
i 
 

TUGAS AKHIR 
 

ANALISA DAN IMPROVEMENT PRODUKTIVITAS 

MENGGUNAKAN METODE OBJECTIVE MATRIX 

(OMAX) DI DEPARTEMEN PRODUKSI LINE 

INJECTION DI PT.INNOWARE INDONESIA 

Diajukan guna melengkapi sebagian syarat dalam mencapai gelar 

Sarjana Strata Satu(S1) 

 

 
Disusun Oleh: 

NAMA  : Diana Rachmawati 

NIM  : 41612110011 

Program studi  : Teknik Industri 

 
 

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS MERCU BUANA 

JAKARTA 

2016 
 



ii 
 

LEMBAR PERNYATAAN 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

  

  Nama  : Diana Rachmawati 

  NIM  : 41612110011 

  Jurusan : Teknik Industri 

  Fakultas : Teknik  

 

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat 

ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di 

kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap 

karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus 

menerima sanksi berdasarkan tata tertib di Universitas Mercu Buana. 

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak 

dipaksakan.  

 

 

 

                              Penulis 

 

 

                               (Diana Rachmawati) 

 



iii 
 

 



iv 
 

 

ABSTRAK 
 

ANALISA DAN IMPROVEMENT PRODUKTIVITAS 

MENGGUNAKAN METODE OBJECTIVE MATRIX (OMAX) DI 

DEPARTEMEN PRODUKSI LINE INJECTION DI PT.INNOWARE 

INDONESIA 

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.  

 

Kata Kunci : Produktivity,  Objective Matrix, Fishbone Diagram 
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ABSTRACT 

 

PRODUKTIVITY ANALYSIS AND IMPROVEMENT USING 

OBJECTIVE MATRIX (OMAX) IN INJECTION LINE PRODUCTION AT 

PT.INNOWARE INDONESIA 

PT.Innoware Indonesia is manufacturing company that produces plastic 
packaging product. The number of customer complaint for delays in delivery of 
product, forced the company to find the root cause of this problem.So, this study 
is doing to determine the cause of the decreasing productivity that resulted the 
delays of delivery product.Omax is a method  used to measure productivity value 
of production activities. To get productivity value by using this method, it needs 
ratio calculation of each criteria, and also performance indicator measurement. 
This research consists of the data during one semester obtained from that archives 
and direct interview to the personnel related to the production process in injection 
line, about the obstacles that obstruct productivity. OMAX calculation result is 
obtained from the calculation from October 2015 until March 2016. The lowest 
performance indicator calculation result is seen in the fifth ratio score, that us the 
comparison between actual production result and production capacity with the 
score 10. The main cause of the low of fifth ratio is less of  support of machine, 
personnel, method, material, and environment that causes machine suddenly stop 
run.And for improvement I made improvement proposals that can be applied and 
useful to solve the problem.And some of the improvement proposals that I have 
made, will be focused from improving the quality of human resources and 
machine, additional facilities, minimizing the waiting time for material, update 
work method, the reduction potential of miss communication. 

 

Keyword : Produktivity,  Objective Matrix, Fishbone Diagram 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 1.1 Latar Belakang  

Kemajuan industri pada beberapa aspek memerlukan pengelolaan yang 

dituntut memiliki kinerja, kecermatan, kecepatan, ketepatan ketelitian serta 

keamanan yang tinggi dalam rangka memperoleh hasil yang sesuai dengan 

harapan.Pengelolaan suatu kegiatan dengan investasi skala besar dan tingkat 

kompleksitas yang sangat sulit membutuhkan cara teknis / metode yang teruji, 

sumber daya yang berkualitas, serta penerapan ilmu pengetahuan yang tepat dan 

up to date. 

Salah satu faktor penunjang keberhasilan suatu industri ditentukan oleh 

kelancaran proses pendistribusiannya.Proses tersebut tergantung dari kondisi 

sumber daya yang dimiliki seperti manusia ,mesin ataupun sarana penunjang 

lainnya, dimana kondisi yang dimaksud adalah kondisi siap pakai untuk 

menjalankan operasi produksinya, baik ketelitian,  kemampuan dan kapasitasnya. 

Semakin pesatnya perkembangan suatu teknologi dan perubahan zaman, 

membuat persaingan antar perusahaan sejenis menjadi semakin ketat, perlu 

adanya strategi baru, yang mampu meningkatkan produktivitas, agar perusahaan 
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tersebut mampu mengelola sistem produksinya  dengan baik, 

meningkatkan efisiensi sumber daya yang digunakan, meningkatkan kualitas 

produk dan memenuhi target permintaan konsumen. 

Kendala perusahaan dalam meningkatkan produktivitas di lantai produksi, 

umumnya dipengaruhi oleh faktor penggunaan sumber daya yang tidak tepat 

selama kegiatan produksi berlangsung.  

Perusahaan yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian ini  

adalah PT.Innoware Indonesia yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang plastic packaging.Terjadinya keterlambatan pengiriman yang 

diakibatkan terjadinya penurunan produktivitas di lantai produksi menyebabkan 

perlunya upaya pengukuran produktivitas yang tepat untuk meningkatkan 

produktivitasnya. Metode yang dipilih untuk pengukuran produktivitas di 

PT.Innoware Indonesia adalah metode OMAX. Dari pengukuran tersebut, terlihat 

bahwa adanya penurunan terus menerus dari bulan November 2015 sampai Maret 

2016. Setelah dibreakdown faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penurunan 

produktivitas tersebut, dibuatlah usulan-usulan rencana perbaikan yang dapat 

diterapkan di PT.Innoware Indonesia. 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan dibahas pada studi kasus ini adalah : 

1. Terjadi keterlambatan perngiriman produk yang diakibatkan dari 

menurunnya produktivitas. 
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1.3  Batasan Masalah 

Batasan Masalah pada kasus 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. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui indeks produktivitas di PT.Innoware Indonesia. 

2. Untuk faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya penurunan 

produktivitas. 

3. Untuk memberikan usulan-usulan rencana perbaikan yang dapat 

diterapkan di PT.Innoware Indonesia untuk meningkatkan produktivitas. 

1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi 

produktivitas. 
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2. Hasil dari penelitian ini dapat di aplikasikan di bagian produksi line 

injection untuk Continous Improvement di departement tersebut. 

1.6 Sistematika Penulisan  

BAB I  : Pendahuluan  

Bab  ini  merupakan  bagian  pendahuluan  yang  menjelaskan  

latar belakang  masalah,  rumusan  masalah,  batasan  masalah,  

tujuan penelitian,  manfaat  penelitian,  metodologi  penelitian  

serta sistematika penulisan.   

BAB II   : Tinjauan Pustaka  

Bab ini  menguraikan  tentang  teori, pendapat  pakar,  tulisan  

ilmiah yang  bertujuan  untuk  mendukung  dan  memberikan  

landasan  atau kerangka konsep berfikir yang kuat dan relevan. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Bab ini menjalaskan cara pengambilan dan pengolahan data    

dengan menggunakan alat-alat analisis data. 

BAB IV   : Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Pada bab ini menguraikan tentang pelaksanaan penelitian yang 

telah dilakukan berupa pengumpulan dan  pengolahan data. 

Pengumpulan data  dilakukan  dengan  wawancara, pengamatan 
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dan  pengukuran  langsung. Selanjutnya,  dilakukan  pengolahan  

data  yang  sesuai  dengan metodologi  penelitian  dengan  

mencari tingkat  efisiensi dan efektifitas produksi.  

BAB V   : Analisa & Pembahasan 

Bab ini berisi tentang keterkaitan antar faktor-faktor dari data 

yang diperoleh dari masalah yang diajukan kemudian 

menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan 

dan menganalisa proses dan hasil penyelesaian masalah. 

 

BAB VI : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan 

juga saran untuk perbaikan dan menindaklanjuti hasil penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Produktivitas 

 2.1.1 Konsep Produktivitas 

Pengertian produktivitas sangat berbeda dengan produksi.Tetapi 

produksi merupakan salah satu komponen dari usaha produktivitas, selain 

kualitas dan hasil keluarannya.Produksi adalah suatu kegiatan yang 

berhubungan dengan efisiensi penggunaan sumber daya (masukan dalam 

menghasilkan tingkat perbandingan antara keluaran dan masukan). 

Peningkatan produktivitas dan efisiensi merupakan sumber 

pertumbuhan utama untuk mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan.Sebaliknya, pertumbuhhan yang tinggi dan berkelanjutan 

juga merupakan unsure penting dalam menjaga kesinambungan 

peningkatan produktivitas  jangka panjang.Dengan jumlah tenaga kerja 

dan modal yang sama, pertumbuhan output akan meningkat lebih cepat 

apabila kualitas dari kedua sumber daya tersebut meningkat. 

Walaupun secara teoritis  faktor produksi dapat dirinci, pengukuran 

kontribusinya terhadap output dari suatu proses produksi sering 

dihadapkan pada berbagai kesulitan. Disamping itu, kedudukan manusia, 
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baik sebagai tenaga kerja kasar maupun sebagai manajer, dari suatu 

aktivitas produksi tentunya juga tidak sama dengan mesin atau alat 

produksi lainnya.Seperti diketahui bahwa output dari setiap aktivitas 

ekonomi tergantung pada manusia yang melaksanakan aktivitas tersebut, 

maka sumber daya manusia merupakan sumber daya utama dalam 

pelaksanaan aktivitas perusahaan. 

