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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Semakin berkembangnya teknologi dan pesatnya kondisi pasar 

industri, maka perusahaan dituntut untuk mampu memberikan kepuasan 

kepada para konsumen dengan cara memberikan produk atau jasa yang baik. 

Produk atau jasa yang baik dapat dipengaruhi oleh cara proses produksinya. 

Dimulai dari cara pengolahan bahan mentah sampai menjadi barang jadi 

haruslah tetap dijaga proses produksinya agar kualitas barang bisa bagus. 

Kemampuan perusahaan dalam memberikan kepuasan pada konsumennya 

adalah sebuah kunci bagi posisinya terhadap para pesaing dan juga bagi 

keberhasilan jangka panjangnya. 

Persaingan bisnis sekarang ini semakin ketat. Setiap perusahaan pasti 

bertujuan untuk memenangkan persaingan tersebut. Sebagai upaya 

pencapaian tujuan itu, maka baik perusahaan besar, perusahaan menengah 

atau pun perusahaan kecil membutuhkan 10 macam keputusan dalam 

operasional yaitu desain produk & jasa, manajemen kualitas, desain proses, 

lokasi, layout, sumber daya manusia, penjadwalan, supply chain 

management, persediaan dan maintenance. 

Strategi proses merupakan cara suatu perusahaan mengatur jalannya 

proses produksi, sebuah pendekatan dari organisasi untuk mengubah sumber 

daya menjadi barang dan jasa. Tujuan dari strategi proses  untuk 

menciptakan sebuah proses yang bisa menghasilkan produk yang memenuhi 
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keinginan pelanggan yang sesuai dengan biaya dan batasan manajerial 

lainnya.  

Pemilihan strategi proses dapat dilakukan sebagai alternatif dalam 

pengambilan keputusan operasional. Didalam strategi proses membahas 

tentang bagaimana cara perusahaan mengatur proses produksi suatu barang 

atau jasa. Strategi proses juga dapat dilakukan secara berkala karena adanya 

perubahan teknologi dalam produk dan persaingan yang kompetitif. Strategi 

proses memiliki peran sangat penting terhadap segala hal yang menyangkut 

jalannya proses produksi. 

Salah satu alat untuk memahami proses produksi dengan memakai 

Pemetaan Fungsi Waktu (time-function mapping) atau Pemetaan Proses 

(process mapping). Dengan pemetaan fungsi waktu, Simpul 

mengindikasikan aktivitas, tanda panah mengindikasikan arah dengan waktu 

pada suhu  horizontal. Dengan alat ini perusahaan dapat mengetahui letak 

kesalahan yang terjadi dan alat ini memungkinkan suatu perusahaan dapat 

membandingkan antara waktu dasar dengan waktu target yang diperlukan 

dalam proses produksi.  

Suatu perusahaan untuk menjalankan proses produksi diperlukan 

sumber daya manusia yang siap untuk menjalankan proses produksi 

tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu di 

dalam perusahaan untuk meningkatkan proses produksi. Hal itu juga 

didasarkan pada perkembangan bisnis saat ini sangatlah mengandalakan 

pemikiran manusia untuk mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Dengan 
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berubah-ubahnya segala keinginan konsumen, maka perusahaan harus 

meningkatkan kepekaannya untuk menangkap segala  perubahan yang 

terjadi di pasaran. 

Salah satu metode untuk memahami kinerja tenaga kerja adalah 

metode Studi Waktu. Dengan studi waktu dapat diketahui waktu standart 

yang diperlukan untuk melaksanakan satu siklus dari suatu pekerjaan yang 

sifatnya berulang-ulang (repetitif). Dimana komponen dasar dalam waktu 

standart adalah waktu rata-rata yang dihitung dari jumlah siklus pengamatan 

untuk seorang pekerja. Dalam suatu perusahaan sangat diperlukan adanya 

pengukuran kinerja karena salah satu faktor keberhasilan dari proses 

produksi adalah hasil kerja dari tenaga kerjanya.  

Industri manufaktur terdiri dari bermacam-macam bidang salah 

satunya undustri garmen. Industri garmen merupakan bentuk usaha di 

bidang pembuatan busana atau pakaian jadi dalam jumlah yang banyak. 

