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ABSTRAKS 

Salah satu tujuan dari perusahaan adalah meminimalkan biaya produksi dan memaksinalkan laba 

yang diperoleh guna menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Termasuk juga PT. XYZ yang 

merupakan perusahaan penghasil sosis yang selama ini menggunakan jasa ekspedisi untuk 

mendistribusikan produknya hingga ke tangan konsumen. Pada proses loading dan unloading terdapat  

permasalahan yaitu sering terjadinya pemborosan waktu. Permasalahan tersebut mengganggu dan 

menghambat proses pendistribusian produk. Penelitian ini menggunakan pendekatan Lean Supply 

Chain yaitu menggunakan Value Stream Analysis Tools (VALSAT) dan plan do check action (PDCA) 

untuk mengetahui jenis pemborosan yang ada dan rekomendasi perbaikannya. Rekomendasi 

perbaikan yang dilakukan adalah dengan menambah jam kerja, penyuluhan / perbaikan SDM yang 

ada dan menambah fasilitas perusahaan pada loading unloading. Setelah usulan perbaikan maka 

didapatkan PCE awal sebesar 0,56, VA awal 239 menit, NVA awal 766 menit dan NNVA awal 374 

menit. Setelah perbaikan didapatkan PCE 1,58, VA 239 menit, NVA 173 menit dan pada NNVA 269 

menit. 

Kata Kunci: waste, lean supply chain, process cycle efficiency 

 

1. PENDAHULUAN 

Memasuki era globalisasi, sektor industri 

memegang peran penting dalam 

menciptakan sebuah produk ataupun jasa 

dalam persaingan pasar bebas. Perusahaan 

sering dihadapkan pada masalah-masalah 

yang komplek dalam mengambil suatu 

keputusan untuk mencapai suatu tujuan, 

yaitu memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen. Salah satu tujuan lain dari 

perusahaan adalah meminimalkan biaya 

produksi dan memaksimalkan laba yang 

diperoleh guna menjamin kelangsungan 

hidup perusahaan. Untuk menciptakan 

sebuah produk ataupun jasa yang berkualitas 

tinggi dan dapat memuaskan pelanggannya 

dibutuhkan sumber daya manusia yang 

kompeten dan berkualitas. 

PT. XYZ sering mengalami kendala pada 

saat proses loading dan unloading. 

Permasalahan tersebut mengganggu dan 

menghambat proses pendistribusian produk. 

Tidak hanya menghambat proses 

pendistribusian, permasalahan tersebut 

menyebabkan pemborosan waktu dan 

kerugian. Dari kendala tersebut PT. XYZ 

juga mendapat complain dari customernya 

karena keterlambatan pengiriman. 

Dengan adanya masalah di PT. XYZ 

maka dilakukan penelitian dengan 

pendekatan Lean Supply Chain 

menggunakan Value Stream Analysis Tools 

(VALSAT) sehingga mengetahui jenis 

pemborosan yang ada dan rekomendasi 

perbaikannya. Pengolahan data pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan 

Plan, Do, Check, Action, akan tetapi 

penelitian ini hanya sampai pada tahap 

Check. Pada tahap Check  ini 

membandingkan kinerja perusahaan dengan 

menggunakan efisiensi siklus proses ( proses 

cycle efficiency ), VA, NVA, NNVA dan 
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waktu siklus pada existing dan usulan. Lean 

supply chain management adalah bukan 

sekedar memperbaiki apa yang salah yang 

selama ini memang dikerjakan secara tidak 

benar ,tetapi berkaitan dengan desain dan 

implementasi prinsip-prinsip lean ke dalam 

total supply chain process, dengan tujuan 

utama adalah mnghilangkan pemborosan 

(waste) dan aktivitas-aktivitas tidak bernilai 

tambah (Donovan, 2005). Peningkatan 

kinerja dari lean supply chain management 

harus mengacu kepada reduksi total cycle 

time, inventory, dan ongkos-ongkos 

sepanjang total supply chain process. Hal ini 

membutuhkan usaha peningkatan terus-

menerus yang didukung oleh manajemen 

dan karyawan melalui penciptaan learning 

organization dan perubahan kultur yang 

mendukung pencapaian dari lean supply 

chain itu. 

