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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam upaya mengatasi persaingan industri yang ketat seiring 

dengan miningkatnya kebutuhan konsumen, perusahaan tentunya saling 

berusaha mendapatkan konsumen. Dengan adanya fenomena ini, 

perusahaan akan terpacu untuk dapat menghasilkan produk yang unggul, 

agar mendapatkan tempat di hati konsumennya. Untuk menciptakan 

produk yang unggul, tentunya produk tersebut telah melewati beberapa 

proses pada saat produksi dilakukan. Sehingga dalam proses memproduksi 

produk yang unggul seperti kriteria itu, perusahaan perlu memperhatikan 

aktivitas proses produksinya agar dapat memastikan produksi berjalan 

dengan lancar. 

Untuk mempertahankan posisi perusahaan dalam menghadapi para 

pesaing maupun memenangkan suatu persaingan industri, tentunya 

terdapat berbagai cara salah satunya adalah dengan memperhatikan 

sepuluh keputusan dasar operasional, yaitu desain produk dan jasa, 

manajemen mutu, desain proses dan kapasitas, lokasi, desain tata letak, 

sumber daya manusia dan sistem kerja, manajemen rantai pasokan, 

persediaan, penjadwalan dan yang terakhir adalah pemeliharaan (Heizer 

dan Render, 2015). Dari kesepuluh keputusan dasar operasional tersebut, 

desain proses merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam 
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mengatur jalannya pengelolaan sumber daya pada saat proses produksi 

yang digunakan oleh perusahaan dalam menghasilkan suatu produk. 

Strategi proses merupakan suatu tindakan, perlakuan, kebijakan 

ataupun cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengatur jalannya 

proses produksi, dengan mengubah sumber daya yang digunakan menjadi 

barang atau jasa (Haming & Nurnajamuddin, 2011). Pemilihan strategi 

proses penting bagi perusahaan, karena akan mempengaruhi proses 

produksi dalam jangka panjang. Sehingga akan mempengaruhi mutu dan 

biaya yang dikeluarkan ataupun terbuang oleh perusahaan. Dengan itu, 

adanya pemilihan strategi proses yang tepat diharapkan dapat menciptakan 

proses produksi yang baik, sehingga menghasilkan hasil produksi yang 

berkualitas dan sesuai dengan keinginan para konsumen. 

Pemilihan strategi proses sebagai alternatif pengambilan keputusan 

operasional tentunya akan berdampak pada berbagai hal, namun tujuan 

dasar dari adanya suatu pemilihan stategi proses adalah menemukan cara 

yang paling baik agar kita tidak lagi membuang-buang sumber daya yang 

kita gunakan. Strategi proses yang baik memiliki dampak yang signifikan 

terhadap efisiensi, efektivitas, produktivitas produksi dan mutu produk. 

Sehingga dalam menentukan suatu strategi proses kita harus menyesuaikan 

terlebih dahulu di kategori manakah jenis proses pada perusahaan kita. 

Menurut Heizer dan Render serta Jacobs, Chase dan Aquilano strategi 

proses dapat dikategorikan dalam empat jenis yaitu, fokus pada proses, 
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fokus berulang, fokus pada produk dan fokus pada kustomisasi masal 

(Haming & Nurnajamuddun, M. 2011).  

Ketika proses produksi berlangsung, tidak memungkiri bahwa 

pernah terjadi suatu keterlambatan waktu. Untuk menganalisis proses 

produksi yang mengalami keterlambatan waktu, terdapat beberapa alat 

analisis yang dapat digunakan untuk membantu kita, salah satunya adalah 

pemetaan fungsi waktu (time-function mapping). Pemetaan fungsi waktu 

merupakan gambaran dari suatu aktivitas proses, dari aktivitas satu ke 

aktivitas lainnya yang diwujudkan dalam suatu gambar melalui simbol-

simbol. Sehingga, dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan 

menghilangkan suatu pemborosan, maupun terjadinya suatu penambahan, 

pengulangan maupun keterlambatan pada aktivitas proses produksi yang 

sesungguhnya tidak perlu terjadi di dalam proses tersebut. Hal ini penting 

karena keterlambatan yang terjadi pada proses produksi dapat berpengaruh 

besar terhadap total waktu yang dihabiskan dalam sekali produksi (Heizer 

dan Render, 2015).  

Usaha kecil mikro menengah atau yang biasa kita sebut dengan 

UMKM, memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian di 

Indonesia terlebih lagi dengan perannya yang mampu menyerap tenaga 

kerja sekitarnya sehingga dapat meminimalisir pengangguran. Salah satu 

UMKM yang terdapat di Kota Pasuruan dan cukup terkenal adalah usaha 

rumahan atau Home Industry Roti Matahari. Industri ini didirikan sejak 
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tahun 1955 dan produknya merupakan salah satu oleh-oleh khas dari 

Pasuruan sejak lama.  

