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ABSTRAK 

 

PT Putri Gelora Jaya yang berlokasi di Surabaya merupakan perusahaan 

yang bergerak dibidang pencetakan kemasan. Visi yang diusung oleh perusahaan 

ini adalah menjadi perusahaan percetakan terpilih untuk industri kemasan dengan 

memberikan informasi, solusi, dan inovasi. 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah berapakah tingkat 

produktivitas mesin cetak Ryobi 920, berapakah nilai bobot dari masing-masing 

rasio, dan rasio manakah yang memiliki nilai terendah. 

Metode pengukuran produktivitas yang digunakan adalah metode Objectives 

Matrix (OMAX), sehingga langkah-langkah penelitian ini mengacu pada langkah-

langkah objektif, yaitu menentukan kriteria/rasio produktivitas mesin cetak Ryobi 

920, perhitungan nilai rasio produktivitas, perhitungan nilai standar awal (skor 3), 

menentukan sasaran akhir (skor 10), dan nilai terendah (skor 0), penentuan bobot, 

perhitungan nilai/nilai kriteria, penentuan nilai produksi tiap periode, penentuan 

prosentase indeks. 

 Nilai produktivitas mesin cetak Ryobi 920 dari Juni 2014 s/d Juni 2015 

adalah : 412,28; 255,46; 537,08; 110,43; 244,28; 411,99; 245,62; 499,56; 534,14; 

186,67; 444,28; 97,59; 209,61. Rasio yang memiliki nilai terendah adalah Rasio 1, 

Rasio 2, dan Rasio 3 karena tercatat dalam setiap periodenya mengalami 

penurunan sebanyak 7 kali. 

Kata Kunci : Produktivitas, OMAX, Objective Matrix 
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ABSTRACT 

 

PT Putri Gelora Jaya was located in Surabaya has known as a packaging 

printing manufacture. Their vission is become the choosen printing company for 

packaging industy by giving information, solution, and innovation. 

The problem that discussed in this paper is productivity level of printing 

machine Ryobi 920, how weight of each ratio, and which lowest level ratio. 

Productivity measurement method that used in this paper is Objectives 

Matrix (OMAX), so every steps this research refer to objective steps. which was to 

determine the criteria/ production line productivity ratio, the calculation of the 

value of the productivity ratio, the calculation of default values (score 3), 

determine the ultimate good (score 10) and the lowest value (score 0), the 

determination of the weight, the calculation of the value/ value criterion, 

determining the value of the productivity of each period, the determination of the 

percentage of the index. 

Productivity index of Ryobi 920 start from 2014, June untill 2015, June is : 

412,28; 255,46; 537,08; 110,43; 244,28; 411,99; 245,62; 499,56; 534,14; 186,67; 

444,28; 97,59; 209,61. The lowest ratio is Ratio 1, Ratio 2, and Ratio 3, because 

they have go down for 7 times. 

Keyword : Productivity, Objective Matrix, OMAX 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia industri seluruh aspek yang berada didalamnya harus dihitung 

dengan cermat, termasuk produktifitas. Tingkat produktifitas dari suatu industri 

perusahaan dapat diketahui melalui waktu kerja efektif dari sebuah proses 

produksi. Semakin singkat waktu kerja dari suatu proses kerja maka produktifitas 

akan meningkat. Untuk itulah perlu adanya suatu perhitungan waktu kerja, 

sehingga dapat meraih produktifitas yang tinggi. 

Menurut L. Greenberg dalam Sinungan (2000), mendefinisikan 

produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu 

tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut. Produktivitas juga 

diartikan sebagai perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil, perbedaan 

antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang dinyatakan dalam satu–

satuan (unit) umum. 

Dalam upaya meningkatkan produktivitasnya, PT Putri Gelora Jaya yang 

bergerak di bidang printing, mengimplementasikan Color Management System 

serta penambahan investasi di bagian produksi, yaitu penambahan mesin cetak 

Ryobi 920 buatan Jepang pada awal tahun 2014. Dengan adanya 2 (dua) upaya
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tersebut, diharapkan PT Putri Gelora Jaya dapat memperbaiki sistem kerjanya 

sehingga produktifitas dan profitabilitasnya dapat tercapai. 

Untuk mengetahui apakah mesin cetak Ryobi 920 yang baru di install 

tersebut serta metode Color Management System yang baru diterapkan berjalan 

dengan baik, PT Putri Gelora Jaya memerlukan suatu parameter yang dapat 

digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja dari faktor internal tersebut. 

Tingkat produktivitas dari suatu sistem dapat digunakan sebagai parameter, yang 

secara sistematis merupakan rasio antar output dari sistem terhadap input. 

Salah satu metode pengukuran produktivitas yang dapat digunakan adalah 

Objective Matrix (OMAX). Metode ini menggabungkan kriteria - kriteria 

produktivitas ke dalam suatu bentuk yang terpadu dan berhubungan satu sama 

lain. Metode ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang dapat 

dijadikan pembanding antara hasil yang nyata dengan tolak ukur tertentu dalam 

periode pengukuran, sehingga dapat diketahui seberapa efektif proses produksi 

yang telah dilakukan selama ini untuk meningkatkan output dan seberapa efisien 

sumber - sumber input yang dapat dihemat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalahnya yaitu PT Putri Gelora Jaya memiliki beberapa 

departemen, salah satunya adalah Departemen Produksi yang bertugas 

mengevaluasi hasil produksi apakah telah memenuhi kualitas yang merupakan 

standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Selama ini perusahaan hanya mengukur tingkat efisiensi saja dengan cara 

mengukur jumlah output yang telah dicapai. Oleh karena itu dengan adanya 
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implementasi Color Management System dan investasi mesin baru, Ryobi 920, 

perusahaan perlu melakukan pengukuran indeks produktivitas, dengan metode 

yang dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat 

atau indeks produktivitas perusahaan dapaat mengambil langkah-langkah untuk 

memperbaiki lalu meningkatkan produktivitas berdasarkan faktor-faktor tersebut. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisan ini terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan 

pembahasan serta untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan, maka perlu 

dilakukan beberapa pembatasan sebagai berikut : 

1. Analisis pengukuran produktifitas ini hanya dilakukan pada mesin cetak Ryobi 

920 

2. Penentuan ukuran produktifitas yang akan diukur adalah kriteria yang dominan 

3.  Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data yang tersebar dari tahun 

2014 -2015 

4. Ketentuan tingkat sasaran dan bobot untuk tiap-tiap kriteria produktifitas 

dilakukan oleh manajemen PT Putri Gelora Jaya 

5. Penulis hanya melakukan penulisan untuk mengetahui tingkat produktifitas 

mesin cetak Ryobi 920 yang dimiliki oleh PT Putri Gelora Jaya dan tidak 

sampai kepada tahap improvement 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Agar penelitian dapat terarah pada sasaran yang diinginkan, maka penelitian 

ini diharapkan dapat : 
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1. Mengukur indeks produktivitas mesin cetak Ryobi 920 

2. Mengetahui faktor-faaktor yang berpengaruh terhadap produktivitas meesin 

cetak Ryobi 920 

3. Untuk mengetahui rasio yang memiliki nilai terendah 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar mudah dipahami penulisannya, maka akan disajikan dalam beberapa 

bab, sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang permasalahan dilakukannya penelitian saat 

ini. Selain itu terdapat pula perumusan dan batasan masalah serta tujuan 

dan manfaat dilakukannya penelitian ini. 

BAB II DASAR TEORI 

Landasan teori membahas teori-teori yang berkaitan dengan masalah 

yang akan diangkat dalam laporan penelitian ini yakni perhitungan 

tingkat produktivitas dengan metode Objective Matrix (OMAX). 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan tentang teknik dan tata cara dalam pengumpulan 

dan pengolahan data. Bab ini dimaksudkan untuk memperjelas alur 

penelitian yang dilakukan Penulis di dalam pembuatan laporan 

penelitian ini. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada BAB IV memuat data detail mengenai profil perusahaan dan data-

data yang telah dikumpulkan untuk proses pengolahan dan analisis 
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lebih lanjut. Serta pengolahan data yang dilakukan sebagai dasar 

sebagai pembahasan masalah. 

BAB V ANALISIS PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang analisis atas hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan pada bab empat sebelumnya. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab terakhir ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang 

diperoleh berdasarkan hasil analisis dan evaluasi data dan memberikan 

saran untuk menjadi bahan pertimbangan oleh perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Produktifitas 

Produktivitas adalah perbandingan antara keluaran (output) dan masukan 

(input) pada perusahaan, dapat diartikan sebagai rasio antara jumlah output yang 

dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan. Secara umum produktivitas 

dapat diartikan sebagai ukuran seberapa optimal sumber daya yang digunakan 

secara bersama - sama dalam sebuah perusahaan. Produktivitas dipandang dari 

dua sisi sekaligus, yaitu : sisi input dan sisi output. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa produktivitas berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi 

penggunaan input dalam memproduksi output (barang dan jasa). Hubungan antara 

profitabilitas dan produktivitas adalah jika perusahaan memiliki tingkat 

profitabilitas yang tinggi sedangkan tingkat produktivitasnya rendah, maka yang 

akan terjadi adalah tingkat profitabilitas tidak akan berlanjut dalam jangka 

panjang, dalam jangka panjang produktivitas yang rendah akan menggerogoti 

keuntungan perusahaan. 

Profitabilitas merupakan konsep finansial yang diperoleh dengan 

mengurangi nilai penjualan dengan nilai biaya. Karena dinyatakan dalam ”nilai” 

(rupiah) maka nilai profitabilitas sangat dipengaruhi oleh variabel harga. Pada 
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umumnya faktor yang menentukan tingkat harga berada diluar kontrol 

perusahaan. misalnya, kalau dalam pasar barang terjadi perubahan permintaan 

terhadap suatu barang tertentu maka perusahaan yang membuat barang tersebut 

cenderung mengalami laba (windfall profit), kenaikan laba tadi disebabkan faktor 

eksternal perusahaan yang tidak dapat dikuasai oleh perusahaan sedangkan 

konsep produktivitas memfokuskan pada hubungan output dan input yang dipakai. 

(Vincent Gasperz, 2000) 

 

2.1.1 Konsep Produktifitas 

Produktivitas merupakan perbandingan antara sejumlah input yang 

kemudian mengalami proses transformasi sehingga menjadi sejumlah output 

tertentu, kemudian adanya umpan balik untuk pengendalian produktivitas dimana 

secara keseluruhan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Secara umum konsep 

produktivitas dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingkungan

Umpan balik untuk pengendalian sistem produksi

agar meningkatkan produktifitas terus menerus

Input Proses Output Produktifitas

- Tenaga kerja

- Modal

- Material

- Energi

- Tanah

- Informasi

- Manajerial

Proses transformasi

nilai tambah

Produk Barang/

Jasa

Produktifitas

Sistem Produksi

(output : input)

Gambar 2.1 Skema Sistem Produktifitas 
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Produktifitas dapat dikatakan meningkat apabila : 

a. Jumlah produksi/keluaran meningkat dengan jumlah masukan/sumber daya 

yang sama 

b. Jumlah produksi/keluaran sama atau meningkat dengan jumlah 

masukan/sumber daya lebih kecil, dan 

c. Produksi atau keluaran meningkat diperoleh dengan penambahan sumber 

daya yang relatif kecil (soeripto, 1989; Chew, 1991 dan pheasant, 1991). 

 

Konsep tersebut tentunya dapat dipakai dalam menghitung produktifitas di 

semua sektor kegiatan. Menurut Manuaba (1992), peningkatan produktifitas dapat 

di capai dengan menekan sekecil-kecilnya segala 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 

produktifitas merupakan pencerminan dari tingkat efisiensi dan efektifitas kerja 

secara total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Productivity

Measurement

Productivity

Planning

Productivity

Evaluation

Productivity

Improvement

Gambar 2.2 Siklus Produktifitas 
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2.1.2 Unsur-unsur Yang Terdapat Dalam Produktifitas 

Unsur – unsur yang terdapat dalam produktifitas adalah sebagai beriut : 

1. Efisiensi 

Produktifitas sebagai rasio output/input merupakan ukuran efisiensi 

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

membandingkan penggunaan masukan (input) yang direncanakan dengan 

penggunaan masukan yang sebenernya terlaksana. Pengertian efisiensi 

berorientasi kepada masukan. 

2. Efektifitas 

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa 

jauh target yang dapat tercapai baik secara kualitas, secara kuantitas, maupun 

secara waktu. Makin besar presentase target tercapai, makin tinggi tingkat 

efektifitasnya. Konsep ini berorientasi terhadap keluaran. Peningkatan 

efektifitas belum tentu di barengi peningkatan efisiensi dan sebaliknya. 

Gabungan kedua hal ini membentuk pengertian produktifitas dengan cara 

sebagai berikut : 

 

 

3. Kualitas 

Secara umum kualitas adalah ukuran yang menyatakan seberapa jauh 

pemenuhan persyaratan, spesifikasi, dan harapan konsumen. Kualitas 

merupakan salah satu ukuran produktifitas. Meskipun kualitas sulit diukur 

secara matematis melalui rasio output/input, namun jelas bahwa kualitas input 

dan kualitas proses akan meningkatkan kualitas output. 
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Konsep produktifitas kerja dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi 

individu dan dimensi organisasi. Dimensi individu melihat produktifitas dalam 

kaitannya dengan karakteristik-karakteristik kepribadian individu yang muncul 

dalam bentuk sikap mental dan mengandung makna keinginan dan upaya individu 

yang selalu berusaha meningkatkan kualitas kehidupannya. Sedangkan dimensi 

keorganisasian melihat produktifitas dalam kerangka hubungan teknis dalam 

masukan (input) dan keluaran (output). Oleh karena itu dalam pandangan ini, 

terjadinya peningkatan produktifitas tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas, tapi 

dapat juga diperoleh dari aspek kualitas. Kedua pengertian produktivitas tersebut 

mengandung cara atau metode pengukuran tertentu yang secara praktek sukar 

dilakukan. Kesulitan-kesulitan itu dikarenakan, pertama karakteristik-karakteristik 

kepribadian individu bersifat kompleks, sedangkan yang kedua disebabkan 

masukan-masukan sumber daya bermacam-macam dan dalam proporsi yang 

berbeda-beda. 