 Waste atau pemborosan adalah suatu 

aktivitas yang tidak member nilai. Lean 

berfokus pada peniadaan atau pengurangan 

pemborosan, dan juga peningkatan atau 

pemanfaatan secara total aktivitas yang akan 

meningkatkan nilai ditinjau dari sudut 

pandang konsumen. Nilai sama artinya 

dengan segala sesuatu yang ingin dibayar 

oleh konsumen untuk suatu produk. Dalam 

kegiatan proses produksi menurut Monden 

(Hines&Rich,2005), terdapat tiga tipe 

operasi atau aktivitas yaitu: 

1. Non-Value Adding (NVA) merupakan 

aktivitas yang tidak menambah nilai dari 

sudut pandang customer. Aktivitas ini 

merupakan waste dan harus dikurangi 

atau dihilangkan. Contoh dari aktivitas 

ini adalah waiting time, menumpuk work 

in process, dan double handling. 

2. Necessary but Non-Value Adding 

(NNVA) adalah aktivitas yang tidak 

menambah nilai akan tetapi penting bagi 

proses yang ada. Contohnya adalah 

aktivitas berjalan untuk mengambil 

parts, unpacking deliveries, dan 

memindahkan  tool dari satu tangan ke 

tangan yang lain. Untuk mengurangi 

atau menghilangkan aktivitas ini adalah 

dengan membuat perubahan pada 

prosedur operasi menjadi lebih 

sederhana dan mudah, seperti membuat 

layout baru, koordinasi dengan  supplier 

dan membuat standar aktivitas. 

3. Value Adding (VA) merupakan aktivitas 

yang mampu memberikan nilai tambah 

di mata customer pada suatu material 

atau produk yang diproses. Aktivitas 

untuk memproses raw material atau 

semi-finished product melalui 

penggunaan manual labor. Contohnya 

adalah proses sub-assembly, forging raw 

material, dan painting body 

work.(Hines&Rich,2005) 

 

Value Stream Mapping Tools 

(VALSAT) adalah alat yamg berfungsi 

untuk memilih alat dari pemetaan aliran 

proses yang nantinya akan digunakan 

sebagai pedoman dalam mengidentifikasi 

pemborosan (waste). Value stream analysis 

tools merupakan tools yang tepat untuk 

memetakan secara detail waste pada aliran 

nilai yang fokus pada value adding process 

dan non-value adding process. VALSAT 

merupakan tool yang dikembangkan oleh 

Hines dan Rich (2005) untuk mempermudah 

pemahaman terhadap value stream yang ada 

dan mempermudah untuk membuat 

perbaikan berkenaan dengan waste yang 

terdapat dalam value stream. VALSAT 

merupakan pembobotan waste-waste, 

kemudian dari pembobotan tersebut 

dilakukan pemilihan terhadap tool dengan 

menggunakan matrik. Pada proses ini 

dilakukan proses pemetaan dari future state 

yang diusulkan. Alasan yang mendasari 

pengumpulan dan penggunaan serangkaian 

tool ini adalah untuk membantu para peneliti 

atau para praktisi dalam mengidentifikasikan 

pemborosan pada individual value stream 

dan mendapatkan jalan yang tepat untuk 

menghilangkannya. (Hines&Rich,2005) 

PDCA singkatan bahasa Inggris dari 

"Plan, Do, Check, Act" (Rencanakan, 

Kerjakan, Cek, Tindak lanjuti), adalah suatu 

proses pemecahan masalah empat langkah 
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iteratif yang umum digunakan dalam 

pengendalian kualitas. PDCA dikenal 

sebagai “siklus shewhart”, karena pertama 

kali dikemukakan oleh Walter Shewhart 

beberapa puluh tahun yang lalu. Namun 

dalam perkembangannya, metodologi 

analisis PDCA lebih sering disebut “Siklus 

Deming”. Hal ini karena Deming adalah 

orang yang mempopulerkan penggunaannya 

dan memperluas penerapannya. Namun, 

Deming sendiri selalu merujuk metode ini 

sebagai Siklus Shewhart, dari nama Walter 

A. Shewhart, yang sering dianggap sebagai 

bapak pengendalian kualitas statistis. 

Belakangan Deming memodifikasi PDCA 

menjadi PDSA (Plan, Do, Study, Act) untuk 

lebih menggambarkan rekomendasinya. 

