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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Persaingan industri manufaktur menuntut produsen lebih produktif dan 

efisien untuk mendapatkan hasil barang atau produk yang bermutu dan lebih 

murah, di antara perusahaan – perusahaan manufaktur lain, setiap perusahaan 

dituntut lebih agresif dan kreatif agar mampu bersaing di dunia industri 

manufaktur.Untuk dapat mengatasi hal tersebut perusahaan harus mampu 

menerapkan strategi – strategi yang baik, sehingga mampu dalam pencapaian 

keberhasilan suatu produk. Dengan adanya persaingan yang ketat perusahaan 

agar secara terus menerus meningkatkan kualitas produk melalui proses 

produksi yang baik. 

Untuk memenangkan persaingan usaha melihat banyaknya 

permasalahan yang perlu dibenahi pada sektor industri, maka perusahaan 

harus mampu menyelaraskan langkahnya agar mampu mengatasi 

permasalahan yang timbul, oleh karena itu pemimpin dari suatu perusahaan 

manufaktur memerlukan manajemen operasi sebagai senjata ampuh yang 

dapat mengembalikan seluruh aktivitas proses produksi. 

Manajemen operasi merupakan salah satu fungsi utama dalam setiap 

perusahaan. Manajemen operasi memiliki sepuluh keputusan operasional yaitu 

keputusan mendesain produk dan jasa, manajemen mutu, desain proses dan 

kapasitas, lokasi, desain tata letak, sumber daya manusia dan sistem kerja, 

manajemen rantai pasokan, persediaan perencanaan kebutuhan bahan dan JIT, 
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penjadwalan jangka pendek dan menengah, dan perawatan. Dari masing-

masing keputusan membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan 

karyawan, pengarahan dan pengendalian (Heizer & Barry, 2004:8). Dalam 

perkembangannya suatu perusahaan akan senantiasa meningkatkan kualitas di 

segala bidang. Sehingga pemilihan proses akan sangat berpengaruh pada 

kualitas hasil produksi. 

Pemilihan strategi proses yang baik dan berkelanjutan dapat 

berpengaruh terhadap performa perusahaan secara keseluruhan, tergantung 

dari pemilihan strategi proses yang tepat untuk perusahaan itu sendiri. 

Didalam pemilihan strategi proses ada empat macam pilihan strategi yaitu : 

fokus pada proses, fokus berulang, fokus pada produk, dan kustomisasi 

massal. Kesuksesan pemilihan strategi proses ditentukan oleh kesesuaian 

antara tujuan perusahaan dan jenis industrinya. 

Pentingnya peranan proses produksi didalam industri manufaktur, 

mengingat tujuan dari proses produksi adalah memuaskan pelanggan. Akan 

tetapi tujuan tersebut seringkali tidak sesaui dengan harapan perusahaan 

maupun konsumen. Yang disebabkan oleh waktu pengerajaan, didalam proses 

produksi erat kaitannya dengan durasi penyelesaian pekerjaan, yang seringkali 

standar waktu yang ditentukan perusahaan berbeda dengan kondisi real yang 

dialami selama melakukan proses produksi. 

Proses produksi yang terjadi dalam berbagai macam pabrik saat ini 

telah mengalami perkembangan yang sangat pesat sebagai akibat kemajuan 

teknologi dan komputerisasi. Perubahan pada teknologi proses ini akan 

berakibat langsung pada desain produk sebagai salah satu unsur input yang 
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akan masuk dalam proses produksi, karena harus menyesuaikan dengan 

karakteristik serta prosedur yang dimiliki oleh proses produksi dalam 

membuat produk. 

Permasalahan-permasalahan seperti waktu proses produksi yang lama 

sangat merugikan bagi perusahaan dikarenakan waktu yang terbuang sia-sia. 

Didalam perbaikan proses salah satu inti dari masalah yang diselesaikan 

adalah memeperpendek suatu proses produksi. Analisis perbaikan proses 

produksi tersebut menggunakan pengukuran kerja studi waktu guna mencari 

waktu secara keseluruhan dari awal sampai akhir, sehingga nantinya 

ditemukan waktu proses produksi yang ideal untuk menyelesaikan satu 

pekerjaan. 

Aniek Ismayati (2008), Pada Analisis waktu standard produksi dalam 

kaitannya dengan perencanaan dan pengawasan produksi. Tujuan analisis ini 

adalah untuk mengetahui efisiensi atau penyimpangan antara waktu yang telah 

direncanakan dengan waktu hasil observasi baik dengan mempertimbangkan 

waktu cadangan maupun menggunakan metode Program Evaluation and 

Review Technique (PERT) dan probabilitas penyelesaiannya. Hasil 

penelitianya adalah adanya efisiensi waktu sebesar 2, 12 jam dengan metode 

PERT sehingga probabilitas perusahaan dalam menyelesaikan pekerjaan 

adalah sebesar  99,29 %. 

Dalam perkembangannya sektor industri di Indonesia memiliki 

beberapa jenis dan ukuran.Industri menurut jenisnya terdapat dua bentuk yaitu 

industri manufaktur dan jasa.Industri manufaktur seperti industri panci, mesin 

dll.Dan industri jasa seperti perbankan, lembaga keuangan, dll.Sedangkan 
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menurut ukurannya industri terbagi menjadi dua yaitu industri besar, sedang, 

dan kecil. Begitu juga dengan industri panci, tidak dipungkiri lagi bahwa 

karena perkembangan teknologi yang semakin modern khususnya pada proses 

produksi industri kecil sekarang berkembang menjadi suatu alternatif produksi 

untuk perusahaan besar agar membantu pencapaian kapasitas produksinya. 

