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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat persaingan 

perusahaan semakin ketat. Terdapat banyak cara yang bisa digunakan 

perusahaan untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis dari segi 

keputusan dasar operasional, diantaranya adalah desain proses, desain produk 

dan jasa, manajemen kualitas, lokasi, tata letak, pengelolaan sumber daya 

manusia, penjadwalan, manajemen rantai pasokan, persediaan dan 

pemeliharaan (Heizer dan Render, 2016). Dari kesepuluh dasar yang ada, 

salah satu keputusan penting adalah desain proses. Desain proses pada 

perusahaan memiliki peran untuk mengatur jalannya proses produksi secara 

efisien. 

Sebuah desain proses yang dilakukan oleh perusahaan merupakan 

sebuah transformasi yang mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. 

Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang terhadap produktivitas 

produksi, biaya dan kualitas barang yang akan diproduksi. Proses produksi 

yang tepat ialah yang mempunyai urutan kegiatan dan waktu pengerjaan yang 

tepat pula, sehingga untuk menghasilkan ketepatan tersebut dibutuhkan desain 

proses produksi yang tepat.  

Desain proses yang dijalankan setiap perusahaan tidaklah sama 

meskipun perusahaan tersebut bergerak dibidang yang sama, tetapi penerapan 

desain proses memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan sebuah proses 
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yang menghasilkan produk untuk memenuhi keinginan pelanggan. Desain 

proses memiliki peran penting dalam semua hal yang menyangkut proses 

produksi agar lebih efektif dan efisien dalam membuat suatu barang atau jasa. 

Proses produksi merupakan bagian dari suatu produktivitas dari 

perusahaan. Aktivitas mengubah input menjadi output di suatu perusahaan 

memiliki  urutan dan waktu pengerjaan yang berpengaruh terhadap 

produktivitas. Perusahaan yang memiliki proses produksi dengan urutan 

kegiatan dan waktu pengerjaan yang tepat akan memberikan hasil 

produktivitas yang baik. Untuk mengetahui kinerja produktivitas maka 

pengelola perusahaan harus melakukan pengukuran pada produktivitasnya. 

Pengukuran produktivitas merupakan salah satu cara yang tepat untuk 

mengevaluasi kemampuan dari suatu sumber daya dalam menyediakan sebuah 

produk. Dengan cara mengevaluasi sumber daya perusahaan akan 

mendapatkan informasi tentang pencapaian produktivitas pada setiap unit dari 

sumber daya perusahaan. Hasil dari informasi tersebut digunakan oleh 

pengelola perusahaan untuk membantu dalam penentuan perbaikan dan 

peningkatan dari unit yang tidak produktif, tujuannya untuk meningkatkan 

produktivitas dari sumber daya tersebut. 

Bagi setiap perusahaan produktivitas merupakan hal yang penting, 

yaitu menghasilkan barang atau jasa yang lebih baik dengan biaya per unit 

yang lebih rendah. Hal ini akan meningkatkan daya saing dan menunjang 

perkembangan suatu perusahaan, karena dengan peningkatan produktivitas 

suatu perusahaan akan memperoleh keuntungan untuk investasi baru. Untuk 
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meningkatkan produktivitas pengelola perusahaan harus mengatur dan 

memanfaatkan sumber daya perusahaan secara maksimal. 

Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian pada perusahaan 

krupuk kupang yang berlokasi di Sentra Kupang Desa Balangdowo, Candi, 

Sidoarjo. Di wilayah tersebut terdapat 3 perusahaan krupuk kupang yang aktif 

berproduksi, yaitu Perusahaan Bapak Karjali (pengeringan dengan panas 

matahari), Perusahaan Malia Jaya (pengeringan dengan oven tanpa blower) 

dan Perusahaan Ibu Kholilah (pengeringan dengan blower). Dari proses 

produksi yang dilakukan  perusahaan krupuk kupang tersebut secara garis 

besar hampir sama. Proses produksi dimulai dari pencampuran bahan baku, 

pembuatan adonan, pembentukan (berupa silinder), pengukusan, pendinginan, 

pengirisan, pengeringan dan penggorengan (untuk produk mentah cukup 

sampai proses pengeringan). 

