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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan dunia usaha saat ini merupakan akibat dari perkembangan 

perekonomian negara. Perkembangan teknologi, informasi, dan ilmu 

pengetahuan membuat persaingan yang telah terjadi menjadi semakin ketat. 

Persaingan terjadi di berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan yang 

menghasilkan jasa maupun barang. Bahkan perusahaan yang memiliki hasil, 

tujuan dan pangsa pasar yang berbeda. Hal ini menyebabkan perusahaan harus 

semakin kreatif dan inovatif terhadap perkembangan persaingan usaha, 

terutama persiapan dalam menghadapi persaingan global yang sedang terjadi 

sekarang ini. Untuk mengatasi hal tersebut, perusahaan harus mampu 

memberikan terobosan-terobosan baru yang memiliki nilai lebih yang nantinya 

dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk tetap bertahan dan berkembang.  

Upaya untuk memenangkan persaingan usaha untuk saat ini adalah 

dengan melihat sisi manajemen operasi, setidaknya terdapat empat hal. 

Pertama, fungsi utama dari setiap organisasi. kedua, bagaimana barang dan jasa 

diproduksi. Ketiga, memahami segala sesuatu yang dikerjakan oleh manajemen 

operasi. Dan keempat adalah, bagian operasi atau produksi merupakan yang 

paling banyak mengeluarkan biaya (Heizer & Barry, 2004:5). 

Manajemen operasi merupakan salah satu fungsi utama dalam setiap 

perusahaan. Manajemen operasi memiliki sepuluh keputusan operasional yaitu 
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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, 

penjadwalan jangka pendek dan menengah, dan perawatan. Dari masing-

masing keputusan membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan 

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

perkembanganya suatu perusahaan akan senantiasa meningkatkan kualitas di 

segala bidang. sehingga pemilihan proses akan sangat berpengaruh pada 

kualitas hasil produksi. 

Peningkatan kualitas dapat dilakukan di berbagai aspek produksi, hal 

tersebut bertujuan membantu upaya pencapaian tujuan perusahaan. Karena 

Total Quality Management (TQM) diartikan sebagai perpaduan semua fungsi 

dari suatu perusahaan yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, team works, 

produktivitas dan pengertian pelanggan. (Nasution, 2001: 28). Sehingga TQM 

memberikan solusi untuk permasalahan dalam meningkatkan kualitas yang 

salah satunya bisa membantu mengurangi permasalahan dalam proses 

produksi. 

Permasalahan yang sering timbul pada penentuan desain proses adalah 

banyaknya waktu yang terbuang. Dengan adanya Total Quality Manajemen 

(TQM) maka permasalahan tersebut dapat diminimalisasi karena di dalam 

TQM terdapat fungsi dari perbaikan proses yang bertujuan memperpendek 

waktu produksi. Untuk itu perbaikan proses produksi dapat dilakukan dengan 

cara melakukan penggantaian peralatan yang digunakan untuk menunjang 
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proses produksi. Analisis perbaikan proses tersebut menggunakan pengukuran 

kerja studi waktu guna mencari waktu keseluruhan dari awal sampai akhir. 

Sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor 

lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industrial 

selalu memiliki dasar tukar yang tinggi atau lebih menguntungkan serta 

menciptakan nilai tambah yang besar dibanding produk-produk sektor lain. 

(Dumairy, 1996:125) 

Dalam perkembanganya sektor industri di indonesia memiliki beberapa 

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

manufaktur dan industri jasa. Industri manufaktur seperti Industri alas kaki, 

mesin, dll. Dan industri jasa seperti industri perbankan, lembaga keuangan, dll. 

Sedangkan industri menurut ukuranya adalah industri kecil, sedang dan besar. 

Dalam perkembanganya industri kecil telah menunjukan kemampuanya dan 

telah terbukti mempunyai daya serap tenaga kerja yang tinggi sehingga perlu 

lebih ditumbuh kembangkan.   