Sejalan dengan fenomena ini, Konsep produktivitas yang dimaksud 

adalah produktivitas tenaga kerja. Tentu saja, produktivitas tenaga kerja 

ini dipengaruhi, dikondisikan atau bahkan ditentukan oleh ketersediaan 

faktoor produksi komplementernya sepeti alat dan mesin. Namun 

demikian konsep produktivitas adalah suatu perbandingan antar keluaran 

(output) dan masukan (input) persatuan waktu.Produktivitas dapat 

dikatakan meningkat apabila (J.Ravianto, 1985): 

1. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) tetap 

2. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) naik 

3. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) tetap, Output (O) naik 

4. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) naik tetapi 

jumlah kenaikan Output lebih besar dari pada kenaikan Input 

5. Produktivitas (P) naik apabila Input (I) turun, Output (O) turun tetapi 

jumlah penurunan Input lebih kecil dari pada turunnya Output 

Konsep tersebut tentunya dpat dipakai didalam menghitung 

produktivitas disemua sector kegiatan.Menurut Putti (1989) peningkatan 

produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala 
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macam biaya termasuk dalam memanfaatkan sumber daya manusia (do the 

right thing) dan meningkatkan keluaran sebesar besarnya (do the thing 

right).Dengan kata lain bahwa produktivitas merupakan percerminan dari 

tingkat efisiensi dan efektivitas kerja secara total. 

 Prinsip dalam manajemen produktivitas adakah efektif dalam 

mencapai tujuan dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya.Unsur-

unsur yang terdapat dalam produktivitas : 

1.Efisiensi 

Produktvitas sebagai rasio output/input merupakan ukuran efisiensi 

pemakaian sumber daya (input).Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam 

membandingkan penggunaan masukan (input) yang direncanakan dengan 

penggunaaan masukan yang sebenarnya terlaksana.Pengertian efisiensi 

berorientasi kepada masukan 

2.Efektivitas 

Efektivitasmerupakann suatu ukuran yang memberikan gambaran 

seberapa jauh target yang dapat tercapai baik secara kuantitas maupun 

waktu.Makin besar presentasi target tercapai, makin tinggi tingkat 

efektivitasnya. 

3.Kualitas 

 Secara umum kualitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa 

jauh pemenuhan persyaratan, spesifikasi, dan harapan konsumen.Kualitas 

merupakan salah satu ukuran produktvitas. Meskipun kualitas sulit diukur 

secara matematis melalui rasio output/input, namun jelas bahwa kualitas 
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input dan kualitas proses akan meningkatkan kualitas output.  

 2.1.2 Pengertian Produktivitas 

Menurut Blocher, Chen, Lin (2000) Produktivitas adalah hubungan 

antara berapa output yang dhasilkan dan berapa input yang subutuhkan 

untuk memproduksi output tersebut. 

Menurut Husien Umar (1999) Produktivitas mengandung arti 

sebagai perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan 

keseluruhan sumber daya yang digunakan (input). Rumus produktivitas 

sebagai berikut : 

������������� =
Efektivitas menghasilkan Output

Efektivitas menggunakan Input
 

Dalam buku akuntansi biaya dan akuntansi manajemen untuk 

teknologi maju dan globalisasi, Supriyono(1994) mengemukakan 

produktivitas adalah: Produktivitas berkaitan dengan memproduksi secara 

efisien dan khususnya ditujukan pada hubungan antara keluaran dan 

masukan yang digunakan untuk memproduuksi keluaran tersebut. 

Sedangkan menurut Basu Swasta dan Ibnu Sukotjo (1998) 

Produktivitas adalahsuatu konsep yang menggambarkan hubungan antara 

hasil (jumlah barang dan jasa yang diproduksi) dengan sumber (tenaga 

kerja, bahan baku, modal, energy, dan lain-lain) yang dipakai untuk 

menghasilkan barang tersebut. Menurut Sinungan (1985) Produktivitas 

dapat diartikan sebagai perbandingan antara totalityas pengeluaran pada 

waktu tertentu dibago totalitas masukan selama periode tersebut.Dua 

aspek penting dalam produktivitas yaitu efisiensi dan efektivitas.Efisiensi 
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berkaitan dengan seberapa baik berbagai masukan itu dikombinasikan atau 

bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan.Ini merupakan suatu kemampuan 

untuk menghasilkan lebih banyak dari jumlah masukan yang paling 

minimum.Ini berarti bagaimana mencapai suatu tingkat volume terttentu 

dengan kualitas yang tinggi, dalam jangka waktu yang lebih pendek, 

dengan pengeluaran yang seminimal mungkin.Sedangkan efektivitas 

berkaitan dengan suatu kenyataan apakah hasil-hasil yang diharapkan ini 

atau tingkat keluaran itu dapat dicapai atau tidak (Putti, 1998). 

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan 

atau organisasi harus memperhatikan bagaimana mereka megkonversi 

sumber daya (masukan) menjadi keluaran.Keluaran dapat berupa produk 

yang dimanufaktur, barang  yang terjual  atau jasa yang 

diberikan.Keluaran merupakan alat ppenting karena tanpa keluaran atau 

kumpulan hasil berarti bukan produktivitas.Hal ini menunjukan 

keefektifan di dalam mencapai suatu hasil, sehingga produk dapat diberi 

batasan sebgai seberapa efisiensinya masukan dikonversikan kedalam 

keluuaran-keluaran karena faktor masukan menyatakan pemakaian sumber 

daya seminimal mungkin. 

 2.1.3 Arti Penting Produktivitas 

Pentingnya arti produktivitas dalam meningkatkan kesejahteran 

telah disadari secara universal, tidak ada jenis kegiatan manusia yang tidak 

mendapatkan keuntungan dari produktivitas yang ditingkatkan sebagai 

kekuatan untuk menghasilkan lebih banyak barang-barang maupun jasa, 
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peningkatan produktivitas juga menghasilkan peningkatan langsung pada 

standart hidup yang berada dibawah kondisi distribusi yang sama dari 

perolehan produktivitas yang sesuai dengan masukan tenaga 

kerja.Produktivitas penting dalam meningkatkan dan mempertahankan 

perusahaan dalam hal mengahsilkan  barang atau jasa yang pada dasarnya 

tidak lepas dari peningkatan dan pengefektifan mutu tenaga kerja sebagai 

sumber daya manusia yang sangat menentukan bagi kelangsungan hiidup 

pperusahaan.Pengukuran produktifitas digunakan untuk mengukur tingkat 

kinerja yang dicapai oleh perusahaan. Dengan adanya produktivitas maka 

perusahaan  dapat menilai efisiensi dan efektifitas. 

Produktivtas berkaitan dengan memproduksi keluaran secara 

efisiensi dan khususnya ditujukan pada hubungan keluaran dengan 

masukan yang digunakan untuk memproduksi keluaran tersebut.Biasanya 

perbedaan atau kombinasi atau bauran input dapat digunakan untuk 

menghasilkan tingkat keluaran tertenntu.Efisiensi produksi total adalah 

titik yang memeniho dua kondisi yang memuaskan yaitu 

(Hansen&Mowen, 1997): 

1.  Untuk setiap bauran input tertentu dapat menghasilkan output 

dalam    jumlah tertentu, dala arti ada kelebihan pemakaian input 

untuk menghasilkan output, meskipun mungkin  hanya satu unit. 

2. Dengan menggunakan bauran input tertentu yang memuaskan 

sebagaimana kondisi pertama bauran yang biayanya paling rendah 

yang dipilih. 
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Kondisi pertama disebabkan oleh adanya hubungan teknis dan oleh 

sebab itu dinamakan efisiensi teknis. Kondisi kedua disebabkan oleh 

hubungan relatif harga input dan oleh karena itu disebut efisiensi harga. 

Program peningkatan produktivitas total. Sebagai contoh peningkatan 

produktivitas dapat dicapai dengan : 

a. Menggunakan semua input dalam jumlah yang lebih sedikit untuk 

menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama. 

b. Menghasilkan keluaran yang lebih banyak dengan menggunakan input  

yang sama. 

 Peningkatan produktivitas menjadi salah satu kunci bagi 

perusahaan pada umumnya, dan hal lain yang menyebabkan pentingnya 

produktivitas   adalah meningkatnya standart kepuasan bagi pelanggan 

yang disertai dengan adanya kompetisi yang semakin ketat. Sebagai suatu 

kesatuan masing-masing bidang dan perusahaan  harus mendukung 

produktivitas perusahaan keseluruhan. Oleh sebab itu program penigkatan 

produktivitas merupakan usaha terpadu yang menjadi tujuan strategic 

setiap pimpinan perusahaan.   

 2.1.4 Pengukuran Produktivitas 

Pengukuran produktivitas merupakan suatu alat menajemen yang 

penting disemua tingkatan ekonomi.Pengukuran produktivitas 

berhubungan dengan perubahan produktivitas sehingga usaha-usaha untuk 

meningkatkan produktivitas dapat dievaluasi.Pengukuran dapat juga 

bersifat propektif dan sebagai masukan untuk pembuatan keputusan 
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strategik.Pengukuran produktivitas adalah penilaian kuantitatif atas 

perubahan produktivitas.Tujuan pengukuran ini adalah untuk menilai 

apakah efisiensi produktif menigkat atau menurun. Hal ini berguna sebagai 

informasi untuk menyusun strategi bersaing dengan perusahaan lain,sebab 

perusahaan yang produktivitasnya tinggi.Oleh sebab itu, setiap perusahaan 

untuk mencapai produktivitas yang tinggi dengan berbagai macam cara, 

misalnya melalui perbaikan alat(teknologi) atau peningkatan sumber daya 

manusia. 

