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BAB II 
 
 
 
 
 
 
 

 

KAJIAN LITERATUR 
 
 

 

Pada bab kajian literatur ini berisikan tentang kajian induktif dan deduktif. Kajian 

induktif yang berisikan tentang penelitian-penelitian terdahulu yang didapatkan dari 

jurnal sehingga mengetahui perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang yang sekarang. Sedangkan kajian deduktif berisikan tentang teori-teori yang 

mendukung penelitian ini. 

 
 
 

2.1 Kajian Induktif 
 
 

 

Dalam melakukan penelitaan maka tidak terlepas dari penelitian terdahulu yang 

dijadikan sebagai acuan atau pembanding dalam melakukan penelitian dengan 

melihat metode dan permasalahan sebelumnya. Dari beberapa penelitian 

sebelumnya yang didapatkan dari jurnal maupun tugas akhir yang meneliti 

menggunakan pendekatan Lean Six Sigma yang diintegrasikan dengan metode 

lainnya. 

 

 

Dalam penelitiannya (Panat, 2014) mengenai penerapan lean six sigma di 

bagian R&D Intel. Penelitian ini bertujuan memebrikan contoh aolikasi LSS di 

bidang penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan lingkungan yang 

inovatif. Dari hasil penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan lean six 

sigma bahwa terdapat peningkatan efisiensi melebihi target, hal tesebut memuat 

pengurangan 60% dalam waktu idle dan pemborosan sebanayk 40%, selain itu 
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menunjukkan peningkatan kepuasan stakeholder tanpa mengorbankan ketelitian 

teknis dan kontrol konfigurasi. 
 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Pakki, Soenaoko, & Santoso, 2014) 

mengenai six sigma untuk meningkatkan kualitas klongsongan yang bertujuan 

untuk mengetahui DPOM yang terjadi selama satu tahun dan mengetahui penyebab 

terjadinya produk cacat. Hasil yang dicapai pada penelitian ini yaitu rata-rata nilai 

sigma sebesar 4,75 dan penyebab terjadinya cacat dikarenakan faktor karyawan, 

mesin dan QC yang belum standar. 

 

 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Dora & Gellynick, 2015) dengan 

menggunkan metode lean six sigma yang bertujuan untuk mengidentifikasi proses 

terpenting dengan melakukan penghematan dalam UKM Roti Jahe. Hasil dari 

penelitian ini adalah perusahaan berhasil berhemat dengan menerapkan lean six 

sigma ddan menyimpan uang dengan emngurangi overfilling pada produk akhir. 

 
 

Penelitian yang dilakukan oleh (Salomon et al, 2015) dengan hasil bahwa 

dengan mengimplementasikan metode six sigma pada proses part bening PT.KG 

dapat memperbaiki kualitas dari produk part Big Container 211 PLY dan Big 

Container 1L AS. Sebelum melakukan perbaikan nilai sigma produk tersebut 

adalah 4,015 dan 4,199 dengan tingkat prsentase reject 3,57% dan 2,09%. Setelah 

melakukan implementasi nilai sigma untuk part Big Container 211 PLY dan 1L AS 

adalah 4,28 dan 4,40 dengan tingkat persentase reject 1,61% dan 1,09%. Hal 

tersebut sangat membantu perusahaan untuk meminimalkan jumalh persentase 

reject. 

 
 

Penelitian yang dilakukan oleh (Adikorley, 2017) bahwa dalam 

penelitiannya mengenai lean six sigma dengan studi kasus di industri tekstil. Dari 

hasil penelitian tersebut lean six sigma dapat digunakan pada industri tekstil dengan 

metode DMAIC. Dengan penerapan pendekatan lean sigma waktu pergantian dua 

lini produk berkurang sebanyak 37%. Penurunan waktu pergantian tersebut 

meningkatkan level sigma 3,74 menjadi 4,32. 
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Metode six sigma merupakan metode yang sering digunakan untuk 

menganalisis kualitas produk. Penelitian yang dilakukan oleh (Supriyadi, 

Ramayanti, & Roberto, 2017) dengan menggunakan pendekatan Define, Measure, 

Analyze, Improve, Control (DMAIC) untuk peningkatan kualitas produk sebesar 

7.560 DPMO dan didapatkan nilai sigma sebear 3,93 tetapi dengan melakukan 

perbaikan nilai sigma menjadi 4.05. 

 
 

Dalam penelitian Pendekatan Metode Lean Six Sigma Untuk Menganalisis 

Waste Pada Perusahaan Handuk CV. Ngremboko Janti Ngendon Klaten oleh 

(Nurmajid, 2018) yang bertujuan untuk menghilangkan waste yang ada dan 

meningkatkan kualitas produk. Hasil penelitian yang didapatkan bahwa waste 

deffect tertinggi yaitu handuk kotor serta benang tidak teranyam, dengan 

perhitungan DPMO bahwa nilai level sigma sebesar 3,461835 yang berarti proses 

produksi harus diperhatikan dengan baik sehingga disarankan untuk melakukan 

perbaikan dengan menerapkan SOP yang sebelumnya belum diterapkan. 

 
 

Penelitian yang dilakukan oleh (Indrawati & Ridwansyah, 2018) mengenai 

continuous improvement dengan menggunakan lean six sigma pada kasusu industri 

biji besi. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa kualitas kinerja pada level sigma 

2,97, 33,67 menunjukkan bahwa terdapat aktivitas yang tidak bernilai tambah, dan 

minimasi terhadap produk cacat. 

 
 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Didiharyono et al, 2018) dengan jdul 

Analisis Pengendalian Kualitas Produksi dengan Metode Six Sigma Pada Industri 

Air Minum PT Asera Tirta Posidonia, Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan 

DMAIC untuk mengurangi kerusakan (kegagalan) pada proses produksi. Dari hasil 

penelitian tersebut bahwa didapatkan nilai DPMO sebesar 335,287 atay 33,5% 

dengan nilai sigma sebesar 1.929. Dengan hasil tersebut dapat diusulkan perbaikan 

yaitu melakukan pelatihan bagi karyawan dan melakukan pengawasan pada 

karyawan dan perawatan mesin secara berkala. 

 
 

Pada penelitian yang dilakukan oleh (Gleeson & et, 2019) dengan judul 

Improving Manufacturing Productivity by Combining Cognitive Engineering and 



11 
 
 

 

Lean-Six Sigma Methods. Penelitian ini menggunakan metode DMAIC untuk 

menyelesaikan masalah yang ditemukan. Hasil dalam penelitian ini adalah 

menerapkan pendekatan lean six sigma dengen metode DMAIC dapat 

meningkatkan produktivitas, masalah defect dapat diselesaikan dengan efektif dan 

dalam pengambilan keputusan lebih efektif dan efisien. 

 

 

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

menggunakan VSM untuk mengidentifikasi waste yang terjadi kemudian setelah 

mengetahui waste yang ada maka waste tersebut diminimasi dengan pendekatan 

DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) kemudian mengidentifikasi 

faktor penyebab defect dengan menggunakan pendekatan FMEA dan mencari 

usulan perbaikan dengan menggunakan pendekatan TRIZ. 

