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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan di dalam dunia bisnis saat ini menjadikan perusahaan harus 

memiliki keunggulan kompetitif dibanding dengan perusahaan lain. Oleh sebab itu 

keunggulan kompetitif merupakan modal besar bagi perusahaan untuk bersaing 

dengan pesaingnya. Untuk mencapai keunggulan tersebut perusahaan harus 

memiliki keputusan yang strategis agar perusahaan memiliki hasil kinerja yang 

baik. 

Untuk mencapai keunggulan perusahaan maka perusahaan dapat 

menerapkan keputusan strategis pada 10 keputusan manajemen operasional 

diantaranya adalah desain barang dan jasa, pengelolaan kualitas, desain proses dan 

kapasitas, strategi lokasi, strategi tata ruang, sumber daya manusia dan desain 

pekerjaan, manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, penentuan jadwal 

dan pemeliharaan (Heizer dan Render, 2015). Keputusan – keputusan tersebut 

merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk memiliki 

keunggulan kompetitif dan bersaing dengan kompetitornya 

Dari keputusan – keputusan yang ada pada keputusan manajemen 

operasional terdapat keputusan yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan 

perusahaan manufaktur. Keputusan strategi proses merupakan keputusan yang 

berpengaruh terhadap jalannya perusahaan manufaktur. Strategi proses dilakukan 
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sebagai alternatif pengambilan keputusan operasional setelah melakukan 

perancangan produk dan jasa. Strategi proses dapat terjadi akibat perkembangan 

teknologi dan persaingan yang kompetitif. Tujuan strategi proses adalah untuk 

menciptakan sebuah proses yang bisa menghasilkan produk yang memenuhi 

keinginan pelanggan yang sesuai dengan biaya dan batasan manjerial lainnya 

(Heizer dan Render, 2015).  

Perusahaan harus memiliki proses produksi yang efektif dan efisien agar 

mampu memaksimalkan setiap proses produksi. Sebaliknya ketika perusahaan 

tidak memiliki proses produksi yang efektif dan efisien maka akan menimbulkan 

permasalahan salah satunya pemborosan waktu proses produksi. Pemborosan pada 

proses produksi menyebabkan berbagai permasalahan seperti tingginya waktu 

tunggu, tidak tercapainya target produksi serta beban bahan baku yang berlebihan.  

Suatu produk atau jasa yang baik dapat dipengaruhi oleh cara proses 

produksinya. Dimulai dari cara pengolahan bahan mentah sampai menjadi barang 

jadi sehingga akan tercipta produk yang diinginkan pelanggan. Kemampuan 

perusahaan dalam memberikan kepuasan pada konsumennya adalah sebuah kunci 

bagi posisi perusahaan terhadap para pesaing dan juga bagi keberhasilan jangka 

panjangnya. 

Selain itu, faktor perencanaan yang matang dalam proses produksi harus 

didukung juga dengan pengawasan yang baik, yaitu dengan mengatur 

pengendalian proses produksi dan kinerja produksi selama kegiatan produksi 

dilakukan untuk mencegah adanya kesalahan atau penyimpangan yang tidak sesuai 
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dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan segala keputusan-

keputusan yang diambil oleh suatu perusahaan sangatlah berpengaruh agar 

perusahaan itu bisa berkembang dan terus maju.  

Seperti perusahaan yang saya teliti yaitu Rapi Bengkel yang merupakan 

perusahaan pembuat pagar besi. Kemampuan perusahaan dalam mendapatkan 

hasil kerja yang baik dengan menetapkan strategi proses dalam produksi menjadi 

salah satu cara bagi perusahaan untuk bisa memenangi persaingan yang ada. 

Namun kegiatan produksi pada perusahaan pembuat pagar besi seperti di 

perusahaan Rapi Bengkel dapat menjadi kurang maksimal akibat adanya kegiatan 

atau kesalahan dalam prosesnya. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah 

adanya pemborosan waktu dalam proses produksi. Akibatnya akan berdampak 

pada terlambatnya penyelesaian suatu produk dan menyebabkan pada kekecewaan 

konsumen dan bisa jadi kehilangan konsumen.  

Seiring dengan perkembangan zaman dan kepadatan peduduk saat ini, terjadi 

peningkatan kebutuhan konsumen akan pagar besi untuk keamanan rumah dengan 

mengandung unsur desain yang bagus. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas 

produksi harus tetap memperhatikan kualitas produksi dan mutu produksinya agar 

dipercaya konsumen.  

Selama ini Rapi Bengkel menerapkan sistem produksi berdasarkan pesanan. 

Untuk memenuhi pesanan tersebut dibutuhkan waktu yang sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. Kendala yang dihadapi oleh Rapi Bengkel adalah 

keterlambatan dalam proses penyelesaian pembuatan pagar besi sehingga tidak 
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sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan. Keterlambatan dalam proses 

produksi mengakibatkan waktu penyelesaian yang tidak sesuai jadwal yang telah 

ditentukan karena disebabkan oleh kesalahan yang menyebabkan proses produksi 

terganggu. 

Tabel 1.1. Data Keterlambatan  

No. Penerimaan Pesanan Batas Akhir Penyelesaian 

1. 1 Oktober 2016 30 Oktober 2016 4 Nopember 2016 

2. 13 Oktober 2016 3 Nopember2016 9 Nopember 2016 

3. 8 Nopember 2016 7 Desember 2016 9 Desember 2016 

4. 6 Desember 2016 2 Januari 2017 4 Januari 2017 

5. 10 Desember 2016 6 Januari 2017 7 Januari 2017 

6. 18 Desember 2016 14 Januari 2017 15 Januari 2017 

Sumber : Rapi Bengkel 

Berdasarkan Tabel 1.1. dapat dilihat bahwa penyelesaian produksi pagar besi 

melebihi batas akhir sehingga melewati jadwal yang sudah ditentukan. Untuk 

mengetahui proses produksi yang bermasalah dapat dilakukan dengan pemetaan 

fungsi waktu. Setelah teridentifikasi proses produksi yang bermasalah dapat dicari 

tahu faktor – faktor yang menyebabkan kesalahan, maka penelitian yang dilakukan 

mengambil judul tentang analisis penyebab keterlambatan proses produksi pada 

Rapi Bengkel. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 
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1. Aktivitas apa yang mengalami permasalahan waktu dalam proses produksi pada 

Rapi Bengkel ? 

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya permasalahan waktu dalam 

proses produksi pagar besi? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka penelitian ini dibatasi 

hanya pada proses produksi pagar besi bermotif bunga pada Rapi Bengkel.  

  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1)  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui aktivitas yang mengalami permasalahan waktu dalam 

proses produksi pada Rapi Bengkel. 

b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penyebab 

terjadinya permasalahan waktu dalam proses produksi pagar besi. 

 

2) Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

perusahaan khususnya pihak manajemen sebagai bahan pertimbangan 
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pengambilan keputusan atau sebagai masukan yang terkait dengan proses 

produksi 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk menambah 

pengalaman, pengetahuan, wawasan dan pembelajaran dengan meneliti 

kondisi di lingkungan yang sebenarnya yang berkaitan dengan proses 

produksi. 