Blocher, et al., (2007) menjelaskan bahwa ukuran produktivitas 

bisa dilihat dengan dua cara yaitu produktivitas operational dan 

produktivitas financial. Produktivitas operational adalah rasio unit output 

terhadap unit input. Baik pembilang maupun penyebutnya merupakan 

ukuran fisik (dalam unit). Produktivitas finansial juga merupakan rasio 

output terhadap inout, tetapi angka pembilang atau penyebutnya dalam 

satuan mata uang (rupiah). 

Ukuran produktivotas bisa mencakup seluruh faktor  produksi atau 

focus pada  satu faktir atau sebagian faktor produksi yang digunakan 

perusahaan dalam produksi. Ukuran produktivitas yang memusatkan 

perhatian pada hubungan antara satu atau sebagian faktor input dan output 

yang dicapai disebut dengan ukuran produktivitas parsial. Berikut ini 

adalah contoh-contoh produktivitas parsial. Berikut ini adalah contoh-

contoh produktivitas parsial (blocher, chen, lin 2007) : 

1. Hasil bahan baku langsung (output/unit bahan baku) 
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2. Produktivitas tenaga kerja, seperti output per jam tenaga kerja atau 

output per pekerja. 

3. Produktivitas proses (atau aktivitas), seperti output per jam mesin atau 

output per kilowatt. 

 Produktivitas input   tunggal biasanya diukur dengan menghitung 

 rasio output terhadap input. Rumusnya : 

����� ������������� =
Output

Input
 

Karena yang diukur hanya produktivitas satu input maka ukuran tersebut 

dinamakan ukuran produktivitas parsial.Pembilangnya adalah output yaitu 

jumlah unit yang diproduksi seperti jam tenaga kerja langsung, atau sumber 

daya input yang digunakan. Jika ouput dan input keduanya diukur dalam 

kuantitas fisik maka ukuran tersebut dinamakan ukuran produktivitas 

parsial operasional. Jika output dan inpit dinyatakan dalam nilai uang maka 

ukuran ini dinamakan  ukuran produktivitas finansial. Produktivitas parsial 

keuangan menunjukan jumlah unit output yang diproduksi untuk setiap 

dolar sumber daya input yang digunakan perusahaan. 

 Ukuran produktivitas yang memasukan seluruh sumber daya input 

yang digunakan dalam produksi disebut sebagai produktivitas total. 

Produktivitas total memberikan suatu ukuran produktivitas gabungan 

semua sumber daya input yang diperlukan. Produktivitas total merupakan 

ukuran produktivitas keuangan. Mulyadi (2003) mengemukakan bahwa 

pengukuran pproduktivitas dilakukan dengan mengukur perubahan 

produktivitas sehingga dapat dilakukan penilaian terhadap usaha untuk 
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memperbaiki produktivitas. Untuk mengukur perubahan produktivitas, 

ukuran produktvitas berjalan aktual dibandingkan dengan ukuran 

produktivitas periode awal. Periode awal ini disebut sebagai periode dasar 

yang menjadi acuan bagi pengukuran atau perubahan efisiensi produktif. 

Periode awal dapat ditentukan secara bebas. Untuk evaluasi strategis 

periode dasar biasanya dipilih tahun yang lebih awal. Untuk pengendalian 

operasional periode dasar cenderung mendekati periode berjalan. 

 Menurut Mulyadi (2003), pengukuran produktivitas untuk satu 

masukan pada suatu saat disebut dengan pengukuran produktivitas parsial. 

Pengukuran diukur dalam bentuk antara keluaraan produktivitas parsial. 

Pengukuran diukur dalam bentuk antara keluaran dengan masukan. Jika 

keluaran dan masukan yang digunakan dalam formula tersebut dinyatakan 

dalam kuantitas fisik, maka rasio produktivitas yang dihasilkan berupa 

ukuran produktivitas operational. Jika digunakan keluaran dan masukan 

dalam rupiah, rasio pproduktivitas yang dihasilkan berupa ukuran 

produktivitas finansial.   

 2.1.5 Keunggulan dan Kelemahan Produktivitas Partial 

Keunggulan produktivitas parsial operasional (Blocher, et al., 

2007) : 

1. Menggunakan unit fisik pada pembilang maupun penyebut sehingga  

mudah dipahami oleh personel operasional. 

2. Ukuran produktivitas operasional lebih sederhana karena tidak  

dipengaruhi oleh perubahan harga atau faktor-faktor lain. 
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3. Ukuran produktivitas parsial operational memungkinkan manajemen  

untuk mengetahui pengaruh perubahan produktivitas untuk suatu 

sumber daya input terhadap operasi. 

 Keunggulan produktivitas parsial keuangan (Blocher, et al., 2007): 

1. Mempertimbangkan pengaruh biaya maupun kuantitas sumber daya  

input terhadap produktivitas. 

2. Produktivitas parsial keuangan dapat digunakan dalam operasi yang  

menggunakan lebih dari satu faktor produksi. 

Menurut Supriyono (1994) ukuran-ukuran parsial sebagai ukuran 

produktvitas mempunyai beberapa keunggulan sebagai berikut: 

1. Memungkinkan para manajer untuk memusatkan pada penggunaan  

masukan tertentu. 

2. Ukuran Partial operasional lebih mudah digunakan untuk menilai 

kinerja produktivitas karyawan operational. 

3. Untuk kepentingan pengendalian operational, seringkali standart kerja 

yang digunakan bersifat jangka pendek. 

4. Dengan menggunakan standart partial, trend produktivitas dalam satu 

tahun ini sendiri dappat ditelusuri. 

Keterbatasan analisis produktvitas parsial (blocher, et al.,    

2007) : 

1. Ukuran tersebut hanya mengukur hubungan antara sumber daya input  

dan output, ukuran tersebut mengabaikan pengaruh perubahan faktor-

faktor produksi lainnya terhadap produktivitas. 
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2. Produktivitas parsial juga mengabaikan pengaruh perubahan faktor- 

faktor produksi pada produktivitas. 

3. Produktivitas parsial juga mengabaikan pengaruh perubahan  

karakteristik operasi perusahaan terhadap produktivitas sumber daya 

input. 

4. Tidak ada standart efisiensi yang digunakan dalam ukuran-ukuran 

produktivitas parsial. 

 Supriyono (1994) menjelaskan bahwa meskipun ukuran –ukuran  

parsial sebagai ukuran produktivitas mempunyai beberapa keunggulan, 

namun ukuran-ukuuran ini sekaligus mempunyai beberapa kelemahan 

sebagai berikut: 

1. Ukuran parsial yang digunakan secara terpisah, atau tidak 

dihubungkan dengan ukuran-ukuran  lainnya, dapat menyesatkan. 

2.  Penurunan produktivitas salah satu jjenis masukan mungkin 

diperlukan untuk meningkatkan produktivitas masukan lainnya. 

3. Perubahan tingkat pproduktivitas masukan ini mungkin memang 

diharapkan oleh manajemen jika secara keseluruhan biaya menurun, 

namun akibat yang bersifat menyeluruh iini tidak dapat tercermin 

dalam pengukuran produktvitas parsial. 

 2.1.6 Sumber-sumber Produktivitas 

Sumber-sumber produktivitas menurut H.Hadari Nawawi dan H.M 

Martini Hadari (1990) adalah sebagai berikut : 

1. Penggunaan pikiran  
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2. Produktivitas kerja dikatakan  tinggi apabila untuk memperoleh hhasil 

yang maksimal dipergunakan cara bekerja yang palingmudah. 

3. Penggunaan tenaga jasmani produktivitas dikatakan tinggi bilamana 

mengerjakan sesuatu diperoleh hasil dan jumlahnya terbanyak dan 

mutu terbaik dengan tidak banyak menggunakan tenaga jasmani atau 

rohani. 

4. Penggunaan waktu semakin singkat jangka waktu yang dipergunakan 

untuk mencapai hasil terbanyak dan terbaik, menunjukan  semakin 

produktif pelaksanaan suatu pekerjaan. 

5. Penggunaan ruangan pekerjaan akan produktif  apabila sejumlah 

personil yang bekerja sama dalam melaksanakan pekerjaan 

ditempatkan dalam suatu ruangan yang berdekatan jaraknya untuk 

mondar mandir lebih hemat. 

6. Penggunaan material atau bahan suatu pekerjaan dikatakan produktif 

apabila penggunaan bahan atau material dan peraltannya tidak terlalu 

banyak yang terbuang dan harganya tidak terlalu mahal.  

 2.1.7 Kriteria Produktivitas 

Untuk mendapatkan rasio produktivitas yang baik, maka harus 

memenuhi kriteria sebagai berikut (Ravianto, 1986): 

1. Validitas  

Ukuran yang valid adalah ukuran yang dapat sevcara ttepat 

menggambarkan perubahan dari input menjadi output dalam proses 

produksi yang sebenarnya. 
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2. Kelengkapan 

Kelengkapan berkaitan dengan ketelitian seluruh output atau hasil 

yang di dapat dari input atau sumber yang digunakan, dpat diukur dan 

termasuk di dalam rasio produktivitas tersebut. 