Pada dasarnya industri garmen sangat mengandalkan tenaga kerja yang 

kreatif dan mampu menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu sehingga 

produk yang dihasilkan bisa menguntungkan perusahaan dan pelanggan 

merasa puas atas produk yang diinginkannya.  

Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Martha Laila Arisandra 

(2016) dimana dia pernah melakukan penelitian dengan topik penetapan 

standart waktu proses dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

perusahaan yang dilakukan pada perusahaan Batik Tulis Rusdi , Tuban. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode Studi waktu yang dimana 



4 
 

menghasilkan waktu standart yang telah ditentukan oleh perusahaan adalah 

860 menit yang dimana dengan waktu standart tersebut di lapangan 

mengalami penyimpangan ± 8%, jadi perusahaan perlu mengganti waktu 

standart proses produksi dan menganalisa penyebab pemborosan waktu.. 

UD Inti Busana merupakan industri yang bergerak dibidang 

konfeksi pembuatan pakaian jadi  yang berada di Lawang. Industri ini 

memproduksi seragam sekolah, dan busana muslim. Industri seperti ini pada 

saat ini sangatlah dibutuhkan mengingat banyaknya masyarakat yang lebih 

memilih membuat baju seragam atau busana sesuai dengan keinginannya. 

Selain itu, dengan berkembangnya dunia pendidikan yang membuat 

sekolah-sekolah membutuhkan industri seperti ini untuk membuat seragam 

sekolah. 

Permasalahan yang terjadi pada UD Inti Busana adalah adanya 

proses produksi yang mengalami keterlambatan. Sehingga tidak dapat 

menyelesaikan proses produksi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

sedangkan UD Inti Busana telah memberikan batas waktu dalam 

penyelesaian proses produksinya. Sehingga untuk mengerjakan pemesanan 

yang lainnya juga mengalami keterlambatan. Data keterlambatan bisa dilihat 

pada tabel 1.1 berikut : 

 

Sumber : UD Inti Busana 

Pemesan Pembuatan

Ibu Maria Damava 08-Feb-16 300 stel 27-Feb-16 22-Feb-16 25-Feb-16 Kerusakan mesin

Ibu Dwi Purwati 13-Feb-16 600 stel 13-Mar-16 08-Mar-16 12-Mar-16 Tenaga kerja yang belum terampil dan belum cekatan

Ibu Endah Rosaka 17-Feb-16 525 stel 28-Mar-16 23-Mar-16 26-Mar-16 Kesalahan perencanaan waktu

Data Keterlambatan

Pemesan Tanggal Pemesanan Jumlah Pesanan
Deadline

Tanggal selesai Permasalahan



5 
 

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dilakukan yaitu meneliti 

tentang aktivitas proses produksi dan pengukuran kerja. Jadi, penulis 

memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Proses 

Produksi Pada UD Inti Busana”  

B. Rumusan Masalah  

1. Aktivitas apa yang mengalami permasalahan waktu dalam  proses 

produksi di UD Inti Busana? 

2. Bagaimana cara mengatasi permasalahan waktu pada proses produksi? 

C. Batasan Masalah 

Agar persoalan dalam penelitian tidak meluas maka penelitian dibatasi hanya 

pada proses produksi seragam sekolah  di UD Inti Busana yang berlokasi di 

Lawang. 

D. TujuanPenelitian 

1. Untuk mengetahui aktivitas apa yang mengalami permasalahan waktu 

dalam  proses produksi di UD Inti Busana 

2. Untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan waktu pada 

proses produksi 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini untuk membantu mengetahui tentang : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan khususnya pihak manajemen sebagai bahan pertimbangan 

pengambilan keputusan atau sebagai masukan yang terkait dengan proses 
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produksi khususnya bagian proses penjahitan dan pengukuran kerja 

karyawan.  

2. Penelitian ini bagi peneliti bisa digunakan untuk menambah pengalaman, 

wawasan dan pembelajaran dengan meneliti kondisi di lingkungan yang 

sebenarnya yang berkaitan dengan proses produksi dan pengukuran kerja 

karyawan. 

 

 

 




