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PEMBAHASAN 

 

 

 

 

5. 1. Analisis Value Stream Mapping dan Ergonomi 

 

 

Value stream mapping kondisi awal yang ada pada gambar menggambarkan kondisi 

proses buffing panel upright PT. Yamaha Indonesia. Dari value stream mapping 

tersebut dapat diketahui proses aliran bahan baku, mulai dari bahan dikirim oleh bagian 

sanding panel upright hingga kabinet dikirim kebagian setting handling. Beberapa 

kabinet diproses dengan cara yang berbeda. Untuk kabinet warna yaitu PM, PW, dan 

PWH buffing dimulai dari 8 head buff, edge buff, high polish, ryoto kasar, ryoto halus, 

kemudian ryoto finish. Sedangkan untuk kabinet PE proses buffing dimulai dari 8 head 

buff, edge buff, high polish, ryoto halus, kemudian ryoto finish. Perbedaan ini terjadi 

karena jenis cat yang digunakan untuk kabinet warna dan kabinet PE berbeda. Sehingga 

kabinet warna cenderung membutuhkan buffing yang lebih lama agar hasil lebih 

maksimal. Pengerjaan untuk kabinet warna dan kabinet PE juga dibedakan dari segi 

operator, proses ryoto kabinet warna dikerjakan oleh 2 orang. Sedangkan 8 orang lainya 

mengerjakan ryoto kabinet PE. 

 

 

 Selain alur proses buffing, dari value stream mapping juga dapat diketahui waktu 

siklus yang dibutuhkan tiap proses untuk mengerjakan kabinet tiap model. Dari value 

stream mapping diketahui bahwa waktu siklus tertinggi terjadi pada proses 8 head buff 

dengan waktu siklus sebesar 191,14 menit. Namun pada mesin 8 head buff memiliki 16 
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kapasitas, sehingga dapat meningkatkan output 8 head buff. Kemudian dari value 

stream mapping juga dapat dilihat lead time yang terjadi untuk proses buffing panel 

upright adalah sebesar 1,29 hari. Artinya target kabinet yang masuk ke proses buffing 

membutuhkan waktu sebesar 1,29 hari untuk diproses sampai ke setting handling. Lead 

time proses paling besar terjadi pada bagian edge buff dan  ryoto halus yaitu 0,39 hari 

dan 0,34 hari. Sehingga diperlukan perhatian untuk mengurangi lead time pada bagian 

edge buff dan ryoto halus. Tingginya nilai lead time ini sebanding dengan tingginya 

inventory pada kedua proses tersebut, yaitu 242 pcs pada edge buff dan 210 pcs pada 

ryoto halus. 

  

  

 Pada value stream mapping juga dapat dilihat persentase aktivitas value added 

dan non value added yang dilakukan oleh operator buffing panel upright. Hasil 

menunjukkan bahwa operator buffing panel upright melakukan 79% aktivitas value 

added dan 21% aktivitas non value added. Aktivitas non value added tersebut terdiri 

dari beberapa aktivitas dengan nilai persetas pekerjaan tambahan sebeasr 6% dan 

persentase margin pekerjaan sebesar 11%. Tingginya aktivitas margin pekerjaan 

tersebut karena proses ambil bahan masih dilakukan tiap 1 rak oleh operator, sehingga 

operator banyak melakukan aktivitas non value added. Sedangkan tingginya pekerjaan 

tambahan terjadi karena hasil buffing masih terdapat temuan repair, sehingga ada 

pekerjaan tambahan untuk repair kabinet. 

