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Halaman Motto  
 
 
 

 

Siapa yang mengerjakan kebaikan hari ini,  
dia mempersiapkan keberuntungan hari esok    
(”Anyone who does good today is preparing                               

the luck of tommorow”) 
 
 

Tanpa akal budi, kerajinan dan                      
ketekunan pun tak ada gunanya                      

(“Without brains, even diligence has no use”) 
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Seluruh Anggota Keluargaku... 

Semua Orang yang Kukasihi.... 
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ABSTRAK 

 
Untuk memenangkan persaingan, sebuah perusahaan harus menyusun 

strategi. Strategi ini merupakan salah satu kegiatan yang penting bagi perusahaan 
untuk tetap hidup dalam dunia persaingan. Salah satu strategi yang dapat disusun 
oleh perusahaan yaitu strategi operasi. Pentingnya strategi operasi bagi sebuah 
perusahaan adalah sebagai alat untuk memenangkan persaingan dan supaya 
perusahaan memiliki keunggulan bersaing dibandingkan pesaingnya yang sejenis 
sehingga konsumen tetap menjadi konsumennya yang loyal dan perusahaan 
tersebut dapat tetap eksis dan sukses ditengah persaingan yang semakin 
kompetitif. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan 
penyewaan terpal adalah perusahaan Terpal LIONG. Selama ini perusahaan terpal 
”Liong” memiliki keunggulan bersaing  differensiasi pada kualitas terpal yang 
dihasilkan. Maka melakukan implementasi strategi operasi adalah hal yang sangat 
penting untuk dilakukan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat 
dewasa ini. Dan dengan berdasarkan pada keunggulan bersaing kualitas tersebut 
pada penelitian ini akan dikaji ulang apakah memang telah tepat atau belum dalam 
menghadapi persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan. Berdasarkan pada uraian 
tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Analisis 
Strategi Operasi Pada Perusahaan Terpal LIONG”. 

Berdasarkan uraian keadaan yang terjadi pada perusahaan yang peneliti 
sajikan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan :  (1) Bagaimanakah 
penerapan kebijakan operasi yang telah dilakukan oleh Perusahaan Terpal 
LIONG? (2) Bagaimanakah fokus strategi operasi Perusahaan Terpal LIONG?   
(3) Apakah keunggulan bersaing differensiasi (kualitas) yang sesuai diterapkan 
pada Perusahaan Terpal LIONG? 

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui penerapan sembilan 
kebijakan operasi yang telah dilakukan oleh Perusahaan Terpal LIONG. (2) Untuk 
mengetahui fokus strategi operasi Perusahaan Terpal LIONG. (3) Untuk 
mengetahui keunggulan bersaing differensiasi (kualitas) apakah telah sesuai pada 
Perusahaan Terpal LIONG. 

Perusahaan yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan terpal 
LIONG yang berlokasi di Jalan Widosari V, No. 8, Semarang. Perusahaan ini 
bergerak di bidang produksi dan penyewaan terpal. Adapun alasan dipilihnya 
perusahaan terpal LIONG ini karena usaha ini telah mampu bertahan bahkan 
mengalami peningkatan di tengah-tengah persaingan yang semakin ketat sehingga 
perlu diindentifikasi strategi operasinya. Jenis data pada penelitian ini adalah data 
primer. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 
wawancara. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 
deskriptif kualitatif. 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan kebijakan operasi 
yang telah dilakukan oleh Perusahaan Terpal LIONG meliputi sepuluh kebijakan 
yaitu kualitas, desain barang dan jasa, desain proses dan kapasitas, lokasi, desain 
tata letak, manusia dan sistem kerja, manajemen dan rantai pasokan, persediaan, 
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penjadwalan dan pemeliharaan. (2) Terdapat dua fokus strategi operasi, yaitu 
fleksibilitas dan kualitas. (3) Keunggulan bersaing diferensiasi (kualitas) selama 
ini sudah cukup sesuai dengan kebijakan operasi yang diterapkan pihak 
perusahaan terpal LIONG. Diferensiasi merupakan keunggulan bersaing yang 
membedakannya dengan perusahaan sejenis lainnya, yaitu kualitas produk 
terpalnya, sistem pelayanan yang baik, sistem kerja karyawan yang teratur, 
pasokan tepat waktu, dan manajemen pemeliharaan yang baik. Terdapat dua 
strategi khusus atau fokus strategi operasi yang dapat dilakukan, yaitu melalui 
fleksibilitas dan kualitas. Fleksibilitas yang  dilakukan antara lain adalah dengan 
memiliki sistem pelayanan yang baik, biaya dan waktu yang fleksibel, sistem 
kerja yang teratur, pasokan tepat waktu, dan manajemen pemeliharaan yang baik. 
Sedangkan untuk fokus kualitas dilakukan dengan memproduksi terpal yang 
berkualitas baik dan tahan lama. 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 
adalah sebagai berikut: Sebaiknya pihak perusahaan terpal LIONG dapat 
mempertahankan fokus strategi kualitas dan menerapkan fokus strategi 
fleksibilitas yang selama ini diterapkannya untuk mencapai keunggulan bersaing 
diferensiasi yang membedakannya dengan pesaingnya sejenis. Hal ini dapat 
dilakukan dengan mempertahankan kualitas produk terpalnya yang lebih baik 
daripada pesaing, dan menerapkan fokus strategi fleksibilitas yaitu dengan 
menerapkan pelayanan yang lebih baik kepada konsumennya, menerapkan sistem 
kerja karyawan yang teratur, mengirim barang tepat waktu, mempertahankan 
pemeliharaan hubungan yang baik dengan konsumen, karyawan dan memeliharan 
peralatan produksi supaya tahan lama. 
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