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ABSTRAK 

 

Perawatan telah menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam 
lingkungan bisnis yang dinamis karena merupakan suatu keputusan strategis yang 
penting dalam manajemen operasi. Dengan adanya sistem perawatan yang baik 
dan berkelanjutan, peralatan penunjang operasi dapat berfungsi secara efektif dan 
efisien. Karena itulah, penelitian ini mengidentifikasi pemborosan yang terjadi 
pada perawatan aviobridge Bandar Udara Internasional Juanda dengan 
pendekatan lean maintenance. Identifikasi pemborosan dengan pendekatan lean 

maintenance ini menunjukkan apa saja aktivitas tidak bernilai tambah yang terjadi 
pada perawatan aviobridge sehingga manajemen dapat mengkaji ulang sistem 
perawatan yang dilakukan saat ini dan membuat program yang menunjang sistem 
perawatan yang lebih optimal dengan cara mengeliminasi pemborosan tersebut. 

Penggambaran big picture mapping untuk memetakan perawatan yang 
sesungguhnya terjadi di lapangan akan memudahkan pengidentifikasian 
pemborosan tersebut. Dari big picture mapping ini, diketahui lead time untuk 
aliran informasi perawatan aviobridge Bandara Juanda selama 2 hari dan 2,25 jam 
sedangkan lead time aliran fisiknya selama 1 hari 3 jam sampai dengan 4 hari 3,5 
jam. Perhitungan prosentase value adding time terhadap lead time aliran fisik 
menunjukkan bahwa hanya 0,25% sampai dengan 0,93% saja dari total 100% 
aktivitas perawatan aviobridge yang merupakan aktivitas bernilai tambah 
sedangkan 99,07% hingga 99,75% dari total aktivitas perawatan termasuk dalam 
aktivitas yang dibutuhkan tapi tidak bernilai tambah dan aktivitas tidak bernilai 
tambah yang disebut dengan waste (pemborosan). Pemborosan ini terdiri dari 
pemborosan transportasi, pemborosan persediaan, pemborosan pergerakan, 
pemborosan waktu tunggu, pemborosan produksi berlebihan, pemborosan proses 
berlebihan, dan pemborosan cacat produk. 

Setelah pemborosan diidentifikasi, dilakukan perancangan usulan 
perbaikan untuk mengeliminasi pemborosan tersebut dengan menggunakan 
program 5S. Program 5S dipilih untuk menjadi usulan perbaikan karena program 
5S merupakan alat dasar penerapan lean serta jalan untuk memulai berbagai 
program improvement lainnya sesuai dengan semangat transformasi yang sedang 
digalakkan oleh Bandara Juanda. 

 
Kata kunci: lean maintenance, big picture mapping, waste (pemborosan), 

program 5S.  

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi IDENTIFIKASI PEMBOROSAN PADA PERAWATAN AVIOBRIDGE... DICKSEN HUANG