 

 

 Dari segi ergonomi yang ditambakan kedalam value stream mapping, dapat 

diketahui beban kerja fisik untuk setiap proses, dimana menghasilkan %CVL 8 head 

buff sebesar 10,89%, %CVL edge buff sebesar 13,29%, %CVL high polish sebesar 

11,78%, %CVL ryoto kabinet warna sebesar 23,11%, %CVL ryoto kabinet case sebesar 

25,06%, dan %CVL ryoto kabinet side sebesar 13,44%. Dari hasil tersebut diketahui 

bahwa beban kerja fisik yang diberikan kepada operator tidak mengakibatkan kelelahan 

karena dari setiap %CVL masih dibawah 30% sehingga masih memungkinkan untuk 

dilakukan penambahan pekerjaan. Jika dilihat dari %CVL tiap mesin, diketahui bahwa 

beban kerja fisik pada tiap mesin berbeda-beda, dimana %CVL mesin ryoto cenderung 
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memiliki nilai yang lebih besar. Perbedaan ini dapat dipengaruhi karena pada mesin 

ryoto, operator melakukan aktivitas pengangkatan yang lebih lama.  

 

 

Pengurangan waste pada penelitian ini berdampak pada beban kerja dari 

operator. Dimana dengan pengurangan waste berupa aktivitas non value added akan 

mengurangi beban pekerjaan operator jika tidak diganti dengan aktivitas value added. 

Sehingga pada penelitian selanjutnya diperlukan pemerataan beban kerja dan 

pengurangan jumlah operator untuk menambahkan aktivitas value added dan 

mengoptimalkan beban kerja operator. Pengurangan operator nantinya dapat merubah 

pembagian kerja dari 2 shift kerja menjadi 1 shift kerja. Perbaikan ini dapat menjadi 

keuntungan bagi perusahaan dan operator. Perusahaan dapat meningkatkan 

produktivitasnya, sedangkan dari segi operator dapat mengurangi potensi stress kerja, 

hal ini karena sistem circadian mengatur tubuh untuk bekerja atau beraktivitas di siang 

hari (ergotrophic phase) dan beristirahat dan mengumpulkan energi kembali di malam 

hari (throtopic phase) sehingga jika pada malam hari bekerja maka operator akan 

berpotensi mengalami peningkatan stress (Chie dan Zuraida, 2013).  

 

 

Pada analisa postur kerja buffing panel upright, diketahui nilai postur kerja pada 

mesin 8 head buff dan high polish memiliki skor reba 5 dan 6 yang berarti memiliki 

level resiko medium, sedangkan untuk pekerjaan edge buff dan ryoto memiliki resiko 

cidera yang tinggi dengan nilai reba sebesar 10 dan 8. Hal ini berarti pada mesin edge 

buff dan ryoto terdapat waste dari segi motion. Nilai postur kerja yang tinggi disebabkan 

karena ada postur yang tidak normal saat melakukan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan 

produktivitas dari operator menjadi menurun (Arfiasari, 2014), sehingga terjadi 

pemborosan dan diperlukan perbaikan pada postur kerja yang tidak normal. Contoh 

postur kerja yang tidak normal yaitu pekerjaan edge buff dimana operator terlalu 

membungkuk saat mengoperasikan edge buff. Selain itu pada segmen pinggang terjadi 

perputaran karena proses pengerjaan edge buff berjalan. Sedangkan pada proses ryoto 

kondisi postur paling buruk terjadi ketiak proses bilas muka bagian tengah kabinet, hal 

ini menyebabkan operator harus membungkuk ketiaka melakukan bilas muka.  
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5. 2. Analisis Waste 

 

 

Dari hasil perhitungan dan identifikasi waste yang dilakukan sebelumnya, didapatkan 

waste seperti pada tabel 4.22. Waste yang telah diketahui kemudian dilakukan 

identifikasi terhadap penyebab tersebut. Sehingga didapatkan hasil seperti pada tabel 

4.23. Hasil pada tabel 4.23 kemudian dianalisa berdasarkan mesin-mesin yang ada. 

 

 

