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ABSTRAK 

PT.Innoware Indonesia merupakan perusahaan manufaktur dengan produk 
yang dihasilkan adalah plastic packaging. Banyaknya complaint customer akibat 
dari keterlambatan pengiriman produk menyebabkan perusahaan harus mancari 
akar masalah dari permasalahan tersebut.Oleh sebab itu dibuatlah penelitian ini 
untuk mengetahui penyebab terjadinya penurunan produktivitas yang 
menyebabkan terjadinya keterlambatan pengiriman.Objective matrix (OMAX) 
merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur nilai produktivitas 
suatu aktivitas produksi. Untuk mendapatkan nilai produktivitas dengan metode 
ini diperlukan perhitungan rasio dari masing-masing kriteria dan juga pengukuran 
indikator performansi. Penelitian ini terdiri dari data selama satu semester yang 
didapat dari arsip serta wawancara langsung dengan personil yang berkaitan 
dengan proses produksi di line injection tentang kendala-kendala yang 
menghambat produktivitas. Hasil perhitungan OMAX didapat dari perhitungan 
bulan Oktober 2015 sampai dengan Maret 2016. Hasil perhitungan indikator 
performansi terendah terlihat pada skor rasio kelima yaitu perbandingan antara 
hasil produksi aktual dengan kapasitas produksi dengan nilai 10. Penyebab utama 
rendahnya  nilai rasio kelima adalah mesin, personil, metode,material, dan 
lingkungan yang kurang mendukung yang menyebabkan mesin tiba-tiba stop 
produksi.Dan sebagai improvement dibuatlah usulan-usulan rencana perbaikan 
yang dapat diterapkan dan bermanfaat untuk mengatasi penyebab-penyebab yang 
ada.Dari beberapa usulan tersebut akan difokuskan mulai dari peningkatan 
kualitas SDM dan mesin, penambahan fasilitas, meminimalisir waktu tunggu 
material, pembaruan metode, pengurangan potensi miss komunikasi.  
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I.Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

 PT.Innoware Indonesia 

merupakan salah satu industry 

manufaktur yang bergerak di 

bidang plastic packaging.Industri 

ini didirikan pada tahun 2008, 

kemudian pada tahun 2015 

PT.Innoware Indonesia bekerja 

sama dengan Miko Pac.Seiring 

dengan perkembangan zaman 

dan majunya teknologi pada saat 

ini PT.Innoware Indonesia selalu 

berusaha untuk mempertahankan 

dan meningkatkan 

keeksistensiannya dalam dunia 

industry.Salah satu faktor penting 

yang perlu diperhatikan dalam 

kemajuan sebuah perusahaan 

adalaah masalah 

produktivitas.Produktivitas 

berkaitan dengan efektifitas dan 

efisiensi pemanfaatan sumber 

daya (input) dalam memproduksi 

output.Efektifitas merupakan 

derajat pencapaian output dari 

system produksi dan efisiensi 

adalah ukuran ukuran yang 

menunjuk sejauh mana sumber 

daya yang digunakan dalam 

proses produksi untuk 

menghasilkan output 

(Summant:1984). 

Peningkatan produktivitas ini 

erat kaitannya dengan usaha 

perbaikan tingkat perekonomian 

suatu perusahaan serta untuk 

memperkuat kedudukan 

perusahaan dalam persaingan 

yang semakin rumit .Dengan 

demikian perlu dilakukan 

pengukuran prodiktivitas di 

laintai produksi untuk 

mengetahui nilai produktivitas 

sebagai dasar dari perencanaan 

bagi peningkatan produktivitas di 

masa yang akan dating. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana tingkat 

produktivitas pada line injection 

di PT.Innoware Indonesia.Faktor 

apa saja yang 

mempengaruhi.Dan usulan 

perbaikan apa saja yang dapat 

dilakukan untuk meningkatkan 

produktivitas. 

1.3 Manfaat Penelitian 

 Sebagai pertimbangan bagi 

perusahaan dalam mengambil 

kebijakan penggunaan sumber 



daya yang ada.perusahaan dapat 

menilai efisiensi sumber daya 

sehingga dapat meningkatkan 

produktivitas melalui efisiensi 

peningkatan sumber daya 

tersebut. 

 

II.METODE PENELITIAN 

2.1 Batasan Masalah 

 Batasan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Penelitian dilakukan hanya di 

produksi bagian line 

injection. 

2. Diasumsikan bahwa semua 

perhitungan yang digunakan 

sudah dikonversi dan 

diakumulasikan dalam ton. 

3. Diasumsikan bahwa 

klasifikasi produk reject 

adalah produk yang sudah 

tidak bisa diolah dan 

dijadikan aval. 

