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BAB 6 
ELIMINATE, COMBINE, REARRANGE, SIMPLIFY (ECRS) ANALYSIS

6.1. Usulan Perbaikan 
6.1.1. Penentuan Prioritas Perbaikan 
Setelah mendapatkan detail rata-rata durasi dan aktivitas kemudian dari delapan 

orang security diamati pula frekuensi masing-masing aktivitas. Frekuensi masing-

masing aktivitas dari setiap petugas kemudian dihitung rata-ratanya untuk 

dikalikan dengan rata-rata durasi pengerjaan satu aktivitas. Hasil kali frekuensi 

dan durasi adalah berupa Score, dimana score ini akan dijadikan sebagai salah 

satu aspek yang akan dipertimbangkan untuk memutuskan aktivitas mana yang 

akan diprioritaskan untuk diperbaiki. 

Terdapat pengecualian pada dua macam macro activity yaitu pemeriksaan APAR 

bulanan dan tanggungjawab terhadap kelengkapan dokumen. Kedua macro 

activity tersebut tidak dimasukan dalam perhitungan Score dikarenakan 

beberapa hal sebagai berikut: 

a. Frekuensi dilakukannya pekerjaan tersebut hanya sebulan sekali sehingga 

satuan yang digunakanpun berbeda. 

b. Analisis yang dilakukan adalah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja 

harian agar terjadi perbaikan dari segi waktu siklus sedangkan kedua macro 

activity tersebut hanya dilakukan 1x dalam sebulan sehingga dampak 

perbaikan pada pekerjaan tersebut hanya akan nampak saat security

melakukan pekerjaan tersebut di hari tertentu. Hal ini juga telah disampaikan 

oleh Mikes J. (2007) pada papernya yang berjudul Improving Processes and 

Focusing on Value, mengenai hal-hal yang harus dipertimbangkan sebelum 

melakukan perbaikan. Perlu adanya pertimbangan mengenai seberapa 

besar dampak yang akan terjadi bila fokus untuk memperbaiki suatu hal 

yang misalnya hanya terjadi sebulan sekali. Dampak perbaikan yang akan 

dirasakan tidak terlalu besar dikarenakan hanya akan nampak di saat 

petugas security melakukan aktivitas tersebut, yaitu 1 bulan sekali. Maka 

dari itu perbaikan akan difokuskan pada aktivitas yang secara rutin dilakukan 

setiap harinya.  

Setelah mendapatkan detailil rratata-rata durasi dadan n aktivitas kemudian dari delapan

orang security diamaatiti pula frekuensi masing-masing akaktivitas. Frekuensi masing-y

masing aktivitasas dari setiap petugas kemudian dihitungng rata-ratanya untuk 

dikalikan dedengan rata-rata durasa i peenggererjajaanan sata u aktivitas. HHasasil kali frekuensi

dan duurarasi adalah beberuupapa Score, did mana scororee inini aakakan dijadikan sesebagai salah

satuu aspek yyanangg akan dipertitimbmbaan kgkan untntukuk memutuskann akaktivitas mamana yang 

akakan dippririororititasaskak n ununtutuk diperbaiki. 

Terddapapatat ppengegecualian pada dua macam macro activity yaitutu pemmererikksasaaan APAPAR y

bulalananann daann tanggungjawab terhadap kelengkapan dokumenen. KeKeduduaa macrcro 

acactitivivity tteersebut tidak dimasukan dalam perhitungany Scorree ddikkarareenakann 

bebebeb rappa hal sebagai berikut: 

a. Frerekuensi dilakukannya pekerjaan tersebut hanya sebulan sekala i sehingggaga 

saatuan yang digunakanpun berbeda.

b.b. Annalisis yang dilakukan adalah bertujuan untuk meningkatkan efiisiennssi kere jaa 

haarian agar teterjrjadadi perbaikakann dari seggi i wwaktu sikluss ssededangkan kkedua maacrcroo 

activity tersebut hanya dilakukukak nn 11x dalam sebulan sehingga dampmpaka  y

perbaikan pada pekerjaan tersebut hanya akan nampak saat sesecucuririty

melalakukukakann pepekekerjrjaaaann tetersrsebut di hari terteentntuu. HHalal iinini jjugugaa tetelalahh ddisasampmpaaikkan

olehh MMikikeses JJ. (2(200007)7) ppada papapepernrnyaya yyanang bberjrjududulul ImImprprovoviningg PProcesessesess and 

FoFocucusisingng oonn VaValuluee, mengenenai hall-hal yyaang haruuss did peertrtimimbabangngkakan  ssebelum

melakkukkan perbaikan. Perluu adanyya pertimbangan mengenai seberapa 

besar dampak yang akan tterjadi bila fokus untuk memperbaiki suatu hal

yang misalnya hanya terjaddi sebulan ssekali. Dampak perbaikan yang akan 

dirasakan tidak terlalu besaar dikarerenakan hanya akan nampak di saat 

petugas security melakukan aaktk ivittaas tersebut, yaitu 1 bulan sekali. Makay

dari itu perbaikan akan difokuskanan pada aktivitas yang secara rutin dilakukan
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Tabel 6.1. Score Shift Pagi 