 
 
 

2.2 Kajian Deduktif 
 
 

 

2.2.1 Sistem Produksi 
 
 

 

Sistem produksi merupakan suatu gabungan dari elemen satu dengan elemen 

yang lain untuk mencapai tujuan berupala melakukan proses produksi pada suatu 

perusahaan. Dalam menunjang kontinuitas operasional pada sistem produksi 

memiliki elemen struktual dan fungsional yang sangat penting. Komponen atau 

elemen struktural yang membentuk sistem produksi tersebut terdiri dari bahan 

baku, mesin dan peralatan, tenaga kerja, modal, energi, informasi, tanha, dan 

lain-lain. Sedangkan komponen atau elemen fungsional terdiri dari supervise, 

perencanaan, pengendalian, koordinasi dsn kepemimpinan, yang kesemuanya 

berkaitan dengan manajemen dan organisasi (Gaspersz, 1998). 

 
 

Selain definisi sistem produksi yang telah dikenal secara umum, secara khusus 

dikenal jugas sebagai sistem manufaktur. Sistem manufaktur meliputi proses dari 

bahan baku sampai produk jadi melalui serangkaian operasi. Operasi-operasi ini 

meliputi kombinasi dari personil dan peralatan dengan tingkat otomasi yang 

bermacam-macam. Proses manufaktur dapat dibagi dua yaitu jenis 
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proses utama operasi proses (processing operations) dan operasi perakitan 

(assembly operations), (Groover, 2010). 

 

2.2.2 Kualitas 
 
 

 

1. Definisi Kuliatas 
 

 

Kualitas dapat dilihat dari dua sisi yaitu penilaian konsumen dan penilaian 

produksen. Kualitas adalah salah satu indikator perusahaan untuk dapat 

mempertahankan keunggulan dalam persaingan industri. Kualitas juga 

merupakan kesesuaian dan keseluruhan karakteristik dari suatu produk yang 

diinginkan oleh konsumen. Menurut (Heizer & Render, 2006) kualitas 

merupakan keseluruhan karakteristik produk yang diinginkan konsumen scara 

jelas maupun yang tersembunyi. 

 
 

Kualitas yang baik bagi produsen yaitu apabila produk yang dihasilkan 

sesuai dengan spesifikasi atau standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. 

Tetapi perusahaan pun menetapkan spesifikasi atau standarisasi produk harus 

memperhatikan kebutuhan atau keinginan konsumen, sebab jika perusahaan 

tidak memperhatikan keinginan atau kebutuhan konsumen tidak dapat bersaing 

dengan perusahaan lain yang memperhatikan keinginan konsumen. Sedangkan 

untuk kualitas dari sisi konsumen apabila produk yang dibeli sesuai dengan 

keinginan, manfaat sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan pengorbanan 

yang dikeluarkan. 

 

 

Menurut (Gaspersz & Garvin, 2008) dimensi dari kualitas produk 

meliputi 8 dimensi yaitu: 
 

a. Performa (Performance) 
 

Performance berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan 

karakteristik utama yang diinginkan oleh konsumen dan merupakan 

karakteristik utama yang dipertimbangkan oleh pelanggan ketika ingin 

membeli suatu produk. 
 

b. Keistimewaan (Features) 
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Features berkaitan dengan penambahan fungsi dasar, berkaitan dengan 

pilihan-pilihan dan pengembangannya. 
 

c. Keandalan (Realiability) 
 

Realiability berkaitan dengan kemungkinan dari sebuah produk yang 

berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu dibawah kendali 

atau kondisi tertentu. Dengan ini keandalan merupakan karakteristik yang 

memungkinkan tingkat keberhasilan dalam penggunaan suatu produk. 
 

d. Konformasi (Conformance) 
 

Conformance berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap 

spesifikasi sesuai dengan stndar berdasarkan keinginan konsumen. 

Conformance ini merefleksikan derajat dari karakteristik desain produk 

dan karaktersikti operasi dengan emmenuhi standar yang ada. Pada 

karakteristik ini mengukur persentase produk gagal memenuhi standar 

yang telah ditetapkan dan arena tersebut perlu adanya perbaikan. 
 

e. Daya Tahan (Durability) 
 

Durability berkaitan dnegan ukuran masa pakai dari suatu produk, hal 

tersebut berkaitan dengan daya tahan produk itu sendiri. 
 

f. Kemampuan Pelayanan (Serviceability) 
 

Serviceability berkaitan dengan kecepatan, kompetensi, kemudahan dan 

akurasi dalam perbaikan. 
 

g. Estetika (Esthetics) 
 

Esthetics berkaitan dengan keindahan yang bersifat subjektif yang 

berkaitan dengan pertimbangan pribadi. 
 

h. Kualitas yang Dipersepsikan (Perceived Quality) 
 

Preceived quality berkiatan dengan perasaan dari konsumen dalam 

mengkonsumsi produk dan hal ini berkaitan dengan reputasi (brand 

name-image). 

 
 
 

2.2.3 Pengendalian Kualitas 
 
 

 

Semakin ketatnya persaingan dalam dunia industri, menuntut perusahaan untuk 

menyadari bahwa kualitas produk merupakan hal yang sangat penting untuk 
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diperhatikan agar dapat bersaing. Untuk dapat mewujudkan terciptanya kualitas 

produk yang baik dan menjaga kepuasan konsumen agar tetap sesaui dengan 

kebutuhan pasar maka perusahaan dapat menerapkan sistem pengendalian kualitas 

(quality control). 

 
 

Pengendalian kualitas adalah teknik yang dilakukan dari proses produksi 

dimulai hingga proses produksi selesai menghasilkan produk akhir. Tujuan dari 

pengendalian kualitas adalah untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan 

spesifikasi atau standar yang diinginkan dan memperbaiki kualitas produk yang tidak 

sesuai dengan standar ada serta mempertahankan kualitas produk yang telah sesuai 

dengan standar. Pengendalian kualitas merupakan usaha untuk mempertahankan 

mutu produk yang dihasilkan berdasarkan kebijakan perusahaan (Assauri, 1998). 

Jadi pengendalian kualitas dapat diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk 

mmepertahakan dan meningkatkan kualitas produk sesuai dengan standar yang 

ditetapkan dan memenuhi kepuasan konsumen. Berikut merupakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi dalam pengendalian kualiatas: 
 

a. Bahan baku yaitu bahan baku yang dipasok oleh produsen. 
 

b. Operator yaitu kemampuan manusia dalam menghasilkan produk 

yang diinginkan. 
 

c. Mesin yaitu jenis mesin yang digunakan dalam proses produksi. 
 

 

Pengendalian kualitas tidak lepas dari pengendalian produksi, dikarenakan 

pengendalian kualitas adalah bagian dari kualitas produksi. Dalam pengendalian 

produksi baik kuantitas maupun kualitas adalah hal yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan, untuk dapat menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang ada 

karena semua kegiatan produksi dilakukan untuk mengendalikan supaya produk 

yangdihasilkan sesuai dengan stdnar yang ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

 
 

2.2.4 Konsep Lean Manufacturing 
 

 

Menurut (Gaspersz & Garvin, 2008) lean manufacturing merupakan usaha yang 

dilalukan terus menerus untuk menghilangkan waste atau aktivitas yang tidak 
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memberikan nilai tambah dan meningkatkan nilai tambah produk yang diproduksi. 

