
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Analisis Diagram Pareto 

Pada penentuan fokus implementasi SMED dan perbaikan pada proses setup saat 

changeover ditentukan menggunakan pendekatan diagram fishbone untuk mendapatkan 

masalah utama pada lamanya proses changeover. Diagram pareto dibuat untuk man 

power dan mesin agar proses perbaikan dapat segera dilakukan dan tepat sasaran. Pada 

gambar 4.23 total waktu setup saat changeover dilakukan Man Power 1 memiliki 

jumlah yang terbesar yaitu 83%. Dimana dalam konsep pareto nilai tersebut telah 

mewakili keseluruhan masalah yang terjadi pada proses changeover line housing F. 

Berdasarkan hasil dari diagram pareto tersebut itulah yang menentukan tema proyek 

pengurangan waktu changeover dan sekaligus dijadikan objek pada penelitian yang 

dilakukan yaitu pada MP1. 

 

 

5.2 Analisis Diagram Fishbone  

Berdasarkan gambar 4.24 hasil analisis menggunakan diagram fishbone terdapat 

beberapa penyebab masalah pada proses changeover housing model kk10 ke kk20: 

1. Mesin 

Mesin yang digunakan oleh MP 1 sudah tergolong canggih dimana sudah 

menggunakan robot. Namun aktivitas setup pada mesin masih tergolong 

konvensional dimana terdapat aktivitas manual. Aktivitas setup jig dan tools pada 

mesin saat proses changeover dilakukan saat mesin tidak beroperasi. Pergantian jig 

dengan proses bongkar pasang dilakukan secara langsung dan dikerjakan secara 

manual oleh operator menggunakan peralatan seperti kunci L dan palu. 
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2. Metode 

Pada proses changeover mesin di line housing F khususnya MP 1 belum mengenal 

adanya metode identifikasi internal dan eksternal setup sehingga tidak terdapat 

standar yang menjadi tuntunan operator saat setup mesin. Proses yang dilakukan 

hanya dengan melihat kondisi yang paling memungkinkan untuk dapat dikerjakan 

operator terlebih dahulu. Urutan setup tiap item setup juga tidak terdapat standar 

yang menjadikan proses setup menjadi kurang optimal. Aktivitas yang dilakukan 

ketika proses setup saat changeover terdapat aktivitas yang seharusnya dapat 

dikerjakan ketika proses produksi sebelumnya sedang berjalan. Kemudian layout 

kerja operator yang ada tidak melihat kondisi operator sehingga terdapat 

ketidakseimbangan pada salah satu operator yaitu MP 1 dimana operator tersebut 

memiliki jumlah yang lebih banyak untuk setup mesin. Hal tersebut yang 

menyebabkan bottleneck pada operator MP 1. 

 

3. Lingkungan 

Lingkungan kerja di area kerja MP 1 masih kurang tertata dimana peletakan 

peralatan masih sering dilakukan tidak pada tempat yang semestinya. Sehingga 

ketika operator membutuhkan alat tersebut harus mencari-cari terlebih dahulu. 

Penempatan kotak untuk part maupun peralatan masih jauh dan diluar jangkauan 

operator sehingga operator juga harus banyak berjalan dan melakukan gerakan yang 

tidak perlu. 

 

5.3 Perhitungan Waktu Normal dan Waktu Baku 

 

Proses produksi housing yang dilakukan oleh MP 1 meliputi beberapa proses yaitu 

proses pada mesin M16.2, M16.3, M16.4, M16.5, C2, M17 dan Kenza. Proses 

pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung maupun wawancara kepada 

pihak terkait. Perhitungan waktu setup dikalkulasikan dan dihitung dengan nilai 

penyesuaian untuk mendapatkan nilai waktu normal dan waktu baku dari masing-

masing elemen kerja pada proses setup model KK10 ke KK20. Nilai penyesuian 

digunakan untuk menormalkan waktu setup hasil pengamatan proses kerja operator 

yang diukur. Proses pengambilan nilai rating factor untuk mendapatkan nilai 
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penyesuaian dilakukan dengan pengambilan data melalui kuisioner westinghouse rating 

factor. Kuisoner diberikan pada dua expert atau ahli yang lebih menguasai kondisi pada 

line housing F, yaitu pada foreman dan grup leader. Kemudian dua nilai yang 

didapatkan dihitung rata-rata untuk mendapatkan nilai akhir rating factor. Nilai akhir 

rating factor kemudian yang kalikan dengan waktu setup untuk mendapatkan waktu 

normal. 

