perbandingan Current State Mapping dan Future State Mapping 

No. Proses kerja Current State 

Mapping (menit) 

Future State 

Mapping (menit) 

Selisih  

(menit) 

1 Pemeriksaan 5,13 5,13 0 

2 Input data 3,24 3,24 0 

3 Pelabelan 3,01 3,01 0 

4 Penyisihan 12,29 4,82 7,47 

5 Pengambilan 14,18 7,07 7,11 

6 Pengisian form 2,12 2,12 0 

Total Waktu 39,97 25,39 15,58 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui terdapat pengurangan waktu 15,58 menit 

pada aktivitas proses gudang spare part.  Pengurangan waktu tersebut berasal 

dari aktivitas yang tidak bernilai tambah (NVA) yang telah dihilangkan. 

Sedangkan untuk mengetahui perbandingan waktu tunggu penyimpanan 

barang butuh perhitungan waktu lebih lanjut setelah menerapkan upaya 

perbaikan benar-benar dilakukan. 