Dalam memproduksi barang atau jasa, tiap industri tentunya 

memiliki kesulitan tersendiri, begitu pula dengan home industry roti 

matahari Pasuruan ini. Home industry roti matahari menjalankan proses 

produksi sehari-harinya berdasarkan metode lama dengan mengandalkan 

pengembangan roti secara alami yang menghasilkan dua dasar bentuk roti 

yaitu roti sisir dan rounde. Permasalahan yang sering dihadapi Home 

Industry Roti Matahari ini adalah sering tidak dapat memenuhi target 

produksi. Faktor penyebab dari kegagalan pemenuhan target produksi 

tersebut adalah terkait permasalahan pada proses produksi. Salah satu 

aktivitas proses produksi yang tidak dapat memenuhi target adalah pada 

bagian perlakuan akhir dimana disini dilakukan sortir produk sehingga 

dapat mengetahui produk yang gagal dan layak dikemas, berikut adalah 

data bukti permasalahannya: 

Tabel 1.1. Data Produksi Roti Bulan Januari 2019 – Juni 2019 

Bulan 
Permintaan 

Roti (buah) 

Produk 

Gagal (buah) 

Produk Layak 

Kemas (buah) 

Prosentase 

Produk Gagal 

Januari 106.981 1.764 105.217 1,000% 

Februari 127.900 1.512 126.388 1,000% 

Maret 105.800 1.701 104.099 1,000% 

April 110.800 1.407 109.399 0,945% 

Mei 100.350 1.785 98.565 1,000% 

Juni 180.945 1.155 179.790 1,000% 

TOTAL 732.776 9.324 723.458 1,000% 

Sumber : Home Industry Roti Matahari (2019) 
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Pada tabel 1.1. diatas, diketahui bahwa produk gagal yang ditemukan 

pada saat sortir di aktivitas perlakuan akhir, prosentase produk gagal rata-

rata sebesar 1% dalam satu bulan. Sehingga, dalam mengatasi hal ini 

observasi pada proses produksi perlu dilakukan dalam menemukan proses 

manakah yang bermasalah sehingga dapat menyebabkan produk cacat. 

Untuk itu, penggunaan pemetaan fungsi waktu dilakukan untuk 

menemukan proses apa saja yang mengalami permasalahan.  

Penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini salah satunya 

adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Rochmaniyah (2017) yang 

meneliti menggunakan metode pemetaan fungsi waktu dalam 

mengidentifikasi pemborosan yang terjadi pada pembuatan onderdil 

motor. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Siti 

Rochmaniyah ini, diketahui terdapat beberapa persamaan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Persamaan tersebut adalah sama sama 

menggunakan metode pemetaan fungsi waktu untuk mengidentifikasi 

proses yang mengalami permasalahan. Hasil penelitian tersebut diketahui 

bahwa mesin peleburan yang kurang dan pekerja yang kurang teliti 

menyebabkan produk yang dihasilkan cacat atau poduk lama.   

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diidentifikasi bahwa 

pada Home Industry Roti Matahari Pasuruan terdapat salah satu faktor 

penghambat saat proses produksi. Oleh karena itu, penting untuk 

melakukan analisis pemetaan fungsi waktu untuk mengidentifikasi proses 

apa yang mengalami permasalahan sehingga berdampak pada produk cacat 
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yang dihasilkan. Setelah itu baru menganalisis faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya keterlambatan waktu tersebut menggunakan 

diagram sebab-akibat. Terakhir adalah memberikan solusi atas 

permasalahan tersebut dengan menggunakan TRIZ. Berdasarkan latar 

belakang permasalahan tersebut, maka judul yang diambil adalah 

“Analisis Proses Produksi Pada Home Industry” Roti Matahari di 

Pasuruan”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diangkat pokok 

permasalahan penelitian ini yaitu: 

1. Proses produksi manakah selain aktivitas perlakuan akhir yang 

mengalami permasalahan keterlambatan waktu pada saat produksi roti 

di home industry roti matahari? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan 

waktu pada saat proses produksi berlangsung? 

3. Rekomendasi atau saran apa yang dapat diberikan dalam mengurangi 

keterlambatan waktu pada proses produksi? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini fokus dalam permasalahan yang dibahas, maka 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Data dan observasi dilakukan pada tahun bulan Januari - Juni 2019. 

2. Penyelesaian penelitian ini menggunakan metode pemetaan fungsi 

waktu, diagram sebab-akibat dan TRIZ 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai 

dalam melakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis keterlambatan waktu yang 

terjadi pada proses produksi roti di home industry roti matahari. 

2. Untuk menganalisa faktor-faktor masalah yang menjadi penyebab 

keterlambatan waktu di dalam proses produksi. 

3. Untuk memberikan rekomendasi bagi home industry roti matahari 

terhadap keterlambatan waktu yang terjadi pada proses produksi. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai kepentingan, diantaranya ialah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan sebagai masukan 

dalam mengatur kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk menemukan solusi keterlambatan waktu. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran bagi 

akademisi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

keterlambatan waktu yang terjadi pada perusahaan. Penelitian ini juga 

dapat digunakan sebagai pengujian atas teori yang muncul pada 

penelitian ini, sehingga berguna untuk mengukuhkan, menolak 

ataupun merevisi teori yang berhubungan. 


