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ABSTRAK 
 

PT. XYZ bergerak dibidang pembuatan Trolly Shopping Cart yang berdiri pada 

tahun 2010. PT. XYZ ini sudah mengembangkan bisnisnya menjadi lebih luas 

dengan menambah produk yang dibuatnya. Untuk itu perusahaan dituntut untuk 

melakukan peningkatan produktivitas, khususnya di Departemen Produksi 

dimana kualitas produksi sangat ditentukan baik produk yang dihasilkan maupun 

proses produksi yang dijalankan. Pada kasus PT. XYZ di departemen produksi 

pada bulan Juli-Desember tahun 2014 didapat nilai indikator produktivitas 

dengan menggunakan metode Objective Matrix (OMAX) adalah: 3.42, 3.92, 

5.29, 3.00, 2.07, dan 1.92 dengan nilai rata - rata 3.27 (berada diatas nilai standar 

3,00), dan Rasio produktivitas terendah terdapat pada rasio 1 perbandingan antara 

total produk aktual terhadap waktu kerja. Penyebab rendahnya rasio 1 antara lain: 

tidak diberlakukan tata tertib, kurangnya pelatihan, sanksi yang kurang tegas dan 

faktor k3 (kesehatan, keamanan dan keselamatan kerja) yang masih kurang 

diperhatikan oleh perusahaan. Produktivitas yang baik akan mampu 

meningkatkan presentase jumlah produksi yang dihasilkan, waktu kerja efektif 

dari sebuah proses produksi yang semakin singkat, waktu kerja dari suatu proses 

kerja maka produktivitas akan meningkat.  

 

 

Kata kunci: Produktivitas, Efektivitas, Efisiensi, Metode Objective Matrix  

  (OMAX), Indikator Performansi, Fault Tree Analysis(FTA). 
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ABSTRACT 

PT. XYZ is engaged in the manufacture of Trolly Shopping Cart established in 

2010. PT. XYZ has been expanding its business into a more comprehensive by 

adding the products it makes. For that the company is required to increase 

productivity, particularly in the Department of Production where production 

quality is determined better the product and the production process is being run. 

In the case of PT. XYZ in the production department in July-December 2014 

obtained value indicators of productivity by using Objective Matrix (OMAX) is: 

3:42, 3.92, 5:29, 3:00, 2:07, and 1.92 with value - average 3:27 (above the 

standard value of 3, 00), and the lowest productivity ratios found in the ratio 1 

ratio between the total actual product to working time. The cause of the low ratio 

of 1 include: not enforced discipline, lack of training, sanctions are less assertive 

and k3 factors (health, security and safety) are still not considered by the 

company. Good productivity will be able to increase the percentage of the 

number of manufactured products, the effective working time of a production 

process that is increasingly short, the working time of a work process, the 

productivity will increase. 

 

 

 

Keywords: Productivity, effectiveness, efficiency, Objective Matrix Method  

  (OMAX), Performance Indicators, Fault Tree Analysis (FTA). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia industri, produktivitas adalah suatu hal yang mutlak 

dibutuhkan. Produktivitas yang baik akan mampu meningkatkan presentase 

jumlah produksi yang dihasilkan. Produktivitas yang baik dapat diketahui melalui 

waktu kerja efektif dari sebuah proses produksi semakin singkat waktu kerja dari 

suatu proses kerja maka produktivitas akan meningkat. Untuk itulah perlu adanya 

suatu perhitungan waktu kerja sehingga dapat diraih produktivitas yang tinggi.  

Menurut Schermerhorn (1986), produktivitas adalah ukuran kuantitas dari 

hasil kerja dengan menggunakan sumber daya yang telah dipertimbangkan. Secara 

tradisional definisi produktivitas ini difokuskan pada perbandingan antara hasil  

(output) terhadap sumber daya (input). 

Herjanto (1999) mengatakan produktivitas merupakan ukuran bagaimana 

baiknya suatu sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Secara produktivitas dapat dinyatakan sebagai rasio antara keluaran 

terhadap sumber daya yang dipakai. Bila dalam rasio tersebut masukan yang 
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dipakai untuk menghasilkan keluaran dihitung seluruhnya, disebut sebagai 

produktivitas total ( total productivity), tetapi bila yang dihitung sebagai masukan 

hanya faktor tertentu saja maka disebut sebagai produktivitas parsial ( partial 

productivity). Begitu juga yang terjadi dengan PT. XYZ yang secara periodik 

dituntut untuk melakukan peningkatan produktivitas, khususnya di Departemen 

Produksi. Perlunya analisa pengukuran produktivitas agar dapat diketahui apakah 

Departemen Produksi di PT. XYZ ini sudah produktif atau bahkan tidak sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Permasalahan yang terjadi bahwa 

perusahaan sudah melakukan pengukuran produktivitas setiap tahunnya namun 

hanya sampai pada tahap pengukuran saja belum sampai pada tahap rekomendasi 

peningkatan produktivitas. ( Data perusahaan ) Maka dari itu penelitian kali ini 

akan memberikan rekomendasi strategi peningkatan produktivitas setelah 

dilakukan analisis pengukuran produktivitas. 

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. 

Salah satu metode pengukuran produktivitas yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tersebut 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 
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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 Perumusahan Masalah 

Dalam rangka meningkatkan eksistensi dan pertumbuhan perusahaan 

pengukuran produktivitas sangat perlu dilakukan. Apalagi selama ini PT. XYZ 

belum pernah melakukan pengukuran produktivitas yang merupakan tahapan yang 

harus dilakukan untuk menjalankan siklus produktivitas. Adapun yang dipilih 

adalah departemen produksi karena departemen ini yang dirasa oleh pihak 

manajemen perlu adanya pembenahan agar lebih efektif dan efisien. Rumusan 

masalah yang akan diangkat dalam penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Berapakah nilai indikator produktivitas pada bulan Juli-Desember 

departemen produksi dengan metode Objective Matrix (OMAX) pada PT. 

XYZ saat ini ? 

2. Rasio produktivitas manakah yang memiliki nilai terendah? 

3. Bagaimana strategi rekomendasi peningkatan produktivitas departemen 

produksi pada PT. XYZ? 

1.3 Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini terarah dan mudah dipahami sesuai dengan tujuan 

pembahasan serta untuk memperjelas ruang lingkup permasalahan, maka perlu 

dilakukan beberapa pembatasan sebagai berikut :  
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1. Pengukuran produktivitas ini hanya dilakukan pada departemen produksi.  

2. Penentuan ukuran produktivitas yang akan diukur adalah kriteria yang 

dominan. 

3. Data yang digunakan penelitian ini adalah data pada bulan juli-desember 

tahun 2014. 

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

dilakukan oleh Kepala Produksi.  

5. Penulis melakukan perhitungan untuk mengetahui tingkat produktivitas 

PT. XYZ  dan dapat memberikan strategi rekomendasi peningkatan 

produktivitas pada departemen produksi.  

1.4 Tujuan Penelitian 

Setelah mengetahui batasan masalah yang akan mendasari penelitian ini 

maka penulis dapat menentukan tujuan yang diinginkan, maka tujuan penelitian 

ini diharapkan dapat :  

1. Untuk mengetahui nilai indikator produktivitas pada bulan juli-desember 

departemen produksi dengan metode Objective Matrix (OMAX) pada PT. 

XYZ  saat ini. 

2. Untuk mengetahui Rasio produktivitas yang memiliki nilai terendah. 

3. Dapat memberikan rekomendasi strategi peningkatan produktivitas pada 

departemen produksi di PT. XYZ. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini akan menghadirkan manfaat. Adapun 

manfaat tersebut diperuntukkan untuk : 

1. Bagi Perusahaan 
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a. Perusahaan dapat memanfaatkan ilmu yang dimiliki mahasiswa 

untuk melakukan riset – riset terkait dengan mencari solusi atas 

permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan. 

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan ataupun 

usulan perbaikan seperlunya dalam pemecahan masalah – masalah 

di perusahaan. 

c. Untuk mengetahui nilai produktivitas PT. XYZ  saat ini. 

d. Memberikan alternative perencanaan produktivitas pada Devisi 

Produksi atas efisiensi dari penggunaan input dan efektifitas dari 

output yang dihasilkan. 

e. Dapat memberikan strategi rekomendasi peningkatan produktivitas 

di departemen produksi. 

2. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat memahami dan mengetahui berbagai aspek produktivitas 

perusahaan seperti aspek teknik, aspek produksi, organisasi dan 

sebagainya. 

b. Memperkuat keterampilan kerja mahasiswa sekaligus 

mempraktekkan langsung ilmu yang telah didapatkan di bangku 

kuliah ke dunia kerja guna mempersiapkan tenaga kerja yang 

terampil dan profesional. 

c. Menjadikan perusahaan tempat kerja praktek sebagai objek 

penelitian laporan prakatek kerja lapangan dan tugas akhir yang 

dibuat benar – benar mencerminkan masalah riil yang terjadi di 

perusahaan. 
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3. Bagi Akademis/ Universitas Mercu Buana 

a. Dapat memperluas perkenalan Universitas Mercu Buana Jakarta 

dan khususnya program studi teknik industri kepada lingkungan 

masyarakat dan pihak perusahaan. 

b. Mempererat kerjasama antara akademis dengan instansi 

pemerintah maupun perusahaan swasta. 

c. Sebagai referensi dalam contoh pembuatan penelitian lanjutan dan 

sebagai masukan untuk mengetahui pemahaman mahasiswa 

terhadap penulisan tugas akhir. 

1.6 Metode Penelitian 

Pada bagian ini akan dijelaskan langkah – langkah yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah 

di tetapkan. Langkah – langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Studi literature merupakan tahapan penyusunan landasan teori yang 

mendukung penelitian yang dilakukan serta penelitian dari pihak lain yang 

di anggap relevan dan menunjang penelitian. Sumber pustaka yang 

digunakan diperoleh dari buku-buku pedoman, jurnal-jurnal, link-link 

internet, serta sumber lainnya yang mendukung penyusunan landasan teori 

ini.  

