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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

Dalam melakukan sebuah penelitian dibutuhkan sebuah konsep dasar 

atau landasan dasar, dimana landasan dasar tersebut dapat bersifat teori 

maupun metode yang akan digunakan sebagai bahan acuan. Berikut 

merupakan dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Proses 

Kebutuhan manusia sering menghadirkan suatu stimulus kuat untuk 

menciptakan produk atau jasa yang memenuhi kebutuhan atau keinginan 

masyarakat. Untuk memproduksi barang atau jasa yang memenuhi 

kebutuhan atau keinginan masyarakat diperlukan adanya proses produksi, 

Proses didefinisikan sebagai integrasi sekuensial (berurutan) dari orang, 

material, metode dan mesin atau peralatan dalam suatu lingkungan, guna 

menghasilkan nilai tambah output, terukur melalui sejumlah langkah 

sekuensial yang teroganisasi. Agar proses produksi menciptakan produk 

atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, perlu 

adanya pengelolaan proses. 

Pengelolaan proses yang baik akan memberikan keuntungan lebih 

bagi perusahaan dan memberikan kenyamanan bagi konsumen. untuk 

dapat mengelola proses dengan baik diperlukan strategi-strategi proses. 

Strategi proses ini akan menuntun sebuah perusahaan mengembangkan 

proses produk atau jasa menjadi lebih baik. Sehingga produk yang
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terbentuk memiliki kualitas yang baik, serta meningkatkan kecepatan 

dalam melayani konsumen. 

2. Strategi Proses 

Dalam menciptakan sebuah proses merupakan sebuah keputusan 

penting yang perlu dilakukan oleh manajer operasi agar proses yang 

tercipta  efektif dan efisien oleh karna itu perlu adanya strategi yang dapat 

menemukan cara terbaik dalam menghasilkan produk atau jasa sehingga 

tidak membuang-buang sumber daya yang ada pada perusahaan. menurut 

Heizer dan Render (2014), Strategi proses merupakan sebuah pendekatan 

dari organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah proses yang bisa 

menghasilkan produk yang memenuhi keinginan pelanggan yang sesuai 

dengan biaya dan batasan manajerial lainnya. Proses yang dipilih akan 

memiliki efek jangka panjang pada efisiensi dan fleksibilitas dari produksi 

selain juga biaya dan mutu dari barang yang dihasilkan. 

Pada umumnya hampir semua barang atau jasa sebenarnya dibuat 

dengan menggunakan beberapa keragaman dari salah satu strategi proses. 

Strategi proses terbagi menjadi 4 jenis strategi yang dimana setiap strategi 

memiliki karakteristik tersendiri hal ini  perusahaan harus dapat memilih 

sesuai dengan bidang dan kebutuhan perusahaan. Pemilihan strategi yang 

tepat dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan efektif dan efisien 

proses operasional perusahaan. Menurut Haming dan Nurnajamuddin 

(2014), Strategi proses terbagi menjadi 4 yaitu : 
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a. Fokus Proses 

Setiap proses dirancang untuk melaksanakan aktivitas dan menghadapi 

perubahan yang kerap muncul. Sebuah fasilitas produksi yang 

diorganisasikan disekitar proses untuk memfasilitasi produksi 

bervolume rendah, tetapi keragamannya tinggi. Semua fasilitas yang 

ada terfokus pada proses dalam hal peralatan, tata letak, dan 

pengawasannya.  

Fasilitas berfokus pada proses memiliki biaya variabel yang tinggi 

dengan penggunaan fasilitas yang rendah sebesar 5%. Tipe fokus pada 

proses ini dijumpai pada bengkel mobil, perakitan printer dan 

computer, rumah sakit, restoran. 

b. Fokus yang Repetitif 

Proses berulang berada diantara fokus pada produk dan proses serta 

orientasi produksi yang menggunakan modul. Modul merupakan 

bagian atau komponen yang dipersiapkan sebelumnya, biasanya 

melalui suatu proses yang kontinum. Selanjutnya, system modular 

adalah suatu arsitektur desain yang dihubungkan dengan pekerjaan 

yang sudah dikelompokkan dalam paket yang sudah disiapkan.   

Fokus pada produksi berulang lazim diproduksi secara batch (jumlah 

terbatas per pelaksanaan produksi) dan memakai pendekatan make to 

stock atau assembly to stock. Untuk mengantisipasi pesanan yang 

diterima, sebelumnya produsen mempersiapkan modul atau komponen 
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rakita (komponen subassembly) yang segera akan dirakit sesudah 

menerima pesanan. 

c. Fokus Produk 

Fokus pada produk adalah suatu jenis organisasi manufaktur dimana 

kedua hal, mesin-mesin atau peralatan produksi dan tanggung jawab 

staf digambarkan oleh produk, lini produk, atau segmen pasar. Proses 

pada produk memiliki volume tinggi dan keragamannya rendah. 