No. Macro activity Rata-rata frekuensi / 
shift / orang

Rata-rata waktu 
siklus/ aktivitas 

(detik)
Score

1 Akses masuk dan 
keluar kendaraan 85x / shift / orang 59,72 5076

2 Patroli 1x / shift / orang 3576 3576

3 Penyeberangan jalan 
raya 1x / shift / orang 1644 1644

4
Administrasi raw 
material dan finished 
good truck

11x / shift / orang 128,73 1416

5 Pelayanan visitor 8x / shift / orang 130,5 1044

6 Paket dan surat 6x /shift / orang 120 720

7 Fire alarm 3x / shift / orang 168 504

8 Ketertiban 4x / shift / orang 126 504

9 Pihak ketiga project
dan non project 3x / shift / orang 164 492

10 Pengawasan CCTV 1x / shift / orang 324 324

Tabel 6.2. Score Shift Siang 

No. Macro activity Rata-rata frekuensi / 
shift / orang

Rata-rata waktu 
siklus/ aktivitas 

(detik)
Score

1 Patroli 2x / shift / orang 2040 4080

2 Penyeberangan 
jalan raya 1x / shift / orang 1920 1920

3 Akses masuk dan 
keluar kendaraan 25x / shift / orang 59,2 1480

4
Administrasi raw 
material dan finished 
good truck

9x / shift / orang 154,3 1080

5 Pengawasan CCTV 1x / shift / orang 700 700

6 Pihak ketiga project
dan non project 3x / shift / orang 200 600

7 Ketertiban 4x / shift / orang 150 600

8 Paket dan surat 2x /shift / orang 260 520

9 Fire alarm 3x / shift / orang 160 480

10 Pelayanan visitor 3x / shift / orang 100 300

1 keluar kendaraan 85x / shshififtt / orang 59,72 5

2 Patroli 1x / shift / orang 3576 3

3 Penyeberannggan jalan
raya 1x / shift / orang 1644

4
AAdmininistrasi raw 
maateterial dan fifiniishshede  
ggood truck

111x x // shshifift // ororanangg 1228,8,73

5 Pelayay nanann visitor 8x8x // hshififtt // orranangg 130,5

66 Paakekett dadan suraratt 6x /shift / orang 12120

7 FiFirere alarmm 3x / shift / orang 16688

8 KeK tertrtiiban 4x / shift / orang 1266

99 Pihahak ketiga project
daan non project 3x / shift / orang 1664

1010 PPengawasan CCTV 1x / shift / orang 3244

Tabel 6.2. Score Shift Siang t

No. Macrcro o acactitivivityty RaRata-rata ffrerekkuensi / 
shs ifftt / / oorang

Rata-rata wwaaktu 
sisiklk us/ aktivitas 

(detik)
SS

1 Patroli 2x / shififtt / orang 2040

22 PePenyyeberangan
jjjajalalann rarayaya 1x1x / shift / oranngg 1919220

33 AAkses masuukk dadann 
kekeluluarar kekendndaraaaann 25x / / shshififtt // oranngg 59,22

4
AAAdAdministstrarassi raw 
material dan finished 
good truck

9x // shift / orrana g 154,3

5 Pengawasan CCTV 1xx / shift / oraang 700

6 Pihak ketiga project
dan non project 3x // shift / orrang 200

7 Ketertiban 4x / shshift / oorang 150

8 Paket dan surat 2x /shifftt // orang 260
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Score yang ditampilkan pada Tabel 6.1. dan Tabel 6.2. akan dijadikan salah satu 

pertimbangan dalam menentukan prioritas perbaikan. Dalam memberikan usulan 

perbaikan juga perlu memperhatikan aspek-aspek lain sehingga tidak serta merta 

langsung ditentukan dari jumlah score tertinggi. Perbaikan yang akan dilakukan 

juga memeperhatikan beberapa aspek sebagai berikut: 

a. Keterkaitan dengan departemen lain 

Dari hasil perhitungan score shift pagi dapat dilihat bahwa aktivitas 

penyeberangan jalan raya menempati posisi tertinggi ketiga dengan score

1644 dan pada shift siang menempati tertinggi kedua dengan score 1920. 

Namun dari hasil diskusi dengan pihak perusahaan ternyata diputuskan 

bahwa aktivitas ini tidak memiliki keterkaitan dengan departemen lain. 

Usulan perbaikan yang dikehendaki akan diprioritaskan pada aktivitas yang 

berkaitan dengan proses berlangsungnya departemen lain sehingga 

meskipun aktivitas ini memiliki score yang cukup tinggi, aktivitas 

penyeberangan tidak diprioritaskan dalam pemberian usulan perbaikan. 

Pada perhitungan score shift siang, juga terdapat aktivitas dengan score

yang cukup tinggi yaitu pengawasan CCTV. Meskipun aktivitas ini memiliki 

score yang tinggi namun ternyata pihak perusahaan dan petugas security

sendiri tidak merasa terlalu bermasalah dengan aktivitas ini sehingga 

mereka memutuskan untuk memilih perbaikan pada pelayanan pihak ketiga 

project dan non project pada shift siang dengan alasan memang terjadi 

masalah dalam proses administrasi. 

b. Kebutuhan Petugas Security

Terdapat pula aktivitas dengan score yang berada di bawah 5 besar score

tertinggi namun seringkali menjadi keluhan petugas security, yaitu 

penerimaan paket dan surat. Untuk aktivitas ini meskipun score nya tidak 

terlalu tinggi namun akan dijadikan sebagai prioritas karena petugas security

seringkali mengalami kesulitan dalam mengorganisir paket dan surat, 

dikarenakan banyak paket pribadi yang seringkali dialamatkan ke 

perusahaan. Paket-paket pribadi yang seringkali dikirimkan ini (baju, 

makanan, dan produk lain yang biasanya dibeli dari online shop) sebenarnya 

bukan merupakan tanggungjawab petugas security sehingga penerimaan 

paket dan surat akan diprioritaskan untuk diperbaiki. 

juga memeperhatikan beberapa aaspspekek ssebebagai berikut:

a. Keterkaitan dengaann ddepartemen lain 

Dari hasil ppeerhitungan score shift pagi dapat didilihat bahwa aktivitast

penyebererangan jalan rayaa mmenenemempapatiti pososisi tertinggi keetitigag  dengan score

164444 dan padaa shhififtt siang mmenenemempapatiti tterertitingnggigi kkede ua dengaanntt score 1920. 

NNamun dadari hassilil ddiskusi denengagann pipihak perusasahaan ternyata did putuskan 

bahwa a akaktitiviv tas ininii tidak memiliki keterkaittanan dengagann dedepartemeen lain. 

UsU ululanan perbaaikikan yang dikehendaki akan diprioritaskakan padada aaktktivitas yyang

beberkrkaia tan n dengan proses berlangsungnya departememen lalainin sehingggga 

meskippun aktivitas ini memiliki score yang cukup tit nggigi,, aka tivitaass

penyyeberangan tidak diprioritaskan dalam pemberian usulan peerbaiikakan.n  

Paadda perhitungan score shift siang, juga terdapat aktivitas deenganan t scs orree

yaang cukup tinggi yaitu pengawasan CCTV. Meskipun aktivitas ini memimilikki 

sccore yang tinggi namun ternyata pihak perusahaan dan petuggas seeccurityty

sesendiri tidak merasa terlalu bermasalah dengan aktivitas inni ssehinggggaa 

mereka mmememututususkakann ununtutuk k mmemilih peperbrbaiaikakann papadada ppelelaya anan pihak ketetiggaa 

project dan non project pada shshifift siang dengan alasan memang teterrjadadit

mam salah dalam proses administrasi. 

b.b. KKebebututuhan PPetetugugasas SeSecucurirityty

TeT rdapat pullaa akaktitivitaass denganan scscorore yangg beb radada ddi i bawah 5 bebesasar r score

tetertininggggii naamumun seringkalili menjadidi keluhan ppetetugasas ssecucuriritty, yaitu 

penerimaan paket dan suratat. Untuk aka tivitas ini meskipun score nya tidak 

terlalu tinggi namun akan dijjadikan sebbagai prioritas karena petugas security

seringkali mengalami kesuulitan dalaam mengorganisir paket dan surat,

dikarenakan banyak paket pribaaddi yang seringkali dialamatkan ke 

perusahaan. Paket-paket pribbada ii yang seringkali dikirimkan ini (baju, 

makanan dan produk lain yang bibiasanya dibeli dari online shop) sebenarnya
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Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut maka diputuskan aktivitas yang akan 

diperbaiki adalah sebagai berikut: 

Tabel 6.3. Aktivitas yang Akan Diperbaiki 

No Shift
Pagi Siang

1 Akses masuk dan keluar 
kendaraan Patroli

2 Patroli Akses masuk dan keluar 
kendaraan

3 Administrasi raw material
dan finished good truck

Administrasi raw material
dan finished good truck

4 Pelayanan visitor Pihak ketiga project dan
non project

5 Paket dan surat Paket dan surat

Urutan aktivitas yang diperbaiki pada Tabel 6.3. tidak hanya berdasarkan dari 

bobot saja namun juga merupakan hasil pertimbangan dari pihak perusahaan 

yang berkaitan dengan keterkaitan dengan departemen lain maupun kebutuhan 

dari petugas security sendiri.  