4. Data yang digunakan adalah 

Oktober 2015 sampai Maret 

2016. 

2.2 Prosedur Penelitian 

2.2.1 Perumusan Masalah dan 

Tujuan Penelitian  

 Melakukan perumusan 

masalah bagaimana tingkat 

produktivitas dan komponen apa 

saja yang menyebabkan 

terjadinya perubahan 

produktivitas serta memberikan 

usulan perbaikan yang dapat 

dilakukan.Tujuan penelitian 

mengacu pada latar belakang dan 

berorientasu pada kepentingan 

yang ada agar dapat memberikan 

solusi terhadap masalah tersebut. 

2.2.2 Peninjauan Lapangan 

dan Studi Pustaka 

Peninjauan lapangan 

dilakukan untuk mengetahui 

kondisi perusahaan dan 

menemukan masalah yang 

berkaitan dengan 

produktivitas.Studi pustaka akan 

membahas mengenai konsep 

produktivitas,pengukuran 

produktivitas dengan 

menggunakan metode Objective 

Matrix (OMAX). 



2.2.3 Pemilihan Kriteria 

Produktivitas  

 Kriteria produktivitas dipilih 

sebagai acuan dalam melakukan 

perhitungan produktivtas 

dimana criteria produktivitas ini 

akan di ukur levelnya untuk 

menentukan tingkat 

produktivitas perusahaan. 

.Berikut merupakan penjelasan 

mengenai kriteria-kriteria : 

1. ����� 1 =

����� �������� ������ (���)

��� ��� ����� ��� (���)
 

2. ����� 2 =

�������� ����� (���)

��������� ���� ����� (���)
 

3. ����� 3 =

����� �������� ������ (���)

��� �������� ����� ���� (���)
 

4. Rasio 4 =

������ �������� ����� (���)

����� �������� ������ (���)
 

5. ����� 5 =

����� �������� ������ (���)

��������� �������� (���)
 

 

III.HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Pengumpulan Data  

 Data diperoleh dari 

depatemen produksi line injection 

pada bulan Oktober 2015-Maret 

2016.Data input yang digunakan 

untuk perhitungan adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 1. Data Input 

 

  



3.2 Pengolahan Data  

3.2.1 Penentuan Rasio 

 Penentuan rasio ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan 

persamaan (5)-(12).Pada penentuan 

rasio ini, akan menggunakan 

interpolasi pada level-level yang 

telah ditentukan yaitu level 

2,4,5,6,7,8,dan 9.Pada saat 

menentukan interval rasio ini terbagu 

atas 2 yaitu bagian atas dan 

bawah.Untuk interval bagian atas 

digunakan untuk mencari nilai pada 

level 4,5,6,7,8, dan 9, sedangkan 

untuk interval bawah digunakan 

untuk mencari nilai pada level 1 dan 

2.Kemudian untuk level 0 

merupakan hasil dari nilai teburuk 

dari hasil rasio yang teklah 

ditentukan, kemudian pada level 3 

merupakan hasil dari nilai yang 

diharapkan,yang mana datanya 

diperoleh berdasarkan data primer 

yaitu diskusi langsung dengan kepala 

bagian.Rekapitulasi hasil 

perhitungan rasio dan hasi;l 

perhitungan interval rasio dapat 

dilihat pada table 2  : 

Tabel 2.Rekapitulasi Rasio 

  

3.2.2 Menentukan Indeks 

Produktivitas  

 Penentuan indeks produktiviats 

ini dilakukan untuk setiap bulan pada 

tahun uji.Tabel perhitungan indeks 

produktivitas bulan Oktober 2015 

dapat dilihat pada tabel 3.Setelah 

mendapatkan hasil pengolahan 

indeks produktivitas untuk semua 

bulan poada tahun uji, untuk rekapan 

data hasil pengolahan dapat dilihat 

pada gambar 1. 

 



Tabel 3. Hasil indeks Produktivitas Bulan Oktober 2015 

Kriteria 
 

Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 
 

 

  
          

Performansi 5.9411 0.8405 1.0524 0.0498 0.9374 

Target 10 23.2504 2.3448 2.0579 0.1032 1.7836 

9 21.4076 2.1088 1.9139 0.0952 1.6263 

8 19.5649 1.8728 1.7698 0.0873 1.4690 

7 17.7221 1.6367 1.6258 0.0793 1.3117 

6 15.8793 1.4007 1.4818 0.0713 1.1543 

5 14.0366 1.1647 1.3378 0.0633 0.9970 

4 12.1938 0.9286 1.1938 0.0553 0.8397 

Perform Std 3 10.3510 0.6926 1.0497 0.0474 0.6824 

2 8.8810 0.4971 1.0474 0.0452 0.9862 

1 7.4111 0.3016 1.0451 0.0431 0.6824 

0 5.9411 0.1061 1.0427 0.0410 0.3785 

Skor 0 4 3 3 2 

Bobot (%) 30 30 5 5 30 

Nilai 0 120 15 15 60 

 
Indikator performansi 210 

 