2. Penelitian Lapangan 

Observasi lapangan merupakan pengamatan langsung terhadap proses 

produksi yang sedang dilakukan. Metode ini lebih objektif karena hasil 

yang didapat bersifat pasti dan sesuai dengan sistem yang berlaku. 
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3. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan berkomunikasi langsung melakukan tanya 

jawab dengan pihak-pihak yang terlibat guna memperoleh data yang 

diperlukan. 

1.7 Sistematik Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan memudahkan pembahasan, penulisan ini 

dibagi menjadi beberapa bab yang terkait antara satu dengan yang lainnya. Untuk 

lebih jelasnya penulis akan menguraikan secara garis besarnya sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah terhadap 

topik mengenai aplikasi metode Objective Matrix (OMAX) dalam 

perencanaan produktivitas. Kemudian dibahas pula mengenai rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat laporan ini, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori yang berkaitan 

dengan masalah yang akan digunakan dalam laporan penelitian ini yakni 

perhitungan tingkat produktivitas dengan metode Objective Matrix 

(OMAX). 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini dijelaskan tentang teknik dan tata cara dalam pengumpulan 

dan pengolahan data. Bab ini dimaksudkan untuk memperjelas alur 

penelitian yang dilakukan penulis dalam pembutan laporan penelitian ini . 
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BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Dalam bab ini pengumpulan data didapat melalui data yang diberikan oleh 

pihak perusahaan dan data pustaka yang ada di PT. XYZ. Pada bab ini 

berisikan tentang pelaksanaan penelitian yang dilakukan berupa 

pengumpulan dan pengolahan data. Pengumpulan data dilakukan dengan 

pengumpulan data historis biaya produksi. Pengolahan data dilakukan 

berdasarkan data-data yang tersedia dan dengan melihat serta 

mempertimbangkan dengan teori-teori yang berkaitan. 

BAB V : ANALISA HASIL 

Pada bab ini akan membahas tentang keterkaitan antar faktor-faktor dari 

data yang diperoleh dari masalah yang diajukan kemudian menyelesaikan 

masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan menganalisa proses 

dan hasil penyelesaian masalah. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang dapat diambil melalui 

penelitian atas topik perencanaan produktivitas yang telah dilakukan. 

Selanjutnya akan ditarik kesimpulan untuk merangkum semua hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan. Kemudian diberikan saran-saran 

yang diperlukan untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Produktivitas 

Sejak awal perkembangan hingga kini, pengertian produktivitas sangat 

beragam disampaikan dan didefinisikan oleh para ahli, namun pada dasarnya 

produktivitas itu membahas perbandingan antara hasil atau keluaran ( output) 

terhadap masukan (input). Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental 

yang selalu mempunyai pandangan, mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada 

hari kemarin, hari ini dikerjakan untuk hari esok.  

Mali (Dalam Ilyas, 2001) mendefinisikan produktivitas adalah pengukuran 

tentang seberapa baik sumber daya digunakan bersama-sama dalam organisasi 

untuk menghasilkan suatu unit hasil produksi. Sinugan (2008) mengatakan bahwa 

secara umum produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata fisik 

(barang atau jasa) dengan masukan yang sebenarnya. Jadi produktivitas diartikan 

sebagai tingkat efisiensi dalam memproduksi barang dan jasa, dan produktivitas 

mengutamakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-sumber dalam 

memproduksi barang atau jasa. 
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Menurut Schermerhorn (1986), produktivitas adalah ukuran kuantitas dari 

hasil kerja dengan menggunakan sumber daya yang telah dipertimbangkan. Secara 

tradisional definisi produktivitas ini difokuskan pada perbandingan antara hasil     

(output) terhadap sumber daya (input).  

Herjanto (1999) mengatakan produktivitas merupakan ukuran bagaimana 

baiknya suatu sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan. Secara produktivitas dapat dinyatakan sebagai rasio antara keluaran 

terhadap sumber daya yang dipakai. Bila dalam rasio tersebut masukan yang 

dipakai untuk menghasilkan keluaran dihitung seluruhnya, disebut sebagai 

produktivitas total ( total productivity), tetapi bila yang dihitung sebagai masukan 

hanya faktor tertentu saja maka disebut sebagai produktivitas parsial ( partial 

productivity). 

Contoh: 

 

 

 

Berdasarkan doktrin Oslo pada Kongres Produktivitas sedunia ke IV di 

Oslo-Norwegia tahun 1984, maka pengertian produktivitas adalah suatu konsep 

universal yang menciptakan lebih banyak barang dan jasa bagi kebutuhan 

manusia, dengan menggunakan sumber daya yang serba baru. Produktivitas yang 

berlandasarkan pada pendekatan multi disiplin akan melibatkan suatu usaha, 

kecakapan, keahlian, modal, teknologi, manajemen, informasi dan sumber daya 

lain secara terpadu untuk membuatkan perubahan demi meningkatkan mutu 

manusia. 



11 
 

 
 

Di Indonesia melalui Dewan Produktivitas Nasional (1983) telah 

dirumuskan definisi dasar sebagai titik tolak pengertian produktivitas adalah 

sebagai berikut :  

Produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik dari hari 

kemarin dan hari esok jadi lebih baik dari hari ini. 

Sumber daya manusia memegang peranan utama dalam proses 

peningkatan produktivitas, karena alat produksi dan teknologi pada hakekatnya 

merupakan hasil karya manusia. Produktivitas tenaga kerja mengandung 

pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja 

per satuan waktu.  

Peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan pembaharuan 

pandangan hidup dan kultural dengan sikap mental memuliakan kerja serta 

perluasan upaya untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. 

Pengertian produktivitas berlainan dengan peningkatan produksi, 

peningkatan produksi menunjukkan pertambahan jumlah hasil yang dicapai, 

sedangkan peningkatan produktivitas mengandung pengertian pertambahan hasil 

dan perbaikan cara penyampaian produksi tersebut.  

Dalam praktek peningkatan produktivitas dilaksanakan melalui kenyataan 

sebagai berikut (Kussriyanto, 1993) : Produk meningkat dengan sumber daya 

yang sama (1) Produksi sama atau meningkat dengan menggunakan sumber yang 

kurang (2) Produksi lebih besar diperoleh dengan penambahan sumber daya yang 

relatif kecil (3) Produktivitas tenaga kerja mengandung pengertian perbandingan 

anatara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. 
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Konsep ini menunjukkan adanya keterkaitan antara hasil kerja dengan satuan 

waktu. Seorang tenaga kerja yang produktif adalah seorang tenaga kerja yang 

cekatan dan mampu menghasilkan barang dan jasa sesuai dengan mutu yang 

ditetapkan dengan dalam waktu yang lebih singkat. Dasar-dasar tersebut diatas 

dapat dipakai pada berbagai sektor jasa termasuk sektor kesehatan. Dari uraian 

diatas dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia memegang peranan utama 

dalam produktivitas. 

2.2  Hubungan Produktivitas Dengan Efisiensi dan Efektivitas  

Produktivitas sebagai suatu ukuran atas penggunan sumber daya dalam 

organisasi biasanya dinyatakan sebagai rasio dari keluaran yang dicapai dengan 

sumber daya yang digunakan. Dengan kata lain pengertian produktivitas memiliki 

dua dimensi, yakni efektivitas dan efisiensi.  

Dimensi pertama berkaitan dengan pencapaian target yang berkaitan 

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

upaya membandingkan masukan dengan realisasi penggunaannya atau bagaimana 

pekerjaan tersebut dilaksanakan. Penjelasan tersebut mengutarakan produktivitas 

total atau secara keseluruhan, artinya keluaran yang dihasilkan diperoleh dari 

keseluruhan masukan yang ada dalam organisasi. Masukan (input) 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 produktivitas individu, yang 

dapat juga disebut sebagai produktivitas parsial. 

Efektivitas berorientasi pada hasil atau keluaran (output) yang lebih baik 

dan efisiensi berorientasi kepada input dan sering digunakan secara bersamaan, 
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sehingga sering mengaburkan arti sesungguhnya. Beberapa definisi dari 

efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah merupakan derajat pencapaian output 

dari sistem produksi dan efisiensi adalah ukuran yang menunjuk sejauh mana 

sumber - sumber daya digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan 

output. 

Jika efektivitas berorientasi pada hasil atau keluaran (output) yang lebih 

baik dan efisiensi berorientasi pada masukan (input), maka produktivitas 

berorientasi pada keduanya. Jika efektivitas membandingkan hasil yang dicapai, 

dan efisiensi membandingkan masukan sumber daya yang digunakan, maka 

produktivitas membandingkan hasil yang dicapai dan sumber daya yang 

digunakan, yang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

 

2.3 Metode Pengukuran Produktivitas Perusahaan 

Pengukuran produktivitas berdasarkan pendekatan rasio output/input dan 

angka indeks. Langkah - langkah pengukuran produktivitas:  

1. Menetapkan jumlah periode pengukuran dan memilih periode dasar.  

2. Mengklasifikasi variabel pengukuran output dan input.  

3. Mentabulasi data seluruh variabel selama periode yang telah ditetapkan.  

4. Menghitung produktivitas total dan produktivitas parsial per periode.  

5. Mengindekskan nilai produktivitas total dan produktivitas parsial masing - 

masing periode berdasarkan indeks produktivitas periode dasar.  
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6. Menginterpretasikan indeks produktivitas total dan parsial selama periode 

pengukuran.  

Siklus produktivitas (productivity cycle) untuk digunakan dalam 

peningkatan produktivitas terus menerus. Pada dasarnya konsep siklus 

produktivitas terdiri dari empat tahap yaitu pengukuran, penilaian, perencanaan, 

dan peningkatan produktivitas. 

