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ABSTRAK 

Prabowo, Muhammad Wahyu Agung. 2019. Analisis Produksi dan Antrian Rumah 

Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo. Pembimbing Iza 

Hanifuddin, Ph.D. 

Kata kunci : Sate Ayam, Produksi, Antrian 

Rumah  makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo ialah 

perusahaan bisnis yang bergerak di bidang makanan atau. Berdasarkan pengamatan 

dan wawancara sebelum penelitian, pelayanan yang diberikan Rumah Makan Sate 

Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo belum dapat memenuhi kualitas 

pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. Hal ini terjadi dengan adanya komplain 

dari konsumen mengenai pelayanan yang diberikan karyawan.  Dalam pelaksanaan 

pelayanan, karyawan melakukan kesalahan dalam mengantar pesanan makanan dan 

lamanya pelayanan karyawan dalam penyajian sate, kejadian ini menunjukkan 

pelayanan yang tidak tepat dan akurat. Hal ini dapat menimbulkan citra yang kurang 

baik terhadap perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan : (1) Untuk 

mengetahui pelaksanaan produksi di Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun 

Nologaten Ponorogo. (2) Untuk mengetahui pelayanan antrian konsumen Rumah 

Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun 

Jenis penellitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara (interview) dan dokumentasi. 

Dari hasil penelitian, setelah melakukan pengumpulan data dan analisis dapat 

disimpulkan : (1) Pelaksanaan proses produksi sate ayam H. Tukri Sobikun 

Nologaten Ponorogo yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengawasan sudah diterapkan dengan baik. Namun, proses produksi sate ayam 

masih dibilang kurang maksimal, hal ini disebabkan karena adanya komplain dari 

konsumen terkait lamanya penyajian sate dari pelayan. (2) Rumah Makan sate ayam 

menggunakan sistem antrian dengan model Single panel-single phase. Dengan sistem 

satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan sistem 

antrian. Namun sistem antrian belum diterapkan dengan baik oleh karyawan. Hal ini  

ditunjukkan ketidakakuratan karyawan dalam melayani konsumen 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh 

perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Pelayanan dalam hal ini 

diartikan sebagai jasa atau service yang disampaikan oleh pemilik jasa yang 

berupa kemudahan, kecepatan, hubungan, kemampuan, dan keramahtamahan 

yang ditunjukkan melalui sikap dan sifat dalam memberikan pelayanan untuk 

kepuasan konsumen. Secara umum pelayanan dapat diartikan dengan 

melakukan perbuatan yang hasilnya ditujukan untuk kepentingan orang lain, 

baik perorangan maupun kelompok, atau masyarakat. Sedangkan menurut 

Gronroos dalam Ratminto, pelayanan adalah suatu aktivitas atau rangkaian 

aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi 

sebagai akibat adanya interaksi antar konsumen dengan karyawan atau hal-hal 

yang disediakan oleh organisasi pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk 

memecahkan permasalahan konsumen atau pelanggan. Sedangkan menurut 

Sinambela, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam 
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suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya 

tidak terkait pada suatu produk secara fisik.1 

Produksi adalah sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan baik 

berbentuk barang maupun jasa dalam suatu periode waktu yang selanjutnya 

dihitung sebagai nilai tambah bagi perusahaan. Kemampuan suatu organisasi 

dalam mengasilkan produktivitas yang tinggi artinya memperlihatkan 

kemampuan manajer bagian produksi dalam mengkoordinasikan seluruh 

elemen yang ada dalam usaha mendukung terbentuknya produktivitas dan 

produktivitas yang baik adalah yang memiliki jual di pasar.2 

Sistem antrian antrian merupakan suatu kejadian yang biasa terjadi 

dikehidupan sehari-hari. Menunggu di depan kasir untuk mendapatkan 

pesanan makanan merupak suatu kejadian yang sering ditemui. Antrian 

tersebut pada  umumnya disebabkan oleh kebutuhan layanan melebihi 

kapasitas pelayanan ataupun fasilitas pelayanan, sehingga konsumen yang 

datang tidak segera mendapat pelayanan yang disebabkan kesibukan layanan. 

pada hal ini penambahan layanan dan fasilitas layanan dapat ditambahkan 

untuk mengurangi antrian dan mencegah timbulnya antrian.    

Sate ayam merupakan salah satu jenis makanan khas yang berasal dari 

daerah Ponorogo. Sate adalah makanan yang terbuat dari  potongan daging 

                                                             
1 Freddy Rangkuti, Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing 

Communication, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), 23. 
2 Irham Fahmi, Manajemen Produksi dan Operasi (Bandung: Alfabeta, 2012), 3. 
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yang dipotong kecil-kecil dan ditusuki dengan tusukan sate yang terbuat dari 

lidi, setelah itu dibakar menggunakan bara arang kayu, kemudian disajikan 

dengan berbagai macam bumbu sate yang tergantung dengan variasi resep 

sate. Masakan sate menjadi beraneka ragam sesuai dengan khas daerah 

masing-masing, misalnya sate madura, sate padang, sate almongan dan 

sebagainya. Bahan baku sate yang awalnya terbuat dari daging kambing 

sekarang beraneka macam sesuai dengan selera, misalnya sate ayam, sate 

kerang, sate kelinci dan sebagainya. 

Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo 

ialah perusahaan bisnis yang bergerak di bidang makanan. Pelayanan yang 

diberikan Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo 

belum dapat memenuhi kualitas pelayanan yang diharapkan oleh konsumen. 

Hal ini terjadi dengan adanya komplain dari konsumen mengenai pelayanan 

yang diberikan karyawan. Dalam pelaksanaan pelayanan, karyawan 

melakukan kesalahan dalam mengantar pesanan makanan. Hal  ini akan 

berdampak pada konsumen, sehingga konsumen merasa dirugikan.3 Kejadian 

ini menunjukkan pelayanan yang tidak tepat dan akurat. Dalam proses 

pembuatan sate tersebut banyak ditemukan kendala antara lain: perlunya 

ketekunan, kesabaran dan keterampilan dalam pembuatan sate.  

                                                             
3 Novita dan Rahma, Observasi, 24 Oktober 2018” 
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Kemampuan-kemampuan yang dimiliki pedagang sate rata-rata hanya 

dimiliki orang dalam jumlah yang relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah 

keseluruhan orang yang gemar memakannya sehingga berpengaruh terhadap 

kecepatan proses pembuatan sate. Disamping itu peralatan yang digunakan 

dalam pembuatan sate masih banyak memiliki kelemagah. Hal ini juga terjadi, 

lamanya pelayanan karyawan dalam penyajian sate ayam. Lama waktu tunggu 

konsumen mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola komponen 

pelayanan yang disesuaikan dengan situasi dan harapan konsumen. Hal ini 

dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap perusahaan. Dengan 

demikian, adanya proses manajemen produksi dan sistem antrian, penulis 

berharap dapat menyelesaikan fenomena masalah di atas.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan produksi di Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri 

Sobikun Nologaten Ponorogo? 

2. Bagaimana pelayanan antrian konsumen di Rumah Makan Sate H. Tukri 

Sobikun? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian antara lain: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan produksi di Rumah Makan Sate Ayam H. 

Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo. 
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2. Untuk mengetahui pelayanan antrian konsumen di Rumah Makan Sate 

Ayam H. Tukri Sobikun. 

D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan yang bernilai ilmiah bagi pengembangan khazanah ilmu 

pengetahuan. Selain itu, penelitian ini juga digunakan untuk mengetahui 

dan memahami secara mendalam mengenai kualitas pelayanan, sehingga 

bisa menjadi acuan dan rujukan bagi para akademisi dan mahasiswa di 

IAIN Ponorogo. 

2. Manfaat praktis 

a. Dapat memberikan bahan informasi serta evaluasi pengembangan 

bisnis yang berhubungan dengan pelaksanaan produksi sate ayam dan 

pelayanan antrian konsumen. 

b. Dapat digunakan sebagai kajian lebih lanjut oleh para pembaca yang 

tertarik dengan pembahasan pelaksanaan produksi sate ayam. 

E. Studi Penelitian Terdahulu 

Studi penelitian terdahulu yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti, 

memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis berusaha 

untuk melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang 
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mempunyai relevansi. Sehingga akan mempermudah untuk mengetahui letak 

perbedaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. 

1. Penelitian Wa Ode Riska Misna Malinda yang berjudul “Pelaksanaan 

Fungsi Manajemen Dalam Pengembangan Usaha Pada Sentra Kerajinan 

Nentu Mekar Baru (BUMDES) di Desa Korihi Kecamatan Lohia 

Kabupaten Muna”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan 

fungsi manajemen dalam meningkatkan Usaha Sentra Kerajinan Nentu 

Mekar Baru sudah maksimal dan dapat dikatakan berhasil dan tergolong 

baik, terbukti dari terpenuhinya semua kegiatan dalam proses pelaksanaan 

fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen diterapkan 

berdasarkan tahapan-tahapan di dalam proses manajemen antara lain 

adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 

Pada tahapan-tahapan tersebut usaha sentra kerajinan nentu mekar baru di 

desa korihi kecamatan lohia kabupaten muna.4 

2. Penelitian Mirna Ediwati yang berjudul “Motif batik tulis kreasi baru 

produksi Batik Merak Manis di Surakarta ( sebuah tinjauan estetika)”. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif, dengan menggunakan unsur-unsur estetika teori A.A.M 

Djenlatik. Dari analisis ini dapat disimpulkan beberapa hal (1) Ada tiga 

alasan yang melatarbelakangi konsep penciptaan batik kreasi baru di 

                                                             
4 Wa Ode Riska Misna Malinda,” Pelaksanaan Fungsi Manajemen Dalam Pengembangan 

Usaha Pada Sentra Kerajinan Nentu Mekar Baru (BUMDES) di Desa Korihi Kecamatan Lohia 

Kabupaten Muna” Skripsi (Kendari: Universitas  Halu Oleo Kendari, 2012), vi. 
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Merak Manis yaitu a) Banyaknya persaingan antarprodusen batik di kota 

Surakarta dalam menciptakan produk-produk batik yang bervariasi b) 

Banyaknya permintaan konsumen Merak Manis terhadap batik tulis ciri 

khas Merak Manis yang berbeda dengan produk batik yang 

sejenis.c)Keinginan pemilik batik Merak Manis untuk menghasilkan 

produksi batik khas, baik pada motif maupun pewarnaan, yang 

membedakan produksinya dengan produksi batik yang lain. (2) Proses 

perwujudan produk ciri khas Merak Manis ini, tidak lepas dari korelasi 

yang erat antara pemilik Merak Manis, pelukis batik dan pencanting batik. 

Ketiga bagian ini mempunyai peran yang sangat besar terhadap karya-

karya batik tulis kreasi baru Merak Manis. Produk batik yang menjadi ciri 

khas dan unggulan Merak Manis pada saat ini adalah batik tulis eksklusif 

dengan satu motif dan satu warna yang disebut batik tulis limited edition. 