Fasilitas produksi ditata di sekeliling produk, proses ini biasa disebut 

juga sebagai proses kontinu karena mempunyai lintasan produksi yang 

sangat Panjang dan berkelanjutan. Sifat khusus dari fasilitas 

memerlukan biaya tetap yang tinggi, tetapi biaya variabel yang rendah, 

yang menyebabkan tingginya penggunaan fasilitas.  

d. Fokus Kustomisasi Massal 

Kustomisasi massal adalah kreasi produksi bervolume tinggi dengan 

keragaman yang besar sehingga pelanggan mungkin menentukan suatu 

model yang pasti dari produk akhir bervolume besar yang mungkin 

yang biaya pabriknyasinya rendah karena didukung oleh volume 

keluaran yang besar tersebut. Ciri dari fokus kustomisasi massal adalah 

produk barang dan jasa yang cepat dan berbiaya rendah (low-cost) yang 

memenuhi keinginan pelanggan yang semakin berbeda. 

3. Jenis - jenis Alat Analisis Proses 

Dalam memahami sebuah kompleksitas dari desain proses dan 

perancangan ulang proses diperlukan sebuah alat analisis. Alat analis 
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proses merupakan alat atau cara untuk menganalisis dan mendesain ulang 

suatu proses operasional perusahaan. Dalam menganalisis suatu proses ada 

berbagai hal yang ingin di capai, apakah itu untuk meningkatkan dalam hal 

difrensinsiasi, respon, biaya murah, ataupun mengeliminasi langkah – 

langkah yang tidak menambah nilai menurut Haizer dan Render (2014) 

ada 5 alat analisis proses, sebagai berikut :   

a. Diagram Alur (flowchart) 

Diagram alur merupakan alat analis pertama atau dasar  dari beberapa 

alat analis proses. Diagram alur adalah sebuah skema atau gambar dari 

pemindahan bahan materi, produk atau orang. Dibantu dengan 

menggunakan simbol, waktu, dan jarak untuk mendapatkan cara yang 

objektif dan terstruktur untuk menganalisis dan mencatat berbagai 

aktivitas yang membentuk sebuah proses. Diagram alur memiliki 2 

macam aliran yang dipetakan yang pertama arus pengerjaan dan 

material. Yang kedua arus informasi.  

b. Pemetaan Fungsi Waktu (time function mapping) 

Alat kedua untuk analisis proses adalah perkembangan dari diagram 

alur dengan tambahan penambahan waktu pada sumbu horizontalnya 

yaitu pemetaan fungsi waktu. Dengan pemetaan fungsi waktu, simpul 

mengindikasikan aktivitas dan tanda panah pengguna untuk 

mengidentifikasi dan mengeliminasi hal-hal yang tidak diperlukan. 

Seperti langkah tambahan, duplikasi, dan penundaan. 
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c. Pemetaan Arus Nilai (value stream mapping) 

Pemetaan arus nilai merupakan sebuah variasi dari pemetaan fungsi 

waktu. Pada dasarnya Pemetaan arus nilai adalah jenis diagram khusus 

yang menggunakan simbol-simbol dikenal sebagai “bahasa Lean” 

untuk menggambarkan dan meningkatkan aliran persediaan dan 

informasi. Namun, Pemetaan arus nilai ini mengambil bentuk yang 

lebih luas dimana nilai ditambahkan dan atau tidak ditambahkan pada 

keseluruhan proses produksi termasuk rantai pasoan. 

Pemetaan aliran nilai mengembangkan analisis mulai dari pemasok 

hingga kembali ke pemasok. Pemetaaan aliran nilai tidak hanya 

memperhitungkan proses, tetapi juga keputusan manajemen dan system 

informasi yang mendukung proses tersebut.  

d. Grafik Proses 

Grafik proses, merepresentasikan pelaksanaan kegiatan, atau yang akan 

dilaksanakan atas pengerjaan suatu produk yang melewati beberapa 

atau semua tahapan dari proses dengan menggunakan simbol, waktu 

dan jarak untuk memberikan sebuah cara yang objektif dan terstruktur 

untuk menganalisis dan mencatat aktivitas yang membentuk sebuah 

proses. Secara khusus, bagan memberikan informasi yang berkaitan 

dengan kuantitas, jarak pemindahan, jenis pekerjaan yang dilaksanakan 

dan peralatan yang digunakan.waktu pengerjaan  juga menjadi bagian 

dari bagan. 
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e. Perencanaan Layanan ( blueprinting services ) 

