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 BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Landasan Teori 

1. Strategi Proses 

a. Pengertian Strategi Proses. 

Sasaran jangka panjang perusahaan dapat dilihat dari visi, dan 

upaya untuk menccapai visi tersebut dijabarkan dalam misi suatu 

perusahaan. Namun untuk menjalankan visi dan misi tersebut memerlukan 

suatu strategi dari perusahaan agar dapat tercapai secara optimal. Sasaran 

yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, yang berkaitan dengan 

kualitas produk dan pelayanan dari perusahaan sendiri. 

Ada beberapa ahli yang telah mendefinisikan hal mengenai strategi 

proses. Produksi merupakan suatu bagian yang penting bagi kelangsungan 

hidup suatu perusahaan. Strategi proses merupakan sebuah pendekatan 

dari organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa 

(Heizer dan Render, 2015). Jadi, strategi proses memiliki tujuan untuk 

menciptakan sebuah proses yang bisa me nghasilkan produk yang dapat 

memenuhi keinginan pelanggan. Proses yang dipilih akan memiliki efek 

jangka panjang pada efisiensi dan fleksibilitas dari produksi. 

Menurut Haming dan Nurnajamuddin (2011), strategi proses 

adalah sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya 

menjadi keluaran berupa barang atau jasa. strategi ini bertujuan untuk 
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menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi 

persyaratan dari pelanggan. 

Didalam strategi proses pastinya terdapat proses produksi yang 

digunakan suatu perusahaan untuk menjalankan produksinya. Proses 

produksi sendiri merupakan suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga 

manusia, bahan, serta peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna  

(Yamit, 2002). Produk yang dihasilkan dapat berupa benda ataupun jasa 

tergantung dalam bidang apa perusahaan itu dijalankan. 

Jadi dari berbagai pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

strategi proses merupakan kegiatan atau rangkaian yang digunakan suatu 

perusahaan dimana saling berkaitan untuk memberikan manfaat dan nilai 

kegunaan terhadap suatu produk atau jasa. Proses produksi dilakukan 

dimana mengolah bahan baku atau bahan mentah menjadi barang setengah 

jadi ataupun menjadi barang jadi dengan memanfaatkan faktor-faktor yang 

tersedia diantaranya seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku dan fasilitas.  

b. Jenis-jenis desain proses 

Berkaitan dengan pemanfaatan sarana pengolahan untuk 

memproses aktivitas pengolahan produk yang saat ini serta produk baru 

hasil pengembangan produk, strategi proses penting diperhatikan. Dilihat 

dari sudut strategis, desain mendefinisikan pelanggan sasaran perusahaan 

serta perusahaan pesaing. Untuk memperoleh desain yang baik, desain 

harus memaksimalkan kompetensi inti perusahaan. 



9 

 
 

Desain proses mendefinisikan pelanggan sasaran perusahaan dan 

perusahaan pesaing. Hampir setiap barang dan jasa dibuat dengan 

menggunakan beberapa jenis variasi desain proses. Menurut Heizer dan 

Render (2008) serta Jacobs, Chase, dan Aquilano (2007) dalam buku 

Haming dan Nurnajamuddin (2011) bahwa desain proses memiliki 4 

jenis fokus, yaitu fokus pada proses, fokus yang repetitif, fokus pada 

produk dan fokus pada kustomisasi. 

1) Fokus pada Proses 

Proses yang pengerjaannya berfokus pada proses, merupakan suatu 

jenis organisasi manufaktur dimana peralatan produksi dan tanggung 

jawab staf manajemen dijelaskan oleh proses produksi. Produk yang 

dihasilkan pada jenis ini banyak ragamnya tetapi volumenya kecil. 

Aktifitas pabrik dan pergerakan material atau komponen sangat ketat 

koordinasinya dari staf pengolahan. 

Jenis organisasi ini sangat baik bagi perusahaan yang orientasi 

dominan kepada teknologi, dan pabrik menjalankan proses yang rumit 

dan padat modal. Perusahaan yang berfokus pada proses biasanya 

menjalankan kegiatan di tempat pengerjaan yang bernama job shop 

(Haming dan Nurnajamuddin, 2011) 

Berdasarkan definisi tersebut, fokus pada proses dapat disimpulkan 

bahwa jenis ini memproduksi produk yang ragamnya banyak tetapi 

volumenya kecil. Fokus pada proses dapat dijumpai pada usaha 

bengkel mobil, rumah sakit, dan restoran. 
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2) Fokus Yang Repetitive (Fokus pada produksi berulang) 

Merupakan metode produksi berulang dari produk tertentu yang 

sama. Metodologi berulang mengurangi penyetelan, persediaan dan 

lead time pengolahan dengan menggunakan lini produksi, lini 

perakitan atau sel kerja (Haming dan Nurnajamuddin, 2011). Fokus 

pada produksi berulang lazim diproduksi secara batch (jumlah terbatas 

per pelaksanaan produksi) dan memakai pendekatan make to stock 

dimana untuk mengantisipasi pesanan yang diterima. Jadi perusahaan 

mempersiapkan komponen yang akan segera dirakit. 