 

Kemudian hasil dari perhitungan waktu normal dapat dihitung lagi dengan 

menambahkan nilai allowance (kelonggaran) untuk mendapatkan waktu baku proses 

setup. Nilai kelonggaran dibutuhkan untuk pekerja sebab terdapat aktivitas dan kondisi 

yang tidak tercatat dan teramati pada saat pengambilan data. 

1. Pada faktor tenaga yang dikeluarkan, jenis kelamin operator yaitu laki-laki 

yang bekerja dalam posisi berdiri dikategorikan sangat ringan, dengan 

rentagn 6-7,5% diberikan kelonggaran sebesar 7% 

2. Pada sikap bekerja, operator bekerja dengan posisi tegak dan ditumpu pada 

dua kaki dengan rentang 1-2,5% diberikan kelonggaran sebesar 1% 

3. Pada gerakan kerja, operator bekerja dengan kategori normal dan berikan 

kelonggaran 0% 

4. Pada faktor kelelahan mata, kondisi operator bekerja dalam keadaan 

pandangan yang terputus-putus dengan pencahayaan yang baik sehingga dari 

rentang 0-6% diberikan kelonggaran sebesar 5% 

5. Pada keadaan temperatur tempat kerja, kondisi yang ada yaitu bertemperatur 

normal dengan kelembaban normal. Dari rentang 0-5% diberikan nilai 

kelonggaran 4% 

6. Pada keadaan atmosfer, kondisi atmosfer dikategorikan cukup karena 

ventilasi udara kurang baik disertai adanya bau yang tidak berbahaya. Pada 

rentang 0-5% diberikan kelonggaran 3% 

7. Pada keadaan lingkungan yang baik, kondisi pada operator dikategorikan 

sangat bising dari rentang 0-5% diberikan nilai kelonggaran 2% 

8. Pada kelonggaran untuk kebutuhan pribadi, dengan kondisik fisik yang 

tangguh dengan rentang nilai 0-2% diberikan kelonggaran 1% 
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5.4 Penerapan SMED 

Proses penerapan metode SMED merupakan langkah yang dilakukan untuk melakukan 

perbaikan proses setup dengan terlebih dahulu mengidentifikasi rincian aktivitas setup 

yang dilakukan. Kemudian mampu mengkategorikan aktivitas tersebut sebagai internal 

ataupun eksternal setup. Menyederhanakan proses yang kurang optimal. Dengan 

rangkaian tahapan metode SMED diharapkan dapat menciptakan proses setup yang 

efektif dan efisien untuk mengurangi waktu proses changeover. Adapun langkah-

langkah metode SMED yang dilakukan sebagai berikut: 

 

5.4.1 Dokumentasi 

Dalam langkah awal proses penelitian dengan metode SMED yaitu melakukan 

identifikasi dengan mengamati secara langsung maupun bertanya kepada operator yang 

bersangakutan terkait aktivitas-aktivitas yang kerjakan pada proses setup saat 

changeover. Selain dengan pengamatan secara langsung, proses dokumentasi juga 

dilakukan dengan perekaman video seluruh kegiatan setup yang berlangsung sehingga 

didapatkan proses yang utuh. Setelah perekaman video dilakukan, selanjutnya 

menghitung waktu yang dihabiskan untuk seluruh kegiatan setup. 

 

5.4.2 Klasifikasi Aktivitas Setup Internal dan Eksternal 

Setelah proses dokumentasi dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengklasifikasikan 

aktivitas setup internal dan setup eksternal. Aktivitas internal merupakan aktivitas setup 

yang dilakukan saat mesin berhenti beroperasi, sedangkan aktivitas setup eksternal 

merupakan aktivitas yang dilakukan saat keadaan mesin masih beroperasi atau hidup. 