Industri kecil sekarang berkembang menjadi suatu alternatif produksi 

untuk perusahaan besar agar membantu pencapaian kapasitas produksinya. 

Dengan menjadikan industri kecil sebagai media outsourcing. Menurut Irzan 

Saleh (1986:32), kenyataan ini menunjukkan bahwa industi kecil dan kerajinan 

rumah tangga berperan sebagai “kantung” melimpahnya tenaga kerja bagi 

pencari pekerjaan pertama. Terutama dalam industri sepatu yang sudah tidak di 

dominasi oleh perusahaan besar, namun juga ada dalam skala rumahan atau 

yang di sebut dengan home industry. 
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Perkembangan dunia alas kaki terutama sepatu saat ini telah dirasa 

memiliki potensi yang begitu luar biasa karena jumlah penduduk yang begitu 

besar, sehingga menjadikan suatu peluang usaha bagi produsen sepatu lokal 

maupun luar negeri untuk masuk ke dalam pasar negeri ini. Hal tersebut 

memacu banyak berkembangnya industri sepatu di wilyah-wilayah. Sehingga 

muncul industri skala rumahan yang disebut dengan Home Industry. 

Salah satu home industry yang produksinya tidak hanya untuk penjualan 

sendiri namun untuk memenuhi kebutuhan dari indutri sepatu yang sudah 

besar. Perusahaan  tersebut adalah UD. Patriot yang memproduksi sepatu merk 

School Shoes. Home industry ini secara tidak langsung telah membantu 

perkembangan industri sepatu dengan memenuhi permintaan dari perusahaan 

sepatu lainya, di sisi lain perusahaan tersebut memproduksi untuk dijual 

sendiri. 

Dari hasil pengamatan ke  home industry UD. Patriot, untuk memenuhi 

permintaan dari perusahaan sepatu lain seringkali mengalami permasalahan 

adanya keterlambatan untuk menyelesaikan pesanan. Sehingga pengiriman 

dilakukan lebih dari sekali. Hal tersebut karena waktu proses produksi yang 

terbuang sia-sia. Untuk perlunya diadakan perbaikan proses dengan cara 

mengganti alat potong manual dengan mesin potong. 

  Perubahan dilakukakan untuk mempercepat waktu produksi. Hal itu 

dapat digunakanya sebuah mesin potong bahan baku komponen upper. Adanya 

bantuan sebuah mesin pemotong yang sedikit lebih modern dari dinas 

perindustrian setempat agar berguna menunjang kegiatan operasional home 
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industry tersebut. Namun belum diaplikasikan karena para pelaku kerja home 

industry tersebut tidak mengetahui perubahan menggunakan alat tersebut. 

Maka perbaikan proses tersebut dilakukan pada alur pembuatan dan 

pemotongan bahan baku komponen upper. Sehingga akan diadakan penelitian 

dengan judul Evaluasi Waktu Standar Setelah Perbaikan Proses (Studi 

Pada Home Industry UD. Patriot di Mojokerto). 

 

B. Perumusan Masalah 

  UD. Patriot merupakan usaha dagang yang memproduksi sepatu. Oleh 

karena Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah Berapakah selisih perbedaan waktu standar setelah 

perbaikan proses? 

 

C. Pembatasan Masalah 

  Penelitian ini dibatasi pada perbaikan proses yang dilakukan untuk 

penggunaan mesin pemotong bahan baku komponen upper sepatu merk School 

Shoes di home industry perusahaan UD Patriot Mojokerto. Penelitian 

menggunakan metode pengukuran kerja melalui studi waktu. Sepatu tersebut 

digunakan untuk memenuhi pesanan dari instansi pemerintah setempat. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Digunakan untuk menganalisis selisih perbedaan waktu standar setelah 

perbaikan proses. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Digunakan perusahaan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

operasional dalam merencanakan kapasitas produksi dalam suatu periode. 

c. Digunakan sebagai media refrensi untuk memberikan informasi pada 

penelitian selanjutnya dalam upaya perbaikan proses melalu studi waktu. 

 