 

Gambar 2.1 Siklus Produktivitas 

Sumber : Sumanth D.J. 1984 

Dari gambar 2.1 tampak bahwa siklus produktivitas merupakan suatu 

proses yang kontiniu, yang melibatkan aspek - aspek pengukuran, penilaian, 

perencanaan dan peningkatan produktivitas. Berdasarkan konsep siklus 

produktivitas, program peningkatan produktivitas harus dimulai dari pengukuran 

produktivitas dari sistem industri itu sendiri. Untuk keperluan ini berbagai teknik 

pengukuran dapat dipergunakan dan dikembangkan dari memilih indikator 

pengukuran yang sederhana sampai yang lebih kompleks. 

Apabila produktivitas dari sistem industri itu telah dapat diukur, langkah 

berikutnya adalah mengevaluasi tingkat produktivitas aktual untuk dibandingkan 

dengan rencana yang telah ditetapkan. Kesenjangan yang terjadi antara tingkat 
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produktivitas aktual dan rencana (productivity gap) merupakan masalah 

produktivitas yang harus dievaluasi dan dicari akar penyebab yang menimbulkan 

kesenjangan produktivitas tersebut. Berdasarkan evaluasi ini, selanjutnya dapat 

direncanakan kembali target produktivitas yang akan dicapai baik dalam jangka 

pendek maupun dalam jangka panjang.  

2.4 Manfaat Pengukuran Produktivitas: Menurut Gasperz, V. (1998) 

Suatu organisasi perusahaan perlu mengetahui pada tingkat produktivitas 

mana perusahaan itu beroperasi, agar dapat membandingkan produktivitas 

standard yang ditetapkan manajemen, mengukur tingkat produktivitas dari waktu 

ke waktu, dan membandingkan dengan produktivitas industri sejenis yang 

menghasilkan produk serupa. Hal ini penting agar perusahaan dapat 

membandingkan daya saing dari produk yang dihasilkannya di pasar global yang 

kompetitif. 

Manfaat pengukuran produktivitas dalam suatu organisasi perusahaan, 

antara lain:  

1. Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan 

berdasarkan tingkat kesenjangan produktivitas antara tingkat produktivitas 

yang direncanakan dan tingkat produktivitas yang diukur. 

2. Perencanaan target tingkat produktivitas dimasa mendatang dapat dirubah 

kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktivitas. 

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

pengukuran produktivitas, baik dalam perencanaan jangka pendek maupun 

perencanaan jangka panjang. 
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4. Pengukuran tingkat produktivitas perusahaan akan menjadi informasi yang 

bermanfaat dalam membandingkan tingkat produktivitas diantara 

organisasi perusahaan dalam industri sejenis serta bermanfaat pula untuk 

informasi produktivitas industri pada skala nasional maupun global. 

5. Tujuan ekonomis dan non ekonomis dari perusahaan dapat diorganisasikan 

kembali dengan cara memberikan prioritas tertentu yang dipandang dari 

sudut produktivitas. Perusahaan dapat menilai efisiensi sumber dayanya, 

agar dapat meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaan 

sumber - sumber daya itu. 

6. Pengukuran produktivitas akan menciptakan tindakan - tindakan 

kompetitif berupa upaya - upaya peningkatan produktivitas terus - 

menerus (continuous productivity improvement).  

Hasil pengukuran produktivitas perusahaan akan menjadi landasan dalam 

membuat kebijakan perbaikan produktivitas secara keseluruhan dalam proses 

bisnis, kondisi - kondisi berikut sangat diperlukan untuk mendukung pengukuran 

produktivitas yang valid. Beberapa kondisi itu adalah : 

1. Pengukuran harus dimulai pada permulaan program perbaikan 

produktivitas. Berbagai masalah yang berkaitan dengan produktivitas serta 

peluang untuk memperbaikinya harus dirumuskan secara jelas. 

2. Pengukuran produktivitas dilakukan pada sistem industri. Fokus dari 

pengukuran produktivitas adalah sistem industri secara keseluruhan. 

3. Pengukuran produktivitas seharusnya melibatkan semua individu yang 

terlibat dalam proses industri itu. Dengan demikian pengukuran 

produktivitas bersifat parsitipatif. 
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4. Pengukuran produktivitas seharusnya dapat memunculkan data, dimana 

nantinya data itu dapat ditunjukkan atau ditampilkan dalam bentuk peta - 

peta, diagram - diagram, tabel - tabel, hasil - hasil perhitungan statistik dan 

lain - lain. 

5. Perlu adanya komitmen secara menyeluruh dari manajemen dan karyawan 

untuk pengukuran produktivitas dan perbaikannya.  

2.5 Syarat Pengukuran Produktivitas 

Syarat utama yang harus diikuti oleh setiap organisasi atau perusahaan 

dalam melakukan pengukuran produktivitas yang benar, yaitu : 

1. Keabsahan (validity) 

Keabsahan (validity) yaitu ukuran yang dapat menggambarkan perubahan 

tingkat produktivitas yang sebenarnya secara tepat. 

2. Kelengkapan (completeness)  

Keikutsertaan seluruh faktor yang berpengaruh baik dari segi masukan 

maupun keluaran akan memberikan ketelitian yang tinggi pada hasil 

pengukuran produktivitas. 

3. Dapat dibandingkan (comparability) 

Syarat utama dalam pengukuran tingkat produktivitas adalah ketersediaan 

data dan data yang tersedia harus dapat dibandingkan. Perbandingan 

dilakukan  terhadap hasil pengukuran produktivitas di dalam periode yang 

berbeda. 

4. Ketermasukan (inclusiveness) 

Pengukuran tingkat produktivitas menyatukan banyak kegiatan dalam 

fungsi - fungsi organisasi perusahaan. 
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5. Efektivitas ongkos (cost effectiveness) 

Disamping manfaat yang diperoleh, pengukuran tingkat produktivitas juga 

memerlukan ongkos di luar ongkos produksi. Agar ongkos yang 

dikeluarkan untuk kegiatan pengukuran tingkat produktivitas tidak 

mengurangi nilai manfaat yang dihasilkan, perlu dilakukan analisis rugi 

dalam pengukuran ini. 

6. Tepat waktu (timeliness) 

Agar informasi yang diperoleh dari pengukuran produktivitas tepat guna 

maka periode waktu pengukuran harus disesuaikan dengan kebutuhan 

perusahaan. 

2.6 Model Pengukuran Produktivitas Berdasarkan Pendekatan Rasio 

Output dan Input 

Pengukuran produktivitas berdasarkan pendekatan rasio input dan output 

akan mampu menghasilkan tiga jenis ukuran produktivitas, yaitu produktivitas 

parsial, produktivitas total faktor dan produktivitas total. 

a. Produktivitas Parsial 

Produktivitas parsial sering juga disebut dengan produktivitas faktor 

tunggal (single factor productivity) yang merupakan rasio dari output 

terhadap salah satu jenis input. Sebagai contoh, produktivitas tenaga kerja 

merupakan ukuran produktivitas parsial bagi input tenaga kerja yang 

diukur berdasarkan rasio output terhadap input tenaga kerja 

                                    
                       

                                   
 

b. Produktivitas Total Faktor 
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Produktivitas total faktor merupakan rasio dari output bersih terhadap 

banyaknya input modal dan tenaga kerja yang digunakan. Output bersih 

(net output) adalah hasil pengurangan total output dengan barang - barang 

dan jasa antara (input) yang digunakan dalam proses produksi. 

Berdasarkan defenisi tersebut, maka jenis input yang dipergunakan dalam 

pengukuran produktivitas total faktor adalah hanya faktor modal dan 

tenaga kerja. 

                                  
             

                        
 

                                                                              
                            

                        
 

c. Produktivitas Total 

Produktivitas total merupakan rasio dari output total terhadap input total 

(semua input yang digunakan dalam proses produksi). Berdasarkan 

defenisi tersebut, tampak bahwa ukuran produktivitas total merefleksikan 

dampak penggunaan semua input secara bersama dalam memproduksi 

output. 

                      
                       

                      
 

Total output (tangible) diartikan sebagai semua output yang dihasilkan 

oleh perusahaan yang jumlahnya dapat diukur.  

Total output (tangible) = nilai produk jadi + nilai produk setengah jadi + bunga  

   dari saham + pendapatan lain - lain. 

Sedangkan Total input (tangible) terdiri dari : 

1. Depresiasi mesin 

2. Material yang digunakan 
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3. Tenaga kerja (karyawan) 

4. Energi yang digunakan (listrik, air, dan gas) 

5. Maintenance mesin 

Beberapa metode pengukuran produktivitas menggabungkan ketiga 

konsep tersebut, seperti :  

a. Model produktivitas 

Model ini dikembangkan untuk ruang lingkup perusahaan dengan 

mempertimbangkan seluruh faktor input dan faktor output. Model ini 

dapat digunakan untuk mengukur produktivitas total, produktivitas total 

faktor, dan produktivitas parsial. 

b. Model Produktivitas 

Posisi dari perubahan produktivitas perusahaan dicapai dari pengukuran 

dan penganalisisan indeks total produktivitas dengan produktivitas parsial. 

2.7 Model Pengukuran Produktivitas Berdasarkan Angka Indeks 

Angka indeks adalah suatu bilangan atau angka yang secara statistik dapat 

menunjukkan perubahan atau perbedaan harga dari suatu atau beberapa macam 

barang tertentu. Pada dasarnya angka indeks merupakan suatu besaran yang 

menunjukkan variasi perubahan dalam waktu atau ruang mengenai suatu hal 

tertentu. Penggunaan angka indeks yang telah umum dilakukan terutama dalam 

bidang ekonomi adalah indeks harga dan indeks produksi yang biasanya 

dipergunakan untuk mengukur perubahan harga atau perubahan produksi 

sepanjang waktu tertentu. Agar dapat mengukur laju perubahan itu, sederet angka 

harga atau produksi dibakukan berdasarkan periode tahun dasar dengan demikian 

angka indeks yang diperoleh dapat diperbandingkan terhadap keadaan periode 
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dasar itu. Disini akan terlihat apakah perubahan bersifat meningkat, tetap atau 

menurun.  