(3) Karya Merak manis ini dikategorikan sebagai batik Indonesia. Motif-

motif yang banyak digunakan adalah motif-motif geometris dan abstrak ( 

tidak beraturan ), isen-isennya menggunakan isen-isen yang terdapat batik 

batik-batik tradisi, dan dikombinasikan dengan isen modern. Spontanitas 

yang dilakukan oleh pelukis dan pencanting pada tekniknya membuat 

batik tulis kreasi baru Merak Manis ini menjadi sesuatu yang unik. Unsur-

unsur estetika yang terkandung dalam batik tulis kreasi baru produksi 

Merak Manis, batik ini banyak menggunakan garis-garis geometris dan 

berbagai bentuk bidang dalam desain batiknya. Keseluruhan karya batik 
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tulis produk Merak Manis ini pada struktur desainnya tergolong asimetris 

dan simetris yang tidak murni simetris. Penonjolan atau dominance pada 

ketiga karya ini adalah proses pewarnaan dan penempatan motif-motif 

besar pada setiap desain. (4) Prospek di masa yang akan datang dari batik 

kreasi baru produksi Merak Manis sangat bagus. Ini dikarenakan Merak 

Manis berani menampilkan produk-produk yang bervariasi dan kreatif 

yang dapat membedakan dengan produk batik sejenis dengan 

mempertahankan bentuk-bentuk motif khas Merak Manis dan warna-

warna yang digemari konsumen.5 

3. Penelitian Putra Surya HP yang berjudul “Manajemen Produksi Tas Home 

Industry Villatas Jaya Banjarwaru, Nusawungu, Cilacap, Jawa Tengah”. 

Hasil penelitian ini pertama adalah Home Industry Villatas Jaya 

Banjarwaru Cilacap sudah menerapkan manajemen produksi tas dengan 

baik. Karena Home Industry Villatas Jaya Banjarwaru sebelum memulai 

kegiatan produksi seluruh sumber daya alam atau bahan baku 

memproduksi tas merupakan alat atau barang yang bersih. Kedua analisis 

SWOT Home Industry Villatas Jaya Banjarwaru Cilacap: 1. Kekuatan: 

proses produksi dilakukan dengan menggunakan mesin dan memiliki 

karyawan yang banyak dan dilakukan dengan beberapa tahapan yang 

terarah. 2. Kelemahan: Dengan tingkat pendidikan yang rendah menjadi 

                                                             
5 Mirna Ediwati,” Motif batik tulis kreasi baru produksi Batik Merak Manis di Surakarta ( 

sebuah tinjauan estetika)” Skripsi (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2007), vi. 
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kelemahan Home Industry Villatas jaya Banjarwaru untuk dapat 

memajukan perusahaan. 3. Peluang: Adanya loyalitas konsumen terhadap 

perusahaan. 4. Ancaman: Banyak pesaing perusahaan yang bergrak 

dibidang produksi tas baik didalam maupun diluar.6 

4. Penelitian Esterlita Mateus yang berjudul ”Implementasi Sistem Produksi 

Pengolahan Tepung Kelapa (Studi Kasus Pada: Pt.Geilolo Coco Industry 

Di Halmahera Utara)”. Hasil yang didapatkan menjelaskan bahwa sistem 

produksi didalam pengolahan tepung kelapa di pabrik PT. Geilolo Coco 

Industry yang khususnya dalam hal bagian bahan baku, proses produksi 

serta Tata letak/Layout tidak berjalan dengan baik dan tidak semestinya 

karena PT. Geilolo Coco Industry tidak memiliki pemasok tetap dan posisi 

Layout yang kurang baik untuk sistem produksi. Sehingga hal yang perlu 

dilakukan yaitu mencoba mencari pemasok bahan baku tepung kelapa 

tetap, agar bahan baku/bahan penolong selalu tersedia sewaktu-waktu 

diperlukan dan dalam proses produksi selalu menjaga kebersihan dari 

tepung kelapa dan posisi Layout disesuaikan dengan saran yang diberikan 

agar setiap proses produksi dapat berjalan lebih baik.7 

5. Penelitian Nur Susila Ahse yang berjudul “Analisis Sistem Antrian Untuk 

Menentukan Tingkat Pelayanan Yang Optimal Pada Kasir (Server) Rumah 

                                                             
6 Putra Surya HP, “Implementasi Sistem Produksi Pengolahan Tepung Kelapa (Studi Kasus 

Pada: Pt.Geilolo Coco Industry Di Halmahera Utara)” Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam 

Negeri Purwokerto, 2016), vii. 
7 Esterlita Mateus,” Implementasi Sistem Produksi Pengolahan Tepung Kelapa (Studi Kasus 

Pada: Pt. Geilolo Coco Industry Di Halmahera Utara)” Skripsi (Manado: Universitas Sam Ratulangi, 

2018), vi. 
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Makan Kober Mie Setan Malang Dengan Metode Simulasi”. Dari hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa pelanggan yang datang memiliki waktu 

antar kedatangan yaitu dari 1.12–1.48 menit. Kemudian waktu yang 

dihabiskan pelanggan untuk mengantri berkisar antara 13.25–19.29 menit, 

dan lama waktu kasir (server) dalam melayani pelanggan mengabiskan 

waktu antara 1.19–1.55 menit. Berdasarkan hasil dari 3 skenario 

perbaikan, maka dipilih skenario ke-2 yang paling optimal yaitu dengan 

penambahan 1 fasilitas pelayanan kasir (server). Maka model antrian yang 

cocok adalah (M/M/2);(FCFS/∞/∞) dengan sistem antrian Multichannel-

Single Phase dimana terdapat dua jalur antrian dengan dua fasilitas 

pelayanan kasir (server).8 

Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian-

penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan Wa Ode Riska Misna dengan 

menggunakan Fungsi-fungsi manajemen antara lain adalah perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Mirna Ediwati dengan menggunakan unsur-unsur estetika teori A.A.M 

Djenlatik, penelitian yang dilakukan Putra Surya HP dengan menggunakan 

manajemen produksi dan analisis SWOT,  penelitian yang dilakukan Esterlita 

Mateus yang menggunakan sistem atau proses produksi yang khususnya 

dalam hal bahan baku dan tata letak/lay out, dan juga penelitian yang 

                                                             
8 Nur Susila Ahse,”Analisis Sistem Antrian Untuk Menentukan Tingkat Pelayanan Yang 

Optimal Pada Kasir (Server) Rumah Makan Kober Mie Setan Malang Dengan Metode Simulasi” 

Skripsi (Malang: Universitas Brawijaya, 2008), vi. 
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dilakukan Nur Susila Ahse menggunakan sistem antrian Multichannel-Single 

Phase dimana terdapat dua jalur antrian dengan dua fasilitas pelayanan kasir 

(server). 

Sikap penelitian ini yaitu menggabungkan penelitian yang sudah 

terlebih dahulu dilakukan oleh Wa Ode Riska Misna dengan menggunakan 

Fungsi-fungsi manajemen antara lain adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan yang dikemukakan oleh George R. Terry. Sikap 

penelitian ini yaitu menggabungkan penelitian yang sudah terlebih dahulu 

dilakukan oleh Nur Susila Ahse menggunakan sistem antrian Multichannel-

Single Phase dimana terdapat dua jalur antrian dengan dua fasilitas pelayanan 

kasir (server) dengan berpegangan terhadap teori yang dikemukakan oleh oleh 

A.K. Erlang.  Yaitu Single channe-single phase, Single channel-mulitiphase, 

Multi channel-single phase dan Multichannel-multiphase. Penelitian ini 

dilakukan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu Rumah 

Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, dimana 

peneliti melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di tempat atau 
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lokasi lapangan untuk mendapatkan informasi yang akurat.9 Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

apa yang dialami oleh subjek penelitian.10 Melalui pendekatan kualitatif, 

peneliti berusaha untuk menuturkan pemecahan  masalah yang ada 

berdasarkan data-data dari wawancara  dengan responden dan 

menganalisis data tersebut. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia 

sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, penafsir data 

dan akhirnya menjadipelapor hasil penelitiannya.11 Dalam penelitian ini, 

posisi peneliti adalah sebagai pengamat penuh, dimana peneliti hanya 

mengamati seluruh proses penelitian dan tidak ikut berpartisipasi dalam 

hal kegiatan yang diteliti. 

3. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan) 

Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah di Rumah Makan Sate 

Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo yang bergerak di bidang 

makanan. Peneliti memilih lokasi ini karena Rumah Makan Sate Ayam 

merupakan tempat yang dikunjungi oleh konsumen. 

                                                             
9 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian 

(Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2018). 143. 
10 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif dan Kualitatif 

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 193. 
11 Margono, Metode Penelitian Pendidikan  (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 168. 
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4. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tentang 

pelaksanaan produksi sate ayam dan pelayanan antrian konsumen di 

Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo. 

Sedangkan sumber data dalam penelitian ini berasal dari hasil wawancara 

dengan manajer atau pemilik Rumah Makan, karyawan dan konsumen dan 

sumber data foto adalah sebagai sumber data tambahan. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun cara-cara pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, antara 

lain: 

a. Observasi 

Sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti 

turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, 

tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dari 

perasaan.12 Peneliti melakukan pengamatan di Rumah Makan Sate 

Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo untuk mendapatkan 

sumber data yang valid. 

b. Wawancara 

Teknik pengumpulan data yang lain adalah interview atau 

wawancara. Dalam hal ini seharusnya peneliti mempelajari teknik 

                                                             
12 Djunaidy Ghony dan Fauzan Al Manshur, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-

Ruz Media, 2012), 165. 
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wawancara agar bisa dilakukan wawancara secara mendalam. Teknik 

ini menuntut peneliti untuk mampu bertanya sebanyak-banyaknya 

dengan perolehan jenis data tertentu sehingga diperoleh data atau 

informasi yang rinci.  

Dalam penelitian ini, teknik wawancara yang peneliti gunakan 

adalah wawancara mendalam, artinya dengan mengajukan pertanyaan 

kepada pihak yang bersangkutan, yang berkaitan dengan pelayanan 

konsumen. Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat 

terkumpul secara maksimal dan kemudian hasil wawancara dicatat 

dalam bentuk transkrip wawancara. Wawancara dilakukan kepada 

pihak-pihak yang terkait yakni: Manajer Rumah Makan Sate Ayam H. 

Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo, Karyawan dan Konsumen. 

c. Dokumentasi 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata dan 

tindakan, selebihnya ialah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain.13 Metode dokumentasi diperlukan sebagai metode pendukung 

untuk mendapatkan data, karena dalam metode dokumentasi ini dapat 

diperoleh data-data historis dan dokumen lain yang relevan dengan 

penelitian ini. 

                                                             
13 Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah  (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 

77. 
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Adapun metode ini digunakan penulis untuk memperoleh data-

data tentang dokumentasi seperti: profil perusahaan Rumah Makan 

sate ayam H. Tukri Sobikun, pelaksanaan produksi sate ayam dan 

pelayanan antrian konsumen Rumah Makan sate ayam H. Tukri 

Sobikun 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan  dan bahan 

lain- lain, sehingga mudah untuk dipahami dan temuanya dapat 

informasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unti-unit, melakukan 

sintesa, menyususn dalam pola, memilih mana yang penting dan mana 

yang akan dipelajari serta membuat kesimpulannya dan diceritakan 

kepada orang lain.14 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan konsep yang digunakan Miles dan Huberman yang 

menggunakan aktivitas data kualitatif yang dilalukan secara interaktif dan 

berlangsung- terus menerus pada setipa tahapan penelitian sampai tuntas, 

dan datanya , sampai jenuh. Aktivitas dalaam analisis data meliputi data 

reduction, data display dan conclusion drawing/ verification. 