1. 8 Head Buff 

Pada mesin 8 head buff diketahui bahwa hasil dari analisa JSA dan REBA kondisi proses 

masih dapat diterima dengan nilai JSA dibawah 6 dan skor REBA 5 (sedang). Namun 

sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya lost time karena kecelakaan kerja, maka 

diperlukan perbaikan untuk mengurangi resiko bahaya yang ada. Dari tabel 4.24 

diketahui bahwa pada mesin 8 head buff terdapat potensi lost time karena terpeleset dan 

tersandung kabel compressor. Potensi lost time karena terpeleset disebabkan karena 

lantai disekitar mesin terdapat debu maupun tumpahan oli. Sedangkan lost time karena 

tersandung kabel compressor disebabkan karena kabel compressor tidak tersusun 

dengan rapi. Sebagai bentuk perbaikan dapat dilakukan perbaikan sebagai berikut. Pada 

potensi bahaya tersandung selang compressor dengan nilai JSA 3 dapat dilakukan 

perbaikan  dengan menambahkan air hose rail pada selang compressor. Perbaikan ini 

dapat merapikan selang compressor sehingga potensi bahaya tersandung selang dapat 

dikurangi. Potensi bahaya lain yang ada pada 8 head buff adalah terpeleset saat proses 

check dan tertimpa kain buff saat hendak mengambil persediaan kain buff. Dengan nilai 

JSA 4 dan 2 sebenarnya potensi bahaya ini masih dapat diterima karena nilai JSA kurang 

dari 6. Namun sebagai perbaikan dapat dilakukan pemberian tanda bahaya licin pada 

lantai tempat check dan ambil persediaan sehingga operator dapat lebih berhati-hati saat 

melewati jalan tersebut. Sedangkan untuk mencegah tertimpa kain buff pada rak kain 

buff dapat ditambahkan pembatas. 
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2. Edge Buff 

Pada proses edge buff terdapat beberapa waste seperti pada tabel 4.24. Pada waste 

environmental health and safety terdapat potensi bahaya saat pemberian wax, dimana 

wax berpotensi mental ketubuh operator dengan nilai JSA 6 (tidak dapat diterima). 

Penyebab wax mental keoperator adalah karena pemberian wax dilakukan secara 

manual menggunakan tangan. Jika tekanan yang diberikan tidak sesuai dan operator 

kurang berhati-hati maka wax berpotensi mental ketubuh operator. Pemberian wax 

menggunakan tangan secara manual juga dapat menyebabkan potensi tangan mengenai 

kain buff dengan nilai JSA 3 (dapat diterima). Bahaya saat pemberian wax ini dapat 

menyebabkan lost time pada operator apabila terjadi kecelakaan, sehingga diperlukan 

perbaikan. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan menambahkan alat bantu 

untuk pemberian wax pada mesin edge buff sehingga pemberian wax tidak dilakukan 

secara manual menggunakan tangan.  

 

 

 Selanjutnya terdapat pemborosan waiting pada mesin auto edge buff. Kabinet 

yang selesai diproses pada mesin auto edge buff harus menunggu operator edge buff. 

Hal ini juga berarti mesin auto edge buff banyak menganggur. Menganggurnya auto 

edge buff dikarenakan kapsitas auto edge buff yang masih sedikit, dengan waktu proses 

yang hampir sama hal ini kurang menguntungkan dibandingkan penggunaan edge buff, 

karena dengan output yang sama mesin auto edge buff membutuhkan waktu yang lebih 

lama untuk menyelesaikanya. Adanya waiting ini juga mengakibatkan banyaknya waste 

inventory pada bagian edge buff. Inventory yang ada merupakan kabinet yang belum 

diproses sehingga menumpuk. Hal ini sebanding dengan tingginya lead time pada 

proses edge buff yang mencapai 0,39 hari. Untuk mengurangi waiting dan inventory 

diperlukan perbaikan untuk mengoptimalkan mesin edge buff. Upaya perbaikan yang 

dapat dilakukan untuk mengoptimalkan mesin auto edge buff adalah dengan 

memindahkan beberapa kabinet ke proses auto edge buff dan menambah kapasitas auto 

edge buff. Sehingga dalam sekali penggunaan auto edge buff akan menghasilkan lebih 

banyak dan auto edge buff lebih dioptimalkan oleh operator. 
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 Waste lain yang terjadi pada proses edge buff adalah tingginya skor analisis 

