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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, negara-negara di berbagai belahan dunia 

berlomba-lomba untuk memajukan seluruh sektor yang terdapat di negara 

tersebut untuk memajukan nama negara tersebut, tidak terkecuali dalam 

sektor industri. Saat ini sektor perindustrian di seluruh dunia sangat 

berkembang pesat. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan teknologi dalam 

bidang perindustrian yang semakin lama semakin canggih, akan tetapi 

meskipun banyak sekali kelebihan-kelebihan yang dirasakan dalam sektor 

industri ini, ternyata sektor perindustrian juga memiliki dampak yang 

negatif, begitu pula di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang 

menjadikan sektor industri menjadi mata pencaharian sebagian besar 

penduduknya. Hal ini dibuktikan dari banyaknya industri-industri yang 

menggunakan teknologi yang cukup baik sehingga tidak sedikit sektor 

industri di Indonesia dapat menembus pasar asing. Cara yang dapat 

dilakukan oleh manajer untuk memenangkan persaingan adalah dengan 

menerapkan manajemen operasional dengan efisien, salah satu keputusan 

operasional yang dapat diterapkan adalah strategi proses. 

Pemilihan strategi proses dilakukan sebagai alternatif pengambilan 

keputusan operasional setelah melakukan perancangan produk dan jasa. 

Strategi proses yang baik akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi 
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produktivitas perusahaan. Sebaliknya, strategi proses yang tidak baik akan 

bermasalah pada output yang dihasilkan. Strategi proses memiliki dampak 

yang besar terhadap perencanaan kapasitas dalam produksi, peralatan-

peralatan yang akan digunakan, desain sistem kerja, serta tata letak fasilitas 

yang ada pada suatu perusahaan. Salah satu alat atau metode yang dapat 

digunakan untuk menganalisis dan desain proses adalah metode pemetaan 

fungsi waktu.  

Pemetaan fungsi waktu digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menghilangkan pemborosan dalam hal langkah tambahan, pengulangan, dan 

keterlambatan yang tidak perlu terjadi dalam hal proses produksi agar 

mengurangi dan menutupi kerugian yang ada dalam sebuah perusahaan 

maupun industri. Metode ini bertujuan untuk memperoleh efisiensi waktu 

dalam suatu proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan industri. 

Saat ini perusahaan atau home industry dituntut untuk lebih efisien 

dalam melakukan kegiatan produksinya, mengingat adanya peningkatan 

harga faktor-faktor produksi yang sangat tinggi. Sehingga hal ini 

menyebabkan harga dari produk yang dihasilkan. Terjadinya peningkatan 

ini tidak diiringi dengan daya beli masyarakat yang tinggi, yang terjadi 

malah sebaliknya daya beli masyarakat yang rendah tetapi harga produk 

atau jasa yang dihasilkan sangat tinggi sehingga produk atau jasa tersebut 

tidak terjual. Alhasil perusahaan akan menanggung kerugian yang cukup 

tinggi karena produknya tidak terjual. Permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan atau home industry tidak hanya disitu saja, terkadang banyak 
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kerusakan yang hampirsesecara keseluruhan membutuhkan perbaikan ulang 

sehingga meningkatkan biaya produksi dan harga produk. Oleh karena itu 

perusahaan atau home industri harus mampu meningkatkan kegiatan 

operasional. 

Salah satunya contoh usaha yang berhubungan dengan permasalahan 

diatas Home Industri yang berada di daerah Persapen Pasuruan. Home 

industri ini memiliki nama atau brand sendiri untuk hasil produksinya yaitu 

“Cosh Motor”. Home industri (Cosh Motor) yang berdiri 10 tahunan ini 

memproduksi berbagai accessories dan spare part motor lebih dari 30 jenis 

tergantung pemesanan konsumen. Namun tiap tahunnya pemesanan 

meningkat dikarenakan banyak produk sepeda motor baru, sehingga Home 

Industri inilah harus menyesuaikan perkembangan yang ada dan tentunya 

banyak konsumen yang berhubungan di dunia otomotif. 