6.1.2. Analisis Sumber Pemborosan, Usulan Perbaikan dan Hasil Uji Coba 
Sebelum dapat memberikan usulan perbaikan agar dapat mereduksi 

pemborosan, perlu dilakukan analisis yang dapat membantu proses identifikasi 

pemborosan pada masing-masing aktivitas yang hendak diperbaiki. Sumber 

pemborosan yang ada dapat diidentifikasi dari observasi dan pengambilan data 

yang sudah dilakukan. Dari pengamatan secara langsung terhadap petugas 

security di PT. X ternyata beberapa macam sumber pemborosan yang terjadi 

adalah sebagai berikut: 

a. Tidak ada standarisasi peletakan checklist yang berakibat pada terlalu 

banyak proses mencari checklist. 

b. Tidak ada standarisasi tempat penyimpanan identitas (visitor, pihak ketiga, 

dan supir) sehingga memperlama proses pemberian/ pengembalian identitas. 

c. Co card yang biasanya diletakan di dalam rak yang bercampur dengan 

identitas maupun alat tulis lainnya seringkali sulit untuk diambil dikarenakan 

tali yang sering berkaitan satu sama lain sehingga menghambat proses 

pengambilan co card. 

No Shift
PaPagi Siang

1 AAAkseess masuk dan keluar 
kekendaraan Patroli

2 Patroli AkA ses masuk dadan keluar 
keendndaraan

3 AAAdmim niniststrrasi raw material
dan fifinished ggoooodd trtrucuckk

AdAdmimininiststrasi raw mateterir al
dan fiininishs ed ggood truckk

44 Pelalayyanan visitor Pihahakk kek tiga prprojojecect dan
non projjecect

55 Paket dan surat Paket dan suurar t

UrUrututan aakktivitas yang diperbaiki pada Tabel 6.3. tidak hanya bererdasaarkrkanan dari i 

bobobob t ssaja namun juga merupakan hasil pertimbangan dari pihak k peruusasahah ann

yang bberkaitan dengan keterkaitan dengan departemen lain maupunn kebutuhahann 

dari peetugas security sendiri.  y

6.1.2.2. Analisis Sumbberer PPememborosan, Usulalann PePerbrbaikan dan Hasiil l UjUji Cobaba 
Sebelum dapatt me bmberikikanan uusulann pepe brb iaikkan agar dapat mereddukukssi 

pepemborosan, perlu dilakukan analisisis yang dapat membantu proses idennttififikakassi 

pepembmbororosan pada masing-masing aktivitas yang hendak diperbaiaikiki. SuSumbmber 

pepembmbororososanan yyanangg adada a dadapapat t didiididenentifikaasisi ddararii obobseservrvasasii dadann pepengngamambibilalann ddata 

yayangng ssudu ah ddililakakukukan.. DaDariri ppengaamamattan sesecacarara lanngsgsunungg terhadadapap ppeetugas 

securirityty ddi PTT.. XX ternyata beberrapa a maaccam sumber pememboborosaan n yyang terjadi yy

adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada standarisasi peleletakan chhecklist yang berakibat pada terlalu t

banyak proses mencari checklklisi t. 

b. Tidak ada standarisasi tempat penyyimpanan identitas (visitor, pihak ketiga,

dan supir) sehingga memperlamaa pproses pemberian/ pengembalian identitas. 
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d. Paket pribadi yang dikirimkan ke alamat perusahaan ternyata mengakibatkan 

keluhan tersendiri dari petugas security karena pekerjaan melayani paket 

pribadi bukan menjadi bagian dari job description petugas sehingga bila 

terdapat paket yang masuk di saat jam ramai, petugas security akan merasa 

kewalahan. 

e. Pada proses pemeriksaan keamanan pada akses masuk dan keluar 

kendaraan, teridentifikasi adanya 2 isu utama yang menjadi permasalahan 

security yaitu: 

i. Terdapat motor yang sering lolos dalam inspeksi keamanan bila antrian 

kendaraan yang hendak memasuki wilayah perusahaan sedang ramai. 

Hal ini merupakan isu keamanan yang harus diperhatikan dan diperbaiki 

karena bila terdapat motor yang lolos inspeksimaka dapat dikatakan 

bahwa petugas security tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. 

ii. Terdapat frekuensi inspeksi kendaraan yang cukup besar di jam tertentu 

seperti jam masuk dan pulang kerja serta jam istirahat. Permasalahan 

yang sering terjadi adalah bila terdapat antrian yang panjang pada 

proses inspeki dapat menyebabkan keterlambatan kerja karyawan. 

Misalnya di saat jam masuk kerja, bila antrian terlalu panjang seringkali 

karyawan baru dapat memasuki area perusahaan bila sudah melewati 

jam 08.00 sehingga menyebabkan mereka harus mengisi form 

terlambat. 

Selain 2 isu utama tersebut ternyata PT. X juga ingin meningkatkan akurasi 

dalam inspeksi keamanan pada akses masuk dan keluar kendaraan 

sehingga mereka merasa perlu adanya alat yang membantu mereka dalam 

melakukan peningkatan akurasi inpeksi keamanan. 

f. Pada proses persiapan patroli, petugas sering mengalami kebingungan 

dalam mencari kunci locker yang berisi peralatan patroli dikarenakan tidak 

terdapat penomoran atau pelabelan kunci dan locker. 

g. Pencatatan keadaan tidak normal pasca patroli juga seringkali memakan 

waktu lama yaitu saat mereka harus mencari file ms. Excel di komputer. 

Proses pencarian ini sering terjadi dikarenakan letak file yang 

membingungkan. 

Sumber waste yang diperoleh dari hasil observasi tersebut kemudian 

didiskusikan pada pihak perusahaan (bagian FM dan security team) agar 

kewalahan. 

e. Pada proses pemererikiksaan keamanan padada akses masuk dan keluar 

kendaraan, terridideentifikasi adanya 2 isu utama yangng menjadi permasalahan 

security yyaiaittu:y

i. TTerdapat momotoorr yay ng ssereriningg loolooss dadalaamm innspspeke si keamananan bila antrian 

kendararaan yayang hendak mememamasusuki wilayahh pperusaha aan sedadang ramai. 

