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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

Dalam menunjang penelitian yang dilakukan, maka dibutuhkan 

teori-teori yang dapat mendukung suatu penelitian, maka landasan teori 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Proses 

Proses merupakan hal mendasar bagi penciptaan suatu barang 

dan jasa. Proses yang ada pada suatu industri akan menentukan 

aktivitas jangka panjang, sehingga proses yang baik merupakan proses 

yang telah dirancang, dan didefinisikan secara cermat. Oleh karena 

itulah keputusan proses sangat penting bagi industri yang akan 

menentukan suatu strategi, hal ini karena akan menentukan dampak 

yang akan terjadi pada perusahaan di masa mendatang. 

Pada dasarnya proses adalah metode dan teknologi yang 

diimplementasikan dalam mengorganisir input yang dipakai untuk 

menghasilkan output, melalui proses produksi tertentu yang berada di 

bawah kendali manajemen (Haming M. & Nurnajamuddin M. 2011). 

Proses yang dipilih akan berdampak jangka panjang terhadap efisiensi 

dan produksi, serta fleksibilitas, biaya dan kualitas barang yang 

diproduksi (Heizer dan Render, 2015). 

Dengan melihat definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa proses 

adalah metode dan teknologi yang digunakan untuk membuat suatu 
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barang dan jasa dari input hingga output yang akan memiliki dampak 

jangka panjang bagi kelangsungan suatu industri. Hal ini dikarenakan, 

proses yang ada pada industri memiliki dampak berjangka panjang 

terhadap kinerja proses, termasuk efisiensi, efektivitas dan 

produktivitas sistem untuk waktu yang diperlukan guna menghasilkan 

hasil yang diinginkan.  

a. Proses Produksi 

Suatu produk tentunya diciptakan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumennya, sehingga dengan demikian sebuah 

produk yang diciptakan hendaknya menyesuaikan dengan 

kebutuhan dan keinginan para konsumen. Sebelum produk berada 

di tangan konsumen, banyak tahapan atau proses yang telah 

dilalui. Produk-produk tersebut akan melalui sebuah tahapan 

proses transformasi dari input menjadi output.  

Pada dasarnya fungsi dari suatu produksi ialah tempat 

terjadinya proses perubahan secara fisik atas sumber daya 

produksi (input) menjadi keluaran (output), sedangkan proses 

adalah metode dan teknologi yang diimplementasikan dalam 

mengorganisir input yang dipakai untuk menghasilkan output, 

melalui proses produksi tertentu yang berada di bawah kendali 

manajemen (Haming M. & Nurnajamuddin M. 2011). 

Dengan melihat kedua definisi diatas, dapat disimpulkan 

bahwa proses produksi adalah perubahan sumber daya produksi 
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menjadi suatu produk dengan menggunakan metode dan 

teknologi dalam proses produksinya. Dengan pemilihan proses 

produksi yang tepat, diharapkan dapat menghasilkan produk 

sesuai dengan keinginan perusahaan dan konsumen. 

2. Strategi Proses 

Dorongan dalam menciptkan suatu produk yang dapat 

memenuhi kebutuhan manusia ini tercipta mulai dari menemukan 

kebutuhan dan keinginan calon konsumennya. Setelah menemukan 

kebutuhan dan keinginan tersebut, berlanjut pada perancangan desain 

produk atau jasa yang ingin dihasilkan. Rancangan tersebut diuraikan 

kembali dengan menyusun rencana produksi yang akhirnya akan 

diolah melalui proses produksi sehingga terciptalah sebuah produk. 

Ketika memproduksi suatu produk atau jasa, industri hendaknya 

mengetahui sasaran, sumber daya dan kapasitas produksi yang bisa 

dihasilkan agar dapat menentukan strategi apakah yang tepat dalam 

melakukan proses produksinya. Berkaitan dengan strategi, strategi 

menurut Russel dan Taylor (2000) menyatakan bahwa strategi adalah 

visi umum yang menyatukan organisasi, menyediakan acuan 

konsistensi dalam pembuatan keputusan dan akan tetap menjaga 

perusahaan ke arah yang benar (Haming & Nurnajamuddin, 2011). 

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sebuah strategi akan berhubungan 

dengan proses dalam jangka waktu yang panjang sehingga harus 

memperkirakan perubahan apa yang akan terjadi di masa mendatang.  
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Dalam suatu proses produksi yang baik, tentunya memiliki suatu 

strategi agar proses berjalan dengan lancar dan dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Strategi proses memiliki berbagai pengertian, 

menurut Heizer & Render bahwa strategi proses (process strategy) 

merupakan sebuah pendekatan dari organisasi untuk mengubah 

sumber daya menjadi barang dan jasa (Heizer & Render, 2015). 