Salah satu cara untuk dapat mengurangi pemborosan yang sering terjadi di proses 

produksi maka dapat menggunakan metode VSM menurut penelitian (Pratama, 

2018) dengan menggunakan tools value stream mapping dapat mengidentifikasi 

aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai tambah (non value added) yang dapat 

menyebabkan pemborosan. 
 

Lean manufacturing merupakan metode optimal dalam proses produksi dengan 

menghilangkan pemborosan atau waste dan penerapan flow atau aliran sebagai 

pengganti batch dan antrian. Lean manufactuirng merupakan filosofi manajemen 

proses yang berasal dari Toyota Production System (TPS) yang dikenal karena 

menitikberatkan untuk menghilangkan pemborosan atau waste dengan tujuan 

meningkatkan kepuasan pelanggan atau konsumen secara kesuluruhan (Liker & 

Jeffrey, 2004). 

 

 

Struktur lantai produksi yang aktif melakukan pemecahan masalah dengan 

penerapan kaizen dan continuous improvement, pelaksanaan lean manufactuirng 

dalam masalah inventory mencegah peningkatan inventory yang berlebih, 

manajemen kualitas yang lebih mengutamakan tindakan pencegahan (preventive) 

dibandingkan dengan melakukan tindakan perbaikan (corrective), penggunaan 

pekerja yang tidak berlebih, ukuran lot yang kecil dan penerapan konsep Just in 

Time (JIT) (Lonnie & Wilson, 2010). 

 

 

Menurut (Gaspersz, 2007), menyatakan bahwa terdapat lima prinsip lean 

manufactuirng yaitu: 
 

1. Mengidentifikasi nilai produk bedasarkan keinginan pelanggan, yang dimana 

pelanggan menginginkan produk yang berkualitas tinggi, dengan harga yang 

kompetiitf serta penyelesaiian waktu yang tepat. 
 

2. Mengidentifikasi Value Stream Mapping (pemetaan proses dalam proses 

produksi) untuk setiap produk. Manajemen perusahaan industri di Indonesia 

hanya melakukan pemetaan proses bisnis tetapi tidak melakukan pemetaan 

proses produk. Untuk itu pendekatan lean manufacturing merupakan metode 

yang tepat. 



16 
 
 

 

3. Menghilangkan aktivitas yang mengakibatkan pemborosan (waste) yang tidak 

bernilai tambah (non value added activity) dari semua aktivitas sepanajang value 

stream itu. 
 

4. Sitem tarik (pull system) digunakan untuk mengorganisasikan material, 

informasi dan produk mengalir secara lancar dan efisien sepanjang proses value 

stream. 
 

5. Terus menerus melakukan dan mencari berbagai teknik dan alat peningkatan 

(improvement tools and techniques) untuk mencapai keunggulan dan 

peningkatan secara terus menerus. 

 

Sistem produksi dengan menggunakan lean maufacturing melalui pendekatan 

yang dilakukan dalam upaya mengurangi pemborosan atau waste dan untuk 

meningkatkan produktivitas sistem produksi. Pada konsep lean production terdapat 

banyak metode atau tools yang dapat digunakan. Trdapt 43 tools dari lean production 

yang dapat di implementasikan pada suatu industri dengan skala yang berbeda pada 

penelitian yang telah dilakukan (Matt & Rauch, 2013). Metode atau tools tersebut 

dapat di lihat pada gambar 2.1 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.1 Lean Production Method 
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2.2.5 Waste (Pemborosan) 
 
 

 

Waste dapat diartikan sebagai kehilangan atau kerugian berbagai sumber daya, 

yaitu material, waktu (yang berkaitan dengan tenaga kerja dan peralatan) dan 

modal, yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan yang membutuhkan biaya secara 

langsung maupun tidak langsung tetapi tidak menambah nilai kepada produk 

akhir bagi pihak pengguna jasa konstruksi (Formoso et al, 2002). Waste dapat 

juga digambarkan sebagai segala aktifitas manusia yang menyerap sumber daya 

dalam jumlah tertentu tetapi tidak menghasilkan nilai tambah, seperti kesalahan 

yang membutuhkan pembetulan, hasil produksi yang tidak diinginkan oleh 

pengguna, proses atau pengolahan yang tidak perlu, pergerakan tenaga kerja yang 

tidak berguna dan menunggu hasil akhir dari kegiatan-kegiatan sebelumnya 

(Womack & Jones, 1996). 

 

 

Ohno (1988) dalam bukunya Toyota Production System: Beyond Large 

Scale Production mengklasifikasi pemborosan (waste) dalam 7 kategori: 
 

1. Waste of Waiting, waktu menunggu adalah pemborosan (misalnya: 

Menunggu material yang datang, menunggu keputusan/instruksi). 
 

2. Waste of Overproduction, membuat produk yang lebih banyak dari 

permintaan pelanggan adalah pemborosan. 
 

3. Waste of Overprocessing, proses yang lebih dari yang diinginkan pelanggan 

adalah pemborosan. Misal inventory yang rusak akibat penyimpanan atau 

transportasi sehingga memerlukan proses tambahan re-packing. 
 

4. Waste of Defect, reject atau cacat merupakan pemborosan yang dapat secara 

langsung bisa dilihat. 
 

5. Waste of Motion, gerakan yang tidak perlu dan tidak ergonomi sehingga 

menambah waktu proses adalah pemborosan. 
 

6. Waste of Inventory, semakin banyak persediaan disimpan, akan makin 

banyak pemborosan terjadi. Pemborosan itu berupa : nilai persediaan yang 

diam (tidak produktif), nilai ruang yang harus disediakan untuk menyimpan, 

beban administrasi pengelolaan, beban kerja untuk proses penerimaan, 
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penyimpanan, pengeluaran kembali, barang yang rusak atau kadaluwarsa 

selamapenyimpanan, dan lain-lain. 
 

7. Waste of Transportation, pemborosan yang disebabkan oleh transportasi 

yang tidak teratur. 

 
 

2.2.6 Value Stream Mapping (VSM) 
 
 

 

Value Stream Mapping merupakan proses pemetaan secara visual aliran 

informasi dan material yang bertujuan untuk menyiapkan tools dan performance 

yang lebih baik dari usulan future map (Womack & Jones, 2000). Sedangkan 

menurut (Rother & Shock, 2003), value stream mapping merupakan salah satu 

metode pemetaan aliran produksi dan aliran informasi untuk memproduksi satu 

produk, tidak hanya pada masing-masing area kerja saja tetapi pada tingkat total 

produksi serta mengidentifikasi kegiata yang value added dan non value added. 

Value stream mapping secara visual merupakan pemetaan aliran material dan 

informasi secara menyeluruh dimulai dari kedatangan bahan baku dari supplier 

melalui semua tahap proses produksi hingga pengiriman produk kepada 

kosumen. Tujuan dari value stream mapping adalah untuk mengetahui dengan 

jelas sumber-sumber pemborosan dan aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai 

tambah serta membantu membuat area target bagi proses perbaikan secara nyata 

(Yuniarti, 2010). 