REBA yaitu 10. Hal ini berarti postur kerja operator edge buff manual memiliki level 

resiko tinggi. Dengan kondisi ini pekerjaan operator menjadi kurang optimal dan akan 

memiliki potensi cidera yang tinggi. Pada saat mengoperasikan mesin edge buff manual 

terjadi postur yang tidak alami, yaitu punggung terlalu membungkuk dan terjadi putaran 

pada segmen punggung dan leher. Selain itu diperlukan gaya yang berlebih untuk 

menahan kabinet saat proses edge buff. Tingginya nilai resiko postur kerja tersebut 

mengakibatkan produktivitas operator akan berkurang (Arfiasari, 2014). Hal ini 

menyebabkan output pada bagian edge buff kurang maksimal dan menyebabkan waste. 

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan merancang ulang pembagian 

kerja, cara kerja, dan mesin edge buff. Pembagian kerja ulang dilakukan untuk 

mengurangi kapasitas penggunaan mesin edge buff secara manual. Perancangan ulang 

cara kerja dilakukan agar operator mengoperasikan mesin dengan lebih alami, 

sedangkan desain ulang mesin edge buff dilakukan dengan meninggikan meja kerja agar 

postur kerja tidak terlalu membungkuk.  

   

 

 Kemudian terdapat waste pemborosan proses edge buff pada bagian side board. 

Pemborosan terjadi karena operator harus mengerjakan buffing bagian belakang side 

board. Pada bagian belakang side board terdapat defect tare sehingga harus dilakukan 

buffing. Hal ini merupakan pekerjaan non value added, sehingga harus dihilangkan. 

Cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan tare bagian belakang kabinet side 

board adalah dengan mengganti mentory dari 1,5 mm menjadi 1 mm pada bagian spray, 

sehingga tare dapat dikurangi. Selain itu pemborosan proses juga terjadi ketika edge 

buff panjang kabinet side board. Dalam proses pengerjaanya bagian edge panjang side 

board harus dibuffing 2 kali karena kain kain buff tidak mengenai bagian ujung edge, 

hal ini merupakan pemborosan proses.  

 

 

3. High Polish 

Dari tabel 4.21 dapat dilihat waste yang terjadi pada bagian high polish. Pada mesin 

high polish terdapat kemuningkinan pemborosan lost time yang didapatkan karena 

kecelakaan kerja, yaitu potensi bahaya tangan terkena kain buff saat proses pemberian 
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wax dengan nilai JSA 6 (tidak dapat diterima). Proses pemberian wax ini dilakukan 

secara manual oleh operator dengan mengoleskan kain buff yang berputar. Dengan 

kondisi kain buff yang terututup, pandangan operator menjadi terbatas sehingga tangan 

operator berpotensi terkena kain buff saat pemberian wax. Kemungkinan bahaya ini 

dapat dikurangi jika pemberian wax dilakukan secara auto oleh mesin high polish. 

Kemungkinan bahaya lain yang ada pada mesin high polish adalah kemungkinan tangan 

terjepit roda meja dan kemungkinan meja high polish jatuh. Saat ini pada jalur roda high 

polish belum ada cover, sehingga apabila operator tidak berhati-hati dapat menyebabkan 

tangan operator terjepit roda. Sedangkan kemungkinan meja jatuh terjadi karena saat ini 

belum ada stopper pada bagian ujung conveyor. Sehingga apabila limit switch pada 

conveyor mati maka dapat menyebabkan meja high polish jatuh. 

 

 

 Waste selanjutnya adalah hasil high polish yang kurang bersih. Hasil yang 

kurang bersih dari high polish menyebabkan banyak temuan repair setelah ryoto. 

