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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan 

penelitian ini. Penelitian terdahulu menjelaskan perbedaan dan persamaan 

penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Judul & Nama 

Penulis 
Variabel Penelitian Hasil 

1 (Anik, 

Muhammad : 

2015 ) 

a. Strategi Bersaing 

b. Keunggulan 

Bersaing 

 

 

Strategi operasi Perusahaan digunakan 

Untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan pada industri rokok di 

Kudus. 

2 (Dwiyanti, 

rizda : 2017) 

a. Strategi operasi  

b. SWOT 

Strategi oprasional berpengaruh pada 

perbaikan yang dianggap kurang pada 

suatu perusahaan dan menjadikan 

sebagai perbaikan untuk memuaskan 

pelanggan. 

3 (Eko : 2012) a. Strategi 

Operasional 

b. Strategi bisnis 

 

Strategi Operasional merubah strategi 

yang ada dan bertujuan untuk 

mempertahankan usahanya, agar 

produktivitas tetap berjalan. 

4 (Lina : 2006) a. Strategi operasi 

b. Pemoderanisasi 

Teknologi 

c. Kinerja 

Perusahaan 

Stategi Operasi digunakan untuk 

mengetahui hasil output dari 

perusahaan dan juga dengan adanya 

strategi maka akan memberikan solusi 

dengan memoderanisasikan teknologi 

untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan. 
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5 (Winata, Adi 

: 2015) 

a. Strategi Operasi  

b. Keunggula 

Bersaing 

Strategi operasi digunakan untuk 

mengamati persaingan yang ada 

sehingga dapat ungul dalam persaingan, 

alat analisa yang digunakan 

menggunakan General Structured 

Component Analysis (GSCA) berbasis 

SEM. 

6 (Chen, Yao : 

2018) 

a. Operation strategy 

 

Strategi operasi dapat digunakan untuk 

membedakan alur operasional dalam 

masing-masing alat untuk mendapatkan 

tingkat keamanan. 

7 (Lee, janghee 

: 2013) 

a. Strategi operasi  

b. Peningkatan 

kinerja 

hasil penelitian ini membahas tentang 

pentingnya suatu operasional dalam 

perusahaan untuk menyediakan barang 

dan jasa dengan secara efektif dan 

efisien mengubah input menjadi output 

berfokus pada strategi dan organisasi 

yang berkaitan dengan peran ini. 

8 (Zhao, Haibo 

: 2015) 

a. Strategi kontrol 

b. Strategi Operasi 

Sasaran dari strtaegi operasi-produksi 

yaitu pada mutu, keandalan, kecepatan 

dan biaya. 

9 (Martin, 

Victoria : 

2018) 

 

a. Strategi Operasi 

- Biaya 

- Pengiriman 

- Kualitas 

- Fleksibilitas 

 

Penelitian menganalisis untuk 

mendapatkan keputusan sistem operasi 

untuk memperlancar alur operasi pada 

bangunan properti. 

10 (Lenggogeni 

dan 

Ferdinand 

:2016) 

 

a. Keunggulan 

Bersaing  

b. Keputusan 

Pembelian 

Penelitian ini membahas bahwa harga 

produk yang kompetitif dan kualitas 

produk yang baik maka akan 

menunjang perusahaan untuk unggul 

dalam persaingan. 

Dengan unggulnya perusahaan dalam 

kompetitif, harga yang berkompetitif 

dan kualitas membuat keputusan dalam 

konsumen untuk membeli produk 

perusahaan. 

Sumber : (Anik, Muhammad : 2015 ), (Dwiyanti, rizda : 2017), (Eko : 2012), 

(Lina : 2006), (Winata, Adi : 2015), (Chen, Yao : 2018), (Lee, janghee : 2013), 

(Zhao, Haibo : 2015), (Martin, Victoria : 2018),  (Lenggogeni dan Ferdinand 

:2016) 
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Secara garis besar berdasarkan dari 10 penelitian terdahulu di atas terdapat 

perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah lokasi penelitian, objek penelitian dan variabel yang digunakan, sedangkan 

untuk persamaannya sendiri yaitu pada teknik analisis data, pembahasan 

mengenai strategi operasional, dan jenis penelitian yaitu kuantitatif. 