 
 

Dalam value stream mapping terdapat dua pemetaan yang harus 

digambarkan yaitu pembuatan current state map dan future state map. 

Pembuatan current state map dilakukan untuk memetakan kondisi lantai 

produksi aktual, hal tersebut mencakup segala informasi yang terdapat dalam 

setiap proses dicantumkan dalam pemetaan. Langkah selanjutnya setelah 

membuat current state map adalah membuat future state map sebagai langkah 

akhir. 

 
 

Future state map merupakan implementasi rencana yang menjelaskan 

jenis tool yang dibutuhkan dalam proses lean untuk mengeliminasi waste dan 
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tool tersebut diperlukan dalam value stream suatu produk. Future state map 

adalah pemetaan kondisi perusahaan dimasa mendatang sebagai upaya usulan 

rancangan perbaikan dari current state map yang ada. Pembuatan future state 

map diawali dengan menjawab serangkaian pertanyaan terkait masala yang 

menyebabkan perlu digambarkan suatu future state map, dan juga merupakan 

implementasi teknis terkait penggunaan tools dalam proses lean. Future state 

map didapatkan dari analisi current state map yang telah dibuat sbelumnya 

dengan tool yang sesuai untuk digunakan (Daonil, 2012). Current state map 

sendiri digunakan untuk mengidentifikasi waste dan sumber waste yang ada 

kemudian digambarkan melalui future state map. 

 
 
 
 
 

 

2.2.7 Langkah-langkah Pembuatan Value Stram Mapping 
 
 

 

Menurut (Gaspersz, 2007) langkah-langkah dalam pembuatan value stream 

mapping adalah sebagai berikut: 
 

1. Menentukan produk tunggal atau family product yang akan digambarkan 

atau di petakan. Apabila terdapat pilihan dalam menentukan keluarga 

produk, maka pilihlah produk yang banyak di produksi, biaya yang tinggi 

dibandingkan dengan produk yang lainnya dan produk tersebut sangat 

berpengaruh terhadap perusahaan dalam segementasi pasar. 
 

2. Menggambarkan aliran proses dengan menggunakan simbol-simbol 

VSM, kemudian mulailah dari proses akhir dengan apa yang dikirimkan 

kepada konsumen kemudian tarik kebelakang, indetifikasi aktivitas-

aktivitas yang utama kemudian masukkan kedalalam suatu urutan. 
 

3. Pata peta yang akan dibuat ditambahkan aliran material, pergerakan dari 

material dan semua aktivitas-aktivitas ditunjukkan secara jelas, 

mendokumentasikan proses komunikasi konsumen dengan pemasok, dan 

mendokumentasikan seluruh informasi yang telah dikumpulkan baik 

secara elektronik maupun manual. Selain itu kumpulkan data-data proses 

kemudian dihubungkan. Data-data tersebut berupa waktu set up dan 
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waktu proses per  unit,  takt rate atau rata-rata permintaan pelanggan, 
 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, persentase jumlah cacact produk, 
 

persentase downtime, jumlah WIP yang berada di  batch size yang 
 

kemudian dimasukkan kedalam Value Stream Mapping. 
 

4. Melakukan verifikasi perbandingan antara value stream mapping yang 

dibuat dengan keadaan nyatanya. 

 
 
 

2.2.8 Simbol-simbol Value Stream Mapping 
 
 

 

Dalam pembuatan value stream mapping harus memperhatikan simbol-simbol 
 

yang digunakan. Simbol-simbol yang digunakan dalam pembuatan value stream 
 

mapping tedapat empat kelompok yaitu simbol proses, simbol material, simbol 
 

informasi dan simbol umum sebagai berikut: 
 

a. Simbol Proses 

 

Tabel 2.1 Simbol Proses VSM  

 

Simbol Keterangan  
 

Menggambarkan supplier sebagai starting 
point untuk aliran bahan. Simbol ini juga  
menggambarkan konsumen sebagai 
endpoint untuk aliran bahan.   
Menggambarkan sebuah proses, operasi, 
mesin atau departemen yang dilalui oleh 
aliran bahan  

 

Menggambarkan sebuah proses operasi, 

departemen atau workcenter dimana 
merupakan penjabaran dari value stream 

families  
 

Simbol ini berada dibawah simbol proses 
untuk memberikan informasi rinci dari 
proses terkait.  

 

Menggambrakan multipleproses yang  
terintegrasi didalam manufactuirng 
workcell.  
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b. Simbol Material 

 

Tabel 2.2 Simbol Material VSM  

 

Simbol Keterangan  
 

Menggambarkan penyimpnana diantara dua 

proses. Pada kondisi awal, jumlah dari  
invemtori dicatat dibawah tanda segita. Jika 

lebih  dari  stau  akumulasi  inventori  maka  
digunakan simbol satunya  
Menggambarkan pergerakan bahan baku  
dari pemasok ke pembeli  

 
 

Menggambarkan aliran bahan dari satu 
proses ke proses berikutnya tanpa 
memperhatikan kebutuhan mendesak dari 
proses hilir.  
Menggambarkan inventory supermarket 
(kanban stockpoint) dimana pengguna dapat 
memilih barang persediaan dalam jumlah 

kecil.  
Mengambarkan supermarket yang  
terhubung ke hilir proses untuk 
menunjukkan penghapusan fisik. Merupakan 
catatan persediaan maksimum yang 
dilakukan dalam sistem FIFO.  

 

Menggambarkan safety stock untuk 
melindungi sistem terhadap fluktuasi 
permintaan konsumen atau kegagalan sistem  

 

Menggambarkan pengiriman dari pemasok 
atau ke pelanggan dengan menggunakan 
transportasi eksternal.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

c. Simbol Informasi 

 

Tabel 2.3 Simbol Informasi VSM  

 

Simbol Keterangan  
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Simbol Keterangan  
 

Menggambarkan pengumpulan informasi 
melalui visual.  

 

Menggambarkan arus informasi pribadi.  
 
 
 
 

 

Menggambarkan pusat kontrol penjadwalan 
produksi atau departemen, orang atau 
operasi.   

Menggambrakan arus informasi umum dari 

memo, laporan atau percakapan.  

 

Menggambarkan pertukaran informasi 
melalui media elektronik.  

 

Menggambarkan instruksi produksi untuk 
menentukan jumlah part.  

 

Merupkan kartu atau alat untuk 
menginstruksikan operator mentransfer part 
dari sebuah supermarket menuju proses 

penerimaan.  
 

Menggambarkan tingkat persediaan di 

supermarket turun yang menyebabkan 
persediaan pada titik minimum.  

 

Merupakan lokasi dimana sinyal kanban 
ditempatkan untuk diambil.  

 

 

Merupakan sistem pull yang memberikan 
instruksi workstation untuk menghasilkan 

jenis dan kuantitas produk yang telah 
ditetapkan.  
Menggambarkan sinyal kanban batch pada 
permintaan untuk tingkat volume produksi 
dan tergabung selama periode waktu.  
Menggambarkan penjadwalan menggunakan 
MRP/ERP atau sistem terpusat lainnya.  

