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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pemilihan strategi proses dilakukan sebagai alternatif pengambilan 

keputusan operasional setelah melakukan perancangan produk dan jasa. 

Strategi proses mengacu pada bagaimana cara untuk mengatur proses 

produksi suatu barang ataupun jasa. Strategi proses juga dapat terjadi secara 

berkala akibat perubahan teknologi dalam produk serta persaingan 

kompetitif. Strategi proses memiliki dampak besar terhadap perencanaan 

kapasitas dalam produksi, peralatan-peralatan yang digunakan, desain 

sistem kerja, waktu produksi, serta tata letak fasilitas suatu perusahaan. 

Strategi proses yang baik berdampak jangka panjang terhadap 

efisiensi produktivitas perusahaan. Sebaliknya strategi proses yang buruk 

akan menimbulkan permasalahan, salah satunya pemborosan waktu proses 

produksi. Pemborosan waktu dalam proses produksi dikarenakan masih 

buruknya desain sistem kerja yang digunakan perusahaan. Apabila 

pemborosan waktu terjadi terus-menerus dapat menimbulkan kerugian 

perusahaan. 

Salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk menciptakan 

desain proses menggunakan pemetaan fungsi waktu. Pemetaan fungsi waktu 

membandingkan waktu dasar dengan waktu target yang diperlukan untuk 

melakukan proses produksi. Pemetaan fungsi waktu bertujuan untuk 
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memperoleh efisiensi waktu dalam suatu proses produksi yang dilakukan 

oleh suatu perusahaan. 

Strategi proses juga dapat memengaruhi tata letak perusahaan. Strategi 

proses yang baik dapat dilihat dari penataan tata letak berbagai fasilitas yang 

terdapat pada perusahaan. Apabila strategi proses buruk, penataan tata letak 

berbagai fasilitas juga pasti berantakan sehingga perlu dilakukan penataan 

ulang tata letak. Penataan ulang tata letak dapat dilakukan menggunakan 

metode grafis sederhana. Metode ini bertujuan untuk memperkecil jarak 

keseluruhan yang ditempuh orang-orang ataupun bahan-bahan dalam 

kegiatan produksi. 

Perusahaan manufaktur ataupun jasa sebaiknya menerapkan strategi 

proses dan tata letak dengan baik. Salah satu perusahaan jasa yang 

menerapkan strategi proses dan tata letak dalam kegiatan produksi  adalah 

rumah makan. Strategi proses pada rumah makan salah satunya dapat dilihat 

dari penataan tata letak berbagai fasilitas yang diterapkan. Penerapan tata 

letak pada rumah makan dapat dilakukan dengan menempatkan meja-meja, 

kursi-kursi, berbagai dekorasi, kasir, dan dapur secara teratur. 

Kegiatan produksi pada rumah makan dapat menjadi kurang maksimal 

akibat penataan tata letak yang masih berantakan. Salah satu permasalahan 

yang terjadi adalah adanya pemborosan waktu dalam kegiatan proses 

produksi. Akibatnya para konsumen akan menunggu datangnya pesanan 

makanan dan minuman terlalu lama. Jika hal ini terjadi terus-menerus, 
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konsumen akan kecewa dan pergi sehingga mengakibatkan kerugian pada 

rumah makan.  

Seperti yang terjadi pada rumah makan Ayam Goreng Tenes, rumah 

makan tersebut sering mengalami permasalahan proses produksi. Waktu 

standar yang ditentukan untuk setiap proses produksi dapat dilihat pada 

tabel 1.1 berikut: 

Tabel 1.1: Waktu standar setiap proses produksi 

Kegiatan Waktu standar 

Memesan menu 03:15 menit 

Menggoreng ayam 03:00 menit 

Menggoreng tempe 02:00 menit 

Menumis kangkung 03:30 menit 

Membuat sambal tomat 04:00 menit 

Menata nasi 00:10 menit 

Membuat es teh manis 02:20 menit 

Membuat juice apukat 03:20 menit 

Sumber: Rumah makan Ayam Goreng Tenes 

Selain permasalahan dalam proses produksi, permasalahan juga 

dikarenakan tata letak dapur yang terbagi menjadi tiga titik. Dapur 1 teletak 

di bagian depan untuk penggorengan dan penataan nasi, dapur 2 terletak di 

bagian dalam untuk memasak dan membuat minuman, dan dapur 3 di 

bagian dalam untuk pembumbuan dan penepungan. Penempatan dapur yang 

terbagi mejadi tiga titik menyebabkan kegiatan pelayan menjadi terganggu. 

Pelayan harus mondar-mandir untuk mengantarkan berbagai pesanan dari 

pelanggan.   

Pentingnya strategi proses dan tata letak yang baik dapat diketahui 

dari penelitian Dimas, dkk. (2014) pada rumah makan Putra Bahari di Pantai 

Kuwaru, Depok. Penelitian ini bertujuan mempercepat waktu pelayanan 
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pengunjung serta membuat tata letak fasilitas rumah makan yang baik. Hasil 

penelitian diperoleh beberapa perubahan yang dilakukan, yaitu memisahkan 

dapur menjadi dapur asap dan gas, menggunakan tempat kosong sebagai 

tempat persiapan penyajian agar lebih dekat dengan stasiun kerja lainnya, 

memindahkan tempat pencucian piring ke tempat yang lebih terang, dan 

menambah toilet khusus bagi pengunjung. 

Berdasarkan permasalahan dalam proses produksi pada rumah makan 

Ayam Goreng Tenes, strategi proses dan tata letak perlu dianalisis dengan 

memperhatikan proses dan waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas 

produksi. Analisis dilakukan untuk melakukan perbaikan tata letak dapur 

sehingga mempersingkat waktu dalam proses pelayanan. Dengan demikian 

proses produksi yang sedang dilakukan dapat berjalan lebih lancar. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah pemanfaatan waktu dalam proses produksi pada rumah makan 

Ayam Goreng Tenes sudah efisien? 

2. Permasalahan apa yang membuat proses produksi pada rumah makan 

Ayam Goreng Tenes menjadi tidak efisien? 

3. Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan proses produksi 

pada rumah makan Ayam Goreng Tenes? 
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4. Apakah pemanfaatan waktu dalam proses produksi setelah dihitung 

menggunakan pemetaan fungsi waktu target pada rumah makan Ayam 

Goreng Tenes sudah efisien. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

a. Untuk mengetahui efisiensi pemanfaatan waktu dalam proses 

produksi pada rumah makan Ayam Goreng Tenes. 

b. Untuk mengetahui permasalahan yang membuat proses produksi 

pada rumah makan Ayam Goreng Tenes menjadi tidak efisien. 

c. Untuk menyelesaikan permasalahan proses produksi pada rumah 

makan Ayam Goreng Tenes. 

d. Untuk mengetahui efisiensi pemanfaatan waktu dalam proses 

produksi setelah dihitung menggunakan pemetaan fungsi waktu 

target pada rumah makan Ayam Goreng Tenes. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian akan bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk 

strategi proses dan tata letak pada rumah makan. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga berguna bagi rumah makan sebagai masukan 

untuk meningkatkan efisiensi waktu kinerja. 
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b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah 

bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menjadi referensi 

penelitian, khususnya dalam strategi proses dan tata letak. 


