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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Era modern ini persaingan bisnis semakin ketat. Setiap perusahaan 

dituntuntut untuk memberikan produk atau jasa yang mempunyai kualitas 

tinggi dan mampu memberikan kepuasan pada para konsumen, untuk 

mencapai hal ini banyak cara yang harus dilakukan oleh perusahaan salah 

satunya dengan memperbaiki proses produksinya karena proses produksi 

merupakan salah satu kunci sukses untuk menciptakan produk yang 

berkualitas. 

Proses produksi yang baik secara otomatis produk yang dihasilkan 

akan baik, jadi tidak heran jika perusahaan memandang bahwa proses 

produksi merupakan salah satu kontributor yang penting dalam menciptakan 

produk yang berkualitas. Proses produksi saat ini menjadi persoalan dalam 

perusahaan karena pada saat memproduksi produk, banyak perusahaan 

mengalami kegagalan dalam proses produksinya. 

Salah satu upaya perusahaan mencapai tujuan untuk meningkatkan 

laba dan mampu bersaing dengan kompetitornya maka, perusahan besar 

atupun perusahaan kecil memerlukan perbaikan dalam kegiatan operasinya 

yang dalam kegiatan operasi tersebut terdapat 10 keputusan operasional yaitu 

desain produk dan jasa, manajemen kualitas, desain proses, lokasi. Layout, 

sumberdaya  
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manusia, penjadwalan, supply chain management, persediaan dan 

maintenance. Oleh karena itu, manajer perusahaan perlu memahami hal ini 

dalam mengambil setiap keputusan yang ditujukan untuk meningkatkan laba 

atau mampu bersaing dengan kompetitor. 

Strategi bisnis untuk meningkatkan keunggulan bersaing dapat 

dilakukan melalui usaha peningkatan kualitas. Proses produksi yang 

memperhatikan kualitas akan menghasilkan produk yang bebas dari 

kerusakan. Hal ini dapat menghindarkan adanya pemborosan dan inefisensi 

sehingga biaya produksi per unit dapat ditekan dan harga produk dapat 

menjadi lebih kompetitif. 

Pengertian proses produksi Menurut Agus Ahyari (2002) Suatu cara 

atau metode maupun teknik bagaimana kegiatan penciptaan faedah baru atau 

penambahan faedah tersebut dilaksanakan. oleh karena itu proses produksi 

merupakan salah satu kunci sukses untuk mencapai tingkat kualitas produk 

dengan adanya nilai tambah pada produk tersebut yang bisa memberikan nilai 

lebih pada perusahaan. Sedangkan Menurut Zulian Yamit (2003) proses 

produksi merupakan suatu kegiatan dengan adanya keterlibatan sumberdaya 

manusia, bahan, serta peralatan yang bertujuan untuk menghasilkan produk 

yang berguna. 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa proses 

produksi adalah cara, metode, dan teknik untuk menciptakan atau 

memberikan nilai guna suatu barang dan jasa dengan menggunakan sumber-

sumber yang ada baik yang berupa tenaga kerja, mesin, bahan dan dana. 
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Proses produksi dalam sebuah perusahaan merupakan salah satu faktor 

penting karena untuk menghasilkan produk yang berkualitas dibutuhkan 

proses produksi yang baik. Setiap perusahaan mempunyai pola produksi yang 

berbeda dari tiap-tiap perusahaan meski inti dari proses produksi itu sama 

yaitu untuk merubah input menjadi output.  

Berkembangnya dunia usaha selalu diikuti dengan tumbuhnya tingkat 

kompetisi yang semakin ketat oleh karena itu perusahaan dituntut untuk terus 

memperbaiki kualitas produknya. Menurut Heizer dan Render (2009) kualitas 

merupakan keseluruhan fitur dan krakteristik produk atau jasa yang mampu 

memuaskan kebutuhan yang tampak atau samar.  

