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ABSTRAK

Lean merupakan suatu metode dengan menciptakan efektifitas tanpa
mengurangi efisiensi dalam prosesnya yang bertujuan mengeliminasi waste secara
berkelanjutan. Value stream analysis tools (VALSAT) merupakan tool yang
digunakan untuk memperoleh tool yang tepat dalam proses produksi dalam value
stream mapping.

Langkah awal untuk penelitian ini adalah dengan menggambarkan big
picture mapping untuk mengetahui value stream pembuatan produk sepatu Nerro
yang terdapat aliran inforamsi dan aliran fisik. Setelah itu dilakukan penyebaran
kuesioner untuk melakukan pembobotan waste. Setelah mendapatkan hasil
pembobotan maka akan dilakukan perhitungan VALSAT agar dapat
mengidentifikasi waste secara lebih detail dalam proses produksi.

Penyebaran waste workshop menghasilkan pembobotan waste dari yang
paling dominan hingga paling kecil pengaruhnya terhadap perusahaan. Skor
pembobotan yang diperoleh diantaranya waiting dengan skor rata-rata 7,80,
excessive transport dengan skor rata-rata 6,80, inappropriate processing dengan
skor rata-rata 5,40, defect dengan skor rata-rata 5,20, unnecessary motion dengan
skor rata-rata 4,00, overproduction dengan skor rata-rata 3,00 dan unnecessary
inventory dengan skor rata-rata 2,80. Skor diatas menunjukkan bahwa tiga waste
yang paling dominan adalah waitng, excessive transport dan inappropriate
processing.

Proses pemetaan value stream analysis tools (VALSAT) mengahsilkan
perhitungan sebagai berikut: Process activity mapping dengan hasil 232,60,
Supply chain response matrix dengan hasil 108,40, Demand amplification
mapping dengan hasil 57,60, Quality filter mapping dengan hasil 55,20, decision
point analysis dengan hasil 46,20, production variety funnel dengan hasil 32,40,
dan yang terakhir adalah physical structure dengan hasil 9,60. Berdasarkan
perhitungan VALSAT yang telah dilakukan, maka dilakukan analisa pada ketiga
tools yang paling dominan dan memiliki nilai tertinggi yaitu process activity
mapping, supply chain response matrix dan demand amplification mapping.

Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan menggunakan cause and
effect diagram, ditemukan penyebab utama waste yang terjadi yaitu human error
(kurang mengerti, kurang disiplin, mengabaikan SOP, kurang terampil, kurang
teliti, eksekusi kurang tepat dan analisa persediaan kurang tepat), mesin sering
rusak, bahan baku sering terlambat, forecast kurang tepat, Layout produksi kurang
efektif, job description yang tidak tertulis, kualitas mesin jahit yang rendah,
pemborosan bahan baku produksi, perubahan permintaan yang mendadak, quality
control yang kurang intensif, kapasitas mesin besar dan pemesanan bahan baku
terlalu banyak.
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