Kondisi saat ini putaran pada kain buff high polish adalah 2 kali buff dan 1 kali bilas 

dengan menggunakan wax 6Q sehingga hasil high polish kurang maksimal. Perbaikan 

yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan hasil high polish agar hasil menjadi lebih 

bersih adalah dengan mengganti settingan pada putaran buff menjadi 3 kali buff dan 2 

kali bilas dan menggunakan wax menzerna. Waste lain yang terjadi pada mesin high 

polish adalah operator yang memiliki banyak waktu luang. Dengan kondisi mesin auto, 

pekerjaan operator hanya memasang kabinet, memberikan wax, dan mengambil kabinet. 

Operator memilik waktu luang untuk menunggu proses high polish selesai, hal ini 

merupakan pemborosan. Untuk lebih memaksimalkan operator, penambahan pekerjaan 

dapat dilakukan. Waktu luang high polish dapat dialihkan untuk proses pengecekan 

setelah high polish. Pengecekan ini ditujukan agar kabinet yang akan diryoto menjadi 

lebih bersih dan mengurangi temuan repair pada bagian incheck.  

 

 

4. Ryoto Kasar, Halus, dan Finish 

Waste yang terjadi pada mesin ryoto dapat dilihat pada tabel 4.21. Dari hasil identifikasi 

diketahui bahwa dari segi environmental health and safety terdapat potensi bahaya yang 

dapat menyebabkan terjadinya lost time operator. Potensi tersebut adalah potensi 
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clemek terlilit kain buff dengan nilai JSA 6 (tidak dapat diterima). Clemek terlilit ketika 

operator salah memasang tali dari clemek. Tali dari clemek berpotensi terkena kain buff 

ketika proses ryoto. Perbaikan yang dapat dilakukan untuk mencegah terlilitnya clemek 

adalah dengan pengarahan terhadap cara penggunaan clemek yang tepat. Selain itu 

potensi bahaya lain yang dapat menyebabkan lost time adalah belum adanya penutup 

debu pada bagian kain buff. Debu hasil buff berpotensi mengenai mata operator dan 

menyebabkan lost time karena sakit mata dan alergi operator. Untuk mencegahnya dapat 

diberikan penyaring debu pada bagian atas kain buff. 

 

 

 Waste lain yang terdapat pada bagian ryoto adalah adanya pemborosan 

transport. Pada bagian ryoto kasar, halus, dan finish proses pengerjaan dilakukan per 

kabinet mulai dari ryoto kasar, ryoto halus, ryoto finish, hingga kebagian incheck. Hal 

ini merupakan pemborosan, karena operator banyak melakukan transport yang 

sebenarnya dapat dilakukan satu kali menggunakan rak yang tersedia. Pemborosan 

transport juga terjadi ketika kabinet sampai ke ruang incheck namun masih harus 

menunggu untuk proses check oleh operator. Perbaikan yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi waste transport pada ryoto adalah dengan memanfaatkan penggunaan rak. 

Proses ryoto dan check dilakukan tiap 1 rak oleh operator. Dengan kapasitas 1 rak yang 

mencapai 10 kabinet, penggunaan rak akan menghemat hingga 20 kali langkah operator. 

Penggunaan rak ini juga dapat menghilangkan waktu tunggu oleh operator ryoto, karena 

kabinet yang telah masuk keruang incheck tidak perlu ditunggu lagi oleh operator ryoto. 

 

 

 Cara kerja yang lama pada bagian ryoto ini juga mengakibatkan munculnya 

waste lain yaitu inventory dan excess process pada bagian ryoto kabinet case dan 

kabinet warna. Pada bagian ryoto halus terdapat 210 pcs inventory karena proses ryoto 

dilakukan terlalu panjang dan lama. Misalnya pada kabinet warna, masih digunakan 

ryoto kasar, hal ini merupakan pekerjaan tambahan yang harusnya tidak perlu 

dilakukan. Selain itu lamanya waktu proses ryoto juga disebabkan karena masih 

terdapat banyak temuan repair pada setiap kabinet. Sehingga harus dilakukan perbaikan 

pada proses sebelum ryoto untuk mengurangi waktu proses pada bagian ryoto. Pada 

bagian sanding, proses level sander #800 diganti menjadi level sander #500 agar hasil 
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sanding lebih bagus, sehingga cabinet warna tidak perlu malalui ryoto kasar. Perbaikan 

selanjutnya adalah dengan mengganti bilas 6Q menjadi menzerna, sehingga proses 

pengerjaan bilas edge ryoto dapat langsung dikerjakan dibagian ryoto finish. 

