
 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

 

2.1.1 Toyota Production System (TPS) dan Lean Manufacturing 

Liker (2003) dalam bukunya yang berjudul The Toyota Way menjelaskan bahwa Toyota 

Production System adalah pendekatan unik Toyota untuk bidang manufaktur. Sistem ini 

merupakan adalah dasar bagi banyak orang yang mempelajari lean. Sistem ini menjadi 

gerakan produksi yang telah mendominasi tren manufaktur (bersama Six Sigma) selama 

10 tahun terakhir atau lebih. Banyak kesalahpahaman mengenai pengertian lean sendiri. 

Liker mengatakan alasannya bahwa perusahaan terlalu fokus pada tool dalam lean seperti 

5S dan Just-In-Time tetapi tanpa memahami konsep lean sebagai keseluruhan sistem yang 

harus menembus budaya organisasi. Pada sebagian besar perusahaan dimana lean 

diterapkan, seorang manajemen senior tidak terlibat dalam operasi sehari-hari dan proses 

continuous improvement yang merupakan bagian dari lean sendiri. Cara pendekatan 

toyota sangat berbeda. Lean dapat dikatakan bahwa merupakan hasil akhir pencapaian 

TPS pada semua area bisnis. Womack & Jones (2003) dalam bukunya Lean Thinking 

menjelaskan bahwa Lean Manufaktur sebagai proses yang terdiri dari lima langkah: 

mendefinisikan customer value, mendefinisikan value stream, membuat value terus 

mengalir, membiarkan pelanggan menarik value, dan mengejar kesempurnaan. Untuk 

menjadi perusahaan lean dibutuhkan cara berpikir yang sama seperti lima langkah 

tersebut. Berfokus pada pembuatan aliran produk melalui proses penambahan nilai (value 

added) tanpa adanya interupsi (one-piece-flow). Sebuah sistem tarikan (pull system) yang 
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mengalir dari permintaan pelanggan dan melakukan operasi berikutnya dengan interval 

yang singkat dan budaya dimana setiap orang berusaha melakukan peningkatan perbaikan 

secara terus menerus. 

 

 Pull system yang diadopsi TPS terinspirasi dari supermarket di Amerika. 

Dimana proses pengisian materi dimulai dari konsumsi. Langkah ini dibagi menjadi dua, 

dimana langkah 1 merupakan proses pengisian dengan jumlah kecil yang aman, kemudian 

langkah 2 menjadi sinyal untuk pengisian selanjutnya yang lebih besar menyesuaikan 

langkah 1 yang telah mencapai batas bawah. Di Toyota setiap langkah dari setiap proses 

manufaktur memiliki alat pengukur yang disebut kanban sebagai sinyal untuk bagian-

bagian yang perlu diisi ulang. Tanpa pull system, Just-In-Time yang merupakan salah satu 

dari dua pilar TPS (selain Jidoka, kualitas built-in), tidak akan pernah berevolusi. JIT 

merupakan seperangkat prinsip, alat, dan teknik yang memungkinkan perusahaan untuk 

memproduksi dan mengirimkan produk dalam skala jumlah yang kecil, lead time yang 

pendek, untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Secara sederhana JIT memberikan 

barang yang tepat dalam jumlah yang tepat. 

2.1.2 Set up 

Setup merupakan proses penyesuaian mesin ataupun alat agar sesuai dengan standar 

proses yang akan dilakukan. Sedangkan waktu Setup ketika changeover dihitung dari 

keluarnya produk baik terakhir dari model lama hingga keluarnya produk baik pertama 

dari model yang baru. Menurut Askin & Goldberg (2001) waktu Setup adalah waktu yang 

dibutuhkan untuk melakukan persiapan proses operasi. Waktu yang dibutuhkan termasuk 

waktu pengaturan komponen mesin, waktu penyediaan peralatan kerja dan lainnya. 

Proses Setup sebagian besar dilakukan ketika mesin tidak beroperasi. Setup dibagi 

menjadi dua jenis, yaitu: 

1. Major Setup yaitu proses Setup yang dilakukan untuk menghasilkan bagian-bagian 

dari produk berbeda jenis 

2. Minor Setup yaitu proses Setup yang dilakukan untuk menghasilkan bagian-bagian 

produk yang sama jenis 

Proses Setup secara umum dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu: 
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1. Jenis 1: langkah persiapan, cek material, cek alat sebelum proses Setup dan 

membersihkan mesin, membersihkan tempat kerja, cek dan pengembakian 

peralatan, material dan lainnya setelah proses Setup selesai. 

