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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Berkembangnya bisnis di Indonesia tidak lepas dari peran teknologi yang 

saat ini terus meningkat. Penguasaan teknologi manufaktur yang semakin tinggi 

berdampak terhadap performa internal perusahaan yang mampu meningkatkan 

kapasitas produksinya. Selain meningkatnya teknologi, faktor globalisasi juga 

memiliki peran terhadap berkembangnya bisnis di Indonesia. Adanya globalisasi 

yang menghilangkan sekat antar negara mempermudah interaksi perekonomian 

antar negara, menyebabkan semakin banyak pasar di Indonesia yang ingin 

dimasuki oleh perusahaan asing. Tetapi adanya perkembangan teknologi dan 

globalisasi mengakibatkan persaingan bisnis di Indonesia meningkat. 

Meningkatnya persaingan dalam dunia bisnis akan membuat konsumen 

semakin memiliki banyak pilihan dalam memilih produk. Konsumen akan lebih 

memilih dan membeli produk yang menurut sudut pandang mereka akan 

memberikan kepuasan lebih dibandingkan dengan produk lain. Karena itu, untuk 

memiliki daya saing dan bertahan terhadap persaingan  dengan produk lain, 

perusahaan harus memiliki taktik dan strategi secara menyeluruh (La Hatani, 

2007), artinya perusahaan harus memikirkan semua aspek yang bersangkutan 

dengan produk dan jasa yang akan dihasilkan guna memenangkan persaingan 

dengan industri lain termasuk dari segi proses produksi dan kualitas produknya. 

Sudah menjadi hal umum semua produk diproduksi dan diserahkan 

kepada pelanggan melalui suatu proses produksi atau proses kerja. Guna 
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menghasilkan nilai tambah output untuk pelanggan, perusahaan atau suatu 

lingkungan mengintegrasikan secara berurutan dari manusia, material, metode, 

dan mesin atau peralatan yang dimiliki. Dalam merencanakan proses produksi, 

perusahaan harus memikirkan strategi proses dengan cermat karena strategi 

proses akan mempengaruhi kinerja, efektifitas, efisiensi, yang mana hal tersebut 

akan memiliki dampak yang berjangka panjang.  

Pemilihan dalam strategi proses dibagi menjadi dua tipe yaitu 

berdasarkan aliran produk termasuk line flow, batch flow, dan project flow, 

strategi proses yang kedua berdasarkan type of costumer order (Roger G. 

Schroeder, 2000). Faktor faktor seperti volume produk dan tipe produk yang 

distandarisasi atau produk yang dikostumisasi sangat berpengaruh terhadap 

strategi proses. Masing masing strategi memiliki keunggulannya dan saat yang 

tepat digunakan. Pemilihan strategi proses bertujuan untuk menemukan suatu 

cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dari pelanggan 

dan spesifikasi produk yang ada di dalam batasan biaya dan batasan manajerial 

lainnya (Heizer dan Render, 2009). Salah memilih strategi proses yang akan 

diterapkan akan berdampak besar terhadap biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan. Untuk itu perlu bagi perusahaan untuk menganalisis kegiatan 

produksinya agar dapat mencapai persyaratan perusahaan. 

Dalam menganalisis kegiatan proses yang dilakukan oleh perusahaan, 

dapat menggunakan beberapa alat analisis salah satunya adalah pemetaan fungsi 

waktu. Pemetaan fungsi waktu digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menghilangkan pemborosan dalam hal pengulangan, dan keterlambatan yang 
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tidak perlu terjadi dalam proses produksi agar mengurangi kerugian yang ada 

dalam sebuah perusahaan. Metode ini bertujuan untuk memperoleh efisiensi 

waktu dalam suatu proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. 

Dalam proses produksi tentu memiliki banyak permasalahan yang 

dihadapi. Permasalahan permasalahan nantinya akan menyebabkan dampak 

negatif kepada perusahaan baik dari sisi kualitas produk maupun keefektifan 

suatu proses. Karena itu perusahaan harus menganalisis permasalahan yang 

terjadi dengan mengidentifikasikan penyebab penyebab dari permasalahan 

sehingga dapat mencegah permasalahan tersebut terjadi di masa mendatang. 

Menganalisa suatu  permasalahan dapat menggunakan diagram sebab akibat. 