 

 

Kondisi lain yang dapat menyebabkan merupakan waste lain adalah skor reba 

yang tinggi yaitu 8 (level resiko tinggi) yang berarti terjadi postur kerja yang tidak 

alami. Postur kerja yang tidak alami dapat merupakan penyebab terjadinya cidera pada 

muscoloskeletal disorder dimana semakin tinggi nilai resiko postur kerja maka semakin 

rendah produktivitasnya (Arfiasari, 2014). Postur kerja tidak alami yang ada pada 

proses ryoto adalah saat melakukan bilas bagian tengah muka kabinet dimana punggung 

dan leher operator terlalu membungkuk saat mengangkat beban yang berat. Hal ini 

terjadi karena kabinet yang diproses merupakan kabinet panjang sehingga terbentuk 

postur yang tidak alami. Postur yang tidak alami dapat dikurangi jika proses ryoto muka 

dapat berkurang, sehingga intensitas pengerjaan berkurang.  

 

 

5. Polisher 

Waste yang terdapat pada proses Polisher adalah pemborosan langkah dan proses. 

Kabinet yang telah selesai diproses pada bagian ryoto finish kemudian dilakukan proses 

Polisher. Proses Polisher dilakukan diluar bagian incheck, sehingga terjadi transport 

bolak-balik seperti gambar 5.1. Pemborosan transport dan proses ini dapat dikurangi 

dengan mengganti proses Polisher menjadi shine up dan lap diruang incheck. Proses 

Polisher yang tadinya dikerjakan oleh operator ryoto kemudian dialihkan ke operator 

incheck, sehingga pemborosan transport dan proses dapat dikurangi. 
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Gambar 5.1 Layout Buffing Panel Upright 

 

 

5. 3. Usulan Perbaikan 

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan sebelumya didapatkan beberapa usulan untuk 

mengurangi waste yang ada pada proses buffing panel upright. Usulan diberikan 

berdasarkan waste yang telah diidentifikasi sebelumnya. Usulan perbaikan dapat dilihat 

pada tabel 5.1 berikut. 

 

 

Tabel 5.1 Usulan Perbaikan 

No Proses Waste Usulan Perbaikan 

1 8 Head Buff Potensi lost time karena 

terpeleset 

Pemberian tanda lantai licin 

diarea rak bahan baku dan mesin. 

2 8 Head Buff Potensi lost time karena 

tersandung kabel 

compressor  

Merapikan kabel compressor 

dengan mengganti tempat kabel 

3 Edge Buff Potensi lost time karena 

terkena pantulan wax dan 

tangan terkena kain buff  

Menggunakan alat bantu untuk 

pemberian wax 

4 Edge Buff Tingginya inventory dan 

waiting time 

Memaksimalkan penggunaan auto 

edge buff dan menambah 

kapasitas auto edge buff menjadi 3 

pcs 

5 Edge Buff Skor reba memiliki level 

resiko tinggi 

Mengurangi penggunaan edge 

buff dengan memindahkan 

beberapa kabinet ke auto edge 

buff, contohnya key bed. 