2. Jenis 2: pemindahan alat, parts dan lainnya setelah lot terakhir selesai. 

Kemudian menata peralatan dan parts sebelum lot selanjutnya dilakukan 

3. Jenis 3:  Pengukuran, setting dan kalibrasi mesin, peralatan, fixtures dan part 

saat proses berlangsung 

4. Jenis    4: Proses produksi produk uji coba setelah setting awal selesai dan 

mengecek kesesuaian produk tersebut dengan standar. Proses setting mesin dan 

produksi kembali hingga hasil produk sesuai standar. (Askin & Goldberg, 2001) 

 

2.1.3 Langkah-langkah dasar Setup 

Prosedur Setup secara umum dianggap sangat bervariasi, tergantung dari jenis operasi 

dan jenis peralatannya. Namun ketika prosedur ini dianalisis dari sudut pandang yang 

berbeda dapat dilihat bahwa semua operasi Setup terdiri dari sebuah rangkaian bertahap 

yang sama. Pada Setup tradisional perubahan distribusi waktu dapat terlihat pada tabel 

2.1 

 

Tabel 2. 1 Langkah dasar Setup 

Operasi Proporsi Waktu 

Persiapan, penyesuaian proses selanjutnya, dan 

pemeriksaan bahan baku, dies, jigs, alat ukur, dll 

30% 

Memasang dan melepaskan pisau 5% 

Pemusatan, dimensi dan pengaturan kondisi lain 15% 

Percobaan dan penyesuaian 50% 

 

 

1. Persiapan, penyesuaian proses selanjutnya, pemeriksaan bahan, alat, dan lainnya 

Langkah ini memastikan bahwa semua bagian dan alat berada di tempat yang benar dan 

harus berfungsi dengan baik. Dalam langkah ini juga termasuk saat proses selesai dimana 

barang-barang dipindahkan ke gudang, mesin dibersihkan. 
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2. Memasang dan melepaskan pisau, peralatan, suku cadang, dan lainnya 

Langkah ini termasuk pemindahan bagian dan alat setelah proses selesai dan persiapan 

untuk alat-alat lot berikutnya 

3. Pengukuran, pengaturan dan kalibrasi 

Langkah ini mengacu pada semua pengukuran dan kalibrasi yang harus dilakukan untuk 

melakukan proses produksi, seperti pemusatan atau penempatan yang sesuai, mengatur 

dimensi, mengukur suhu atau tekanan, dan lainnya. 

4. Percobaan dan penyesuaian 

Dalam langah ini, penyesuaian dilakukan setelah bagian percobaan dikerjaan. Semakin 

besar akurasi pengukuran dan kalibrasi dalam langkah sebelumnya, maka semakin mudah 

proses penyesuaian akan dilakukan. (Shingo, 1985) 

 

2.1.4 Kaizen 

Kaizen merupakan bahasa jepang untuk istilah yang memiliki arti perbaikan yang 

dilakukan secara terus menerus atau continous improvement. Kaizen merupakan 

perbaikan untuk menghilangkan pemborosan, menghilangkan beban kerja yang berlebih, 

dan selalu melakukan perbaikan kualitas produk (Fatkhurrohman & Subawa, 2016). 

Sasaran kaizen yaitu menghilangkan pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah 

bagi produk sehingga menimbulkan biaya-biaya yang tidak perlu. Penerapan kaizen dapat 

dilakukan disemua tahapan proses produksi dari awal hingga akhir. 

 

 Dalam kaizen sendiri terdapat beberapa konsep yang dapat digunakan untuk 

diterapkan dalam proses perbaikan, yaitu (Paramita, 2012): 

1. Konsep 3 M (Muda, Mura, Muri) 

Pada konsep yang pertama ini dibuat untuk mengurangi banyaknya proses kerja, 

meningkatkan mutu, mempersingkat waktu dan mencapai efisiensi. 

a. Muda  : Pengurangan pemborosan 

b. Mura : Pengurangan perbedaan 

c. Muri : Pengurangan ketegangan 

2. Gerakan 5 S 
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Dasar dari konsep yang kedua ini merupakan proses perubahan sikap dengan penerapan 

penataan, kebersihan, dan kedisiplinan di tempat kerja. Budaya rapi, bersih, tertib mampu 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman sehingga pekerjaan yang 

dilakukan akan lebih optimal. 

a. Seiri  : Pemilahan barang berguna dan tidak berguna 

b. Seiton  : Penataan barang berguna agar mudah dicari 

c. Seiso  : Pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor  

d. Seiketsu : Standarisasi tempat kerja yang telah rapi dan bersih  

e. Shitsuke : Disiplin terhadap standar yang telah diterapkan 

3. Konsep PDCA 

a. Plan : Penetapan target untuk perbaikan 

b. Do : Lakukan rencana yang telah dibuat 

c. Check : Periksa apakah penerapan telah berada pada jalur yang tepat 

d. Action : Berikan standarisasi dari hasil yang baik agar kesalahan tidak terulang 

4. Konsep 5W + 1H 

Merupakan salah satu pola berpikir yang dapat menjalankan konsep PDCA dalam 

aktivitas kaizen dengan teknik bertanya  menggunakan pertanyaan dasar (what, who, 

where, why, when dan how) 

 

2.1.5 Quick Changeover 

Changeover didefinisikan sebagai seluruh aktivitas dan waktu yang dibutuhkan antara 

produksi produk terakhir model lama hingga produksi produk pada model berikutnya 

dengan kondisi normal efisiensi atau normal speed dalam proses pergantian jenis produk. 