Produktivitas kerja sebagai salah satu orientasi manajemen dewasa ini, 

keberadaannya dipengaruhi oleh berbagai faktor.Faktor-faktor yang 

mempengaruhi terhadap produktivitas pada dasarnya dapat diklasifikasikan 

kedalam dua jenis, yaitu pertama faktor-faktor yang berpengaruh secara langsung, 

dan kedua faktor-faktor yang berpengaruh secara tidak langsung. 
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2.1.3 Variabel Produktifitas 

Ada tiga variabel yang menentukan besar kecilnya produktivitas yaitu: 

1. Tenaga kerja (Labour) yang berarti kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang 

diperkerjakan diorganisasi tersebut. Peningkatan kemampuan tenaga kerja 

dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, pengetahuan mengenai angkatan 

kerja, perbaikan fasilitas kerja (transportasi, sanitasi), ketersediaan tenaga kerj 

yang memadai.  

2. Modal (Capital) yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan 

operasioanalnya, yang mana sangat dipengaruhi oleh inflasi dan pajak yang 

berlaku.  

Peningkatan profitabilitas perusahaan

melalui atraksi & loyallitas

pelanggan

Peningkatan produktifitas melalui

siklus produktifitas

(efektifitas/efisiensi)

Membangung sistem industri yang

memperhatikan aspek-aspek :

1.Kualitas

2. Efektifitas

3. Efisiensi

P
e
rb

a
ik

a
n

Te
ru

s
M

e
n

e
ru

s

Gambar 2.3 Strategi Produktifitas 
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3. Manajemen (Management) yang bertanggung jawab untuk mamastikan 

pengelolaan semua sumber daya yang digunakan perusahaan secara efektif 

dan efisien.  

Dari ketiga variable produktivitas diatas, faktor manajemen memberi 

kontribusi terbesar dalam peningkatan produktivitas karena manajemen 

bertanggung jawab untuk memastikan tenaga kerja dan modal digunakan secara 

efektif untuk meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

untuk meningkatkan produktivitas maka dibutuhkan para manajer yang 

profesional dalam arti bisa memajemeni organisasi secara efktif dan efisien. 

 

2.1.4 Faktor Yang Mempengaruhi Produktifitas Kerja 

Produktifitas merupakan kombinasi dari efektivitas dan efisiensi, karena 

efektifitas terkait dengan koinerja sedangkan efisiensi berhubungan dengan 

pemanfaatan aneka sumber. Produktivoitas dari suatu perusahaan/ ondrtri apat 

dipengaru orlh beberapa faktor.  

Menurut tsuman (1984:20) secara umum ada 12 faktor yang mempengaruhi 

naik atau turunnya produktifitas, yaitu: 

1. Investasi 

2. Rasio modal buruh 

3. Dapat menghasilkan berbagai inovatif 

4. Penggunaan kapasitas, besar kecilnya keluaran per jam ditentukan oleh 

prosentase pemakaian kapasitas 

5. Pengaruh pemerintah, mengatur keseimbangan pencapaian sasaran industri 

dan sosial yang selalu bertentangan 
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6. Umur pabrik dan peralatan, tingkat rata-rata umur pabrik dan peralatan yang 

semakin tinggi menandakan masih adanya usaha modernisasi peralatan masih 

tetap di teruskan 

7. Ongkos energi, produktifitas meningkat pada tenaga kerja atau buruh, jika 

masukan energi meningkat, maka ongkos produksi keseluruhan akan 

meningkat 

8. Kelompok kerja dengan pergeseran struktur pekerja, semakin dibutuhkan 

kerja sama keterampilan, dan keahlian 

9. Etika kerja, penghargaan akan waktu akan semakin tinggi sehingga 

pemanfaatan waktu harus se-produktif mungkin 

10. Kecemasan pekerja akan kehilangan pekerjaannya. Banyaknya orang 

berpendapat bahwa pengangguran akan meningkat karena meningkatnya 

produktifitas dengan sistem kontrol komputer 

11. Pengaruh sertifikat buruh sangat kuat, sehingga memerlukan adanya 

pengertian terutama tuntutan gaji dan upah. Kerja sama antara manajemen 

dan buruh merupakan penopang peningkatan produktifitas 

12. Manajemen. Manajemen dianggap faktor dominan terutama dalam proses 

perencanaan dan penjadwalan, kejelasan instruksi pada tenaga kerja, dan 

pengaturan beban kerja 

 

2.2 Manfaat Produktifitas 

Terdapat beberapa manfaat pengukuran produktivitas dalam suatu 

organisasi perusahaan, antara lain: 
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1. Perusahaan dapat menilai efisiensi penggunaan sumber – sumber dayanya, 

agar dapat meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaaan sumber 

daya itu.  

2. Perencanaan sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien melalui 

pengukuran produktivitas, baik dalam perencanaan jangka pendek maupun 

jangka panjang.  

3. Tujuan ekonomis dan non ekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan 

kembalikan dengan cara memberikan prioritas tertentu yang dipandang dari 

sudut produktivitas.  

4. Perencanaan target tingkat produktivitas dimasa mendatang dapat 

dimodifikasi kembali berdasarkan tingkat produktivitas sekarang.  

5. Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan 

berdasarkan tingkat kesenjangan produktivitas (productivity gap) yang ada 

diantara tingkat produktivitas yang direncanakan dan tingkat produktivitas 

yang diukur, dalam hal ini pengukuran produktivitas akan memberikan 

informasi dalam mengidentifikasi beberapa masalah atau beberapa perubahan 

yang terjadi, sehingga tindakan korektif dapat diambil. 

6. Pengukuran produktivitas perusahaan akan menjadi informasi yang 

bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas diantara organisasi 

perusahaan industri sejenis serta bermanfaat pula untuk informasi 

produktifitas industri pada skala nasional maupun global.  

7. Nilai – nilai produktivitas yang dihasilkan dari suatu pengukuran dapat 

menjadi informasi yang berguna untuk merencanakan tingkat kentungan dari 

perusahaan itu.  
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8. Pengukuran produktivitas akan menciptakan tindakan – tindakan kompetitif 

berupa upaya – upaya peningkatan produktivits terus – menerus.  

9. Pengukuran produktivitas terus – menerus akan memberikan informasi yang 

bermanfaat untuk menentukan dan mengevaluasi kecenderungan 

perkembangan produktivitas perusahaan dari waktu ke waktu.  

10. Pengukuran produktivitas akan memberikan informasi yang bermanfaat 

dalam mengevaluasi perkembangan dan efektivitas dari perbaikana terus – 

menerus yang dilakukan perusahaan.  

11. Pengukuran produktivitas akan memberikan motivasi kepada orang –orang 

untuk secara terus – menerus melakukan perbaikan dan juga akan 

meningkatkan kepuasan kerja. Orang – orang akan lebih memberikan 

perhatian kepada pengukuan produktivitas apabila dampak dari perbaikan 

produktivitas itu terlihat jelas dan dirasakan oleh mereka.  

12. Aktivitas perundingan bisnis secara kolektif dapat diselesaikan secara 

rasional, apabila telah tersedia ukuran – ukuran produktivitas 

 

2.3 Pengukuran Produktifitas 

Pengukuran produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting 

disemua tingkatan ekonomi. Dibeberapa Negara maupun perusahaan pada akhir-

akhir ini telah terjadi kenaikan minat pada pengukuran produktivitas. Karena itu 

sudah saatnya kita membicarakan alasan mengapa kita harus mengukur 

produktivitas. 
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2.3.1 Mengukur Produktifitas 

Pada tingkat sektoral dan nasional, produktivitas menunjukkan kegunaannya 

dalam membantu evaluasi penampilan, perencanaan, kebijakan pendapatan, upah 

dan harga melalui identifikasi faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, 

membandingkan sektor ekonomi yang berbeda untuk menentukan prioritas 

kebijakan bantuan, menentukan tingkat pertumbuhan suatu sektor atau ekonomi, 

mengetahui pengaruh perdagangan internasional terhadap perkembangan ekonomi 

dan seterusnya. Pada tingkat perusahaan, pengukuran produktivitas terutama 

digunakan sebagai sarana manajemen untuk menganalisa dan memdorong 

efisiensi produksi. 

Pertama, dengan pemberitahuan awal, instalasi dan pelaksanaan suatu 

sistem pengukuran, akan meninggikan kesadaran pegawai dan minatnya pada 

tingkat dan rangkaian produktivitas.  

Kedua, diskusi tentang gambaran-gambaran yang berasal dari metode-

metode yang relatif kasar ataupun dari data yang kurang memenuhi syarat 

sekalipun, ternyata memberi dasar bagi penganalisaan proses yang konstruktif atas 

produktif.  

Manfaat lain yang diperoleh dari pengukuran produktivitas mungkin terlihat 

pada penempatan perusahaan yang tetap seperti dalam menentukan target/sasaran 

tujuan yang nyata dan pertukaran informasi antara tenaga kerja dan manajemen 

secara periodik terhadap masalah-masalah yang saling berkaitan. Pengamatan atas 

perubahan-perubahan dari gambaran data yang diperoleh sering nilai diagnostik 

yang menunjuk pada kemacetan dan rintangan dalam meningkatkan penampilan 

oraganisasi.Satu keuntungan dari pengukuran produktivitas adalah pembayaran 
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staf. Gambaran data melengkapi suatu dasar bagi andil manfaat atas penmpilan 

yang ditingkatkan. 

 

2.3.2 Metode-metode Pokok Pengukuran Produktifitas 

Secara umum pengukuran produktivitas berarti perbandingan yang dapat 

dibedakan dalam tiga jenis yang sangat berbeda: 

1. Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan sekarang dengan 

pelaksanaan secara historis yang tidak menunjukkan apakah pelaksanaan 

sekarang ini memuaskan, namun hanya mengetengahkan apakah 

meningkat atau berkurang serta tingkatannya. 

2. Perbandingan pelakasanaan antara satu unit (perorangan tugas, seksi, 

proses) dengan lainnya. Pengukuran seperti itu menunjukkan pencapaian 

relatif. 

3. Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang 

terbaik sebagai memusatkan perhatian pada sasaran/tujuan. 

Untuk menyusun perbandingan-perbandingan ini perlulah 

mempertimbangkan tingkatan daftar susunan dan perbandingan pengukuran 

produktivitas. Paling sedikit ada 2 jenis tingkat perbandingan yang berbeda, yakni 

produktivitas total dan produktivitas parsial. 

Produktivitas Total adalah perbandingan antara total keluaran (output) 

dengan total masukan (input) persatuan waktu. Dalam penghitungan produktivitas 

total semua faktor masukan (tenaga kerja, kapital, bahan, energi) tehadap total 

keluaran harus diperhitungkan.  
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Produktivitas parsial adalah perbandingan dari keluaran dengan satu jenis 

masukan atau input persatuan waktu, seperti upah tenaga kerja, kapital, bahan, 

energi, beban kerja, dll.  

                      
                                     

                                   
 

 

2.4 Hubungan Produktifitas Dengan Efisiensi dan Efektifitas 

Produktifitas sebagai suatu ukuran dalam penggunaan sumber daya dalam 

organisasi biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan 

sumber daya yang digunakan. Dengan kata lain produktifitas memiliki 2 dimensi, 

yiatu efektifitas dan efisiensi. 

Dimensi pertama berkaitan dengan pencapaian target yang berkaitan dengan 

kualitas, kuantitas, dan waktu. Sedangkan dimensi kedua berkaitan dengan upaya 

membandingkan masukkan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana 

pekerjaan tersebut dilaksanakan. Penjelasan tersebut mengutarakan produktifitas 

total atau secara keseluruhan, artinya keluaran yang dihasilkan diperoleh dari 

keseluruhan masukan yang ada dalam organisasi. Masukan (input) itu tersebut 

dinamakan faktor produksi. Masukan atau faktor produksi dapat berupa tenaga 

kerja, material, teknologi, dan energi. Salah satu masukan seperti tenaga kerja, 

dapat menghasilkan keluaran yang dikenal dengan produktifitas individu, atau 

yang biasa dikenal produktifitas parsial. 