Sehingga strategi proses bisa juga disebut dengan strategi transformasi 

yang bertujuan untuk menemukan suatu cara dalam memproduksi 

barang atau jasa yang memenuhi  persyaratan dari pelanggan dan 

spesifikasi produk yang ada di dalam batasan biaya dan batasan 

manajerial lainnya (Haming & Nurnajamuddin, 2011).  

Menurut pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa strategi 

proses merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 

merancang dan menciptakan suatu produk atau jasa dengan 

melakukan penyesuaian dengan biaya yang dimiliki dan 

pengimplementasian dari produk yang diinginkan pelanggan. Dari 

sini, dapat diketahui bahwa strategi proses sangatlah penting, karena 

kesalahan dalam perancangan suatu proses ataupun metode kerja yang 

akan digunakan dapat berdampak buruk pada proses secara 

keseluruhan. 

  



12 
 

 

a. Empat Strategi Proses 

Penentuan dalam tipe proses produksi hendaknya 

didasarkan pada beberapa faktor, produk apa yang akan 

diproduksi, yang disesuaikan dengan tinggi rendahnya volume 

maupun variasi dari produk yang dihasilkan. Volume yang 

dimaksud adalah kuantitas dari produk yang dihasilkan, 

sedangkan variasi lebih kepada tingkat fleksibilitas produk yang 

bisa dihasilkan sesuai dengan keinginan pelanggannya. Untuk itu, 

berdasarkan pertimbangan volume dan variasi, ditetapkan empat 

strategi proses menurut Heizer dan Render (2007), serta Jacobs, 

Chase dan Aquilano (2007) yaitu fokus pada proses, fokus 

berulang, fokus pada produk dan yang terakhir adalah fokus pada 

kustomisasi masal, berikut adalah uraiannya (Haming & 

Nurnajamuddin): 

1) Fokus pada Proses 

Fokus pada proses (process focused) merupakan suatu 

organisasi yang proses pengerjaan produknya berfokus pada 

variasi atau banyak ragam produknya, tetapi volume yang 

dihasilkan kecil. Tipe fokus pada proses merupakan suatu 

jenis organisasi manufaktur yang dimana peralatan produksi 

dan tanggung jawab staf manajemennya dijelaskan oleh 

proses produksi, sehingga aktivitas yang ada pada organisasi 
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ini mendapatkan pengawasan ketat dari bagian pengolahan 

produk (Haming & Nurnajamuddin, 2011).  

Jenis organisasi yang tergolong dalam kriteria tipe 

fokus pada proses ini sangat baik bagi industri yang memiliki 

orientasi dominan pada teknologi atau bahan-bahan tertentu, 

dan pabrik yang produksinya memiliki proses yang cukup 

rumit dan padat modal. Sehingga, tipe organisasi ini dituntut 

untuk memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam menghasilkan 

produknya (Heizer dan Render, 2015). Ciri-ciri organisasi 

yang menjalankan produksi yang berfokus pada proses adalah 

sebagai berikut (Haming & Nurnajamuddin, 2011): 

a) Fasilitas di organisasi di sekitar aktivitas atau proses 

khusus, dan alat yang sama fungsinya ditempatkan pada 

ruang yang sama; 

b) Perlengkapan berguna banyak (multipurpose machines 

or equipment) dan dilayani oleh personnel yang terampil 

(skilled labor); 

c) Produk memiliki kelenturan yang tinggi, jenis dan 

mutunya didasarkan pada pesanan pelanggan; 

d) Produk bernilai tinggi dan penggunaan alat produksi 

yang biasa; 
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e) Aliran produk mungkin berubah dan oleh karena itu 

perencanaan dan penjadwalan menjadi suatu tantangan 

tersendiri bagi manajer pengolahan (pabrikasi). 

Strategi proses yang berfokus pada proses ini memiliki 

tanggung jawab kepada kinerja proses yang menciptakan 

suatu produk atau jasa, bukan terhadap produk itu sendiri. 

Fokus pada proses ini bisa kita jumpai pada restoran, rumah 

sakit, bengkel dan mesin bubut.  

2) Fokus pada Produksi Berulang 

Fokus pada produksi berulang atau yang bisa disebut 

dengan proses repetitif (repetitive process) merupakan 

metode produksi yang berulang dari produk tertentu yang 

sama atau keluarga produk. Produk yang sama ini bisa bisa 

berupa produk standar atau yang berupa rakitan dari modul 

(Haming & Nurnajamuddin, 2011).  