3. Dapat dibandingkan 

Produktivitas adalah ukuran relatf  dengan mengukur kemudian 

membandingkan sekarang dengan kemarin, bulan ini dengan kemarin, 

tahun ini dengan kemarin. Pentingnya pengukuran produktivitas 

terletak pada kemampuannya untuk dapat diperbandingkan antara 

periode dengan periode sehingga dapat dilihat apakah sumber-sumber 

lebih efisien atau tidak dalam mencapai hasil. 

4. Inclusiveness  

Pengukuran produktivitas biasanya terpusat pada kegiatan produksi 

atau manufakktur, dan juga hanya terbatas pada beberapa unsure 

didalam kegiatan manufacturing. Oleh karena itu, pengukuran 

produktivitas hahruslah dikembangkan ada kegiatan-kegiatan non 

manufacturing dalam organisasi, termasuk pembelian, manejemen 

persediaan, pengendalian serta kegiatan dalam fungsi-fungsi 

organisasi. 

5. Timeliness 

Memastikan bahwa data yyang dihasilkan cukup tepat bagi manajer 

untuk mengambil suatu tindakan bila persoalan tersebut timbul. 

Pengukuran produktivitas dimaksudkan sebagai alat yang efektif  bagi 
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menajemen yang bertanggung jawab pada bidangnya dalam waktu 

yang secepat-cepatnya tetapi dalam batas  yang masih praktis untuk 

dilakuakan. 

6. Keefektifan ongkos 

Pengukuran harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak 

mengganggu usaha-usaha produktif yang sedang berjalan di dalam 

organisasi. Sumber yang digunakan untuk melakukan pengukuran 

haruslah dipandang sebagai sumber baru dan digunakan seefisien 

mungkin di dalam mendapatkan ukuran. 

2.1.8 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas 

Banyak faktor lingkungan kerja yang mempengaruhi produktivitas  

baik  secara langsung maupun tidak langsung. Heidjrachman (1987) 

menjelaskan faktor-faktor utama yang memberikan pengaruh pada 

produktivitas. Faktor yang berpengaruh secara langsung pada produktvitas 

adalah pengembangan teknologi, bahan baku, dan prestasi kerja pada 

pekerjaan sendiri. Sedangkan faktor yang berpengaruh tidak langsung 

(faktor lingkungan) meliputi : 

1. Faktor kemampuan kerja, yang dipengaruhi oleh keterampilan dan 

pengetahuan pekerja. 

2. Faktor motivasi, memberi pengaruh langsung pada prestasi kerja 

karyawan. 

3. Kondisi sosial pekerja, mendapatkan pengaruh dari keadaan organisasi 

baik yang formal maupun informal. 
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4. Organisasi formal yang mempengaruhi kondisi sosial pekerja, dapar 

berasal dari kondisi struktur organisasinya, iklim kepemimpinan, 

efisiensi organisasi, kebijakan personalia, tingkat upah, evaluasi 

jabatan, penialaian prestasi, latihan dan system komunikasi dalam 

organisasi. 

5. Organisasi informal, peranannya akan dipengaruuhi oleh tujuan, 

keterkaitan anggotanya, dan ukuran organisasi informasi tersebut. 

6. Kebutuhan individu pekerja, sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi 

pada umumnya, situasi  individu pekerja, aktivitasa diluar pekerjaan, 

persepsinya terhadap situasi, tingkat aspirasi, latar belakang budayanya 

dan lattar belakang pengalamannya. 

7. Kondisi fisik pekerja yang berpengaruh pada motivasi kerjanya, 

banyak ditentukan oleh tata letak, system peneranganya, temoerature 

udara, system ventillasi, waktu istirahat, system keamanan serta music 

pengatar kerja yang mungkin ada di tempat kerja.  

2.1.9 Mutu dan Produktivitas 

Hansen, Mowen (2000) menjelaskan bahwa perbaikan mutu  

dapat meningkatkan produktivitas maupun sebbaliknya.Sebagai contoh , 

apabila pengulangan kerja berkurang  karena menurunnnya unit produk 

cacat, maka lebiih sedikit tenaga kerja dan bahan yang digunakan untuk 

menghasilkan output yang sama. Penurunan jumlah unit cacat 

memperbaiki mutu, sementara pengurangan jumlah input yang digunakan 

meningkatkan produktivitas. 
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 Karena sebagian besar  perbaikan mutu mengurangi jumlah sumber 

daya yang digunakan untuk memproduksi dan menjual output perusahaan, 

maka kebanyakan perbaikan mutu akan meningkatkan produktivitas. 

Namun ada cara lain untuk meningkatkan produktivitas yaitu dengan 

memproduksi barang dengan sedikit atau tanpa produk cacatt tetapi masih 

menjalankan  proses yang tidak efisien. 

2.1.10 Peningkatan Produktivitas dalam Organisasi 

Peningkatan Produktivitas  dapat dicapai dengan (Supriyono,  

1994): 

1.  Menuggunakan semua masukan dalam jumlah yang lebih sedikit 

untuk menghasilkan keluaran dalam jumlah yang sama. 

2. Menghasilkan keluaran yang lebih banyak dengan menggunakan 

masukan yang sama. 

Upaya untuk meningkatkan produktivitas telah diklasifikasikan oleh Jon 

English dan Anthony R. Marchione baik sebgai pendekatan bing bang 

maupun sebagai incremental. Penganut pendekatan bing bang berusaha 

meningkatkann produktivitas dengan investasi satu kali  dalam jumlah 

yang besar dalam peralatan modal. Meskipun pendekatan ini sering 

efektif, kemajuan teknologi dan peralatan tidak sendirinya menyebabkan 

produktivitas yang lebih tinggi. Pendekatan incremental berusaha 

meningkatkan produktivitas dengan mengadakan perubahan kecil dalam 

peralatan, pelatihan, dan prosedur. Pendekatan ini mengakui kenyataan 

bahwa tidak jadi soal apakah peralatanya baru atau maju secara teknologi, 
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sebuah perusahaann tidak dapat sungguh-sungguh efisien kalau orang, 

struktur, dan prosesnya tidak dikoordinasi secara efisien (James 

A.F.Stoner/Charles Wanke, 1988).  

2.2      Pengertian OMAX 

 2.2.1 Sejarah OMAX 

Model ini diciptakan oleh Prof.james L.Ringgs, (ahli produktivitas 

dari Departement of Industrial Engineering at Oregon State University). 

Omax diperkenalkan pada tahun 80-an di Amerika Serikat). Model ini 

dapat digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang berpengaruh 

maupun yang kurang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas.   

2.2.2 Pengertian OMAX 

Objective Matrix (OMAX) adalah suatu sistem pengurangan  

produktivitas parsial yang dikembangkan untuk memantau produktivitas 

disetiap bagian perusahaan dengan kriteria produktivitas yang sesuai 

dengan keberadaan bagian tersebut (objective).  Model pengukuran ini 

mempunyai ciri yang unik, yaitu kriteria performansi kelompok kerja 

digabungkan ke dalam suatu matriks. Setiap kriteria  performansi memiliki 

sasaran berupa jalur khusus menu perbaikan serta memiliki bobot sesuai 

dengan tingkat kepentingan terhadap tujuan produktivitas. Hasil akhir dari 

pengukuran ini adalah nilai tunggal untuk kelompok kerja. 

 Dalam OMAX diharapkan aktivitas seluruh personel perusahaan 

turut menilai, memperbaiki, dan mempertahankan performansi unitnya, 

karena sistem ini merupakan sistem pengukuran yang diserahkan langsung 
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ke bagian-bagian atau unit. Kegunaan dari OMAX adalah : 

1. Sebagai sarana pengukuran produktivitas  

2. Sebagai alat bantu pemecahan masalah produktivitas  

3. Alat pemantau pertumbuhan produktivitas  

Aspek penting dalam OMAX adalah : 

1. Awareness  

Kesadaran untuk menyadari pentingnya produktivitas dan 

kemungkinan peningkatan produktivitas. 

2. Improvement 

Peningkatan atau Know how to do it , mampu dan mau menjaankan 

perbaikan. 

3. Maintenance 

Pemeliharaan yaitu memppertahankan kemajuan dan memelihara 

semangat maju.  

 2.2.3 Susunan Model OMAX 

OMAX memiliki struktur dasar yang unik, susunan pada model 

OMAX  adalah : 
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Gambar 2. 1Struktur dasar OMAX 

1. Kriteria Produktivitas 

Kritteria yang menjadi ukuran produktivitas ppada bagiuan atau 

departemen yang akan diukur produktivitasnya.  

2. Performansi  

Nilai tiap produktivitasberdasarkan pengukuran terakhir. 

3. Level 

Angka-angka yang menunjukan tingkat performansi dari pengukuran 

tiap kriteria produktivitas. 

4. Target 

Estimasi hasil yang realistis yang dapat dicapai dalam waktu dekat. 

5. Performansi Standart 

Hasil operasi menyatakan kecakapan performansi pada saat tingkat 

skala dibuat, pembacaan rasio sekarang ialah pada saat pengukuran 
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dimulai. 

6. Skor 

Nilai level dimana nilai pengukuran produktivitas berada. 

7.  Bobot  

Derajat kepentingan dinyatakan dalam satuan persen (%) yang 

menunjukan pengaruh relative kriteria tersebut terhadap produktivitas 

unit kerja yang diukur. 

8. Nilai 

Nilai daripada pencapaian yang berhasil diperoleh untuk tiap kriteria 

pada periode tertentu didapat dengan mengalikan skor pada kriteria 

tersebut. 