Angka indeks merupakan sebuah alat angka matematik yang digunakan 

untuk menyatakan tingkat harga, volume perniagaan dan sebagainya dalam 

periode tertentu, dibandingkan dengan tingkat harga, volume perniagaan suatu 

periode dasar, yang nilainya dinyatakan dengan 100. Dalam menghitung angka 

indeks, waktu atau tahun yang lalu disebut sebagai tahun dasar (base periods), 

yaitu waktu atau tahun yang dijadikan dasar untuk menentukan perkembangan 

suatu harga atau berfungsi sebagai waktu atau tahun pembanding. Penentuan 

tahun dasar untuk menghitung angka indeks perlu memperhatikan tiga faktor, 

yaitu :  

1. Tahun dasar hendaknya dipilih pada waktu kondisi perekonomian relatif 

stabil. 

2. Jarak antara tahun dasar dengan tahun sekarang tidak terlalu jauh.  

3. Penentuan tahun dasar hendaknya memperhatikan kejadian - kejadian 

penting, misalnya tahun pada saat terjadinya kenaikan harga BBM, 

kenaikan tarif dasar listrik dan lain - lain.  

2.8 Tujuan Produktivitas 

Tujuan dari evaluasi produktivitas adalah untuk mendapatkan gambaran 

sejauh mana program produktivitas mencapai sasaran perbaikan yang telah 

ditetapkan dan bagi perusahaan yang baru mulai melaksanakan program 

produktivitas. 

Evaluasi produktivitas merupakan fase kedua dalam siklus produktivitas. 

Evaluasi produktivitas pada dasarnya suatu proses mencari sumber - sumber 
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penyebab yang membawa perubahan tingkat produktivitas. Evaluasi terhadap 

produktivitas perusahaan harus mampu menjawab apa yang mendorong 

peningkatan produktivitas dan apa yang menjadi akar penyebab penurunan 

produktivitas perusahaan. 

2.9 Perencanaan Strategi Peningkatan Produktivitas 

Perencanaan strategi peningkatan produktivitas adalah suatu usaha untuk 

mengatasi penghambat produktivitas dan untuk meningkatkan produktivitas 

melalui penggunaan suatu teknik atau metode tertentu. Perencanaan peningkatan 

produktivitas harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, bukan angan - angan, 

dapat diambil tindakan dan memiliki jadwal waktu spesifik untuk implementasi 

program peningkatan produktivitas.  

Strategi peningkatan produktivitas dirancang berdasarkan identifikasi 

penyebab timbulnya produktivitas yang rendah sebagaimana telah diperoleh 

melalui analisis sebab akibat. Strategi - strategi harus dirancang berdasarkan 

informasi yang diperoleh dan analisis situasi yang telah dilakukan. Dalam 

perancangan strategi ini harus diusahakan agar perencanaan - perencanaan yang 

ditetapkan melibatkan semua pihak dalam organisasi. Berbagai jalan alternatif 

untuk mencapai sasaran peningkatan produktivitas perlu diidentifikasi dan 

kemudian memilih prioritas mana yang akan dilaksanakan. 

Perencanaan produktivitas dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian 

yaitu perencanaan jangka panjang dan perncanaan jangkan pendek. Perencanaan 

produktivitas jangka panjang digunakan untuk merencanakan produktivitas dalam 

jangka waktu satu tahun ke depan atau lebih. Sedangkan perencanaan jangka 

pendek meliputi perencanaan dengan jangka waktu kurang dari satu tahun. 
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Peningkatan produktivitas baru akan bisa dilakukan, apabila hubungan antara 

output dan input menunjukkan perubahan - perubahan, sebagai berikut :  

1.  Output meningkat dengan input sama.  

2.  Output sama, input berkurang.  

3.  Output menurun lebih kecil, dibanding penurunan input.  

4.  Output meningkat, input menurun.  

5.  Output meningkat lebih tinggi, dibanding peningkatan input.  

Paling sedikit terdapat lima cara untuk meningkatkan produktivitas 

perusahaan, yaitu : 

 

1.  Menerapkan program reduksi biaya  

Reduksi biaya berarti dalam menghasilkan output dengan kuantitas yang 

sama digunakan input dalam jumlah yang lebih sedikit. Dengan 

melaksanakan program reduksi biaya tidak berarti bahwa semua 

komponen biaya harus dikurangi. Program reduksi biaya mengacu pada 

menghilangkan biaya - biaya yang dikeluarkan pada aktifitas - aktifitas 

yang tidak perlu. Dalam situasi perekonomian dengan tingkat kompetensi 

yang ketat, upaya peningkatan produktivitas melalui program reduksi 

biaya akan sangat efektif, karena kita mampu menekan biaya per unit 

output sehingga mampu meningkatkan daya kompetisi melalui penetapan 

harga yang kompetitif. Perusahaan juga akan mampu memuaskan 

konsumen karena produk - produk berkualitas yang dihasilkan pada 

tingkat biaya produksi yang rendah. 

2.  Mengelola pertumbuhan  
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Peningkatan produktivitas melalui mengelola pertumbuhan berarti 

meningkatkan output dalam kuantitas yang lebih besar melalui 

peningkatan penggunaan input dalam kuantitas yang lebih kecil. Dalam 

pendekatan peningkatan produktivitas melalui pengelolaan pertumbuhan, 

suatu investasi atau tambahan biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan 

lebih banyak output dari investasi itu sehingga angka rasio output terhadap 

input akan meningkat. Peningkatan penggunaan teknologi, desain ulang 

sistem produksi, meningkatkan aktivitas pelatihan dan pengembangan 

organisasi merupakan aktivitas nyata dalam mengelola pertumbuhan. 

3. Bekerja lebih tangkas  

Peningkatan produktivitas dengan cara ini dilakukan melalui jumlah input 

yang sama. Meningkatkan arus perputaran inventori dan memperbaiki 

desain produk merupakan aktivitas nyata dari cara ini. 

4. Mengurangi aktifitas  

 

Dalam situasi perekonomian yang sulit seperti resesi ekonomi, tingkat 

inflasi tinggi, penerapan cara ini akan efektif. Peningkatan produktivitas 

perusahaan dilakukan melalui pengurangan aktivitas yang tidak produktif. 

5. Bekerja lebih efektif  

Dengan cara ini akan didapatkan output yang lebih banyak dengan 

menggunakan input yang lebih sedikit. 

2.10 Metode Objective Matrix (OMAX): Menurut Gasperz, V. (2000) 

OMAX adalah suatu sistem pengukuran produktivitas parsial yang 

dikembangkan untuk memantau produktivitas di tiap bagian perusahaan dengan 

kriteria produktivitas yang sesuai dengan keberadaan bagian tersebut (objektif).  
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OMAX menggabungkan kriteria - kriteria produktivitas ke dalam 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 produktivitas adalah 

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

dimensi khusus yang berbeda - beda, dan cara untuk mengukur produktivitas 

adalah dengan mengukur faktor yang mempengaruhinya. 

Objective Matrix (OMAX) dapat digunakan untuk mengukur unit - unit 

kerja baik dalam sekala 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 

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

2.10.1 Kelebihan dan Kekurangan Objective Matrix (OMAX) 

Objective Matrix mempunyai kelebihan - kelebihan sebagai berikut :  

 Relatif sederhana dan mudah dipahami  

 Mudah dilaksanakan dan tak memerlukan keahlian khusus.  

 Merupakan kombinasi dan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.  

 Satuan kritertia produktivitas yang berbeda dapat dijadikan satu 

satuan baku.  

 Dapat digunakan untuk mengukur semua aspek kenerja atau 

kriteria produktivitas yang dipertimbangkan dalam unit kerja yang 

terkait.  
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 Indikator kerja untuk setiap masukan dan keluaran dapat 

terdefinisi dengan jelas.  

 Lebih fleksibel karena memasukkan pertimbangan menejemen 

dalam penentuan bobot .  

 Perhitungan indikator kinerja cukup sederhana.  

Selain kelebihan - kelebihan diatas, Objective Matrix (OMAX) juga 

mempunyai beberapa kekurangan sebagai berikut :  

 Subjektifitas terkadang dilakukan dalam menentukan level 

indikator kerja  

 Untuk mendapatkan indeks kinerja yang diharapkan, maka 

dibutuhkan suatu pengukuran yang kontinu dan terstandar. 

2.10.2 Bentuk dan Susunan Objective Matrix (OMAX) 

Pengukuran dengan OMAX dilakukan pada sebuah matrix objektif 

yang terdiri dari 3 kelompok (blok). Bentuk matrix tersebut adalah 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

A. 

 

 

        

Productivity 

Criteria 

        
Performance 
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B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Model OMAX 

 

Keterangan :  

A.  Blok Pendifinisian  

1. Kriteria Produktivitas, yaitu kriteria yang menjadi ukuran produktifitas 

pada bagian departemen yang akan akan diukur produktivitasnya. 

Misalnya, untuk departemen produksi yang menjadi kriteria adalah 
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output/jam, scrap/100 unit, dan lain - lain. kriteria ini sebaiknya lebih dari 

satu. 

2. Performasi Sekarang, merupakan nilai pencapaian sekarang yaitu nilai 

tiap produktivitas berdasarkan pengukuran terakhir.  

B.  Blok Kuantifikasi  

Yaitu badan matrik yang terdiri dari skala atau angka - angka yang 

menunjukan tingkat performasi dari pengukuran tiap kriteria produktivitas. 

Skala tersebut memiliki sebelas level atau bagian dari 0 sampai dengan 10. 