Terdapat beberapa manfaat dalam penggunaan metode 

berulang ini, diantaranya adalah mengurangi penyetelan, 

persediaan dan lead time pengolahan dengan menggunakan 

lini produksi, lini perakitan atau sel kerja. Organisasi yang 

menggunakan strategi ini, tidak memerlukan lagi pesanan 

pekerjaan, penjadwalan produksi dan pengendaliannya 

didasarkan pada level produksi hal ini dikarenakan produk 
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diproduksi secara batch (jumlah yang terbatas setiap 

pelaksanaan produksinya) 

Organisasi produksi yang menggunakan metode ini 

diantaranya adalah usaha perakitan mobil dan motor dan 

peralatan rumah tangga. Sedangkan pada organisasi jasa bisa 

pada usaha makanan cepat saji yang menyediakan stock 

makanan dengan tujuan mengantisipasi pesanan yang akan 

diterima.  

3) Fokus pada Produk 

Fokus pada produk (product focused) adalah suatu jenis 

organisasi manufaktur yang dirancang untuk memproses 

produk dengan keseragaman (volume) yang tinggi dan hanya 

memiliki perbedaan (variasi) yang terbatas. Dengan 

keseragaman yang tinggi ini, produk yang diproduksi 

tentunya akan lebih membentuk persediaan, karena tingginya 

produktivitas produksi menjadi lebih dominan ketimbang 

tingkat permintaan konsumen. Tingginya produksi pada 

perusahaan berstrategi ini, membuat perusahaan akan lebih 

berfokus pada sasarannya (Haming & Nurnajamuddin, 2011). 

Sasaran atau konsumen yang dituju menjadi hal yang 

penting bagi perusahaan demi mengimbangi produktivitas 

mereka. Sehingga, perusahaan yang berfokus pada produk 

cenderung untuk lebih peka terhadap kebutuhan pasar, lebih 
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fleksibel dalam pengenalan produk baru mereka, lebih 

mengutamakan inovasi akan suatu produk ketimbang 

perencanaan terkoordinasi maupun pengendalian yang ketat. 

Hal ini yang membuat organisasi ini lebih bertanggung jawab 

pada produk, lini produk maupun segmen pasar dibandingkan 

dengan mesin maupun peralatannya.  

Organisasi seperti ini memiliki kemampuan yang tidak 

dapat dipisahkan untuk menentukan standar dan 

mempertahankan sebuah mutu yang ada (Heizer dan Render, 

2015). Mesin maupun peralatan yang ada pada produksi 

dengan metode ini, harus ditata berdasarkan tahapan 

pengerjaannya. Selain karena bertujuan agar pengerjaannya 

menjadi lebih sistematis, organisasi yang menggunakan 

strategi ini memiliki pengerjaan produksi yang sangat 

panjang dan berkelanjutan sehingga fasilitas penting untuk 

diatur disekitar produk. Sistem produksi inilah yang 

menyebabkan organisasi ini juga bisa disebut dengan proses 

yang berkelanjutan. 

Sebuah fasilitas berfokus pada produk menghasilkan 

volume yang tinggi dan variasi yang rendah, sifat khusus dari 

fasilitas adalah memerlukan biaya tetap yang tinggi, tetapi 

biaya variabel yang rendah, yang menyebabkan tingginya 

penggunaan fasilitas (Heizer dan Render, 2015). Usaha 
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produksi yang berfokus pada produk diantaranya adalah 

industri semen, industri kimia, kilang minyak, pabrik gula 

dan sejenis lainnya.  

4) Fokus pada Kustomisasi 

Kustomisasi massal (mass customization) merupakan 

produk yang diciptakan dengan tingkat volume yang tinggi 

dan keragaman yang besar namun juga berbiaya rendah (low-

cost) yang dapat memenuhi keinginan pelanggan yang 

semakin berbeda. Organisasi yang menggunakan strategi 

kustomisasi massal mampu menghasilkan biaya produk yang 

rendah, dikarenakan volume produksinya yang tinggi, 

sehingga biaya operasional yang dikeluarkan menjadi rendah 

(Haming & Nurnajamuddin, 2011). 

Sehingga dari pengertian diatas dapat disimpulkan 

bahwa kustomisasi massal ini usahanya yaitu menghasilkan 

produk sesuai dengan pesanan pelanggan, seperti pada ciri-

ciri strategi tipe fokus pada proses. Tetapi pada saat yang 

sama juga mampu menghasilkan produk dengan biaya yang 

murah melalui produksi secara massal seperti pada 

karakteristik fokus pada produk. Maka kesimpulan dari 

kustomisasi massal ini adalah produk yang dihasilkan adalah 

produk yang unik dan murah.  
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Kelebihan yang ada pada kustomisasi massal adalah 

mereka mempunyai variasi dari produk dengan volume yang 

tinggi dan terstandarisasi, yang dimana hal ini tidak bisa kita 

dapatkan dari fokus pada proses dan fokus pada produk. 