HaHall inini mem rupapakakan isu keamanan yang haruruss diperhrhatatikikana  dan dipiperbaiki

kakarer na bbilila terdapat motor yang lolos inspeksisimam ka ddapapatat dikatataka an 

bab hwwa petugas security tidak melakukan pekerjaannyyaa dengganan baik. y

iii . Teerdapat frekuensi inspeksi kendaraan yang cukup besaar di jjamam tertenttu u

sseperti jam masuk dan pulang kerja serta jam istirahat. PeP rmmasasalalaha ann 

yang sering terjadi adalah bila terdapat antrian yang papanjanngg pap dada 

proses inspeki dapat menyebabkan keterlambatan kerjaa karyawaann. 

Misalnya di saat jam masuk kerja, bila antrian terlalu panjanng serinnggkali 

karyawan baru dapat memasuki area perusahaan bila sudaah mmelewawatiti 

jam 088 0.000 sehingga menyebaabkbkan merekekaa hah rus mengisi foormrm 

terlambat. 

Selain 2 isu utama tersebut ternyata PT. X juga ingin meningkatkanan aakukuraasi 

dadalalam m insppekeksisi kkeaeamamananann pap da aakskseses mmasasukuk ddan keluauarr kekendndararaaan 

ses hingga mererekekaa meerarasa perrlulu aadadannya alatat yyangg memembantu mererekeka ddalam

mem lalakukukakan pepenningkatan akururasi inpeksksi keamanan. 

f. Pada proses persiapan pattrroli, petuugag s sering mengalami kebingungan 

dalam mencari kunci locker yang berissi peralatan patroli dikarenakan tidak rr

terdapat penomoran atau pelaabelan kunnci dan locker.

g. Pencatatan keadaan tidak normr al ppasca patroli juga seringkali memakan 

waktu lama yaitu saat mereka hhaarus mencari file ms. Excel di komputer. 

P i i i i t j di dik k l t k fil
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penjabaran sumber waste tidak menjadi sebuah pendapat yang subyektif namun 

memang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

Analisis perbaikan pada keenam pekerjaan itu akan menggunakan metode 

ECRS (Eliminate, Combine, Rearrange, Simplify). Metode ini menganut lean 

principle dimana melalui penelitian ini akan dilakukan perbaikan metode kerja 

melalui identifikasi penyebab pemborosan dengan menggunakan ECRS 

analysis.  

Perbaikan metode kerja akan berdampak pada efisiensi dan efektifitas kerja 

Dengan meningkatnya efisiensi dan efektifitas kerja juga akan berpengaruh pada  

tereduksinya waktu siklus.

Usulan perbaikan yang diberikan kemudian diujicoba dengan melakukan simulasi 

untuk dapat memperkirakan seberapa besar perbaikan yang dapat terjadi apabila 

mengimplementasikan usulan. Simulasi / uji coba usulan perbaikan dilakukan 

dengan mencatat waktu yang dibutuhkan delapan petugas security dalam

melakukan usulan perbaikan yang ada sesuai dengan shift masing-masing 

petugas. Uji coba dilakukan dengan jadwal sebagai berikut: 

Tabel 6.4. Jadwal Uji Coba 

Jadwal Uji Coba Usulan Perbaikan Bagian 
Security (PT. X)

Hari Tanggal Team Kode
Jumat 03-Jun-16 C P1
Jumat 03-Jun-16 B S1
Sabtu 04-Jun-16 D P2
Sabtu 04-Jun-16 D S2
Sabtu 04-Jun-16 A S3
Minggu 05-Jun-16 B P3
Minggu 05-Jun-16 C P4
Minggu 05-Jun-16 A P5

Sabtu 16-Jul-16 A,B,C,D
Semua 
petugas

Setelah melakukan uji coba kemudian pada Tabel 6.5. akan dijelaskan mengenai 

keterkaitan masalah dengan usulan perbaikan yang diberikan. Pada Tabel 6.5.

dapat dilihat seberapa besar perbaikan yang terjadi. Indikator untuk melihat 

dampak dari perbaikan tersebut adalah hasil dari uji coba yang dibandingkan 

dengan hasil pengambilan data awal yaitu waktu siklus. Bila durasi waktu siklus 

principle dimana melalui penelelititiaian ini akakanan dilakukan perbaikan metode kerja 

melalui identifikasi ppeenyebab pemborosan denengag n menggunakan ECRS 

analysis. 

Perbaikan mmetode kerja akan beerddammpapak k papadada efisiensi dann efektifitas kerja 

Dengann meningkatnynya eefisisiensi ddan efekktit fiittass kekerjrjaa jujugag  akan berpenengaruh pada 

tereedduksinya wwakaktu siklus.

UUsulan ppeerbabaikkan yyaang diberikan kemudian diujicoba denengag n memelalakkukan simmulasi

untuk k dadapapat meemmperkirakan seberapa besar perbaikan yangg dad paat t teterjrjadadi apababila 

meengngimimplemmentasikan usulan. Simulasi / uji coba usulan perrbab ikkanan ddilakukaan 

dedengngaan mmencatat waktu yang dibutuhkan delapan petugas ses curiityty ddalayy mm

memellakukkan usulan perbaikan yang ada sesuai dengan shift mmasinng-g-mamasing t

pettugaass. Uji coba dilakukan dengan jadwal sebagai berikut: 

Tabel 6.4. Jadwal Uji Coba 

Jadwal Uji Coba Usulan Perbaikan Bagian 
SeS curity (P(PTT. X)

Hari TaTangnggal Team Kode
Jumat 03-Juunn-16 C P1
Jumat 03-Jun-16 B S1
SaSabtbtu 0404-Jun-16 DD P2P2
SaSabtbtuu 0404-JuJunn-1616 D S2S2
SSabtbtuu 040 -Juunn-16 AA S3S3
Minggu 055-Jun-166 B P3P3
Minggu 0505-Jun-16 C P4
Minggu 005-Jun-16 A P5

Sabtu 116-Jul-16 A,B,C,D
Semua
petugas

Setelah melakukan uji coba kemudiann pada Tabel 6.5. akan dijelaskan mengenai 



81

awal dapat tereduksi maka hal tersebut dapat dijadikan indikator bahwa terjadi 

perbaikan karena adanya pengurangan pemborosan serta peningkatan efisiensi 

dan efektifitas pelayanan yang diberikan security.  
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Tabel 6.5. Usulan Perbaikan dan Hasil Uji Coba  

No Macro 
activity

Micro 
activity Sub micro Identifikasi 

Masalah E C R S Keterangan

Waktu 
Siklus 
Shift
Pagi 

(detik)

P1 P2 P3 P4 P5 Average Reduksi 
waktu

Waktu 
Siklus 
Shift
Siang 
(detik)

S1 S2 S3 Average Reduksi 
waktu

a Patroli i. Persiapan 
patroli

1. Mengambil 
senter dan 
safety vest di 
locker

Petugas 
sering 
mencari-cari 
kunci locker

√ 

Memberi label 
huruf abjad 
pada locker
dan kunci 
locker untuk 
mengurangi 
waktu 
mencari kunci