Efektifitas berorientasi pada hasil atau keluaran (output) yang lebih baik, 

dan efisiensi berorientasi kepada input dan sering digunakan secara bersamaan, 

sehingga sering mengaburkan arti sesungguhnya. Jika efektifitas berorientasi pada 

hasil atau keluaran yang lebih baik dan efisiensi berorientasi pada masukan atau 
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input, maka produktifitas berorientasi pada keduanya. Jika efektifitas 

membandingkan hasil yang dicapai dan efisiensi membandingkan masukan 

sumber daya yang digunakan, maka produktifitas membandingkan hasil yang 

dicapai dan sumber daya yang digunakan, yang dapat dihitung dengan rumus : 

              
                      

                       
 

                             

                               
 

           

         
 

 

2.5 Perencanaan Peningkatan Sistem Produktifitas 

Perencanaan sistem produktifitas seyogianya berdasarkan kepada 

identifikasi akan penyebab penurunan produktivitas yang telah dilakukan dalam 

evaluasi sistem produktivitas. Program-program spesifik yang berkaitan denga 

peningkatan atau perbaikan terus-menerus dan system produktivitas harus 

didesain berdasarkan informasi yang diperoleh melalui analisis dan evaluasi 

secara komprehensif dan mendalam terhadap sistem produktivitas perusahaan 

itu.Bagaimanapun sebelum memulai suatu program peningkatan produktivitas 

terus-menerus dari perusahaan, pihak manajemen harus membangkitkan 

kesadaran semua anggota perusahaan tentang pentingnya peningkatan 

produktivitas perusahaan. Berkaitan dengan upaya membangkitkan kesadaran 

akan peningkatan produktivitas perusahaan, perlu dilakukan perencanaan terhadap 

beberapa hal berikut : 

a. Menyiapkan informasi yang menyeluruh tentang program-program 

peningkatan produktivitas yang akan dilakukan oeh organisasi itu  

b. Menyiapkan saluran-saluran untuk penyampaian umpan balik (feed back) 



20 
 

 
 

c. Memilih berbagai media untuk menciptakan kesadaran dan memperoleh 

umpan balik, misalnya : menggunakan surat dari manajemen puncak, 

membuat poster-poster, medali-medali khusus, rapat-rapat, dll 

d. Menciptakan suatu kesan yang bersugguh-sungguh melalui komunikasi dan 

tindakan nyata yang menunjukan bahwa peningkatan produktivitas 

merupakan prioritas utama dari organisasi. 

e. Melakukan suatu survey atau angket untuk mengetahui reaksi awal yang akan 

timbul apabila program-program peningkatan produktivitas akan diterapkan.  

 

2.5.1 Langkah Program Peningkatan Sistem Produktifitas 

Program peningkatan produktivitas dapat dilakukan menggunakan beberapa 

langkah berikut: 

a. Memilih dan menetapkan program peningkatan produktivitas  

b. Mengemukaka alas an mengapa memilih program itu  

c. Melakukan analisis, situasi melalui pengamatan situasional  

d. Melakukan pengumpulan data selama beberapa waktu  

e. Melakukan analisis data  

f. Menetapkan rencana perbaikan melalui penetapan sasaran peningkatan 

produktivitas  

g. Melaksanakan program peningkatan produktivitas selama waktu tertentu  

h. Melakukan studi penilaian terhadap program peningkatan produktivitas itu  

i. Mengambil tindakan berupa tindakan korektif atas penyimpangan yang 

terjadi.  
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2.5.2 Program-program Peningkatan Produktifitas 

Untuk mempertahankan atau meningkatkan produktivitas, banyak 

organiasasi telah menegmbangkan program–program peningkatan produktivitas. 

Ada beberapa hal penting yang pada umumnya harus diiukuti perusahaan agar 

program peningkatan produktifitas berhasil, yaitu pengukuran produktivitas, 

komitmen organisasional, dan umpan baik atas hasil yang dicapai. Beberapan 

langkah untuk mecapainya adalah sebagai berikut: 

a. Mengembangkan beberapa ukuran produktivitas pada seluruh tingkat 

organisasi  

b. Menerpakan beberapa tujuan peningkatan produktivitas dalam konteks 

bebrapa ukuran yang ditetapkan. Tujuan-tujuan produktivitas ini hendaknya 

realistik dan mempunyai batasan waktu.  

c. Mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan-tujuan.  

d. Mengimplementasikan rencana  

e. Mengukur hasil-hasil, langkah ini akan memerlukan pengumpulan data dan 

penilaian kemejuan operiodik dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan 

pada langkah dua. Bila peningkatan produktivitas tidak tercapai, tindakan 

korektif akan diperlukan atau tujuan harus direvisi untuk disesuaikan 

dengan perubahan kondisi.  

 

2.5.3 Tantangan Untuk Meningkatkan Produktifitas 

Proses pembuatan barang dan jasa memerlukan transapormasi sumber daya 

menjadi barang dan jasa. Semakin efisien perubahan ini dilakukan, kita manjadi 

produktif dan nilai yang ditambahkan pada barang dan jasa yang dihasilkan 
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menjadi lebih tinggi. Produktivitas adalah perbandingan antara output dibagi 

dengan input . tugas manajer operasi meningkatkan perbandingan anatar output 

dan input ini. Meningkatkan produktivitas berarti meningkatkan efisiensi. 

 

2.6 Strategi Meningkatkan Produktifitas 

Strategi adalah sebuah rencana komprehensif yang mengintegrasikan 

resources dan capabilities dengan tujuan jangka panjang untuk memenangkan 

kompetisi.Strategi is the overall plan for devloying resources to establish a 

favourable position for certain actions  

Agar peningkatan produktivitas kerja dapat terwujud, pimpinan perlu 

memahami secara tepat tentang factor–factor penentu keberhasilan peningkatan 

produktivitas kerja.Factor–factortersebut sebagian diantaranya adalah “..etos kerja 

yang harus dipegang teguh oleh semua pegawai dalam organisasi”. Menurutnya 

etos kerja adalah norma–norma yang bersifat mengikat dan ditetapkan secara 

eksplisit serta praktek – praktek yang ditrerima dan diakui sebagai kebiasaan yang 

wajar untuk dipertahankan dan diterapkan dalam kehidupan kekaryaan anggota 

dalam suatu organisasi. Etos kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

a. Perbaikan terus menerus 

Salah satu upaya untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja adalah 

dengan melakukan perbaikan terus menerus oleh seluruh komponen 

organisasi. Pandangan ini bukan hanya merupakan salah satu kiat dalam 

mengelola organisasi dengan baik, tetapi merupakan salah satu etos kerja 

yang penting sebagai bagian dari manajemen mutakhir. Hal ini menjadi 
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penting karena organisasi dihadapkan kepada tuntutan agar terus-menerus 

berubah baik secara internal maupun eksternal. 

b. Peningkatan mutu hasil pekerjaan 

Peningkatan produktivitas kerja dapat dicapai melalui peningkatan hasil 

kerja oleh semua orang dan segala komponene organisasi. Mutu tidak hanya 

berkaitan dengan produk yang dihasilkan dan dipasarkan, baik berupa 

barang maupun jasa, akan tetrapi menyangkut segala jenis kegiatan yang 

diselenggarakan oleh semua pegawai dalam organisasi. Peningkatan mutu 

sumber daya manusia merupakan aspek lain yang sangat penting sebagai 

peningkatan mutu hasil kerja. 

c. Pemberdayaan sumber daya manusia 

Sumber daya manusia merupakan unsur paling stratejik dalam organisasi, 

oleh karena itu pemberdayaan sumber daya manusia merupakan etos kerja 

yang sangat mendasar yang harus dipegang teguh oleh semua pimpinan 

dalam hierarki organisasi, manakala pimpinan berupaya untuk 

meningkatkan produktivitas kerja pegawainya.Ada beberapa strategi 

repositioning perilaku SDM yang dapat dipertimbangkan untuk mencapai 

keunggulan kompetitif, yaitu sebagai berikut: 

1. Strategi Inovasi 

Strategi ini lebih menekankan pada pengembangan perilaku kreatif, 

mandiri namaun kooperatif, dan siap menanggung resiko. Dalam 

implementasinya, setiap individu harus berorientasi pada target jangka 

panjang, memadukan aspek kualitas dengan kuantitas, serta 

mensinergikan proses dengan hasil berdasarkan kondisi input yang ada.  
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Implikasinya:  

Perusahaan mempekerjakan karyawan yang memiliki keterampilan 

tinggi, sdikit melakukan pengawasan, menyediakan sumber daya yang 

cukup untuk eksperimen, dan melakukan penilaian kinerja jangka 

panjang. 

2. Strategi Kualitas 

Strategi ini lebih menekankan pada pengembangan perilaku repetitive, 

prediktif, mau bekerja sama, namun kurang berani menanggung resiko. 

Dalam implementasinya, setiap individu cenderung berorientasi pada 

pencapaian target jangka menengah dan memprioritaskan pencapaian 

kualitas, melalui proses yang terkontrol.  

Implikasinya:  

Perusahaan akan mempekerjakan sedikit karyawan yang memliki 

komitmen tinggi terhadap tujuan organisasi, dan melakukan pengawasan 

secara intensif 

3. Strategi Pengurangan Biaya 

Strategi ini lebih menekankan pada perilaku repetitive, prediktif, focus 

jangka pendek, lebih mengutamakan pada kegiatan individu dan 

otomatisasi, lebih memperhatikan kuantitas daripada kualitas, kurang 

berani mengambil resiko, lebih menyukai kegiatan (pekerjaan) yang 

bersifat stabil.  

Implikasinya:  

Perusahaan akan lebih banyak menggunakan tenaga part-time atau sub 

kontrak. Hal ini akan didukung oleh berbagai program penyederhanaan 
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(simplikasi), penggungaan teknik otomatisasi, perubahan aturan kerja, 

dan fleksibilitas penugasan. 

 

2.7 Metode Objective Matrix (OMAX) 

Objective Matrix adalah suatu sistem pengukuran produktifitas yang 

dikembangkan untuk memantau produktifitas di tiap bagian perusahaan dengan 

kriteria produktifitas yang sesuai dengan keberadaan bagian tersebut (objective).  

Objective Matrix menggabungkan kriteria-kriteria produktifitas kedalam 

suatu bentuk yang terpadu dan berhubungan satu sama lain. Model ini melibatkan 

seluruh jajaran di perusahaan, mulai dari bawahan sampai atasan. 

Objective Matrix dilandasi dengan pernyataan bahwa produktifitas adalah 

fungsi dari faktor-faktor performance, dimana masing-masing unit memiliki 

dimensi khusus yang berbeda-beda, dan cara untuk mengukur produktifitas adalah 

dengan mengukur faktor yang mempengaruhinya. 

Objective Matrix dapat digunakan untuk mengukur unit-unit kerja baik 

dalam skala kecil maupun untuk keseluruhan perusahaan. Tetapi hasil pengukuran 

performasi dari unit-unit tidak dapat dikaitkan secara adiktif untuk 

mempresentasikan performasi dari induk unit-unit tersebut. Untuk mengukur 

keseluruhan organisasi harus dilakukan proses pembobotan unit-unit yang terkait. 

 

2.7.1 Manfaat Obejctive Matrix 

Indikator atau indeks yang diperoleh dari hasil pengukuran produktivitas OMAX 

berguna untuk: 

1. Memperlihatkan sasaran atau target peningkatan produktivitas.  
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2. Mengetahui posisi dan pencapaian target.  

3. Alat peringatan dan pengambilan keputusan dalam usaha peningkatan 

produktivitas.  

 

2.7.2 Alasan Pemilihan Objective Matrix 

Model pengukuran produktivitas OMAX mengatasi masalah dalam 

kesulitan pengukuran produktivitas yang melibatkan banyak hal, dengan cara 

mengkombinasikan seluruh kriteria produktivitas yang penting kedalam suatu 

bentuk yang saling terkait satu sama lain serta mudah untuk dikomunikasikan. 

Selain itu, model ini mengandung keuntungan, yakni dengan mengikutsertakan 

seluruh jajaran pegawai yang terlibat dalam unit kerjanya, mulai dari tingkat 

bawah, menengah, dan atas dalam proses pembentukan dan pelaksanaannya. 

 

2.7.3 Manfaat Pengukuran Model OMAX 

Indikator atau indeks yang diperoleh dari hasil pengukuran produktivitas 

OMAX berguna untuk: 

1. Memperlihatkan sasaran atau target peningkatan produktivitas.  

2. Mengetahui posisi dan pencapaian target.  

3. Alat peringatan dan pengambilan keputusan dalam usaha peningkatan 

produktivitas.  

 

2.7.4 Kelemahan Alat Ukur OMAX 

Selain memiliki kelebihan OMAX juga memilliki kelemahan, kelemahan 

tersebut sebagai berikut:  
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Penggunaan OMAX dapat menimbulkan bias kemungkinan bias ini bisa 

terlihat pada pemberian nilai score dan bobot untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya bias maka dilakukan pemberian kuesioner. Dengan kuesioner maka 

tingkat akursi dari objective matrix akan meningkatkan karena hasil dari 

kuesioner merupakan hasil partisipasi dair orang – orang yang kompeten terhadap 

pengambilan keputusan pada sebuah produksi diperusahaan. Dengan partisipasi 

tersebut maka penentuan rasio produktivitas dan pembobotan dapat 

mencerminkan keadaan sebenarnya pada proses produksi perusahaan 

 

2.7.5 Bentuk dan Penyusunan OMAX 

Pengukuran dengan OMAX dilakukan pada sebuah matriksobjective yang terdiri 

dari tiga kelompok (blok) yaitu: 

Pengukuran dengan OMAX dilakukan pada sebuah matrik sobjective yang 

terdiri dari tiga kelompok (blok) yaitu: 

A         

Productivity 

Criteria 

         Performance 

        

B 

        

 

10 

 

         9 

         8 

         7 Scores 

        6 
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        5 

         4 

         3 

         2 

         1 

         0 

        

C 

        Score 

         Weight 

         Value 

        Performance 

Indicator 

Current 

 

Previous 

 

Index 

% 

 

Keterangan : 

A.  Blok Pendefinisian, terdiri dari : 

1. Kriteria produktifitas, yaitu karena yang menjadi ukuran produktifitas pada 

bagian atau departemen yang akan diukur produktifitasnya. Kriteria ini 

sebaiknya lebih dari satu. 

2. Performasi sekarang, yaitu tiap produktifitas berdasarkan pengukuran 

terakhir. 

