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Apa arti dari masalah? 

Perbedaan antara 

kondisi aktual 

dengan yang 

diharapkan 

Proses menghilangkan 

perbedaan antara hasil 

yang diharapkan dengan 

hasil yang aktual 

 

Problem Solving 
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Memecahkan masalah menuntut anda untuk memiliki kreativitas dan 

inovasi, dan disaat yang bersamaan juga memiliki metode, analitis, dan 

praktis. 

Tantangannya adalah untuk mengkombinasikan dua peran ini. 

 

Paradoks dalam problem solving 

Z 

Who Owns the Zebra.pptx
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Para manager mengetahui adanya masalah 

berdasarkan: 

Deviasi dari pengalaman masa lalu 

Deviasi dari rencana yang ditetapkan 

Dikomunikasikan dari orang lain 

Pesaing memiliki kinerja yang lebih 

baik 
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WHAT? 

Apa yang terjadi? 

Apa saja gejalanya? 

Apa saja 

konsekuensinya? 

Apa yang dipertaruhkan? 

WHO? 

Siapa yang bilang ada 

masalah? 

Siapa saja yang terlibat? 

Siapa saja yang terkena 

dampak? 

WHY? 

Mengapa itu menjadi 

masalah? 

Mengapa itu bisa terjadi? 

Mengapa itu tidak 

dicegah? 

Mengapa itu harus 

diselesaikan?  

WHEN? 

Kapan itu terjadi? 

Kapan itu kemungkinan 

akan terjadi lagi? 

 

WHERE? 

Dimana itu terjadi? 

Problem Solving Staircase - Analisis 
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Gejala dari masalah 

“RUMPUT” di atas 

permukaan 

Identifikasi Akar Permasalahan 

Penyebab yang 

mendasari “AKAR” 

Dibawah permukaan 



2 - 9 

Metode identifikasi akar permasalahan: 

The 5 Why’s   
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Metode identiifikasi akar permasalahan: 
Fishbone Diagram 
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Langkah praktis membuat fishbone diagram: 

1. Topic Name (kepala ikan) diisi dengan judul masalah yang ingin 

Anda analisis.  

2. Tiap kategori bebas untuk Anda sesuaikan. Kategori generalis terdiri 

dari 4M+1E: Man, Machine, Method, Material, Environment. 

3. Jika ada sub-kategori, tuliskan sub kategori tersebut sebagai cabang 

dari ‘tulang’ kategori. 

4. Mulailah bertanya WHY (mengapa) sub-kategori tersebut 

menyebabkan masalah utama (kepala ikan) 

5. Tuliskan jawabannya berupa tulang cabang dari sub-kategori 

tersebut. 

6. Tanyakan WHY kembali, dan teruskan membuat tulang cabang. 

Fishbone Diagram 
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Fishbone Diagram 
Beberapa alternatif kategori utama dalam fishbone 

diagram 

Industri Jasa 

• Policies 

• Procedures 

• People 

• Plant/technology 

Industri Manufaktur 

• Man 

• Method 

• Material 

• Machine 

• Measurement 

• Environment 

Anda bisa memodifikasi kategori utama sesuai dengan project 

atau topik yang sedang anda kerjakan 
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Metode identifikasi akar permasalahan: 

Logic Tree Diagram 
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Metode identifikasi akar permasalahan: 

Force Field Analysis 
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