Untuk dapat memproduksi suatu produk menggunakan 

strategi kustomisasi massal, maka harus didukung dengan 

kemampuan operasional yang canggih. Untuk mendapatkan 

hal itu, maka hubungan antara penjualan, desain, produksi, 

rantai pasokan, dan logistik memiliki hubungan yang ketat 

demi membangun proses produksi yang lincah, tepat dan 

murah sehingga dan dapat menghasilkan produk-produk 

kustom (Heizer & Render, 2015).  

Walaupun terdapat berbagai rintangan namun 

kustomisasi massal atau built to order bukanlah suatu hal 

yang baru dan mendesak bagi kegiatan operasi. Beberapa 

keuntungan yang didapatkan apabila organisasi menerapkan 

sistem kustomisasi massal atau built to order ini, yaitu 

apabila industri dapat memenuhi permintaan pasar maka 

mereka akan mendapatkan pesanan dan bisa tetap berada 

dalam bisnis, selain itu organisasi ini akan mampu memotong 

biaya dari personnel hingga persediaan hingga fasilitas yang 

ada karena peramalan penjualan yang tidak akurat (Heizer 

dan Render, 2011). 
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Berdasarkan keempat tipe proses produksi diatas, dapat 

disimpulkan bahwa dalam setiap proses produksi dapat diterapkan 

salah satu dari keempat jenis proses tersebut, tergantung dari jenis 

produk maupun jumlah produk yang dihasilkan yang masing-

masing strategi memiliki keuntungannya sendiri. Sehingga 

evaluasi sebelum memilih strategi proses adalah hal yang penting 

dan tepat untuk dilakukan agar efektif sehingga diharapkan 

mampu menghilangkan berbagai kendala operasional, 

meningkatkan metode dalam kinerja secara team 

3. Analisis Desain Proses 

Dalam memahami dan menganalisis suatu desain proses, 

tentunya diperlukan alat yang dapat membantu kita dalam 

memahaminya.  Terdapat lima perangkat atau alat yang dapat 

digunakan dalam memahami atau menganalisa desain proses, yaitu 

diagram alur, pemetaan fungsi waktu, pemetaan arus nilai, grafik 

proses dan perencanaan layanan. Beberapa perangkat tersebut 

merupakan suatu cara atau alat yang digunakan dalam memahami 

suatu proses (Heizer dan Render, 2015). 

Diagram alur (flowchart) adalah sebuah gambar yang digunakan 

untuk menganalisis perpindahan dari orang atau bahan materi. 

Pemetaan fungsi waktu (time-function mapping) adalah sebuah 

diagram alur dengan waktu yang ditambahkan pada sumbu horizontal. 

Pemetaan arus nilai (value-stream mapping) adalah sebuah proses 



20 
 

 

yang membantu manajer memahami bagaimana menambahkan nilai 

dalam arus bahan material dan informasi melalui keseluruhan proses 

produksi. Grafik proses (procss chart) adalah grafik yang 

menggunakan simbol-simbol untuk menganalisis pergerakan orang 

atau material. Perencanaan layanan (bluepinting services) adalah 

sebuah teknik analisis proses yang berfokus pada pelanggan dan 

hubungan yang terjadi dengan pelanggan (Heizer dan Render, 2015).  

Masing-masing alat analisis ini memiliki kelebihan dan 

kekurangannya masing-masing. Sehingga, dalam membantu 

memahami proses produksi pada home industry roti matahari 

Pasuruan, alat analisis yang diputuskan adalah dengan menggunakan 

pemetaan fungsi waktu atau pemetaan proses (time-function mapping 

or process mapping). 

a. Pemetaan Fungsi Waktu 

Berbagai aktivitas yang dilakukan dalam suatu proses mulai 

dari input hingga output tentunya pernah mengalami suatu 

kendala atau permasalahan. Permasalahan dapat terjadi pada suatu 

maupun beberapa aktivitas yang dilakukan dalam proses produksi 

itu berlangsung. Untuk itu, industri yang baik hendaknya segera 

menemukan penyebab masalah itu terjadi dan mencarikan solusi 

atas permasalahan tersebut. Salah satu alat yang dapat digunakan 

adalah pemetaan fungsi waktu atau time-function mapping. 



21 
 

 

Pemetaan fungsi waktu ini merupakan gambar yang 

menunjukkan alur dari suatu pemindahan bahan materi, produk 

atau orang yang ditandai dengan penambahan waktu pada sumbu 

horizontalnya. Pada diagram pemetaan fungsi waktu terdapat 

simpul yang menunjukkan suatu aktivitas dan tanda panah yang 

menunjukkan arah dari suatu aktivitas dan ditandai dengan waktu 

yang terdapat pada sumbu horizontal. Manfaat dari penggunaan 

alat analisis ini adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan 

hal-hal yang tidak diperlukan, misalnya suatu tindakan yang 

berulang ataupun penundaan yang terjadi pada proses (Heizer dan 

Render, 2015). 