B. Blok Kuantifikasi, terdiri atas : 

1. Skala, yaitu angka – angka yang menunjukkan tingkat performansi dari 

pengukuran kriteria tiap produktifitas. Terdiri dari 11 bagian dari 0 sampai 

dengan 10. Semakin besar skala, semakin baik produktifitasnya. Kesebelas 

skala tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 
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a. Level 0, yaitu nilai produktifitas yang terburuk yang mungkin terjadi 

b. Level 3, yaitu nilai produktifitas sekarang 

c. Level 10, yaitu nilai produktifitas yang diharapkan sampai periode 

tertentu 

 

C. Blok C (Blok nilai/score), terdiri atas : 

1. Skor, yaitu nilai level dimana pengukuran produktifitas berada. Misalnya 

jika output/jam = 100 terletak pada level 5, maka skor untuk pengukuran 

itu adalah 5. Jika terdapat pengukuran yang tidak tepat sesuai dengan 

angka matrix, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yang artinya 

pengukuran dilakukan untuk tujuan mengukur performansi diri sendiri 

(internal), serta pembulatan keatas jika pengukuran dilakukan untuk 

mengukur performansi penilaian orang luar (eksternal). 

2. Bobot menyatakan derajat kepentingan dinyatakan dalam satuan persen 

(%) yang menunjukkan pengaruh relatif kriteria tersebut terhadap 

produktifitas unit kerja yang diukur. Besarnya bobot di tentukan oleh 

kelompok manajemen yang akan diukur. Jumlah bobot tiap kriteria adalah 

100. 

3. Nilai dari pada pencapaian yang berhasil diperoleh untuk tiap kriteria pada 

periode tertentu didapat dengan mengalikan skor pada kriteria tertentu 

dengan bobot kriteria tersebut.  

Indikator produktivitas, merupakan jumlah dari tiap nilai indeks produktivitas 

(IP), maka dihitung sebagai persentase kenaikan atau penurunan terhadap 

performasi sekarang. Perfoirmasi sekarang –performasi sebelumnya karena semua 
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indikator mendapat skor tiga pada saat matriks mulai dioperasikan, maka indeks 

produktivitas adalah: 

     
                                                     

                          
        

 

 

2.7.6 Penyusunan Matrix 

Dalam penyusunan matriks maka langkah yang dilakukan adalah sebagian 

berikut: 

1. Menentukan kriteria produktifitas 

Langkah pertama ini adalah mengidentifikasi kriteria produktivitas yang 

sesuai bagi unit kerja dimana pengukuran ini dilaksanakan. 

2. Menjelaskan data 

Setelah kriteria produktivitas teridentifikasi dengan baik, maka langkah 

selanjutnya adalah mengidentifikasikan kriteria tersebut secara lebih 

terperinci. 

a. Penilaian pencapaian mula-mula (skor 3) 

Pencapaian mula – mula diletakan pada skor 3 dari skala 1 sampai 10 

untuk memberikan lebih banyak tempat bagi perbaikan daripada untuk 

terjadinya penurunan. Pencapaian ini juga biasanya diletakan pada tingkat 

yang lebih rendah lagi agar memungkinkan terjadi pertukaran dan 

memberi kelonggaran apabila sekali – sekali terjadi kemunduran. 

b. Menetapkan sasaran (skor 10) 
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Skala skor 10 ini berkenan dengan sasaran yang ingin kita capai dalam dua 

atau tiga tahun mendatangkan sesuai dengan lamanya pengukuran ini akan 

dilakukan dan karenanya harus berkesan optimis tetapi juga pendek. 

c. Menetapkan sasaran jangka pendek 

Pengisian skala skor yang tersisa lainnya dari matriks dilakukan langsung 

setelah butir skala nol, tiga, sepuluh telah terisi. Butir yang tersisa diisi 

dengan jarak antar skor adalah sama. 

d. Menentukan derajat kepentingan (bobot) 

Semua kriteria tidaklah memiliki pengaruh yang sama pada produktivitas 

unit kerja keseluruhan, sehingga untuk melihat berapa besar derajat 

kepentinganya tiap kriteria harus diberi bobot. Pembobotan biasanya 

dilakakan oleh pihak pengambilan keputusan dan dapat pula dilakuakan 

oleh orang – orang yang terpilih kerena dianggap paham akan kondisi unit 

kerja yang akan diukur. 

e. Pengoprasian matrix 

Pengoperasian Matriks baru dapat dilakuan apabila semua butir diatas telah 

dipenuhi. Setelah itu dapat diukur indeks produktivitas dari unit kerja yang 

diukur. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Pemecahan Masalah 

Pada bagian ini akan diuraikan beberapa langkah pemecahan masalah yang 

berisi urutan langkah kegiatan penelitian sejak dari perencanaan, pelaksanaan, 

sampai penyelesaian. Kerangka penyelesaian masalah haruslah suatu satu 

kesatuan yang utuh menuju pada satu tujuan tunggal, yaitu memberikan jawaban 

atas perumusan yang di kemukakan. Beberapa langkah yang digunakan dalam 

penelitian ini disajikan dalam bentuk skema (gambar 3.1) dengan uraian sebagai 

berikut : 

 

3.1.1 Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah, yaitu mengenai produktifitas 

di PT Putri Gelora Jaya. Apakah terdapat permasalahan yang dapat penulis angkat 

sebagai penelitian lebih lanjut. 

 

3.1.2 Tujuan Penelitian 

Langkah awal dari penelitian ini adalah menetapkan tujuan, karena tujuan 

adalah landasan/modal untuk menentukan arah kegiatan berikutnya. 



33 
 

 
 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengukur dan mengetahui tingkat produktifitas mesin cetak Ryobi 920 di PT 

Putri Gelora Jaya 

2. Menganalisa faktor – faktor penyebab penurunan produktifitas 

3. Melakukan perbaikan 

Diperoleh hasil pengukuran analisa produktifitas, maka akan dijadikan 

pedoman untuk melakukan perbaikan sumbangan pemikiran kepada manajemen 

perusahaan untuk meningkatkan produktifitas yang ada. 

 

3.1.3 Studi Literatur 

Untuk studi literatur ini dimaksudkan untuk membantu mengetahui dengan 

jelas beberapa teori yang akan menjadi alat untuk diimplementasikan dalam kasus 

ini. Tahap ini juga membantu penulis dalam mendapatkan gambaran metode yang 

akan digunakan. Adapun teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teori tentang produktifitas, terutama mengenai Metode Pengukuran 

Produktifitas Objective Matrix beserta alat kelengkapannya. 

 

3.1.4 Pengumpulan Data 

Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh beberapa data yang 

diperlukan untuk melakukan perhitungan secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun 

cara pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan langsung, metode 

interview, serta mengumpulkan data mengenai perusahaan. Beberapa data yang di 

kumpulkan antara lain : 
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1. Data output produksi (jumlah aktual produksi, jumlah produk yang baik, dan 

jumlah produk rusak) 

2. Data tenaga kerja (total tenaga kerja, jumlah tenaga kerja hadir dan tidak 

hadir) 

3. Jam tenaga kerja 

4. Data energi listrik 

5. Data proses produksi secara keseluruhan 

Selain data produksi seperti diatas, dibutuhkan pula data non produksi seperti 

profil perusahaan, visi dan misi perusahaan, serta struktur organisasi. 

 

3.1.5 Pengolahan Data 

Metode yang digunakan dalam pengolahan data pada penelitian ini, adalah 

pengolahan data dengan menggunakan metode OMAX. Metode ini digunakan 

untuk mengetahui sejauh mana efisiensi, efektifitas, dan produktifitas yang ada 

dalam suatu perusahaan. Berikut tahapan yang dilakukan : 

1. Pembuatan Standar Matrix OMAX 

a. Menentukan kriteria dan perhitungan rasio 

Penentuan kriteria dan rasio ini adalah untuk memperoleh gambaran rasio 

apa saja  yang dilakukan pengukuran. Sedangkan pengukuran rasio 

digunakan untuk mengetahui berapa nilai rasio dari tiap kriteria untuk 

digunakan sebagai acuan dalam membuat skala produktifitas. 

b. Penentuan standar awal dan nilai terendah 

Penentuan standar awal dan nilai terendah digunakan sebagai standar pada 

skala 3 dan 0. Skala itu diperoleh dari rata-rata perhitungan rasio 2014 s/d 
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2015. Sedangkan skala 0 diperoleh dari nilai terendah dari tiap-tiap rasio 

pada tahun yang sama. 

c. Penentuan target (skor 10) 

Penentuan target merupakan batasan/skala yang diinginkan perusahaan 

dari tiap-tiap rasio. Penentuan target ini dimasukkan kedalam skala 10. 

d. Penentuan sasaran jangka pendek 

Dalam menentukan sasaran jangka pendek pada penelitian ini, penulis 

menggunakan perhitungan interpolasi dari skala 0-3 dan skala 3-10 

e. Menentukan bobot tiap rasio 

Penentuan bobot ini dilakukan untuk menilai seberapa besar pengaruh 

tiap-tiap rasio terhadap produktifitas total dari tiap-tiap nilai rasio yang 

akan dilakukan pengukuran. 

2. Pengoprasian Matrix OMAX 

Pengoprasian Matrix OMAX merupakan tahapan dimana dilakukannya 

pengukuran/penelitian produktifitas total dari setiap nilai rasio yang akan 

dilakukan pengukuran. 

 

3.1.6 Analisa Pembahasan 

Dari pengolahan yang telah dilakukan, kemudian hasilnya dianalisa untuk 

mengetahui seberapa produktif perusahaan dalam periode tersebut. Apabila 

terdapat penurunan produktifitas terhadap standar (nilai produktifitas pada tahun 

sebelumnya), maka selanjutnya dicari penyebab utama/akar penyebab dari 

masalah yang terjadi dengan menggunakan diagram sebab akibat (fishbone). 

Setelah diketahui penyebab utama dari permasalahan yang terjadi, kemudian 
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dilakukan rencana perbaikan. Dari rencana perbaikan tersebut kemudian 

dilakukan pengukuran ulang untuk mengetahui seberapa tingkat kenaikan 

produktifitas terhadap nilai produktifitas sebelum dilakukan perbaikan. 

 

3.1.7 Simpulan dan Saran 

Setelah mendapatkan suatu analisa data dari penelitian ini, maka dapat 

diperoleh kesimpulan dari pengukuran produktifitas dengan metode Objective 

Matrix (OMAX), kemudian dapat pula disarankan ke manajemen perusahaan 

untuk perbaikan.  
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan : PT Putri Gelora Jaya 

Kantor/Pabrik  : Jl. Kepatihan Industri No 9 Kepatihan 

      Kecamatan Menganti, Gresik 61174 

      Jawa Timur, Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Lokasi Perusahaan 
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4.1.2 Sejarah Umum Perusahaan 

Berdiri pada 27 November 1997, PT Putri Gelora Jaya dikenal sebagai anak 

perusahaan PT Gelora Jaya, sebuah produsen rokok yang lebih dikenal dengan 

brand “WISMILAK”. PT Putri Gelora Jaya yang bergerak di bidang pencetakan 

kemasan berdiri di area sebesar 26.000 meter persegi dengan luas bangunan 

sebesar 6.500 meter persegi. Dalam setahun, PT Putri Gelora Jaya mampu 

menghasilkan +/- 500.000.000 pcs kemasan. Sekarang PT Putri Gelora Jaya telah 

dilengkapi dengan peralatan prepress dan digital proofing yang mumpuni serta 

proses produksi yang singkat. 

 

4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi 

Menjadi perusahaan percetakan terpilih untuk industri kemasan dengan 

memberikan informasi, solusi, dan inovasi. 

b. Misi 

1. Menerapkan metode terbaik dari sistem kerja berdasarkan standar internasional 

untuk industri packaging 

2. Membangun sebuah fokus dalam sebuah tim kerja, lingkungan kerja yang 

sehat, serta memberikan sebuah peluang untuk mengembangkan diri dalam 

organisasi 

3. Mengembangkan sebuah kerangka kerja yang terintegrasi dengan mengadopsi 

teknologi informasi yang inovatif dan peralatan produksi yang mumpuni 

4. Memelihara hubungan kepercayaan kepada seluruh pemegang saham dan 

pemangku kepentingan dengan perbaikan kualitas terus menerus 
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4.1.4 Struktur Perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi PT Putri Gelora Jaya 
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4.1.5 Tenaga Kerja dan Waktu Kerja 

PT Putri Gelora Jaya mempekerjakan tenaga kerja lokal yang di rekrut dari 

beberapa daerah di Jawa Timur. 

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut 

UU no. 13 tahun 2013 Bab 1 ayat 2, disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap 

orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa 

baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. 

Hari kerja PT Putri Gelora Jaya adalah hari Senin sampai dengan Jumat. 

Untuk hari Sabtu dan Minggu libur. Para pekerja PT Putri Gelora Jaya bekerja 

dalam dua (2) shift, yaitu sebagai berikut : 

 

Hari 

Shift I Shift II 

Masuk Istirahat Keluar Masuk Istirahat Keluar 

Senin 07:00 11:30 - 12:30 15:00 15:00 19:30 – 20:30 23:00 

Selasa 07:00 11:30 - 12:30 15:00 15:00 19:30 – 20:30 23:00 

Rabu 07:00 11:30 - 12:30 15:00 15:00 19:30 – 20:30 23:00 

Kamis 07:00 11:30 - 12:30 15:00 15:00 19:30 – 20:30 23:00 

Jumat 07:00 11:30 - 12:30 15:00 15:00 19:30 – 20:30 23:00 

Sabtu 07:00 - 12:00 12:00 - 17:00 

Minggu LIBUR 

 

 

 

 

Tabel 4.1 

Jadwal Kerja PT Putri Gelora Jaya 
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4.1.6 Proses Produksi 

Proses produksi yang dilakukan di PT Putri Gelora Jaya adalah sebagai berikut : 

a. Incoming File 

Klien mengirimkan file yang akan dicetak ke PT Putri Gelora Jaya. 