 Untuk aktivitas setup pada area kerja MP 1 mayoritas merupakan aktivitas setup 

internal, kecuali proses percobaan mesin setelah di setting yang juga merupakan bagian 

dari rangkaian changeover. Sehingga aktivitas-aktivitas selain proses mesin merupakan 

aktivitas setup internal.  
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5.4.3 Penggantian Aktivitas Internal Menjadi Aktivitas Eksternal 

Dalam langkah penggantian aktivitas internal menjadi aktivitas eksternal harus 

memperhatikan dan identifikasi aktivitas setup internal mana yang paling 

memungkinkan untuk dapat diubah menjadi aktivitas eksternal. Tidak adanya acuan 

yang khusus untuk mengubah aktivitas internal menjadi aktivitas eksternal, maka untuk 

melakukan tahap penggantian ini harus melihat kondisi yang ada pada line produksi. 

Karena tidak semua aktivitas yang dapat diubah maka proses ini harus melihat secara 

rinci dan mendalam fungsi tiap aktivitas. Aktivitas eksternal masih dapat dimaklumi 

sebab aktivitas yang dilakukan ketika mesin beroperasi sehingga tidak dapat 

dihilangkan.  

 

Pada proses changeover seharusnya operator mulai melakukan proses setup saat 

produksi produk sebelumnya berakhir untuk diganti dengan produk selanjutnya, 

sehingga waktu akan lebih singkat. Sebab jika operator menunggu hingga produk 

sebelumnya selesai maka hal tersebut termasuk idle atau wasting time. Untuk 

menanggulangi hal tersebut sebaiknya operator mulai melakukan proses setup sebelum 

produksi sebelumnya selesai. Penggantian aktivitas ini juga dikarenakan aktivitas 

tersebut merupakan aktivitas yang merupakan pemborosan atau waste sehingga 

sebaiknya dapat dikurangi. 

 

Waktu setup pada MP 1 berdasarkan perhitungan dengan memindahkan 10 

aktivitas internal yang memungkinkan untuk dapat menjadi aktivitas eksternal 

menghasilnya perubahan waktu sebesar 39,11 menit menjadi 36,81 atau turun sebesar 6 

persen. Pengubahan yang dilakukan dari aktivitas internal menjadi aktivitas eksternal 

pada mesin-mesin dalam area kerja MP 1 sebagian besar merupakan aktivitas-aktivitas 

yang tidak memiliki nilai tambah. Beberapa aktivitas tersebut adalah mengambil dan 

menaruh komponen ke kotak, mengambil kunci L, mengambil palu, mengambil shim, 

setting program mesin. Aktivitas-aktivitas mengambil atau mencari seharusnya bisa 

dilakukan dengan mempersiapkan sebelum melakukan proses setup. Aktivitas 

mengambil dan menaruh tools bisa dikurangi dengan membuat kotak khusus yang 

berada ditiap mesin atau di antara mesin sehingga proses melangkah berkurang. 
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Pada mesin M16.2 proses internal setup yang dapat diubah menjadi eksternal 

setup yaitu kegiatan mengambil bracket dari polybox yang mana pada aktualnya 

operator harus mengambil ketika proses mesin pada pada model kk10 atau model 

sebelumnya sudah selesai. Seharusnya pengambilan bracket dapat dilakukan ketika 

proses mesin sedang berjalan karena terdapat tempat yang lebih dekat dengan jig untuk 

meletakkan bracket tersebut. Bracket yang harus diambil juga berjumlah lebih dari satu 

sehingga akan menimbulkan waktu yang lama. Kemudian aktivitas yang kedua yaitu 

pengambilan palu dimana juga dilakukan ketika proses mesin model kk10 atau model 

sebelumnya telah selesai. Hal tersebut akan menambah kegiatan yang harus dilakukan 

ketika proses mesin kk10 telah selesai. Sehingga dapat menambah lamanya waktu yang 

diperlukan untuk setup. Seharusnya palu dan tools lain dapat dijangkau dengan mudah 

ketika diperlukan tanpa harus mencari atau mengambil pada luar jangakuan operator. 

Kemudian proses setting program seharusnya juga dapat dilakukan ketika proses model 

kk10 masih berjalan. Karena hak tersebut tidak harus bersentuhan langsung dengan 

komponen mesin. 