Semakin besar skala, semakin baik produktivitasnya. Kesebelas skala 

tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :  

a. Level 0, yaitu nilai produktivitas yang terburuk yang mungkin terjadi.  

b. Level 3, yaitu nilai produktifitas performasi sekarang  

c. Level 10, yaitu nilai produktivitas yang diharapan sampai periode tertentu.  

Sedangkan untuk kenaikan nilai produktivitas disesuaikan dengan cara 

interpolasi sebagai berikut : 

 Kenaikan level 1 dan 2 

               

   
 

 

 Kenaikan level 4 sampai dengan 9 

                

    
 

C.  Blok Penilaian Produktivitas 

 Pada blok penilaian produktivitas terdiri dari :  

1. Skor 
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Yaitu nilai level dimana level pengukuran produktivitas berada. Misalnya 

jika output jam = 100 terletak pada level 4, maka skor untuk pengukuran 

itu adalah 4. Jika terdapat pengukuran yang tidak tepat sesuai dengan 

angka (decimal) pada matrix, maka dilakukan pembulatan ke bawah yang 

artinya pengukuran dilakukan untuk tujuan mengukur performansi diri 

sendiri (internal), serta pembulatan ke atas jika pengukuran dilakukan 

untuk tujuan mengukur performansi penilaian orang luar (eksternal). 

2. Bobot 

Yaitu besarnya bobot dari tiap kriteria produktivitas terhadap total 

produktivitas. Tiap - tiap kriteria yang telah ditetapkan mempunyai 

pengaruh yang berbeda - beda terhadap tingkat unit yang diukur. Untuk 

itu perlu dicantumkan bobot yang menyatakan derajat kepentingan 

(dalam presentase) yang menunjukan pengaruh relatif kriteria tersebut 

terhadap produktivitas unit kerja yang diukur. Jumlah seluruh bobot 

kriteria adalah 100. 

3. Nilai 

Nilai merupakan perkalian tiap skor dengan bobotnya. 

4. Indikator Produktivitas 

Indikator produktivitas merupakan jumlah dari tiap nilai Indeks 

Produktivitas (IP), maka dihitung sebagai presentase kenaikan atau 

penurunan terhadap performansi sekarang. Performasi sekarang 300 

karena semua indikator mendapat skor tiga pada saat matrik mulai 

dioperasikan, maka indeks produktivitas adalah : 
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2.10.3 Penyusunan Matrix 

Dalam peyusunan matrix maka langkah - langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan Kriteria Produktivitas  

Langkah pertama ini adalah mengidentifikasi kriteria 

produktivitas yang sesuai bagi unit kerja dimana pengukuran ini 

dilaksanakan 

2. Identifikasi Kriteria 

Setelah kriteria produktivitas teridentifikasi dengan baik, maka 

langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi kriteria tersebut 

secara terperinci. 

3. Menentukan nilai 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 diletakkan pada tingkat yang lebih rendah lagi agar 

memungkinkan terjadinya pertukaran dan memberi kelonggaran 

apabila sekali - sekali terjadi kemunduran. 

4. Menetapkan Sasaran (skor 10)  

Skala skor 10 ini berkenaan dengan sasaran yang ingin kita capai 

dalam dua atau tiga tahun mendatang sesuai dengan lamanya 

pengukuran ini akan dilakukan dan karenanya harus berkesan 

optimis tetapi juga realistis. 

5. Menentukan derajat kepentingan (bobot) 
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Semua kriteria tidaklah memiliki pengaruh yang sama pada 

produktivitas unit kerja keseluruhan, sehingga untuk melihat 

berapa besar derajat kepentingannya tiap kriteria harus diberi 

bobot. Pembobotan biasanya dilakukan oleh pihak pengambil 

keputusan dan dapat pula dilakukan oleh orang - orang yang 

terpilih karena dianggap paham akan kondisi unit kerja yang akan 

diukur.  

6. Pengoperasian Matriks 

Pengoperasian Matriks baru dapat dilakukan apabila semua butir 

diatas telah dipenuhi. Setelah itu dapat diukur indeks produktivitas 

dari unit kerja yang diukur. 

2.11 Penelitian Sebelumnya 

No Penulis Judul Metodologi Hasil Penelitian 

1. Agusman, 

2001 

Perancangan 

Pengukuran 

Kinerja Pada 

PT. Jaya 

Celcon Prima 

Dengan 

Metode 

Performance 

Prism Dan 

Scoring 

OMAX 

Performance 

Prism Dan 

Scoring 

OMAX 

(Objective 

Matrix) 

Setelah dilakukan pengukuran kinerja KPI 

menggunakan scoring OMAX berdasarkan data-

data yang diberikan oleh PT Jaya Celcon Prima, 

hasil scoring OMAX dari setiap KPI adalah 

sebagai berikut: 

1) KPI kepuasan dan kontribusi stakeholder 

menghasilkan performance yang sangat 

baik karena semua KPI melewati target yang 

diharapkan oleh PT Jaya Celcon Prima, 

dengan KPI yang berada pada Level menengah 

dan tinggi. 

2) KPI strategi menghasilkan performance yang 

baik, hanya terdapat satu KPI yang 

hanya mencapai target awal dan sembilan KPI 

melewati target awal yang diharapkan 

PT Jaya Celcon Prima. 

3) KPI proses menghasilkan performance cukup 

baik. Terdapat satu KPI yang tidak 

melewati target yang diharapkan PT Jaya 

Celcon Prima. KPI tersebut adalah KPI P 5, 

yaitu tingkat pembuatan celcon block dengan 

spesifikasi yang baru. KPI ini masih 

dalam tahap penelitian PT Jaya Celcon Prima. 

4) KPI kapabilitas menghasilkan performance 

yang kurang baik, karena hanya terdapat 

empat KPI yang melewati target PT Jaya Celcon 

Prima, empat KPI lainnya hanya mencapai 

target awal PT Jaya Celcon Prima dan sisa dua 
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KPI tidak melewati target awal dari PT Jaya 

Celcon Prima. 

2. Zusan, 

2004 

Analisa 

Pengukuran 

Kinerja 

Dengan 

Menggunakan 

Metode 

Performance 

Prism (Studi 

Kasus PT. 

Petrokimia 

Gresik) 

Performance 

Prism 

Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian 

yang telah dilakukan: 

1. Dengan metode Performance Prism, 

Pengukuran kinerja korporasi pada PT. 

Petrokimia Gresik, didapatkan indeks total dari 

perhitungan menggunakan metode Objectives 

matrix (OMAX) dan Traffic Light System 

sebesar 8,722. Dari 55 KPI yang ada, sebanyak 

48 KPI yang masuk dalam kategori hijau dan 5 

KPI yang masih berada dalam kategori kuning. 

Dan 1 KPI yang masuk dalam kategori merah. 5 

KPI yang masih berada dalam kategori kuning 

antara lain adalah Jumlah keluhan pelanggan, 

Penyusunan Kurikulum Core Soft Competence, 

Lamanya Pembayaran, Indeks Kepuasan 

Masyarakat, Realisasi Anggaran. Sedangkan 

aspek kinerja yang berada dalam kategori merah 

adalah Tingkat Ketersediaan Pupuk di Pasar, 

untuk itu perlu adanya perbaikan pada kinerja 

ini. 

2. Dalam pengukuran kinerja menggunakan 

metode Performance Prism, terintegrasi 5 

stakeholder yaitu Investor dengan 14 KPI, 

Customer dengan 13 KPI, Employee dengan 11 

KPI, Supplier dengan 9 KPI dan Regulator 

dengan 8 KPI. Total ada 55 buah KPI sebagai 

indikator kinerja PT. Petrokimia Gresik. 

3. Kurnia, 

2000 

Analisis 

Produktivitas 

Kerja Dengan 

Menggunakan 

Metode 

OMAX 

(Objective 

Matrix) Di 

PT. Tegar 

Metalindo 

Lestari 

OMAX 

(Objective 

Matrix) 

Pada proses pelaksanaan produksi di PT. Tegar 

Metalindo Lestari belum pernah dilakukan 

analisis produktivitas, oleh karena itu pada 

penelitian ini dilakukanan alisis produktivitas 

dan hasilnya dapat dilihat kesimpulan seperti 

dibawah ini: 

1. Cara menghitung produktivitas di PT. Tegar 

Metalindo Lestari dengan cara menganalisis 

dengan Merode OMAX dan mendapatkan hasil 

sebagai berikut: 

 
2. Cara mengaplikasikan Metode OMAX di PT. 

Tegar Metalindo Lestari dalam kaitannya 

dengan produktivitas kerja adalah dengan 

mengukur rasio produk cacat, perawatan mesin 

dan absensi karyawan. 

4. Abdul, 

2002 

Designing 

Individual 

Productivity 

Measures In 

Service 

Sector 

OMAX 

(Objective 

Matrix) 

This paper outlined how a measurement system 

could be developed in general and how 

individual measures application in particular. 

This paper studied the productivity measures for 

individual specifically ones in service sector 

which in this case is maintenance worker of a 

workshop’s mechanics. The Seven Steps by 

Brinkerhoff and Dressler was used in order to 

design the measurement system and after that, 

the objectives matrix was applied in order to 
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incorporate all the productivity indices that have 

been constructed. Even if the objective matrix 

usually used for team measurement, it also 

appropriate to use for individual measure 

because of the multi factor productivity. 

Productivity measurement practitioners should 

be able to develop measurement systems with 

given guidelines while researchers could use 

data from new applications for further research. 

5. Balkan, 

2005 

Enterprise 

Productivity 

Measurement 

In Service By 

OMAX 

(Objective 

Matrix) 

Method And 

An 

Application 

With Turkish 

Emergency 

Service 

OMAX 

(Objective 

Matrix) 

Connection between levels and the relationships 

are important, because pro-ductivity 

improvements implemented at the enterprise 

level is fundamental of productivity 

improvements of macro level. Therefore, 

productivity measure-ment at enterprise level is 

necessary for the purpose of understanding to 

reach businessefforts on productivity studies. 

