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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Sebagai pertimbangan dan acuan perbandingan untuk landasan 

penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti menggunakan penelitian 

terdahulu tentang penjadwalan sebagai berikut: penelitian yang dilakukan oleh 

Muhammad Alfian Nasullah ( 2012 ), tujuan penelitiannnya yaitu untuk 

mengetahui metode analisa yang paling efektif pada Jasa Laundry Dewi Sri. 

Pada penelitian inimenggunakan metode analisa FCFS, SPT dan LPTdengan 

hasil penelitian bahwa aturan prioritas pada Jasa Laundry Dewi Sri yang paling 

efektif dari ketiga metode tersebut yaitu metode FCFS. 

Putu Andayani (2011), dalam tujuan penelitiannya yaitu untuk 

merencanakan penjadwalan aktivitas pendistribusian produksi Kursi lipat, 

lemari dan meja furniture dan juga untuk meminimkan total biaya distribusi 

yang minimum. Pada penelitian ini menggunakan metode Distribution 

Requirement Planning (DRP) dengan hasil  penelitian bahwa total biaya 

dengan menggunakan metode perusahaan lebih besar dari metode DRP 

sehingga metode DRP dipilih untuk melakukan perencanaan dan penjadwalan 

distribusi produk ke kota Probolinggo, Semarang, Bandung dan Jakarta. 

Johan Oscar (2013), metode yang dipakai dalam penelitiannya  

adalah algoritma Non-Delay dengan menggunakan mesin majemuk sesuai 

dengan keadaan kebanyakan perusahaan saat ini. Dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa metode penjadwalan dengan menggunakan  algoritmanon-
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delay untuk mesin majemuk lebih optimal daripada metode yang telah 

digunakan oleh perusahaan saat ini. Dengan metode ini, untuk memproduksi 48 

job dengan 33 mesin membutuhkan maskepan 373 jam kerja dengan flow time 

6,71 jam dan tardiness 188 jam. 

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang adalah 

memiliki tujuanuntuk merencanakan penjadwalan yang tepat untuk proses 

operasi sehingga dapat mengetahui total waktu atau biaya pengerjaan suatu 

pekerjaan, sedangkan perbedaan dari ketiga penelitian ini adalah pada obyek 

dan metode yang digunakan dari tiap penelitian diatas. 

B. Landasan Teori 

1) Strategi Proses 

  Sebuah organisasi dapat menentukan suatu cara yang efektif dan 

efisien untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dengan menerapkan 

strategi proses. Cara yang dibuat dan dipilih harus memenuhi persyaratan 

pelanggan dan spesifikasi produk yang dihasilkan dalam batasan biaya dan 

manajerial lainnya. 

Strategi proses (process strategy) atau strategi transformasi adalah 

sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi 

barang dan jasa. Tujuan strategi proses adalah menemukan suatu cara 

memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan 

dan spesifikasi produk yang ada dalam batasan biaya dan batasan 

manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang 
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terhadap efisiensi dan produksi, serta fleksibilitas, biaya, dan kualitas 

barang yang diproduksi (Heizer, 2010). 

Ma’arif (2003) menjelaskan bahwa terdapat 4 tipe pendekatan yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam strategi proses, yaitu: pendekatan proyek, 

pendekatan Batch Production, pendekatan Mass Production dan 

pendekatan Proses yang berkelanjutan (Continuous Process).  

Tipe-tipe Proses: 

a) Pendekatan Proyek: merupakan sutu jenis produksi suatu barang untuk 

memenuhi pesanan pelanggan. 

b) Batch Production: Sistem  produksi yang memproses beberapa item 

dalam kelompok (batch) kecil. 

c) Mass Production:Memproduksi barang yang volumenya besar dengan 

produk yang terstandarisasi. 

d) Continuous Process:digunakan untuk komoditas produk yang 

volumenya sangat besar. 

2) Analasis Aliran Proses 

Mempelajari aliran proses berhubungan langsung dengan 

transformasi prosesnya sendiri yang dapat dipandang sebagai suatu 

rangkaian aliran yang menghubungkan masukan kepada keluaran. Dalam  

aliran proses, kita akan menganalisis bagaimana suatu barang dibuat atau 

bagaimana suatu jasa dihasilkan. Apabila urutan tahapan yang digunakan 

dalam mengubah masukan menjadi keluaran dianalisis, biasanya dapat 

ditemukan metode atau prosedur yang lebih baik. 
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Ishak(2010) menyebutkan bahwa inti dari analisis aliran proses 

adalah peta aliran. Ide menguraikan aliran proses dalam bentuk peta aliran 

(flow chart) sangat bermanfaat dan membantu dalam mencari prosedur dan 

metode yang lebih baik. Memahami bagaimana bekerjanya suatu proses 

merupakan halpenting untuk memastikan persaingan suatu perusahaan. 