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa 

fokus pada produksi berulang merupakan metode untuk produksi 

berulang dari produk tertentu yang sama. Dan jenis ini bisa diterapkan 

pada perakitan alat berat dan perakitan kendaraan bermotor. 

3) Fokus pada Produk 

Kategori desain yang ketiga, adalah fokus pada produk. Fokus 

pada produk adalah suatu jenis organisasi manufaktur dimana mesin 

produksi dan tanggung jawab staf digambarkan oleh produk, lini 

produk atau segmen pasar.  

Produk dengan jenis ini sangat cocok dirancang untuk perusahaan 

yang berorientasi pada pasar atau kelompok konsumen. Dirancang 

untuk memproses produk yang mempunyai keseragaman tinggi dan 

hanya memiliki perbedaan yang terbatas (Haming dan 

Nurnajamuddin, 2011). 
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Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa fokus pada 

produk ini dirancang untuk memproses produk yang memiliki 

keseragaman tinggi dan hanya memiliki perbedaan yang sedikit. Jenis 

fokus ini dapat diterapkan pada industri semen dan pabrik gula. 

4) Kustomisasi Masal 

Kustomisasai masal, kreasi produk bervolume tinggi dengan 

keragaman besar sehingga pelanggan mungkin menentukan suatu 

model yang pasti dari produk akhir bervolume besar dengan biaya 

pabrikasi rendah karena didukung volume keluaran yang besar. 

Kustomisasi masal mencirikan usaha menghasilkan produk sesuai 

dengan pesanan pelanggan (make to order) seperti yang dicirikan oleh 

fokus pada proses. 

Kustomisasi masal memperlihatkan produk barang dan jasa dengan 

karakteristik produk berbiaya rendah dengan diproduksi melalui masal 

yang memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda. Fokus 

ini mencirikan produk unik dan murah, sehingga menjadi sangat rumit 

(Haming dan Nurnajamuddin, 2011). 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpukan bahwa kustomisasi 

masal mencirikan usaha menghasilkan produk sesuai pesanan 

pelanggan. Fokus kustomisasi masal dibangun oleh tiga fokus lainnya, 

fokus pada proses, fokus pada produksi berulang, dan fokus pada 

produk.  
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Berdasarkan jenis-jenis desain proses diatas, dapat disimpulkan 

bahwa untuk setiap proses produksi dapat diterapkan salah satu dari 

empat jenis proses tersebut. Tergantung jenis produk dan jumlah produk 

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Terdapat berbagai perangkat 

untuk mempermudah mengimplementasikan desain proses dan 

perancangan ulang proses. Perangkat-perangkat tersebut dinamakan 

analisis desain proses. 

c. Analisis Desain Proses 

  Sejumlah perangkat yang dapat membantu memahami 

kompleksitas dalam mengimplementasikan desain proses. Perangkat-

perangkat tersebut merupakan cara sederhana untuk memahami apa yang 

terjadi atau apa yang harus terjadi dalam proses. Ada lima perangkat 

yang dapat digunakan dalam aliran dan desain proses (Heizer dan 

Render, 2015)  

1) Diagram Alur 

Perangkat pertama untuk analisis proses adalah diagram alur (flow 

diagram). Diagram alur bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi dalam proses produksi. 

Diagram alur merupakan sebuah skema atau gambar dari 

pemindahan bahan materi, produk atau orang. Diagram ini bisa 

membantu pemahaman, analisis, dan komunikasi dari sebuah proses 

(Heizer dan Render, 2015).  
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Jadi dapat disimpulkan bahwa diagram alur merupakan gambaran 

dari perpindahan bahan materi, produk atau orang. Dengan tujuan 

meningkatkan efisiensi 

2) Pemetaan Fungsi Waktu 

Perangkat kedua untuk analisis proses adalah sebuah diagram alur 

tetapi dengan ditambahkan waktu pada sumbu horizontalnya. Diagram 

ini biasa disebut dengan pemetaan fungsi waktu (time-function 

mapping) atau pemetaan proses (process mapping) .dengan pemetaan 

fungsi waktu, simpul mengindikasikan aktivitas dan tanda panah 

mengindikasikan arah, dengan waktu pada sumbu horizontal. 

