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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia industri dan teknologi informasi membawa 

dampak pada peningkatan persaingan antar pengusaha. Dampak persaingan 

antar pengusaha dapat mengakibatkan hal yang positif, dampak dari 

persaingan tersebut meningkatnya perekonomian bangsa. Persaingan akan 

mengakibatkan perusahaan berlomba-lomba untuk memperbaiki kinerja 

produksi dan operasinya untuk mencapai hasil yang optimal. 

Kegiatan produksi merupakan proses yang paling penting dalam 

sebuah organisasi. Produksi memiliki beberapa definisi yang dikemukakan 

oleh beberapa ahli, menurut Heizer & Render (2014), produksi merupakan 

penciptaan barang dan jasa. Sedangkan menurut Fahmi (2012), produksi 

adalah sesuatu yang dihasilkan oleh perusahaan baik berbentuk barang 

(goods) maupun jasa (service) dalam suatu periode waktu yang selanjutnya 

dihitung sebagai nilai tambah bagi perusahaan. 

Operasi seringkali dianggap kurang begitu penting dalam proses 

perencanaan strategis, operasi dilakukan setelah perencanaan strategis yang 

dibuat bagian keuangan, bagian pemasaran dan manajemen umum 

dilakukan. Akibatnya, kemampuan operasi tidak terpakai sebagai kekuatan 

bersaing dalam bisnis. Hal ini dapat diperbaiki dengan menggembangkan 

suatu strategi operasi sebagai bagian perencanaan strategi bisnis. 
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Strategi operasi merupakan suatu cara yang dapat digunakan oleh 

pimpinan perusahaan untuk membantu mewujudkan tujuan atau cita-cita 

dari perusahaan. Dengan pemilihan strategi operasi yang tepat diharapkan 

dapat membantu akan kemajuan perusahaan. Persaingan dalam bisnis dapat 

diatasi dengan membuat misi  dan menerapkan strategi untuk mencapai misi 

tersebut. Dalam pencapaian misi banyak pilihan strategi yang dapat 

diterapkan salah satu strategi dalam manajemen ialah strategi desain proses. 

Desain proses merupakan kegiatan dengan melibatkan tenaga 

manusia, bahan baku serta peralatan untuk menghasilkan produk yang 

bermanfaat baik barang atau jasa. Proses produksi pada hakekatnya 

merupakan proses perubahan (transformasi) dari bahan / komponen (input) 

menjadi produk yang lain yang mempunyai nilai. 

Struktur organisasi aisyiyah ialah (1) Pimpinan Pusat Aisyiyah (PPA) 

adalah pimpinan tertinggi yang memimpin organisasi secara keseluruhan, 

(2) Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) adalah pimpinan organisasi yang 

berada di tingkat provinsi, (3) Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) adalah 

pimpinan organisasi yang berada di tingkat kabupaten/kota, (4) Pimpinan 

Cabang Aisyiyah (PCA) adalah pimpinan organisasi yang berada di tingkat 

kecamatan, dan (5) Pimpinan Ranting Aisyiyah (PRA) adalah pimpinan 

organisasi yang berada di tingkat kelurahan, desa atau kampung. 

Sebagai organisasi wanita, aisyiyah memusatkan perhatian pada 

kegiatan kewanitaan untuk memantapkan peranan wanita sebagai istri, 

sebagai ibu, dan sebagai anggota masyarakat. Aisyiyah memiliki berbagai 
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program unggulan dan pemberdayaan komunitas salah satunya pada bidang 

ekonomi, aisyiyah berupaya melakukan pembinaan kesejahteraan ekonomi 

keluarga salah satunya dengan pembentukan Ikatan Pengusaha Aisyiyah 

(IPAS) Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Malang. 

Saat ini banyak sekali usaha yang dihadapkan dengan masalah 

produksi barang dan jasa yang sesuai dengan permintaan konsumen yang 

selalu berubah-ubah, hal ini dapat menimbulkan masalah bila suatu usaha 

tidak dapat mengatasinya. Hal ini juga berlaku untuk  IPAS PDA Kota 

Malang terdiri dari 5 PCA yaitu : PCA Kedung Kandang, PCA Klojen, PCA 

Sukun, PCA Blimbing dan PCA Lowokwaru yang kebanyakan dari anggota 

IPAS merupakan pengusaha kecil, meskipun usaha kecil harus tetap 

memperhatikan desain prosesnya agar dapat memenuhi permintaan 

konsumen. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

rumusan masalah untuk penelitian ini ialah bagaimana desain proses pada 

Ikatan Pengusaha Aisyiyah (IPAS) Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota 

Malang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan desain proses 

yang digunakan oleh anggota Ikatan Pengusaha Aisyiyah (IPAS) Pimpinan 

Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Malang, apakah sudah sesuai dengan bidang 

usahanya masing-masing dan untuk mengetahui kendala dalam penerapan 
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desain proses yang sesuai dengan bidang usaha anggota Ikatan Pengusaha 

Aisyiyah (IPAS) Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan 

pertimbangan kepada Ikatan Pengusaha Aisyiyah (IPAS) Pimpinan 

Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Malang dalam pengambilan keputusan 

desain proses. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi akademisi 

untuk penelitian selanjutnya dalam kajian yang sama, terutama mengenai 

desain proses. 