Adapun langkah- langkah sebagai analisis sebagai berikut: 

                                                             
14 Sugiyiono, Metodologi Penelitian Kombinasi (Bandung : Alfabeta, 2013) 332 
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a. Reduksi Data ( Data Reduction) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

menelaah kembali seluruh catatan yang diperoleh melalui teknik 

observasi, wawancara, daan sebagainya. Reduksi data adalah kegiatan 

merangkum data dalam suatu laporan evaluasi yang sistematis dan 

difokuskan pada hal- hal inti.Data direduksi adalah implementasi 

dalan pengelolaan keuangan.Dengan demikian, data yang direduksi 

memberi gambaran yang lebih jelas dan mempermudah untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

b. Penyajian data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adaalah menyajikan 

data ke dalam bentuk uraian singkat.Penyajian data yang diperoleh 

peneliti adalah tentang pengelolaan keuangan. Miles dan Huberman 

menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penitiaan kualitatif adalah dengan teks yang yang bersifaat 

naratif, dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, serta merencanakan kerja selanjutnya  

berdasarkan apa yang telah dipahami.15 

c. Kesimpulan   

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan 

dan verikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif  yang diharapkan 

                                                             
15 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi, 339  
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adalah temuan baru yang sebelumnyabelum pernah ada. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih 

remang- remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.16  

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperlukan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.17 Dalam hal ini 

peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil 

wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan 

wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan 

sebagai hasil temuan lapangan. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis membagi pembahasan ke dalam 

lima bab, yang masing-masing babnya terdapat sub bab. Sistematika 

pembahasan dalam penulisan skripsi ini antara lain 

Bab I adalah pendahuluan, bab ini menjelaskan hal umum terkait latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

studi penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

                                                             
16 Ibid, 343 
17 Ibid., 272. 
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Bab II  berisi tentang landasan teori yang digunakan untuk 

menganalisis data yang berhubungan dengan produksi dan sistem antrian. 

Bab III berisi tentang profil lokasi penelitian, pelaksanaan produksi 

Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo dan 

pelayanan antrian konsumen di Rumah Makan Sate Ayam H.  Tukri Sobikun 

Nologaten Ponorogo. 

Bab IV berisi tentang analisis pelaksanaan produksi dan antrian 

Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo dan 

pelayanan antrian konsumen di Rumah Makan Sate Ayam H.  Tukri Sobikun 

Nologaten Ponorogo. 

Bab V merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi, berisi tentang 

kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang disertai dengan 

saran-saran yang relevan dengan permasalahan. 
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BAB II 

PRODUKSI DAN SISTEM ANTRIAN 

 

A. Produksi 

1. Fungsi dan Pengertian Produksi 

Secara tradisional, organisasi sebuah perusahaan, baik  perusahaan 

manufaktur maupun perusahaan jasa, umumnya dibagi atas beberapa 

fungsi, yaitu fungsi pemasaran, produksi, keuangan dan administrasi 

umum. Fungsi pemasaran merupakan fungsi yang diberi tugas dan 

tanggung jawab untuk menciptakan permintaan terhadap produk yang 

dihasilkan atau disediakan oleh perusahaan melalui aktivitas penjualan 

dan pemasaran. Fungsi pemasaran ini menciptakan kegunaan bentuk 

pemilikan (procession utility) melalui aktivitas pertukaran dan kegunaan 

tempat (place utility) melalui aktivitas penyampaian produk dari lokasi 

produsen ke lokasi konsumen. Fungsi produksi (atau lazim pula disebut 

fungsi operasi) merupakan fungsi yang diserahi tugas dan tanggung jawab 

untuk melakukan aktivitas pengubahan dan pengolahan sumber daya 

produksi menjadi keluaran barang atau jasa sesuai dengan yang 

direncanakan sebelumnya. Fungsi produksi ini merupakan kegunaan 

bentuk karena melalui kegiatan produksi, nilai dan kegunaan suatu benda 

meningkat  akibat dilakukan penyempurnaan bentuk atas benda yang 



26 
 

bersangkutan. Fungsi keuangan merupakan fungsi yang diserahi tugas dan 

tanggung jawab untuk mencari dana yang dibutuhkan dan selanjutnya 

mengatur penggunaan dana itu untuk membiayai kegiatan perusahaan 

sehingga perusahaan itu berjalan dengan baik. Selanjutnya, fungsi 

administrasi umum dan personalia diserahi tugas dan tanggung jawab 

untuk menjalankan segala aktivitas untuk menunjang kegiatan operasi 

perusahaan serta melengkapi perusahaan dengan sumber daya manusia.18 

Dalam pengertian sederhana poduksi berarti menghasilkan barang atau 

jasa. Menurut ilmu ekonomi, pegertian produksi adalah kegiatan 

menghasilkan barang maupun jasa atau kegiatan menambah nilai 

kegunaan atau manfaat suatu barang.19 Produksi merupakan aktivitas 

mengelola dan mengombinasikan beberapa faktor produksi hingga 

menghasilakan produk (output). Seperti mengelola bahan mentah menjadi 

bahan setengah bahan jadi dan mengelola bahan setengah jadi menjadi 

bahan jadi.20 Pemahaman produksi dalam Islam memiliki arti sebagai 

bentuk usaha keras dalam pengembangan faktor-faktor sumber produksi 

yang diperbolehkan.21 

Jadi produksi adalah aktivitas pengelolaan dan mengombinasikan 

beberapa faktor produksi sehingga menghasilkan barang atau jasa yang 

                                                             
18 Murdifin Haming dan Mahfud Nurjamnuddin, Manajemen Produksi Modern Operasi 

Manufaktur dan Jasa (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), 2. 
19 Eko Suprayitno, Ekonomi Mikro Perspektif Islam (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 157. 
20 Dwi Suwiknyo, Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2010),  232. 
21 Ilfi Nur Diana, Hadis-Hadis Ekonomi (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 30. 
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diperbolehkan dan bermanfaat atau menambah nilai guna serta memenuhi 

kebutuhan manusia. 

2. Jenis-jenis Produksi 

Untuk dapat menentukan jenis proses produksi suatu perusahaan 

pabrik, maka perlu dilihat atau diketahui sifat-sifat dari proses produksi 

perusahaan pabrik tersebut. Setelah itu kita perlu mengetahui sifat-sifat 

atau ciri-ciri dari proses produksi yang terus menerus dan proses produksi 

yang terputus-putus ialah sebagai berikut: 

a. Sifat-sifat atau ciri-ciri produksi yang terus-menerus 

1) Biasanya dalam produk dengan jumlah yang besar (produksi massa) 

dengan variasi yang sangat kecil dan sudah distandardisir  

2) Proses seperti ini biasnya menggunakan sistem atau cara 

penyusunan peralatan berdasarkan urutan pengerjaan dari produk 

yang dihasilkan  

3) Mesin-mesin yang dipakai dalam proses produksi seperti ini adalah 

mesin-mesin yang bersifat khusus untuk menghasilkan produk 

tersebut, yang dikenal dengan mesin tujuan khusus  

4) Oleh karena mesin-mesinya bersifat khusus dan biasanya secara 

otomatis, maka pengaruh individual operator terhadap produk yang 

dihasilkan sangat kecil, sehingga operatornya tidak perlu memiliki 

keahlian atau skill yang tinggi untuk mengerjakan produk tersebut  
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5) Apabila terjadi salah satu mesin atau peralatan terhenti atau rusak, 

maka seluruh proses produksi akan terhenti. 

6) Oleh karena itu mesin-mesinnya bersifat khusus dan variasi dari 

produknya kecil maka struktur pekerjaannya sedikit dan jumlah 

tenaga kerjanya tidak perlu banyak 

7) Persediaan bahan mentah dan bahan dalam proses adalah lebih 

rendah dari pada proses intermiten atau manufaktur 

8) Oleh karena mesin-mesinya yang dipakai bersifat khusus maka 

proses seperti ini membutuhkan spesialis perawatan yang 

mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang banyak  

9) Biasanya bahan-bahan dipindahkan dengan peralatan penanganan 

yang tetap (peralatan jalur tetap) yang menggunakan tenaga mesin 

seperti ban berjalan (conveyer).  

b. Sifat-sifat atau ciri-ciri produksi yang terputus-putus  

1) Produk yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat kecil dengan 

variasi yang sangat besar (berbeda) dan didasarkan atas pesanan  

2) Proses seperti ini biasaya menggunakan sistem atau cara 

penyusunan peralatan berdasarkan atas fungsi dalam proses 

produksi atau peralatan yang sama dikelompokkan pada tempat 

yang sama, yang disebut dengan tata letak proses atau departemen 

peralatan  
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3) Mesin-mesin yang dipakai dalam proses produksi seperti ini adalah 

mesin-mesin yang bersifat umum yang dapat digunakan untuk 

menghasilkan bermacam-macam produk dengan variasi yang 

hampir sama, mesin tersebut dikenal dengan nama mesin tujuan 

umum 

4) Oleh karena mesin-mesinnya bersifat umum dan bisanya kurang 

otomatis, maka pengaruh individual operator terhadap produk yang 

dihasilkan sangat besar, sehingga operatornya perlu mempunyai 

keahlian atau skill yang tinggi dalam pengerjaan produk tersebut  

5) Proses produksi tidak mudah atau akan terhenti walaupun terjadi 

kerusakan atau terhentinya salah satu mesin atas peralatan 

6) Oleh karena mesin-mesinnya bersifat umum dan variasi dari 

produknya besar, maka terhadap pekerjaan yang bermacam-macam 

menimbulkan pengawasannya lebih sulit  

7) Persediaan bahan mentah bisanya tinggi, karena tidak dapat 

ditentukan pesanan apa yang akan dipesan oleh pembeli dan juga 

persediaan bahan dalam proses lebih tinggi dari pada proses 

berkelanjutan atau manufaktur, karena prosesnya terputus-putus 

atau berhenti-henti  

8) Biasanya bahan-bahan dipindahkan dengan peralatan penanganan 

yang dapat fleksibel (peralatan jalur bervariasi) yang menggunakan 

tenaga manusia seperti kereta dorong atau forklift  
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9) Dalam proses seperti ini sering dilakukan pemindahan bahan yang 

bolak-balik sehingga perlu adanya ruang gerak (lorong) yang besar 

dan ruang yang tempat bahan-bahan dalam proses.22 

Adapun jenis produksi dilihat dari segi lapangan usaha, maka 

produksi dibagi menjadi:  

1) Produksi Ekstratif adalah lapangan usaha produksi yang 

kegiatannya mengumpulkan, menggali dan mengambil barang-

barang yang sudah disediakan oleh alam. Contoh menangkap ikan 

dilaut, pertambangan dan lain-lain.  

2) Produksi Agraris adalah lapangan usaha produksi yang kegiatannya 

mengolah alam atau memanfaatkan tanah agar dapat menghasilkan 

dan atau memperbanyak barang. Contoh pertanian, peternakan, 

perkebunan dan perikanan.  