Sedangkan quick changeover lebih mengarah pada kegiatan changeover yang dilakukan 

dengan waktu dan proses yang cepat. Seluruh aktivitas changeover dianggap sebagai 

waste karena apa yang dilakukannya tidak memberikan nilai tambah terhadap produk 

akhir dan menyebabkan kenaikan biaya produksi, oleh karenanya harus dihilangkan atau 

paling tidak diturunkan seminimal mungkin.  
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Gambar 2. 1 Aktivitas pada Setup 

  
(Sumber: Goubergen et al., 2004)  

Terdapat dua pendapat yang dapat digunakan untuk menurunkan waktu changeover yaitu 

dengan menurunkan frekuensi changeover atau dengan menurunkan waktu yang 

diperlukan untuk changeover. Meskipun terdapat penelitian yang menerangkan bahwa 

pendapat yang pertama lebih mampu menurunkan tetapi pendapat tersebut kurang disukai 

dibandingkan dengan pendapat kedua yaitu dengan mengurangi waktu Setup atau 

changeover itu sendiri (Goubergen et al., 2004). 

 

2.1.6 SMED 

Single Minute Exchange of Die atau SMED merupakan suatu teknik perbaikan dengan 

konsep quick changeover yang menjadi bagian dari konsep Lean Manufacturing dan 

dapat digunakan untuk usaha mengurangi waktu Setup hingga sampai dengan “single 

minute“ atau kurang dari 10 menit sehingga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan 

(Liker, 2003). Single minute bukan berarti satu menit, melaikan satu digit menit atau 

single digit menit. Dalam konsep lean, waktu Setup yang lama menjadi sebuah 

pemborosan bagi perusahaan karena tidak memberikan nilai untuk sebuah produk. SMED 

juga memiliki beberapa istilah lain yaitu Setup Reduction, One Touch Exchange of Die 

(OTED), One Touch Setup (OTS), Quick Change Over (QCO) dan Four Step Rapid Setup 
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(4SRS). Istilah-istilah tersebut bertujuan sama yaitu untuk mengurangi waste dalam 

proses Setup pada aspek waktu maupun proses.  

 

Penerapan metode SMED salah satu fungsinya adalah untuk mempersiapkan standar 

prosedur yang optimal untuk proses pergantian pada mesin. Shingo (1985) merupakan 

penemu Teknik Single Minute Exchange of Die (SMED) pada sekitar tahun 1950-1960. 

Saat itu, Shingo (1985) diberikan tugas oleh beberapa perusahaan salah satunya termasuk 

Toyota untuk menyelesaikan masalah bottleneck. Setelah Shingo mempelajari proses 

tersebut, masalah yang ditemukan yaitu bahwa ukuran lot yang besar menjadi penyebab 

bottlenecks. Perusahaan yang memiliki kebijakan sistem produksi dengan ukuran lot 

besar (batch) karena memperhitungkan masalah ukuran lot yang ekonomis yang 

berhubungan dari rasio waktu produksi aktual yang ada dan waktu changeover yang 

tersedia. Produksi dengan ukuran lot besar memang akan memudahkan dalam proses 

produksi tanpa adanya proses changeover, namun line produksi menjadi tidak fleksibel 

dan akan menimbulkan banyak inventory bagi produk-produk yang tidak proses 

selanjutnya. 

Shingo (1985) membagi metode SMED ke dalam tiga langkah, yaitu sebagai berikut:  

1. Langkah pertama: Memisahkan Internal Setup dan External Setup 

• Internal Setup: kegiatan Setup yang hanya dapat dilakukan pada saat mesin 

berhenti.  

• External Setup: kegiatan Setup yang dapat dilakukan pada saat mesin sedang 

berjalan / beroperasi.  

Langkah terpenting dalam penerapan SMED adalah membedakan antara internal Setup 

dan external Setup. Memahami perbedaan antara internal dan external Setup adalah 

kunci untuk mencapai SMED. Dengan memahami hal ini dapat memotong waktu sekitar 

30% hingga 50%. Gunakan check list untuk semua part dan setiap langkah dalam operasi.  