Permasalahan yang seringkali muncul pada saat prusahaan melakukan 

proses produksi adalah tidak bisa mengimabangi keinginan pelanggan, 

terutama berkaitan dengan perubahan dalam desain produk, jumlah produk, 

maupun pelayanan produk. Tidak dipungkiri lagi permasalahan yang 

seringkali muncul ketika perusahaan manufaktur tidak memiliki respon cepat 

terhadap perubahan, maka nantinya akan berdampak terhadap waktu 

pemenuhan produksi yang seringkali mengalami keterlambatan dan pada 

akhirnya kualitas produksi akan semakin tidak kompeten. 

Untuk itu Perbaikan proses erat kaitannya dengan  perbaikan kualitas, 

dimana perbaikan kualitas merupakan implementasi dari perbaikan proses 

yang bertujuan membantu upaya pencapaian tujuan dari perusahaan. 

Perbaikan secara terus menerus merupakan salah satu dari prinsip TQM untuk 

meningkatkan daya saing perusahaan.oleh karena itu,   TQM (total quality 

management) diartikan sebagai perpaduan semua fungsi dari suatu perusahaan 

yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, team works, produktivitas dan 

arti pelanggan (Nasution,2001:28). 

TQM memberikan solusi dalam meningkatkan kualitas sehingga 

nantinya dapat mengurangi permasalahan proses produksi.Dalam TQM 

terdapat fungsi dari perbaikan proses dimana tujuannya adalah memperpendek 
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waktu produksi. Untuk itu perbaikan proses produksi dapat dilakukan dengan 

cara mengganti teknik maupun komponen-komponen produksi guna 

menunjang proses produksi.analisis perbaikan proses tersebut menggunakan 

pengukuran kerja studi waktu guna mencari waktu keseluruhan dari awal 

proses produksi hingga menajdi barang jadi. 

Tidak dapat dihindari lagi bahwa didalam penentuan desain proses 

dimana banyaknya waktu yang terbuang sia-sia sehingga dengan TQM dapat 

membuat manajemen operasai menjadi  lebih baik dan efektif.manajemen 

yang baik dan efektif membutuhkan standar pekerja yang ditetapkan secara 

benar sehingga  dapat membantu perusahaan dalam menentukan aktivitas 

tertentu dibawah kondisi kerja normal.  

Perusahaan dalam pemenuhan produksinya terhadap konsumen 

seringkali tidak mampu memenuhi permintaan konsumen.sehingga konsumen 

seringkali dibuat kecewa dikarenakan waktu pemenuhan pesanan pelanggan 

seringkali tidak tepat waktu. Tidak dipungkiri lagi bahwa pada industri panci 

pun terjadi hal yang demikian dimana seringkali terjadi penundaan proses 

produksi yang disebabkan oleh proses produksi yang tidak memperhatikan 

standar waktu dalam proses produksinya. 

Dari hasil pengamatan pada UD.Gajah Delta dimana perusahaan ini 

seringkali mengalami permasalahan didalam memenuhi permintaan pelanggan 

yaitu seringkali terjadinya keterlambatan pengiriman yang ditimbulkan oleh 

terlambatnya menyelesaikan pesanan. Hal tersebut dikarenakan  waktu proses 

produksi yang terbuang sia-sia. Untuk itu perlunya diadakan perbaikan proses 

produksi. 
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Dalam proses pembuatan panci terdapat beberapa proses diantaranya 

pemotongan dan pelekukan dan penyambungan, tujuan dari proses trsebut 

adalah mempercepat proses penyambungan body panci dengan item yang lain. 

Penggunaan mesin potong dan mesin penyambung manual ataupun semi 

manual yang digunakan dalam proses produksinya dirasa jauh dari efektif dan 

efisien.penggunaan mesin – mesin produksi permanent belum sepenuhnya 

digunakan oleh para pengusaha peralatan rumah tangga sehingga proses 

produksinya membutuhkan waktu yang cukup lama. Akan tetapi letak 

permasalahannya adalah pelaku home industri belum mampu menerapkan alat 

tersebut. Maka perbaikan proses tersebut  dilakukan pada pemotongan seluruh 

item pada serta penyambungan panci.  

 

B.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang pada Home Industry Gajah Delta maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah berapa selisih waktu normal dan 

waktu standar setelah evaluasi perbaikan proses? 

 

C. Batasan Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada perbaikan proses  produk panci pada alur 

proses pemotongan yang dilakukan  untuk mempermudah proses pemotongan 

steenles yang nantinya menjadi salah satu komponen pada panci di Home 

Industry Gajah Delta Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pengukuran kerja 

melalui studi waktu. 

 



7 
 

 
 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengevaluasi hasil perbaikan proses produksi setelah adanya 

pergantian mesin produksi yang baru pada Home Industry Gajah Delta 

Sidoarjo. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan pada hasil penilitan ini adalah: 

1. Penelitian ini akan memberikan masukan serta kebijakan baru untuk 

Home Industry Gajah Delta Sidoarjo dalam melakukan perbaikan 

proses produksi, sehingga akan tercapainya efisiensi waktu produksi, 

yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produksi panci. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan, dan menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya. 

 