3) Produksi Industri adalah lapangan usaha yang kegiatannya 

mengolah bahan mentah dan bahan penolong untuk menghasilkan 

untuk menghasilkan barang jadi atau barang setengah jadi. Contoh 

industry pakaian, industri makanan, industri kosmetik, industri 

tekstil, industri semen. 

4) Produksi Pengangkutan atau Transportasi adalah lapangan usaha 

yang kegiatannya memperpendek jaraka antara produsen dan 

                                                             
22 Sofjan Assauri, Manajemen Produksi Dan Operasi (Jakarta:Ekonomi Universitas 

Indonesia, 1993), 75. 
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konsumen melalui pemindahan barang dari satu tempat ke tempat 

lain. Contoh perusahaan pengangkutan barang, melalui darat, laut, 

dan udara  

5) Produksi Jasa adalah lapangan usaha yang kegiatannya memberikan 

pelayanan kepada masyarakat. Contoh dokter, guru, bank, psikolog, 

dan perbengkelan.  

6) Produksi Perdagangan adalah lapangan usaha yang kegiatannya 

sebagai perantara pemindahan hak milik barang dari produsen ke 

konsumen dengan cara memperjualbelikannya dengan tujuan untuk 

mendapatkan keuntungan. Contohnya distributor, daeler, gosir, 

pedagang (toko/keliling). Jadi jenis produksi genteng ini adalah 

termasuk produksi perdagangan.23 

3. Pentingnya Manajemen Produksi 

Manajemen produksi dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

berhubungan dengan perencanaan,pengoordinasian, penggerakan dan 

pengendalian aktivitas organisasi atau perusahaan bisnis atau jasa yang 

berhubungan dengan proses pengolahan masukan (input sumber daya 

produksi) dengan nilai tambah yang lebih besar. Dari pengertian tersebut, 

manajemen produksi memiliki beberapa unsur utama, yaitu: 

                                                             
23 Ibid. 
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a. Manajemen produksi adalah sebuah proses manajemen, sehingga 

kegiatannya berawal dari aktivitas perencanaan dan berakhir pada 

aktivitas pengendalian. 

b. Manajemen produksi mengkaji kegiatan pengolahan masukan menjadi 

keluaran tertentu baik barang maupun jasa. 

c. Manajemen produksi bertujuan untuk memberikan nilai tambah atau 

manfaat lebih besar pada organisasi atau perusahaan 

d. Manajemen produksi adalah sebuah sistem yang terbangun dari 

subsistem masukan, subsistem proses pengolahan dan sunsistem 

keluaran.24 

Ada 3 kategori keputusan atau kebijakan utama yang tercakup di 

dalamnya, yaitu sebagai berikut: 

a. Keputusan atau kebijakan mengenai desain. Desain dalam hal ini 

tergolong tipe keputusan jangka panjang dan dalam arti yang luas 

meliputi penentuan desain dari produk yang akan dihasilkan, desain 

atas lokasi dan tata letak pabrik, desain atas kegiatan pengadaan 

masukan yang diperlukan, desain atas metode dan teknologi 

pengolahan, desain atas organisasi perusahaan dan desain atas job 

description dan job specification. 

                                                             
24 Rudy Prihantoro, Konsep Pengendalian Mutu (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 

127. 
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b. Keputusan atau kebijakan mengenai proses transformasi. Keputusan 

produksi  atau operasi ini berjangka pendek, berkaitan tentang 

keputusan taktis dan operasi. Didalamnya terkait jadwal produksi, 

gilir kerja (shift) dari personel pabrik, anggaran produksi, jadwal 

penyerahan masukan ke subsistem pengolahan dan jadwal penyerahan 

keluaran ke pelanggan atau penyelesaian produk. 

c. Keputusan atau kebijakan perbaikan secara terus-menerus dari sistem 

operasi. Karena sifatnya berkesinambungan (terus-menerus), maka 

kebijaksanaan tersebut bersifat rutin. Kegiatan yang tercakup di 

dalamnya pada pokoknya meliputi perbaikan terus-menerus dari mutu 

keluaran, kefektifan dan keefisien sistem, kapasitas dan kompetensi 

dari para pekerja, perawatan sarana kerja atau mesin serta perbaikan 

terus-menerus atas metode penyelesaian atau pengerjaan produk.25 

Berpijak pada definisi tersebut maka manajemen produksi atau 

operasional dibangun atas tiga keputusandan aktivitas utama, yaitu 

keputusan dan aktivitas desain, transformasi dan perbaikan terus-menerus 

atas sistem. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong perusahaan 

menjadi pemenang dalam persaingan pasar. Memperhatikan uraian itu, 

tergambar tujuan manajemen produksi atau operasional, yaitu: 

a. Mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk menghasilkan 

keluaran sesuai yang diharapkan oleh pasar 

                                                             
25 Ibid, 128. 
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b. Mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk dapat menghasilkan 

keluaran secara efisien 

c. Mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk mampu menghasilkan 

nilai tambah atau manfaat yang semakin besar 

d. Mengarahkan organisasi atau perusahaan untuk dapat menjadi 

pemenang dalam setiap kegiatan persaingan 

e.  Mengarahkan organisasi atau perusahaan agar keluaran yang 

dihasilkan atau disediakan semakin digrandungi oleh pelanggan.26 

4. Manajemen Produksi 

Dari beberapa pendapat Ahli penulis mengambil fungsi-fungsi 

manajemen menurut pendapat George R. Terry sebagai pembahasan 

mengingat pendapat ini lebih popular dikalangan mahasiswa dan 

masyarakat serta sering diakronimkan dengan “POAC” yaitu Planning, 

Organizing, Actuating, Controlling. George R. Terry berpendapat bahwa 

fungsi-fungsi manajemen terdiri dari:  

a.  Planning (Perencanaan)  

Yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-

langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan 

berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-

matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk 

pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan. 

                                                             
26 Ibid, 129. 
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b. Organization (Pengorganisasian)  

Yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan 

menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam 

pekerjaan yang sudah direncanakan. 

c. Actuating (Pelaksanaan) 

Yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan 

pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber 

daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.  

d. Controlling (Pengawasan)  

Yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah 

sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan 

sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan 

efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Dari fungsi 

manajemen dapat dilihat bahwa keberhasilan suatu organisasi atau 

lembaga dalam suatu kegiatan ketika ia mampu menerapkan fungsi-

fungsi manajemen dengan baik yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengawasan.27 

B.  Sistem Antrian 

1. Pengertian Sistem Antrian 

                                                             
27 Amanah, Pengantar Manajemen (Medan: Penerbit Unimed, 2011) , 22. 
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Teori antrean merupakan sebuah teori analisis keefektifan sistem yang 

dikenalkan oleh A.K Erlang, seorang ahli teknik berkebangsaan Denmark.  

A.K. Erlang berusaha mengukur kemampuan sebuah fasilitas servis untuk 

memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada pelanggannya. A.K. 

Erlang adalah seorang teknisi yang bekerja di kantor telepon Denmark 

dengan tugas melakukan penyambungan permintaan pembicaraan lokal 

dan interlokal (saat itu belum dikenal telepon otomat  dan SLJJ). Erlang 

mendapati kenyataan bahwa permintaan yang tiba pada saat yang sama 

kadang-kadang sebagian harus antre menunggu giliran karena fasilitas 

sambungan sibuk dan pada saat yang lain, permintaan kurang sehingga 

fasilitas menganggur.28 

A.K. Erlang. melakukan eksperimen tentang fluktuasi permintaan 

fasilitas telepon yang berhubungan dengan dengan automatic dialing 

equipment, yaitu peralatan telepon penyambungan secara otomatis .Saat 

ini analisis antrian banyak diterapkan di bidang bisnis (bank, 

supermarket), industri (palayanan mesin otomatis), tansportasi (pelabuhan 

udara, pelabuhan laut, jasa-jasa pos) dan lain-lain. Analisis antrian 

memberikan informasi probabilitas yang dinamakan operation 

characteristics, yang dapat membantu pengambil keputusan dalam 

merancang fasilitas pelayanan antrian untuk mengatasi permintaan 

                                                             
28 Murdifin Haming dan Mahfud Nurjamnuddin, Manajemen Produksi Modern Operasi 

Manufaktur dan Jasa, 360. 
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pelayanan yang fluktuatif secara random dan menjaga kesimbangan antara 

biaya pelayanan dan biaya menunggu.29 

2. Sistem dan Karakteristik Antrian 

Sistem antrean adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan 

pelayanan, menunggu untuk dilayani jika fasilitas pelayanan masih sibuk, 

mendapatkan pelayanan dan kemudian meninggalkan sistem setelah 

dilayani. Pada umumnya, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi 

sistem yang berbeda-beda dimana teori antrian dan simulasi sering 

diterapkan secara luas. 

a. Sistem pelayanan komersial 

Sistem pelayanan komersial merupakan aplikasi yang sangat luas dari 

model-model antrian seperti restoran, cafetaria, toko-toko, tempat 

potong rambut, supermarket dan lain sebagainya.30 

b. Sistem pelayanan bisnis-industri 

Sistem pelayanan bisnis-industri mencakup lini produksi, sistem 

material-handling, sistem penggudangan dan sistem-sistem informasi 

komputer. 

c. Sistem pelayanan transportasi 

d. Sistem pelayanan sosial 

                                                             
29 Ali Mudin, “Manajemen Operasional,” Skripsi (Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945, 

2017), 4.  
30 Petrus Lajor Ginting, “Analisis Sistem Antrian dan Optimalisasi Layanan Teller” Skripsi 

(Semarang: Universitas Diponegoro, 2013), 19. 
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Sistem pelayanan sosial merupakan sistem pelayanan yang dikelola 

oleh kantor-kantor dan jawatan-jawatan lokal maupun nasional. Seperti 

kantor tenaga kerja, kantor registrasi SIM dan STNK, kantor pos, 

Rumah Sakit, puskesmas dan lain sebagainya. 

Terdapat 3 komponen dalam sebuah sistem antrian, yaitu: 

a. Kedatangan atau masukan sistem 

Kedatangan memiliki karakteristik seperti ukuran populasi dan sebuah 

distribusi statistik. 

b. Disiplin antrian atau antrian itu sendiri 

Karakteristik antrian mencakup apakah jumlah antrian terbatas atau 

tidak terbatas panjangnya dan materi atau orang-orang yang ada di 

dalamnya. 

c. Fasilitas pelayanan 

Karakteristiknya meliputi desain dan distribusi statistik waktu 

pelayanan.31 

3. Model Sistem Antrean 

Berdasarkan sifat proses pelayanan, dapat diklasifikasikan fasilitas-

fasilitas pelayanan dalam susunan saluran atau channel (single atau 

multiple) dan phase yang akanmembentuk suatu struktur antrian yang 

berbeda-beda. Istilah saluran atau channel menunjukkan jumlah jalur atau 

tempat untuk memasuki sistem pelayanan, yang jugamenunjukkan jumlah 

                                                             
31 Ibid. 
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fasilitas pelayanan. Istilah berarti jumlah stasiun-stasiun pelayanan, 

dimana pelanggan harus melaluinya sebelum dinyatakan pelayan 

pelengkap. Terdapat 4 model struktur antrian dasar yang umum terjadi 

dalam seluruh sistem antrian, antara lain: 

1. Single channe-single phase 

Sistem ini adalah yang paling sederhana. Single chanel berarti 

bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada 

satu fasilitas pelayanan. Single phase menunjukkan bahwa hanya ada 

satu stasiun pelayanan atau sekumpulan tunggal operasi yang 

dilaksanakan.32 Setelah menerima pelayanan, individu-individu keluar 

dari sistem. Contoh: seorang tukang cukur, pembelian tiket kereta api 

antar kota kecil yang dilayani oleh satu loket, seorang pelayan toko, 

dan sebagainya. 