 

Pada mesin M16.3 proses internal setup yang dapat diubah menjadi eksternal 

setup yang memiliki akar masalah yang serupa yaitu pada aktivitas mengambil kuncil L 

dan shim, mengambil tools dan menepatkan pada tempat sementara. Seperti yang terjadi 

pada M16.2, masalah ada pada operator yang tidak mempersiapkan peralatan sebelum 

proses changeover dimulai. Masalah lain yaitu pada peletakan peralatan penunjang 

untuk setup. Kegiatan mencari peralatan ketika proses changeover seharusnya 

ditiadakan karena merupakan pemborosan waktu. Pada changeover mesin M16.3 

aktivitas pencarian kunci L bahkan dilakukan dua kali. Kemudian penempatan box 

peralatan yang di luar jangkauan operator maupun ketidakdisiplinan operator untuk 

mengembalikan peralatan ke tempat semula yang juga menjadi penyebab adanya 

aktivitas pencarian dan pengambilan peralatan setup. Seharusnya pada setiap mesin 

terdapat peralatan tersendiri sehingga tidak perlu ke mesin lain untuk mencari peralatan 

tersebut. Aktivitas lain yang dapat diubah yaitu pengambilan bracket dan skid control. 

Seperti pada mesin M16.2, proses pengambilan dilakukan pada saat proses changeover 

dilakukan. Sedangkan proses tersebut seharusnya dapat dilakukan ketika proses model 

sebelumnya masih berjalan. Kemudian proses setting program pada mesin M16.3 
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seharusnya juga dapat dilakukan ketika proses model kk10 masih berjalan. Karena hal 

tersebut tidak harus bersentuhan langsung dengan komponen mesin. 

 

Pada mesin M16.4 aktivitas yang dapat diubah menjadi eksternal setup adalah  

pengambilan palu. Hal tersebut akan menambah kegiatan yang harus dilakukan ketika 

proses ketika sehingga dapat menambah lamanya waktu yang diperlukan untuk setup. 

Kegiatan ini biasanya operator lakukan dengan mencari palu pada area mesin lain 

dimana tidak terdapat pada setiap mesin. Seharusnya palu dan tools lain terdapat pada 

setiap mesin sehingga kegiatan mencari hingga ke luar area mesin dapat dihindari. 

Kemudian proses setting program pada mesin M16.4 seharusnya juga dapat dilakukan 

ketika proses model kk10 masih berjalan. Karena hal tersebut tidak harus bersentuhan 

langsung dengan komponen mesin. 

 

Pada mesin M16.5 aktivitas yang dapat diubah menjadi eksternal setup sama 

dengan mesin M16.4 yaitu adalah pengambilan palu dan setting program. Kemudian 

pada mesin M17 aktivitas yang dapat diubah menjadi eksternal setup adalah setting 

program. Sehingga masalah pada aktivitas ini merupakan masalah yang dialami pada 

kebanyakan mesin dan pada operator sendiri. 

 

5.4.4 Menyederhanakan Seluruh Aspek Operasi Setup 

Proses penyederhanaan aspek operasi setup dilakukan setelah tahap pengubahan internal 

setup menjadi eksternal setup. Pada tahap ini bertujuan untuk memperbaiki secara 

sistematis dari setiap dasar aspek pengoperasian setup internal dan setup eksternal. 

Proses perbaikan merupakan langkah untuk membuat proses yang berbeda dengan cara 

yang lebih cepat, mudah dan aman. Proses penyederhanaan dapat berupa perancangan 

ulang jig, program ataupun alat-alat yang menjadi bagian dalam proses setup dan 

mempararelkan atau melakukan dua aktivitas secara bersamaan.. Sehingga hal ini 

mampu untuk mengoptimalkan segala aktivitas yang ada pada saat setup. Beberapa 

penyederhanaan aspek operasi setup yang telah dilakukan pada proses changeover 

housing model kk10 ke kk20 yaitu perancangan ulang desain jig dan membuat dua 

aktivitas berjalan bersamaan. Masalah paling utama setelah dilakukan identifikasi waktu 

dan proses setup diketahui mesin M16.3 menjadi salah satu penyebab tingginya waktu 
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setup di area MP 1. Proses setting jig yang dilakukan dengan hanya mengandalkan 

naluri operator tanpa adanya indikator yang pasti menyebabkan aktivitas setup jig pada 