Berdasarkan penjabaran diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa pemetaan fungsi waktu sangat berguna dalam melihat dan 

menganalisis tahapan proses produksi yang memiliki 

permasalahan yang mengalami suatu pemborosan waktu, hal ini 

karena pada dasarnya pemetaan fungsi waktu adalah untuk 

menghilangkan pemborosan. 

4. Analisis Desain Layanan 

Pada penggunaan problem solving tools suatu layanan, masih 

memiliki kekurangan didalam menyelesaikan masalah dan identifikasi 

proses desain. Sebaliknya, banyak penelitian yang fokus terhadap 

pengembangan dan perbaikan layanan baru secara keseluruhan. Pada 

teori Hartono, dalam mendesain suatu layanan dibandingkan empat 
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service design tools, dimana terdapat alat service blueprint, QFD, 

RCA dan TRIZ. 

Menurut Zhang, et al., (2003), QFD (quality function 

deployment) berguna untuk mengidentifikasi masalah dalam desain 

layanan, namun masih sering belum menyarankan solusi yang efektif 

dalam mengeliminasi kontradiksi tanpa mengkompromi konflik yang 

terjadi. RCA (root cause analysis) adalah sebuah alat untuk 

mengidentifikasi kegagalan potensial dalam suatu layanan, yang dapat 

memberikan solusi pencegahan berdasarkan pengalaman masa lalu 

dan fokus pada optimasi proses yang ada (Hartono, Markus dkk., 

2018). 

TRIZ telah terbukti efektif dan efisien dalam menyelesaikan 

masalah teknikal dalam produk, namun juga memiliki potensi dalam 

penerapan masalah non teknis di kedepannya. Sehingga TRIZ 

merupakan sebuah solusi inovatif atas permasalahan yang memberi 

kepuasan bagi pengguna. Hal ini dikarenakan metode TRIZ 

merupakan perumusan solusi terstruktur dengan integrasi sekumpulan 

definisi masalah dan penyelesaiannya disusun berdasarkan analisis 

paten. 

a. TRIZ 

Perusahaan yang mengharapkan kualitas yang baik tentunya 

perlu memahami beberapa strategi atau alat yang digunakan untuk 

menilai kualitas produk itu sendiri. Dalam ujung pencarian 
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strategi, tentunya dibutuhkan sebuah proses penyelesaian 

masalah, salah satunya adalah dengan menggunakan metode 

TRIZ. 

TRIZ merupakan suatu metode yang berasal dari Rusia 

yang merupakan singkatan dari Teoriya Reheniya 

IzobreatateIskikh Zadact yang memiliki arti dalam bahasa Inggris 

Theory of Inventivie Problem Solving. Penemu TRIZ adalah 

Genrikh Althshuller pada tahun 1946. TRIZ merupakan metode 

dalam menghasilkan berbagai alternatif solusi inovatif yang 

memperhatikan unsur kontradiktif yang berupaya dalam mencapai 

suatu win-win solusi (Hartono, Markus dkk., 2018).  

Manfaat menggunakan TRIZ menurut Ilevbare et al. (2013), 

adalah pendekatan masalahnya terstruktur sehingga memudahkan 

identifikasi dan memperjelas permasalahan, membantu proses 

perancangan ide untuk inovatif solusi yang pernah diterapkan 

sebelumnya, resolusi dari permasalahan dan menghasilkan solusi 

inovatif serta pengembangan baru hingga penerapan usulan solusi 

tersebut (Hartono, Markus dkk., 2018). Menurut Chai et al., 

(2005) proses perbaikan  dengan metode TRIZ memiliki tiga 

tahapan sebagai beikut (Hartono, Markus dkk., 2018): 

1) Pendefinisian masalah (problem difinition). Tahapan ini akan 

dijabarkan mengenai penyebab permasalahan pada atribut 

yang ingin diperbaiki yaitu dengan menggambarkan model 
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sebab-akibat dari atribut yang ingin diperbaiki untuk 

mengetahui apa saja yang berpengaruh terhadap terjadinya 

permasalahan pada atribut serta kontradiksi yang muncul dari 

hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Serta 

menentukan prameter yang ingin ditingkatkan atau 

dieliminasi; 

2) Resolusi masalah (problem resolution). Pada tahapan ini akan 

dicari kontradiksi yang muncul dari atribut yang ingin 

diperbaiki untuk kemudian diminimalkan sehingga 

didapatkan solusi perbaikan. Kontradiksi yang ditemukan 

kemudian diminimalkan atau dieliminasi dengan 

menggunakan 4 separation pinciples dan 40 principles of 

invention sehingga, dapat menemukan solusi pebaikan. Pada 

tahap ini, 39 parameter teknis diterapkan pada parameter 

yang ingin diubah serta kontradiksi apa saja yang muncul. 