Sebuah Teknik analisis proses yang menitikberatkan pada pelanggan 

dan hubungan yang terjadi dengan pelanggan. Dalam cetak biru 

dikemukakan kegiatan yang dilaksanakan, standar waktu layanan, serta 

waktu paling lama yang ditoleransi dalam usaha memuaskan 

pelanggan. Dalam cetak biru layanan diperlihatkan kategori kegiatan, 

yaitu yang dapat dilihat oleh pelanggan dan yang tidak pernah dilihat 

oleh pelanggan.  

4. Pemetaan Fungsi Waktu  

Dalam sebuah proses seringkali terdapat sebuah pemborosan yang 

menyebabkan inefisiensi waktu, oleh karena itu perlu adanya alat analisis 

yang dapat mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan. Salah satu 

alat analisis yang dapat mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan 

adalah Pemetaan Fungsi Waktu.  

Pemetaan Fungsi waktu memungkinkan pengguna untuk 

mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan dalam hal langkah 

tambahan, pengulangan, dan keterlambatan yang tidak perlu. Sehingga 

hasil analisis Pemetaan Fungsi Waktu akan mempproleh proses yang 

benar-benar efisien. Adapun langkah-langkah dalam membuat diagram 

Pemetaan Fungsi waktu adalah sebagai berikut (Heizer dan Render, 2014).  

a. Mengetahui tahapan proses aktivitas yang harus dilaksanakan.  

b. Urutan pengerjaan dan rute diindikasikan dengan garis panah 
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c. Waktu pengerjaan setiap aktivitas yang dipetakan pada sumbu 

horizontal. 

d. Setelah pemetaan fungsi waktu dasar telah dibuat, identifikasi dan 

hilangkan pemborosan dalam hal tambahan, pengulangan, dan 

keterlambatan yang tidak perlu.  

5. Diagram sebab-akibat (Fish Bone) 

Diagram ini disebut juga diagram tulang ikan (fishbone chart) dan 

berguna untuk memperlihatkan faktor-faktor utama yang berpengaruh 

pada kualitas dan mempunyai akibat pada masalahyang kita pelajari. 

Selain itu kita juga dapat melihat faktor-faktor yang lebih terperinci yang 

berpengaruh dan mempunyai akibat pada faktor utama tersebut yang 

dapat kita lihat pada panah-panah yang berbentuk tulang ikan pada 

diagram fish bone. 

Diagram sebab-akibat ini pertama kali dikembangkan pada tahun 

1950 oleh seorang pakar kualitas dari Jepang, dengan menggunakan uraian 

grafis dari unsur-unsur proses untuk menganalisa sumber-sumber 

potensial dari penyimpangan proses. Adapun kegunaan dari diagram 

sebab-akibat adalah (Jay Heizer, Render:2014) : 

a. Membantu mengidentifikasi akar penyebab masalah.  

b. Menganalisa kondisi yang sebenarnya yang bertujuan untuk 

memperbaiki    peningkatan kualitas. 

c. Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah.  

d. Membantu dalam pencarian fakta lebih lanjut.  
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e. Mengurangi kondisi-kondisi yang menyebabkan ketidaksesuaian 

produk dengan keluhan konsumen.  

f. Menentukan standarisasi dari operasi yang sedang berjalan atau yang 

akan dilaksanakan.  

g. Sarana pengambilan keputusan dalam menentukan pelatihan tenaga 

kerja. 

h. Merencanakan tindakan perbaikan.  

6. FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) 

FMEA merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mencari, 

mengidentifikasi, dan menghilangkan kegagalan potensial, error, dan 

masalah yang diketahui dari sistem, desain, proses, atau jasa sebelum hal 

tersebut sampai ke konsumen. FMEA disini adalah FMEA Process untuk 

mendeteksi risiko yang teridentifikasi pada saat proses.Metode Failure 

Modes and Effects Analysis (FMEA).  

FMEA merupakan sebuah metodologi yang digunakan untuk 

mengevaluasi kegagalan terjadi dalam sebuah sistem, desain, proses, atau 

pelayanan (service). Identifikasi kegagalan potensial dilakukan dengan 

cara pemberian nilai atau skor masing – masing mode kegagalan 

berdasarkan atas 3 yakni (Gaspersz:2011): 

a. Kesalahan (failure)  kegagalah proses atau produk. 

b. Kegawatan (severity) adalah dampak yang timbul apabila suatu 

kesalahan (failure) terjadi. 
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c. Kejadian (occurance) adalah kemungkinan atau probabilitas atau 

frekuensi terjadinya kesalahan. 

d. Deteksi (detection) adalah kemungkinan untuk mendeteksi suatu 

kesalahan akan terjadi atau sebelum dampak kesalahan tersebut 

terjadi. 