9. Indikator Performansi 

Jumlah dari tiap nilai indeks produktivitas, maka dihitung sebagai 

persentase kenaikan atau penurunan terhadap performansi sekarang.  

2.3 Seven tools    

2.3.1 Definisi seven tools 

 Seorang ahli pengendalian kualitas statistik dari Jepang, Kaoru Ishikawa, 

percaya bahwa statistik mampu menyelesaikan 95% persoalan kualitas.Ishikawa 

menyarankan untuk meningkatkan penggunaan statistik dengan jalan melatih 

semua orang dalam organisasi agar dapat menggunakan dan menguasai alat-alat 

statistik yang diperlukan untuk pengendalian kualitas seperti : bagan pareto, 

diagram tulang ikan (fishbone), histogram, dan sebagainya. Alat-alat statistik ini 

kemudin dikenal dengan nama 7 tools yang dirancang sederhana agar dapat 
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dipakai siapa saja, termasuk para pekerja yang berbekal pendidikan menengah. 

QC seven tools sendiri terdiri dari : 

1. Check sheet 

Check sheet (lembar pemeriksaan) adalah lembar yang dirancang 

sederhana berisi daftar hal-hal yang diperlukan untuk tujuan perekaman 

data sehingga pengguna dapat mengumpulkan data dengan mudah, 

sistematis, dan teratur pada saat data itu muncul di lokasi kejadian. 

2. Pareto chart 

Pareto chart (bagan pareto) adalah bagan yang berisikan diagram batang 

(bars graph) dan diagram garis (line graph), diagram batang 

memperlihatkan klasifikasi dan nilai data, sedangkan diagram garis 

mewakili total data kumulatif. Klasifiakasi data diurutkan dari kiri ke 

kanan menurut urutan ranking tertinggi hingga terendah. Ranking tertinggi 

merupakan masalah prioritas atau masalah yang terpenting untuk segera 

dieselesaikan, sedangkan ranking terendah merupakan masalah yang tidak 

harus segera diselesaikan. 

3. Flow chart 

Flow chart (bagan arus) adalah alat bantu untuk memvisualisasikan proses 

suatu penyelesaian tugas secara tahap demu tahap untuk tujuan analisis, 

diskusi, komunikasi, serta dapat membantu kita untuk menemukan 

wilayah-wilayah perbaikan dalam proses. 

4. Histogram 

Histogram adalah alat seperti diagram batang (bars graph) yang 
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digunakan untuk menunjukan distribusi frekuensi. Sebuah distribusi 

frekuensi menunjukan seberapa sering setiap nilai yang berbeda dalam 

satu set data terjadi. Data dalam histogram dibagi-bagi kedalam kelas-

kelas, nilai penanganan tiap kelas ditunjukkan pada sumbu X. 

5. Scatter diagram 

Scatter diagram (diagram pencar) adalah grafik yang menampilkan 

sepasang data numeric pada sistem koordinat Cartesian, dengan satu 

variabel tersebut. Jika kedua variabel tersebut berkorelasi, titik-titik 

koordinat akan jatuh di sepanjang garis atau kurva. 

6. Control chart 

Control chart atau peta kendali adalah peta yang digunakan untuk 

mempelajari bagaimana proses perubahan dari waktu ke waktu. Data di 

plot dalam urutan waktu. Control chart terdiri dari tiga garis horizontal, 

yaitu : 

a. Garis pusat (center line), garis yang menunjukan nilai tengah (mean) 

atau nilai rata-rata dari karakteristik kualitas yang diplotkan pada peta 

kendali. 

b. Upper control limit (UCL), garis di atas garis pusat yang menunjukan 

batas kendali atas. 

c. Lower control limit (LCL), garis di bawah garis pusat yang 

menunjukan batas kendali bawah. 

Garis-garis tersebut ditentukan dari data historis, terkadang besarnya UCL 

dan LCL ditentukan oleh confidence interval dari kurva normal. Dengan 
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control chart, kita dapat menarik kesimpulan tentang apakah variasi proses 

konsisten (dalam batas kendali) atau tidak dapat diprediksi (di luar batas 

kendali karena dipengaruhi oleh special cause of variation, yaitu variasi 

yang terjadi karena faktor dari luar sistem). 

7. Diagram Sebab Akibat (Fishbone/Cause and Effect Diagram) 

Diagram sebab akibat adalah gambar pengubahan dai garis dan simbol 

yang didesain untuk mewakili hubungan yang bermakna antara akibat dan 

penyebabnya. Dikembangkan oleh Dr.Kaoru Ishikawa  pada tahun 1943 

dan terkadang dikenal dengan diagram Ishikawa. 

Diagram sebab akibat adalah suatu pendekatan terstruktur yang 

memungkinkan analisis yang lebih terperinci untuk menemukan 

penyebab-penyebab  suatu masalah, ketidaksesuaian dan kesenjangan yang 

ada. Diagram sebab akibat dapat digunakan apabila pertemuan diskusi 

dengan menggunakan brainstorming untuk mengidentifikasi mengapa 

suatu masalah terjadi, diperlukan analisis lebih terperinci dari suatu 

masalah dan terdapat kesulitan untuk memisahkan penyebab dan akibat. 

Terjadinya penyimpangan kualitas hasil kerja maka orang akan selalu 

mendapatkan bahwa ada 5 faktor penyebab utama signifikan yang perlu 

diperhatikan, yaitu: 

a. Manusia (man) 

b. Metode Kerja (work method)  

c. Mesin/peralatan kerja lainya (Machine/equipment) 

d. Bahan baku (raw material) 
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e. Lingkungan kerja (work environment)  

Cause dan Effect diagram seperti pada gambar dibawah, 

 

Gambar 2. 2 Fish Bone Diagram 

 
 dapat digunakan untuk hal-hal sebagai berikut : 

a. Untuk menyimpulkan sebab-sebab variasi dalam proses. 

b. Untuk mengidentifikasi kategori dan sub kategorii sebab-sebab yang 

mempengaruhi suatu karakteristik kualitas tertentu. 

2.3.2 Penentun Perbaikan 

Setiap kondisi Un-desired Outcome atau tidak sesuai dengan ayng 

diharapkan, memiliki penyebab atau akar permasalahan tersebut dalam evaluasi 

yang terstruktur untuk mengidentifikasi akar penyebab (root cause). Ada beberapa 

metode (seven tools) untuk mengevaluasinya, dan jika mengambil dua metode 

yang sering digunakan dalam menyelesaikan permasalahan perusahaan antara 

lain: 

a. Why method 

Why Method merupakan alat analisis sederhana yang memungkinkan 
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untuk mengidentifikasi suatu masalah secara mendalam dan spesifik. 

b. Fishbone Diagram 

Fishbone method merupakan alat analisis yang popular, ini selalu  

digunakan sebagai tolak ukur permasalahan dan sangat baik untuk 

menginvestigasi masalah dalam jumlah besar, namun kelemahan dari 

metode ini yaitu hubungan antar penyebab tidak dapat langsung terlibat 

dan interaksi antar komponen tidak dapat terindentifikasi. Menurut 

(Handler,2004) (Ramadhani et-al,2007) menyebutkan bahwa dalam 

memanfaatkan root cause analyse terdapat empat langkah yang harus 

dijalankan, yaitu : 

a. Mengidentifikasi dan memperjelas definisi undesired outcome (suatu 

kejadian yang tidak diharapkan).  

b. Mengumpulkan data. 

c. Menempatkan kejadian-kejadian dan kondisi-kondisi pada event and 

casual factor taste. 

d. Dialnjutkan pertanyaan mengapa, untuk mengidentifikasi root cause 

yang paling kritis.
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur 

dan menggambarakan langkah-langkah yang akan  diajalankan dalam penlitian 

ini.Perlunya metodologi penelitian dibuat agar proses pengerjaan penelitian ini 

dapat terstruktur dengan baik dan dapat tercapai tujuan dari masalah yang telah 

ditetapkan pada rumusan masalah tersebut. 

3.1 Latar Belakang Masalah 

Tahap awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah merumuskan 

masalah.Latar belakang ini mengandung permasalahan yang sedang dihadapi oleh 

perusahaan yang saat ini lebih kepada ketidak efisienan pengunaan material, 

sumber daya manusia, mesin, dll yang menyebabkan turunnya produktivitas di 

departemen produksi line injection. 

3.2 Tujuan Penelitian 

Setelah merumuskan masalah yang ada, maka dilanjutkan dengan tujuan 
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dari penelitian ini terhadap latar belakang dan berorientasi pada 

kepentingan perusahaan.Penetapan tujuan dari penelitian ini mengacu pada 

perumusan masalah yang ada, sehingga yang dilaksanakan memiliki arah dan 

sasaran yang tepat dan hanya fokus di line injection 

3.3  Rumusan Masalah 

Setelah dilakukan studi pustaka dan lapangan, langkah selanjutnya dilakukan 

perumusan masalah,yang merupakan permasalahan atau studi kasus yang akan 

dibahas dan diselesaikan dalam proses penelitian. 

3.4 Studi Pustaka 

Pada penelitian dilakukan studi pustaka yang natinya akan mendapatkan 

hasil saat penelitian sebagai acuan dalam pemecahan masalah pada objek yang 

diteliti dengan cara mempelajari metode pada teori-teori yang telah dikumpulkan. 

3.5 Studi Lapangan  

Studi lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya 

terjadi, serta mengumpulkan data-data yang akan dibutuhkan, terutama pada 

penangan ketidak efisienan proses.   