Diagram Sebab Akibat ini berfungsi untuk mengidentifikasikan, 

memilah dan menampilkan penyebab dari suatu permasalahan yang terjadi 

(Heizer dan Render, 2009). Hasil-hasilnya kemudian akan dicarikan solusi yang 

terbaik berdasarkan tingkat keparahan, keseringan dan kemampuan alat 

pengendalian yang terjadi di suatu proses menggunakan Failure Mode and Effect 

Analysis (FMEA). FMEA dapat menyediakan informasi yang terkait dengan 

permasalahan sehingga dapat membantu untuk memberikan solusi terkait 

dengan suatu permasalahan. 

PT Sumber Teknik Sentosa (PT STS) merupakan perusahaan manufaktur 

yang bergerak dibidang pembuatan spare part machine dan special purpose 

machine. PT STS memproduksi berbagai macam spare part mesin, salah satu 

produk pesanannya adalah part mesin yang bernama Dies Forging Piston Wheel 

Cylinder (DFPWC). Dari hasil wawancara pra penelitian didapatkan informasi 
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bahwa ada keterlambatan yang terjadi pada proses produksi Dies Forging Piston 

Wheel cylinder. Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan diketahuinya waktu 

target perusahaan, sehingga terlihat jelas keterlambatannya. Padahal manager PT 

STS mengatakan bahwa dalam memproduksi DFPWC, perusahaan telah 

mengkhususkan karyawan dan mesin tersendiri. Berdasarkan data yang dimiliki 

perusahaan dari pemesanan hingga produk jadi, berikut adalah data 

keterlambatannya : 

Tabel 1.1. Data Keterlambatan Proses Produksi Dies Forging Piston Wheel 

Cylinder 
Nama Produk Bulan  Jumlah Produk Keterlambatan 

Dies Forging 

Piston Wheel 

Cylinder 

Maret 4 

2,63 jam 

2,62 jam 

2,61 jam 

2,64 jam 

April 4 

2,64 jam 

2,65 jam 

2,66 jam 

2,82 jam 

Sumber : PT Sumber Teknik Sentosa (2017) 

Data di atas membuktikan bahwa pada proses produksi Dies Forging 

Piston Wheel Cylinder terjadi permasalahan yang menyebabkan keterlambatan 

waktu dalam pembuatan produk. Karena itu peneliti ingin mengetahui letak 

permasalahan dari keterlambatan proses, penyebab permasalahan proses dan 

memberikan solusi atas permasalahan tersebut. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti 

menyimpulkan suatu rumusan masalah, yaitu  : 

1. Proses apa saja yang mengalami permasalahan waktu dalam produksi 

di PT Sumber Teknik Sentosa? 

2. Faktor-faktor apa yang menjadi penyebab permasalahan sehingga 

menimbulkan permasalahan waktu dalam produksi di PT Sumber 

Teknik Sentosa? 

3. Bagaimana solusinya untuk mengurangi permasalahan waktu dalam 

proses produksi?  

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini fokus terhadap permasalahan yang dihadapi, maka 

peneliti memiliki batasan, yaitu : 

1. Produk yang diteliti adalah  Dies Forging Piston Wheel Cylinder 

(DFPWC) 

2. Penyebab permasalahan yang terjadi hanya ditinjau dari manusia, 

mesin, metode dan bahan baku saja. 

3. Observasi yang dilakukan selama bulan Mei 2017 – Juni 2017. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, 

peneliti memiliki tujuan tersendiri dalam penelitian ini yaitu : 
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a. Untuk mengetahui aktivitas bermasalah yang menyebabkan 

permasalahan waktu dalam proses produksi. 

b. Untuk mengetahui faktor faktor penyebab permasalahan yang 

mengakibatkan  permasalahan waktu di dalam proses produksi. 

c. Memberikan usulan untuk mencegah terjadinya permasalahan 

waktu didalam proses produksi. 

2. Kegunaan Penelitian  

 Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat berguna untuk 

berbagai kepentingan, antara lain : 

a. Bagi perusahaan terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

mencegah terjadinya permasalahan yang sama kedepannya dan 

memperbaiki proses produksi pada PT Sumber Teknik Sentosa.  

b. Bagi para akademisi, hasil penelitian ini dapat memberikan 

pemahaman lebih mengenai proses lebih khususnya 

pemborosan. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

bahan rujukan penelitian selanjutnya.   

 


