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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Kajian Teori 

Bagian ini mengkaji teori-teori yang relevan untuk menjawab 

permasalahan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kajian teori dapat 

bersumber dari text-books, jurnal penelitian, maupun media elektronik. Dari 

beberapa teori dibawah ini akan membahas berupa proses produksi, strategi 

produksi hingga membahas kualitas yang dihasilkan dari produk hasil proses 

produksi.  

Hal tersebut berdasarkan permasalahan di Sentra Batik Tulis Celaket 

mengenai proses produksinya yang berdampak ke kualitasnya. Kualitas 

sangatlah berpengaruh terhadap hasil yang ada. Kualitas bisa berupa kualitas 

produk maupun kualitas proses. Hal tersebut tentunya berbeda. Berikut ini 

adalah pembahasan lebih lanjut:  

1. Strategi Proses 

a. Pengertian Strategi Proses. 

Sasaran jangka panjang perusahaan dapat dilihat dari visi, dan 

upaya untuk mencapai 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. 
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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). Strategi proses 

memiliki tujuan untuk menciptakan sebuah proses yang bisa 

menghasilkan produk yang dapat memenuhi keinginan pelanggan. 

Proses yang dipilih akan memiliki efek jangka panjang pada efisiensi 

dan fleksibilitas dari produksi. 

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(Zulian Yamit, 2003). 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 
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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. 

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 
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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. 

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 stockdimana 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 
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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). 

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 

Kustomisasi 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 
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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.  

 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. 
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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).  

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 



14 
 

 

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 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. 
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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, 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). 
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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. 

2. 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. 

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 
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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) 

 

 

Gambar 2.2 : Pemetaan fungsi waktu target 

Sumber : Heizer dan Render (2006) 

Di dalam  pemetaan fungsi waktu selain membicarakan tentang 

aktivitas proses produksi dan waktu dari aktivitas tersebut, juga terdapat 
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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. 

3. Metode Sebab- Akibat dan  Diagram   Fishbone 

Permasalahan pasti timbul karena suatu alasan. Hal itu bisa disebut 

sebagai penyebab permasalahan. Selain itu dari permasalahan juga 

menimbulkan dampak atau akibat. Hal tersebut yang akan kita teliti 

mengenai faktor-faktor penyebab permasalahan  di proses produksi batik 

tulis dan akibatnya.Diagram fishbone merupakan alat analisisnya.  

Metode ini menjadi teknik yang skematis digunakan untuk melihat 

kemungkinan tempat masalah kualitas (Heizer & Render 2015). Untuk 

menyelesaikan sebuah masalah dalam produksi, diperlukan teknik yang 

skematis digunakan untuk melihat kemungkinan tempat masalah kualitas. 

Manajer operasional memulai dengan katagori: mesin/ peralatan, tenaga 

kerja, dan metode. 

Keempat M (manusia, metode, material, mesin), ini adalah penyebab 

mereka memberikan daftar periksa yang bagus untuk analisis permulaan. 

Penyebab individu yang berkaitan dengan masing-masing kategori terikat 

dalam tulang yang terpisah sepanjang cabang, terkadang memulai proses 

curah gagasan.  

4. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

Dalam penyelesaian sebuah masalah produksi, diperlukan sistem yang 

meneliti sampai bagian kecil produksi. FMEA melibatkan sebanyak 

http://shiftindonesia.com/lean-six-sigma-mengenal-metode-fmea-failure-mode-and-effects-analysis/
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mungkin komponen, sub-sistem, dan perangkat untuk mengidentifikasi 

kesalahan, termasuk penyebab dan efek yang ditimbulkannya dalam proses. 

Menurut Gaezper (2002) FMEA juga sebagai prosedur terstruktur untuk 

mengindentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode kegagalan. 

FMEA juga meliputi variabel-variabel seperti Severity, Occurence, 

dan Detection(Andi Nugroho, Jurnal FMEA). Setiap komponen, kesalahan, 

dan efek yang ditimbulkan dalam sistem akan dituliskan dalam lembar kerja 

khusus FMEA. Metode ini diterapkan dalam product development, system 

engineering dan manajemen operasional.  

Jadi dalam melakukan penelitian di Sentra Batik Tulis Celaket, kajian 

teori yang dibutuhkan sebagai acuan peneliti terdapat proses produksi, 

strategi proses, dengan acuan teori alat analisis pemetaan fungsi waktu, 

sebab akibat, dan FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan beberapa peneliti yang 

menggunakan alat analisis yang berbeda. Alat analisis dipilih sesuai dengan 

penelitian ini. Ada beberapa penelitian yang menggunakan metode fishbone 

atau sebab akibat, diantaranya penelitian di PT Jasuda, PT AC Tangerang dan 

juga PT Fumira Semarang.  