Dengan nama apa pun itu disebut, PDCA 

adalah alat yang bermanfaat untuk 

melakukan perbaikan secara terus menerus 

tanpa berhenti. PDCA merupakan rangkaian 

kegiatan yang terdiri dari penyusunan 

rencana kerja, pelaksanaan rencana kerja, 

pemeriksaan pelaksanaan rencana kerja, 

serta perbaikan yang dilakukan secara terus 

menerus dan berkesinambungan untuk lebih 

meningkatkan mutu pelayanan kebidanan 

yang diselenggarakan. Perusahaan 

memerlukan cara menilai sistem manajemen 

secara keseluruhan, dalam arti bagaimana 

sistem tersebut mempengaruhi setiap proses 

dan setiap karyawan serta diperluas pada 

setiap produk dan pelayanan. Pengendalian 

proses pelayanan adalah sebuah pertanda 

untuk perbaikan kualitas pelayanan, tetapi 

hal itu tergantung pada kesehatan dan 

vitalitas dari organisasi, kepemimpinan dan 

komitmen. (Hendra Poerwanto G, 2016) 

 

2. METODE PENELITIAN 

Pengolahan data ini menggunakan 

metoda lean supply chain. Untuk 

pengolahan data tersebut dengan cara 

menggunakan value stream analysis  tools 

(VALSAT) dan plan do check action 

(PDCA) sehingga mengetahui waste jenis 

pemborosan yang ada dan rekomendasi 

perbaikannya. Agar dapat  meningkatkan 

nilai tambah ( value added ) produk ( barang 

/ jasa ), menghilangkan pemborosan (waste) 

dan memperpendek lead time, sehingga 

berdampak pada peningkatan produktivitas 

perusahaan manufaktur/jasa maka 

dirancanglah lean supply chain pada 

perusahaan. Langkah-langkah lean supply 

chain yaitu : 

1. Menggunakan value stream analysis 

tools (VALSAT) untuk mengetahui 

jenis pemborosan yang ada dan 

rekomendasi perbaiakan. 

2. Penggambaran supply chain system 

3. Penyebaran kuisioner untuk 

menentukan jenis tools yang digunakan 

4. Identifikasi kegiatan  

5. Pembuatan current state mapping 

(CSM) untuk melihat aliran material 

dan informasi dari data aktivitas yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Penggambaran Aliran Supply Chain 

Pada penggambaran aliran supply chain 

dimulai dari proses negosiasi antara PT. 

XYZ dengan perusahaan jasa yang akan 

mendistribusikan produk atau barang 

tersebut hingga ke tangan konsumen. 

Berikut adalah gambaran dari aliran supply 

chain pada PT. XYZ : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses aliran supply chain 

 

3.2 Value Steam Analysis Tools 

(VALSAT) 

Pada valsat ini terdapat 7 tools yang 

dapat digunakan yaitu process activity 

mapping, supply chain response matrix, 

production variety funnel, quality filter 

PT.XYZZZ CV. LTT 

AGEN B AGEN A AGEN C 
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mapping, demand amplification mapping. 

Berikut ini merupakan tabel pemilihan 

VALSAT.  

 

Tabel 3.1 VALSAT 

Keterangan :  

H (high correlationand usefulness) : 

faktor pengali = 9 

M (medium correlationand usefulness) : 

faktor pengali = 3 

L (low correlationand usefulness) : 

faktor pengali = 1 

Setelah itu melakukan proses 

penyebaran kuisioner kepada orang-orang 

yang mengetahui dengan pasti waste yang 

paling berpengaruh dan waste yang sering 

muncul. Maka dapat dilihat hasil 

pembobotan yang ditampilkan pada tabel 

dibawah ini. 

Tabel 3.2 Perhitungan VALSAT 

 

Berdasarkan bobot VALSAT yang 

didapatkan bahwa tools valsat dengan 

bobot tertinggi yaitu pada process activity 

mapping dengan total 118,125. 

 

3.3 Identifikasi VA, NVA dan NNVA 

Pada tahap identifikasi dilakukan 

wawancara terhadap pihak yang terkait 

terutama pada bagian pendistribusian dan 

bagian gudang pada saat proses loading 

unloading dan kegiatan value added (VA), 

necessary but non value added (NNVA) 

dan non value added (NVA) pada produk 

sosis yang ada pada aliran proses bongkar 

muat hingga sampai ke agen perusahaan. 

Dan didapat VA sebesar 239 menit, 

NNVA sebesar 374 menit dan NVA 

sebesar 766 menit. 

 

3.4 Proces Activity Mapping Current 

State 

Proces activity mapping curren state 

akan memberikan gambaran aliran fisik 

dan informasi, waktu yang diperlukan, 

jarak tempuh dalam setiap aktifitas. 

Berdasarkan process activity mapping 

yang ada terdapat 45 aktivitas yang terdiri 

dari 6 aktivitas operasi, 6 aktivitas 

transportasi, 7 aktivitas inspeksi, 1 

aktivitas storage, dan 25 aktivitas delay. 