Kemudian bagian design yang dibawahi oleh marketing memeriksa kelengkapan 

dan kesesuaian format klien tersebut. Kelengkapan yang diperlukan antara lain 

link gambar, font, serta spesifikasi warna. Sedangkan kesesuaian format adalah 

format file yang digunakan oleh klien harus sama dengan yang digunakan oleh PT 

Putri Gelora Jaya. Apabila kelengkapan yang diperlukan tidak lengkap, maka 

bagian design akan menghubungi klien untuk memberitahukan bahwa 

kelengkapan tersebut kurang. Hal ini juga dilakukan apabila format file tidak 

sesuai, namun apabila diperlukan bagian design dapat mengkonversi format file 

dari klien menjadi format yang di gunakan di PT Putri Gelora Jaya. Format file 

yang digunakan oleh PT Putri Gelora Jaya adalah .ai (Adobe Illustrator) dan .pdf. 

b. Verifikasi dan Approval Klien 

Setelah melalui bagian design, file klien kemudian diserahkan ke PrePress I 

untuk dibuatkan sebuah digital proofing. Digital proofing adalah sebuah lembaran 

yang dicetak menggunakan ink jet printer yang berfungsi untuk memberi 

gambaran kepada klien mengenai hasil cetak yang akan ia terima, yaitu warna, 

ukuran, dan gambar serta font. Apabila klien belum menyetujui digital proofing 

yang diajukan, PrePress I melakukan koreksi sesuai dengan permintaan klien. 

Koreksi yang biasa terjadi adalah koreksi warna. 

c. Pembuatan Pelat Cetak 

Bagian PrePress I yang menyiapkan digital proofing mengirimkan file 

tersebut ke PrePress II untuk kemudian di layout sesuai dengan ukuran kertas 
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yang akan digunkan. Setelah selesai melayout, file tersebut kemudian di print 

dengan menggunakan mesin CTP (Computer To Plate). CTP adalah mesin yang 

metodenya sama dengan printer biasa, hanya saja mesin ini menggunakan 

alumunium (pelat cetak) sebagai medianya. 

d. Proses Cetak 

Proses pencetakan adalah proses menggandakan produk dalam jumlah 

masal sesuai dengan permintaan klien. Pencetakan menggunakan pelat cetak yang 

telah dibuat sebelumnya oleh PrePress II. Proses ini merupakan proses yang 

paling penting, karena kesesuaian dan konsistensi warna harus di kontrol sebaik 

mungkin dalam proses ini. 

e. Proses Finishing 

Setelah selesai pencetakan, produk kemudian masuk ke bagian finishing 

dimana proses yang dilakukan antara lain adalah water based coating (melapisi 

permukaan kertas agar tidak mudah lecet), diecut (memotong bentuk yang tidak 

lurus), lem samping. 

f. Proses Sampling 

Sebelum barang dikirimkan, QC melakukan inspeksi secara acak terhadap 

produk-produk yang akan dikirimkan. Apabila dari sampel yang diambil terdapat 

cacat yang melebihi nilai AQL yang telah disepakati, maka produk tersebut tidak 

boleh di kirimkan kepada klien. 

 

4.2 Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan pada pengukuran produktifitas OMAX meliputi : 

1. Data Produksi Aktual 

2. Data Produk Baik 
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3. Data Produk Cacat 

4. Data Total Tenaga Kerja 

5. Data Jumlah Absensi Tenaga Kerja 

6. Data Pemakaian Kwh Listrik 

7. Data Jam Tenaga Kerja 

8. Data Jam Lembur Aktual 

9. Data Jam Kerja Terpakai 

10. Spesifikasi Mesin 

Kesembilan data tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yang pertama 

adalah data-data untuk periode dasar yang mana data periode dasar tersebut 

diambil dari periode tahun 2014 – 2015 dan digunakan untuk membentuk 

performasi standar awal pada matriks sasaran (OMAX), sedangkan data-data yang 

akan dilakukan pengukuran produktivitas adalah data bulan Juni 2014 – Juni 

2015. Data spesifikasi mesin disini berfungsi sebagai keterangan mengenai mesin 

yang diamati. 

 

4.2.1 Data Produksi 

Data produksi yang digunakan yaitu data produksi aktual dan rencana 

produksi. Produksi aktual merupakan jumlah produksi yang dihasilkan selama 

satu bulan, sedangkan rencana produksi merupakan rencana jumlah produksi dari 

Juni 2014 – Juni 2015. 

 

 

 

 



44 
 

 
 

 

Bulan 
Jumlah Produksi Aktual Produk Baik 

2014 2015 2014 2015 

Januari 
 

741856 lembar 
 

497436 lembar 

Februari 
 

752603 lembar 
 

373278 lembar 

Maret 
 

393843 lembar 
 

156502 lembar 

April 
 

607235 lembar 
 

513520 lembar 

Mei 
 

298941 lembar 
 

65078 lembar 

Juni 579125 lembar 420460 lembar 450246 lembar 265581 lembar 

Juli 422341 lembar 
 

305666 lembar 
 

Agustus 677659 lembar 
 

610426 lembar 
 

September 215548 lembar 
 

198728 lembar 
 

Oktober 437543 lembar 
 

329254 lembar 
 

Nopember 607516 lembar 
 

393027 lembar 
 

Desember 364925 lembar 
 

315152 lembar 
 

 

4.2.2 Data Tenaga Kerja 

Data tenaga kerja yang digunakan yaitu data total operator/tenaga kerja dan 

jumlah absensi tenaga kerja di departemen produksi dari tahun 2014 – 2015. Data 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini. 

 

Bulan 
Jumlah Tenaga Kerja 

Jumlah Tenaga Kerja Yang 

Absen 

2014 2015 2014 2015 

Januari   6 orang   3 orang 

Februari   6 orang   1 orang 

Maret 

 

6 orang 

 

2 orang 

April 

 

6 orang 

 

2 orang 

Mei 

 

6 orang 

 

3 orang 

Juni 6 orang 6 orang 3 orang 5 orang 

Juli 6 orang 

 

1 orang 

 Agustus 6 orang 

 

2 orang 

 September 6 orang 

 

5 orang 

 Oktober 6 orang 

 

3 orang 

 Nopember 6 orang 

 

1 orang 

 Desember 6 orang 

 

6 orang 

 

Tabel 4.2 

Data Produksi 

Tabel 4.3 

Data Jumlah Tenaga Kerja 
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4.2.3 Data Produk Cacat 

Data produk cacat yang digunakan, yaitu jumlah produk reject yang 

dihasilkan pada oleh mesin Ryobi setiap 1 bulan dari 2014- 2015 

 

Bulan 
Jumlah Produk Cacat 

2014 2015 

Januari   244420 lembar 

Februari   379325 lembar 

Maret   237341 lembar 

April   93715 lembar 

Mei   233863 lembar 

Juni 128879 lembar 154879 lembar 

Juli 116675 lembar   

Agustus 67233 lembar   

September 16820 lembar   

Oktober 108289 lembar   

Nopember 214489 lembar   

Desember 49773 lembar   

 

4.2.4 Data Tenaga Kerja 

Data jam tenaga kerja merupakan total jam kerja yang digunakan tenaga 

kerja selama sebulan.  

 

Bulan 
Waktu Kerja 

2014 2015 

Januari 
 

2043 jam 

Februari 
 

1913 jam 

Maret 
 

2074 jam 

April 
 

2074 jam 

Mei 
 

1815 jam 

Juni 1983 jam 1969 jam 

Juli 2165 jam 
 

Agustus 2050 jam 
 

September 2053 jam 
 

Oktober 2151 jam 
 

Nopember 1973 jam 
 

Desember 1650 jam 
 

Tabel 4.4 

Data Produk Cacat 

Tabel 4.5 

Data Jam Tenaga Kerja 
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4.2.5 Data Jam Lembur 

Data jam lembur merupakan total jam lembur yang digunakan tenaga kerja 

selama sebulan. 

 

Bulan 
Jam Lembur Aktual 

2014 2015 

Januari   159,00 jam 

Februari   79,00 jam 

Maret   233,00 jam 

April   232,50 jam 

Mei   65,50 jam 

Juni 218,25 jam 18,00 jam 

Juli 105,50 jam   

Agustus 43,00 jam   

September 19,50 jam   

Oktober 170,50 jam   

Nopember 285,00 jam   

Desember 199,00 jam   

 

4.2.6 Data Pemakaian Listrik 

Data pemakaian listrik mesin Ryobi periode 2014 – 2015 

 

Bulan 
Jumlah Kwh Listrik 

2014 2015 

Januari   19264 

Februari   17920 

Maret   19488 

April   19488 

Mei   17136 

Juni 18704 18704 

Juli 20272   

Agustus 19264   

September 19488   

Oktober 20272   

Nopember 18480   

Desember 15792   

 

Tabel 4.6 

Data Jam Lembur Tenaga Kerja 

Tabel 4.7 

Data Pemakaian Listrik 
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4.2.7 Data Jam Kerja Yang Terpakai 

 

Bulan 
Jam Kerja Terpakai 

2014 2015 

Januari 
 

2202,00 jam 

Februari 
 

1992,00 jam 

Maret 
 

2307,00 jam 

April 
 

2306,50 jam 

Mei 
 

1880,50 jam 

Juni 2201,25 jam 1987,00 jam 

Juli 2270,50 jam 
 

Agustus 2093,00 jam 
 

September 2072,50 jam 
 

Oktober 2321,50 jam 
 

Nopember 2258,00 jam 
 

Desember 1849,00 jam 
 

 

4.2.8 Data Spesifikasi Mesin 

 

 

RYOBI 920 TECHNICAL SPECIFICATION 

Number of Printing Unit 5 unit 

Dampening System Ryobi Matic Continous 

Max. Paper Size (W x L) 920 x 640 mm 

Min. Paper Size (W x L) 410 x 290 mm 

Max. Printing Area (W x L) 900 x 615 mm 

Paper Thickness 0,04 – 0,6 mm 

Printing Speed 3000 – 16200 sph 

Plate Size 910 x 665 mm 

Plate Thickness 0,44 mm 

Blanket Size 941 x 681 x 1,85 mm 

Gripper Margin 10 +/- 1 mm 

Number of Rollers 19 ink rollers; 4 water rollers 

Weight 26,1 Ton 

Power Consumption 56 kW 

Tabel 4.8 

Data Jam Kerja Terpakai 

Tabel 4.9 

Ryobi 920 Technical Specification 
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4.2.8 Pemberian Kuesioner Untuk Penentuan dan Perbandingan Rasio 

1. Kriteria Efisiensi 

Menunjukkan bagaimana penggunaan sumber daya perusahaan seperti 

tenaga kerja, energi, material, serta modal yang sehemat mungkin. 

Rasio-rasio yang digunakan pada kriteria ini adalah : 

          
                            

                       
 

Rasio ini menunjukkan banyaknya total produk yang dihasilkan 

dibandingkan dengan jumlah jam kerja dalam rentang waktu bulan. Angka 

ini semakin baik apabila menunjukkan nilai yang semakin besar. Untuk 

perhitungan ini digunakan data total produk yang dihasilkan dan jam kerja 

yang terpakai. 

          
                            

                
       

Rasio ini menunjukkan banyaknya total produk yang dihasilkan 

dibandingkan dengan jumlah pemakaian energi dalam rentang waktu bulan. 

Angka ini semakin baik apabila menunjukkan nilai yang semakin besar. 

Untuk perhitungan ini digunakan data jumlah produksi yang dihasilkan dan 

pemakaian energi. 

          
                            

                   
 

Rasio ini menunjukkan banyaknya jumlah produk yang dihasilkan dalam 

rentang dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Angka 

ini semakin baik apabila menunjukkan nilai yang semakin besar 

 

 



49 
 

 
 

2. Kriteria Efektivitas 

Menunjukkan bagaimana perusahaan mencapai hasil bila dilihat dari sudut 

akurasi dan kualitasnya 

Rasio-rasio yang digunakan dalam kriteria ini adalah : 

          
                  

                            
       

Rasio ini merupakan perbandingan antara total produk yang diperbaiki 

dengan total produk yang dihasilkan dalam tiap bulannya. Angka ini 

semakin baik apabila menunjukkan nilai yang semakin kecil. 

          
                  

                 
       

Rasio ini merupakan perbandingan antara total produk aktual dengan 

rencana produksi dalam tiap bulannya. Angka ini semakin baik apabila 

menunjukkan nilai yang semakin kecil. 

 

3. Kriteria Inferensial 

Menunjukkan suatu kriteria yang tidak secara langsung mempengaruhi 

produktivitas, tetapi bila diikutsertakan dalam matrik dapat membantu 

memperhitungkan variabel yang mempengaruhi faktor-faktor mayor. Rasio-

rasio yang digunakan dalam kriteria ini adalah : 

          
                        

                  
       

Rasio ini menunjukkan perbandigan antara total tenaga kerja yang absen 

dengan jumlah total tenaga kerja tiap bulannya. Angka ini semakin baik 

apabila menunjukkan angka yang semakin kecil. 
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Rasio ini merupakan perbandingan antara total jam lembur dengan total jam 

kerja dalam rentang waktu bulan. Angka ini semakin baik apabila 

menunjukkan angka yang semakin kecil. 

 

4.2.8.1 Kuesioner Tahap Pertama 

Kuesioner tahap pertama ini digunakan untuk mengetahui intensitas 

kepentingan rasio produktivitas. Pada kuesioner ini, para responden diminta untuk 

memberikan skor pada tujuh rasio produktifitas yang dipergunakan. Pengisian 

skor adalah dengan memberikan skor tanda (√) pada kolom yang disediakan. 