2. Langkah kedua: Mengubah Internal Setup menjadi External Setup. Langkah 

ini mencakup 2 hal penting:  

• Memeriksa kembali setiap setiap operasi untuk melihat apakah ada langkah yang 

salah sehingga diasumsikan sebagai internal Setup  

• Menemukan cara untuk mengubah langkah tersebut menjadi external Setup.  
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Proses pemeriksaan kembali akan menjadi langkah penting dengan melihat fungsi 

sesungguhnya dari tiap aktivitas Setup. Melihat proses baru yang berbeda dari proses 

lama akan menjadi langkah untuk menemukan cara konversi Setup. 

 

3. Langkah ketiga: Menyederhanakan seluruh Aspek Operasi Setup.  

Langkah ini merupakan proses untuk menganalisis secara terperinci dari tiap operasi 

dasar. Langkah kedua dan ketiga tidak disajikan secara terpisah, keduanya hampir 

bersamaan (Hendri, 2015). Pada tahap ini dapat dilakukan proses perbaikan dasar pada 

tiap jenis setup 

   

2.1.7 Faktor Penyesuaian 

Faktor penyesuaian atau Performance rating merupakan salah satu metode studi waktu 

untuk menganalisis kinerja operator. Kinerja operator jarang sesuai dengan definisi 

standar dengan tepat. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap 

rata-rata waktu yang diamati sehingga mendapatkan waktu kecepatan kerja standar 

operator. Performance rating merupakan langkah terpenting dalam keseluruhan prosedur 

pengukuran kinerja. Metode ini juga merupakan langkah paling kritis karena berdasarkan 

pengalaman, pelatihan, dan penilaian dari pengamat pengukuran kinerja. Terlepas dari 

apakah rating factor didasarkan pada kecepatan atau tempo hasil kerja atau kinerja 

operator dibandingkan dengan pekerja yang berkualifikasi. Pengalaman dan penilaian 

masih merupakan kriteria untuk menentukan rating factor (Niebel & Freivalds, 2009). 

 

 Faktor penyesuaian dilakukan untuk mendapat waktu normal dari waktu hasil 

pengambilan data. Waktu normal adalah waktu kerja yang telah mempertimbangkan 

faktor peneysuaian, yaitu dengan mengalikan waktu siklus dan faktor penyesuaian. Proses 

pemberian nilai penyesuaian diberikan secara subyektif oleh pengamat. Harga faktor 

penyesuaian menurut Wignjosoebroto (1995), yaitu: 

1. P > 1, apabila pengukur berpendapat bahwa operator bekerja terlalu cepat di atas 

normal 

2. P < 1, apabila pengukur berpendapat bahwa operator bekerja terlalu lambat di bawah 

normal 

3. P = 1, apabila pengukur berpendapat bahwa operator bekerja dengan wajar 
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Kemudian mengenai performance rating atau yang disebut Westinghouse System Rating 

yang telah direkomendasikan Niebel & Freivalds (2009) karena dapat memungkinkan 

analisis yang lebih rinci. Metode ini merupakan salah satu sistem penilaian yang paling 

lama digunakan yang kemudian disebut leveling dan dikembangkan oleh Westinghouse 

Electric Corporation. Sistem penilaian Westinghouse mempertimbangkan empat faktor 

dalam mengevaluasi kinerja operator. 4 faktor tersebut adalah: 

1. Keterampilan 

Keterampilan diartikan sebagai kecakapan dalam mengikuti metode yang diberikan yang 

selanjutnya dihubungkan dengan keahlian. 

2. Usaha 

Merupakan perwakilan dari kecepatan dengan diterapkannya keterampilan dan dapat 

dikontrol hingga tingkat tinggi oleh operator. Usaha juga berarti kesungguhan yang 

diperlihatkan operator dalam melakukan pekerjaannya. 

3. Kondisi 

Kondisi dalam prosedur penilaian kinerja ini mempengaruhi operator bukan operasi dan 

juga termasuk suhu, cahaya dan kebisingan. Kondisi merupakan sesuatu di luar dan 

diterima apa adanya oleh operator. 

4. Konsistensi 

Merupakan kestabilan hasil yang didapatkan oleh operator selama bekerja.  