Home Industri Ariyan Spactra ini merupakan industri yang bergerak 

dibidang pembuatan pot keramik yang dalam aktivitas pot keramik dikenal 

berbagai tahapan proses pembentukan pot keramik untuk mengubah material, 

dari bahan baku menjadi bentuk tertentu yang telah direncanakan atau yang di 

inginkan oleh perusahaan. Tahapan proses tersebut meliputi proses cetak, 

pengeringan, proses finishing, proses pengeringan, proses pengkilatan, dan 

proses pembakaran. 

Pada saat proses cetak, dimana tanah yang sudah di cairkan dengan air 

di masukkan pada wadah yang digunakan untuk proses cetak. Berbagai 

bentuk yang dapat dibuat sesuai keinginan dari perusahaan. Berdasarkan 

fenomena di atas maka perlu dikaji lebih mendalam mengenai seberapa besar 

proses produksi berpengaruh teradap kualitas produk. Hal ini sangat penting 
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untuk diketahui agar nantinya dapat dijadikan acuan untuk kemajuan 

perusahaan. 

Masalah yang sering terjadi di Home Industry Ariyan Spactra yaitu, 

pada saat proses cetak, dan proses finishing, proses pengkilatan dan 

pembakran. Dimana terjadi kesalahan penentuan standar tanah yang 

dimasukkan pada alat cetakan. Kesalahan dalam mencetak ini mengakibatkan 

terjadinya kerusakan  (defects) pada produk. Pada proses finishing terjadi 

masalah seperti keretakan pada pot keramik disebabkan karena pot keramik 

terlalu kering, dan karyawan terlalu keras menekan pot. Pada bagian 

pengkilatan dan pembakaran ada waktu tunggu yang seharusnya tidak perlu 

terjadi.  

Sehingga di sini perlu adanya penanganan untuk mengatasi masalah-

masalah yang sudah terjadi pada perusahaan pot keramik agar produk yang 

dihasilkan terhindar dari kerusakan. Berdasarkan permasalahan yang telah 

diuraikan di atas, maka pada penulisan penelitian ini peneliti akan mencari 

akar masalah yang menyebabkan kerusakan pada tiap proses produksi 

perusahaan. Oleh karena itu peneliti memberi judul pada penelitian ini 

“Perbaikan Proses Produksi Pot Keramik Dalam Rangka Perbaikan 

Kualitas Produk (Studi pada Home Industri Ariyan Spactra)” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang sudah diuraikan di atas maka 

rumusan masalahnya seperti berikut:  
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1) Apakah terjadi pemborosan waktu pada proses produksi di Home 

Indutri Ariyan Spactra? 

2) Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pemborosan waktu 

pada proses produksi pot keramik di Home Industri Ariyan Spactra? 

3) Bagaimana usulan perbaikan yang dilakukan untuk menghilangkan 

pemborosan waktu pada proses produksi pot keramik pada Home 

Industry Ariyan Spactra? 

C. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi hanya pada kegiatan proses produksi pot keramik 

jenis fas bunga model MST mulai dari proses pembuatan mase hingga 

pembakaran. Sedangkan proses pencairan tidak diperlukan karena sudah 

satu proses dengan pembuatan mase. 

D. Tujuan Penelitiaan dan Kegunaan Penelitian 

a. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahu dan mengenalisis berapa waktu yang 

dibutuhkan dalam memproduksi pot keramik.  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab pemborosan waktu 

pada proses produksi pot keramik Home Ariyan Spactra 

3. Untuk mengetahui dan menganlisis usulan perbaikan yang harus 

dilakukan oleh pihak Home Industri Ariyan Spactra dalam 

menghilangkan pemborosan waktu pada proses produksinya. 
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b. Kegunaan penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajer

perusahaan unruk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada

proses produksi di Home Industri Ariyan Spactra.

2. Hasil penelitian ini  bisa dijadikan sebagai refrensi penulisan

lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan proses produksi.


