
Fokus strategi operasi Keunggulan bersaing Kebijakan operasi 
Harga Pengiriman Kualitas Fleksibilitas Tanggapan cepat Kepemimpinan biaya Diferensiasi 

Departemen 
terkait 

1 Mutu produk 

  pemilihan bahan baku yang 
sesuai dengan standar 
perusahaan, lem tidak 
mudah mengelupas dan 
tahan lama 

   

Menggunakan bahan baku yang 
berkualitas tinggi dan pemilihan 
bahan baku yang sesuai standar 

perusahaan untuk memperoleh hasil 
yang maksimal 

Bagian 
Quality 
control 

2 Perancang atau 
desain produk 

  

Merancang dan 
menghasilkan produk 

dengan memberikan kualitas 
produk yang terbaik sesuai 
dengan selera konsumen 

Perusahaan mengembangkan jenis 
produk yang baru, dimana pada model 

lama adalah cover album dengan 
hiasan bunga yang ditempel pada 

cover album, sedangkan cover yang 
baru dengan hologram,lebih modern 

dan memiliki warna-warna yang 
menarik. 

  

Kemampuan untuk melakukan 
inovasi atau pengembangan produk 

sesuai dengan mode dan selera 
konsumen, memiliki produk dengan 

corak, bentuk dan warna yang 
menarik dan mampu mengikuti 

perkembangan jaman 

Marketing 
dan 

produksi 

3 
Perancangan atau 
desain proses dan 

kapasitas 

  

 

Mengoptimalkan seluruh faktor yang 
mendukung jalannya proses produksi 
dari bahan baku, mesin, dan peralatan 

maupun karyawan 

 

Menentukan jumlah barang 
yang diproduksi untuk masa 

yang akan datang dengan 
memperhatikan kapasitas 
yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan 

 Produksi 

4 
Perancangan  

atau desain tata 
letak 

  

 

Penyusunan layout mesin produksi 
yang efisien dapat mempercepat 
produksi yang menghemat jarak 

tempuh dan waktu serta adanya bagian 
QC 

 

Melakukan relayout mesin 
produksi terhadap layout 
yang telah ada agar lebih 

efektif dan efisien 

 Produksi 

5 SDM dan sistem 
kerja 

  Memberikan pengawas agar 
lebih disiplin dan lebih 

optimal, serta hasil produksi 
yang didapat sesuai standar 

kualitas 

Melakukan pelatihan karyawan untuk 
meningkatkan disiplin dan kinerja   

Menempatkan atau mempekerjakan 
karyawan sesuai dengan keahlian 

masing-masing. 
Personalia 

6 Pengelolan rantai 
pasokan 

Pembelian bahan 
baku diambil dari 

supplier yang telah 
dipercaya dengan 

harga yang inovatif. 

Pemasok sebaiknya 
mengirimkan pesanan 

tepat waktu agar 
perusahaan tidak 

kehabisan bahan baku. 

Memilih bahan baku yang 
baik sesuai dengan standar 

yang digunakan dalam 
perusahaan. 

Sistem pasokan dilakukan sebelum 
persedian habis minimal 1minggu 

sebelumnya. 
  

Menetapkan salah satu supplier yang 
baik, dengan standar kualitas , harga 
maupun pelayanan terhadap produk 

yang ditawarkan 

PPIC 
(Product 

Plan 
Inventory 
Control) 

7 Persediaan 

Barang yang 
disimpan terlalu 

lama dapat 
mengurangi kualitas 

produk. 

 

Melakukan pemeliharaan 
dengan baik untuk cadangan 
atau persedian bahan baku 
yang ada agar tidak terjadi 
kerusakan pada bahan baku 

  

Persediaan sebaiknya tidak 
terlalu berlebih sehingga 
tidak menimbulkan biaya 

simpan yang tinggi 

Persediaan tidak ditimbun terlalu 
lama yang menyebabkan turunnya 

kualitas bahan baku yang akan 
diproduksi 

PPIC 
(Product 

Plan 
Inventory 
Control) 

8 Penjadwalan  

Pengiriman barang pada 
konsumen yang 

dilakukan perusahaan 
harus  dijadwal agar 
pengiriman barang 
dapat lebih teratur 

 

Membuat penjadwalan produksi untuk 
pembuatan produk yang akan 

diproduksi untuk beberapa minggu 
kedepan dan mengubah jadwal apabila 

mendapat order tak terduga 

Membuat reschedule 
produksi ulang jika 

mendapat order  tak terduga 
untuk memperlancar proses 

produksi 

  -Marketing 
-Produksi 

9 Pemeliharaan 

  
Melakukan pemeliharaan 
mesin secara berkala agar 
tidak ada gangguan pada 

proses produksi dan tahan 
lama 

 

Mempunyai cadangan 
mesin agar pada saat mesin 
berproduksi sedang rusak, 

dapat menggunakan 
cadangan mesin yang ada, 
agar produksi photo album 

tidak terhenti 

Melakukan pemeliharaan 
mesin secara rutin dengan 
pengawasan biaya yang 
ketat agar tidak terjadi 

pengeluaran biaya yang 
tidak seharusnya 

dikeluarkan 

Melakukan pemeliharaan mesin 
secara rutin untuk menghindari 

kerusakan mesin yang dapat 
menghambat proses produksi 

Teknik 
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