M16.3 mengalami waktu yang lama. Kemudian proses yang telah dilakukan akan 

dilakukan percobaan untuk mengetahui produk housing yang dihasilkan. Masalah lain 

yang terjadi hasil yang didapatkan sering dikategorikan No Good (NG) atau tidak 

standar sehingga mengharuskan setting ulang atau readjustment pada jig mesin. Pada 

proses changeover setting pada MP 1 dapat terjadi hingga dua atau tiga kali. Hal 

tersebut yang menjadi penyebab lamanya waktu changeover pada housing model kk10 

ke kk20. Proses perbaikan jig dirancang dan dibuat dengan koordinasi tim project dari 

divisi engineering, produksi dan OMD. 

 

Perbaikan pertama yang dilakukan pada mesin M16.3 yaitu pada jig latheral rod 

housing tube. Pada sebelumnya proses setup jig ini dilakukan dengan mengganti jig atau 

dengan aktivitas membongkar jig model kk10 yang kemudian dipasang dengan jig 

model kk20. Proses pergantian tersebut tentunya menimbulkan waktu yang cukup lama. 

Kemudian perbaikan yang dilakukan yaitu dengan membuat commonize jig latheral rod. 

Dengan perbaikan ini proses setting jig menjadi lebih sederhana karena tidak 

membutuhkan pergantian keseluruhan jig dengan membongkar dan pasang lagi, namun 

cukup dengan penyesuaian. Waktu yang dapat dikurangi dari 10 detik menjadi 0 detik, 

sehingga waktu setup berkurang 10 detik. 

 

 Perbaikan kedua dilakukan pada jig skid control cover. Pada proses setup 

sebelumnya jig skid control harus memasang shim untuk menyesuaikan dengan posisi 

part yang akan dipasang. Pemasangan shim atau spacer yang hanya mengandalkan 

naluri tanpa adanya indikator pasti membuat kondisi jig tidak tetap dan memerlukan 

waktu yang lama untuk setup. Kemudian tidak adanya lock pengunci menyebabkan 

posisi shim dapat bergeser. Hal tersebut dapat mengancam kualitas produk yang 

dihasilkan. Pada proses perbaikan dibuat lock pengunci dan penggunaan spacer dengan 

ukuran yang tepat. Sehingga proses setup pada jog skid control akan lebih sederhana 

hanya dengan mengendurkan bolt center kemudian melepas spacer dan kencangkan bolt 

center lagi. Hasil yang didapatkan selain waktu menjadi lebih singkat juga proses 

changeover hanya memerlukan satu kali proses. Waktu yang dapat dikurangi dari 87 

detik menjadi 81 detik, sehingga waktu setup berkurang 6 detik. 
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 Perbaikan ketiga dilakukan pada jig skid control upper LH. Pada  proses setup 

sebelumnya dimana setting dilakukan hanya untuk menyesuaikan ukuran dan dimensi 

part yang akan dipasang. Sehingga proses yang dilakukan hanya menambahkan shim 

atau spacer untuk memperlebar jig. Namun tidak adanya shim atau spacer yang 

memiliki ukuran tepat dan pasti mengharuskan operator untuk menyesuaikan 

kekencangan baut sesuai dengan naluri. Sehingga seringkali produk yang dihasilkan 

tidak standar dimana akan dilakukan setting ulang atau changeover kedua kalinya. Hal 

tersebut tentunya akan menghambat proses produksi dan merupakan pemborosan. 

Perbaikan yang dilakukan yaitu dengan membuat shim atau spacer yang memiliki 

ukuran dan dimensi tepat. Sehingga proses setup lebih sederhana dengan hanya 

mengendurkan dan mengencangkan baur pada jig. Kemudian proses setup hanya 

dilakukan satu kali saat changeover karena ukuran dan dimensi telah sesuai. Waktu 

yang dapat dikurangi dari 167 detik menjadi 142 detik, sehingga waktu setup berkurang 

25 detik. 