The performance indexing is a useful approach 

for measurement because it can combine several 

diverse measures into one interrelated format. 

Perform-ance indexing accomplishes this by 

converting the different measures into a 

common metric, and then weighting each score 

to obtain an overall perform-ance index (Tatum; 

Nebeker; Young,1996, 1). 

The most obvious advantages of the matrix 

method are in managerial usage. The matrix 

method provides a powerful tool for the 

operative management of productivity. The 

flexibility of the method was also appreciated 

by the representatives of the case organisation. 

Components of productivity can be regularly 

evaluated and better measures for them can be 

designed (Jääskeläinen, 2009, 455). 

This study aimed to identify a suitable approach 

for measuring and managing productivity in 

public health services. For this purpose, the 

productivity mea-surement method at the 

enterprise level has been investigated. For the 

pro-jects and service functions which has 

handicaps for productivity measurement; 

OMAX, a performance indexing model which 

can combine several di-verse measures and 

evaluate some productivity criteria by weighting 

to obtain a total productivity index has been 

explained in detail. 

 

2.12 Metode Fault Tree Analysis (FTA) 

Fault Tree Analysis adalah suatu teknik yang digunakan untuk 

mengidentifikasi resiko yang berperan terhadap terjadinya  kegagalan. Metode ini 

dilakukan dengan pendekatan yang bersifat top down, yang diawali dengan 
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asumsi kegagalan atau kerugian dari kejadian puncak (Top Event) kemudian 

merinci sebab-sebab suatu Top Event sampai pada suatu kegagalan dasar (root 

cause). 

FTA merupakan teknik untuk mengindentifikasi kegagalan (failure) dari 

suatu system. FTA berorientasi pada fungsi atau yang lebih dikenal dengan ‘’top 

down approach” karena analisa ini berawal dari system level (top) dan 

meneruskannnya ke bawah (Priyanta,2000:112). 

Fault Tree Analysis (FTA) adalah sebuah teknik untuk menghubungkan 

beberapa rangkaian kejadian yang menghasilkan sebuah kejadian lain.metode ini 

menggunakan pendekatan deduktif yang mencari penyebab dari sebuah kejadian. 

Metode ini dipakai untuk investigasi kecelakaan kerja itu sendiri.(katigaku.com) 

Fault Tree Analysis merupakan sebuah analytical tool yang menerjemahkan 

secara grafik kombinasi-kombinasi dari kesalahan yang menyebabkan kegagalan 

dari system. Teknik ini berguna mendeskripsikan dan menilai kejadian di dalam 

hsystem (Foster, 2004). 

 FTA menggunakan 2 simbol utama yang disebut events dan gates. Ada tiga 

tipe event yaitu: 

1. Primary event 

Primary event adalah sebuah tahap dalam proses penggunaan 

produk yag mungkin saat gagal. Sebagai contoh saat memasukkan 

kunci kedalam gembok, kunci tersebut mungkin gagal untuk pas/sesuai 

dengan gembok. Primary event lebih lanjut dibagi menjadi tiga 

kategori yaitu: 

a.  Basic event 



35 
 

 
 

b.  Undeveloped events 

c. External events 

2. Intermediate event 

Intermediate event adalah hasil dari kombinasi kesalahan-

kesalahan, beberapa diantaranya mungkin primary event. Intermediate 

event ini ditempatkan di tengah-tengah sebuah fault tree. 

3. Expanded Event 

Expanded Event membutuhkan sebuah fault tree yang terpisah 

dikarenakan kompleksitasnya. Untuk fault tree yang baru ini, 

expanded event adalah undesired event dan diletakkan pada bagian 

atas fault tree. 

2.12.1 Tahapan Analisa FTA (Fault Tree Analysis) 

 

Menurut Priyanti (2000: 113), terdapat 5 tahapan untuk melakukan analisa 

dengan Fault Tree Analysis (FTA), yaitu sebagai berikut: 

1.Mendefinisikan masalah dan kondisi batas dari suatu sistem yang ditinjau. 

2. Penggambaran model grafis Fault Tree.  

3. Mencari minimal cut set dari analisa Fault Tree. 

4. Melakukan analisa kualitatif dari Fault Tree. 

5. Melakukan analisa kuantitatif dari fault Tree 

Langkah pertama diatas bertujuan untuk mencari top event yang 

merupakan definisi dari kegagalan suatu sistem, ditentukan terlebih dahulu dalam 

menentukan sebuah model grafis FTA. 

Tahapan kedua membuat model grafis Fault Tree. Aturan dalam membuat 

FTA adalah: 



36 
 

 
 

a.       Mendeskripsikan fault event (kejadian gagal) 

b.      Mengevaluasi fault event (kejadian gagal) 

c.       Melengkapi semua gerbang logika (logical gate) 

Model grafis FTA memuat beberapa symbol, yaitu symbol kejadian, 

symbol gerbang dan symbol transfer. Simbol kejadian adalah symbol yang berisi 

kejadian pada system yang dapat digambarkan dengan bentuk lingkaran, persegi 

dan yang lainnya, yang mempunyai arti masing-masing. Contoh dari symbol 

kejadian adalah intermediate event dan basic event. Sedangkan untuk symbol 

gerbang, menyatakan hubungan kejadian input yang mengarah pada kejadian 

output. Hubungan tersebut dimulai dari top event sampai ke event yang paling 

mendasar. Contoh dari symbol gerbang adalah AND dan OR. 

Tahapan ketiga yaitu mencari minimal cut set. Mencari minimal cut set 

merupakan analisa kualitatif yang mana dipakai Aljabar Boolen. Aljabar Boolen 

merupakan aljabar yang dapat digunakan untuk melakukan penyederhanaan atau 

menguraikan rangkaian logika yang rumit dan kompleks menjadi rangkaian yang 

lebih sederhana (widjanarka, 2006:73) 

Langkah terakhir yaitu melalukan analisa kuantitaif, yang mana dipakai 

teori realibilitas untuk menyelesaikannya. Keandalan/Realibility dapat 

didefinisikan sebagai nilai probabilitas bahwa suatu komponen atau suatu system 

akan sukses menjalani fungsinya, dalam jangka waktu dan kondisi operasi 

tertentu. Keandalan bernilai antara 0-1, dimana nilai 0 menunjukkan system gagal 

menjalankan fungsi dan 1 menunjukkan siatem 100% berfungsi. 

Penyelesaian analisa pohon kegagalan. Di dalam menyelesaikan analisa 

pohon kegagalan dilakukan dialkukan tahapan sebagai berikut : 
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1) Mengubah logika pohon kegagalan menjadi persamaan Boolen 

2) Menyederhanakan (mereduksi) persamaan Boolen menjadi bentuk 

sederhana. 

Gambar 2.3 Simbol Dalam FTA 

              

Istilah-istilah dalam FTA (Akagamis, 1999), Yaitu : 

a. Event  

Penyimpangan yang tidak digunakan/diharapkan dari suatu 

keadaan normal pada suatu komponen dari system. 

 

b. Top event 

Kejadian yang tidak dikehendaki pada “puncak” yang akan 

diteliti lebih lanjut kearah kejadian dasar lainnya dengan 

menggunakan gerbang-gerbang logika untuk menentukan 

penyebab dan kekerapannya. 

c. Logic gate 

http://2.bp.blogspot.com/-FJp1AH59b54/T6dq3w6MWAI/AAAAAAAAAdo/K_iSogxLV0M/s1600/f.JPG
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Hubungan secara logika antara input (kejadian yang 

dibawah).Hubungan logika ini dinyatakan dengan gerbang AND 

(dan) atau gerbang OR (atau). 

d. Transferred event 

Segitiga yang digunakan transfer. Symbol ini menunjukkan 

bahwa uraian lanjutan kejadian berada dihalaman lain. 

e. Undeveloped event 

Kejadian dasar (basic event) yang tidak akan 

dikembangkan lebi jauh karena sudah tersedianya informasi. 

f. Basic event 

Kejadian yang tidak diharapkan yang dianggap sebagai 

penyebab dasar sehingga tidak perlu dilakukan analisa lebih lanjut. 

2.12.2 Manfaat Metode Fault Tree Analysis (FTA) 

 

a. Dapat menetukan faktor penyebab yang kemungkinan besar 

menimbulkan kegagalan. 

b. Menetukan tahapan kejadian yang kemungkinan besar sebagai 

penyebab kegagalan. 

c. Menganalisa kemungkinan sumber-sumber risiko sebelum 

kegagalan timbul. 

d. Menginvestigasi suatu kegagalan. 

 

2.12.3 Kelebihan dari metode Fault Tree Analysis adalah: 

a. Mudah menjelaskan semua perbedaan interaksi penyebab untuk 

menghasilkan kerugian. 

b. Penyebab dasar dan logis dalam penyebab kerugian bisa 

dimengerti. 

c. Dapat membuat tindakan pencegahan yang tepat untuk 

mengeliminir penyebab dasar sehingga kerugian yang sama tidak 

akan muncul lagi. 

d. Dapat menghitung evaluasi kualitatif dan kuantitatif dari kerugian. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Identifikasi Masalah 

Metodologi penelitian adalah salah satu cara dalam penelitian yang 

menjabarkan tentang seluruh isi penelitian dari teknik pengumpulan data sampai 

pada pengolahan data. Untuk mencapai hasil yang baik dalam penelitian, perlu 

dibuat urutan langkah - langkah penelitian yang jelas dan sistematis. Hal ini 

tentunya akan memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian, pengolahan 

data dan melakukan analisis serta bermanfaat untuk keperluan wawasan penelitian 

selanjutnya.  

Dalam tahap ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang dihadapi, 

yaitu berapa tingkat produktivitas tenaga kerja departemen human resources saat 

ini, berapa nilai bobot dari masing – masing rasio, dan rasio mana yang memiliki 

nilai terendah. 