Suatu proses yang tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan akan 

merugikan perusahaan tersebut setiap menit perusahaan tersebut 

beroperasi. 

Ishak(2010) menjelaskan bahwa peta aliran digunakan untuk 

menggambarkan dan memperbaiki proses transformasi alam siste 

produksi. Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi. 

Beberapa atau seluruh elemen-elemen berikut ini mungkin dirubah: 

a) Bahan Baku 

b) Rancangan Kerja 

c) Tahapan Proses yang digunakan 

d) Informasi Pengendalian Manajemen 

e) Peralatan atau perkakas. 

Untuk tujuan analisis biasanya dibuat suatu peta aliran proses yang 

enguraikan proses dengan simbol-simbol seperti ditunjukkan pada tabel 

2.1.  
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Tabel 2.1   

Simbol- simbol yang Digunakan dalam Peta Aliran Proses 

Gambar Simbol untuk Keterangan 

 

Operasi 

Apabila benda kerja 

mengalami perubahan 

sifat(fisik, kimia), 

mengambil/memberikan 

informasi 

 

Inspeksi 

Apabila benda kerja atau 

peralatan mengalami 

pemeriksaan, baik kualitas 

maupun kuantitas. 

 

Transportasi 

Apabila benda kerja, 

pekerja, atau perlengkapan 

mengalami perpindahan 

tempat 

 

 

Delai 

(Menunggu) 

Apabila benda kerja, 

pekerja, atau perlengkapan 

tidak mengalami kegiatan 

apa-apa selain menunggu 

(biasanya sebentar) 

 

Storage 

(Penyimpanan) 

Apabila benda kerja 

disimpan untuk jangka 

waktu yang cukup lama 

Sumber: Ishak (2010) 

. Cara terbaik melakukan analisa proses adalah dengan diagram yang 

menunjukan elemen-elemen dasar dari proses tersebut, seperti tugas, aliran, area 

penyimpanan.Di lain pihak, perencanaan pelayanan dirancang untuk membantu 

memusatkan perhatian pada bagian interaksi pelanggan dalam proses. 

 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:G-awal.JPG&filetimestamp=20120427070842&
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:G-kontrol.JPG&filetimestamp=20120427071032&
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3) Desain Operasi Jasa 

 Sebagian besar definisi jasa menekankan ketidakmampuan jasa 

untuk diraba (intangibility) sebagai kebalikan untuk diraba (tangibility) 

dari suatu barang (Schroeder: 2002). Dalam merancang proses industry 

jasa dibutuhkan suatu kerangka kerja. Pada gambar 3.1 merupakan 

segitiga jasa yang dikemukakan oleh Albrecth dan Ron Zemke (1985). 

Kerangka ini merupakan segitiga jasa, yang mengasumsikan terdapat 

empat elemen yang harus dipertimbangkan dalam memproduksi jasa: 

pelanggan, manusia, strategi, dan system. 

Gambar 2.1 

Segitiga Jasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Schroeder (2002) 

 

Strategi 

Jasa 

 

Pelanggan 

 

Sistem 

 

Manusia  
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Pelanggan ditengah-tengah segitiga sebab jasa harus selalu 

berpusat pada pelanggan.Manusia adalah karyawan dari perusahaan 

jasa.Strategi adalah pandangan atau filosofi yang digunakan untuk 

menuntun segala aspek pelayanan jasa, serta system adalah system fisik 

dan prosedur yang digunakan. 

Konsep yang berhubungan dengan segitiga jasa memberikan suatu 

cara berpikir yang menarik tentang operasi jasa. Konsep ini bermanfaat 

untuk merancang system jasa dan untuk memecahkan masalah-masalah 

jasa. Segitiga jasa juga dapat digunakan untuk mendiagnosa masalah jasa 

dan untuk menentukan apa penyebab dari pelayanan yang jelek. 

 

4) Penjadwalan 

a) Pengertian Penjadwalan 

Penjadwalan  (schedulling) merupakan salah satu kegiatan penting 

dalam perusahaan. Dalam suatu perusahaan industry, penjadwalan 

diperlukan dlam mengalokasikan tenaga operator, mesin dan peralatan 

produksi, urutan proses, jenis produk, pembelian material, dan 

sebagainya.Demikian pula dalam kegiatan perhotelan, penadwala 

diperlukan dalam pengaturan kamar hotel, ruang seminar/resepsi, menu 

makanan, ataupun acara entertaintment. 

Penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme 

di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja, sehingga 

penjadwalan merupakan salah satu kegiatan penting dalam perusahaan. 

Penjadwalan diperlukan dalam mengalokasikan tenaga, operator, mesin 
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dan perlatan produksi. Terlepas dari jenis perusahaanya setiap perusahaan 

perlu untuk melakukan penjadwalan sebaik mungkin agar memperoleh 

utilisasi maksimum dari sumber daya produksi dan aset lain yang dimiliki 

(Herjanto: 1999). 