Hasil dari kuesioner tahap pertama, selanjutnya akan dievaluasi untuk 

mendapatkan rasio produktivitas yang memiliki nilai rata-rata yang berpengaruh 

terhadap pengukuran produktivitas perusahaan. Tingkat kepentingan dapat dilihat 

seperti tabel yang dibawah ini : 

 

TINGKAT KEPENTINGAN SKOR 

Tidak Penting 1 

Kurang Penting 2 

Cukup Penting 3 

Penting 4 

Sangat Penting 5 

  

Dalam pemilihan responden, penulis mempunyai alasan yang mendasarinya, 

adapun alasan penetapan responden adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.10 

Tingkat Kepentingan Rasio Produktivitas 
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1. Dalam struktur organisasi responden berada 1 tingkat dibawah manajemen 

tingkat atas (top level management) 

2. Responden memilki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap produktivitas perusahaan 

3. Responden mempunyai kompetensi dan kewenangan dalam pembuatan 

keputusan yang menyangkut proses produksi perusahaan 

4. Responden adalah orang yang mengerti mengenai arti dan makna dari rasio 

yang dipergunakan untuk pengukuran produktivitas perusahaan. 

Berdasarkan tingkat kompetensi dan struktur organisasi, dan berdasarkan 

alasan pemilihan responden seperti diatas, kuesioner ini diberikan kepada 6 orang 

responden; yaitu 4 kuesioner diberikan kepada para manajer di tingkat fungsional, 

1 kuesioner kepada General Manager, dan 1 kuesioner kepada direktur utama.  

Bentuk kuesioner pada tahap pertama ini dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Pada tabel kuesioner terdapat 7 rasio yang dianggap penting di dalam pengukuran 

produktivitas perusahaan. Rasio-rasio tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini : 

 

No Kriteria Rasio Produktivitas 

1 

Efisiensi 

                            

                       
 

2 
                            

                
 

3 
                            

                   
 

Tabel 4.11 

Tabel Rasio Yang Digunakan 
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4 

Efektifitas 

                  

                            
 

5 
                  

                 
 

6 

Inferensial 

                        

                  
 

7 
                

                      
 

 

4.2.8.2 Hasil dan Pembahasan Kuesioner Tahap Pertama 

Setelah memberikan kuesioner tahap pertama kepada para responden, maka 

hasilnya dirata-ratakan dan kemudian dibagi dengan jumlah responden. Setelah itu 

dilakukan pemberian ranking terhadap skor tersebut. Hasil kuesioner tahap 

pertama ini dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini : 

 

No Kriteria Rasio Produktivitas Skor Ranking 

1 

Efisiensi 

                            

                       
 3,5 3 

2 
                            

                
 4,5 1 

3 
                             

                   
 4,17 2 

4 

Efektifitas 

                  

                            
 3,17 4 

5 
                  

                 
 1,67 6 

6 Inferensial 
                        

                  
 2,17 5 

Tabel 4.12 

Tabel Hasil Kuesioner Tahap Pertama 
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7 
                

                      
 1,5 7 

 

4.2.8.3 Kuesioner Tahap Kedua 

Pada kuesioner tahap kedua, keenam responden diminta untuk 

membandingkan tingkat intensitas kepentingan antara satu rasio dengan rasio 

lainnya berdasarkan ranking yang diperoleh dengan menggunakan skala 

perbandingan pairwise (Pairwise Comparison Scale) pada metode AHP. Skala 

tersebut dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

Intensitas 

Kepentingan 

Definisi Penjelasan 

1 Sama pentingnya 2 rasio mempunyai kontribusi yang sama 

3 Sedikit lebih penting 1 rasio sedikit lebih penting dibandingkan dengan rasio lainnya 

5 Lebih penting 1 rasio lebih penting dibandingkan dengan rasio lainnya 

7 Sangat lebih penting 1 rasio sangat lebih penting dibandingkan dengan rasio lainnya 

9 Mutlak lebih penting 1 rasio mutlak lebih penting dibandingkan dengan rasio lainnya 

2,4,6,8 Nilai diantaranya Mewakili nilai diantaranya 

 

Bentuk kuesioner pada tahap kedua ini dapat dilihat pada Lampiran 3. Pada 

kuesioner terdapat lima tabel yang masing-masing berisi perbandingan antara satu 

rasio dengan rasio lainnya. Para responden diminta untuk memberi nilai 

berdasarkan tabel skala diatas pada tempat yang telah disediakan. 

 

 

Tabel 4.13 

Skala Perbandingan Pairwise 
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4.2.8.4 Hasil dan Pembahasan Kuesioner Tahap Kedua 

Setelah kuesioner dari masing-masing responden diisi, maka dilakukan 

perhitungan untuk mendapatkan hasil rata-rata dari kuesioner tersebut. Hasil 

kuesioner tersebut dapat dilihat pada lima tabel berikut ini : 

 

No Perbandingan Rasio Rasio Yang Lebih Penting Nilai Intensitas 

1 Rasio 2 vs Rasio 2 Equal 1 

2 Rasio 2 vs Rasio 3 Rasio 2 3,17 

3 Rasio 2 vs Rasio 1 Rasio 2 4,17 

4 Rasio 2 vs Rasio 4 Rasio 2 4,83 

5 Rasio 2 vs Rasio 6 Rasio 2 6,5 

6 Rasio 2 vs Rasio 5 Rasio 2 6,67 

 

 

No Perbandingan Rasio Rasio Yang Lebih Penting Nilai Intensitas 

1 Rasio 3 vs Rasio 3 Rasio 3 1 

2 Rasio 3 vs Rasio 1 Rasio 3 3,33 

3 Rasio 3 vs Rasio 4 Rasio 3 4 

4 Rasio 3 vs Rasio 6 Rasio 3 5,5 

5 Rasio 3 vs Rasio 5 Rasio 3 6,67 

 

 

 

No Perbandingan Rasio Rasio Yang Lebih Penting Nilai Intensitas 

1 Rasio 1 vs Rasio 1 Rasio 1 1 

Tabel 4.14 

Perbandingan Rasio 2 Dengan Rasio Lainnya 

Tabel 4.15 

Perbandingan Rasio 3 Dengan Rasio Lainnya 

Tabel 4.16 

Perbandingan Rasio 1 Dengan Rasio Lainnya 
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2 Rasio 1 vs Rasio 4 Rasio 1 3,17 

3 Rasio 1 vs Rasio 6 Rasio 1 4 

4 Rasio 1 vs Rasio 5 Rasio 1 4,83 

 

 

No Perbandingan Rasio Rasio Yang Lebih Penting Nilai Intensitas 

1 Rasio 4 vs Rasio 4 Rasio 4 1 

2 Rasio 4 vs Rasio 6 Rasio 4 3,33 

3 Rasio 4 vs Rasio 5 Rasio 4 4,5 

 

 

No Perbandingan Rasio Rasio Yang Lebih Penting Nilai Intensitas 

1 Rasio 6 vs Rasio 6 Rasio 6 1 

2 Rasio 6 vs Rasio 5 Rasio 6 3,33 

 

Dapat terlihat pada kelima tabel diatas bahan nilai rata-rata intensitas 

kepentingan hasil perbandingan rasio adalah bukan angka bulat. Proses 

pembobotan dengan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) menggunakan 

nilai yang bulat. Oleh karena itu hasil pada kuesioner tahap kedua ini akan 

dibulatkan pada kuesioner tahap ketiga. Hasil kalkulasi kuesioner tahap kedua ini 

daat dilihat pada Lampiran 4. 

 

 

 

Tabel 4.18 

Perbandingan Rasio 6 Dengan Rasio Lainnya 

Tabel 4.17 

Perbandingan Rasio 4 Dengan Rasio Lainnya 
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4.2.8.5 Kuesioner Tahap Ketiga 

Pada kuesioner tahap ketiga, hanya akan mempunyai satu responden yang 

dianggap paling kompeten dalam pengambilan keputusan di perusahaan. 

Responden tersebut adalah direktur utama dari perusahaan. Pada kuesioner ini 

responden diminta untuk membulatkan angka hasil dari kuesioner tahap kedua 

dengan tetap melihat skala perbandingan Pairwise (Pairise Comparison Scale) 

pada tabel 4.12 

Bentuk kuesioner pada tahap ketiga ini dapat dilihat pada Lampiran 5. 

Pada kuesioner terdapat lima tabel dari hasil kuesioner ditambah dengan satu 

kolom pembulatan pada setiap tabel. Responden diminta untuk memberi nilai 

pembulatan berdasarkan tabel skala diatas pada tempat yang telah disediakan. 

 

4.2.8.6 Hasil dan Pembahasan Kuesioner Tahap Ketiga 

Dari kuesioner tahap ketiga didapatkan nilai intensitas kepentingan dari 

perbandingan rasio yang telah dibulatkan. Hasil pembulatan nilai intensitas 

kepentingan tersebut dapat dilihat pada lima tabel dibawah ini : 

 

 

No 
Perbandingan 

Rasio 

Rasio Yang 

Lebih Penting 

Nilai Intensitas 

Kepentingan 
Pembulatan 

1 Rasio 2 vs Rasio 2 Equal 1 1 

2 Rasio 2 vs Rasio 3 Rasio 2 3,17 3 

3 Rasio 2 vs Rasio 1 Rasio 2 4,17 4 

4 Rasio 2 vs Rasio 4 Rasio 2 4,83 5 

5 Rasio 2 vs Rasio 6 Rasio 2 6,5 7 

6 Rasio 2 vs Rasio 5 Rasio 2 6,67 7 

Tabel 4.19 

Pembulatan Perbandingan Rasio 2 Dengan Rasio Lainnya 
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No 
Perbandingan 

Rasio 

Rasio Yang 

Lebih Penting 

Nilai Intensitas 

Kepentingan 
Pembulatan 

1 Rasio 3 vs Rasio 3 Equal 1 1 

2 Rasio 3 vs Rasio 1 Rasio 3 3,33 3 

3 Rasio 3 vs Rasio 4 Rasio 3 4 4 

4 Rasio 3 vs Rasio 6 Rasio 3 5,5 5 

5 Rasio 3 vs Rasio 5 Rasio 3 6,67 7 

 

 

 

 

 

 

No 
Perbandingan 

Rasio 

Rasio Yang 

Lebih Penting 

Nilai Intensitas 

Kepentingan 
Pembulatan 

1 Rasio 1 vs Rasio 1 Equal 1 1 

2 Rasio 1 vs Rasio 4 Rasio 1 3,17 3 

3 Rasio 1 vs Rasio 6 Rasio 1 4 4 

4 Rasio 1 vs Rasio 5 Rasio 1 4,83 5 

 

 

No 
Perbandingan 

Rasio 

Rasio Yang 

Lebih Penting 

Nilai Intensitas 

Kepentingan 
Pembulatan 

1 Rasio 4 vs Rasio 4 Equal 1 1 

2 Rasio 4 vs Rasio 6 Rasio 4 3,33 3 

3 Rasio 4 vs Rasio 5 Rasio 4 4,5 5 

 

 

 

 

Tabel 4.21 

Pembulatan Perbandingan Rasio 1 Dengan Rasio Lainnya 

Tabel 4.22 

Pembulatan Perbandingan Rasio 4 Dengan Rasio Lainnya 

Tabel 4.20 

Pembulatan Perbandingan Rasio 3 Dengan Rasio Lainnya 
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No 
Perbandingan 

Rasio 

Rasio Yang 

Lebih Penting 

Nilai Intensitas 

Kepentingan 
Pembulatan 

1 Rasio 6 vs Rasio 6 Equal 1 1 

2 Rasio 6 vs Rasio 5 Rasio 6 3,33 3 

 

Dengan nilai intensitas kepentingan yang bulat seperti terlihat pada tabel 

diatas maka proses penentuan bobt dari keenam rasio produktivitas yang 

digunakan dengan menggunakan metode AHP akan dilakukan selanjutnya dengan 

menggunakan nilai yang sudah bulat tersebut. Hail kalkulasi kuesioner tahap 

ketiga ini dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 

4.3 Pegolahan Data 

4.3.1 Penentuan Bobot Rasio Produktivitas 

Penentuan bobot dari setiap rasio produktivitas akan dilakukan dengan 

metode AHP (Analytic Hierarchy Process). 

Tahapan dari proses pembobotan rasio produktivitas ini adalah : 

1. Membuat matriks perbandingan pairwise 

2. Merubah matriks dalam bentuk desimal dengan 4 angka dibelakang koma 

3. Melakukan perkalian matriks 

4. Menjumlahkan hasil perkalian menurut baris, dinormalisasi dengan 

membagi hasil jumlah barus dengan jumlah total baris. Hasil tersebut 

merupakan bobot dan kemudian nilai bobot dikali 100 untuk mendapatkan 

bobot dalam skala 100 

Tabel 4.23 

Pembulatan Perbandingan Rasio 6 Dengan Rasio Lainnya 
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5. Mendapatkan nilai eigenvector (bobot rasio) yang sesuai dengan ranking 

rasio yang terdapat pada kuesioner tahap pertama. 

Detail tahapan proses pembobotan dengan metode AHP (Analytic Hierarchy 

Process) ini dapat dilihat pada Lampiran 7.  

Detail tahapan proses pembobotan dengan metode AHP (Analytic Hierarchy 

Process) ini dapat dilihat pada Lampiran 7. Adapun hasil dari pembobotan 

setiap rasio produktivitas dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

Ranking Rasio Produktivitas Skor Bobot 

1 
                            

                
 4,5 42,5 

2 
                           

                   
 4,17 26,22 

3 
                              

                       
 3,5 15,28 

4 
                  

                            
 3,17 8,8 

5 
                        

                  
 2,17 4,53 

6 
                  

                 
 1,67 2,67 

 

4.3.2 Perhitungan Rasio Produktivitas 

Setelah data tersusun rapi, kemudian proses selanjutnya adalah melakukan 

perhitungan Rasio Produktivitas dan kemudian menaruh hasil pengamatan ke 

dalam tabel perhitungan rasio sesuai dengan waktu atau periode pengamatannya. 