110 50 48 53 53 46 50 60 90 35 38 40 37,7 52,3

2. Berjalan ke 
meja utama

Berkaitan 
dengan
pengaruh dari 
pemindahan

√ - 15 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 15

3.Mengambil 
kemudian 
mengenakan 
mesin absensi

Letak alat 
perlengkapan 
patroli masih 
terpisah

√ 
mesin absensi 
diletakan di 
dalam locker

40 25 20 24 21 26 23,2 16,8 80 20 24 27 23,7 56,3

ii. Memeriksa 
abnormality

1.Membuka file 
excel 
abnormality
form pada 
komputer yang 
sudah tersedia

Petugas 
sering mencari 
dimana letak 
file excel

  √ 

Membuat 
shortcut pada
desktop
supaya tidak 
lama mencari 
form

22 4 5 6 4 5 4,8 17,2 22 2 3 2 2,3 19,7

2.Melakukan 
pencatatan 
kondisi tidak 
normal pada 
form  
abnormality
(mengambil 
ballpoint
kemudian 
mencatat)

Kesulitan 
mencari 
ballpoint pada
rak yang 
isinya masih 
tercampur 
dengan
barang-barang
lain

  √ 

Menyediakan 
ballpoint di 
kotak alat tulis 
(di luar rak)

100 68 72 50 59 77 65,2 34,8 100 70 50 55 58,3 41,7

8282

Tabebell 6.5. Usulann Perbaikan dan Hasil Uji CoCoba 

Identifikasi 
Masalah E C RR SS Keetterangan

WaWaktktuu 
SSiklklusus 
Shift
Pagi 

(det kik))

P1 PP2 P3P3 P4 P5 AAverraage Reduksi 
waktu

Petutugas
seerring 
mmencari-cariri 
kunci lockkerer

√

MMemberi label
huruf abjad
pada locker
dan kunci 
locker untuk 
mengurangi 
waktu
mencari kunci

110 50 48 53 53 4646 550 60

Berkaiaitatann 
dengnganan
pengngara uhu  dari 
pemindahan

√ - 15 0 0 0 0 0 0 1515

LeLetak alat 
peerlr engkapann 
patrrolo i masih
terpisahah

√
mesin absensi 
diletakan di 
dalam locker

40 25 20 24 21 26 23,2 166,8

e 

g
a

PePetugas
seerir ng mencari 
did mamana letak 
fiilele excxcel

√

MeMembmbuauatt 
shortcut padaa
desktop
supaya tidak 
lama mencari 
form

22 4 5 6 4 5 4,8 177,2,2

KeKesuulilitatann
meencncararii
ballpopoinntt papada
rak yaangng 
isinya masasih 
tercampur 
dengan
barang-barang
lain

√

Menynyedediakan
bballpoint didi 
kotak alat tulisis 
(di luar rak)

100 668 72 50 595 7777 6565 2,2 34,8
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Tabel 6.5. Usulan Perbaikan dan Hasil Uji Coba (Lanjutan) 

No Macro 
activity Micro activity Sub micro Identifikasi 

Masalah E C R S Keterangan

Waktu 
Siklus 
Shift
Pagi 

(detik)

P1 P2 P3 P4 P5 Average Reduksi 
waktu

Waktu 
Siklus 
Shift
Siang 
(detik)

S1 S2 S3 Average Reduksi 
waktu

a Patroli iii.Pasca 
patroli

1.Mengemb
alikan mesin 
absensi di 
meja utama

Berkaitan 
dengan
pengaruh dari 
pemindahan

√   - 10 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 10

b
Akses 
masuk 
dan keluar 
kendaraan

i.Memeriksa 
bagasi mobil 

yang akan 
memasuki 
kawasan 

perusahaan

1.Memeriksa 
isi bagasi 
mobil 
(berkaitan 
dengan
barang-
barang
berbahaya, 
benda
tajam, dll)

Terdapat 
banyak 
kendaaraan 
yang terluput 
dari 
pemeriksaan,p
erusahaan 
ingin 
meningkatkan 
akurasi proses 
pemeriksaan 
keamanannya,
potensi 
karyawan 
terlambat 
masuk

  √ 

Menggunakan 
car inspection 
mirror dan
hand held 
metal detector

35

18 18 17 14 15 16,4 18,6 35 18 18 17 17,7 17,3

ii.Memeriksa 
kelengkapan 

truck dan
supir saat 

akan masuk

1.Memastika
n isi muatan  
(sesuai 
dengan
delivery 
order ) dan 
keamanan 
truck

  √ 

Menggunakan 
car inspection 
mirror dan
hand held 
metal detector

28

20 22 21 20 20 20,6 7,4 28 26 20 20 22 6

8383

Tabel 6.55. UUsulan Perbabaikan dan Hasil Uji Coba (L(Lanjutan) 

Identifikasi 
Masalah E C RR SS KeKeteterangan

WaW ktktu 
SiSikllusu  
Shift
Pagi 

(detik))

PP1 P2P2 P3P3 P4 P5 AAveragage  Reduksi
waktu

W
S

S
(

n 
Berkaitatan
dengaan
pengngaruh dararii
peemmindahann

√√ - 10 0 0 0 0 0 00 100

a TTerdapat 
bbanyak 
kendaararaanan 
yang teterlrlupputut 
dari 
pememeriksksaaan,p
erussahahaaaan 
ini gin
mmeningkatkan 
akkuru asi prosess 
pemmeriksaan
keammana annyaa,
pop tensi 
kakaryawan 
teerrlambat
mamasus k

√

Menggunakan 
car inspection 
mirror dan
hand held

rmetal detector

35

18 18 17 14 15 16,4,4 1818,66

a
 

√√

Menggunakan 
car inspection 
mimirror dadann
hahandnd hheleld d

rrmetal detectorr

2828

200 222 2121 202 20 20,6 7,4
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Tabel 6.5. Usulan Perbaikan dan Hasil Uji Coba (Lanjutan) 

No Macro 
activity

Micro 
activity Sub micro Identifikasi 

Masalah E C R S Keterangan

Waktu
Siklus 
Shift
Pagi 

(detik)

P1 P2 P3 P4 P5 Average Reduksi 
waktu

Waktu
Siklus 
Shift
Siang 
(detik)

S1 S2 S3 Average Reduksi 
waktu

b
Akses 
masuk 
dan keluar 
kendaraan

iii.Memeriksa 
bagasi mobil 

yang akan 
keluar 

kawasan 
perusahaan

1.Memeriksa 
isi bagasi 
mobil 
(membawa 
produk atau 
barang
perusahaan 
tanpa ijin)

Terdapat 
banyak 
kendaaraan 
yang terluput 
dari 
pemeriksaan,p
erusahaan 
ingin 
meningkatkan 
akurasi proses 
pemeriksaan 
keamanannya,
potensi 
karyawan 
terlambat 
masuk