B. Landasan Teori  

Landasan teori digunakan untuk mendukung penelitian, dan berikut adalah 

beberapa teori yang mendukung penelitian ini: 

1. Definisi Strategi Operasi 

Definisi strategi operasi banyak dikemukakan oleh bebarapa ahli dan 

saling berbeda pendapat tetapi tujuan yang disampaikan sama. Berikut adalah 

beberapa pendapat dari para ahli: 

Jay Heizer dan Barry Render (2012) menyebut strategi operasi adalah 

keunggulan kompetitif yang artinya apabila kompetitor mampu menyediakan 

produk dengan kuantitas yang tinggi maka kompetitor juga harus mampu 

menggunggulkan mutu yang tinggi sebagai patokan. 

Haming dan Mahfud (2011) mendefinisikan strategi operasisebagai alat 

untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan melalui kegiatan operasi-produksi. 

Strategi operasi juga mampu sebagai perumusan keputusan mengenai desain 

proses, pemilihan teknologi produksi, penentuan skala produksi, perencanaan dan 

pengendalian sediaan, serta pemilihan lokasi. 
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Reid dan Sanders (2016) menyampaikan definisi strategi operasi yaitu, 

suatu rencana seperti penetapan desain dan menggunakan sumber ini untuk 

mendukung strategi bisnis. Hal tersebut meliputi, lokasi, ukuran, jenis fasilitas 

yang tersedia, keterampilan pekerja dan diperlukan bakat seperti, penggunaan 

teknologi, diperlukan sistem proses khusus, peralatan khusus dan metode 

pengendalian kualitas. 

Krajewski dan Ritzman (2002), menyebut strategi operasi dengan sebutan 

keunggulan kompetitif, yaitu strategi operasi yang mempunyai tujuan jangka 

panjang serta membutuhkan operasional dan pemasaran untuk mengetahui setiap 

segmen pasar. Menentukan keuntungan operasi agar bisa lebih unggul dari 

kompetitor.  

Davis dan Heineke (2004) menyampaikan bahwa, strategi operasi 

memainkan peran penting dalam menentukan kesuksesan perusahaan atau 

organisasi dalam rangkaian kebijakan jangka panjang. Pengembangan strategi 

operasi mempunyai arti dalam pemberian nilai tambah produk atau layanan yang 

diberikan perusahaan untuk pemenuhan permintaan konsumen. Nilai tambah 

produk atau layanan suatu perusahaan dibentuk melalui prioritas kompetitif atau 

prioritas yang dipilih perusahaan untuk mendukung strategi yang dibentuk. 

2. Indikator Strategi Operasi 

Teori yang dikemukakan para ahli mengenai sangatlah berbeda penjelasan, 

tetapi memiliki persamaan yaitu strategi operasi memiliki indikator yang dimana 

dijelaskan oleh Jay Heizer dan Barry Render (2012), Davis dan Heineke (2004), 



13 

 

 

 

dan  Krajewski dan Ritzman (2002) dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu 

biaya, kualitas, pengiriman, serta fleksibilitas.  

Keempat dimensi tersebut saling keterkatian dan menjadi satu kesatuan 

yang saling memperkuat satu sama lain. Berikut penjelasan mengenai empat 

dimensi strategi operasi:  

a. Biaya  

Slack dan Lewis (2015) menyatakan bahwa untuk perusahaan yang 

bersaing secara langsung pada harga, biaya jelas akan menjadi tujuan kinerja 

utama. Semakin rendah biaya produksi produk dan layanan suatu perusahaan, 

semakin rendah harga bagi pelanggan. Namun bahkan perusahaan yang bersaing 

dalam hal-hal selain harga akan tertarik untuk menjaga biayanya tetap rendah. 