3) Evaluasi solusi (solution evaluation). Pada tahapan ini 

dilakukan evaluasi terhadap solusi yang telah didapatkan. 

Penentuan solusi permasalahan tersebut dilakukan 

berdasarkan 40 prinsip inovatif TRIZ yang berada pada titik 

temu contradiction marix dari kontradiksi yang terjadi. Hal 

ini bertujuan untuk megetahui solusi perbaikan mana saja 

yang layak dan memungkinkan untuk diaplikasikan 

berdasarkan kelayakan situasi, kondisi dan biaya. 
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5. Kualitas 

Menurut Arnold Palmer Hospital, kualitas adalah tonik yang 

sangat bagus untuk meningkatkan operasional. Kualitas sangatlah 

penting bagi indutri baik itu di jasa ataupun produksi dalam 

meningkatkan keuntungan. Hal ini dikarenakan kualitas atau 

kurangnya kualitas mempengaruhi keseluruhan organisasi mulai dari 

pemasok sampai ke pelanggan, mulai dari desain produk hingga 

sampai ke pemeliharaan. Untuk itu, kualitas menjadi faktor yang 

penting dalam keberlangsungan industri. 

Kualitas (quality) menurut American society for Quality adalah 

keseluruhan fitur dan karakteristik sebuah produk atau jasa yang 

mengandalkan pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan 

yang dijanjikan dan tersirat. Namun, bagi para pengguna atau 

konsumen kualitas merupakan sesuatu yang terlihat pada mata yang 

melihatnya. Sedangkan kualitas berdasarkan produk adalah variabel 

yang tepat dan dapat diukur (Heizer dan Render, 2015). 

Setelah melihat definisi di atas, kualitas penting bagi para 

industri. Dengan membuat produk secara benar sejak awal, maka para 

industri telah meningkatkan dua keuntungan, yaitu keuntungan 

penjualan dan keuntungan biaya. Keuntungan penjualan karena 

meningkatkan respons, harga yang fleksibel dan meningkatkan 

reputasi sedangkan keuntungan menurunkan biaya adalah 
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meningkatkan produktivitas, mengurangi pengerjaan kembali dan 

mengurangi biaya jaminan. 

a. Alat dari TQM 

Manajemen kualitas total (total quality management-TQM) 

merupakan proses yang mewajibkan proses perbaikan yang tidak 

pernah berhenti, hal ini mencakup orang, peralatan, pemasok, 

material dan prosedur. Sehingga, manajemen kualitas total 

merupakan manajemen dari keseluruhan organisasi sehingga 

unggul di segala aspek dari barang dan jasa yang penting bagi 

pelanggan (Heizer dan Render, 2015). 

Pada TQM, W. Edwards Deming menggunakan 14 poin 

dalam mengindikasikan TQM. Setelah dikembangkan lagi, terdapat 

tujuh konsep yang dikembangkan untuk program TQM yang 

efektif. Tujuh alat itu ialah perbaikan berkelanjutan, six sigma, 

pemberdayaan karyawan, tolok ukur, tepat waktu, konsep Taguchi, 

dan pemahaman alat TQM. Pada pemahaman alat TQM inilah 

dibagi lagi menjadi tiga, yaitu alat untuk menghasilkan ide, alat 

untuk mengatur data dan alat untuk mengidentifikasi masalah. 

Alat untuk menghasilkan ide pada pemahaman TQM ada tiga 

yaitu lembar periksa, diagram pencar dan diagram sebab akibat. 

Alat untuk mengatur data ada dua yaitu grafik pareto dan diagram 

alur. Alat untuk mengidentifikasi masalah adala dua yaitu 

histogram dan diagram kendali proses statistik. Pada penelitian ini, 
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alat diagram sebab-akibat digunakan untuk melihat kemungkinan 

suatu permasalahan 

b. Alat Sebab-akibat 

Dalam dunia perindustrian, tentunya terdapat berbagai 

permasalahan selama memproduksi suatu barang, dan 

permasalahan itu bisa disebabkan oleh beberapa hal yang 

memicunya. Untuk menganalisa suatu penyebab permasalahan itu 

tentunya terdapat berbagai metode yang bisa digunakan. salah 

satunya diagram sebab-akibat (cause-and-effect diagram) juga 

dikenal dengan diagram ishikawa atau diagram fish-bone.  