  √ 

Menggunakan 
car inspection 
mirror dan
hand held 
metal detector

30

17 16 15 15 16 15,8 14,2 30 15 15 16 15,3 14,7

iv.Memeriksa 
muatan truck

keluar

1.Memeriksa 
muatan 
truck

  √ 

Menggunakan 
car inspection 
mirror dan
hand held 
metal detector

38

23 21 20 22 20 21,2 16,8 38 24 21 20 21,7 16,3

v.Memeriksa 
jok motor 
yang akan 
memasuki 
kawasan 

perusahaan

1.Memeriksa 
keamanan 
isi jok motor

      √ 
Menggunakan 
hand held 
metal detector

30 5 4 6 4 6 5 25 30 14 15 10 13 17

vi.Memeriksa 
jok motor 
yang akan 

keluar 
kawasan 

perusahaan

1.Memeriksa 
keamanan 
isi jok motor

      √ 
Menggunakan 
hand held 
metal detector

30 4 3 4 4 4 3,8 26,2 30 11 12 10 11 19

8484

Tabel 6.55. UUsulan Perbabaikan dan Hasil Uji Coba (L(Lanjutan) 

Identifikasi 
Masalah E C RR SS KKeteterangan

WaW ktktuu
SiSiklk usu  
Shift
Pagi 

((detik))

P1P P2P2 P3P3 PP4 P5 AAveragage Reduksi 
waktu

W
S
S
S
(d

a Terdapatat 
banyakak 
kenddaaaraan 
yanng terluputut 
daari 
ppemeriksaaaan,n,pp
erusahaaaan n
ingin 
meninggkakatkkan 
akurasii prprooses 
pemeeririksksaaa n
kek amananannya,
popotensi 
kaaryr awan 
terlaambat
masuukk

√

Menggunakan 
car inspection 
mirror dan
hand held

rmetal detector

30

17 16 15 15 166 155,8 14,2

a
√

Menggunakan 
car inspection 
mirror dan
hand held

rmetal detector
38

23 21 20 22 20 21,2 116,8

a
√√

MMenggunakakann
hahandnd hheleldd 
metal rdetector

30 5 44 66 44 66 5 25

a
√√

MeMengnggugunanakakan 
hhand hheleldd 

rrmmetal detectorr
30 44 33 44 44 44 33,88 2626,22
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Tabel 6.5. Usulan Perbaikan dan Hasil Uji Coba (Lanjutan) 

No Macro 
activity

Micro 
activity Sub micro Identifikasi 

Masalah E C R S Keterangan

Waktu 
Siklus 
Shift
Pagi 

(detik)

P1 P2 P3 P4 P5 Average Reduksi 
waktu

Waktu 
Siklus 
Shift
Siang 
(detik)

S1 S2 S3 Average Reduksi 
waktu

c Visitor

i.Menginstru
ksikan tamu 

untuk 
mengisi form 

visitor dan
visitor
service

1.Mengambil 
ballpoint
pada laci 
berisi alat 
tulis

Kesulitan 
mencari 
ballpoint pada
rak yang 
isinya masih 
tercampur 
dengan
barang-barang
lain

    √  

Menyediakan 
ballpoint di 
kotak alat 
tulis (di luar 
rak)

15 3 5 4 2 6 4 11 10 - - - - -

ii.Menginstru
ksikan tamu 

untuk 
meninggalka
n identitas 
(contoh: 

KTP, 
passport, 

kartu pelajar, 
dll) di pos 

utama

1.Menanyak
an jenis 
identitas apa 
yang dibawa 
oleh tamu

Di saat jam 
ramai petugas 
sering 
kesulitan 
memilih 
prioritas 
pelayanan 
sehingga 
dengan
adanya materi 
tambahan 
akan 
memudahkan 
tamu dalam 
memahami 
kewajiban 
pengumpulan 
identitas

√   

Mengusulkan 
materi isian 
tambahan 
pada form 
visitor
(checklist
jenis identitas 
yang akan 
ditinggalkan 
di pos utama)

10 0 0 0 0 0 0 10 8 - - - - -

2.Menginstr
uksikan 
tamu untuk 
meninggalka
n  kartu 
identitasnya 
di bagian 
pos utama 
security

  √ 

Waktu 
pemberian 
instruksi 
berkurang 
karena visitor
sudah terlebih 
dahulu 
membaca 
keterangan 
kewajiban 
pengumpulan 
identitas 

26 2 3 1 3 4 2,6 23,4 15 - - - - -
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Tabel 6.55. UUsulan Perbabaikan dan Hasil Uji Coba (L(Lanjutan) 

Identifikasi 
Masalah E C RR SS KeKeteterangan

WaW ktktu 
SiSikllusu  
Shift
Pagi 

(detik))

PP1 P2P2 P3P3 P4 P5 AAveragage  Reduksi
waktu

W
S

S
(

il

Kesulitaan 
menccaari 
ballppoint padada
rak k yang 
issinya masihh 
ttercampur r
dengan
barangg-babararangn
lain

√

Menyediakan
ballpoint di 
kotak alat 
tulis (di luar 
rak)

15 3 5 4 2 6 4 11

a
a 

DiD  saat jam
raamai petugass 
serir ng 
kesuulitan
memililih h
prprioritas
peelayanan
sesehih ngga 
dedengngan
aadananyay  materi 
taambmbahahan 
akakanan 
mememum dadahkkanan 
tamumu ddalalamam 
memamahahamimi 
kewaajijibaban n 
pengummpuulalan n
identitas

√

Mengusulkan
materi isian 
tambahan 
pada form 
visitor
(checklist
jjenis identitas
yang akan 
didititingnggagalklkana  
di ppos utama))

10 0 0 0 0 0 0 10

a
√√

Waktu 
pemberian
instruksi
berkurang
karena visitor
susudadahh teterlrlebebihih 
dadahuhululu 
membaca 
keketteranganan 
kewajiban 
pengumpulan 
identitas 

26 22 33 11 33 44 2,2,66 2323,44
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Tabel 6.5. Usulan Perbaikan dan Hasil Uji Coba (Lanjutan) 

No Macro 
activity

Micro 
activity Sub micro Identifikasi 

Masalah E C R S Keterangan

Waktu 
Siklus 
Shift
Pagi 

(detik)

P1 P2 P3 P4 P5 Average Reduksi 
waktu

Waktu 
Siklus 
Shift
Siang 
(detik)

S1 S2 S3 Average Reduksi 
waktu

c Visitor

iii.Memberik
an co card
visitor bagi 
tamu yang 
sudah 
memenuhi 
syarat 
administrasi

1.Mengambil 
co card
visitor di rak 
kecil setelah 
mendapat 
konfirmasi 
dari pihak 
yang 
berkepentin
gan