Jenis alat ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan 

mengeliminasi hal-hal yang tidak diperlukan, dalam hal langkah 

tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu (Heizer 

dan Render, 2015). 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan 

pemetaan fungsi waktu dapat digunakan untuk menghilangkan 

pemborosan dalam proses produksi. 

3) Pemetaaan Arus Nilai 

Perangkat ketiga dalam analisis desain proses adalah pemetaan 

arus nilai. Dimana merupakan variasi dari pemetaan fungsi waktu, 

yaitu pemetaan arus nilai (value stream mapping, VSM) .  

Pemetaan arus nilai perlu untuk melihat secara luas dimana nilai 

ditambahkan dalam keseluruhan proses produksi, termasuk rantai 
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pasokan. Seperti halnya pemetaan fungsi waktu, untuk memulai 

dengan pelanggan dan memahami proses produksi (Heizer dan 

Render, 2015). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan pemetaan arus 

nilai memperttimbangkan bukan hanya proses tetapi juga keputusan 

manjemen, dan sistem informasi yang mendukung proses. 

4) Grafik Proses 

Perangkat keempat dalam analisis desain proses adalah grafik 

proses (process charts). Menggunakan simbol waktu, dan jarak untuk 

memberikann sebuah cara yang objektif dan terstruktur untuk 

menganalisis dan mencatat ektivitas yang membentuk sebuah 

proses.memungkinkan untuk fokus pada aktivitas penambahan nilai 

(Heizer dan Render, 2015). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa grafik 

proses merupakan grafik yang menggunakan simbol-simbol untuk 

menganalisis pergerakan orang atau material. 

5) Perencanaan Layanan 

Perangkat kelima dalam analisis proses adalah perencanaan 

Wlayanan. Dalam usaha memberikan pelayanan memuaskan kepada 

pelanggan, maka sebagai penyedia jasa layanan perlu membuat cetak 

biru dari layanan yang dimaksud. Dalam perencanaan layanan, selain 

mengemukakan kegiatan yang dilaksanakan, juga diperlihatkan 

standar waktunya. lain mengemukakan kegiatan yang dilaksanakan, 
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juga diperlihatkan standar waktu layanan serta waktu paling lama 

yang ditoleransi dalam usaha memuaskan pelanggan 

Perencanaan pelayanan (blueprinting service) merupakan teknik 

analisis proses yang menitikberatkan kepada pelanggan dan hubungan 

yang terjadi dengan pelanggan (Heizer dan Render, 2015). 

Berdasarkan penjelasan di atas, disimpulkan bahwa perencanaan 

pelayanan berfokus pada pelanggan. Manajer berusaha memberikan 

pelayanan paling memuaskan kepada pelanggan. Dengan demikian 

pelanggan merasa puas dan loyal. 

d. Pemetaan Fungsi Waktu 

Salah satu alat untuk memahami proses produksi adalah dengan 

memakai Pemetaan Fungsi Waktu (time-function mapping).  Alat ini 

digunakan untuk meminimalisir pemborosan waktu pada proses produksi 

dalam pemetaan fungsi waktu. Pemetaan fungsi waktu menggambarkan 

langkah-langkah proses yang akan dialami sesuai urutan proses produksi. 

 Menurut Heizer dan Render (2015) dengan pemetaan fungsi 

waktu, Simpul mengindikasikan aktivitas, Tanda panah mengindikasikan 

arah aliran dengan waktu pada sumbu horizontal. Jenis alat ini 

memungkinkan seorang pengguna dapat mengidentifikasi dan 

menghilangkan pemborosan dalam hal pengulangan, langkah tambahan 

dan keterlambatan. Kualitas suatu produk yang dikeluarkan perusahaan 

sangatlah penting bagi kelangsungan persaingan di pasaran. 
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Dengan pemetaan fungsi waktu suatu perusahaan dapat mengetahui 

letak permasalahan yang terjadi atau kesalahan apa yang talah dilakukan. 