 
 
 
 

 

d. Simbol Umum 
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Tabel 2.4 Simbol Umum VSM  

 

Simbol Keterangan  
 

Digunakan untuk menyoroti kebutuhan dan 
rencana perbaikan kaizen pada proses 

tertentu yang penting untuk mencapai future 
state map.  

 

Menunjukkan jumlah operator yang 
dibutuhkan untuk memproses product family 
di VSM stasiun kerja tertentu.  

 

Menunjukkan hal lain yang berpotensi 
sebagai informasi yang berguna.  

 
 
 
 

Menggambarkan value added time (cycle 
times) dan non-value added (waiting times).  

 
 
 
 
 

 

2.2.9 Konsep Six Sigma 
 
 

 

Six  sigma  merupakan  suatu  metode  untuk  mencapai, mempertahankan  dan 
 

memaksimalkan suksesnya suatu bisnis yang konprehensif dan fleksibel 
 

(Pande.et al, 2002). Six sigma sendiri terdiri dari kata six yang berarti enam dan 
 

sigma yang berarti simbil standar deviasi sebagai ukuran dalam statistik yang 
 

melambangkan suatu proses dan ukuran suatu nilai sigma. Menurut (Harry & 
 

Scroeder, 2000) metode  six  sigma  adalah  metode  yang  sistematis  dimana 
 

menggunakan pengumpulan data  dan analisis  statistik  untuk menemenukan 
 

sumber-sumber variasi dan cara menghilangkannya. 
 

 

Menurut (Gaspersz, 2011) lean six sigma merupakan suatu pendekatan 
 

yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai 
 

tambah (non value added) dan meghilangkan pemborosan (waste) untuk 
 

mencapai keunggulan sebuah produk dengan menghilangkan kecacatan pada 
 

proses produksi. Pada metode six sigma, variasi merupkan hal yang dijadikan 
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perhatian utama karena dengan adanya variasi yang dapat mengurangi 

spesifikasi sehingga mempengaruhi retensi pasar dan pertumbuhan pendapatan. 

Metode six sigma ini juga dapat di implementasikan keberbagai bidang salah 

satunya mengenai evaluasi kualtias pada product development. 

 
 

Metode six sigma lebih kepada pendekatan manajemen untuk mencapai 

tujuan kepuasaan konsumen, untuk meningkatkan produktivitas, penurunan 

produk cacat, dan meningkatkan kinerja perusahaan berupa peningkatan laba dan 

lainnya. Tetapi dalam basis metode statistik metode six sigma ini cukup kuat, 

terutama dalam hal pengukuran kualitas yang diharapkan yaitu penurunan 

tingkat cacat hingga mencapai 3,4 Defect per Million Oppurtunities (DPMO) 

dengan toleransi persyaratan (UCL dan LCL) mencapai kurang lebih 6 σ dari 

rata-rata proses. 

 
 

Six sigma adalah simbol kesempurnaan penyelenggaraan 12 manajemen 

mutu, yang dimana sigma sendiri adalah simbol dari standar deviasi yang banyak 

ditemui dalam ilmu matematika dan statistik. Konsep six sigma ini mengukur 

besarnya penyimpangan yang terjadi dalam proses produksi. Makin tinggi nilai 

sigma yang diperoleh maka makin sempurna pula proses yang dilakukan. Pada 

metode six sigma ini rentang nilai sigma yang digunakan adalah 1 smapai 6. 

Untuk dapat mengetahui tingkat sigma maka cara untuk menentukan DPMO 

adalah sebagai berikut: 

 

 Hitung total defect per unit (DPU)










 Hitung DPMO
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Setelah mengetahui hasil nilao DPMO, kemudian hasil tersebut di 

konversikan kedalam tabel sigma untuk mengetahui nili sigma dari suatu 

perusahaan. Berikut tabel hasil nilai sigma berdasarkan DPMO: 

 

Tabel 2.5 Hubungan Nilai Sigma dan DPMO 

 

 Sigma Parts per Million 
   

 6 Sigma 3,4 defects per million 
 5 Sigma 233 defects per million 

 4 Sigma 6.210 defects per million 
 3 Sigma 66.807 defects per million 

 2 Sigma 308.537 defects per million 

 1 Sigma 690.0   defects per million 
 
 
 

2.2.10 Metode Six Sigma 
 
 

 

1. DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve,Control) 
 

 

Six sigma memiliki lima metode yang memiliki lima tahapan yang 

terstruktur. Lima tahapan dalam six sigma DMAIC (de fine, measure, 

analyze, improve, control) seperti pada gambar dibawah ini: 
 
 
 
 
 

 
Define 

 

 
Control Measure 

 
 
 
 

 
Improve Analyze 

 
 
 
 

Gambar 2.2 Lima Tahapan Six Sigma 
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a) Define 
 

Pada tahap define adalah langkah awal untuk mengidentifikasi 

masalah dalam peningkatan kualitas. 
 

b) Measure 
 

Tahap measure ini adalah tahap pengukuran terhadap masalah 

yang telah ditemukan yang akan diselesaikan. Dalam tahapan ini 

mulai untuk pengumpulan data yang kemudian dijadikan sebagai 

alat ukur karakteristik dan kapabilitas dari proses yang ada yang 

untuk menentukan langkah perbaikan dan peningkatan 

selanjutnya. Tools yang dapat digunakan pada tahap ini antara 

lain bisa dengan menggunakan control charts, flow diagram, 

diagram pareto dan lainnya. 
 

c) Analyze 
 

Pada tahapan analyze ini dilakukan identifikasi untuk 

memecahkan masalah dengan cara mengidentifikasi akar 

penyebab masalah berdasarkan pada analisa data. Dari hasil 

analisa dapat digunakan untuk memberikan solusi dan 

improvement terhadap proses yang ada. Pada tahapan ini tools 

yang dapat digunakan adalah pareto diagram, flow diagram, 

fishbone diagram (sebab akibat), control chart. dan lainnya. 
 

d) Improve 
 

Tahap improve ini yaitu tahap pengujian dan implementasi untuk 

melakukan tindakan perbaikan terhadap masalah yang didapatkan 

dan melakukan improve terhadap proses yang ada. Tools yang 

dapat digunakan pada tahap ini adalah control diagram, flow 

diagram, brainstorming, dan lainnya. 
 

e) Control 
 

Tahap control ini merupakan tahap terkahir untuk melakukan 

peningkatan kualitas. Tujuan tahapan control ini adalah untuk 

mengontrol dan mempertahankan proses yang telah diperbaiki 

dalam jangka waktu yang panjang. 
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2.2.11 Peta Kendali (Control Chart) 
 
 

 

Peta kendali (control chart) adalah grafik garis yang terdiri dari tiga garis 

sejajar yang menujukkan batas minimum dan batas maksimum yang digunakan 

unutk memecahkan masalah dan memperbaiki kualitas yang dapat dilihat 

dalam enyebaran diantara garis pembatas. Peta kendali (control chart) 

merupakan salah satu alat dari seven tools pengendalian kualitas. Dr.Walter 

Andrew Shewhart yang bekerja di Bell Laboratories Amerika yang pertama 

kali memperkenalkan control chart. Control chart atau peta kendali ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi penyebab khusus yang menyebabkan 

terjadinya variasi dan mengurangi variasi tersebut dalam proses produksi. 