Petugas 
sering 

memilah co 
card sebelum 

akhirnya 
diberikan pada 
visitor karena 

kondisinya 
yang saling 

terkait / terikat 
satu sama lain

√   

Mengurangi 
waktu 
pengambilan 
co card
dengan
memasang 
alat bantuan 
(sticky clothes 
hook)

20 3 2 3 4 2 2,8 17,2 20 - - - - -

2.Mengemb
alikan co 
card ke laci

    √ 
Mengembalik
an ke clothes 
hook

3 1 0,5 1 1 1 0,9 2,1 1 - - - - -

3.Membuka 
laci identitas 
tamu 
kemudian 
mengembali
kan kartu 
identitas 
yang sudah 
dititipkan di 
pos utama

Petugas 
sering mencari 
identitas visitor
yang 
dikarenakan 
tempat 
peletakannya 
bermpur 
dengan
identitas pihak 
ketiga dan 
supir

√ 

Melabeli rak 
kecil bagian 
paling atas 
dengan
tulisan 
"visitor" dan 
membuat 
sekat-sekat 
dalam rak 
agar
memudahkan 
dalam 
pengambilan 
identitas

40 6 4 3 5 2 4 36 33 - - - - -

8686

Tabel 6.55. UUsulan Perbabaikan dan Hasil Uji Coba (L(Lanjutan) 

Identifikasi 
Masalah E C RR SS KeKeteterangan

WaW ktktu 
SiSikllusu  
Shift
Pagi 

(detik))

PP1 P2P2 P3P3 P4 P5 AAveragage Reduksi 
waktu

W
S

S
(

il

h 
PePetugas
sering 

mmemilah coco 
card sebeelulum m 

akhirnrnyya 
diberikan n papada 
visitoorr kakarerena 

konddissininyya 
yangng ssala ing

terkkaiaitt / tet rikat
sas tu sama lainn

√

Mengurangi 
waktu 
pengambilan
co card
dengan
memasang 
alat bantuan 
(sticky clothes 
hook)

20 3 2 3 4 2 2,88 17,2

√
Mengembalik
an ke clothes 
hook

3 1 0,5 1 1 1 0,9 2,1

s 

Petugagas
sesering mmene carri 
iddentitas rrviisisitotorr
yayangn  
ddikakarenakan 
teempmpat 
pepeleetaakak nnya 
bebermrmpup r r
dedengngann
idenentit tatas s pipihah k
ketiigaga ddanan 
supirr

√

Melabeli rak 
kecil bagian 
paling atas
dedengnganan
tulisan
"visitor" dadann rr
membuat
sekat-sekat
dalam rak 
agar
mememumudadahkh an 
dadalalamm
pepenngambilan
idenentititatass

4040 6 4 3 5 2 4 336
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Tabel 6.5. Usulan Perbaikan dan Hasil Uji Coba (Lanjutan) 

No Macro 
activity

Micro 
activity Sub micro Identifikasi 

Masalah E C R S Keterangan

Waktu 
Siklus 
Shift
Pagi 

(detik)

P1 P2 P3 P4 P5 Average Reduksi 
waktu

Waktu 
Siklus 
Shift
Siang 
(detik)

S1 S2 S3 Average Reduksi 
waktu

d Pihak 
ketiga

i.Menginstru
ksikan pihak 

ketiga 
(project &

non project)
untuk 

meninggalka
n kartu 

identitas di 
pos utama

1.Mengemb
alikan kartu 
identitas dan 
menerima 
pengembalia
n co card
saat pihak 
ketiga 
hendak 
keluar dari 
kawasan 
perusahaan

Petugas sering 
mencari 
identitas visitor
yang 
dikarenakan 
tempat 
peletakannya 
bermpur dengan 
identitas pihak 
ketiga dan supir

√ 

Melabeli rak 
kecil bagian 
paling atas 
dengan
tulisan "pihak 
ketiga" dan 
membuat 
sekat-sekat 
dalam rak 
agar
memudahkan 
dalam 
pengambilan 
identitas

25 - - - - - - - 25 6 9 10 8,3 16,7

ii.Memberika
n co card

pada pihak 
ketiga(proje

ct & non 
project)

1.Mengambil 
co card
untuk pihak 
ketiga 
setelah 
melakukan 
absensi

Petugas sering 
memilah co card
sebelum 
akhirnya 
diberikan pada 
visitor karena 
kondisinya yang 
saling terkait / 
terikat satu 
sama lain

√ 

Mengurangi 
waktu 
pengambilan 
co card
dengan
memasang 
alat bantuan 
(sticky clothes 
hook)

15 - - - - - - - 15 1 2 3 2 13

iii.Mencatat 
pada log 
book jam 

masuk dan 
keluar pihak 

ketiga 
project &

non project

1.Mengambil 
log book dan 
ballpoint

Kesulitan 
mencari 
ballpoint pada
rak yang isinya 
masih tercampur 
dengan barang-
barang lain

  √  

Menyediakan 
ballpoint di 
kotak alat 
tulis (di luar 
rak)

15 - - - - - - - 15 2 1 2 1,7 13,3
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Tabel 6.55. UUsulan Perbabaikan dan Hasil Uji Coba (L(Lanjutan) 

Identifikasi 
Masalah E C R SS KeKeterangan

Waaktktu u 
SiSikklusus 
Shift
Pagi 

(detikik))

P1P1 P22 P3P3 P4 P5 AAvererage  Reduksi
waktu

n

a

Petuugas seriringn  
meencari 
iddentitas visisitotor
yyang 
dikarenaakakan 
tempatt 
peletaakakannnyay  
bermpuur r dedengann 
identititatass pihak
ketiga dana  suppiir

√

Melabeli rak 
kecil bagian 
paling atas
dengan
tulisan "pihak 
ketiga" dan
membuat
sekat-sekat
dalam rak 
agar
memudahkan 
dalam
pengambilan 
identitas

25 - - - - - - -

il

Petutugas serinng 
memimilal h co caard
sebelumm
akakhirnya 
diibberikan padada 
vivisisitor karena 
kokondndisinya yang
saaliingng terkait / 
teterir kakat ssatu 
ssamama lainn

√√

Mengurangi 
waktu
pengambilan 
coco ccarardd
dengan
memasangng 
alat bantuan 
(sticky clothes 
hook)

15 - - - - - - -

il
n

Kessulilitatann
menccarrii 
ballpoinint papadada
rak yangg iisis nyyaa 
masih tercammpupur 
dengan barang-
barang lain

√√

MeMenyediakakan n
baballllpopoinint di 
kotak alatat 
tulis (di luar 
rak)

15 - - - - - - -
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Tabel 6.5. Usulan Perbaikan dan Hasil Uji Coba (Lanjutan) 

No Macro 
activity

Micro 
activity Sub micro Identifikasi 

Masalah E C R S Keterangan

Waktu 
Siklus 
Shift
Pagi 

(detik)

P1 P2 P3 P4 P5 Average Reduksi 
waktu

Waktu 
Siklus 
Shift
Siang 
(detik)