3.6 Data yang Digunakan 

Ada 2 jenis data yang perlukan untuk mendapatkan informasi mengenai 

data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data 

langsung, data yang diperoleh secara langsung baik melalui wawancara, catatan 

lapangan, ataupun observasi langsung di perusahaan. Sedangkan data sekunder 
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adalah data yang diperoleh pada saat penelitian dengan melalui media perantara 

atau data tidak langsung yang umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan 

historis yang telah tersusun dalam arsip-arsip perusahaan. Data sekunder ini dapat 

juga dijadikan perumusan masalah, penjelasan masalah, dan sebagai penyelesaian 

dan solusi masalah pada saat penelitian. 

 Data Primer : 

1. Jumlah operator produksi line injection 

2. Jumlah penggunaan material 

3. Data-data perbaikan mesin 

4. Jumlah material reject produksi 

5. Jumlah produk yang dihasilkan 

Data Sekunder : 

1. Company profile perusahaan 

2. Jumlah jam kerja  

3. Kapasitas produksi 

4. SOP mesin maupun peralatan pada mesin yang menjadi obyek 

penelitian 

3.7 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.7.1 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian pengukuran produktivitas dengan metode OMAX,data-data 

yang digunakan merupakan data yang bersumber dari laporan-laporan produksi 

perusahaan,sebelum mengumpulkan data, diperlukan pemahaman-pemahaman 

terhadap kerugian yang diakibatkan karena faktor internal perusahaan, dan untuk 
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mendapatkan data-data tersebut ada hal-hal yang perlu dilakukan, seperti: 

1. Kepustakaan 

Yakni mengkaji dari teori-teori atau literature yang sesuai 

dengan tema penelitian. 

2. Observasi 

Kegiatan ini dilakukan langsung di lantai produksi line 

injection untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

terhadap keseluruhan proses produksi. 

3. Wawancara  

Kegiatan wawancara ini dilakukan di berbagai departemen, 

seperti PPIC, produksi line injection, QC, maintenance, teknisi, 

bengkel.Wawancara dilakukan secara langsung untuk 

mengetahui keadaan lantai produksi serta informasi-informasi 

lain seperti data-data yang dapat dijadikan judgement bahwa 

hal-hal yang terjadi adalah ketidakefisienan proses. 

4. Dokumentasi perusahaan 

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian seperti jumlah 

pemakaian material untuk produksi, produk reject yang 

dihasilkan,dll. 

1.7.2 Pengolahan Data 

Saat pengolahan data berdasarkan data yang didapat pada pengumpulan 

data sebelumnya, hal pertama yang dilakukan adalah pengukuran produktivitas 

dengan menggunankan metode OMAX. 
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Untuk melakukan pengukuran tersebut banyak data  yang harus 

dikumpulkan.Setelah mendapatkan nilai produktivitas berdasarkan perhitungan 

OMAX, baru dapat dilakukan pengolahan data terhadap ketidakefisienan 

proses.Setelah itu mencari penyebab-penyebab masalah yang berkaitan dengan 

hasil pengukuran OMAX yang dihitung. 

1. Menghitung nilai produktivitas dengan OMAX 

2. Mencari penyebab masalah 

3. Rencana Perbaikan : 

a. Membuatan 5W dari masalah utama  

b. Membuata diagram fishbone  

c. Menentukan dan merancang rencana perbaikan 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan akhir dari metodologi penelitian adalah merangkum hasil 

penelitian yang diawali dengan tahap identifikasi dan perumusan masalah hingga 

melakukan analisa dan pengolahan data, berupa kesimpulan-kesimpulan yang 

memberikan gambaran secara keseluruhan dari obyek permasalah yang diteliti 

3.9 Kerangka Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan 
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MULAI 

 
OBSERVASI 

 
WAWANCARA 

Perumusan Masalah 
1. Berapakah indeks produktivitas di PT.Innoware Indonesia? 
2. Apakah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya 

penurunan produktivitas? 
3. Bagaimana usulan rencana perbaikan produktivitas di 

PT.Innoware Indonesia? 
Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui nilai indeks produktivitas di PT.Innoware 
Indonesia. 

2. Untuk mengatahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab 
terjadinya penurunan produktivitas. 

3. Untuk memberikan usulan-usulan perbaikan yang dapat 
diterapkan untuk meningkatkan produktivitas.  

 Studi Literatur 
1. Metode Objective matrix 
2. Metode Fish Bone Diagram 

Pengumpulan Data 
Data-data yang dibutuhkan pada penngukuran produktivitas OMAX 
yaitu: 

1. Data jumlah pemakaian operator 
2. Data pemakaian bahan baku 
3. Data kapasitas produksi 
4. Data downtime mesin 
5. Data available time mesin 

A 

Gambar 3.1  kerangka penelitian 1 
Gambar 3. 1 Kerangka penelitian 1 
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  A 

 
Penentuan Nilai 
standart awal & 
nilai terendah 

 
Penentuan 

target 
perusahaan 

 
Standart Matrix 

OMAX 

 
Pengoperasian Matriks 

OMAX/penilaian 
produktivitas 

       Pengoperasian Matriks 
OMAX/penilaian produktivitas 

Analisa Pengukuran Produktivitas 

 Mengetahui faktor-faktor penyebab 
penurunan produktivitas  

Memberikan usulan-usulan rencana 
perbaikan produktivitas  

Kesimpulan dan saran 

 SELESAI 

Gambar 3. 2 Kerangka penelitian 2 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1  Pengumpulan data perusahaan 

4.1.1 Profil Perusahaan 

 PT.Innoware Indonesia merupakan perusahaan manufaktur swasta 

yang bergerak di bidang plastic packaging.Dengan kapasitas pengolahan 

biji plastic sebesar +/- 2000 ton per bulan dan +/- 200 karyawan. 

PT.Innoware Indonesia berdiri dengan luas area 2500 m2.Head Office 

PT.Innoware Indonesia berlokasi di JL.Kramat Sentiong Jakarta 

Pusat.Sedangkan lokasi pabrik berada di lokasi JL.Industri Raya 1 No.6 

komplek pergudangan sarana 3 in 1 Jatake , Tangerang. 

1.1.2 Sejarah Perusahaan 

PT.Innoware Indonesia didirikan sejak tahun 2005 dengan nama 

PT.JAVA MUTIARA DWIPA. Kemudian berganti nama menjadi 

PT.INNOWARE INDONESIA di tahun 2008. 

PT Innoware Indonesia adalah salah satu produsen plastik 

packaging di Indonesia yang menyediakan “one stop service” untuk desain 
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produk,produksi dan pengiriman berkualitas tinggi untuk produk 

kemasan plastic untuk makan & minuman serta produk non makanan. 

Dengan komitmen yang kuat untuk memimpin dalam kualitas produk, 

inovasi dan kualitas layanan,PT.Innoware Indonesia berusaha untuk 

memberikan solusi produk yang tepat dalam hal kualitas, biaya dan 

pengiriman (QCD).PT.Innoware Indonesia bekerja untuk menambah nilai 

produk para pelanggan dan bergerak maju dengan penuh percaya diri 

untuk menjadi salah satu pemain terkemuka di Indonesia daam kemasan 

plastik. 

Sebagai peodusen kemasan plastic,PT.Innoware menempatkan 

produk sebagai faktor pembeda utama, dimana tujuan akhir adalah untuk 

memberikan produk berkualitas untuk kepuasan pelanggan.PT.Innoware 

hanya menggunakan bahan plastic berkualitas terbaik yang tidak 

berbahaya untuk kesehatan masyarakat, ramah lingkungan dan sepenuhnya 

sesuai dengan US Food & Drug Administration (FDA) standart. 

PT.Innoware tekah menggunakan mesin dengan teknologi terbaru dan 

modern serta mempunyai fasilitas produksi yang bersih dan higienis. 

Untuk menjaga kerapian, kebersihan dan keselamatan dalam proses 

produksi,lingkungan dan area kerja maka PT.Innoware menjalankan 

“Hygiene rules regimen/aturan kebersihan berdasarkan prasyarat ISO 9001 

danBRC-IOP 
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1.1.2.1 Visi Perusahaan 

Menjadi pilihan utama dalam memproduksi kemasan dari 

plastik di mata konsumen Indonesia Maupun Internasional. 

1.1.2.2 Misi Perusahaan 

Menciptakan proses kerja yang efektif dan efisien serta 

performa kerja yang dinamis melalui perbaikan yang 

berkesinambungan pada kualitas sumber daya manusia, sistem, dan 

produktivitas di semua lini untuk memberikan kepuasaan pada 

konsumen dengan menghasilkan produk yang inovatif dan 

berkualitas. 

1.1.2.3 Tata Nilai 

 Nilai – nilai dalam perusahaan terangkai dalam “ FOCUS “ 

yang menjadi arahan dalam setiap langkah kerja kami. 