Dalam metode six sigma menggunakan peta kendali pada tahapan control 

sebagai upaya mengendalikan proses yang yang telah di perbaiki. 

 

 

Menurut (Heizer & Render, 2005) peta kendali (control chart) 

merupakan grafik data yang menunjukkan batas atas dan batas bawah proses 

yang ingin di kendalikan. Sedangkan menurut (Sumayng, 2003) control chart 

adalah sarana untuk pengendalian kualitas statistik yang dimana pengumpulan 

data dibentuk kedalam sebuah grafik dan digunakan sebagai status 

pengendalian kualitas pada proses produksi. Pada peta kendali dapat 

menunjukkan perubahan data dari waktu ke waktu tetapi tidak bisa 

menunjukkan penyebab terjadinya penyimpangan walaupun dalam peta 

kendali akan terlihat penyimpangan. 

 

 

Untuk membantu mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam peta 

kendali (conrol chart) dapat dengan menentukan batas-batas kendali sebagai 

berikut: 
 

1. Batas kendali atas (UCL) atau upper control limit. UCL merupakan 

garis batas suatu penyimpangan yang masih di ijinkan. 
 

2. Garis pusat (CL) atau centre line. CL merupakan garis yang 

menunjukkan tidak adanya penyimpangan dari sebuah sampel. 
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3. Batas kendali bawah (LCL) atau lower control line. LCL merupakan 

garis batas bawah dari adanya penyimpangan dari sebuah sampel. 

 
 
 

2.2.12 Fishbone Diagram 
 
 

 

Untuk memudahkan melakukan improvement apabila masalah dan akar 

penyebabnya telah ditemukan. Salah satu metode yang dpaat digunakan untuk 

mempermudah menyelesaikan masalah yaitu dengan mengetahui akar 

masalahnya dari sebab akibat atau disebut fishbone diagram. Manfaat fishbone 

diagram ini adalah mempermudah menemukan akar penyebab masalah secara 

user dan tools yang digunakan friendly, pada industri manufaktur metode ini 

disukai karena memiliki banyak variabel yang berpotensi menyebabkan 

munculnya masalah (Purba, 2008). 

 
 

Dr.Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualtias dari Jepang, 

memperkenalkan diagram fishbone (diagram tulang ikan) atau disebut juga 

Cause-and Effect Diagram atau Ishikawa Diagram sebagai salah satu dari tuju 

alat kualitas dasar (7 basic quality control). Menurut (Tague, 2005), diagram 

fishbone dapat digunakan ketika ingin mengidentifikasi penyebab masalah mlai 

dari akar permasalahan tersebut. 

 

 

Dengan menggunkaan diagram fishbone dapat mengidentifikasi sebab 

yang berpotensial dari masalah yang ada, dan dapat menganalisis masalah 

tersebut memalui sesi brainstormingi (Purba, 2008). Melalui sesi brainstorming 

dapat menguraikan setiap kategori yang mempunyai sebab-akibat. Masalah yang 

ditemukan dapat dipecahkan menjadi beberapa kategori yang berkaitan, 

mencakup manusia, mesin, material, prosedur, kebijakan dan lainnya. 

 
 
 

2.2.13 Konsep Lean Six Sigma 
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Konsep lean six sigma merupakan suatu konsep integrasi anatara konsep lean 

yang berakar dari konsep sistem manajmeen Toyota yang dikembangkan 

sedaangkan untuk konsep six sigma merupakan akar dari kosnep sitm 

manajemen Motorolla (Garspersz, 2006). Lean six sigma merupakan gabungan 

dari kosnep lean dan six sigma yang didefinisikan sebagai pendekatan sistematik 

untuk mengidentifikasi dan menghilangkan waste (pemborosan) atau non-value 

added activities (aktivitas yang tidak bernilai tambah. 

 
 

Dengan menggunakan konsep lean six sigma ini dapat meningkatkan 

produktivitas secara terus menerus untuk mencapai tingkst kinerja enam sigma 

dengan cara mengalirkan produk dan informasi dari pelanggan internal maupun 

eksternal dengan menggunakan sistem pull system untuk mempertahankan 

keunggulan dengan hanya memproduksi 3,4 defect untuk setiap satu juta 

kesempatan. Pada tabel 2.6 merupakan perbandingan antara konsep lean dan six 

sigma: 

 

Tabel 2.6 Perbandingan Konsep Six Sigma dengan Lean Thinking 

 

Konsep  Six Sigma   Lean Thinking  
     

Teori Mengurangi Variasi Eliminasi waste   

Petunjuk Aplikasi D-M-A-I-C  Value Stream Analysis  

  Define   Identifikasi nilai  

  Measure   Identifikasi waste stream 

  Analyze   Perbaikan aliran  

  Improve   Customer pull  

  Control   Perbaikan   

     kesinambungan  

Fokus Masalah  Aliran    

Asumsi  Masalah terjadi  Eliminasi waste akan 

     meningkatkan performasi 

     perusahaan   

  Output sistem  Perbaikan kecil lebih 

  meningkat jika  baik   daripada analisa 
  variasi di setiap  sistem   

  proses dikurangi     

Efek utama Output proses seragam Reduksi waktu   

Efek sekunder  Variasi   Waste berkurang  

  berkurang      

  Fast troughput  Output yang seragam 

  Persediaan  Persediaan berkurang 
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Konsep  Six Sigma   Lean Thinking 
      

  berkurang    

  Peningkatan  Peningkatan kualitas 

  kualitas    

Kelemahan  Interaksi sistem  Statistik   atau   analisa 

  tidak   sistem tidak diperlukan 
  diperhatikan   

  Peningkatan   

  proses secara    
independen  

 

 

Konsep lean six sigma berkaitan dalam permasalahan pengurangan 

biaya, pengurangan jumlah cacat, dan pertumbuhan suatu organisasi, 

pelanggan dan melakukan peningkatan dalam proses bisnis (Gaspersz, 2007). 

Penggabungan konsep lean dengan six sigma dikarenakan konsep lean tidak 

bisa membawa proses dibawah kontrol statistik sedangkan konsep six sigma 

tidak dapat memperbaiki kecepatan proses atau mengurangi investasi modal. 

Dalam konsep lean dapat menghilangkan non-value added (NVA) dan 

mmebuat value added mengalir dengan lancar pada value stram processes 

tetapi untuk konsep six sigma mereduksi variasi value added (Gaspersz, 2007). 

 
 

2.2.14 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
 

 

1. Pengertian FMEA 
 

 

Menurut (Crow, 2002) FMEA merupakan suatu metode atau cara yang 

dimana suatu proses yang mungkin gagal memenuhi standar, spesifikasi, 

cacat atau ketidaksesuain dan dmapknya pada konsumen yang kemudian 

dapat memebrikan solusi perbaikan. 