Biaya adalah setiap input keuangan untuk operasi yang memungkinkannya untuk 

menghasilkan produk dan layanan. secara konvensional, input keuangan ini dapat 

dibagi menjadi tiga kategori: 

1) Pengeluaran Operasional 

Input keuangan untuk operasi yang diperlukan untuk mendanai produksi 

produk dan jasa yang sedang berjalan. itu termasuk pengeluaran untuk 

tenaga kerja, bahan baku, biaya sewa dan biaya energi. 

a. Biaya Tenaga Kerja  

Biaya tenaga kerja digolongkan menjadi 2 yakni biaya tenaga kerja 

langsung dan tidak langsung dan juga terdapat biaya tenaga kerja yang 

produktif. 
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“Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat 

diidentifikasikan dengan suatu operasi atau proses tertentu yang diperlukan 

untuk menyelesaikan produk-produk dari perusahaan”.  

Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk 

penggunaan tenaga kerja langsung dalam pengolahan suatu produk dari 

bahan baku menjadi barang jadi. 

Sedangkan Biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan tenaga 

kerja yang terkait dengan produk tetapi tidak secara langsung secara 

langsung terlibat di proses pembuatan produk, dikarenakan bisa 

ditempatkan pada bagian pengawas atau bahkan pemeriksa kualitas 

produk. 

Biaya tenaga kerja produktif yang dimana karyawan digaji sesuai 

dengan kinerjanya atau hasil kerjanya dan hal ini ditujukan untuk menjaga 

kinerja karyawan agar dapat bekerja sesuai prosedur di perusahaan, 

dikarenakan gaji karyawan yang tidak cocok dengan hasil kerjanya akan 

mempengaruhi dan menyebabkan menurunnya tingkat kinerja dari 

karyawan di perusahaan tersebut. 

b. Biaya Bahan Baku 

Biaya Bahan Baku menurut Mardiasmo (2007:45) adalah “Nilai 

uang bahan baku yang digunakan dalam proses produksi dinamakan 

dengan Biaya Bahan Baku” 
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Biaya bahan baku adalah biaya yang digunakan untuk memperoleh 

semua bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi dan dapat 

dikalkulasikan secara langsung ke dalam biaya produksi. 

c. Biaya Sewa 

Kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak lain 

atas jasa pihak lain, yang telah meminjamkan sesuatu (aktiva) untuk 

kepentingan perusahaan. 

d.  Biaya energi 

Kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kepada pihak 

pemberi energi seperti PLN yang memberikan energi listrik untuk 

menunjang jalannya produksi dan energi lainnya seperti PDAM. 

2) Ekspansi Modal 

Input keuangan untuk operasi yang mendanai akuisisi ke fasilitas yang 

menghasilkan produk dan layanannya. Itu termasuk uang yang diinvestasikan 

dalam tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dll. 

3) Modal Kerja 

Input keuangan diperlukan untuk mendanai perbedaan waktu antara arus 

kas keluar yang teratur. Dalam sebagian besar operasi, pembayaran harus 

dilakukan pada berbagai jenis pengeluaran operasional yang diperlukan untuk 

memproduksi barang dan jasa sebelum pembayaran dapat diperoleh dari 

pelanggan. 

Low cost leadership adalah nilai maksimum yang dicapai sesuai dengan 

keinginan pelanggan yang mebutuhkan pengujian sepuluh keputusan manajemen 
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operasi untuk menurunkan biaya dan sesuai keinginan pelanggan yang dinyatakan 

oleh Heizer dan Render (2009).  