Hasil dari perhitungan rasio ini menunjukkan nilai produktivitas perusahaan dari 

setiap rasio yang dipergunakan. Nilai produktivitas setiap rasio ini akan 

digunakan dalam langkah-langkah pembuatan tabel OMAX (Objective Matrix). 

Tabel 4.24 

Hasil Pembobotan Rasio Produktivitas 
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  Bulan 
Rasio 1 

(Unit/Jam) 

Rasio 2 

(Unit/Energi) 

Rasio 3 

(Unit/Orang) 

Rasio 4 

(%) 

Rasio 5 

(%) 

Rasio 6 

(%) 

2
0

1
4
 

Juni 263,09 30,96 96520,83 0,22 0,21 0,5 

Juli 186,01 20,83 70390,17 0,28 0,16 0,167 

Agustus 323,77 35,18 112943,17 0,1 0,25 0,333 

September 104 11,06 35924,67 0,08 0,08 0,833 

Oktober 188,47 21,58 72923,83 0,25 0,16 0,5 

November 269,05 32,87 101252,67 0,35 0,22 0,167 

Desember 197,36 23,11 60820,83 0,14 0,13 1 

2
0

1
4
 

Januari 336,9 38,51 123642,67 0,33 0,27 0,5 

Februari 377,81 42 125433,83 0,5 0,28 0,167 

Maret 170,72 20,21 65640,5 0,6 0,14 0,333 

April 263,27 31,16 101205,83 0,15 0,22 0,333 

Mei 158,97 17,45 49823,5 0,78 0,11 0,5 

Juni 211,61 22,48 70076,67 0,37 0,15 0,833 

 

4.3.3 Perhitungan Nilai Standar Awal dan Target Perusahaan 

Sub bab ini akan membahas dan menjelaskan tentang perhitungan nilai 

standar awal, target, nilai terendah dan penentuan bobot. Semua perhitungan 

menggunakan Tabel Perhitungan Rasio 4.9 sebagai auan. 

 

4.3.3.1 Perhitungan Nilai Standar Awal 

Standar awal ini dibuat dengan maksud agar digunakan sebagai acuan awal 

dari produktivitas dari PT Putri Gelora Jaya. Standar awal yang digunakan pada 

perhitungan produktivitas ini adalah nilai rata-rata dari masing-masing rasio. 

Berikut ini adalah penentuan standar awal selengkapnya pada tiap-tiap rasio. 

 

 

 

 

Tabel 4.25 

Hasil Perhitungan Rasio/Nilai Aktual 
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Bulan 

Rasio 1 

(Unit/Jam) 

Rasio 2 

(Unit/Energi) 

Rasio 3 

(Unit/Orang) 

Rasio 4 

(%) 

Rasio 5 

(%) 

Rasio 6 

(%) 

Rata-

rata 

234,69 26,72 83584,55 0,32 0,71 0,47 

 

Untuk selanjutnya nilai nilai rata-rata diatas dijadikan nilai awal pada skor 3 

di table perhitungan OMAX pada tiap bulannya untuk setiap rasio. 

 

4.3.3.2 Perhitungan Nilai Target Produktivitas Perusahaan 

Target produktivitas perusahaan ini adalah nilai yang ingin dicapai oleh 

perusahaan dan akan ditempatkan pada skor 10 pada table perhitungan OMAX. 

Berdasarkan ketetapan dari perusahaan, sasaran akhir atau target yang ingin 

dicapai oleh perusahaan adalah target peningkatan produktivitas sebesar 50%. 

Berikut ini adalah cara perhitungan dari target : 

1. Pertama menentukan nilai tertinggi dan terendah selama periode pengamatan 

 

Rasio Tertinggi Terendah 

1 377,81 104 

2 42 11,06 

3 125.433,83 35.924,67 

4 0,08 0,78 

5 0,08 0,28 

6 0,167 1 

 

Tabel 4.26 

Perhitungan Standar Awal Rasio 

Tabel 4.27 

Nilai Tertinggi dan Terendah Pengamatan 
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2. Selanjutnya dilakukan perhitungan target dengan menggunakan nilai tertinggi 

dari setiap rasio selama periode pengamatan. Adapun perhitungannya adalah 

seperti dibawah ini : 

Target Rasio 1 : (377,81 x 0,5) + 377,81 = 566,715 

Target Rasio 2 : (42 x 0,5) + 42 = 63 

Target Rasio 3 : (125.433,83 x 0,5) + 125.433,83 = 188.150,75 

Target Rasio 4 : 0,08 x 0,5 = 0,04 

Target Rasio 5 : 0,08 x 0,5 = 0,04 

Target Rasio 6 : 0,167 x 0,5 = 0,084 

Dari hasil perhitungan target diatas dapat terlihat pada rasio 1,2,3 

mempunyai cara perhitungan yang berbeda dengan rasio 3,4,5. Hal tersebut 

dikarenakan pada rasio 1,2,3 nilai targetnya berbanding lurus, yaitu semakin 

besar, berarti semakin baik. Pada rasio 4,5,6 nilai targetnya berbanding terbalik, 

yaitu semakin kecil nilainya, maka semakin baik. 

 

 

Rasio 

Nilai Standar Awal 

(Rata-rata dari masing-

masing nilai rasio) 

Target (50%) 

1 234,69 (unit/jam) 566,72 (unit/jam) 

2 26,72 (energy) 63 (energy) 

3 83,584,55 (unit/orang) 188.150,75 (unit/orang) 

4 0,32 % 0,04 % 

5 0,71 % 0,04 % 

6 0,47 % 0,084 % 

 

Tabel 4.28 

Nilai Standar Awal dan Nilai Target 
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Selanjutnya nilai-nilai yang dieroleh yaitu nilai standar awal, nilai target, 

dan nilai terendah selama periode pengamatan akan digunakan dalam pembuatan 

table OMAX (Objective Matrix). 

 

4.3.4 Pembuatan dan Perhitungan Tabel Objective Matrix 

Pada tahap ini dilakukan pengukuran produktivitas dengan menggunakan 

metode OMAX (Objective Matrix) dalam rentang waktu antara bulan Juni 2014 – 

Juni 2015. Langkah-langkah dalam pembuatan tabel OMAX adalah : 

1. Memasukkan nilai standar awal ke baris score 3 

2. Memasukkan nilai target ke baris score 10 

3. Memasukkan nilai terendah pada periode pengamatan ke baris score 0 

4. Dengan menggunakan format skala linier atau non-linier, tentukan nilai-

nilai yang tersisia ke dalam matriks. Nilai-nilai ini akan masuk ke baris 

1,2,3,4,5,6,7,8, dan 9. 

5. Masukkan nilai aktual untuk setiap rasio pada satu periode, (misal : 

September 2014) ke dalam baris nilai aktual pada tabel OMAX 

6. Tentukan skor aktual pada tabel matrix dengan cara menentukan nilai yang 

terdekat antara baris nilai aktual setiap rasio dengan kolom skor 

7. Memasukkan nilai bobot untuk setiap rasio yang didapat dari kuesioner ke 

dalam baris bobot dalam tabel OMAX 

8. Melakukan perkalian antara skor aktual dengan bobot untuk mendapat nilai 

produktivitas 
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4.3.5 Hasil Perhitungan Tabel OMAX (Objective Matrix) 

Setelah melakukan delapan langkah dalam pembuatan tabel Obejctive 

Matrix seperti yang telah disebtukan diatas, maka didapatkan nilai indeks 

produktivitas perusahaan per bulan selama periode pengamatan. Nilai indeks 

produktivitas tersebut merupakan penjumlahan dari nilai produktivitas semua 

rasio yang dipergunakan dan jika keenam rasio yang dipergunakan memperoleh 

skor 10, maka total indeks produktivitasnya akan menjadi 1000. 

Secara rinci proses perhitungan tabel Objective Matrix dapat dilihat pada 

Lampiran 8. Adapun hasil dari perhitungan pada tabel Objective Matrix secara 

singkat dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 

 

 

Bulan 
Nilai Produktivitas Nilai Indeks 

Produktivitas Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 

Jun-14 61,12 42,5 26,22 8,8 2,67 4,53 412,28 

Jul-14 30,56 85 52,44 35,2 16,02 36,24 255,46 

Agust-14 76,4 212,5 131,1 70,4 24,03 22,65 537,08 

Sep-14 0 0 0 79,2 26,7 4,53 110,43 

Okt-14 30,56 85 52,44 44 18,69 13,59 244,28 

Nop-14 61,12 170 104,88 26,4 13,35 36,24 411,99 

Des-14 30,56 85 52,44 61,6 16,02 0 245,62 

Jan-15 76,4 212,5 157,32 26,4 13,35 13,59 499,56 

Feb-15 91,68 255 157,32 17,6 8,01 4,53 534,14 

Mar-15 30,56 85 52,44 8,8 5,34 4,53 186,67 

Apr-15 61,12 170 104,88 61,6 24,03 22,65 44,28 

Mei-15 15,28 42,5 26,22 0 0 13,59 97,59 

Jun-15 30,56 85 52,44 26,4 10,68 4,53 209,61 

 

 

 

Tabel 4.29 

Nilai Indeks Produktivitas 
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4.3.6 Analisis Indeks Produktivitas 

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan di BAB IV ini, dapat diketahui 

indeks produktivitas pada periode pengukuran. Adapun rumus untuk menghitung 

indeks produktivitas adalah sebagai berikut : 

                     
                                                 

                         
      

Indeks produktivitas dari bulan Juni 2014 sampai bulan Juni 2015 adalah 

sebagai berikut : 

 

Tahun Bulan 

Overall 

Productivity 

(OP) 

Nilai Indeks Perubahan 

Terhadap Produktivitas 

Periode Sebelumnya 
         

     
 

2
0
1
4
 

Juni 412,28 0% 

Juli 255,46 -38% 

Agustus 537,08 110% 

September 110,43 -79% 

Oktober 244,28 121% 

Nopember 411,99 69% 

Desember 245,62 -40% 

2
0
1
5
 

Januari 499,56 103% 

Februari 534,14 7% 

Maret 186,67 -65% 

April 444,28 138% 

Mei 97,59 -78% 

Juni 209,61 115% 

 

 

 

 

Tabel 4.30 

Tabel Perubahan Nilai Indeks Produktivitas 
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BAB V 

ANALISA HASIL 

 

5.1 Analisa Rasio Produktivitas 

Analisa ini dimulai dari hasil pengukuran masing-masing kriteria 

produktivitas yang diperoleh dari tabel perhitungan produktivitas OMAX pada 

tiap bulannya. Hasil pengukuran masing-masing kriteria kemudian dibandingkan 

dengan nilai standar dari masing-masing kriteria tersebut, untuk mengetahui 

apakah nilai masing-masing kriteria produktivitas mengalami kenaikan (berada 

diatas nilai standar) atau mengalami penurunan (berada dibawah standar). Nilai 

standar merupakan nilai perkalian antara skor 3 dengan bobot dari tiap-tiap rasio 

produktivitasnya. 

Pembahasan ini digunakan sebelum dibahas mengenai hasil pengukuran 

produktivitas totalnya, dengan demikian pembahasan dari masing-masing kriteria 

ini hendaknya dapat memberikan gambaran terhadap manajemen perusahaan 

untuk dapat dijadikan perhatian dan selanjutnya segera untuk melakukan 

tintadakan perbaikan guna membantu perusahaan dalam rangka meningkatkan 

produktivitas perusahaan. Guna mempermudah pembahasan tersebut, maka 

perhatikan tabel dibawah ini 
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Bulan 
Nilai Produktivitas Nilai Indeks 

Produktivitas Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 

Jun-14 61,12 42,5 26,22 8,8 2,67 4,53 412,28 

Jul-14 30,56 85 52,44 35,2 16,02 36,24 255,46 

Agust-14 76,4 212,5 131,1 70,4 24,03 22,65 537,08 

Sep-14 0 0 0 79,2 26,7 4,53 110,43 

Okt-14 30,56 85 52,44 44 18,69 13,59 244,28 

Nop-14 61,12 170 104,88 26,4 13,35 36,24 411,99 

Des-14 30,56 85 52,44 61,6 16,02 0 245,62 

Jan-15 76,4 212,5 157,32 26,4 13,35 13,59 499,56 

Feb-15 91,68 255 157,32 17,6 8,01 4,53 534,14 

Mar-15 30,56 85 52,44 8,8 5,34 4,53 186,67 

Apr-15 61,12 170 104,88 61,6 24,03 22,65 44,28 

Mei-15 15,28 42,5 26,22 0 0 13,59 97,59 

Jun-15 30,56 85 52,44 26,4 10,68 4,53 209,61 

 

5.1.1 Analisis Rasio 1 

          
                            

                       
 

Rasio ini menunjukkan banyaknya total produk yang dihasilkan 

(lembar/bulan) dibandingkan dengan jumlah jam kerja yang terpakai (mh/bulan). 

Angka dari rasio ini semakin baik apabila menunjukkan nilai yang semakin besar. 

Rasio 1 mempunya makna bahwa perusahaan ingin dapat melakukan proses 

produksi secara efisien. Kondsi yang ideal bagi perusahaan adalah saat hasil dari 

rasio ini sama atau lebih kecil dari nilai standar awal rasio 1, atau keadaan saat 

pembilang mempunyai nilia yang tetap atau lebih besar maka pembagi dalam 

keadaan yang tetap atau lebih kecil nilainya. 

 

Tabel 5.1 

Nilai Produktivitas Tiap Bulan 
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- Tahun 2014 

Perolehan skor untuk rasio 1 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

 

Terlihat pada grafik diatas bahwa perolehan skor rasio 1 untuk tahun 2014 

relatif fluktuatif. Pada Juni 2014 perolehan skor rasio 1 cukup baik, yaitu pada 

skor 4, namun di bulan Juli 2014, perolehan skornya turun menjadi 2 dan naik lagi 

pada bulan Agustus 2014 dengan perolehan skor 5. Nilai terburuk untuk rasio 1 di 

tahun 2014 terdapat di bulan September 2014 dengan perolehan skor 0. Akan 

tetapi dalam dua (2) bulan berikutnya, yaitu Oktober 2014 dan Nopember 2014 

skor rasio ini langusng naik menjadi 2 dan 4. Setelah kenaikan tersebut, skor 

kembali turun menjadi 2 di bulan Desember 2014.  

