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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Keputusan Operasi 

Setiap perusahaan pada dasarnya ingin menjadi yang terunggul 

dalam bidangnya, akan tetapi semua yang dilakukan oleh perusahaan 

harus memiliki misi dan strategi yang baik, agar keinginan perusahaan 

dapat tercapai. Dalam mewujudkan misi dan strategi yang efektif 

diperlukan keputusan yang dapat mendukung misi dan strategi tersebut. 

Menurut Heizer dan Render (2009) terdapat sepuluh keputusan 

yang dapat mendukung misi dan penerapan strategi, keputusan ini 

dikenal sebagai keputusan operasi (operations decisions). Sepuluh 

keputusan oeprasi adalah sebagai berikut : 

a. Perancangan barang dan jasa. Perancangan barang dan jasa 

menetapkan sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. 

Keputusan biaya, kualitas, dan sumber daya manusia bergantung pada 

keputusan perancangan. Merancang biasanya menetapkan batasan 

biaya terendah dan kualitas tertinggi. 

b. Mutu. Harapan kualitas pelanggan harus ditetapkan, peraturan serta 

prosedur dibakukan untuk mengenali dan memcapai kualitas tersebut. 

c. Perancangan proses dan kapasitas. Pilihan proses tersedia untuk 

barang dan jasa. Keputusan proses yang diambil mengikat manajemen 

akan teknologi, kualitas, penggunaan sumber daya manusia dan 
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pemeliharaan yang sepesifik. Komitmen pengeluaran dan modal ini 

akan menentukan struktur biaya dasar suatu perusahaan. 

d. Pemilihan lokasi. Keputusan lokasi organisasi manufaktur dan jasa 

menentukan kesuksesan perusahaan. Kesalahan yang dibuat pada saat 

ini dapat mempengaruhi efisiensi. 

e. Perencanaan tata letak. Aliran bahan baku, kapasitas yang dibutuhkan, 

tingkat karyawan, keputusan teknologi, dan kebutuhan persediaan, 

kesemuanya mempengaruhi tata letak. 

f. Sumber daya manusia dan rancangan pekerjaan. Manusia merupakan 

bagian integral dan mahal dari keseluruhan rancang sistem. 

Karenanya, kualitas lingkungan kerja yang diberikan, bakat dan 

keahlian yang dibutuhkan, dan upah harus ditentukan secara jelas. 

g. Manajemen rantai pasokan (supply chain). Keputusan ini menjelaskan 

apa yang harus dibuat dan apa yang harus dibeli. Pertimbangannya 

ada pada kualitas, pengiriman, dan inovasi, kesemuanya harus di 

tingkat harga yang memuaskan. Kepercayaan antara pembeli dan 

penjual sangat dibutuhkan untuk proses pembelian yang efektif. 

h. Persediaan. Keputusan persediaan bisa dioptimalkan hanya bila 

kepuasan pelanggan, pemasok, perencanaan produksi, dan sumber 

daya manusia dipertimbangkan. 

i. Penjadwalan. Jadwal produksi yang dapat dikerjakan dan efisien harus 

dikembangkan permintaan sumber daya manusia dan fasilitas harus 

terlebih dahulu ditetapkan dan diawasi. 
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j. Pemeliharaan. Keputusan harus dibuat pada tingkat keandalan dan 

kesetabilan yang diinginkan. Sistem harus dibuat untuk menjaga 

keandalan dan stabilitas tersebut. 

Berdasarkan uraian diatas sepuluh keputusan operasi sangat 

berguna untuk memperlancar proses produksi agar dapat berjalan sesuai 

dengan harapan atau tujuan perusahaan. dengan memperhatikan sepuluh 

keputusan operasi tersebut perusahaan dapat bertahan dan bersaing 

dengan usaha lainnya. Jadi  dapat disimpulkan bahwa sepuluh keputusan 

operasi merupakan pedoman wajib bagi para pengusaha, dengan 

memperhatikan sepuluh keputusan tersebut para pengusaha dapat 

menjalankan usahanya dengan lancar. Sehingga harapan atau tujuan dari 

pengusaha dapat tercapai dengan adanya sepuluh keputusan operasi ini. 