 

Gambar 1. Grafik Indeks Produktivitas 
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3.3 Analisa  

 Setelah didapatkan hasil dari 

pengolahan data, selanjutnya adalah 

melakukan analisa terhadap hasil 

pengolahan tersebut.Adapun analisa 

yang dilakukan diantaranya melihat 

perbadingan skor dari masing-

masing rasio.Seperti yang terlihat 

pada tabel 4. 

Tabel 4.Rasio Produktivitas 

Bulan Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 

Oktober '15 0 4 3 3 2 

November '15 1 8 3 3 5 

Desember '15 2 4 3 4 2 

Januari '16 7 0 3 3 1 

Februari '16 3 2 0 0 0 

Maret '16 3 0 0 0 0 

Jumlah 16 18 12 13 10 

 

3.3.1 Diagram Tukang Ikan 

(Fishbone Diagram) 

 Dari hasil pengamatan secara 

langsung dilapangan dan melakukan 

wawancara kemungkinan penyebab 

sulitnya pencapaian target produksi 

maka dibutuhkan tools yang relevan  

untuk menganalisa hasil perhitungan 

yang telah dilakukan dengan keadaan 

yang sesungguhnya terjadi di 

lapangan. Untuk memudahkan 

mengidentifikasi masalah-masalah 

tersebut maka dibuatlah diagram 

sebab akibat untuk merencanakan 

perbaikan selanjutnya. 

 

 

Gambar 2.Fisbone Diagram 

 

 

 



 

3.3.2 Usulan Rencana Perbaikan  

 Perbaikan produktivitas 

diusulkan setelah mengatahui 

produktivitas yang dicapai oleh 

perusahaan.Usulan perbaikan yang 

berkaitan dengan material adalah 

sebagai berikut : 

 

IV.Penutup 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan pengolahan data 

yang telah dilakukan, dapat diambil 

kesimpulan antara lain : 

1. Peningkatan produktivitas 

nilai indikator performansi di 

line injection tertinggi terjadi 

pada bulan November 2015 

dengan nilai 450,sedangkan 

penurunan produktivitas 

terendah terjadi pada bulan 

Maret 2016 dengan nilai 90. 

Sedangkan nilai terendah 

pencapaian skor setiap rasio 

terjadi pada rasio 5 dengan 



nilai 10. 

2. Faktor-faktor yang menjadi 

penyebab penurunan 

produktivitas adalah 

kurangnya support material, 

manusia, metode, mesin dan 

lingkungan. 

3. Usulan-usulan rencana  

perbaikan yang diajukan untuk 

masing-masing faktor telah di 

breakdown, dan fokus 

perbaikan utama adalah 

peningkatan kualitas dari 

sumber daya manusia dan 

mesin, penambahan fasilitas, 

meminimalisir waktu tunggu 

distribusi material, pembaruan 

metode, dan pengurangan 

potensi miss komunikasi. 

4.2 Saran 

Adapun saran-saran yang dapat 

diberikan untuk perbaikan nilai 

produktivitas PT.Innoware Indonesia 

kedepan adalah : 

1. Memperbaiki dan 

mengevaluasi sistem 

kerja dan strategi 

perusahaan baik dari segi 

kinerja karyawan, mesin 

serta penggunaan sumber 

daya yang ada. 

2. Dalam usaha peningkatan 

produktivitas, tingkatkan 

lagi pengawasan dan 

evaluasi proses kerja pada 

saat proses produksi 

berlangsung. 

3. Pemberian reward seperti 

insentif,dll yang dapat 

memacu semangat 

karyawan untuk bekerja 

lebih fokus. 

4. Mengadakan dan 

mengevaluasi pelatihan-

pelatihan untuk 

menyetarakan 

kemampuan personil. 

5. Melaksanakan preventive 



maintenance secara 

konsisten agar dapat 

diandalkan dan 

mempunyai produktivitas 

tinggi. 

6. Pengembangan pada 

penelitian kedapan 

sebaiknya berkelanjutan 

dan memperluas objek 

penelitian yang berada di 

seluruh lantai produksi 

dan juga di seluruh 

bagian yang terdapat di 

PT.Innoware Indonesia. 
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