Sehingga perusahaan bisa segera cepat memperbaiki hal tersebut agar 

tidak mengganggu proses produksi yang sedang berjalan. Diagram 

pemetaan fungsi waktu terdiri dari dua diagram yaitu diagram pemetaan 

fungsi waktu dasar, dimana proses dan waktu yang dilakukan sebelum 

perbaikan. Dan pemetaan fungsi waktu target, dimana proses dan waktu 

yang dilakukan dalam proses produksi setelah dilakukannya perbaikan. 

 

Gambar 2.1 : Pemetaan fungsi waktu dasar 

 Sumber : Heizer dan Render (2006) 
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Gambar 2.2 : Pemetaan fungsi waktu target 

Sumber : Heizer dan Render (2006) 

 

  Didalam pemetaan fungsi waktu selain membicarakan tentang 

aktivitas proses produksi dan waktu dari aktivitas tersebut, juga terdapat 

tenaga kerja yang menjalankan proses produksi di suatu perusahan. Proses 

produksi bisa berjalan dengan baik apabila tenaga kerja nya memiliki 

kemampuan yang baik pula dalam menjalankan proses itu. 

2. Sumber Daya Manusia 

a. Pengukuran Kerja 

Dalam suatu perusahaan sangat diperlukan adanya pengukuran 

kerja dari karyawan yang menjalankan proses produksi. Karena salah satu 

faktor berhasilnya produk dibuat adalah tenaga kerjanya.  

  Pengukuran kerja adalah penetapan waktu yang diperkirakan 

diperlukan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan (Joko,2004). Jadi 

dengan pengukuran kerja diharapkan para karyawan atau tenaga kerja 

dapat menjalankan proses produksi sesuai dengan waktu dan standart yang 
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telah ditentukan. Selain itu, pengukuran kerja juga bisa digunakan 

perusahaan untuk menilai apakah jalannya proses produksi yang dilakukan 

para pekerja atau karyawan itu telah sesuai dengan standartnya atau belum. 

b. Metode pengukuran kerja 

1) Pengalaman Historis 

Standart kerja dapat diestimasi berdasarkan pada pengalaman 

historis, yang mana berapa banyak jam kerja yang diperlukan untuk 

mengerjakan suatu tugas pada waktu yang terakhir dikerjakan. 

Standar historis memiliki keuntungan menjadi mudah secara relatif 

dan murah untuk memperolehnya 

2) Studi Waktu 

Melibatkan sampel kinerja pekerja dan menggunakannya 

untuk menetapkan suatu standar. Sampel waktu penampilan 

pekerjaan dengan menggunakan basis standar waktu. Studi 

stopwatch adalah yang sangat banyak menggunakan metode standar 

tenaga kerja. 

3) Standar Waktu yang Telah di Tetapkan Sebelumya 

Sebagai tambahan pada pengalaman historis dan studi 

waktu, dapat menetapkan standar waktu yang telah ditetapkan 

sebelumnya (predetermined time standarts) membagi kerja manual 

kedalam elemen dasar yang kecil yang telah menetapkan waktu 

(didasarkan pada ukuran sampel perkerja yang sangat besar). 
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4) Pengambilan Sampel Kerja 

Pengambilan sampel kerja (work sampling) memperkirakan 

persentase waktu yang dihabiskan oleh pekerja atas tugas yang 

bervariasi. Observasi acak digunakan untuk mencatat aktivitas yang 

dikerjakan oleh pekerja. Hasilya terutama digunakan untuk 

menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka 

diantara bermacam-macam aktivitas. 

c. Studi Waktu 

Salah satu metode yang dapat digunakan pada pengukuran kinerja 

adalah studi waktu. Dimana studi waktu digunakan untuk mengetahui 

waktu standart dari proses produksi. Melibatkan sampel kinerja pekerja 

dan menggunakannya untuk menetapkan suatu standar. 

Menurut Heizer dan Render (2015) Studi waktu adalah teknik yang 

melibatkan sampel kinerja pekerja dan menggunakannya untuk 

menetapkan suatu standar. Dimana studi ini menggunakan stopwatch 

sebagai alat bantu dalam penghitungan waktu proses produksi. 