Persamaan proses produksi tersebut ternyata terdapat perbedaan pada 

proses pengeringan krupuk kupang. Terdapat tiga cara yang digunakan untuk 

pengeringan krupuk yakni dengan cara dikeringkan langsung dibawah panas 

matahari (tradisional) atau dengan cara dikeringkan dengan mesin pengering 

atau oven (modern), pengering oven juga terdapat dua macam yakni oven 

dengan blower dan oven tanpa blower. Dari ketiga pengering yang digunakan 

masing-masing terdapat kelebihan dan kelemahan diantaranya untuk 

pengering menggunakan panas matahari terbatas waktu dan kondisi cuaca, hal 

ini tidak dapat di prediksi namun memiliki kelebihan yaitu biaya terjangkau 

dan tingkat kekeringan 80%. Sedangkan untuk pengering menggunakan oven 
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tidak terbatas waktu dan dapat dilakukan kapan saja namun terdapat konsumsi 

listrik yang lebih tinggi.  

Berdasarkan perbedaan pengering yang digunakan perusahaan krupuk 

kupang di Desa Balongdowo terdapat sedikit perbedaan dari hasil produksi 

krupuk kupang yang menggunakan pengering panas matahari pengering oven 

dengan blower, dan pengering oven tanpa blower. Terlebih ketika memasuki 

musim hujan terdapat perbedaan hasil produksi yang besar antara perusahaan 

yang menggunakan pengering panas matahari dan pengering oven. Pemilik 

perusahaan yang menggunakan panas matahari sebagai pengering tidak 

menyadari bahwa menggunakan panas matahari sebagai pengering ketika 

musim hujan membuat mereka tidak dapat berproduksi sehingga hal tersebut 

dapat berdampak kepada kerugian. 

Oleh karena itu penelitian ini akan membahas serta membandingkan 

produktivitas perusahaan krupuk kupang di Desa Balongdowo yaitu 

perusahaan krupuk kupang Bapak Karjali yang menggunakan pengering panas 

matahari, Perusahaan Krupuk Kupang Malia Jaya yang menggunakan 

pengering oven tanpa blower, dan Perusahaan Krupuk Kupang Ibu Kholilah 

yang menggunakan pengering oven dengan blower. Dari perbandingan ini 

akan  diketahui produktivitas perusahaan yang rendah dan usulan perbaikan 

yang di lakukan untuk meningkatkan produktivitas . Maka penelitian ini diberi 

judul “Upaya Peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Krupuk 

Kupang Khas Sidoarjo” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang muncul 

adalah:  

1. Bagaimana tingkat produktivitas Perusahaan Krupuk Kupang yang 

menggunakan pengering panas matahari, pengering oven tanpa blower, 

dan pengering oven dengan blower? 

2. Diantara Perusahaan Krupuk Kupang yang menggunakan pengering panas 

matahari, pengering oven tanpa blower, dan pengering oven dengan 

blower, perusahaan manakah yang tingkat produktivitasnya paling rendah? 

3. Apa saja penyebab tingkat Produktivitas Perusahaan Krupuk Kupang di 

Desa Balongdowo rendah? 

4. Usulan peningkatan produktivitas seperti apa yang sesuai untuk diterapkan 

pada Perusahaan Krupuk Kupang yang ada di Desa Balongdowo? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah untuk:  

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat produktivitas masing-masing 

perusahaan yang menggunakan pengering panas matahari, oven tanpa 

blower dan oven dengan blower. 

2. Mengetahui dan menganalisis produktivitas perusahaan krupuk kupang di 

Desa Balongdowo  yang paling rendah diantara perusahaan yang 

menggunakan pengering panas matahari, pengering oven tanpa blower, 

dan pengering oven dengan blower 
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3. Mengetahui dan menganalisis penyebab tingkat produktivitas perusahaan 

krupuk kupang di Desa Balongdowo rendah 

4. Mengetahui dan menganalisis usulan peningkatan produktivitas yang 

sesuai untuk diterapkan pada perusahaan krupuk kupang yang ada di Desa 

Balongdowo 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan 

bermanfaat untuk : 

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ataupun 

sebagai usulan dalam perbaikan sistem produksi krupuk kupang untuk 

meningkatkan produktivitas perusahaan krupuk kupang. 

2. Sebagai wawasan dan pembelajaran bagi pembaca atau peneliti 

selanjutnya yang meneliti tentang upaya peningkatan produktivitas pada 

perusahaan krupuk. 

  

 