Dalam proses penilaian Performance rating, 4 faktor yang ada dibagi menjadi 6 kategori 

atau kelas. Berikut merupakan tabel westinghouse rating factor 

Tabel 2. 2 Westinghouse Rating Factors 

WESTINGHOUSE RATING FACTORS 

SKILL EFFORT 

0.15 A1 

Super Skill 

0.13 A1 

Super Skill 
0.13 A2 0.12 A2 

0.11 B1 

Excellent 

0.1 B1 

Excellent 
0.08 B2 0.08 B2 

0.06 C1 

Good 

0.05 C1 

Good 
0.03 C2 0.02 C2 
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WESTINGHOUSE RATING FACTORS 

SKILL EFFORT 

0 D Average 0 D Average 

-0.05 E1 

Fair 

-0.04 E1 

Fair 
-0.1 E2 -0.08 E2 

-0.16 F1 

Poor 

-0.12 F1 

Poor 
-0.22 F2 -0.17 F2 

CONDITION CONSISTENCY 

0,06 A Ideal 0,04 A Perfect 

0,04 B Excellent 0,03 B Excellent 

0,02 C Good 0,01 C Good 

0 D Average 0 D Average 

-0,03 E Fair -0,02 E Fair 

-0,07 F Poor -0,04 F Poor 

 

 

Faktor penyesuaian keterampilan dibagi menjadi enam kelas dengan ciri – ciri:  

1. Skill merupakan keterampilan yang dimiliki operator dalam menyelesaikan 

tugastugasnya. Faktor ini dipengaruhi oleh pengalaman.  

a. Super skill:  

1. Secara bawaan cocok sekali dengan pekerjaannya.  

2. Bekerja dengan sempurna.  

3. Tampak seperti telah terlatih dengan sangat baik.  

4. Gerakan-gerakannya  halus tetapi sangat cepat sehingga  sulit  untuk diikuti.  

5. Kadang-kadang terkesan tidak berbeda dengan gerakan-gerakan mesin.  

6. Perpindahan dari satu elemen pekerjaan ke elemen lainnya tidak terlampau 

terlihat karena lancarnya.  

7. Perpindahan dari satu elemen pekerjaan ke elemen lainnya tidak terlampau 

terlihat karena lancarnya.  

8. Perpindahan dari satu elemen pekerjaan ke elemen lainnya tidak terlampau 

terlihat karena lancarnya.  
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9. Perpindahan dari satu elemen pekerjaan ke elemen lainnya tidak terlampau 

terlihat karena lancarnya.  

10. Tidak terkesan adanya gerakan-gerakan berpikir dan merencanakan tentang 

apa yang dikerjakan (sudah sangat otomatis).  

11. Secara umum dapat dikatakan bahwa pekerjaan bersangkutan adalah 

pekerjaan yang baik  

  

b. Excellent skill:  

1. Percaya pada diri sendiri.  

2. Tampak cocok dengan pekerjaannya.  

3. Terlihat  telah terlatih baik.  

4. Pekerjaannya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran-

pengukuran atau pemeriksaan-pemeriksaan.  

5. Gerakan-gerakan kerja beserta urutan-urutannya dijalankan tanpa 

kesalahan.  

6. Menggunakan peralatan dengan baik.  

7. Pekerjaannya cepat tanpa mengorbankan mutu.  

8. Pekerjaannya cepat tetapi halus.  

9. Bekerja berirama dan terkoordinasi.  

 

c. Good skill:  

1. Kualitas hasil baik.  

2. Bekerjanya tampak lebih baik dari pada kebanyakan pekerjaan pada 

umumnya.  

3. Dapat memberikan petunjuk-petunjuk pada pekerja lain yang 

keterampilannya lebih rendah.  

4. Tampak jelas sebagai kerja yang cakap.  

5. Tidak memerlukan banyak pengawasan.  

6. Tiada keragu-raguan.  

7. Bekerjanya “stabil”.   

8. Gerakannya-gerakannya  terkoordinasi dengan baik.  

9. Gerakan-gerakannya cepat.  

  

d. Average skill:  

1. Tampak adanya kepercayaan pada diri sendiri.  
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2. Gerakannya cepat tetapi tidak lambat.  

3. Terlihatnya  ada pekerjaan-pekerjaan yang terencana tampak sebagai 

pekerja yang cakap.  

4. Gerakan-gerakannya  cukup menunjukkan tidak adanya keragu-raguan.  

5. Mengkoordinasikan tangan dan pikiran dengan cukup baik  

6. Tampak cukup terlatih dan karenanya mengetahui seluk beluk 

pekerjaannya.  

7. Bekerjanya cukup teliti.  

8. Secara keseluruhan cukup memuaskan  

  

e. Fair skill  

1. Tampak terlatih tapi belum cukup baik   

2. Mengenal peralatan dan lingkungan secukupnya   

3. Terlihat adanya perencanaan perencanaan sebelum melakukan gerakan.   

4. Tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup   

5. Tampaknya seperti tidak cocok dengan pekerjaannya tetapi telah 

ditempatkan dipekerjaan itu sejak lama   

6. Mengetahui apa yang dilakukan dan harus dilakukan tetapi tampak tidak 

selalu yakin   

7. Sebagian waktu terbuang karena kesalahan kesalahan sendiri   

8. Jika tidak bekerja sungguh sungguh outputya akan sangat rendah   

9. Biasanya tidak ragu ragu dalam menjalankan gerakan gerakannya.   

  

f. Poor skill  

1. Tidak bisa mengkoordinasi tangan dan pikiran  

2. Gerakan gerakannya kaku  

3. Kelihatan tidak adanya keyakinan keyakinan pada urutan urutan 

pekerjaan  

4. Seperti yang tidak terlatih untuk pekerjaan yang bersangkutan  

5. Tidak terlihat adanya kecocokan pada pekerjaannya  

6. Ragu ragu dalam menjalankan gerakan gerakan kerja  

7. Sering melakukan kesalahan kesalahan  

8. Tidak adanya kepercayaan pada diri sendiri  
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9. Tidak bias mengambil inisiatif sendiri.  