2. Single channel-mulitiphase 

Multiphase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang yang 

akan dilaksanakan secara berurutan. Contoh: lini produksi massa, 

pencucian mobil, tukang cat mobil, dan lain sebagainya. 

3. Multi channel-single phase 

Sistem multi channel-single phase terjadi dua atau lebih fasilitas 

pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Contoh: pembelian tiket yang 

                                                             
32 Murfidin Haming dan Mahfud Nurnajamuddin, Manajemen Produksi Modern, 360. 
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dilayani oleh lebih dari satu loket, pelayanan potong rambut oleh 

beberapa tukang potong rambut, dan lain sebagainya. 

4. Multichannel-multiphase 

Contoh: Sistem multichannel-multiphase herreregistrasi para 

mahasiwa di unviersitas, pelayanan kepada pasien di rumah sakit dari 

pendaftaran, diagnose, penyembuhan sampai pembayaran. Setiap 

sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan setiap tahap, 

sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu.33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 Ibid.,361. 
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BAB III 

PELAKSANAAN  PRODUKSI DAN ANTRIAN RUMAH MAKAN 

SATE AYAM H. TUKRI SOBIKUN NOLOGATEN PONOROGO 

 

A. Profil Lokasi Penelitian 

1. Sejarah berdirinya Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten 

Ponorogo 

Sate Ayam merupakan salah satu makanan khas yang ada di 

Ponorogo. Awal berdirinya usaha Rumah Makan Sate Ayam yang dirintis 

oleh H. Tukri Sobikun ini sangat panjang, bahkan keahlian kuliner sate 

ayam ini diwariskan dari generasi ke generasi hingga sampai sekarang. 

Keahlian kuliner sate ayam ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, 

kemudian semakin lama semakin berkembang di keluarga Sobikun hingga 

sekarang.34 Menurut riwayat yang pernah diceritakan Bapak Suroto, jaman 

dahulu kakek buyut yang bernama Mbah Suro Semin mempunyai banyak 

saudara dan ada diantara mereka yg sudah punya keahlian kuliner sate 

ayam. 

Pada suatu hari Mbah Suro mengunjungi saudarinya tersebut di 

Ngawi, dan disana Mbah Suro mulai mengenal sate ayam. Dulu Mbah 

                                                             
34 “Suroto, Wawancara, 26 Juli 2019” 
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Suro bekerja di sawah dan jualan dipasar, jadi tidak mengusai sate ayam. 

Dan dari sinilah cikal bakal Sate Ayam Ponorogo H. Tukri Sobikun 

dimulai. Mbah Suro menetap beberapa hari disana untuk belajar sate 

ayam. Dan setelah mampu membuat dan mengetahui cara berjualannya 

Mbah Suro pulang ke Ponorogo. Setelah mengusai ilmu kuliner sate ayam 

ponorogo Mbah Suro mulai merintis usaha jualan sate ayam di Ponorogo. 

Ini dimulai masih pada jaman penjajahan Belanda, Mbah Suro berjualan 

keliling di Ponorogo. Dan jika sudah lelah keliling bisanya Mbah Suro 

akan mamngkal jualannya disekitar pasar Legi Ponorogo. Mbah Suro 

berjualan di stasiun kereta api, dia pindah-pindah jualannya mungkin 

seperti pedagang asongan di kereta seperti saat ini. Tapi jualan dia di 

stasiun kereta api bukan di dalam gerbong kereta. 

Dulu dalam sehari Mbah Suro sudah bisa berjualan sate sehari 

memotong ayam belum banyak, paling 2-3 ekor saja, dan masih ayam 

kampung sebagai bahan utamanya. Dan jualannya masih pakai 

angkriangan yang dipikul, bukan gerobak dorong, dan hingga sekarang 

model angkringan ini masih menjadi ciri khas sate ayam Ponorogo 

khususnya di sate ayam H. Tukri Sobikun. Setelah usia Mbah Suro sudah 

tua usaha ini diteruskan oleh Mbah Sobikun, beliau ialah orang tua bapak 

Tukri. Mbah Sobikun mulai berjualan sate di Ponorogo sudah mulai 

menetap jualannya, tidah berkeliling lagi. Dan tempat jualannya masih 

disekitar pasar Legi Ponorogo. Dari hari ke hari usaha jualan sate ini 
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makin maju dan sudah mulai terkenal di Ponorogo dan kota sekitarnya. 

Dulu yang sehari hanya mampu memotong ayam antara 2-3 saja, maka 

mulai saat di pegang oleh Mbah Sobikun sudah mampu memotong diatas 

5 ekor sehari. Jumlah segitu pada waktu itu sudah lumayan laku, karena 

ekonomi yang sulit. Dan karena kuliner ini makin lama makin terkenal, 

mbah Sobikun pernah diundang ke Jakarta. 

Yang mengundang pada waktu itu adalah Bapak Presiden RI 

Soekarno. Istri bapak Presiden Soekarno itu ada yang dari Ponorogo 

namanya ibu Hartini. Beliau ini adalah pelanggan sate ayam Mbah 

Sobikun. Dan pada saat di beliau punya hajatan beliau mengundang sate 

ayam Mbah Sobikun ke Jakarta. Pada waktu itu Mbah Sobikun dibawa 

dari Lanud Iswahyudi Magetan beserta rombongannya dagangannya naik 

pesawat Hercules. Itu adalah pengalaman Mbah Sobikun yang paling 

besar dalam perjalanan hidupnya dan itu semua hanya karena sate ayam.  

Mbah Sobikun menjalankan usaha ini berjalan cukup lama, sekitar 

tahun 80 an karena usia Mbah Sobikun yang sudah tua maka usaha ini 

digantikan oleh bapak Tukri. Bapak Tukri saat itu masih berstatus 

pegawai PJKA (Pusat Jawatan Kereta Api) sekarang PT. KAI (Kereta Api 

Indonesia). Karena usia Mbah Sobikun yang semakin tua dan fisik yang 

makin lemah dan usaha sate ayam lebih menjanjikan dari pada kerja di 

PJKA maka bapak Tukri memutuskan pensiun dini. Dia lebih memilih 

usaha kuliner sate ayam Ponorogo dan ingin mengembangkannya. Karena 
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bapak Tukri tahu bahwa usaha sate ayam ini nanti akan bisa menjadi mata 

pencaharian baru dengan harapan yang sangat baik, yang mampu 

menghidupi semua keluarga. Karena sewaktu masih menjadi pegawai 

PJKA kehidupan bapak Tukri tidak ada perubahan berarti.35 

Dan sejak tahun 80 an tersebut bapak Tukri mulai terjun langsung 

menekuni usaja sate ayam ini. Dan nama sate ayam Ponorogo Tukri 

Sobikun mulai dipakai sebagai nama merek dagang jualan sate ayam 

Ponorogo.  Dalam menjalankan usaha ini dari hari ke hari semakin 

meningkat, walau tempat usaha ini masih menempati emperan toko di 

dekat pasar Legi Ponorogo tapi pelanggannya sangat banyak. Dan semua 

orang makin mengenal tempat dan nama sate ayam Ponorogo Tukri 

Sobikun. Dan masyarakat kota Ponorogo hingga kota sekitar makin 

mengenal sate ayam Ponorogo dan sejak saat itu sate ayam mulai menjadi 

makanan khas kota Ponorogo. Ponorogo sudah mempunyai kuliner khas 

yang beda dengan daerah lain. Pada waktu itu karena tempat usaha yang 

hanya di emper toko atau di pingir trotoar dan pembeli yang makin ramai 

maka sekitar tahun 1991 bapak Tukri mulai membuka warung kecil-

kecilan dirumah. Dia memulai melayani pembeli dirumah, baik itu berupa 

pesanan ataupun makan di warung. Warung disini bukalah seperti Rumah 

Makan tapi hanya sebuah garasi mobil yang dirubah menjadi warung 

seadanya. Dikarenakan makin lama makin ramai orang yang membeli sate 

                                                             
35 “Suroto, Wawancara, 26 Juli 2019” 
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di rumah dan pesanan yang banyak maka sekitar tahun 1993 bapak Tukri 

mulai menutup jualannya yang di dekat pasar legi, dan mulai fokus jualan 

dirumah.36 

Dan hingga saat ini usaha jualan sate tersebut diajalankan di 

Rumah Makan H. Tukri sobikun. Pada tahun 2001 bapak Tukri pergi haji 

berserta istrinya, dan sejak pulang haji Rumah Makan ini sekarang 

bernama Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun.  Warungnnya dulu 

yang seukuran garasi mobil kini sudah berubah menjadi Rumah Makan 

yang besar yang bisa menampung puluhan orang. Dan yang membuat 

pelanggan sate ayam ini tetap setia adalah cita rasa sate ayam yang tidak 

berubah dari sejak jaman dulu. Dan disini juga tidak memakai bumbu 

pabrikan, atau penyedap rasa. semua masih alami, bumbu-bumbunya 

masih sama sejak dulu sampai kini. Karena itu yang datang untuk 

menikmati kuliner sate ayam ini pasti akan senang, hal  ini bisa dilihat dari 

pembeli yang datang setiap hari. Malah jika hari libur bisa dipastikan 

pembeli dari luar kota yang akan mendominasi. 

Pada tahun 2010, Rumah Makan H.Tukri Sobikun kedatangan 

bapak Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Bapak SBY makan malam di 

Rumah Makan tersebut. Rumah Makan yang letaknya di sebuah gang 

yang terkenal dengan nama Gang Sate tersebut kedatangan bapak SBY.  

Mulai saat itu banyak penggemar kuliner yang jika tanya lokasi sate ayam 

                                                             
36 “Suroto, Wawancara, 26 Juli 2019” 
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Ponorogo H. Tukri Sobikun sering di tambahi sate yang pernah didatangi 

bapak presiden.37 

2. Visi-misi 

Visi dari usaha ini adalah memperkenalkan dan mempertahankan 

kualitas sate ayam Tukri H. Sobikun ke seluruh Indonesia dan mampu 

menciptakan loyalitas di hati konsumen. Sedangkan misi dari usaha ini 

adalah membuka cabang diberbagai kota di Indonesia khususnya jawa 

timur dengan tetap menjaga kualitas rasa sate serta memberikan 

pelayanan yang baik kepada konsumen. Serta dapat mempertahankan 

keaslian menu tradisional khas Ponorogo khususnya sate ayam. Tujuan 

Rumah Makan ini selain untuk mencari keuntungan adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan kerabat dekat pemilik Rumah Makan. 