 

3.5 Pembentukan Current State Map 

Berdasarkan pengumpulan data aliran 

fisik dan aliran informasi maka 

selanjutnya dapat dibuat big picture 

mapping (BPM) untuk melihat gambaran 

awal dari proses supply ke tangan 

konsumen sebagai berikut : 
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Gambar 3.2 Big Picture Mapping 

 

3.6 Perhitungan Proces Cycle Efficiency 

Dalam melakukan perhitungan nilai 

process cycle efficiency, yang harus 

dilakukan terlebih dahulu adalah 

pemisahan antara kegiatan atau proses 

kerja yang bernilai tambah berdasarkan 

sudut pandang konsumen dengan kegiatan 

dan proses kerja yang bernilai  tambah 

secara bisnis atau tidak bernilai tambah 

sama sekali. Berdasarkan data diatas 

perhitunga PCE adalah sebagai berikut : 

 

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦

=
V𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒
 

 

- Proses Cycle Efficiency Inspection : 

56,0
885

498
  

 

3.7 Usulan Perbaikan 

  

Rekomendasi perbaikan pada produk 

sosis yang bertujuan untuk mengurangi 

pemborosan di perusahaan PT. XYZ yaitu 

dengan cara penyuluhan kembali pada 

SDM yang ada, penambahan fasilitas 

loading unloading dan penambahan waktu 

jam kerja karyawan. Penyuluhan kepada 

setiap karyawan dilakukan secara 

kontinyu setiap dua bulan sekali ataupun 

setiap satu bulan. Hal tersebut dilakukan 

agar karyawan mengerti cara kerja yang 

efektif dan efisien. 

 

3.8 Proces Activity Mapping Future State 

Proces activity mapping future state 

akan memberikan gambaran aliran fisik 

dan informasi, waktu yang diperlukan, 

jarak tempuh dalam setiap aktifitas setelah 

perbaikan. Berdasarkan process activity 

mapping yang ada terdapat 31 aktivitas 

yang terdiri dari 6 aktivitas operasi, 4 

aktivitas transportasi, 4 aktivitas inspeksi, 

1 aktivitas storage, dan 16 aktivitas delay. 

3.9 Pembentukan Future State Map 

Berdasarkan pengumpulan data aliran 

fisik dan aliran informasi diatas, maka 

selanjutnya dapat dibuat big picture 

mapping (BPM) yang sudah melalui 

proses perbaikan. Berikut adalah 

gambaran dari future state map. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Future State Map 

 

3.10 Check 

 Pada proses ini adalah mengukur 

nilai kinerja perusahaan dengan indikator 

nilai efisiensi siklus proses (process cycle 

efficiency, NA, NVA, NNVA dan waktu 

siklus). Berikut adalah perhitungan 

process cycle efficiency setelah perbaikan. 

𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝐶𝑦𝑐𝑙𝑒 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦

=
V𝑎𝑙𝑢𝑒 𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒
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 Berdasakan hasil pengolahan 

diatas maka didapat perbandingan awal 

dengan usulan perbaikan yang dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 3.3 Perbandingan kondisi awal 

dan setelah perbaikan 

 

Indikator Kondisi 

Awal 

Usulan 

Pebaikan 

PCE 0,56 1,58 

VA 239 menit 239 menit 

NVA 766 menit 173 menit 

NNVA 374 menit 269 menit 

Waktu 

Siklus 

885 menit 264 menit 

 

 

4. KESIMPULAN 

Pada penelitian yang dilakukan 

didapatkan proses cycle efficiency awal 

yaitu sebesar 0,56, Value Adding kondisi 

awal menunjukan waktu sebesar 239 

menit, Non Value Adding kondisi awal 

menunjukan lamanya proses sebesar 766 

menit, Necessary But Non Value Adding 

pada kondisi awal menujukan lamanya 

proses selama 374 menit. Setelah 

melakukan proses usulan perbaikan 

dengan menggunakan pendekatan lean 

supply chain didapatkan perubahan, yaitu 

pada proses cycle efficiency mengalami 

kenaikan jumlah efficiency sebesar 1,58, 

pada Value Adding tidak mengalami 

perubahan yaitu sama pada kondisi awal 

yaitu 239 menit. Sedangkan pada Non 

Value Adding mengalami perubahan yaitu 

173 menit dan pada Necessary But Non 

Value Adding sebesar 269 menit 
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