Di PT Jasuda yang memproduksi minuman dari rumput laut 

menganalisis solusi pengendalian mutunya. Hasil dari penelitian tersebut 

menggambarkan terdapat endapan dan gelembung karena kinerja proses sangat 

rendah.Untuk menanggulangi hal ini perusahaan harus meningkatkan 

http://shiftindonesia.com/lean-six-sigma-mengenal-metode-fmea-failure-mode-and-effects-analysis/
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pengendalian dan control terhadap proses yang berlangsung mulai dari pasca 

panen sampai dengan proses produksi.  

Penggunaan metode sebab akibat juga dilakukan di penelitian PT AC 

Tangerang dengan bukti penelitian berupa belum adanya prosedur baku 

pengawasan dan pengawasan hanya dilakukan dalam laporan singkat mengenai 

suatu permasalahan. Penyebab mutu roti di PT AC Tangerang juga kurang baik 

karena masalah bahan  baku, mesin, personil. 

Sebab akibat juga menjadi metode untuk meneliti masalah di PT 

Fumira Semarang mengenai cacat produksi dengan hasil adanya cacat kelas 

dua dari faktor bahan baku dan juga faktor manusia akibat kesalahan dalam 

proses membuat seng. Lain halnya dengan dua penelitian selanjutnya 

diantaranya di PT Batik Liris Sukoharjo yang menggunakan control chart dan 

di industri kecil Sidoarjo yang mnggunakan FMEA. 

PT Batik dan Liris Sukoharjo diteliti mengenai pengendalian proses 

produksi dengan hasil pengendalian proses produksi dari tahun 2009 sampai 

2013 sudah efektif dan kerusakan produk produk masih berada dalam batas 

pengawasan dan tidak melampaui upper control limit. Sedangkan di industri 

kecil di Sidoarjo mengenai perbaikan proses produksi muffler dengan hasil 

bahwa dengan adanya penerapan metode FMEA ini pengrajin lebih mudah 

mengendalikan proses produksi agar produk cacat dapat diminimalkan dengan 

tepat. 

Kelima penelitian diatas memiliki kesamaan yaitu mengenai 

permasalahan proses produksi, dan dari ketiga penelitian diatas sama-sama 
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menggunakan metode sebab akibat. Adapun perbedaan dari kelima penelitian 

diatas yaitu objek serta hasil penelitian tersebut. 

C. Kerangka Pikir 

                          Gambar 2.3  Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Heizer dan Render (2009) 

Gambar 2.3 menggambarkan permasalahan dari proses produksi. 

Objeknya yaitu Batik Tulis Celaket  Khususnya pada proses produksi 

pembuatan batiknya. Dalam meneliti permasalahan proses produksi tersebut, 

peneliti menggunakan metode pemetaan fungsi waktu untuk mengidentifikasi 

hal-hal yang tidak diperlukan seperti langkah tambahan, duplikasi dan 

pengulangan.  

Peneliti meneliti menggunakan pemetaan fungsi waktu dasar terlebih 

dahulu untuk menggambarkan proses dan waktu dasar dari proses produksi. 

Metode tersebut memungkinkan penggunaan untuk mengidentifikasi dan 

Proses 
Dasar 

Waktu 
Dasar 

Manusia 

Metode 

Mesin 

Material 

Media 

Severity 

Occurance 

Detection 



22 
 

 

menghilangkan pemborosan dalam hal langkah tambahan, pengulangan, dan 

keterlambatan yang tidak perlu. (Jay Heizer&Barry Render, 2009). 

Setelah mengetahui hal-hal yang tidak diperlukan tersebut, peneliti 

menggunakan metode sebab akibat atau fishbone untuk mengetahui penyebab 

dari hal-hal yang tidak diperlukan yang diteliti.Metode ini menjadi teknik yang 

skematis digunakan untuk melihat kemungkinan tempat masalah kualitas 

(Heizer & Render 2015).  

Untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam produksi, diperlukan 

teknik yang skematis digunakan untuk melihat kemungkinan tempat masalah 

kualitas. Dengan menggunakan metode sebab akibat, peneliti menggunakan 5 

faktor yaitu dari segi manusia, mesin, material, metode, dan media. 

Peneliti menyelesaikan permasalahan produksi tersebut menggunakan 

metode FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) berdasarkan penilaian 

variabel S (Severity), O (Occurence), dan (Detection). FMEAdijadikan sebagai 

metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengidentifikasi resiko 

kegagalan pada sebuah produk (Andi Nugroho, jurnal FMEA).  

Pengolahan data perusahaan dan wawancara terhadap para 

pekerja.Setelah permasalahan sudah diketahui penyebab dan penyelesaiannya, 

barulah kita bisa membuat waktu dan proses target yang telah ditentukan 

setelah masalah telah diselesaikan. Hasil penelitian merupakan alur terakhir 

dari kerangka pikir dimana hasil dari penyelesaian perbaikan proses 

produksinya. 

 