  

2. Effort merupakan usaha yang dimiliki operator dalam melakukan pekerjaanya. 

Bisa juga disebut dengan kesungguhan yang diperlihatkan operator dalam 

melakukan pekerjaannya.  

a. Excessive effort:  

1. Kecepatan sangat berlebihan.  

2. Usahanya sangat bersungguh-sungguh tetapi dapat membahayakan 

kesehatannya.  

3. Kecepatan yang ditimbulkannya tidak dapat dipertahankan sepanjang hari 

kerja.  

  

b. Excellent effort:  

1. Jelas terlihat kecepatan kerjannya yang tinggi.  

2. Gerakan-gerakan lebih “ekonomis” daripada operator-operator biasa.  

3. Penuh perhatian pada pekerjaannya.  

4. Banyak memberi saran-saran.  

5. Menerima saran-saran dan petunjuk dengan senang.  

6. Percaya pada kebaikan maksud pengukuran waktu.  

7. Tidak dapat bertahan lebih dari beberapa hari.  

8. Bangga atas kelebihannya.  

9. Gerakan-gerakan yang salah terjadi sangat jarang sekali.  

10. Bekerja sistematis.  

11. Karena lancarnya, perpindahan dari satu elemen ke elemen lainnya tidak 

terlihat.  

  

c. Good effort:  

1. Bekerja berirama.  

2. Saat-saat menganggur  sangat sedikit, bahkan kadang-kadang tidak ada.  

3. Penuh perhatian pada pekerjaan.  

4. Senang pada pekerjaannya. Kecepatannya baik dan dapat dipertahankan 

sepanjang hari.  

5. Percaya pada kebaikan maksud pengukuran waktu.  
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6. Menerima saran-saran dan petunjuk-petunjuk dengan senang.  

7. Dapat memberikan saran-saran untuk perbaikan kerja.  

8. Tempat kerjanya diatur dengan baik dan rapi.  

9. Menggunakan alat-alat yang tepat dengan baik.  

10. Memelihara  dengan baik kondisi peralatan.  

  

d. Average effort:  

1. Tidak sebaik good, tetapi lebih baik dari poor.  

2. Bekerja dengan stabil.  

3. Menerima saran-saran tetapi tidak melaksanakannya.  

4. Setup dilakukan dengan baik.  

5. Melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan.  

  

e. Fair effort:  

1. Saran-saran yang baik diterima dengan kesal.  

2. Kadang-kadang perhatian tidak ditujukan pada pekerjaanya.  

3. Kurang sungguh-sungguh.  

4. Tidak mengeluarkan tenaga dengan secukupnya.  

5. Terjadi sedikit penyimpangan dari cara kerja baku.  

6. Alat-alat yang dipakainya tidak selalu yang terbaik.  

7. Terlihat adanya kecenderungan kurang perhatian pada pekerjaanya.  

8. Terlampau hati-hati.  

9. Sistematika kerjanya sedang-sedang aja.  

10. Gerakan-gerakan tidak terencana.  

  

f. Poor effort  

1. Banyak membuang buang waktu  

2. Tidak memperlihatkan adanya minat kerja  

3. Tidak mau menerima saran saran  

4. Tampak malas dan bekerja lambat  

5. Melakukan gerakan gerakan yang tidak perlu untuk mengambil alat-alat 

dan bahan bahan  

6. Tempat kerjanya tidak diatur dengan rapih  
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7. Tidak peduli pada cocok/baik tidaknya peralatan yang dipakai  

8. Mengubah ubah tata letak tempat kerja yang telah diatur  

9. Setup kerjanya terlihat tidak baik.  

3. Condition merupakan keadaan lingkungan operator pada saat bekerja meliputi 

suhu, kelembaban, kebisingan, serta pencahayaan. Dalam faktor condition juga 

dibagi 6 kelas yaitu ideal, excellent, good, average, fair, dan poor.  