 
 

Pendekatan FMEA merupakan sebuah metode yang digunakan 

untuk mengalisa dan menemukan: 
 

1. Semua kegaglan yang berpotensial terjadi pada suatu sistem. 
 

2. Faktor-faktor dari kegegalan yang terjadi pada sistem dan bagaimana 

cara untuk memperbaiki atau menghilangkan kegagalan dari suatu 
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sistem tersebut. Perbaikan yang dilakukan biasanya berdasarkan pada 

rangking dari severity dan probability dari kegagalan yang ada. 

 

 

FMEA dapat bervariasi pada level detail tergantung pada 

kebutuhan dan ketersediaan dari informasi. Perkembangan untuk 

pendekatan ini berlanjut hingga memperkirakan secara kritis ditambahkan 

dan menjadi failure, mode, effect and critically analysis dan FMECA. 

Dalam dunia industri sangat banyak variasi untuk mengimplementasikan 

analisis FMEA ini. Untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk analisis 

daris etiap sistem operasi dapat dilakukan dengan pendekatan yang 

berbeda didalam melakukan analisis. 

 
 

2. Tujuan FMEA 
 

 

Tujuan dari pendekatan FMEA ini adalah: 
 

1. Memprediksi dan mengevaluasi pengaruh dari kegagalan pada fungsi 

dalam sistem yanga da. 
 

2. Mengenal dan memprediksi potensial kegagalan dari produk atau 

selama proses berlangsung. 
 

3. Mengidentifikasi dan membangun tindakan perbaikan yang dapat 

dijadikan solusi sebagai upaya untuk mengurangi kegagalan produk. 
 

4. Menunujkkan prioritas terhadap perbaikan suatu proses melalui 

daftar peningkatan proses yang harus diperbaiki. 

 
 

3. Perhitungan Risk Priority Number (RPN) 
 

 

Pada pendekatan FMEA ini dilakukan perhitungan nilai RPN dengan 

meminimumkan resiko kegagalan dengan mengurangi severity, occurance 

dan meningkatkan detection. 
 

a. Severity merupakan tahap awal untuk mengetahui tingkat bahaya 

yang akan terjadi pada output yang dihasilkan dan menghitung 

seberapa besar dampak kejadian yang mempengaruhi hasil akhir 

proses. Berikut merupakan tabel nilai severity: 
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Tabel 2.7 Nilai Severity  

 

Rating Kriteria  
 

1 Negligible severity (pengaruh buruk yang dapat diabaikan)  
2 Mild severity (pengaruh buruk  yang ringan).  Akibat  yang  
3 ditimbulkan masih bersifat ringan. 

 

4 Moderate severity (pengaruh buruk yang moderete). Akibat  
5 yang ditimbulkan dapat dirasakan dengan adanya penurunan  
6 kualitas, namun masih dalam batas toleransi. 

 

 

7 High severity (pengaruh buruk yang tinggi). Penurunan 

8 kualitas yang berada diluar batas toleransi. 

 

9 Potential  severity  (pengaruh  buruk  yang  sangat  tinggi).  
10Akibat yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap kualitas 

lain. 
 
 
 

b. Occurance merupakan kemungkinan penyebab kegagalan akan 

terjadi dan menghasilkan kegagalan selaam masa produksi. Berikut 

merupakan tabel nilai occurance: 
 
 
 

Tabel 2.8 Nilai Occurance 
 

Degree Berdasarkan frekuensi kejadian Rating 
   

Remote 0,01 per 1000 item 1 

Low 0,1 per 1000 item 2 

 0,5 per 1000 item 3 

Moderate 1 per 1000 item 4 
 2 per 1000 item 5 

 5 per 1000 item 6 

High 10 per 1000 item 7 

 20 per 1000 item 8 

Very High 50 per 1000 item 9 

 100 per 1000 item 10 
 
 
 

c. Dectection merupakan upaya untuk pencegahan terhadap proses 

produksi dan mengurangi tingkat kegagalan pada proses produksi. 

Berikut merupakan nilai detection: 

 

Tabel 2.9 Nilai Detection 
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Rating Kriteria Berdasarkan 

  Frekuensi Kejadian 
   

1 Metode pencegahan sangat efetif. Tidak ada 0,01 per 1000 item 
 kesempatan penyebab mungkin muncul.  

2 Kemungkinan penyebab terjadi sangat 0,1 per 1000 item 

3 rendah 0,5 per 1000 item 

4 Kemungkinan penyebab terjadi bersifat 1 per 1000 item 

5 moderat. Metode pencegahan kadang 2 per 1000 item 

6 memungkinkan penyebab itu terjadi 5 per 1000 item 

7 Kemungkinan penyebab terjadi masih 10 per 1000 item 

8 tinggi 20 per 1000 item 

9 Kemungkinan penyebab terjadi masih 50 per 1000 item 

10 sangat tinggi, penyebab masih berulang 100 per 1000 item 
 
 

Untuk menentukan nilai RPN (risk priority number) dapt dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: 
 

RPN = S x O x D 
 

Dengan: 
 

S = Severity atau tingkat bahaya 
 

O = Occurance atau tingkat kejadian 
 

D = Detection atau kemudahan untuk dapat dideteksi 
 
 

 

2.2.15 TRIZ 
 
 

 

TRIZ merupakan akronim dari bahasa rusia yaitu Teoriya Reheniya 
 

Izobreatatelskikh Zadact yang dalam bahasa inggris berarti Theory Of Inventive 
 

Problem Solving. TRIZ adalah kombinasi beberapa disiplin ilmu pengetahuan 
 

seperti ilmu pengetahuan alam (biologi, fisika, kimia, dll), ilmu yang 
 

mempelajari kebiasaan dan kehidupan manusia dalam bermasyarakat (psikologi 
 

dan  sosiologi),  dan  ilmu  yang  mempelajari  objek  buatan  (teknik  rekayasa, 
 

desain,  root cause, dll) (Rantanen & Domb, 2002). Triz  merupakan metode 
 

dalam  pemecahan  masalah  berdasarkan  logika,  data  dan  penelitian.  Dalam 
 

metode  TRIZ  memiliki  fitur yang  berulang  dan  dapat  diprediksi.  Menurut 
 

(Choo, 2011) untuk dapat memecahkan masalah TRIZ dapat digunakan dengan 
 

pendekatan terstruktur dan algoritmik. 



34 
 
 

 

Proses dalam penyelesaian masalah dengan menggunakan metode TRIZ 

memiliki 3 tahapan yaitu (Suryawan, 2014): 
 

1. Mengidentifikasi masalah dengan mencari tahu dan melihat segala 

kemungkinan fktor-faktor yang dapat menjadi masalah. 
 

2. Mengklasifikasi masalah dengan menentukan faktor pendukung dan 

faktor yang menentang kedalam 39 parameter teknis dan dengan 

menggunakan matriks kontradiksi untuk mencari solusi dalam 

penyelesaian selanjutnya. 
 