 

 

 



41 
 

 
 

 

3.2  Objek Penelitian  

 Obyek penelitian dilaksanakan di PT. XYZ. Pada penelitian ini, yang 

menjadi obyek penelitian adalah pada departemen produksi. 

3.3 Pengumpulan Data 

Data yang didapatkan diperusahaan dikelompokan menjadi dua macam, 

yaitu data umum dan data khusus. Adapun data-data yang digunakan adalah 

sebagai berikut :  

1. Data Umum  

Data umum disini merupakan data yang berhubungan langsung dengan 

pengolahan data. Adapun data - data umum yang diperlukan dalam 

laporan penelitian ini adalah gambaran umum perusahaan.  

2. Data Khusus  

Data khusus merupakan data yang berhubungan langsung dengan 

pembahasan dan pengolahan data. Memperoleh data ini dengan melakukan 

pengamatan dan melakukan pengumpulan data berupa data produktivitas 

tenaga kerja aktual, data total tenaga kerja, data jumlah absensi tenaga 

kerja, data jam tenaga kerja, data jam lembur aktual, data jam rencana 

lembur.  

3.3.1  Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan 

departemen yang bersangkutan (Departemen Human Resources) 
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dengan mengamati dan mencatat aktifitas yang dilakukan 

perusahaan. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen, 

buku - buku perpustakaan maupun buku ilmiah guna 

mendukung teori yang digunakan dan pembahasan dengan 

penyelesaian masalah. Data sekunder ini meliputi data dari 

dokumen instansi yang bersangkutan, dan data gambaran umum 

perusahaan. 

3.3.2  Metode Pengumpulan Data 

1.  Studi Pustaka 

 Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh teori yang akan 

digunakan dalam analisis kasus. Dasar teori yang diperoleh dari 

literatur, referensi, maupun karya tulis lain yang mendukung 

permasalahan yang akan diteliti. 

2. Studi Lapangan 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung maupun tidak langsung ke 

departemen yang bersangkutan, data - data didapat dengan cara : 

a. Wawancara Terhadap Perusahaan 

Cara ini dilakukan dengan berdiskusi dengan pihak - pihak yang 

berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti untuk 

menghasilkan suatu yang terbaik untuk mencapai tujuan. 

b. Pengamatan Langsung (Observasi) 
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Pengamatan ini dilakukan untuk mendapatkan data - data 

kondisi instansi yang bersangkutan dilakukan dengan cara 

pengamatan dan pencatatan langsung terhadap obyek, 

melakukan pengamatan langsung terhadap proses pengumpulan 

data produktivitas 

c. Literatur Data Perusahaan 

Data - data lain yang diperlukan dalam penelitian ini didapatkan 

dari literatur yang ada di perusahaan meliputi sejarah berdirinya 

perusahaan, visi misi perusahaan, dan informasi lain yang 

dibutuhkan. 

3.4 Pengolahan Data 

1. Pengolahan Data Dengan Metode OMAX (Objective Matrix) 

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi, efektifitas 

dan produktivitas tenaga kerja yang ada diperusahan. 

Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang digunakan dalam pengolahan 

data adalah sebagai berikut : 

1. Pembuatan Standar Matriks 

2. Pengoperasian Matriks OMAX 

3.5 Analisa Hasil 

Dari pengolahan data yang telah dilakukan, kemudian hasilnya dianalisa 

untuk mengetahui seberapa besar tingkat produktivitas tenaga kerja perusahaan 

pada periode tersebut. Kemudian dari hasil perhitungan akan diketahui nilai bobot 

dan nilai dari masing – masing rasio produktivitas. 

3.6 Kesimpulan dan Saran 
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Setelah mendapatkan suatu analisis data dari penelitian ini, maka dapat 

diperoleh kesimpulan dari pengukuran produktivitas departemen produksi dengan 

metode Objective Matrix (OMAX), kemudian dapat pula disarankan pada 

perusahaan untuk perbaikan yaitu dengan menerapkan strategi rekomendasi 

peningkatan produktivitas yang telah di analisis dengan metode Fault Tree 

Analysis (FTA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

 

Gambar 3.1 Diagram Metode Penelitian 

 

MULAI 

Observasi Studi Pustaka 

Perumusan Masalah 

 
1. Berapakah nilai indikator produktivitas pada bulan Juli-Desember departemen produksi dengan metode Objective Matrix 

(OMAX) pada PT. XYZ? 

2. Rasio produktivitas manakah yang memiliki nilai terendah? 

3. Bagaimana strategi rekomendasi peningkatan produktivitas departemen produksi pada PT. XYZ? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui nilai indikator produktivitas pada bulan Juli-Desember departemen produksi dengan metode Objective 

Matrix (OMAX) pada PT. XYZ saat ini. 

2. Untuk mengetahui rasio produktivitas yang memiliki nilai terendah. 

3. Untuk memberikan rekomendasi strategi peningkatan produktivitas pada departemen produksi di PT. XYZ. 

Pengumpulan Data 

1. Data Total Tenaga Kerja  4. Data jam lembur kerja 

2. Data Jumlah Tenaga Kerja Absen 5. Data jam rencana lembur  

3. Data Jam Tenaga Kerja 

 

Studi Literatur 
1. Metode Objective Matrix (OMAX) 
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Gambar 3.2 Langkah Penelitian 

Rumusan Maslah 

Studi Literatur 

Identifikasi Metode Pemecahan Masalah 

Identifikasi Kriteria Produktivitas 

Pengumpulan Dan Pengolahan Data 

Pengukuran Nilai Produktivitas Setiap Kriteria 

Penentuan Target Dan Bobot 

Penentuan Performansi Standar Dan Skala Performansi 

Pengukuran Index Produktivitas 

Analisis Produktivitas Menggunakan 

Metode FTA 

Kesimpulan Dan Saran 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Profile Perusahaan 

Nama Perusahaan  : PT. XYZ 

Kantor/ Pabrik : Jl. Raya Serang KM. 24. Balaraja Barat, Tangerang. 

 

Gambar 4.1 Lokasi Perusahaan 

Sumber : Google Map 

 

4.1.2 Sejarah Umum Perusahaan 

PT. XYZ bergerak dibidang pembuatan Trolly Shopping Cart yang berdiri pada 

tahun 2010. PT. XYZ ini sudah mengembangkan bisnisnya menjadi lebih luas 

dengan menambah produk yang dibuatnya, sebelumnya PT. XYZ ini hanya 
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memproduksi Trolly model biasa, namun sekarang mereka memproduksi dengan 

banyak jenis Trolly berbagai ukuran. 

4.1.3 Visi, Misi dan Struktur Perusahaan 

Sebagai perusahaan yang menjadikan inovasi landasan untuk terus tumbuh dan 

berkembang, PT. XYZ berkomitmen hanya memberikan yang terbaik. 

a. Visi Perusahaan 

Menjadi pemimpin pasar dalam industri bahan Manufaktur market shop di 

Indonesia dan menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan di dunia 

internasional. 

b. Misi Perusahaan 

- Mengembangkan bisnis dengan terus menerus membangun pasar dan 

mengembangkan produk, meningkatkan kapasitas dan terus meningkatkan 

kualitas dan pelayanan untuk memberikan kepuasan pada konsumen. 

- Meningkatkan nilai perusahaan jangka panjang melalui pengelolaan investasi. 

- Memberikan nilai tambah bagi pelanggan, pemegang saham, karyawan dan 

masyarakat, sejalan dengan pertumbuhan perusahaan. 
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi dan Manajemen PT. XYZ 

 

Secara singkat, tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Direktur Utama 

- Menentukan kebijakan dan rencana kerja perusahaan 

- Memberi koordinasi dan instruksi khusus kepada masing-masing bagian 

- Memberi petunjuk, membimbing, dan mengarahkan karyawan dalam 

melaksanakan operasi perusahaan. 

2. Wakil Direktur 

- Bertugas sebagai assisten pimpinan yang mempunyai tugas dan tanggung 

jawab terhadapt perusahaan baik intern maupun ekstern 

- Memiliki wewenang untuk memberikan tugas kepada semua bagian yang 

ada dibawah kekuasaannya. 

3. Direktur Produksi 
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Bertugas mengelola atau mengurus dan merawat sumber daya manusia atau 

tenaga pekerja serta produk yang dihasilkan. 

4. Direktur Keuangan 

Bertugas untuk melakukan pengimputan purchase  dan sales order yang 

dilakukan pimpinan perusahaan kedalam transaksi pembelian dan penjualan, 

mencetak faktur, laporan pembelian dan penjualan. 

5. Direktur Pengiriman 

Terdiri dari supir dan staff angkut barang yang bertugas melakukan 

pengepakan barang dan pengiriman barang sehingga sampai ketempat 

pelanggan. 

4.1.4 Waktu Kerja 

Hari kerja PT. XYZ adalah hari senin sampai jumat. Untuk sabtu dan 

minggu libur. Jika memerlukan lembur perusahaan melakukan kebijakan hanya 

terjadi pada hari sabtu dan minggu tidak sampai malam hari. Karena sudah 

menjadi ketentuan dari perusahaan sendiri. Waktu bekerja dibagi dalam satu 

Shift yaitu sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 Jadwal Kerja Pada PT. XYZ 

Hari Masuk 
Istirahat ke-1 Istirahat ke-2 Istirahat ke-3 

Keluar 
(10 menit) (60 menit) (15 menit) 

Senin 8.00 10.00 - 10.10 12.00 - 13.00 15.00 - 15.15 17.00 

Selasa 8.00 10.00 - 10.10 12.00 - 13.00 15.00 - 15.15 17.00 

Rabu 8.00 10.00 - 10.10 12.00 - 13.00 15.00 - 15.15 17.00 

Kamis 8.00 10.00 - 10.10 12.00 - 13.00 15.00 - 15.15 17.00 

Jum'at 8.00 10.00 - 10.10 11.30 - 13.00 - 17.00 

Sabtu LIBUR 

Minggu LIBUR 

Sumber: Data Perusahaan 
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4.1.5 Proses Produksi 

Proses produksi adalah proses pembentukan bahan mentah (row material) 

menjadi produk yang siap untuk di proses dan di rakit pada tahap selanjutnya. 