3. Struktur Organisasi 

Dalam menjalankan aktivitas usaha pasti memerlukan struktur 

organisasi, agar manajemen usaha menjadi lebih teratur dan berjalan 

dengan baik. Berdasarkan hasil observasi dilapangan, usaha sate ayam H. 

Tukri Sobikun belum memiliki struktur organisasi secara tertulis, namun 

secara umum gambaran mengenai struktur organisasi usaha tersebut telah 

tersirat dalam wawancara dengan pemilik Rumah Makan Sate Ayam H. 

                                                             
37 “Suroto, Wawancara, 26 Juli 2019” 
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Tukri Sobikun.38 Adapun struktur organisasi di usaha Sate Ayam Tukri 

Sobikun sebagai berikut: 

 

4. Job deskripsi 

a. Pemilik Perusahaan  : H. Suroto 

Pemilik Perusahaan memiliki wewenang dan bertanggung jawab 

terhadap jalannya aktivitas perusahaan, terutama untuk merencanakan 

strategi, mengambil keputusan dab mengawasi jalannya aktivitas 

Perusahaan. 

b. Bagian Produksi : Sugeng, Wahid, Imam, Samsul, Budi, Joko, 

Wahyudi, Wisnu, Lasno, Ipras, Sumini, Ismiati, Martin, Novia, 

Cintya, Naming, Training, Mbah Amin. 

                                                             
38 “Suroto, Wawancara, 26 Juli 2019” 
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Bagian Produksi bertanggung jawab untuk menjalankan proses 

Produksi. 

c. Bagian Keuangan : Bachtiar, Iwan, Agung dan Tyo. 

Bagian Keuangan bertugas untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi 

dalam perusahaan. 

d. Bagian Konsumsi : Meru, Fajar, Iful, Khoirul, Hadi dan Muslim. 

Bagian konsumsi bertanggung jawab bertanggung jawab atas 

ketersediaan makanan dan minuman.39 

B. Pelaksanaan Produksi Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun 

Nologaten Ponorogo 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, proses produksi sate ayam 

sebagai berikut: 

1. Membuat Sate 

Pembuatan sate dibagi menjadi 5 bagian, antara lain : 

a. Sate Kulit 

Sate Kulit ini dibuat dari kulit ayam semua. Disetiap tusuk sate akan 

ada pola yang sama dan teratur susunannya. Disini tidak boleh 

sembarang menyusun potongan kulit menjadi sate, ada aturannya. 

Aturannya adalah: bagian atas dan bagian bawah adalah kulit badan 

                                                             
39 “Suroto, Wawancara, 26 Juli 2019” 
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ayam, terus dibagian tengah diisi dengan bagian kulit sayap ayam dan 

usus ayam. Dalam setiap tusuk isinya sama dan harus sama besar.40 

b. Sate Daging Paha 

Sate daging paha ini dibuat dari daging paha ayam semua, baik paha 

atas maupun paha bawah. Dan disetiap tusuk sate paha juga ada cara 

khusus. Setiap tusuk sate paha terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian 

atas dan bawah diisi dengan potongan daging paha yang bentuknya 

halus, lalu baian tengahnya diisi potongan daging urat/otot paha yang 

bentuknya kasar dan tebal. Disetiap tusuk isinya sama dan besar 

kecilnya juga harus sama. 

c. Sate Daging Dada 

Sate daging dada ini dibuat dari daging dada semua, dengan irisan 

memanjang utuh satu tusuk. Sate dada memang diiris memanjang 

berbeda dengan sate paha yang putus-putus. 

d. Sate Jerohan 

sate jerohan terdiri dari campuran hati dan rempela. Setiap tusuk sate 

isinya sekitar 3-5 potong jerohan dan isinya dicampur. Sate jerohan 

mempunyai ciri atau sifat yang tidak tahan lama. Jadi tidak bisa atau 

tidak boleh dibawa bepergian dalam waktu lebih dari 6 jam, karena 

akan cepat basi dan menimbulkan bau kurang sedap.41 

                                                             
40 “Tyar, wawancara,  26 Oktober 2019” 
41 “Tyar, wawancara,  26 Oktober 2019” 
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e. Sate Telor/uritan 

sate telor/uritan,yang terdiri dari telor ayam yang masih muda (belum 

ada cangkangnya. Sate uritan sangat jarang, kalau tidak ada pesanan 

khusus tidak dibuat, karena kita membeli sendiri uritannya. 

  Adapun langkah-langkah pembuatan Sate, antara lain: 

a. ayam potong besar sekitar 2 kg ke atas. 

b. memisahkan jerohan ayam dengan daging ayam. 

c. Kuliti ayam, setelah itu kulit direbus di air yang sudah mendidih 

bersamaan dengan jerohan usus selama 1-2 menit. Lalu potong kulit 

ayam ukuran 2x4 atau persegi panjang. Kemudian campur potongan 

kulit dengan bumbu yang sudah jadi sampai merata, setelah selesai 

bisa memulai menusuk sate kulitnya. 

d. Selanjutnya, memisahkan daging dengan tulang ayam. memisahkan 

daging paha dan dada. Iris daging dada tipis-tipis begitu juga dengan 

daging paha. Lalu campur irisan daging dengan bumbu yang sudah 

jadi sampai merata. Antara daging paha dan dada harus dipisahkan, 

karena sifat kedua daging tersebut berbeda. Daging dada cepat matang 

daripada daging paha.  

2. Membakar Sate 

Dalam membakar sate dibutuhkan api dari arang yang baik dan 

pilihan, tidak asal arang bisa digunakan. Dalam membakar sate ada 
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prosesnya, tidak asal bakar sate. Api yang digunakan harus bara api arang 

yang menyala sempurna tidak perlu besar apinya.42 

3. Pengemasan sate 

Dalam proses pengemasan sate dibutuhkan kemasan yang baik 

sirkulasi udaranya. Supaya sate tidak cepat basi dan awet. Dibutuhkan 

kemasan berupa besek yang bersih dan kuat. Dalam menata sate dalam 

besek ada aturan yag sudah baku, bagi pelanggan pasti sudah hafal tata 

letak penyusunan sate ini. Kami tidak asal taruh sate di dalam besek 

seperti sate- sate lainnya. Kami susun sate dalam besek itu per bagian. 

Sate kulit dan sate paha letaknya dibawah, terus sate jerohan dan sate dada 

diatasnya.Dalam pengemasan kami, menggunakan dua tempat  dari bahan 

yang berbeda, pertama kami gunakan besek atau anyaman bambu untuk 

sate yang jumlahnya diatas 30 tusuk. Dan jika jumlahnya dibawah 30 

tusuk menggunakan karton. 

4. Membuat Sambel sate 

Sambel sate dari sate ayam H. Tukri Sobikun adalah yang paling 

menentukan dari rasa sate ayam ini. Dibuat dengan kacang tanah pilihan 

yang di sangrai dengan baik, tidak gosong atau mentah. Dengan bumbu-

bumbu pilihan pengolahan yang baik yang menghasilkan rasa dan 

ketahanan yang lama. Proses pembuatan bumbu kacang atau sambal sate 

yang digunakan adalah kacang tanah yang sudah disangrai dan dihaluskan, 
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kemudian penggorengan bumbu seperti cabai, bawang putih yang 

kemudian dihaluskan. Setelah itu bahan-bahan tadi dimasak dengan 

penambahan air, kecap manis, gula jawa, dan garam dan setelah mendidih 

siap disajikan.43 

Tyar menyatakan, sebelum jam operasional perusahaan dibuka, sate 

ayam kondisi sudah matang atau sudah dibakar. Hal ini dilakukan untuk 

mempercepat proses pelayanan kepada konsumen. Sehingga pada saat 

konsumen datang, karyawan hanya menambahkan bumbu sate/sambal sate 

dan menghidangkan kepada konsumen. Menurut Tyar, lamanya penyajian sate 

ayam dikarenakan proses produksi dan permintaan konsumen terjadi secara 

bersamaan dan pada saat kondisi ramai. Hal serupa ini dialami oleh konsumen 

yakni Rahma dan Novita.44 

Rumah Makan sate ayam H. Tukri Sobikun untuk melayani 

konsumennya yaitu dengan memberikan layanan sistem antrian melalui kasir. 

Layanan ini merupakan layanan jasa yang bertugas untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Menurut saudara Tyar selaku karyawan Rumah Makan, 

menjelaskan sistem antrian yakni ketika konsumen datang karyawan 

menghampiri konsumen lalu menanyakan apa yang akan ia pesan. Pesanan 

konsumen ditulis di nota pesanan yang nantinya akan dijadikan rekap 

pembayaran oleh kasir. Selanjutnya, karyawan akan menyajikan makanan 
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sesuai menu makanan yang dipesan oleh konsumen. Pemesanan makanan atau 

pemesanan tempat dapat melalui kasir secara langsung atau melalui telepon. 

Untuk melalui telepon konsumen hanya dengan menyampaikan hari dan 

waktu, jumlah orang serta nama pemesan.45 

Kemudian Tyar menambahkan, kasir bertugas bertugas sebagai orang 

yang memberikan pelayanan atau melakukan transaksi antara perusahaan dan 

konsumen. Jika pelayanan kasir tidak memuaskan maka perusahaan tersebut 

di cap dengan pelayanan terburuk, dan sebaliknya. Maka pelayan dituntut 

untuk bisa memberikan kepuasan pelayanan terhadap konsumen. 

C. Pelayanan Antrian Konsumen Di Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri 

Sobikun Nologaten Ponorogo 

Rumah Makan sate ayam H. Tukri Sobikun untuk melayani 

konsumennya yaitu dengan memberikan layanan sistem antrian melalui kasir. 

Layanan ini merupakan layanan jasa yang bertugas untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Menurut saudara Tyar selaku karyawan Rumah Makan, 

menjelaskan sistem antrian yakni ketika konsumen datang karyawan 

menghampiri konsumen lalu menanyakan apa yang akan ia pesan. Pesanan 

konsumen ditulis di nota pesanan yang nantinya akan dijadikan rekap 

pembayaran oleh kasir. Selanjutnya, karyawan akan menyajikan makanan 

sesuai menu makanan yang dipesan oleh konsumen. Pemesanan makanan atau 

pemesanan tempat dapat melalui kasir secara langsung atau melalui telepon. 

                                                             
45 “Tyar, wawancara,  26 Oktober 2019” 
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Untuk melalui telepon konsumen hanya dengan menyampaikan hari dan 

waktu, jumlah orang serta nama pemesan.46 

Kemudian Tyar menambahkan, kasir bertugas bertugas sebagai orang 

yang memberikan pelayanan atau melakukan transaksi antara perusahaan dan 

konsumen. Jika pelayanan kasir tidak memuaskan maka perusahaan tersebut 

di cap dengan pelayanan terburuk, dan sebaliknya. Maka pelayan dituntut 

untuk bisa memberikan kepuasan pelayanan terhadap konsumen. 
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BAB IV 

ANALISIS PRODUKSI DAN ANTRIAN RUMAH MAKAN 

SATE AYAM H. TUKRI SOBIKUN NOLOGATEN PONOROGO 

 

A. Analisis Pelaksanaan Produksi Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri 

Sobikun Nologaten Ponorogo 

Pelaksanaan manajemen produksi Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri 

Sobikun melalui fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen dalam 

penelitian ini mengacu pada fungsi manajemen dari George R Terry yang 

meliputi fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan 

fungsi pengawasan. Berikut hasil observasi dan analisis sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Perencanaan adalah penetapan atau pemilihan tujuan-tujuan organisasi dan 

penentuan strategi, kebijaksanaan proyek, program, prosedur, metode, 

sistem,  anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.47 

a. Produksi 

1) Standar bahan baku utama sate ayam  

                                                             
47  T. Hani Handoko, Manajemen (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2015), 23. 
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Standar baku yang digunakan Rumah Makan Sate Ayam adalah  

menggunakan jenis ayam potonng yang masih segar dan tidak 

beraroma busuk 

2) Bagian potongan yang digunakan 

Bagian potongan ayam yang digunakan dalam pembuatan sate 

adalah dada, paha, jeroan dan kulit. 