Perolehan skor untuk rasio 1 pada tahun 2015 mengalami penurunan yang 

cukup signifikan meskipun ada kenaikan di beberapa bulan. Terlihat pada gambar 

bahwa perolehan skor pada bulan Januari 2015 berada di skor 5 dan naik 1 skor 

menjadi 6 di bulan Februari 2015. Setelah mendapatkan skor yang cukup baik di 

bulan Februari 2015, skor rasio 1 ini mengalami penurunan cukup drastis, 
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Gambar 5.1 

Grafik Perolehan Skor Rasio 1 
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sebanyak 4 poin menjadi 2 pada bulan Maret 2015, kemudian skor ini mengalami 

kenaikan lagi sebanyak 2 poin menjadi 4 pada bulan April 2015. Namun setelah 

itu penurunan kembali terjadi pada bulan Mei 2015 sebanyak 3 poin menjadi 1 

dan disusul kenaikan 1 poin pada bulan Juni 2015. 

Naik turunnya hasil produksi dikarenakan permintaan pasar yang juga tidak 

menentu, sehingga menyebabkan kapasitas mesin tidak sepenuhnya terpakai. 

Namun hal ini tidak semata-mata dikarenakan permintaan pasar yang tidak 

menentu, kerusakan mesin dan waktu maintenance juga memberikan andil pada 

hasil ini. Selain jumlah order yang tidak menentu yang menyebabkan terjadinya 

penurunan, hal lain yang menyebabkan terjadinya penurunan adalah banyaknya 

test print yang dilakukan dalam rangka sertifikasi ISO 12647-2 Offset 

Lithography Process. 

 

5.1.2 Analisis Rasio 2 

          
                                   

                
       

Melalui rasio ini perusahaan menginkan efisiensi dalam pemakaian energi 

dalam proses produksi. Rasio ini mempunyai tingkat kepentingan yang paling 

tinggi bagi perusahaan yang berarti pengeluaran perusahaan untuk energi 

mempunyai jumlah yang besar. Oleh karena itu kondisi ideal bagi perusahaan 

adalaah saat pembagi sama atau lebih kecil dari periode sebelumnya dalam 

menghasilkan produk dalam jumlah yang sama atau lebih besar. Rasio ini 

menunjukkan banyaknya total produk yang dihasilkan dibandingkan dengan 

jumlah pemakaian energi dalam rentang waktu bulan. Angka ini menjadi semakin 

baik apabila menunjukkan nilai yang semakin besar. 
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Perolehan skor untuk rasio 2 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

 

Pada rasio 2 ini perolehan skor sama dengan perolehan skor rasio 1, yaitu 

pada bulan Juni 2014 mendapatkan skor 4, bulan Juli 2014 mendapatkan skor 2, 

bulan Agustus 2014 mendapatkan skor 5, bulan September 2014 mendapatkan 

skor 0, bulan Oktober 2014 mendapatkan skor 2, bulan Nopember 2014 

mendapatkan skor 4, bulan Desember 2014 mendapatkan skor 2, bulan Januari 

2015 mendapatkan skor 5, bulan Februari mendapatkan skor 6, bulan Maret 2015 

mendapatkan skor 2, bulan April 2015 mendapatkan skor 4, bulan Mei 2014 

mendapatkan skor 1, bulan Juni 2015 mendapatkan skor 2. 

Penyebab fluktuatifnya skor rasio 2 ini sama seperti yang dijelaskan pada 

rasio 1, yaitu jumlah order yang tidak menentu, dan adanya test print yang 

dilakukan dalam rangka sertifitasi ISO 12647-2 Offset Lithography Process. 
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Gambar 5.3 

Grafik Perolehan Skor Rasio 2 
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5.1.3 Analisis Rasio 3 

          
                               

                   
 

Rasio ini mempunyai tingkat kepentingan kedua dari enam rasio 

produktivitas yang digunakan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio 3 ini 

memperoleh perhatian khusus oleh perusahaan. Kondisi ideal bagi perusahaan 

agar proses produksi menjadi efisien adalah saat jumlah tenaga kerja dalam 

memproduksi barang adalah sama atau lebih kecil dengan jumlah produksi yang 

sama atau lebih besar. Jumlah tenaga kerja yang tersedia dalam waktu produksi 

per bulan akan mempengaruhi secara signifikan dari produktivitas perusahaan. 

Rasio ini menunjukkan banyaknya jumlah produk yang dihasilkan dalam rentang 

waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan. Angka 

dari rasio ini semakin baik apabila menunjukkan angka yang semakin besar. 

Perolehan skor untuk rasio 3 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 
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Gambar 5.4 

Grafik Perolehan Skor Rasio 3 
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Pada rasio 3 ini perolehan skor sama dengan perolehan skor rasio 1 dan 2, 

yaitu pada bulan Juni 2014 mendapatkan skor 4, bulan Juli 2014 mendapatkan 

skor 2, bulan Agustus 2014 mendapatkan skor 5, bulan September 2014 

mendapatkan skor 0, bulan Oktober 2014 mendapatkan skor 2, bulan Nopember 

2014 mendapatkan skor 4, bulan Desember 2014 mendapatkan skor 2, bulan 

Januari 2015 mendapatkan skor 6, bulan Februari mendapatkan skor 6, bulan 

Maret 2015 mendapatkan skor 2, bulan April 2015 mendapatkan skor 4, bulan 

Mei 2014 mendapatkan skor 1, bulan Juni 2015 mendapatkan skor 2. Perbedaan 

yang sangat kecil dalam perolehan skor ini, yaitu pada bulan Januari 2015 dimana 

pada rasio 1 dan 2 di bulan yang sama memperoleh skor 5, sedangkan pada rasio 3 

memperoleh skor 6. 

Penyebab fluktuatifnya skor rasio 3 ini sama seperti yang dijelaskan pada 

rasio 1 dan 2, yaitu jumlah order yang tidak menentu, dan adanya test print yang 

dilakukan dalam rangka sertifitasi ISO 12647-2 Offset Lithography Process. Rasio 

1, 2, dan 3 memperoleh skor yang sama dikarenakan adanya korelasi antara Jam 

Kerja Yang Terpakai, Pemakaian Energi, dan Jumlah Tenaga Kerja.  

 

5.1.4 Analisis Rasio 4 

          
                  

                            
       

Rasio ini mewakili kriteria efektivitas dalam proses produksi perusahaan. 

Kondisi ideal bagi perusahaan adalah saat pembilang mempunyai nilai yang sama 

atau lebih kecil dari nilai periode sebelumnya. Yang berarti tingkat kerusakan 

barang bernilai kecil. Rasio ini merupakan perbandingan antara Total Produk 
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Yang Rusak dengan Total Produk Yang Dihasilkan dalam tiap bulannya. Angka 

dalam rasio ini semakin baik apabila menunjukkan nilai yang semakin kecil. 

Perolehan skor untuk rasio 4 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

 

Dapat terlihat pada tabel diatas bahwa perolehan skor untuk rasio 4 ini 

secara garis besar berada diatas rata-rata standar yang telah ditetapkan meskipun 

sangat berfluktuatif. Perolehan skor rasio 4 pada bulan Juli 2014 sampai Januari 

2015 adalah 5, 4, 8, 9, 5, 3, 7, dan 3. Penurunan terjadi pada bulan Februari dan 

Maret 2015 masing-masing menjadi 2 dan 1. Akan tetapi pada bulan berikutnya, 

April 2015 langsung melonjak menjadi 7. Setelah kenaikan yang signifikan, 

penurunan signifikan pun terjadi di bulan berikutnya. Skor bulan Mei 2015 turun 

ke angka 0 yang merupakan skor terburuk dalam periode pengamatan, kemudian 

naik lagi pada bulan Juni 2015. 

Penyebab menurunnya skor pada rasio ini dikarenakan kondisi mesin yang 

kurang prima dan pemakaian bahan yang bukan standar sehingga menyebabkan 

proses produksi tersendat dan menghasilkan banyak produk rusak. 
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Grafik Perolehan Skor Rasio 4 
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5.1.5 Analisis Rasio 5 

          
                  

                 
       

Rasio ini juga memperlihatkan efektivitas proses produksi perusahaan dan 

kondisi idealnya adalah saat pembilang mempunyai nilai yang sama atau lebih 

kecil dari periode sebelumnya. Rasio ini merupakan perbandingan antara total 

produk yang diperbaiki dengan total produk yang baik dalam tiap bulannya. 

Angka dari rasio ini semakin baik apabila menunjukkan nilai yang semakin kecil.  

Perolehan skor untuk rasio 5 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 

 

 

Perolehan skor untuk rasio 5 bisa dilihat cenderung menurun, namun masih 

dalam ambang batas standar yang telah ditentukan. Diawali dari bulan Juni 2014, 

perolehan skor rasio ini adalah 7, kemudian disusul bulan Juli 2014 sampai 

dengan Februari 2015 dengan skor 6, 9, 10, 7, 5, 6, 5, dan 3., hanya saja pada 

bulan Maret dan Mei 2015 skor rasio ini turun menjadi 2 dan 0 yang merupakan 

skor terburuk untuk rasio ini. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ju
n

-1
4

Ju
l-

1
4

A
u

g-
1

4

Se
p

-1
4

O
ct

-1
4

N
o

v-
1

4

D
e

c-
1

4

Ja
n

-1
5

Fe
b

-1
5

M
ar

-1
5

A
p

r-
1

5

M
ay

-1
5

Ju
n

-1
5

Rasio 5 

Gambar 5.6 

Grafik Perolehan Skor Rasio 5 
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Karena kemiripan grafik rasio 5 ini dengan rasio 4, maka pembahasan 

mengenai penyebab perolehan skor yang menurun pada rasio 4 dapat mewakili 

pembahasan penyebab perolehan skor pada rasio 5 ini. 

 

5.1.6 Analisis Rasio 6 

          
                        

                  
       

Rasio ini mewakili kriteria inferensial dalam proses produksi perusahaan. 

Kondisi ideal bagi perusahaan adalah Total Tenaga Kerja Absen (pembilang) 

mempunyai nilai yang sama atau lebih kecil dari nilai periode sebelumnya. 

Dengan nilai yang kecil berarti perusahaan sudah efektif dan efisien dalam proses 

produksinya. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara Total Tenaga Kerja 

Absen dengan Total Tenaga Kerja tiap bulannya. Angka ini semakin baik apabila 

menunjukkan nilai yang semakin kecil. 

Perolehan skor untuk rasio 5 dapat dilihat pada grafik dibawah ini : 
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Gambar 5.7 

Grafik Perolehan Skor Rasio 6 
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Dapat terlihat pada grafik diatas, skor rasio ini sangat fluktuatif sama seperti skor 

rasio sebelumnya. Perolehan skor untuk rasio 6 ini yang mempunyai nilai dibawah 

standar awal terjadi pada bulan September 2014, Desember 2014, Februari 2015, 

Maret 2015, dan Juni 2015. Sedangkan skor yang memiliki nilai sama dan lebih 

dari nilai standar awal terjadi pada bulan Juni – Agustus 2014, Oktober – 

Nopember 2014, Januari 2015, April 2015, dan Mei 2015. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan pada penelitian 

ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dalam pengukuran produktivitas berdasarkan alat ukur Objectives Matrix 

diperoleh hasil indeks produktivitas tertinggi terjadi pada bulan Agustus 

2014 dengan nilai sebesar 537,08; dan yang terendah terjadi di bulan Mei 

2015 dengan nilai sebesar 97,59. 

2. Nilai bobot rasio yang diperoleh dari rasio 1 sampai rasio 6 dengan metode 

AHP menghasilkan nilai bobot terbesar berada pada Rasio 2, yaitu Total 

Produk Yang Dihasilkan : Pemakaian Energi dengan bobot 42,5. Sedangkan 

nilai bobot rasio yang terendah berada pada Rasio 5, yaitu Total Tenaga 

Kerja Absen : Total Tenaga Kerja dengan bobot 2,67. 

3. Indeks Produktivitas tertinggi dengan nilai sebesar 537,08 yang terjadi di 

bulan Agustus 2014 dikarenakan kondisi mesin yang prima, jumlah order 

yang cukup banyak, serta  pemilihan bahan yang baik. Sedangkan nilai 

terendah  dengan nilai sebesar 97,59 yang terjadi di bulan Mei 2015 
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dikarenakan jumlah order yang sedikit, serta pemilihan bahan yang kurang 

baik, sehingga menghambat proses produksi. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, ada 

beberapa saran terhadap penggunaan alat ukur dan terhadap perusahaan untuk 

perbaikan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas proses produksi di masa 

depan. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan komprehensif 

dalam menggunakan alat ukur Objectives Matrix, disarankan unntuk 

memperpanjang periode pengamatan penelitian sampai dengan 3 atau 4 

tahun. Selain itu, untuk membuktikan konsistensi hasil metode pengukuran, 

sebaiknya peneliti yanng akan datang melakukan analisis perbandingan 

antara metode Objectives Matrix dengan metode pengukuran produktivitas 

lainnya.  

2. Disarankan untuk perusahaan agar mengantisipasi naik turunnya jumlah 

order produksi dengan cara memperluas target market atau me maintain 

customer lama. 

3. Untuk mengurangi banyaknya cetakan yang rusak, disarankan agar bahan 

baku yang digunakan adalah bahan baku yang berkualitas, bukan hanya 

karena harga yang murah. 
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