S1 S2 S3 Average Reduksi 
waktu

e

Raw 
material
dan
finished 
Goods
truck

i.Menginstru
ksikan supir
untuk 
mengisi data 
nomor 
kendaraan 
yang belum 
terdaftar

1.Mengambil 
ballpoint di 
laci 
peralatan

Kesulitan 
mencari 
ballpoint pada
rak yang isinya 
masih tercampur 
dengan barang-
barang lain

  √ 

Menyediakan 
ballpoint di 
kotak alat tulis 
(di luar rak)

15 4 3 3 1 1 2,4 12,6 15 2 1 1 1,3 13,7

2.Mengemb
alikan 
ballpoint ke 
laci

√     

Waktu 
berkurang 
karena tidak 
perlu 
membuka dan 
menutup laci

1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

ii.Mengisi 
checklist

kendaraan 
bahan baku

1.Mencari 
checklist
kendaraan 
bahan baku

Tempat 
peletakan 
checklist belum 
terstandarisasi 
sehingga 
menyulitkan 
dalam proses 
pencarian

√ 

Membakukan 
tempat 
peletakan 
checklist

18 2 3 1 1 2 1,8 16,2 22 2 1 1 1,3 20,7

iii.Menginstr
uksikan agar 

supir
meninggalka

n SIM & 
STNK di pos 

utama

1. 
Mengambil 
co card di 
laci

Petugas sering 
memilah co card
sebelum 
akhirnya 
diberikan pada 
visitor karena 
kondisinya yang 
saling terkait / 
terikat satu 
sama lain

  √ 

Mengurangi 
waktu 
pengambilan 
co card
dengan
memasang 
alat bantuan 
(sticky clothes 
hook)

20 1 1 3 2 1 1,6 18,4 26,5 1 1 3 1,7 24,8
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Tabel 6.55. UUsulan Perbabaikan dan Hasil Uji Coba (L(Lanjutan) 

Identifikasi 
Masalah E C R SS KeKeterangan

WaWaktktu u 
Siikklusus 
Shift
Pagi 

(detikik))

P1P1 P22 P3P3 P4 P5 AAvererage  Reduksi
waktu

il

Kesulitatan 
menccari 
balllppoint padada
raakk yang isinynya a
mmasih terccamamppur 
dengan bbararanangg-
barang llaiainn

√

Menyediakan 
ballpoint di 
kotak alat tulis 
(di luar rak)

15 4 3 3 1 1 ,2,44 12,6,6

√

Waktu 
berkurang
karena tidak 
perlu 
membuka dan
menutup laci

1 0 0 0 0 0 00 11

Temmpat 
peletatakan
checkllisist belumm 
teerstandarrisisassi
seehingga 
memenyn ulitkan 
dadalalam proses 
peenncaarian

√

Membakukan 
temppat 
peletakann
chchececklklisistt

18 22 33 11 1 2 1,88 16,22

PePetuugag s s sering 
mememiilalah coco card
seebeeluumm
akhhirnrnyaya 
dibeerir kakan n pap dada 
visitorr kaarerenana 
kondisinnyay yyanangg 
saling terkakaitit / 
terikat satu 
sama lain

√√

Mengurangi 
waktu
pepengngamambib lan
cco cardd
ddengan
mememamasasang 
alat bantuuana  
(sticky clotheses 
hook)

2020 1 1 33 2 11 1,6 118,4
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Tabel 6.5. Usulan Perbaikan dan Hasil Uji Coba (Lanjutan) 

No Macro 
activity

Micro 
activity Sub micro Identifikasi 

Masalah E C R S Keterangan

Waktu 
Siklus 
Shift
Pagi 

(detik)

P1 P2 P3 P4 P5 Average Reduksi 
waktu

Waktu 
Siklus 
Shift
Siang 
(detik)

S1 S2 S3 Average Reduksi 
waktu

E

Raw 
material
dan
finished 
Goods
truck

iv.Menerima 
pengembali
an co card

dan
mengembali
kan STNK 
pada supir

setelah 
proses 

pengantaran 
raw material

dan
sebelum 

pengantaran 
finished 
Goods

1.Mengambil 
SIM & STNK 
di laci

Petugas 
sering mencari 
identitas supir 
yang 
dikarenakan 
tempat 
peletakannya 
bermpur 
dengan
identitas pihak 
ketiga dan 
visitor

√ 

Melabeli rak 
kecil nomor 2 
dengan
tulisan "Raw 
material &
finished 
Goods" dan 
membuat 
sekat-sekat 
dalam rak 
agar
memudahka
n dalam 
pengambilan 
identitas

50 8 9 9 8 7 8,2 41,8 58,5 7 5 7 6,3 52,2

F
Paket 
dan

Surat

i.Mengorgan
isir paket 
dan surat 
pada rak 

yang sudah 
disediakan

1.Mengorga
nisir jenis 
kiriman,men
gelompokan 
kiriman 
berdasarkan 
jenis (paket 
di bagian 
bawah dan 
surat di 
bagian 
bawah)

Keluhan dari 
petugas 
karena 
karyawan 
seringkali 
mengirimkan 
paket pribadi 
yang 
sebenarnya 
bukan 
merupakan 
tanggungjawa
b security

  √ 

Mengusulkan 
peraturan 
untuk 
melarang 
pengiriman 
paket pribadi 
yang 
ditujukan ke 
perusahaan

39 25 26 29 30 31 28,2 10,8 179 120 111 123 118 61
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Tabel 6.55. UUsulan Perbabaikan dan Hasil Uji Coba (L(Lanjutan) 

Identifikasi 
Masalah EE C RR S KeKeteteraanngan

WaWakttuu 
SiSiklklusus 
Shift
Pagi 

(d(d tetik)

P1 P22 P33 P4P4 P5 AAverage  Reduksi
waktu

Wak
Siklu
Shif
Sian
(deti

Petugass
seringg mencari 
identtitas supir 
yanng 
dikkarenakaann
teempat 
ppeletakannnnyaya 
bbermpur 
deengann
idene titas pihahak 
keetigga dan 
vissitoorr

√

MeMelabeli rak 
kecil nomor 2
dengan
tulisan "Raw 
material &
finished 
Goods" dan
membuat
sekat-sekat
dalam rak 
agar
memudahka
n dalam
pengambilan
identitas

50 8 9 9 8 7 8,2 4141,8,8 588,5

KeKeluhan dadari 
ppetutuggas
kakarerenan  
kaaryyawawan 
seeriringngkakali 
meenggiririmmkan 
pakkett prpribbada i
yangg 
sebeenanarnnyaya 
bukan n
merupaakakan n 
tanggunggjajawawa
b security

√

MeMengusulkan
peperaratuturarann
untuk 
melarang 
pengiriman 
paket pribadi
yang 
dditujuj kan keke 
peperurusaahahaanan

39 25 26 29 30 31 28,2 10,8,8 179