Bisa dikatakan bahwa biaya yang rendah berlawanan dengan kualitas atau 

mutu. Dikarenakan hampir sulit dilakukan untuk bisa menghasilkan output produk 

harga murah tapi dengan kualitas yang tinggi. Namun penekanan biaya yang 

minim bisa dilakukan pada produk yang tergolong komoditas, produk komoditas 

tersebut adalah yang tidak memiliki perbedaan dengan produk saingannya itu 

pendapat menurut Haming dan Nurnajamuddin (2011). 

b. Kualitas  

Slack dan Lewis (2015), menyatakan bahwa banyak definisi kualitas 

mengacu pada spesifikasi suatu produk atau layanan, biasanya berarti spesifikasi 

tinggi. kualitas juga dapat berarti spesifikasi yang sesuai, artinya produk dan 

layanan sesuai dengan tujuan, mereka melakukan apa yang seharusnya mereka 

lakukan. Jacobs dan Chase (2015), mengemukakan pendapatnya bahwa ada tiga 

karakteristik produk atau jasa yang akan menentukan kualitas, diantaranya sebagai 

berikut: 

1) Kualitas Desain 

Pada kualitas desain merupakan rangakian fitur yang ada pada produk atau 

jasa tersebut. Hal tersebut menyangkut tentang desain produk atau jasa. Adanya 

kualitas desain yang sesuai bertujuan agar bisa fokus dengan kebutuhan yang 

dibutuhkan pelanggan. Apabila produk atau jasa memiliki desain dan fitur yang 

berlebihan dipandang sebagai produk yang bernilai tinggi. Namun apabila kualitas 
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desain kurang berkualitas akan menurunkan minat pelanggan dibandingkan 

dengan produk yang biasanya lebih tinggi. 

2) Kualitas Proses 

Kualitas proses adalah hal penting terkait dengan keandalan produk atau 

jasa. Kualitas proses bertujuan agar saat memproduksi produk terhindar dari 

kecacatan. Spesifikasi dari produk atau jasa akan menentukan produk yang dibuat. 

Dengan mematuhi spesifikasi agar keandalan produk atau jasa sesuai penggunaan 

sesungguhnya. 

3) Kualitas Pelayanan 

Kualitas pelayanan adalah usaha atau superioritas memenuhi harapan 

pelanggan. Kualitas pelayanan  mencakup kepada produk, jasa, proses, dan 

lingkungan apabila kodisi yang selalu berubah. Kualitas pelayanan bertujuan 

untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. 

Haming dan Nurnajamuddin (2011), menyatakan bahwa sasaran proses 

produksi dari kualitas yaitu supaya output dari barang atau jasa yang ditawarkan 

mampu diterima dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. kualitas produk sangat 

melekat pada konsumen sebagai persyaratan yang nyata akan kebutuhan yang 

diharapkan. Maka dari itu semakin baik kualitas proses produksi, maka semakin 

baik pula mutu yang dihasilkan dari produk tersebut. 

c. Pengiriman  

Menurut Haming dan Nurnajamuddin (2011), pengiriman adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam menyerahkan produk atau jasa 
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lebih cepat daripada perusahaan kompetitor. Kemampuan dalam menyerahkan 

produk atau jasa tersebut lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. 

Ada pepatah yang mengatakan bahwa “waktu adalah uang”. Beberapa 

perusahaan melakukan bisnis dengan menggunakan kecepatan internet sementara 

yang lain berkembang untuk memenuhi kebutuhan pengiriman. Ada tiga 

keunggulan kompetitif yang berhubungan dengan pengiriman, yaitu : (Jacobs dan 

Chase:2015 dan Davis dan Heineke:2004) 

1) Kecepatan Waktu Pengiriman (Fast Delivery Time) 

Kecepatan pengiriman adalah selisih waktu antara awal menerima pesanan 

dan pengisian pesanan yang kemudian dilakukan pengiriman dengan waktu yang 

lebih cepat dari pesaing. 

2) Ketepatan Waktu Pengiriman (On Time Delivery) 

Ketepatan waktu pengiriman yaitu suatu tingkat pengukuran frekuensi 

yang menjanjikan terpenuhinya waktu pengiriman. 

3) Kepercayaan Atas Pengiriman  

Kepercayaan atas pengiriman produk yaitu tingkat pengukuran nilai 

penting agar produk harus dikirim ke konsumen sesuai dengan perjanjian antar 

kedua belah pihak. 