2. Desain Proses 

Desain Proses ialah suatu kegiatan dengan melibatkan tenaga 

manusia, bahan serta peralatan untuk menghasilkan produk yang berguna 

baik barang atau jasa. Proses produksi pada hakekatnya merupakan 

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

produk yang lain yang mempunyai nilai. Proses produksi saat ini 

berkembang pesat karena kemajuan teknologi dan didorong oleh usaha 

untuk meningkatkan kualitas produktivitas dan fleksibilitas produk. 

Desain proses menurut APICS Dictionary (dalam buku Murdifin 

Haming dan Mahfud Nurnajamuddin, 2011) The design of the 

manucfaturing method. Proses itu sendiri memiliki beberapa makna, 
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yaitu: 1. A planned series of actions or operations (e.g., mechanical, 

electrical, chemical, inspection, test) that advances a material or 

procedure from one stage of completion to another; 2. A planned and 

controlled treatment that subjects materials or procedures to the 

influence of one or more types of energy (e.g., human, mechanical, 

electrical, chemical, thermal) for the time required to bring about the 

desired reactions or results. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa desain proses 

merupakan rancangan yang harus di jelaskan terlebih dahulu dengan baik 

karena desain proses memiliki dampak berjangka panjang terhadap 

kinerja proses, termasuk efisiensi, efektivitas, dan produktivitas sistem. 

Walaupun demikian, desain proses ini harus sinkron dengan tipe produk 

atau jasa yang akan dihasilkan agar dapat mememnuhi persyaratan dari 

para pelanggan dan spesifikasi produk atau jasa. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi desain proses secara konvensional dan secara islami 

sebagai berikut : 

a) Faktor yang mempengaruhi desain proses secara konvensional : 

1) Perencanaan produksi. Merupakan suatu bentuk aktifitas untuk 

menetapkan produk yang akan diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, 

kapan produk tersebut harus selesai dan sumber-sumber yang 

dibutuhkan. Menurut Aulia Ishak (2010), perencanaan produksi 

adalah pernyataan produksi dalam bentuk agregat, perencanaan 
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produksi ini merupakan alat komunikasi antara manajemen teras (top 

management) dan manufaktur. 

2) Pengkajian kelayakan proses. Desain proses memiliki pengaruh yang 

sangat besar terhadap mutu suatu produk atau jasa. Menurut mahmud 

Nurnajamudin dan Murdifin haming (2011), desain mendefinisikan 

sasaran perusahaan dan juga perusahaan pesaing untuk mendapatkan 

desain yang baik, maka desain harus memaksimalkan pemanfaatan 

kompetensi inti perusahaan. 

3) Pengkajian kemampuan proses. Menurut Nurnajamudin dan Murfidin 

haming (2011), menyatakan suatu desain proses akan efektif jika : (a) 

karakteristik produk atau jasa selaras dengan persyaratan kebutuhan 

pelanggan, (b) pastikan bahwa persyaratan kebutuhan pelanggan 

dipenuhi secara paling sederhana dan paling murah, (c) kurangi waktu 

yang diperlukan untuk mendesain suatu produk atau jasa baru, dan (d) 

memperkecil revisi yang diperlukan untuk membuat suatu desain yang 

dapat dikerjakan (Russel dan Taylor, 2000). 

4) Pengembangan peralatan proses. Menurut Nurnajamudin dan 

Murfidin haming (2011), kemampuan personil perusahaan dapat 

dilihat menurut apa yang sekarang ini dikuasai dan diterapkan, 

kapasitas potensial yang dimiliki sekarang dan kapasitas potensial di 

masa yang akan datang. Kapasitas yang dimiliki dan diterapkan 

sekarang pada dasarnya merupakan kapasitas yang secara sistematis 
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benar-benar dikuasai aplikasinya dan tingkatan pengembanggannya 

dalam melaksanakan suatu tugas. 

5) Rancangan proses. Kegiatan pengolahan sebagai proses kerja yang 

mengubah bahan mentah menjadi barang jadi yang siap dijual 

merupakan kegiatan produksi yang sangat dekat dengan teknik dan 

rekayasa (engginering). Menurut Nurnajamudin dan Murfidin haming 

(2011), pendesainan produk dan jasa pada akhirnya menjadi wahana 

pembelajaran untuk menetapkan gerak langkah perusahaan untuk 

menghilangkan berbagai kendala operasional, meningkatkan dorongan 

terciptanya metode kerja sama tim, dan membudayakan pola kegiatan 

yang memperhatikan integrasi lintas fungsi. 