3) Bumbu yang digunakan 

Bahan bumbu atau sambal sate yang digunakan dalam pembuatan 

sate ayam antara lain bawang merah, bawang putih, kacang, gula 

jawa dan garam. 

4) Teknik olah yang digunakan 

Teknik olah yang digunakan  dalam pembuatan sate ialah dengan 

cara dibakar menggunakan arang 

5) Tingkat kematangan 

Tingkat kematangan sate ayam adalah berwarna coklat matang dan 

tidak terlihat putih pada daging ayam, jika masih terlihat putih 

pada daging ayam maka ayam tersebut belum matang 

6) Alat masak yang digunakan 

Alat hidang yang digunakan adalah menggunakan arang kompor 

dan kayu bakar. 
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7) Bahan utama lontong 

Bahan utama lontong yang digunakan ialah nasi yang dibungkus 

dengan daun pisang 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Proses Penerimaan SDM 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suroto, penerimaan 

SDM di Rumah Makan Sate Ayam H.  Tukri  Sobikun adalah 

dengan interview yang dilakukan oleh Bapak Suroto kepada calon 

tenaga kerja. Penerimaan SDM dilakukan berdasarkan keinginan 

calon tenaga kerja di bidang kerja, cara berkomunikasi yang baik 

dan sikap sopan calon tenaga kerja. Kemudian calon karyawan 

tersebut akan diangkat  menjadi karyawan dan bergabung dengan 

tim produksi Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun.48 

2) Proses Pengembangan SDM 

Pengembangan SDM yang dilakukan di Rumah Makan Sate Ayam 

H. Tukri Sobikun adalah  melakukan briefing setiap hari secara 

rutin oleh semua divisi Rumah Makan. Briefing dilakukan untuk 

mengetahui permasalahan yang ada pada semua divisi Rumah 

Makan, Setelah diketahui permasalahan dari  masing-masing 

                                                             
48 “Suroto, Wawancara, 26 Juli 2019” 
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divisi, kemudian dilakukan pemecahan masalah atau solusi dari 

permasalahan tersebut bersama-sama. 

3) Proses Kompensasi SDM 

Proses kompensasi SDM di Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri 

Sobikun diberikan berdasarkan  pada sikap dan kualitas karyawan 

selama bekerja. Karyawan yang mempunyai sikap dan kualitas 

bekerja yang baik akan diberikan reward berupa uang prestasi 

setiap bulannya. 

4) Proses Pemberhentian SDM 

Pemberhentian SDM Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun 

dilakukan apabila karyawan melakukan kesalahan yang dinilai 

berat, misalnya karyawan yang tidak disiplin dan melakukan 

tindakan kriminal. Selama permasalahan atau kesalahan dinilai 

dapat dimaafkan, maka tidak perlu diberhentikan. Sebelum 

dilakukannya pemberhentian, pihak Rumah Makan Sate Ayam H. 

Tukri Sobikun akan memberikan peringatan satu, peringatan dua, 

hingga peringatan tiga. Setelah tiga kali peringatan, maka akan 

diberikan peringatan secara langsung untuk pengunduran diri dari 

restoran Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun. 

5) Persiapan Karyawan Produksi 
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Segala sesuatu yang akan dilakukan dalam proses produksi 

disiapkan dengan matang. Karyawan produksi sebelum bekerja 

mencuci tangan dan menggunakan peratan dan perlengkapan 

sesuai ketentuan produksi. Kemudian dilakukan juga persiapan 

produksi contoh persiapan bahan baku lainnya (tusuk sate, bahan 

sambal sate, lontong) 

2. Pengorganisasian 

a. Jadwal Kegiatan Produksi 

Pembuatan jadwal produksi dilakukan satu hari sebelum dilakukannya 

produksi. Penjadwalan dilakukan untuk mempermudah 

mempersiapkan jumlah bahan yang akan digunakan dan melakukan 

permintaan bahan kepada supplier. 

b. Alur pengadaan bahan baku  

Alur pengadaan bahan baku Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri 

Sobikun yaitu dimulai dari karyawan dapur membuat list bahan baku 

yang dibutuhkan dan kemudian diajukan kepada bagian keuangan, 

kemudian dari bagian keuangan akan dimintakan bahan baku ke pasar 

atau supplier. 

c. Penyimpanan Bahan Baku 

Penyimpanan bahan baku seperti tusuk sate, gula jawa, cabe, daun 

pisang dan lain-lain disimpan dalam almari dan gudang penyimpanan. 
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3. Pelaksanaan  

a. Pelaksanaan Produksi 

Pelaksanaan merupakan proses yang mengubah rencana menjadi 

aktivitas nyata. Secara umum pelaksanaan produksi sate ayam sesuai 

dengan menu yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaannya, tidak 

banyak terjadi perubahan. Berikut ini pelaksanaan produksi sate ayam: 

1) Penanganan bahan baku utama  

Penanganan bahan baku utama yaitu ayam dibersihkan dari bulu-

bulu ayam dan membersihkan jerohan-jerohan ayam. Lalu 

pemotongan sate dibagi menjadi 5 bagian, antara lain : 

a) Sate Kulit 

Sate Kulit ini dibuat dari kulit ayam semua. Disetiap tusuk sate 

akan ada pola yang sama dan teratur susunannya. Disini tidak 

boleh sembarang menyusun potongan kulit menjadi sate, ada 

aturannya. Aturannya adalah: bagian atas dan bagian bawah 

adalah kulit badan ayam, terus dibagian tengah diisi dengan 

bagian kulit sayap ayam dan usus ayam. Dalam setiap tusuk 

isinya sama dan harus sama besar.49 

b) Sate Daging Paha 

                                                             
49 “Tyar, wawancara,  26 Oktober 2019” 
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Sate daging paha ini dibuat dari daging paha ayam semua, baik 

paha atas maupun paha bawah. Dan disetiap tusuk sate paha 

juga ada cara khusus. Setiap tusuk sate paha terbagi menjadi 3 

bagian, yaitu bagian atas dan bawah diisi dengan potongan 

daging paha yang bentuknya halus, lalu baian tengahnya diisi 

potongan daging urat/otot paha yang bentuknya kasar dan tebal. 

Disetiap tusuk isinya sama dan besar kecilnya juga harus sama. 

c) Sate Daging Dada 

Sate daging dada ini dibuat dari daging dada semua, dengan 

irisan memanjang utuh satu tusuk. Sate dada memang diiris 

memanjang berbeda dengan sate paha yang putus-putus. 

d) Sate Jerohan 

sate jerohan terdiri dari campuran hati dan rempela. Setiap 

tusuk sate isinya sekitar 3-5 potong jerohan dan isinya 

dicampur. Sate jerohan mempunyai ciri atau sifat yang tidak 

tahan lama. Jadi tidak bisa atau tidak boleh dibawa bepergian 

dalam waktu lebih dari 6 jam, karena akan cepat basi dan 

menimbulkan bau kurang sedap. 

e) Sate Telor/uritan 

sate telor/uritan,yang terdiri dari telor ayam yang masih muda 

(belum ada cangkangnya. Sate uritan sangat jarang, kalau tidak 
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ada pesanan khusus tidak dibuat, karena kita membeli sendiri 

uritannya. 

Adapun langkah-langkah pembuatan Sate, antara lain: 

a) ayam potong besar sekitar 2 kg ke atas. 

b) memisahkan jerohan ayam dengan daging ayam. 

c) Kuliti ayam, setelah itu kulit direbus di air yang sudah 

mendidih bersamaan dengan jerohan usus selama 1-2 menit. 

Lalu potong kulit ayam ukuran 2x4 atau persegi panjang. 

Kemudian campur potongan kulit dengan bumbu yang sudah 

jadi sampai merata, setelah selesai bisa memulai menusuk sate 

kulitnya.  

d) Selanjutnya, memisahkan daging dengan tulang ayam. 

memisahkan daging paha dan dada. Iris daging dada tipis-tipis 

begitu juga dengan daging paha. Lalu campur irisan daging 

dengan bumbu yang sudah jadi sampai merata. Antara daging 

paha dan dada harus dipisahkan, karena sifat kedua daging 

tersebut berbeda. Daging dada cepat matang daripada daging 

paha.  

2) Bagian potongan yang digunakan 

Bagian potongan ayam yang digunakan dalam pembuatan sate 

adalah dada, paha, jeroan dan kulit. 
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3) Bumbu yang digunakan 

Sambel sate dari sate ayam H. Tukri Sobikun adalah yang paling 

menentukan dari rasa sate ayam ini. Dibuat dengan kacang tanah 

pilihan yang di sangrai dengan baik, tidak gosong atau mentah. 

Dengan bumbu-bumbu pilihan pengolahan yang baik yang 

menghasilkan rasa dan ketahanan yang lama. Proses pembuatan 

bumbu kacang atau sambal sate yang digunakan adalah kacang 

tanah yang sudah disangrai dan dihaluskan, kemudian 

penggorengan bumbu seperti cabai, bawang putih yang kemudian 

dihaluskan. Setelah itu bahan-bahan tadi dimasak dengan 

penambahan air, kecap manis, gula jawa, dan garam dan setelah 

mendidih siap disajikan.50 

4) Teknik olah yang digunakan 

Teknik olah yang digunakan  dalam pembuatan sate ialah dengan 

cara dibakar menggunakan arang. Sedangkan pengolahan lontong 

menggunakan kayu bakar. 

5) Tingkat kematangan 

Tingkat kematangan sate ayam adalah berwarna coklat matang dan 

tidak terlihat putih pada daging ayam, jika masih terlihat putih 

pada daging ayam maka ayam tersebut belum matang 

                                                             
50 “Tyar, Wawancara,  26 Oktober 2019” 
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6) Alat masak yang digunakan 

Alat masak yang digunakan adalah menggunakan arang, kompor 

dan kayu bakar 

7) Bahan utama lontong 

Bahan utama lontong yang digunakan ialah nasi yang dibungkus 

dengan daun pisang 

b. Sumber Daya Manusia 

1) Proses Penerimaan SDM 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suroto, penerimaan 

SDM di Rumah Makan Sate Ayam H.  Tukri  Sobikun adalah 

dengan interview yang dilakukan oleh Bapak Suroto kepada calon 

tenaga kerja. Penerimaan SDM dilakukan berdasarkan keinginan 

calon tenaga kerja di bidang kerja, cara berkomunikasi yang baik 

dan sikap sopan calon tenaga kerja. Kemudian calon karyawan 

tersebut akan diangkat  menjadi karyawan dan bergabung dengan 

tim produksi Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun. 