Meninggikan meja edge buff 

6 Edge Buff Pemborosan proses untuk 

mengerjakan bagian 

belakang edge side board 

Koordinasi dengan bagian spray 

untuk mengganti mentory menjadi 

1 mm 
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No Proses Waste Usulan Perbaikan 

7 High Polish  Potensi lost time karena 

tangan terkena kain buff 

Menambahkan auto wax pada 

mesin auto edge buff 

8 High Polish Potensi lost time karena 

tangan terjepit roda 

conveyor  

Menambahkan cover pada jalur 

roda conveyor 

9 High Polish Potensi lost time karena 

kecelakaan meja jatuh dari 

conveyor 

Menambahkan stopper pada ujung 

conveyor 

10 High Polish Pemborosan transport saat 

pemberian wax 

Menambahkan auto wax pada 

mesin high polish 

11 High Polish Pemborosan defect karena 

hasil high polish kurang 

bersih 

Mengganti putaran kain buff 

(menjadi 3 kali buff, 2 kali bilas) 

dan mengganti wax menjadi 

menzerna 

12 High Polish Pemborosan waktu 

menganggur operator high 

polish 

Menambahkan pekerjaan untuk 

ceck hasil high polish 

13 Ryoto Kasar, 

Halus, dan 

Finish 

Potensi lost time karena 

wax mental ketubuh 

Penggunaan APD (clemek) dan 

memberikan batas maksimal 

penggunan wax 

14 Ryoto Kasar, 

Halus, dan 

Finish 

Potensi lost time karena 

mata terkena cipratan debu 

Menambahkan kain penyaring 

debu pada mesin ryoto 

15 Ryoto Kasar, 

Halus, dan 

Finish 

Pemborosan transport saat 

proses ryoto 

Mengganti metode transport ryoto 

dari tiap 1 kabinet menjadi tiap 1 

rak 

16 Ryoto Kasar, 

Halus, dan 

Finish 

Pemborosan waktu tunggu 

operator 

Mengganti metode transport ryoto 

dari tiap 1 kabinet menjadi tiap 1 

rak 

17 Ryoto Kasar, 

Halus, dan 

Finish 

Pemborosan inventory dan 

exces process karena 

proses ryoto terlalu 

panjang dan lama 

Proses pengerjaan bilas edge 

ryoto langsung di ryoto finish 

dengan cara mengganti 6Q 

menjadi menzerna 

18 Ryoto Kasar, 

Halus, dan 

Finish 

Pemborosan inventory dan 

exces process karena 

proses ryoto kabinet warna 

terlalu panjang dan lama 

Pada bagian sanding, proses level 

sander #800 diganti menjadi level 

sander #500 

19 Ryoto Kasar, 

Halus, dan 

Finish 

Pemborosan skor reba 

memiliki level resiko 

tinggi 

Meringkas waktu proses ryoto 

dengan memperbaiki hasil high 

polish 

20 Polisher  Pemborosan langkah dan 

proses 

Mengganti proses polisher 

menjadi shine up dan lap. 

Proses shine up dan lap dilakukan 

oleh operator incheck 
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5. 4. Future Value Stream Mapping 

 

 

Berdasarkan analisa terhadap waste sebelumnya, didapatkan rancangan value stream mapping seperti gambar 5.2 berikut: 

2

8 Head Buff

2,6

Edge Buff

2,6

High Polish

2,6

Ryoto Halus

2,6

Ryoto Finish

2

Level Buff

       623 Pcs

Sanding 

Panel

Setting 

Handling

Process Control

0,06

191,14

0,10

57,95

0,30

180,6

0,16

56,16

0,14

41,62

40 65 186 97 85

CT : 191,14 CT : 57,95 CT : 180,6 CT : 56,16 CT : 41,62 CT : 2,54

Lead Time: 0,77 Hari

Cycle Time: 530,01 Menit2,54

Schedule Bulanan

Key Bed Bottom Frame Key Bed

Bottom Frame B1, B2, B3, dan U1J

Side Board PWH

Side Board, Bottom Frame, key Bed U1J
Top Frame, Top Board, Fall Center

623 Pcs

%VAA: 83%

%NVAA: 17%
 

Gambar 5.2 Future Value Stream Mapping