6) Quality control. Pengendalian mutu (Quality Control), atau  QC untuk 

akronimnya, adalah suatu proses yang pada intinya adalah menjadikan 

entitas sebagai peninjau kualitas dari semua faktor yang terlibat dalam 

kegiatan produksi. Terdapat tiga aspek yang ditekankan pada 

pendekatan ini, yaitu:Unsur-unsur seperti kontrol, manajemen 

pekerjaan, proses-proses yang terdefinisi dan telah terkelola dengan 

baik, kriteria integritas dan kinerja, dan identifikasi catatan. 

Kompetensi, seperti pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan 

kualifikasi. Elemen lunak, seperti kepegawaian, integritas, 

kepercayaan, budaya organisasi, motivasi, semangat tim, dan 

hubungan yang berkualitas. 
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b) Faktor yang mempengaruhi desain proses secara islami 

1) Perencanaan Produksi. Menurut Al-Ghazali dalam buku Fauzia dan 

Riadi (2014), menyebutkan bahwa produksi adalah pengerahan secara 

maksimal sumer daya alam (row material) oleh sumber daya manusia, 

agar menjadi barang yang bermanfaat bagi manusia 

2) Pengkajian Kelayakan Proses. Menurut Abdul Halim Usman (2015), 

menyatakan bahwa dalam menjalankan operasional bisnis hendaknya 

dengan sikap dan cara yan baik dan benar, sebagaimana 

sabdaRasulullah SAW, “Bersikaplah yang baik dalam mencari dunia, 

karena semua akandimudahkan baginya sesuai yang telah dituliskan 

darinya” (HR. Ibnu Majah). 

3) Pengkajian Kemampuan Proses. Menurut Abdul Halim Usman 

(2015), hendaknya dalam menjalankan jenis bisnis dan usaha yang 

baik, produknya baik, halal dan bermanfaat buat kemaslahatan orang 

banyak. Produk tersebut dijalankan dengan prinsip dan tata kelola 

yang baik, transparan, jujur dan benar, dari Ibnu Umar RA berkata, 

“Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai usaha apakah yang paling 

baik ? Beliau menjawab: “usaha seseorang dengan tangannya sendiri, 

dan perdagangan yang jujur” (HR. Thabrani). 

4) Pengembangan Peralatan. Menurut Abdul Halim Usman (2015), 

Rasulullah SAW lebih mengutamakan produktivitas daripada hanya 

sekedar kepemilikan. Sabda Rasulullah SAW, “barang siapa memiliki 
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tanah, maka tanamilah atau supaya ditanami oleh saudaranyadan 

janganlah dia menyewakannya” (HR. Bukhari dan Muslim).  

5) Rancangan Proses. Menurut Abdul Halim Usman (2015), rancangan 

proses sebuah perusahaan tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan 

di dunia (profit-duniawi) tetapi juga keuntungan di akhirat (benefit-

ukhrawi) dan meraih ridho Allah SWT. Seperti yang tercantum dalam 

QS. Al-Hasyr: 18, “hai orang-orang yang beriman, bertakwalah 

kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. 

6) Evaluasi Produk. Menurut Abdul Halim Usman (2015), evaluasi 

produk merupkan sebuah bentuk amanah dari para pelanggan untuk 

menjaga kualitas barang atau jasa yang ditawarkannya. Allah SWT 

memerintahkan orang-orang beriman untuk memelihara amanah-

amanah yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana disebutkan 

dalam Al-Quran berikut ini, “hai orang-orang yang beriman, janganlah 

kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) 

janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang dipercayakan 

kepadamu, sedangkan kamu mengetahui” (QS. Al-Anfal: 27). 

3. Empat Strategi Proses 

Suatu barang dan jasa pasti akan melewati sebuah proses 

produksi. Hampir seluruh dari barang dan jasa dibuat dengan 

menggunakan beberapa dari salah satu strategi proses, menurut Heizer 
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& Render (2009) terdapat empat strategi proses yaitu fokus pada 

proses, fokus berulang, fokus pada produk, dan kustomisasi masal. 

a) Fokus pada Proses 

Sebagian besar produksi secara global dilakukan untuk 

menghasilkan produk bervolume rendah, tetapi keragamannya 

tinggi yang pada sebuah manufaktur disebut dengan “job shop“. 