Tingkat prioritas risiko (Risk Priority Number-RPN) adalah hasil 

perkalian dari masing-masing tingkat kegawatan kejadian dan deteksi. 

Nilai ini merupakan produk dari hasil perkalian tingkat keparahan, tingkat 

kejadian, dan tingkat deteksi. RPN menentukan prioritas dari kegagalan, 

RPN tidak memiliki nilai atau arti. Nilai tersebut digunakan untuk 

meranking kegagalan proses potensial. Nilai RPN dapat ditunjukan 

dengan persamaan sebagai berikut: 

RPN = severity× occurrence × detection 

Jadi dalam analisis RPN hasil akhir yang didapatkan adalah prioritas 

penanganan dalam sebuah system yang memiliki angka RPN yang paling 

tinggi. 

B. Penelitian terdahulu 

Pada penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu 

yang telah dilakukan oleh para ahli sebelumnya. Penelitian terdahulu 

berguna untuk mengetahui bagaimana metode penelitian dan hasil – hasil 

penelitian yang dilakukan dan sebagai acuan atau perbandingan dalam 

penelitian. Beberapa refrensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian ini, antara lain sebagai berikut  
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Penelitian yang diteliti Yulizar Widiatama (2018) bertujuan 

memperbaiki alur pelayanan pasien rawat jalan. Alat analisis yang 

digunakan operation process chart, flow process chart, dan Value stream 

mapping. Pada hasil penelitian ini diketahui terdapat 35 aktivitas alur 

proses pelayanan pasien rawat jalan. Waktu rata-rata aktivitas pasien 

rawat jalan diklasifikasikan menjadi 3 aktivitas yaitu aktivitas value added 

sejumlah 1401,278 detik, aktivitas non value added sejumlah 3134,435 

detik dan aktivitas necessary but non value added (NNVA) sejumlah 

451,994 detik. Terdapat peningkatan persentase ultilitas sebesar 1,614% 

dalam sistem aktivitas rawat jalan. 

Penelitian yang diteliti Danyel Suryana (2018), bertujuan untuk 

mengetahui penyebab waktu tunggu obat yang lama dengan alat analisis 

Lean hospital dan Value stream mapping. Hasil dari penelitian ini adalah 

Pada Current State Value Mapping diketahui bahwa kegiatan terbesar 

yang dilakukan pada penyiapan resep obat racikan merupakan kegiatan 

non value added (waste), yaitu 68%, sedangkan kegiatan value added 

hanya 32%. Sedangkan pada penyiapan resep obat non racikan, kegiatan 

non value added sebesar 85% dan kegiatan value added sebesar 15%. 

Faktor utama penyebab masalah ada 2 yaitu Sistem Informasi Atma jaya 

yang sudah kuno dan kurang efektifnya komunikasi antara staf farmasi 

dengan staf lainnya. 

Penelitian yang diteliti Haizatul, Haron dan Rohaizan (2015) 

bertujuan untuk meningkatkan aliran proses pasien dengan mengurangi 



19 
 

 
 

lead time dan waste. Alat analisis yang digunakan value stream mapping.  

Hasil penelitian ini adalah pada Current State lead time untuk arus proses 

pasien adalah 5601 detik, Value added time 1999 detik dan non value 

added time 3602 detik dan future state map menghasilkan peningkatan. 

Kapasitas meningkat 33%, idle time meningkat 51%, utilized time 33%. 

Penelitian yang diteliti Sasan, khorasani, Jennifer, dkk. (2017) 

Bertujuan untuk mengurangi obat yang dibuang. Alat analisis Lean 

hospital, EOQ, MATLAB Model. Hasil dalam penelitian ini diketahui 

bahwa pemborosan obat terjadi dikarenakan kurangnya komunikasi yang 

tepat antara dokter dan Instalasi Farmasi. Berdasarkan hasil simulasi 

system Kanban menunjukan bahwa waste berkurang menjadi 5,34%. 

Penelitian yang diteliti Harshal, Yogesh, Chetan (2015) Bertujuan 

untuk mengurangi waktu tunggu pasien dan meningkatkan kapasitas 

pelayanan pasien. Alat analisis yang digunakan Value stream mapping. 