2) Proses Pengembangan SDM 

Pengembangan SDM yang dilakukan di Rumah Makan Sate Ayam 

H. Tukri Sobikun adalah  melakukan briefing setiap hari secara 

rutin oleh semua divisi Rumah Makan. Briefing dilakukan untuk 

mengetahui permasalahan yang ada pada semua divisi Rumah 
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Makan, Setelah diketahui permasalahan dari  masing-masing 

divisi, kemudian dilakukan pemecahan masalah atau solusi dari 

permasalahan tersebut bersama-sama. 

3) Proses Kompensasi SDM 

Proses kompensasi SDM di Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri 

Sobikun diberikan berdasarkan  pada sikap dan kualitas karyawan 

selama bekerja. Karyawan yang mempunyai sikap dan kualitas 

bekerja yang baik akan diberikan reward berupa uang prestasi 

setiap bulannya. 

4) Proses Pemberhentian SDM 

Pemberhentian SDM Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun 

dilakukan apabila karyawan melakukan kesalahan yang dinilai 

berat, misalnya karyawan yang tidak disiplin dan melakukan 

tindakan kriminal. Selama permasalahan atau kesalahan dinilai 

dapat dimaafkan, maka tidak perlu diberhentikan. Sebelum 

dilakukannya pemberhentian, pihak Rumah Makan Sate Ayam H. 

Tukri Sobikun akan memberikan peringatan satu, peringatan dua, 

hingga peringatan tiga. Setelah tiga kali peringatan, maka akan 

diberikan peringatan secara langsung untuk pengunduran diri dari 

restoran Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun. 

5) Persiapan Karyawan Produksi 
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Segala sesuatu yang akan dilakukan dalam proses produksi 

disiapkan dengan matang. Karyawan produksi sebelum bekerja 

mencuci tangan dan menggunakan peratan dan perlengkapan 

sesuai ketentuan produksi. Kemudian dilakukan juga persiapan 

produksi contoh persiapan bahan baku lainnya (tusuk sate, bahan 

sambal sate, lontong) 

4. Pengawasan  

Pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk 

menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah  

ditetapkan.51 

a. Produksi 

1) Perlakuan terhadap sisa bahan baku  

Perlakuan terhadap sisa bahan baku hanya dilakukan pada sate 

ayam. Sisa sate ayam akan digunakan sebagai lauk makan 

karyawan. 

2) Pengawasan yang dilakukan selama produksi  

Pengawasan dilakukan mulai dari pemilihan bahan, pengolahan, 

penyajian makanan dan kebersihan makanan. Apabila terdapat 

masakan yang kurang layak disajikan seperti terdapat gosong atau 

masih ada bahan baku yang mentah, maka karyawan produksi 

                                                             
51 T. Hani Handoko, Manajemen, 25. 
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diminta untuk membuat kembali hidangan tersebut yang lebih 

layak disajikan. 

3) Hasil yang diharapkan dari pengawasan  

Hasil yang diharapkan dari pengawasan adalah supaya dapat 

konsisten dalam mengolah dan menyajikan hidangan yang baik 

kepada tamu Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun. 

b. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Pelaku Pengawasan Pengawasan produksi dilakukan oleh pihak kepala 

dapur Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun. Kepala dapur 

mengawasi pada saat proses produksi berlangsung hingga selesai. 

Pengawasan yang dilakukan antara lain kualitas dan kuantitas dalam 

bekerja, penggunaan dan penyajian makanan supaya tidak ada 

penyajian yang masih mentah dan kotor ke dalam makanan yang akan 

disajikan kepada tamu Rumah Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun. 

Berdasarkan analisa di atas, proses produksi sate ayam masih dibilang 

kurang maksimal, hal ini disebabkan karena adanya komplain dari konsumen 

terkait lamanya penyajian sate sehingga konsumen tersebut harus menunggu 

pesanan dari pelayan. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan harus 

memperbaiki  proses produksi agar dapat mempercepat proses produksi sate 

ayam, antara lain: 
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1. Menggunakan mesin pemanggang sate untuk membantu kinerjanya 

Mesin pemanggang sate ini memiliki kegunaan yang besar dalam 

membantu proses pengolahan sate ayam, mempercepat proses produksi, 

cara yang mudah dan sangat gampang. Mesin pemanggang sate menjadi 

salah satu mesin wajib untuk dipergunakan bagi setiap pengusaha sate 

ayam, dimana hadirnya mesin pemanggang sate ini mampu membuat 

jalannya produksi semakin lebih maksimal. Dalam penggunaan mesin 

pemanggang sate sangat penting untuk bisa diandalkan. Dimana proses 

dari memanggang atau membakar dengan mengaplikasikan mesin 

tersebut untuk menjadi sangat cepat, praktis dan juga lebih efektif. 

Bilamana dibandingkan dengan proses membakar atau memanggang 

dengan arang dalam kinerja manual, maka proses memanggang atau 

membakar dalam pembuatan sate memerlukan waktu lebih lama, banyak 

asap, serta membutuhkan tenaga yang ekstra, dimana proses membakar 

secara sederhana kurang efektif dan tidak efisien. Dengan adanya mesin 

pemanggang sate, menjadikan proses memanggang atau membakar sate 

menjadi lebih mudah, praktis dan cepat. Selain mempercepat produksi 

sate, mesin pemanggang sate mampu bekerja bekerja dengan hasil 

membakar lebih cepat merata dan terjaga serta terlindungi dengan baik. 

2. Menempatkan karyawan pada jabatan yang sesuai dengan keahlian dan 

pengalaman 
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Keahlian dan pengalaman bekerja pada pekerjaan perlu mendapatkan 

pertimbangan dalam menempatkan tenaga kerja. Kenyataan menunjukkan 

makin lama tenaga kerja bekerja, makin banyak pengalaman yang dimiliki 

tenaga kerja yang bersangkutan. Sebaliknya makin singkat masa kerja, 

makin sedikit pengalaman yang diperoleh. Pengalaman bekerja 

memberikan keahlian dan keterampilan kerja. Sebaliknya, terbatasnya 

pengalaman kerja mengakibatkan tingkat keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki makin rendah. Tenaga kerja yang hanya mengandalkan latar 

belakang pendidikan dan gelar yang disandangkan belum tentu mampu 

mengerjakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan cepat. 

Mereka perlu diberikan pelatihan yang memakan waktu karena teori yang 

pernah diperoleh dari bangku pendidikan kadang-kadang berbeda dengan 

praktek di lapangan pekerjaan. Hal ini sering terjadi pada bagian produksi, 

sehingga karyawan yang belum cukup memiliki pengalaman kerja dan 

tidak memiliki ketrampilan membutuhkan waktu yang lama  untuk bekerja 

secara maksimal. Misalnya di bagian pemotongan hingga membuat sate. 

Proses ini membutuhkan ketrampilan, ketelitian dan kecepatan agar 

produksi dapat tercapai. 
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B. Analisis Pelayanan Antrian Konsumen Di Rumah Makan Sate Ayam H. 

Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo 

Teori antrian dikemukakan dan dikembangkan oleh A.K Erlang, 

Analisis antrian memberikan informasi yang dinamakan operation 

characteristics, yang dapat membantu mengambil keputusan dalam 

merancang fasilitas pelayanan antrian untuk mengatasi permintaan pelayanan 

yang fluktuatif secara random dan menjaga keseimbangan antara biaya 

pelayanan dan biaya menunggu. Adapun model sistem antrean antara lain: 

1. Single channe-single phase 

Sistem ini adalah yang paling sederhana. Single chanel berarti bahwa 

hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu 

fasilitas pelayanan. Single phase menunjukkan bahwa hanya ada satu 

stasiun pelayanan atau sekumpulan tunggal operasi yang dilaksanakan.52 

2. Single channel-mulitiphase 

Multiphase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang yang 

akan dilaksanakan secara berurutan. 

3. Multi channel-single phase 

Sistem multi channel-single phase terjadi dua atau lebih fasilitas 

pelayanan dialiri oleh antrian tunggal 

4. Multichannel-multiphase 

                                                             
52 Murfidin Haming dan Mahfud Nurnajamuddin, Manajemen Produksi Modern, 

360. 
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Setiap sistem-sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan 

setiap tahap, sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu 

waktu.53 

Berdasarkan analisa hasil pengamatan dan wawancara, Rumah Makan 

sate ayam menggunakan sistem antrian dengan model Single panel-single 

phase. Hal ini ditunjukkan bahwa ada satu jalur untuk memasuki sistem 

pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan, yakni ketika konsumen datang 

karyawan menghampiri konsumen lalu menanyakan apa yang akan ia pesan. 

Kemudian, pesanan konsumen ditulis di nota pesanan yang nantinya akan 

dijadikan rekap pembayaran oleh kasir. Selanjutnya, karyawan akan 

menyajikan makanan sesuai menu makanan yang dipesan oleh konsumen. 

Pemesanan makanan atau pemesanan tempat dapat melalui kasir secara 

langsung atau melalui telepon. Untuk melalui telepon konsumen hanya 

dengan menyampaikan hari dan waktu, jumlah orang serta nama pemesan. 

Akan tetapi, sistem antrian ini belum diterapkan dengan baik oleh karyawan. 

Kesalahan karyawan dalam pendistribusian menu makanan sate ayam, 

menunjukkan ketidakakuratan karyawan dalam melayani konsumen. Hal ini 

akan berdampak pada konsumen yang merasa dirugikan atas pelayanan 

karyawan. Sebaiknya perusahaan menyediakan nomor antrian dan nomor 

khusus meja makan, untuk meminimalisir kesalahan karyawan dalam 

melayani konsumen.  

                                                             
53 Ibid.,361. 



72 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian tentang analisis kualitas pelayanan konsumen Rumah 

Makan Sate Ayam H. Tukri Sobikun Nologaten Ponorogo dapat disimpulkan: 

1. Pelaksanaan proses produksi sate ayam H. Tukri Sobikun Nologaten 

Ponorogo yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

dan pengawasan sudah diterapkan dengan baik. Namun, proses produksi 

sate ayam masih dibilang kurang maksimal, hal ini disebabkan karena 

adanya komplain dari konsumen terkait lamanya penyajian sate dari 

pelayan. 

2. Rumah Makan sate ayam menggunakan sistem antrian dengan model 

Single panel-single phase. Dengan sistem satu jalur untuk memasuki 

sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan sistem antrian. Namun 

sistem antrian belum diterapkan dengan baik oleh karyawan. Hal ini  

ditunjukkan ketidakakuratan karyawan dalam melayani konsumen. 
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B. Saran 

1. Seharusnya perusahaan menggunakan mesin pemanggang sate ayam dan 

menempatkan karyawan sesuai dengan keahlian dan pengalaman agar 

dapat mempercepat proses produksi sate ayam. 

2. Sebaiknya perusahaan menyediakan nomor antrian dan nomor khusus 

meja makan, untuk meminimalisir kesalahan karyawan dalam melayani 

konsumen. 

3. Penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang 

ingin membuat penelitian sejenis dengan menambah teori dengan harapan 

untuk menyempurnakan penelitian ini. 
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