3. Mendapatkan solusi permasalahan yang harus dikerjakan dalam 

penyelesaian kontradiksi menggunakan 40 prinsip kreatif 

 

Adapun prosedur dalam penggunaan metode TRIZ dapat dilihat pada 

gambar 2.3 berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.3 Prosedur Penggunaan TRIZ 

 

1. Parameter Sistem 
 

 

Parameter sistem ini berisi 39 standart technical charactristic atau karakter 

standar yang bersifat teknik. Parameter sistem ini digunakan untuk 

mempermudah penggun dalam menemukan faktor-faktor apa saja yang 

menimbulkan kontradiksi. Penentuan parameter ini akan muncul konflik 

permasalahan dalam sistem dan objek sehingga menghasilkan improving 
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parameters dan worsenign parameters. Berikut merupakan 39 parameter 
 

TRIZ yang dapat dilihat pada tabel 2.10 dibawah ini: 
 
 

 

Tabel 2.10 39 Parameter TRIZ  

 

Parameter Sistem  
 

1 Berat objek bergerak (Weight of moving object)  
2 Berat objek tak bergerak (Weight of stationary object)  
3 Panjang objek bergerak (Length or angle of moving object)  
4 Panjang objek tak bergerak (Length or angle of stationary 

object)  
5 Luas objek bergerak (Area of moving object)  
6 Luas objek tak bergerak (Area of stationary object)  
7 Volume objek bergerak (Volume of moving object)  
8 Volume objek tak bergerak (Volume of stationary object)  
9 Kecepatan (Speed) 

10 Daya (Force a.k.a torque)  
11 Tekanan (Stress/pressure)  
12 Bentuk (Shape)  
13 Kestabilan (Stability of the object’s composition)  
14 Kekuatan (Strength)  
15 Ketahanan objek bergerak (Duration of action of moving object)  
16 Ketahanan objek tak bergerak (Duration of action of stationary 

object)  
17 Suhu (Temperature)  
18 Kecerahan (Illumination intensity)  
19 Tenaga yang digunakan oleh objek bergerak (Use of energy by 

moving object)  
20 Tenaga yang digunakan oleh objek tak bergerak (Use of energy 

by stationary object)  
21 Tenaga (Power)  
22 Pengurangan tenaga (Loss of energy)  
23 Pengurangan bahan (Loss of substance)  
24 Pengurangan informasi (Loss of information)  
25 Pengurangan waktu (Loss of time)  
26 Kuantitas bahan (Quantity of substance)  
27 Keandalan (Reliability/robustness)  
28 Ketepatan pengukuran (Measurement accuracy)  
29 Ketepatan manufaktur (Manufacturing precision)  
30 Objek yang terkena dampak berbahaya (Object effected harmful 

factors)  
31 Objek yang menghasilkan dampak berbahaya (Object generated 

harmful factors)  
32 Mudah dalam manufaktur (Ease of manufacture)  
33 Mudah dalam penggunaan (Ease of operation)  
34 Kemampuan untuk dapat diperbaiki (Repairability)  

No 
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No Parameter Sistem  
 

35 Kemampuan untuk dapat beradaptasi (Adaptability or 
versatility)  

36 Kekompleksan piranti (Device complexity)  
37 Sulit untuk dideteksi dan diukur (Difficulty of detecting and 

measuring)  
38 Tahap automasi (Extent of automation)  
39 Produktivitas (Productivity) 

 
 
 

 

2. Matriks Kontradiksi  
 

 

Triz contradiction matrix adalah tabel yang terdiri dari 39 parameter horizontal 

(improving parameters), 39 parameter vertika (worsening parameters) dan 40 

inventive principles. Langkah selanjutnya yaitu mencari kontrakdisi desain 

antara parameter improving parameters dan worsening parameters yang 

kemudian akan menghasilkan solusi potensial inventive principles (Altshuller, 

2002). Dibawah ini merupakan contoh matriks kontradiksi dalam metode TRIZ 

yang dapat dilihat pada gambar 2.4 matriks kontradiksi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 2.4 Matriks Kontradiksi 
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3. TRIZ Inventive Principles 
 
 

 

Tabel 2.11 Inventive Principles 

 

 No Prinsip No Prinsip 
     

 1 Membagi struktur ke unit-unit 21 Melewatkan tahapan yang tidak 

  tertentu yang sama  perlu (Hurrying/ skpping, 

  (Segmentation)  rushing through) Tindakan 
    periodik (Periodic action) 
 2 Pemisahan (Taking out/ 22 Mengubah faktor-faktor yang 

  Separation)  berbahaya untuk perbaikan 
    (Blessing in disguise) 

 3 Kualitas internal (Local quality) 23 Memberikan umpan balik 
    (Feedback) 

 4 Merubah bentuk simetri menjadi 24 Memberikan perantara 
  asimetri (Symmetry change/  (Intermediary/ mediator) 

  asymmetry)   

 5 Menggabungkan objek 25 Membuat suatu objek melayani 

  (Merging)  dirinya sendiri (Self-service) 
 6 Membuat objek dapat bekerja 26 Menyalin objek (Copying) 

  lebih dari 1 pekerjaan   

  (Multifunctionality/ universality)   

 7 Menempatkan objek lain 27 Menggunakan objek yang 
  (Nesting)  identik dan lebih murah (Cheap 

    disposables) 
 8 Menggabungkan objek dengan 28 Mengganti alat mekanik 

  benda lain (Weight  menjadi sensorik (Mechanical 
  compensation)  interaction substitution) 

 9 Tidak membutuhkan tindakan 29 Pemanfaatan gas atau tenaga 
  awal (Preliminary  angin (Pneumatics and 

  counteraction)  hydraulics) 
 10 Pemberian tindakan awal 30 Kerangka yang mudah 

  (Preliminary action)  disesuaikan dan lapisan tipis 
    (Flexible shell and thin films) 

 11 Menyiapkan kondisi darurat 31 Membuat material dapat 
  telebih dahulu (Beforehand  menyerap (Porous materials) 

  compensation)   

 12 Membuat objek dalam satu level 32 Mengubah warna (Optical 

  yang sama (Equipotentially)  property changes/ color 
    changes) 

 13 Lakukan tindakan sebaliknya/ 33 Membuat objek dengan jenis 
  berlawanan (The other way  atau sifat yang sama 

  round)  (Homogenety) 
 14 Mengubah objek datar menjadi 34 Membuang dan memulihkan 

  bulat (Curvature increase/  (Discarding and recovering) 
  spheroidality)   

 15 Mengoptimalkan obejk 35 Perubahan parameter 
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 No Prinsip No Prinsip 
     

  (Dynamic parts)  (Parameter changes) 
 16 Memperbaiki objek secara 36 Menggunakan fenomena yang 
  bertahap (Partial or excessive  menjadi masa fase transisi 

  action)  (Phase transitions) 
 17 Mengubah dimensi obejk 37 Penyesuaian objek sesuai 

  (Dimensionality change)  dengan musim (Thermal 
    expansion) 

 18 Meningkatkan frekuensi 38 Meningkatkan mutu layanan 
  (Mechanical vibration)  (Strong oxidant/ boosted 

    interaction) 
 19 Tindakan periodik (Periodic 39 Memisahkan objek ke 

  action)  lingkungan khusus (Inert 
    atmosphere) 

 20 Kelanjutan dari tindakan yang 40 Menyediakan material 
  berguna terhadap objek  pelengkap (Composite 

  (Continuty of usefull action)  materials) 