1. Facilitate customer : 

 Memfasilitasi keinginan dan kebutuhan konsumen  

2. Optimal manufacturing : 

Mengoptimalkan proses produksi untuk memenuhi harapan 

konsumen  

3. Continous Improvement : 

Perbaikan yang berkesinambungan pada sistem dan kualitas 

produk  

4. Utilizise resources : 

Memberdayakan sumber daya untuk memastikan 
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keselamatan dalam proses produksi 

5. Sensible price : 

 Memberikan konsumen harga yang dapat diterima 

4.2 Flow Material dan Produk yang dihasilkan 

  4.2.1  Flow Proses material 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mulai 

BOM 

SPV 

DOKUMENTASI KEBUTUHAN MATERIAL 

WAREHOUSE 

MIXING 

SETTUP & SETTING MOLD 

INJECTION 

   QC INPROSES 

   QC OUTGOING 

  SERAH TERIMA WAREHOUSE 

PRODUK FG 

Gambar 4.1a flow proses  
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 4.2.2 Proses mixing 

   Material murni dari gudang dicampur dengan masterbacth  

menggunakan mesin mixer kemudian dipacking kembali menggunakan 

karung yang dijahit supaya  raw material yang sudah diolah tidak 

terkontaminasi benda asing sebelum diproses oleh mesin injection. 

                    

Gambar 4. 2 Masterbatch kuning 

        

 
   

Gambar 4. 3 Biji plastik PP Block kopo 

 
 

Masterbatch dan material murni di campur menggunakan mixer 
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Gambar 4. 4 Mesin mixer vertical  

 

 

    Gambar 4. 5 Hasil material olahan 
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 4.2.2  Proses injection 

  Material olahan  dari mixing dimasukan kedalam hopper mesin 

kemudian di inject dan menghasilkan produk FG berupa plastic packaging 

(container ice cream,dll). Setelah itu produk di packing oleh packer menjadi 

barang FG dan dikirim ke gudang FG.                             

           

Gambar 4. 6 Hasil material olahan 

 

        Material hasil olahan di masukan ke hopper mesin kemudian di inject

 
     Gambar 4. 7 Mesin plastic injection 



 

 
 Sehingga menghasilkan produk
 

 

 

 4.3 Pengumpulan Data

  Data yang digunakan untuk perhitungan produktivitas ini adalah data hasil 

produksi,produk  cacat, produk bagus, jumlah tenaga kerja,jumlah downtime 

Sehingga menghasilkan produk-produk plastic packaging 

Gambar 4. 8 Produk hasil injection 

Gambar 4. 9 Produk hasil injection

Pengumpulan Data 

Data yang digunakan untuk perhitungan produktivitas ini adalah data hasil 

produksi,produk  cacat, produk bagus, jumlah tenaga kerja,jumlah downtime 

8 

 

 

Produk hasil injection 

Data yang digunakan untuk perhitungan produktivitas ini adalah data hasil 

produksi,produk  cacat, produk bagus, jumlah tenaga kerja,jumlah downtime 
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mesin,pemakaian bahan baku dan kapasitas produksi. 

1.3.1 Data Proses Produksi 

 Untuk melakukan perhitungan ini maka dilakukan pengumpulan  

data produksi di line injection di PT.Innoware Indonesia.Data yang akan 

digunakan menggunakan periode Oktober 2015 – Maret 2016. Data tersebut 

didapatkan dari arsip-arsip perusahaan bagian administrasi produksi serta 

laporan-laporan produksi di lapangan.Berikut adalah data  yang digunakan 

untuk perhitung 

Tabel 4. 1 Data input 

   

1.3.2 Identifikasi Kriteria Produktivitas 

  Kriteria produktivitas merupakan hal-hal yang menjadi ukuran 

produktivitas di lantai produksi pada suatu perusahaan. Pada penelitian ini, 

faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas di lantai produksi lne 

injection di PT.Innoware Indonesia  dilihat berdasarkan urutan proses 

produksinya yaitu input,proses,output yang dihasilkan dari mesin 
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injection.Berikut merupakan penjelasan mengenai kriteria-kriteria : 

1. ����� 1 =
����� �������� ������ (���)

��� ��� ����� ��� (���)
 

2. ����� 2 =
�������� ����� (���)

��������� ���� ����� (���)
 

3. ����� 3 =
����� �������� ������ (���)

��� �������� ����� ���� (���)
 

4. Rasio 4 =
������ �������� ����� (���)

����� �������� ������ (���)
 

5. ����� 5 =
����� �������� ������ (���)

��������� �������� (���)
 

      4.4 Pengolahan Data   

 4.4.1`Perhitungan Rasio Produktivitas 

   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 terbagi atas 2 bagian, yaitu bagian atas 

digunakan untuk mencari level 4,5,6,7,8, dan 9.Sedangkan untuk interval 

bawah digunakan untuk mencari nilai pada level 1 dan 2.Kemudian untuk 

mencari nilai level 0 merupakan hasil dari nilai terburuk dari hasil rasio yang 

telah ditentukan, kemudian pada level 3 merupakan hasil rata-rata dari rasio 

tersebut, lalu pada level 10 merupakan hasil dari nilai yang diharapkan, yang 

mana datanya diperoleh berdasarkan data primer yaitu diskusi langsung 

dengan kepala produksi yang disesuaikan dengan target perusahaan. 

4.4.2` Target Rasio Produktivitas 

   Target rasio produktivitas perusahaan yang telah ditetapkan untuk 

rasio 1 sebesar  90%, Rasio 2 sebesar 90%, Rasio 3 sebesar 95%, Rasio 4 
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sebesar 97%, dan rasio 5 sebesar 90%.  Rekapitulasi hasil perhitungan rasio 

dan hasil perhitungan interval rasio adalah sebagai berikut :  

Tabel 4. 2 Rasio produktivitas 

 

 4.4.3 Penentuan Indikator Performansi 

   Penentuan indikator performansi ini dilakukan dengan melihat  

pada posisi mana performansi yang di uji, kemudian meletakan  pada posisi 

skor, kemudian  kalikan antara skor dan bobot yang telah didapatkan untuk 

mendapatkan hasil nilai. Lalu untuk menentukan nilai indikator performansi 

yaitu jumlahkan semua hasil nilai yang telah didapatkan. Pada penentuan 

indikator performansi ini didapatkan dari data sekunder yang merupakan data 

nilai tahap awal, target dan bobot yang diberikan oleh kepala produksi.Tabel 

tahap nilai awal,target dan bobot adalah sebagai berikut : 
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Indikator performansi bulan Oktober 2015 

Tabel 4. 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 
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Indikator performansi bulan November 2015 

Tabel 4. 4 Hasil Indeks Produktivitas Bulan November 2015 

Kriteria 
 

Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 
 

 
       

Performansi 7.7640 1.5884 1.0501 0.0477 0.9400 

Target 10 24.8910 3.0179 2.0558 0.1012 1.7859 

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 1 8 3 3 5 

Bobot (%) 30 30 5 5 30 

Nilai 30 240 15 15 150 

Indikator performansi 450 
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Indikator performansi bulan Desember 2015 

Tabel 4. 5 Hasil Indeks Produktivitas Bulan Desember 2015 

Kriteria 
 

Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 
 

 
       

Performansi 8.4897 0.9562 1.0581 0.0549 0.9311 

Target 10 25.5441 2.4489 2.0634 0.1082 1.7780 

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 2 4 3 4 2 

Bobot (%) 30 30 5 5 30 

Nilai 60 120 15 20 60 

Indikator performansi 275 
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Indikator performansi bulan Januari 2016 

Tabel 4. 6 Hasil Indeks Produktivitas Bulan Januari 2016 

Kriteria 
 

Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 
 

 
       

Performansi 17.9034 0.1061 1.0515 0.0490 0.4988 

Target 10 34.0165 1.6839 2.0571 0.1025 1.3889 

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 7 0 3 3 1 

Bobot (%) 30 30 5 5 30 

Nilai 210 0 15 15 30 

Indikator performansi 270 
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Indikator performansi bulan Februari 2016 

Tabel 4. 7 Hasil Indeks Produktivitas Bulan Februari 2016 

Kriteria 
 

Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 
 

 
       

Performansi 
 

10.9263 0.4636 1.0427 0.0410 0.3785 

Target 10 27.7370 2.0056 2.0487 0.0947 1.2806 

 
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 
 

3 2 0 0 0 

Bobot (%) 
 

30 30 5 5 30 

Nilai 
 

90 60 0 0 0 

    
Indikator performansi 150 
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Indikator performansi bulan Maret 2016 

Tabel 4. 8 Hasil Indeks produktivitas Bulan Maret 2016 

Kriteria 
 

Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 
 

 
       

Performansi 11.0817 0.2007 1.0435 0.0417 0.4085 

Target 10 27.8769 1.7690 2.0495 0.0954 1.3076 

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 3 0 0 0 0 

Bobot (%) 30 30 5 5 30 

Nilai 90 0 0 0 0 

Indikator performansi 90 
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 Hasil ringkasan indikator performansi dibuat grafik indikator performansi 

yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi.Grafik indikator 

performansinya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar  4. 9 Grafik Indeks Produktivitas 
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BAB V 

ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Pembahasan 

Analisis pencapaian skor setiap rasio yaitu analisi yang bertujuan untuk 

melihat skor masing-masing kriteria rasio produktivitas. Tabel pencapaian skor 

masing-masing kriteria rasio produktivitas per bulan adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. 1Rasio 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 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penyebab terbesar terjadinya penurunan 

produktivitas pada lantai produksi line injection adalah Rasio 5, dimana rasio 5 

adalah optimalisasi kapasitas produksi yaitu perbandingan antara hasil produksi 
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aktual dengan kapasitas produksi yang telah ditentukan perusahaan.Rasio ini 

memiliki total nilai terendah dan fatal apabila tidak dilakukan perbaikan. 