2. Hasil Penelitian Terdahulu 

a. Studi Waktu 

Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai bahan acuan dalam pembulatan penelitian ini, diantaranya 

penelitian yang membahas tentang studi waktu. Yang dilakukan oleh Dyah 

Ika Rinawati, Diana Puspitasari dan Fatrin Muljadi (2012) memiliki topik 

tentang penentuan waktu standart dan jumlah tenaga kerja optimal yang 
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dilakukan pada perusahaan batik cap IKM Batik Saud Effendy. Penelitian 

ini menggunakan metode Studi waktu. Hasilnya yaitu waktu baku 

pengerjaan 1 lot batik cap adalah 36 jam 30 menit 36 detik. Setara dengan 

4,56 hari kerja. Jumlah tenaga kerja usulan untuk untuk masing-masing 

proses produksi di IKM Batik Saud Effendy yaitu untuk proses 

pemotongan kain mori 1 orang, pengecapan 5 orang, pewarnaan 1 orang, 

pengeringan dan pencucian 1 orang, penglorodan, pengeringan, dan 

packing masing-masing 1 orang. 

Dan penelitian yang dilakukan oleh Tutus Rully dan Julian Fadli 

(2013) dengan topik analisis waktu standart terhadap kelancaran proses 

produksi pada PT Aqua Golden Mississippi. Pada penelitian ini 

menggunakan metode studi waktu. Hasilnya yaitu diperoleh waktu standar 

untuk mengerjakan pengepakan kemasan PET 1500ml adalah 4.11 

menit/palet atau 11760 botol/jam. Dalam satu jam, mesin memproduksi 

sebanyak 13000 botol. Tingkat Efisiensi proses produksi PT Aqua Golden 

Mississippi adalah 90% atau 0.9. Dengan demikian kelancaran proses 

produksi pada PT Aqua Golden Mississippi berjalan dengan baik. 

b. Pemetaan Fungsi Waktu 

Peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu yang digunakan 

sebagai bahan acuan dalam pembulatan penelitian ini, diantaranya 

penelitian yang membahas tentang pemetaan fungsi waktu, Nesti Anisa 

lindawati, Ishardita Pambudi Tama dan Ceria Farela Mada Tantrika (2015) 

melakukan penelitian dengan topik perancangan proses produksi. Penelitia 
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ini dilakukan pada PT. Cendana Teknika Utama. Yang bertujuan sebagai 

upaya memperbaiki kesalahan. Hasilnya, diketahuinya kesalahan-

kesalahan yang paling besar berada pada faktor sumber daya manusia. Dan 

perlu adanya solusi perbaikan yaitu dengan diberlakukannya SOP, 

Pelatihan , Penilaian Kerja dan Kerja sama antar divisi dan bidang. 

c. Persamaan dan Perbedaan  

 Berdasarkan penelitian diatas, terdapat beberapa persamaan 

diantaranya yaitu tujuan penelitian dilakukan untuk mengetahui waktu 

standart yang dilakukan perusahaan pada tenaga kerja bagian produksi dan 

untuk mengetahui kesalahan – kesalahan apa saja yang terjadi di 

perusahaan. Sedangkan perbedaannya adalah hasilnya, yaitu pada hasil 

penelitian milik Nesti, dkk (2015) dimana hasilnya tidak mencari 

kesalahan, melainkan melakukan perbaikan pada kesalahan-kesalahan 

yang telah terjadi. Dan penelitian Dyah (2012) dimana terletak pada 

tujuannya yaitu salah satunya untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang 

optimal. 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

Gambar 2.3 : Kerangka Pikir 

Sumber : Heizer dan Render (2006), diolah 

Aktivitas dasar 

Waktu dasar 

Aktivitas target 

Waktu target 

Waktu rata-rata 

Waktu normal 

Waktu standar 
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Berdasarkan kerangka pikir diatas, UD Inti Busana memiliki 

kendala yaitu seringnya terjadi keterlambatan dalam penyelesaian proses 

produksi sehingga hal itu menyebabkan kerugian tersendiri bagi UD Inti 

Busana. Sehingga perlu dilakukannya pengukuran kerja agar bisa 

menganalisis tingkat kinerja karyawan. 

Berhubung permasalahan yang terjadi di bagian proses produksi, 

maka langkah yang pertama dengan mengukur pemetaan fungsi waktu 

dengan waktu dasar pada proses produksi menggunakan pemetaan fungsi 

waktu dasar dimana terdapat aktivitas dasar dan waktu dasar. Setelah itu 

melakukan perbaikan waktu dengan melakukan pengukuran kerja 

menggunakan studi waktu untuk dapat mengetahui standar waktu yang 

benar. Dan yang terakhir setelah dilakukannya perbaikan, maka bisa 

dilakukan pengukuran waktu target dengan pemetaan fungsi waktu target 

yang didalamnya terdapat aktivitas target dan waktu target menggunakan 

langkah-langkah dari pemetaan fungsi dasar.  

 


