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ISI :

UD. Cipta Karya Abadi adalah salah satu perusahaan di Indonesia yang
bergerak di bidang manufaktur perabotan dapur yaitu panci serbaguna. Dalam
proses produksi UD. Cipta Karya Abadi masih terdapat beberapa aktifitas non
value added yang mengakibatkan pemakaian sumberdaya menjadi berlebih
sehingga menimbulkan pemborosan.

Peneliti mencoba mengidentifikasi pemborosan yang diakibatkan non
value added yang ada pada departemen produksi. Peneliti menggunakan metode
identifikasi pemborosan VALSAT yaitu tools yang berfokus pada aktifitas value
adding dan non-value adding yang digunakan untuk memetakan aliran nilai (value
stream) secara mendetail untuk mengidentifikasi adanya pemborosan dan
menentukan penyebab terjadinya pemborosan serta memberikan cara yang tepat
untuk menghilangkan atau mengeliminasi pemborosan.

Dari hasil identifikasi, aktivitas yang terdapat pada proses produksi
sebanyak 47 aktivitas dengan pembagian 14 aktivitas operation, 13 aktivitas
transport, 5 aktivitas inspection, 3 aktivitas storage dan 12 aktivitas delay.
Proporsi aktivitas penambahan nilai sebesar 40% untuk aktivitas value added
45% untuk aktivitas non value added dan 15% untuk aktivitas necessary but non
value added. Pembobotan waste sebesar 7,0 untuk waiting, 6,75 untuk
unnecessary inventory, 5,25 untuk defects, 5,0 untuk unnecessary motion, 4,75
untuk inappropriate processing, 4,25 untuk overproduction, 2.0 untuk exexive
transportation. Setelah diketahui proporsi setiap aktivitas kemudian dilakukan
identifikasi penyebab waste dengan menggunakan cause and effect diagram.
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