4) Ketersediaan Bahan Baku 

Ketersediaan bahan baku yaitu tingkat pengukuran dimana apabila stock 

yang ada pada perusahaan ada, maka proses produksi akan berjalan dengan lancar 

dan tidak akan menghambat proses produksi dan pesanan pelanggan dapat 

diselesaikan sesuai tepat waktu. 
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d. Fleksibilitas 

Fleksibilitas adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk 

menawarkan berbagai produk atau jasa kepada pelanggan. Elemen yang penting 

dari fleksibilitas adalah kemampuan menawarkan produk yang berbeda dengan 

waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembangkan satu produk baru 

dan mengubah prosesnya dan menawarkan produk tersebut (Jacobs dan 

Chase:2015). 

Namun berbagai hal yang dapat dilakukan operasi tidak sepenuhnya 

menggambarkan fleksibilitasnya. Hal yang sama juga digunakan untuk 

mengartikan kemudahan yang digunakan untuk berpindah di antara kondisi-

kondisi yang memungkinkan. Sebuah operasi yang bergerak cepat, lancar dan 

murah dari melakukan satu hal ke hal lain harus dianggap lebih fleksibel bahwa 

yang hanya dapat mencapai perubahan yang sama dengan biaya yang lebih besar 

dan gangguan organisasi. Ada empat jenis fleksibilitas yang berkontribusi di 

dalam perusahaan, yaitu: (Reid dan Sander : 2016 dan Hill : 2012) 

1) Fleksibilitas Produk atau Layanan 

Kemampuan untuk memperkenalkan dan memproduksi produk atau 

layanan baru atau memodifikasi yang sudah ada sesuai keinginan konsumen. 

2) Fleksibilitas Campuran 

Kemampuan untuk mengubah variasi produk atau layanan yang diproduksi 

oleh operasi dalam periode waktu tertentu. 
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3) Fleksibilitas Volume 

Kemampuan untuk mengubah naik dan turunnya kecepatan jumlah 

produksi dalam penyesuaian perubahan permintaan konsumen. 

4) Fleksibilitas Pengiriman 

Kemampuan untuk mengubah tanggal pengiriman yang direncanakan atau 

diasumsikan. 

5) Fleksibilitas Perkembangan Teknologi  

Kemampuan untuk lebih peka terhadap peningkatan pengetahuan 

teknologi agar dapat menjalankannya dengan benar dan dapat memenuhi 

permintaan konsumen. 

C. Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran berguna untuk memudahkan alur pemikiran yang ada 

di penelitian ini. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor biaya, 

kualitas, pengiriman, serta fleksibilitas strategi operasi dipertimbangkan oleh 

usaha konveksi di Kota Malang. Berikut kerangka penelitian yang akan dijelaskan 

di bawah ini : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pikir 

 

 

 

 

Sumber: Dian Sudarwanto (2013)  
 

Biaya  

kualitas  
Strategi Operasi  

Pengiriman  

Fleksibilitas  
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 Dari kerangka pemikiran diatas, dapat diketahui bahwa keadaan strategi 

operasi pada usaha konveksi di Kota Malang. Dengan empat indikator dimensi 

strategi operasi yang terdiri dari (biaya, kualitas, pengiriman, serta fleksibilitas) 

dipertimbangkan terhadap strategi operasi pada usaha konveksi di Kota Malang 

(Dian Sudarwanto:2013). 

D. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan  sementara terhadap rumusan masalah yang 

harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian (Sugiyono, 2017). Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh (Anik, Muhammad : 2015) mengungkapkan bahwa 

dimensi strategi operasi yang digunakan dalam studi ini adalah strategi efisiensi 

biaya, strategi kualitas, strategi pengiriman dan strategi fleksibilitas berpengaruh 

signifikan terhadap strategi operasi. 

Adapun hasil hipotesis dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

H = Faktor biaya, kualitas, pengiriman, fleksibilitas yang 

dipertimbangkan dalam strategi operasi pada usaha konveksi di 

Kota Malang.  