 

1.1.1 Diagram Tulang 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. 
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Gambar 5. 1 Fishbone diagram 1 
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Gambar 5. 2 Fishbone Diagram.2 

 
 

6
1

 



5 
 

 
Gambar 5. 3 Fishbone Diagram.3
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5.2 Perbaikan 

5.2.1 Rencana Perbaikan 

Dari diagram fishbone diatas dapat dilihat bahwa faktor-faktor yang 

mengakibatkan ketidakoptimalan kapasitas produksi adalah manusia, mesin, 

metode, material, dan lingkungan. Berikut adalah usulan perbaikan untuk 

menyelesaikan masalah terkait ketidakoptmalan kapasitas produksi. 

Usulan-usulan perbaikan yang dapat disampaikan adalah : 

Usulan-usulan perbaikan yang berkaitan dengan mesin adalah : 

Permasalahan Rencana Perbaikan 

Reliability mesin   

  
1. Mesin sering rusak/trouble Penggantiaan mesin baru atau ketepatan 

penangan masalah yang terjadi oleh personil 
expert dan setting mesin dengan benar yaitu 

sesuai dengan SOP yang sudah ada 
  

2. Sparepart mesin sudah aus 

Mold yang digunakan tidak bagus    

  

1. 
Mold sering stop produksi karena 
flashing, tebal tipis, dll 

Pemastian kondisi mold pada saat penerimaan 
mold sehingga dapat meminimalisir kerusakan-
kerusakan yang terjadi pada saat mass prod, dan 
juga ketepatan diagnosa oleh teknisi pada saat 
terjadi masalah sehingga bengkel tidak salah 

penanganan atau menambah masalah 
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Usulan-usulan perbaikan yang berkaitan dengan manusia adalah : 
 

Permasalahan Rencana Perbaikan 

Buruknya Attitude dari karyawan    

  

1. 
Kurang disiplin terhadap peraturan 
perusahaan 

Pembinaan bagi pelanggar , dan memberikan 
ketegasan sanksi yang dapat dijadikan pelajaran 

bagi pelanggar & karyawan yang lain 

  

2. 
Kurangnya kepedulian personil 
terhadap masalah yang terjadi 
selama proses 

Kurang adanya pembinaan terhadap efek-efek 
yang terjadi apabila personil kurang tanggap 
terhadap masalah yang terjadi selama proses 

produksi 

Operator tidak fokus saat bekerja   

  

1. 
Faktor kelelahan akibat menangani 
beberapa mesin dalam waktu yang 
bersamaan 

Pemastian bahwa poduk yang ditangani tidak 
ada secondary proses sehingga memudahkan 
operator dalam bekerja dan pemberian uang 
tambahan seperti insentif dll agar karyawan 

lebih fokus dan semangat dalam bekerja 

  

2. 
Kurang adanya reward untuk 
memacu semangat bekerja 

kurang adanya Training untuk 
karyawan   

  

1. 
Kurangnya pengetahuan personil 
akibat dari penempatan PIC yang 
tidak tepat  

Pemberian training baik forum maupun on the 
job training dari expert maupun teman sejawat 

yang berkemampuan lebih sehingga 
kemampuan masing-masing personil dalam 

satu bagian dapat disetarakan dan mengevaluasi 
hasil training yang diberikan agar bermanfaat 

dan tidak menyusahkan teman sejawat 

  

2. 
Perbedaan kemampuan masing-
masing personil pada satu bagian 

  

3. 
Tidak ada evaluasi dari training 
yang diberikan 

  

4. 
Belum dapat mendiagnosa masalah 
dengan cepat dan tepat 
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Usulan-usulan perbaikan yang berkaitan dengan material adalah : 
 

Permasalahan Rencana Perbaikan 

Sering ganti material   

  

1. 
Ketersediaan barang /sulit 
mendapatkan material yang sama 
di pasaran  

Purchasing harus memastikan bahwa material 
yang digunakan tersedia sampai order selesai 
sehingga pada saat produksi tidak sering ganti 

material 

Salah penanganan pada saat proses   

  

1. 
PIC terkait kurang mengetahui 
spek material yang digunakan  

Melampirkan spek material yang digunakan pada 
PIC terkait agar dapat dipelajari sebelum 

dieksekusi  

Supply material dari gudang lama   

  

1. 
Perbedaan lokasi antara gudang 
dan produksi 

Sebaiknya lokasi gudang raw mat dengan 
produksi berdekatan sehingga dapat mengurangi 

waktu menunggu material sampai ke 
produksi,sebaiknya ditunjuk personil khusus 
yang bertugas untuk mengantar material dari 

gudang ke produksi atau pembuatan jadwal yang 
secara konsisten dilakukan & tidak diganggu 

untuk yang lain, atau penambahan job spek pada 
personil gudang untuk bisa mengendarai mobil 

angkut. 

  

2. 
Kurang personil (driver) untuk 
mengantar material dari gudang 
ke produksi 
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Usulan-usulan perbaikan yang berkaitan dengan metode adalah : 
 

Permasalahan Rencana Perbaikan 

Preventive maintenance kurang 
maksimal   

  

1. 

Sistem pemeliharaan tidak 
terencana dengan baik karena 
personil maintenance disibukan 
untuk memperbaiki kerusakan 

Penambahan personil maintenance yang khusus 
ditugaskan untuk melakukan preventive 

maintenance sesuai dengan jadwal yang telah 
dibuat sehingga pekerjaan preventive dapat 

dilakukan dengan sungguh-sungguh dan fokus 
untuk merawat dan mendiagnosa apabila terdapat 

potensi masalah yang terlihat 

Tidak ada kalibrasi mold dan mesin   

  

1. 
Sering terjadi perbaikan berulang 
yang diakibatkan oleh 
ketidakjelasan mold dan mesin  

Pembuatan mold kalibrasi sehingga dapat 
dijadikan alat untuk membantu proses diagnosa 

masalah agar tidak terjadi kerusakan dan 
perbaikan berulang, perlu adanya kalibrasi mesin 

supaya ada jaminan bahwa mesin yang 
digunakan dalam kondisi baik dan akurat 
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Usulan-usulan lanjutan yang berkaitan dengan metode adalah : 
 

Permasalahan Rencana Perbaikan 

Kurang pengawasan   

  

1. 
Penanganan masalah lama akibat 
dari terputusnya link informasi 
yang diberikan 

Penyampaian informasi sejelas-jelasnya kepada 
PIC yang dituju supaya proses berjalan 

lancar,dan pemberian pemahaman pada personil 
bahwa informasi-informasi yang berkaitan 
dengan dengan proses sangat penting dan 

mempunyai efek yang fatal apabila informasi 
tersebut terputus,diberikan pemahaman melalui 

media training atau informasi-informasi di papan 
informasi agar karyawan lebih memahami SOP 

untuk setiap proses yang dilakukan sehingga 
dapat dilakukan secara konsisten oleh para 

personil dan mengevaluasi serta memantau SOP 
yang sudah dibuat sesuai dengan yang terjadi 
dilapangan untuk mempermudah pekerjaan 

  

2. 

Proses tidak dijalankan sesuai 
dengan SOP yang ada 
(inkonsisten) karena SOP yang 
ada sudah harus diperbarui atau 
ketidak tahuan personil terhadap 
SOP yang ada  
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Usulan-usulan perbaikan yang berkaitan dengan lingkungan adalah : 
 

Permasalahan Rencana Perbaikan 

Ruangan panas   

  

1. 
Kapasitas AC dengan ruangan 
kurang memadai 

Tinjauan ulang untuk kebutuhan AC dan 
dilakukan penambahan unit atau penggantian unit 

yang rusak. 

  

2. Kurang perawatan AC 
Perlunya preventive maintenance terhadap unit 
AC yang ada sehingga AC dapat bekerja secara 
optimal dan kerusakan unit dapat diminimalisir. 

  

3. 
Barang di ruangan yang terlalu 
penuh 

Pemantauan hasil produksi dan mutasi barang 
sehingga tidak terjadi penumpukan barang di 

plan. 

  

4. 
Jarak antar mesin yang terlalu 
dekat 

Tinjauan efek-efek yang terjadi akibat jarak yang 
terlalu dekat yang mengakibatkan panas dari 

mesin berpindah ke ruangan, 
penambahan/perluasan area plan. 

Sering terjadi miss komunikas   

  

1. 
Kurangnya pengetahuan tentang 
akibat yang ditimbulkan dari 
terputusnya informasi 

Dibuatkan pengertian-pengetian pentingnya 
informasi yang harus disampaikan sampai ke end 

user, pembuatan informasi tertulis dan 
pemantauan pendistribusian informasi.  

  
2. Link informasi terputus 

Fasilitas pendukung kurang memadai   

  

1. 
Jumlah crane kurang mencukupi 
kebutuhan  

Tinjauan ulang terhadap fasilitas-fasilitas 
pendukung yang dapat menghambat produksi dan 

menyebabkan keterlambatan akibat dari 
kurangnya fasilitas yang dibutuhkan di lapangan, 

penambahan unit baru/penggantian unit yang 
rusak, Pemberian training tentang cara 

penggunaan fasilitas yang benar, pembuatan & 
pemasangan IK di dekat unit supaya user dapat 

membaca sebelum menggunakan. 

  

2. 

Ketersediaan tools di plan yang 
kurang memadai akibat personil 
yang kurang bisa menjaga 
asset/inventaris yang diberikan 
perusahaan   

  

3. 

Jumlah handpallet yang kurang 
memenuhi kebutuhan distribusi 
akibat unit yang rusak karena 
salah pengoperasian dari personil 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1  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.
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6.2 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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