Diagram sebab akibat adalah alat atau teknik yang skematis, 

yang digunakan untuk melihat kemungkinan tempat masalah 

kualitas (Heizer dan Render, 2015). Sehingga dapat kita simpulkan 

bahwa diagram sebab-akibat ini adalah alat analisis yang 

membantu untuk mengidentifikasi, memilah dan menampilkan 

beberapa kemungkinan penyebab yang mempengaruhi timbulnya 

masalah tersebut. Dengan menampilkan beberapa kemungkinan 

terjadinya suatu masalah, maka diharapkan kita mampu mengetahui 

akar penyebab atau dasar dari suatu masalah yang terjadi. 

Untuk melihat penyebab kemungkinan terjadinya suatu 

masalah, manajer operasional memulai dengan menggunakan 

empat kategori, yaitu material (material), mesin (machine) atau 

peralatan, tenaga kerja (man) dan metode (method). Keempat M ini 
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adalah penyebab (Heizer dan Render, 2015). Penyebab masalah 

atau yang bisa disebut dengan faktor ini (4M) akan digambarkan 

seperti bentuk tulang ikan secara vertikal. Selanjutnya, dari 

penyebab masalah atau faktor ini akan dicari kemungkinan 

terjadinya penyebab masalah tersebut, dan akan digambarkan 

dengan bentuk menyamping seperti bentuk duri ikan. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu atau penelitian historis merupakan penelitian 

dengan kegiatan penyelidikan, pemahaman dan penjelasan terhadap 

keadaan yang telah lalu. Sehingga tujuan dari penelitian terdahulu adalah 

mencari suatu kesimpulan mengenai sebab-sebab, dampak atau 

perkembangan dari kejadian yang telah lalu sehingga dapat digunakan 

untuk menjelaskan kejadian sekarang dan antisipasi dari kejadian yang 

akan mendatang (Kuncoro, Mudrajat, 2013). Penelitian terdahulu 

digunakan sebagai refrensi atau acuan dalam menunjang penelitian yang 

dilakukan, diantaranya adalah: 

1. Penelitian menggunakan metode pemetaan fungsi waktu. 

Penelitian oleh Siti Rochmaniyah (2017). Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan 

waktu yang terjadi di home industry Cosh Onderdil Motor. Analisis 

pemborosan waktu ini dilakukan dengan menggunakan metode 

pemetaan fungsi waktu. Hasil yang diperoleh dari studi ini adalah 

lamanya waktu menunggu pada proses produksi sebelumnya, yang 
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terdapat pada aktivitas proses peleburan logam, pembubutan, 

pewarnaan produk dan penumpukan produk digudang. Sehingga 

strategi yang direkomendasikan adalah dengan menambahkan mesin-

mesin dan mengerjakan produksi yang sejenis sekaligus.  

Penelitian oleh Damar Suryo Bowo (2018). Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan 

permasalahan waktu dan usulan untuk mencegah terjadinya 

permasalahan waktu pada pembuatan suku cadang mesin di PT. 

Sumber Teknik Sentosa. Analisis pemborosan waktu ini dilakukan 

dengan menggunakan metode pemetaan fungsi waktu, diagram sebab-

akibat (cause and effect diagram) dan FMEA. Hasil yang diperoleh 

dari studi ini adalah permasalahan terletak pada faktor manusia, 

material, mesin dan metode. Dengan ini, rekomendasi yang diberikan 

adalah selalu memperhatikan proses produksi, menambah jumlah 

pekerja sesuai dengan jumlah mesin, membeli dan menyediakan jig, 

memperbaiki clamp mesin yang rusak dan melakukan perawatan 

secara rutin dan menyeluruh.  

2. Penelitian menggunakan metode diagram sebab-akibat.  

Penelitian oleh Trismi Ristyowati, dkk (2017). Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk  meminimisasi waste proses pembuangan 

sarung tangan golf dengan konsep lean manufacturing di PT. Sport 

Glove Indonesia. Analisis minimisasi waste ini dilakukan dengan 

menggunakan metode lean manufacturing, VSM dan diagram sebab-
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akibat. Hasil yang diperoleh dari studi ini adalah pemborosan terjadi 

pada lantai produksi berupa cacat pada proses jahit sebesar 76,8% dari 

total jumlah cacat dan pemborosan (waste) dan banyaknya waktu 

menunggu (waste). Untuk itu, rekomendasi perbaikan adalah dengan 

menambahkan pekerja pada proses jahit, perawatan prefentive, dan 

melakukan pengaahan dan pengawasan kepada pekerja. 

Penelitian oleh Ineke Kesuma Ningsih, dkk., (2015). Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menentukan presentase jenis keusakan 

produk, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan menentukan 

ambang batas kerusakan yang ditetapkan oleh perusahaan di Barokah 

Bakery Lahat. Analisis mutu fisik ini dilakukan dengan menggunakan 

metode statistical processing control (SPC) dan diagram sebab-akibat. 