Home industri ini dalam proses produksinya (accessories dan spare 

part) menggunakan bahan ramah lingkungan yaitu dengan cara mendaur 

ulang limbah alumunium, seng dan besi sebagai bahan dasarnya. Namun 

home industry tersebut dalam menjalankan proses produksi tidak 

menggunakan metode tertentu. Pemilik home industry tersebut menjalankan 

proses produksi berdasarkan pengalaman kerja dalam suatu perusahaan 

tanpa mengetahui ilmu-ilmu yang sebenarnya digunakan secara 

keseluruhan. 

Sehingga dalam jumlah proses produksi yang tidak sedikit, home 

industry ini seringkali mengalami permasalahan salah satunya yaitu hasil 
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produksi cacat sebelum ditangan konsumen sehingga terjadi perbaikan 

ulang dan adanya penawaran dari pesaing lainnya yang menawarkan produk 

yang mempunyai kualitas yang sama namun harga lebih rendah dari home 

industry tersebut sehingga terjadi pembatalan. Berikut dibawah ini adalah 

beberapa data transaksi penjualan yang terdapat kerusakan produk ketika 

telah sampai ditangan konsumen. 

 

Tabel 1.1 Data Transaksi Penjualan 

No Tanggal Pelanggan Kota Produk Cacat Jumlah 

1 
01-01-

2010 

A.M Racing 

Motor 
Lombok 

- Pangkon Skok 

Kharisma Tanggung 

PLS 

- Peninggi U Chrome 

2 

3 

2 
01-03-

2010 

Ciliwung 

Motor 
Banyuwangi 

- Tutup Klep Supra 

- Hand Guard Putih 

1 

2 

3 
01-05-

2010 

CM. Variasi 

Motor 
Banyuwangi 

- Sen Kotak 

- Reting Bulat 

1 

4 
01-06-

2010 

Saiful Jaya 

Motor 
Denpasar 

- Pangkon Skok STD 

Kharisma 

2 

5 
01-03-

2011 
Andi Motor Banyuwangi 

- Bordes Motif Vario 

- Spakbor plus lampu 

merah 

2 

3 

6 
01-07-

2011 

Muncul 

Jawa BWI 
Banyuwangi 

- Handel kanan shogun 1 

7 
01-09-

2011 
Kawi Motor Banyuwangi 

- Handel kanan vixion 
5 

8 
01-05-

2012 

Berlian 

Motor 
Banyuwangi 

- Handel kanan vixion 

- Braket nium beat 30 

2 

3 

9 
01-07-

2012 

Kurtuby 

Motor 
Jember 

- Braket nium Jupiter z 

30 

3 

10 
01-08-

2012 
Murni Jaya Jember 

- Cop busi merah 5 

Total 36 

Sumber: Home Industri “Cosh Motor” 
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Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa home industry 

tersebut membutuhkan penganalisisan menggunakan pemetaan fungsi waktu 

dalam menjalankan proses produksinya. Analisis tersebut dilakukan agar 

dapat mencegah timbulnya permasalahan yang ada, Home industry tersebut 

perlu melakukan analisis Pemetaan Fungsi Waktu. Dimana pemetaan fungsi 

ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan menghilangkan 

pemborosan dalam hal langkah tambahan, pengulangan, dan keterlambatan 

yang tidak perlu. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat 

perumusan masalah yaitu: 

1. Apakah dalam proses produksi pada home industry cosh motor terjadi 

pemborosan waktu? 

2. Bagaimana cara mengatasi masalah adanya permborosan waktu? 

C. Batasan Penelitian 

Berdasarkan penelitian di atas dan agar penelitian ini lebih fokus dan 

tidak melebar, maka penelitian ini hanya meneliti pemetaan fungsi waktu 

pada Home Industry pembuatan onderdil “Cosh Motor”.  

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengurangi pemborosan waktu dalam proses produksi onderdil 

motor pada home industry cosh motor. 
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2. Dengan merencanakan pemetaan fungsi waktu bagi pekerja dan 

pemilik home industry agar proses produksi tidak terjadi pemborosan 

waktu dan mengurangi kerusakan yang ada. 

E. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan dari penelitian ini akan bermanfaat sebagai bahan 

evaluasi untuk strategi proses untuk meningkatkan efisiensi kinerja pada 

Home Industry pembuatan onderdil “Cosh Motor” serta diharapkan dapat 

menjadi sumber informasi ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan, 

dan menjadi referensi penelitian, khususnya dalam strategi proses. 