4. Consistency menunjukan bahwa hasil pengukuran lama waktu kerja operator dalam 

melakukan pekerjaan menunjukan hasil yang sama. Dalam faktor consistency juga 

dibagi 6 kelas yaitu ideal, excellent, good, average, fair, dan poor. (Barnes, 1968) 

 

2.1.8 Allowance 

Setiap studi waktu diambil dalam waktu yang relatif singkat. Sebab waktu normal tidak 

termasuk ke dalam kategori penundaan yang tidak dapat dihindari, yang mungkin terlewat 

diamati dan juga waktu baku lainnya. Konsekuensinnya, pengamat harus melakukan 

penyesuaian untuk berkompensasi dengan kerugian tersebut. Menurut Niebel & Freivalds 

(2009), kelonggaran diberikan untuk 3 hal, yaitu: 

1. Kelonggaran untuk kebutuhan pribadi (Personal needs) 

Kebutuhan pribadi termasuk berhenti dalam pekerjaan untuk memperhatikan kondisi 

yang prima secara umum bagi karyawan, misal untuk minum atau ke kamar kecil. Kondisi 

umum pekerjaan dan pengaruh tingkat pekerjaan diperlukan dalam kelonggaran jenis ini. 

Kondisi kerja yang melibatkan pekerjaan dan lingkungan yang berat akan membutuhkan 

kelonggaran yang lebih besar daripada kondisi kerja yang ringan.  

2. Kelonggaran untuk menghilangkan kelelahan (Fatigue) 

Kelonggaran ini ditujukan untuk memperhitungkan energi yang dikeluarkan saat 

melakukan pekerjaan dan untuk meredakan pekerjaan yang monoton. Faktor utama yang 

mempengaruhi kelelahan adalah kondisi kerja, terutama kebisingan, panas, dan 

kelembaban. Penyebab lain yaitu dengan aktivitas pekerjaan manual yang berat. 

3. Kelonggaran untuk keadaan khusus 

Kelonggaran ini salah satunya yaitu kelonggaran untuk hal-hal yang tidak bisa dihindari. 

Kelonggaran ini termasuk  

a. interupsi dari supervisor, operator, pengamat 
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b. adanya masalah pada material 

c. kesulitan dalam menjaga toleransi ukuran dan spesifikasi 

d. adanya masalah mengenai mesin (mengambil alat, mesin mati, memperbaiki 

mesin) 

2.1.9 Perhitungan Waktu Baku 

Penentuan waktu baku dengan sampling kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain periode waktu kerja, persentase kerja, rating faktor, jumlah produk yang dihasilkan 

dalam periode waktu kerja dan kelonggaran. Penentuan waktu baku dengan sampling 

kerja dihitung dengan menggunakan rumus berikut (Barnes, 1968):  

 

Waktu Normal = Rata-rata Elemen Kerja x Rating Factor    (2.1) 

Waktu Baku = Waktu Normal x 
100

100−𝐴𝑙𝑙
      (2.2) 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Telah banyak penelitian terdahulu baik yang objeknya berupa pengukuran kinerja 

maupun penelitian yang menggunakan metode SMED sebagai pendekatan dalam 

perancangan perbaikan sistem setup ketika changeover. Berikut merupakan penelitian 

terdahulu: 

 

Tabel 2. 3 Penelitian Terdahulu 

Penulis Masalah Metode Hasil 

SMED VSM QCC REBA 

Hendri 

(2015) 

Penelitian dilakukan di 

PT. X yang bertujuan 

untuk mengetahui waktu 

setup, serta mengetahui 

cara memperbaiki dan 

menurunkan waktu setup. 

Terdapat masalah 

√ 

 

   penuruna

n waktu 

Setup 

keseluru

han 

sebesar 

511 detik 
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Penulis Masalah Metode Hasil 

SMED VSM QCC REBA 

pemborosan sehingga 

efektifitas tidak optimal. 

atau 

21,29 %. 

 

Pinjar 

et al., 

(2015) 

Penelitian dilakukan 

pada perusahaan 

pabrikan gear. Tujuannya 

mengurangi waktu Setup 

pada mesin Gear 

Hobbing hingga 20-25%. 

Waktu setup yang tinggi 

mengurangi produktivitas 

perusahaan. 

√ 

 

   waktu 

Setup 

berkuran

g 

sebanyak 

22,18% 

atau 41,9 

menit. 

Herian

syah & 

Ikatrin

asari 

(2017) 

Penelitian dilakukan 

pada PT. XYZ 

perusahaan manufaktur 

otomotif. penelitian ini 

bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja 

dengan mengurangi 

waste dan mempercepat 

waktu setup. Changover 

dies membutuhkan waktu 

yang lama dan tidak 

efisien 

√ 

 

   Peningka

tan 

kinerja 

operator 

sebesar 

52% 

dengan 

penguran

gan 

waktu 

untuk 

setiap 

changeov

er dies 

sebanyak 

28 menit. 