Hasil yang diperoleh dari studi ini adalah produk roti manis yang 

mengalami pecah mencapai 1,53% yang disebabkan oleh faktor-faktor 

tenaga kerja, mesin, lingkungan, bahan baku dan metode operasi. 

Sehingga, rekomendasi perbaikannya yaitu pengisian isi roti yang 

takaran isi tidak menentu, pembentukan adonan kurang hati-hati 

sehingga kulit roti rentan sekali pecah dan isi roti keluar. 

3. Penelitian menggunakan metode TRIZ. 

Penelitian oleh Bryan Timur Putra Pamungkas, dkk., (2017). 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari faktor-faktor 

penyebab terjadinya kecacatan produk dan usulan perbaikan untuk 

mengurangi kecacatan produk di Foldable Lens Folder. Perbaikan 



31 
 

 

kualitas ini dilakukan dengan menggunakan metode TRIZ. Hasil yang 

diperoleh dari studi ini adalah kondisi mesin yang sudah cukup tua, 

kedisiplinan atau kepatuhan operator dan material yang tidak 

berkualitas serta metode yang digunakan. Sehingga perbaikan yang 

direkomendasikan yaitu membuat jadwal maintenance mesin secara 

berkala, pembuatan jadwal pelatihan, pemberian sanksi bagi pelanggar 

dan pemeriksaan atau pengecekan material terlebih dahulu sebelum 

proses produksi juga membuat SOP (standard operating process). 

Penelitian oleh Angelica Dwi Putri, dkk., (2018). Tujuan dari 

penelitian ini adalah mengetahui jenis kecacatan, faktor-faktor 

penyebab dan memberikan usulan dalam mengurangi kecacatan 

produk pada pembuatan Al-Qur’an di PT. Sygma Exa Grafika. 

Perbaikan kualitas ini dilakukan dengan menggunakan diagram sebab-

akibat dan TRIZ. Hasil yang diperoleh dari studi ini adalah terdapat 

jenis-jenis kecacatan seperti cat warna pudar, cacat tidak rata, 

mengkerut dll. yang disebabkan oleh skill operator berbeda-beda, 

konsentrasi kerja menurun, dll. Sehingga, usulan pebaikan yang 

diberikan adalah membuat rancangan checksheet, panduan setting 

mesin pada proses pembuatan Al-Qur’an, dll.  
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C. Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori sebelumnya, maka kita dapat membuat sebuah 

kerangka pikir. Kerangka pikir atau kerangka teoritis adalah pondasi 

utama pada suatu proyek penelitian itu ditujukan. Sehingga hubungan 

antara satu variabel dengan variabel yang lain secara logis dijabarkan, 

dikembangkan dan dielaborasi dan perumusan masalah yang telah 

diidentifikasi melalui proses wawancara, observasi dan survei literatur 

(Kuncoro, Mudrajat, 2013). Maka dari itu, kerangka pikir pada penelitian 

ini adalah: 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir 

Sumber : Heizer dan Render (2015) 

Kerangka pikir diatas, pada gambar 2.1. menjelaskan tentang 

penelitian pada home industry Roti Matahari Pasuruan. Metode yang 

digunakan adalah pemetaan fungsi waktu yang berfungsi untuk 

Pemetaan 

Fungsi 

Waktu: 

1.Aktivitas 

Dasar 

2.Waktu 

Target 

3.Waktu  

Dasar 

Faktor 

Penyebab: 

1. Manusia 

2. Metode 

3. Material 

4. Mesin 

Proses Perbaikan TRIZ: 

1. Identifikasi  

Permasalan. 

a) Tujuan sistem 

b) Fungsi 

elemen utama 

c) Deskripsi 

sistem 

d) Prosedur 

Operasi 

e) Keluhan 

masalah  

f) Kakteristik 

yang ingin 

ditingkatkan 

2. Solusi Perbaikan 

a) Karakteristik 

yang 

ditingkatkan 

b) Kontradiksi 

yang timbul 

c) Improvong 

features dan 

worse features 

 

3. Penentuan  

Solusi  
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menemukan dan mengidentfifikasi proses yang mengalami keterlambatan 

waktu. Setelah ditemukannya proses yang bermasalah, maka selanjutnya 

akan diidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu 

masalah tersebut dengan menggunakan diagram sebab-akibat dengan 

mengunakan empat penyebab yaitu manusia, material, mesin dan metode. 

Setelah mengetahui faktor penyebab terjadinya suatu masalah, maka 

dibutuhkan solusi agar dapat meminimalisir permasalahan tersebut dengan 

menggunakan metode TRIZ dengan menentukan penyebab permasalahan, 

solusi perbaikan dan penentuan solusi.  