Dalamsebuah pabrik, proses yang mungkin ada meliputi 

departemen yang menangani pengelasan, penghalusan, dan 

pengecatan. Dalam sebuah kantor, proses yang ada dapat 

berupa bagian utang, penjualan, dan pembayaran. Sedangkan dalam 

sebuah restoran, proses-proses tersebut mungkin berupa bar, 

panggangan, dan toko roti. 

b) Fokus berulang 

Fokus berulang merupakan proses produksi yang menggunakan 

modul yang berorientasi pada produk. Modul adalah bagian atau 

komponen produk yang telah disiapkan sebelumnya, biasanya 

dalam proses yang berkelanjutan. Lini proses berulang (repetitive 

process) sama dengan lini perakitan klasik, seperti lini yang 

digunakan secara luas di hampir seluruh perakitan mobil dan 

peralatan rumah tangga, lebih terstruktur dan karenanya menjadi 

lebih tidak fleksibel dibandingkan suatu fasilitas yang terfokus 

pada proses. 
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c) Fokus pada produk 

Proses yang berfokus pada produk adalah proses yang memiliki 

volume tinggi namun keragamannya rendah. Proses ini juga 

dikatakan sebagai proses berkelanjutan karena memiliki lintasan 

produksi yang sangat panjang dan terus menerus. 

d) Fokus kustomisasi massal 

Kustomisasi massal merupakan produksi barang dan jasa secara 

cepat dan murah yang memenuhi keinginan pelangggan yang unik 

dan selalu berubah. Namun, kustomisasi massal bukan hanya 

mengenai keragaman produk, tetapi juga bagaimana secara 

ekonomis mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dan kapan 

pelanggan menginginkannya dengan tepat. Kustomisasi massal 

juga berarti sebuah sistem di mana produk dibuat sesuai pesanan 

(build-to-order). Build-to-order berarti memproduksi sesuai 

pesanan pelanggan, bukan sesuai peramalan pasar. 

Strategi proses yang terdiri dari process focus, repetitive focus, 

product focus, dan mass customization memiliki karakteristik yang 

berbeda-beda. Namun, pada dasarnya keempat strategi proses tersebut 

bertujuan untuk menghasilkan low-cost advantage apabila disesuaikan 

dengan kuantitas dan keragaman produk yang tepat, serta dijalankan 

dengan manajemen yang baik. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Permasalahan tentang desain proses sudah banyak diangkat menjadi 

topik dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian dapat 

digunakan sebagai refrensi bagi penelitian dan membantu dalam penelitian 

saat ini. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berhubungan 

dengan desain proses. 

Penelitian yang dilakukan oleh Egi Riadi, bertujuan untuk mengetahui 

serta menganalisis pengaruh desain produk dan desain proses terhadap 

kinerja operasional pada ryla shop tasikmalaya. Metode penelitian yang 

digunakan menggunakan metode survey dengan jumlah responden 25 orang. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa desain produk, desain proses dan 

kinerja operasiona dalam klasifikasi baik, serta desain produk dan desain 

proses berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap kinerja 

operasionalnya. 

C. Kerangka Pemikiran 

Untuk menggambarkan kerangka pemikiran yang akan peneliti buat 

maka berikut ini akan digambarkan kerangka pemikiran untuk mengetahui 

“Desain Proses Operasi pada Ikatan Pengusaha Aisyiyah Pimpinan 

Daerah Kota Malang”. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Egi Riyadi, Diolah  

Sumber : Egi Riyadi(2012), diolah 

Gambar 2.1 menunjukan bahwa kerangka pikir tersebut merupakan 

variabel-variabel yang digunakan untuk melakukan penelitian di IPAS 

Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA). Dari variabel-variabel diatas dibuat 3 

indikator per variabelnya, setelah penentuan indikator yang akan digunakan 

selanjutnya membuat pertanyaan kuisioner dari indikator-indikator tersebut. 

Kemudian disebarkan ke responden yaitu anggota IPAS PDA Kota Malang, 

dari jawaban responden tersebut bisa mendeskripsikan desain proses yang ada 

di IPAS PDA Kota Malang. 

DESAIN PROSES : 

1. PERENCANAAN PRODUKSI 

2. PENGKAJIAN KELAYAKAN PROSES 

3. PENGKAJIAN KEMAMPUAN PROSES 

4. PENGEMBANGAN PERALATAN 

5. RANCANGAN PROSES 

6. EVALUASI PRODUK 