Filla 

(2016) 

Penelitian dilakukan 

pada perusahaan 

produsen kaca datar. 

√ 

 

   Sebesar 

30% 

kemungk
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Penulis Masalah Metode Hasil 

SMED VSM QCC REBA 

Tujuan utama penelitian 

ini yaitu untuk 

menerapkan SMED pada 

line proses High Mix. 

Banyaknya jenis tipe 

produk mengharuskan 

perusahaan lebih 

fleksibel pada 

permintaan pelanggan. 

inan 

waktu 

yang bisa 

dikurangi

. 

 

Gani & 

Bendat

u 

(2015) 

Penelitian dilakukan di 

PT. Astra Otoparts Tbk. 

Divisi Adiwira Plastik. 

Tujuan meningkatkan 

mutu usaha dengan 

menggunakan perangkat 

kendali mutu. Waktu 

changeover aktual lebih 

besar dari target total 

waktu changeover yaitu 

25.000 menit per bulan. 

  √ 

 

 mengura

ngi 23 

jam total 

changeov

er per 

bulan 

atau 

10,7% 

dan rata-

rata 

waktu 

changeov

er tiap 

proses 

berkuran

g sebesar 

6,9 menit 

atau 

17,6%. 
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Penulis Masalah Metode Hasil 

SMED VSM QCC REBA 

Rosa et 

al., 

(2017) 

Penelitian dilakukan di 

industri otomotif pada 

line assembly Steel Wire-

Rope. Tujuan utama 

dalam penelitian ini 

adalah untuk melakukan 

langkah perbaikan 

dengan pengelompokan 

dan identifikasi alat, jenis 

alat, pengelompokan 

ulang tugas internal dan 

eksternal, data setup 

terperinci, alat bantu 

visual dan pelatihan 

operator. Masalah yang 

ada yaitu variasi yang 

banyak mengahruskan 

perusahaan untuk 

mengoptimalkan sumber 

daya yang ada. 

√ 

 

   Selama 

satu 

minggu 

waktu 

kerja, 

waktu 

setup 

yang 

mampu 

dikurangi 

yaitu 

58,3% 

atau 210 

menit. 

Ferrad

as & 

Salonti

nis 

(2013) 

Penelitian dilakukan 

pada perusahaan supplier 

otomotif pada bagian 

welding. Tujuan 

penelitian ini untuk 

mengembangkan metode 

SMED khususnya pada 

supplier otomotif. 

Pengembangan pada 

metode smed menjadi 

fokus penelitian untuk 

√ 

 

   metode 

SMED 

yang 

diterapka

n hasil 

yang 

didapatk

an yaitu 

mampu 

mengura

ngi 33% 
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Penulis Masalah Metode Hasil 

SMED VSM QCC REBA 

dapat menyesuaikan 

masalah setup pada 

perusahaan 

waktu 

changeov

er. 

Azizi 

& 

Manoh

aran 

(2015) 

Penelitian pada industri 

smart tag khusunya pada 

line assembly. Betujuan 

meningkatkan kualitas 

line produksi PCB pada 

smart tag dan 

mengurangi biaya serta 

lead time manufaktur. 

Masalah yang ada berupa 

kurangnya produktivitas 

akibat dari tingginya lead 

time produksi dan adanya 

waste 

√ 

 

√ 

 

  Telah 

berhasil 

mengura

ngi 

waktu 

dari 145 

detik 

menjadi 

54 detik 

pada 

mesin 

proses 

insertion 

 

Brito 

et al., 

(2017) 

Pelakukan penelitian 

pada area produksi 

turning dalam pabrik 

metallurgi. Pada 

penelitian ini penulis 

ingin menunjukkan 

bahwa terdapat 

kemungkinan untuk 

mengurangi waktu setup 

dan memperbaiki kondisi 

ergonomi pada waktu 

ysng bersamaan. Adanya 

keluahn penyakit salah 

posisi dan tingginya 

√ 

 

  √ 

 

waktu 

setup 

telah 

berhasil 

di 

kurangi 

hingga 

46% dan 

juga 

mampu 

mengura

ngi 

resiko 

penyakit 
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Penulis Masalah Metode Hasil 

SMED VSM QCC REBA 

waktu setup 

menyebabkan masalah 

pada produktivitas. 

Musculo

skeletal 

(MSDs) 

Karam 

et al., 

(2018) 

Penelitian dilakukan 

pada line produksi 

industri obat-obatan 

romania. Tujuan pada 

penelitian ini yaitu untuk 

mencapai hasil yang 

sesuai target setelah 

menerapkan SMED 

tools. Terdapat 

bottleneck pada proses 

changeover 

√    waktu 

changeov

er utama 

berkuran

g sebesar 

30% 

dalam 12 

bulan 

 