Hasil dalam penelitian ini setelah merancang rencana dan membuat future 

state map menghasilkan peningkatan pasien yang dilayani yaitu 45 orang 

jadi 62, waktu tunggu pasien berkurang sebesar 5 menit. 

Penelitian yang diteliti Effendi, Wahida, Hussein,dkk (2018) 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta mengurangi semua 

kegiatan tidak bernilai tambah yang terkait dengan sistem. Alat analisis 

yang digunakan Value stream mapping. Hasil dalam penelitian ini setelah 

membuat  future state map departemen rawat jalan aktivitas X naik 

signifikan sebesar 12,66% dan NVA berkurang 21,92%. Untuk aktivitas 
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Y VA meningkat sebesar 21,85% dan NVA berkurang  sebesar 21,85%. 

Pada depertemen ibu dan anak VA meningkat signifikan sebesar 12,66% 

dan NVA berkurang 12,67%.  

Penelitian yang diteliti Rofi’atun, Wakhid, Satibi (2017) bertujuan 

untuk mengidentifikasi aliran pelayanan rawat jalan, mengidentifikasi 

value, waste, dan memberikan saran perbaikan. Alat analisis yang 

digunakan yaitu Lean Hospital, Fish bone, Value stream mapping. Hasil 

dalam penelitian ini diketahui lima dari sepuluh unit di instalasi rawat 

jalan masih memiliki persentase Value added activity kurang dari 50%. 

Dari hasil analisis Fish bone bahwa SIM RS yang terintegrasi merupakan 

tuntutan yang mendesak. 

Penelitian yang diteliti Krisnanto, Purnawan, Rinawati (2018) 

bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu antrian pada pelayanan obat. 

Alat analisis dalam penelitian ini Value stream mapping. Hasil dalam 

penelitian ini setelah dilakukan pembuatan Future state map  dengan 

menghilangkan waste akan diproleh waktu rata-rata pelayanan sebesar 

12,37 menit pada pelayanan obat racikan. Hasil terbaik dari simulasi yaitu 

diperlukan penambahan 3 orang pekerja didalam instalasi tanpa harus 

mengubah proses kerjanya. 

Penelitian yang di teliti Pretty kristianti (2015) bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan kepada pasien. Alat analisis 

yang digunakan yaitu Value stream mapping, Fish bone. Hasil dalam 

penelitian ini perbaikan jangka menengah penambahan SDM serta 
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fasilitas saranan prasarana dan mengoptimalkan fungsi SIRS. Hasil 

Future state jangka pendek yaitu menjadi 25 macam kegiatan dengan total 

waktu proses 79 menit. 

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang 

dilakukan memiliki beberapa kesamaan dimana kesamaan terletak pada 

tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu untuk menurunkan waktu 

tunggu. Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang akan 

dilakukan adalah ada pada metode penelitianya dimana pada penelitian 

terdahulu beberapa peneliti menggunakan metode value stream mapping 

sedangkan penelitian yang akan dilakukan menggunakan Pemetaan 

Fungsi Waktu. 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan suatu diagaram yang menjelaskan secara 

garis besar tentang alur penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pikir 

pada penelitian ini menggunakan metode Pemetaan fungsi waktu, Diagram 

sebab akibat, dan FMEA ( Failure Mode and effect analysis ), adapun 

kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Jay Heizer & Barry Render (2009) diolah  

Gambar 2.1 Kerangka pikir penelitian 

Pemetaan 

Fungsi Waktu 

• Proses Dasar 

• Waktu Dasar 

FMEA 

• Severity 

• Occurance 

• Detection 

 

  Diagram 

Sebab Akibat 

• Manusia 

• Mesin 

• Metode  

• Material  
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Kerangka pikir diatas menjelaskan bahwa pertama menggunakan 

alat analisis Pemetaan Fungsi Waktu untuk mengidentifikasi proses mana 

yang memiliki masalah dengan cara mengidentifikasi proses dasar dan 

waktu dasar.  Selanjut setelah diketahui proses-proses yang bermasalah di 

analisis kembali menggunakan diagram sebab akibat untuk mengetahui 

faktor penyebab dari proses-proses yang bermasalah baik dari manusia, 

mesin, metode, material. 

Setelah diketahui faktor penyebab yang menyebabkan pemborosan 

waktu pada proses selanjutnya, dianalisis proses-proses tersebut  

menggunakan FMEA dengan cara identifikasi severinity, occurrence, 

detection setiap proses lalu kalikan ketiga variable tersebut untuk 

mengetahui prioritas proses yang harus diperbaiki. agar mempermudah 

dalam memberikan usulan perbaikan 