Maka dapat disimpulkan bahwa penjadwalan merupakan 

pengaturan waktu dari suatu kegiatan operasi, yang mencakup kegiatan 

mengalokasikan fasilitas, peralatan maupun tenaga kerja, dan menentukan 

urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi.Penjadwalan bertujuan 

meminimalkan waktu proses, waktu tunggu langganan, dan tingkat 

persediaan, serta penggunaan yang efisien dari fasilitas, tenaga kerja, dan 

peralatan. 

  Menurut Heizer (2010 ) penjadwalan sangat penting sekali bagi 

perusahaan karena :  

a) Dengan penjadwalan yang efektif, perusahaan dapat menggunakan 

asetnya dan menghasilkan kapasitas investasi yang lebih besar dan 

sebaliknya mengurangi biaya. 

b) Penjadwalan menambah kapasitasdan fleksibilitas yang terkait dan 

memberikan waktu pengiriman yang lebih cepat dan dengan demikian 

pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik.  

c) Dengan menggunakan konsep penjadwalan jangka pendek maka 

keunggulan kompetitif dengan pengiriman dapat diandalkan. 
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b) Isu-Isu Penjadwalan 

Penjadwalan sangat erat kaitannya dengan waktu 

operasi.Penjadwalan dimulai dengan perencanaan kapasitas yang 

meliputi fasilitas dan penguasaan terhadap mesin, kemudian jadwal 

induk membagi rencana kasar dan membuat jadwal keseluruhan untuk 

output. Penjadwalan jangka pendek menerjemahkan keputusan kapasitas, 

rencana jangka menengah ke dalam urutan pekerjaan, penugasan khusus 

terhadap karyawan, bahan baku dan fasilitas.  

Berbagai isu yang berkitan dengan penjadwalan  menurut Heizer (2010) 

diantaranya :  

1) Penjadwalan kedepan  

Penjadwalan ke depan memulai skedul /jadwal segera setelah 

persyaratan diketahui. Banyak digunakan pada rumah sakit, klinik, 

restoran untuk makan malam, perusahaan permesinan. Pekerjaan 

dilaksanakan atas pesanan konsumen dan sesegera mungkin 

dilakukan pengiriman. Dirancang untuk menghasilkan jadwal yang 

bisa diselesaikan meski tidak berarti memenuhi tanggal jatuh 

temponya (Heizer, 2010).  

2) Penjadwalan Kebelakang 

Penjadwalan ke belakang dimulai dengan tanggal jatuh tempo, 

menjadwal operasi finsal dahulu. Tahap-tahap dalam pekerjaan 

kemudian dijadwal pada suatu waktu, dibalik. Dengan mengurangi 

lead time untuk tiap item akan didapatkan waktu awal. Banyak 
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digunakan di perusahaan manufaktur dan juga jasa seperti katering. 

Hal-hal tehnis seperti kerusakan mesin, masalah mutu seringkali 

membuat penjadwalan semakin kompleks, sehingga perlu pemikiran 

khusus (Heizer, 2010). 

c) Kriteria Penjadwalan 

Teknik penjadwalan yang benar tergantung pada volume pesanan, 

ciri operasi, dan keseluruhan kompleksitas pekerjaan, sekaligus 

pentingnya tempat pada masing-masing dari empat kriteria. Menurut 

Heizer (2010), empat kriteria itu adalah: 

1. Meminimalkan waktu penyelesaian. Ini dinilai dengan menetukan 

rata-rata waktu penyelsaiaan. 

2. Memaksimalkan utilisasi. Ini dinilai dengan menentukan presentase 

waktu fasilitas itu  digunakan. 

3. Meminimalkan persediaan barang dalam proses. Ini dinilai dengan 

menetukan rata-rata jumlah pekerjaan dalam system. Hubungan antara 

jumlah pekerjaan dalam system dan persediaan barang dalam proses 

adalah tinggi. Dengan demikian semakin kecil jumlah ppekerjaan yang 

ada dalam system, maka akan semakin kecil persediaannya 

4. Meminimalkan waktu tunggu pelanggan. Ini dinilai dengan 

menetukan rata-rata jumlah keterlambatan. 