 

 Proses penyederhanaan aspek setup selanjutnya yaitu membuat dua proses 

menjadi bersamaan atau paralel. Setelah membuat proses menjadi lebih mudah dan 

cepat, kemudian langkah perbaikan pada dasar aspek setup yaitu mempararelkan dua 

aktivitas setup untuk mempersingkat waktu. Dari analisis rincian aktivitas setup terlihat 

bahwa terdapat beberapa aktivitas yang dapat dilakukan secara bersamaan. Aktivitas 

tersebut yaitu pada proses mesin yang dilakukan pada mesin M16.2 dapat dilakukan 

secara bersamaan dengan proses setup di mesin M16.3, proses setup di mesin M16.4 

dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses mesin M16.3, proses mesin pada 

M16.4 dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses setup di mesin M16.5, dan 

proses setup di mesin M17 dapat dilakukan secara bersama dengan proses mesin di 

mesin C2. Semua kegiatan tersebut menghilangkan aktivitas menunggu yang ada ketika 

proses changeover dilakukan karena proses mesin yang ada di line housing F terhitung 

tinggi. Sehingga proses setup dan proses mesin dapat saling dilakukan bersamaan. Total 

waktu berkurang menjadi sebesar 40,22 menit atau sebesar 22% 
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5.4.5 Hasil Penerapan SMED 

Selisih waktu keseluruhan proses setup mesin dari hasil pengamatan dan perhitungan 

dengan penambahan pada aktivitas changeover kk10 ke kk20 untuk MP1 dan waktu 

mesin lain setelah proses MP1, menghasilkan waktu sebelum dan sesudah penerapan 

SMED yaitu 60,47 menit menjadi 48,96 atau turun sebesar 19%. Kemudian aktivitas 

awal pada proses setup MP 1 dari sebanyak 50 total aktivitas pada setup internal 

menjadi 36 aktivitas setup internal dan 6 aktivitas setup eksternal menjadi 20 aktivitas 

setup eksternal. Kemudian untuk total waktu baku setup internal sebelum penerapan 

SMED sebesar 39,11 menit berkurang menjadi 34,42 menit atau sebesar 12% dan waktu 

eksternal sebesar 12,61 menit bertambah menjadi 15,97 menit atau sebesar 21%. 

Setelah melewati tahap pengubahan dan penyederhanaan total waktu akhir setup pada 

titik bottleneck yaitu MP 1, sebesar 2413 detik atau 40,22 menit berkurang sebesar 22%.  

 

Berdasarkan pembagian total waktu yang tersedia dari hasil pengurangan waktu 

changeover sebesar 11,5 menit atau 690,77 detik dengan cycle time kk20 sebesar 2,83 

menit atau 170 detik untuk tiap satu unit produk housing kk20 keluar, maka perkiraan 

penambahan produk yang dapat diproduksi yaitu sebanyak 4 unit housing kk20 pada 

tiap kali proses changeover dilakukan. Dengan rata-rata 4 kali proses changeover model 

kk10 ke kk20 hal tersebut pada tiap bulan dapat menambahkan 16 unit total housing 

kk20. Sehingga diketahui bahwa dengan pengurangan waktu changeover dapat 

menambahkan produksi housing kk20.  

 

5.4.6 Usulan Perbaikan 

Penerapan SMED menunjukkan bahwa penurunan total keseluruhan waktu changeover 

berkurang hingga 19%. Namun angka tersebut belum mencapai target yang ditetapkan 

perusahaan yang ingin mengurangi hingga 50%. Oleh karena itu diperlukan perbaikan 

lain untuk membantu mengurangi waktu setup dan mempermudah proses setup. 

Terdapat beberapa penyebab waktu setup changeover yang cukup lama yaitu 

penempatan peralatan maupun komponen yang tidak rapi mengakibatkan terdapat 

banyak gerakan mencari yang tidak diperlukan. Perbaikan desain tempat peralatan yang 

merupakan bagian dari prinsip 5S dilakukan sehingga dapat meminimalisir aktivitas 
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yang tidak perlu. Pada desain lama tempat peralatan pada mesin M16.3 tidak dibuat 

spesifik tiap alat sehingga penempatan alat tidak teratur. Pada usulan perbaikan dibuat 

bagian tiap alat dengan ukuran yang disesuaikan sehingga akan mengurangi 

penempatan yang tidak tepat. Tempat peralatan pada mesin M16.4 juga dilakukan 

desain ulang sehingga alat akan ditempatkan sesuai bagiannya.  

 