Empat kriteria ini juga dapat digunankan dalam industri, untuk 

mengevaluasi kinerja penjadwalan.sebagai tambahan, pendekatan 

penjadwalan yang baik haruslah sederhana, jelas, mudah dimengerti, 
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mudah dilaksanakan, fleksibel dan realistik.Sasaran dari penjadwalan 

adalah untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya sehingga tujuan 

produksi bisa tercapai. Dalam hal ini, kita harus memeriksa  penjadwalan 

di dalam peoduksi yang berfokus pada proses (terputus-putus), produksi 

yang berulang-ulang dan sektor jasa. 

d) Diagram Gantt 

Beberapa manajer perusahaan kesulitan dalam melihat beberapa 

ketimpangan antara pembebanan pusat kerja yang satu dengan pusat kerja 

yang lainnya. Di satu sisi banyak pusat kerja yang banyak membutuhkan 

pekerja karena waktu kerja yang dibutuhkan lebih lama, tetapi disisi lain 

pusat kerja terdapat banyak waktu luang yang membutuhkan sedikit 

pekerja. Oleh karena itu untuk manajer biasanya menggunakan Diagram 

Gantt untuk melihat ketimpangan-ketimpangan pembebanan antara pusat 

kerja satu dengan pusat kerja yang lain. 

Diagram Gantt merupakan alat Bantu visual yang sangat berguna 

dalam pembebanan dan penjadwalan. Diagram Gant menunjukkan 

penggunaan sumber daya seperti pusat pekerjaan dan tenaga kerja. Ketika 

digunakan dalam pembebanan, maka diagram ini akan menunjukkan 

pembebanan dan waktu luang pada beberapa departemen, mesin atau 

fasilitas (Heizer,2010).  

Diagram Gantt menunjukkan beban kerja dalam sistem 

sedemikian rupa sehingga manajer mengetahui penyesuaian apa yang 

sesuai. Sebagai contoh ketika pusat kerja dibebani secara berlebihan, maka 
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dari karyawan pusat kerja yang memiliki beban rendah dapat dipindahkan 

untuk sementara agar dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja. 

Sebagai contoh Sebuah produsen mesin cuci di New Orleans 

menerima pesanan khusus untuk mesin yang digunakan pada fasilitas yang 

unik, seperti kapal selam, rumah sakit, dan industri binatu yang besar. 

Produksi setiap mesin membutuhkan tugas dan jangka waktu yang 

berbeda-beda. 

Gambar 2.2  

Diagram Gantt 

 

Sumber: (Heizer,2010) 

Diagram pembebanan Gantt memiliki keterbatasan utama. 

Diagram ini tidak memperhitungkan variabilitas produksi, seperti 

gangguan mesin yang tidak diharapkan atau kesalahan manusia yang 

memerlukan pengerjaan ulang. Sebagai konsekuensinya, diagram Gantt 

harus diperbarui secara berkala untuk memperhitungkan pekerjaan baru 

dan perkiraan waktu baru yang diperbaiki (Heizer,2010) 

Oleh karena itu biasanya diagram Gantt diperlukan manajer 

perusahaan untuk melihat pembebanan pada pusat kerja yang ada 

diperusahaan. Ketika manajer mampu melihat pembebanan antara pusat 
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kerja di perusahaan maka manajer akan mampu menyesuaikan kebutuhan 

pekerja di setiap pusat kerja. 

C. KERANGKA PIKIR 

Meminimalkan keterlambatan maksimum (Maximum tardiness)sangat 

penting dalam sebuah penjadwalan.Dengan adanya usaha mengurangi 

keterlambatan maksimum merupakan sebuah bentuk pelayanan guna 

memuaskan pelanggan yang nantinya berdampak pada loyalitas pelanggan. 

Menurut Heizer (2010) menjelaskan bahwa mengurangi 

keterlambatan maksimum (Maximum tardiness) dapat dilihat dari sebuah 

pendekatan yang meminimalkan waktu pemrosesan untuk mengurutkan 

sekelompok pekerjaan melalui dua pusat kerja dan meminimalkan waktu 

luang total dalam pusat kerja. 

 

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.3 

 Kerangka pikir 

 

 

 

 

 

 

Sumber: (Heizer,2010 diolah) 

Pesanan: 

 Porsi 

 Waktu 

 Tempat 

 

Pemetaan fungsi waktu: 

 Perpindahan 

bahan 

 Total waktu 

 Aktivitas 

 Arah aliran 

Diagram Gantt 

 Pusat pengerjaan 

 Waktu 

pengerjaan 
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Dari Gambar 2.3 dapat dilihat bahwa pesanan merupakan data yang 

akan diolah, sedangkan pemetaan fungsi waktu dan Diagram Gant merupakan 

alat analisa yang digunakan untuk mengolah data. Dengan demikian 

diharapkan dapatmenganalisis dan menggambarkan desain proses operasidi PT. 

Sonokembang Wahana Jaya sehingga waktu proses produksi dapat 

diminimalkan, selain itu  menganalisatotal waktu pengerjaan proses operasi 

mulai dari pesanan masuk sampai penyajian  pesanan dari hasil 

penjadwalanproses operasi yang dilakukan di PT. Sonokembang Wahana Jaya 

sehingga penelitian ini tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