Pada PT. XYZ dalam proses produksi komponen mesin di kelompokan menjadi : 

1.  Tahap Desain  

Tahap mengambar desain disesuaikan oleh permintaan konsumen dengan 

kata lain konsumen memberikan desain yang telah dibuat menggunakan 

gambar teknik kemudian akan diperiksa untuk dibuat dengan sesuai 

permintaan yang telah di desain konsumen.  

2.  Tahap Verifikasi  

Gambar yang telah dibuat di periksa kembali berdasarkan kebutuhan produk 

melalui pemilihan material berdasarkan kegunaan produk serta fungsi lalu 

dibuat skema pengerjaan produk dan pemesanan material.  

3.  Tahap Proses Produksi  

Setelah skema pengerjaan dan material diterima oleh departemen produksi, 

produk dibuat berdasarkan gambar serta melihat batas toleransi kesalahan 

sesuai dengan gambar.  

4.  Proses Finishing  

Setelah produk telah selesai dibuat, dikirim ke bagian finishing untuk proses 

selanjutnya.  

5.  Proses Quality Control  

Pada proses ini meliputi pengecekan produk yang telah dibuat agar sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan. 

4.2 Pengumpulan Data 

Data-data yang dibutuhkan pada pengukuran produktivitas OMAX meliputi : 
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1. Data Produk Aktual 

2. Data Rencana Produksi 

3. Data Produk Cacat 

4. Data Total Tenaga Kerja 

5. Data Jumlah Absensi Tenaga Kerja 

6. Data Pemakaian Kwh Listik 

7. Data Jam Tenaga Kerja 

8. Data Jam Lembur Aktual 

9. Data Jam Rencana Lembur 

Data yang akan dilakukan pengukuran produktivitas adalah data bulan Juli-

Desember 2014. 

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 produk yang harus 

diproduksi pada tahun 2014. 

 

Tabel 4.2 Data Hasil Produksi Tahun 2014. 

Periode 
Jumlah  

Produksi Aktual 

Jumlah  

Rencana Produksi 

Juli 2014 1.473 1.938 

Agustus 1.783 1.550 

September 1.575 1.500 

Oktober 1.705 1.783 

November 1.650 1.800 

Desember 1.628 1.938 

      Sumber: Data Perusahaan 
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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 pada tahun 2014. Data 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 Data Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2014 

Periode 
 

Jumlah 

Tenaga Kerja 

 

Jumlah 

Tenaga Kerja Absen 

Juli 2014 78 3 

Agustus 78 3 

September 78 9 

Oktober 84 9 

November 84 9 

Desember 84 9 

          Sumber: Data Perusahaan 

4.2.3 Data Produk Cacat 

Data reject yang digunakan yaitu jumlah produk reject yang dihasilkan pada 

departemen produksi setiap 1 bulan pada tahun 2014. 

Tabel 4.4 Data Produk Cacat Tahun 2014 

Periode 
Jumlah  

Produk Cacat 

Juli 2014 163 

Agustus 180 

September 158 

Oktober 135 

November 165 

Desember 145 

            Sumber: Data Perusahaan 

4.2.4 Data Waktu Tenaga Kerja 

Data jam tenaga kerja merupakan total jam kerja yang digunakan operator/tenaga 

kerja selama 1 (satu) bulan. Data yang digunakan yaitu data jam tenaga kerja 

pada tahun 2014. 
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Tabel 4.5 Data Jam Tenaga Kerja Tahun 2014. 

Periode 
Waktu  

Tenaga Kerja 

Juli 12.456 

Agustus 12.456 

September 12.408 

Oktober 13.368 

November 13.368 

Desember 13.368 

          Sumber: Data Perusahaan 

4.2.5 Data Jam Lembur 

Data jam kerja lembur yang diperoleh yaitu jam kerja lembur aktual dan jam 

rencana lembur di departemen produksi pada tahun 2014. 

Tabel 4.6 Data Jam Lembur Tahun 2014. 

Periode 
Jam  

Rencana Lembur 

Jam 

 Lembur Aktual 

Juli 2014 18 25 

Agustus 18 20 

September 20 23 

Oktober 20 24 

November 20 24 

Desember 20 23 

       Sumber: Data Perusahaan 

4.2.6 Data Pemakaian Listrik 

Data pemakaian listrik yang diperoleh yaitu data Kwh listrik pada departemen 

produksi pada tahun 2014. 

Tabel 4.7 Data Jumlah Pemakaian Listrik Tahun 2014. 

Periode 
Jumlah  

Kwh Listrik 

Juli 2014 3.039 

Agustus 2.470 

September 1.767 

Oktober 2.956 

November 3.048 

Desember 2.916 

         Sumber:  Data Perusahaan 
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4.3 Pengolahan Data 

Pada penerapan pengukuran produktivitas OMAX ini, Penulis membagi menjadi dua 

tahapan yaitu tahap pembuatan standar matriks OMAX dan tahap pengoperasian matriks 

OMAX : 

4.3.1 Tahap Pembuatan Standar Matrix OMAX 

Pada tahap ini merupakan tahap awal dalam melakukan pengukuran 

produktivitas dengan metode OMAX. Pada tahap ini akan menentukan standar 

matrix yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Dalam menentukan 

standar matriks terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu 

menentukan kriteria/rasio, perhitungan rasio, nilai sasaran pencapaian 3, 10, dan 

0, menentukan sasaran jangka pendek, dan menentukan bobot tiap kriteria/rasio 

yang diukur. 

1. Menentukan Kriteria Dan Perhitungan Rasio  

Dalam menetapakan kriteria ini ada beberapa hal yang perlu 

dipertimbangkan, antara lain : 

 Diharapkan dapat mengarahkan perhatian dengan langkah yang lebih baik, 

bila kriteria jumlahnya sedikit. kriteria yang tidak diperlukan hanya 

merupakan pemborosan dalam hal ini diperlukan analisis yang cukup baik, 

apakah kriteria akan dikombinasikan atau dihilangkan. 

 Menitik beratkan pada pengukuran yang sedang dijalankan. Biasanya 

kriteria dalam matriks menggunakan rasio yang telah dipantau oleh 

perusahaan, dalam manganalisis kriteria yang mungkin diperlukan, ada 

beberapa kategori yang perlu diperhatikan, yaitu Efisiensi, Efektivitas, dan 

Inferensial.  
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Adapun kriteria - kriteria saat ini yang paling dominan mempengaruhi tingkat 

produktivitas antara lain:  

a. Kriteria Efisiensi, menunjukan bagaimana penggunaan sumber daya 

perusahaan, seperti tenaga kerja, energi, material yang sehemat mungkin. 

Adapun yang termasuk pada kriteria ini antara lain :  

          
                            

                        
 

          
                              

                        
 

Ket:  

 Jumlah Produk Aktual : Jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan 

selama satu bulan. 

 Waktu Kehadiran Tenaga Kerja : Jumlah tenaga kerja yang masuk dikali 

dengan jam kerja selama satu bulan. 

 Jumlah Kwh Listrik : Jumlah pemakaian listrik yang digunakan untuk 

memproduksi produk selama satu bulan.  

b. Kriteria Efektivitas, menunjukan bagaimana perusahaan mencapai hasil bila 

dilihat dari sudut waktu, akurasi dan kualitasnya, yang termasuk pada kriteria 

ini antara lain :  

          
                            

                      
 

          
                                

                            
 

Ket: 

 Rencana Produk : Jumlah produk yang direncanakan oleh perusahaan dalam 

waktu satu bulan. 
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 Jumlah Produk Cacat : Jumlah produk cacat yang dihasilkan perusahaan 

selama satu bulan.  

c. Kriteria Inferensial, menunjukan suatu kriteria yang tidak secara langsung 

mempengaruhi produktivitas tetapi bila diikut sertakan dalam matrix dapat 

membantu memperhitungkan variabel yang mempengaruhi faktor – faktor 

mayor, yang termasuk pada kriteria ini antara lain:  

          
                       

                        
 

          
                               

                        
 

Ket: 

 Total Jam Lembur Aktual : Jumlah jam lembur yang terpakai selama satu 

bulan. 

 Total Jam Rencana Lembur: Jumlah jam lembur yang direncanakan 

perusahaan selama satu bulan.  

 Jumlah Absensi Tenaga Kerja: Jumlah tenaga kerja yang tidak masuk selama 

satu bulan. 

 Total Karyawan : Jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan.  

Setelah menentukan jenis – jenis kriteria/rasio produktivitas yang akan diukur, 

maka langkah selanjutnya melakukan perhitungan kriteria/rasio produktivitas 

tersebut. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui nilai dari tiap – tiap rasio 

yang telah ditentukan. Nilai - nilai rasio tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini:                      
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Tabel 4.8 Data Perusahaan Tahun 2014 

Satuan Unite Jam Org Kwh 

Periode 

Jumlah 

Produk 

Aktual 

Total 

Produk 

Cacat 

Rencana 

Produksi 

Waktu 

Tenaga 

Kerja 

Jam 

Lembur 

Aktual 

Jam 

Rencana 

Lembur 

Total 

Kerja 

Absen 

Total 

Tenaga 

Kerja 

Jam 

Kwh 

Listrik 

Juli 2014 1.473 163 1.938 12.456 25 18 3 78 3.039 

Agustus 1.783 180 1.55 12.456 20 18 3 78 2.47 

September 1.575 158 1.5 12.408 23 20 9 78 1.767 

Oktober 1.705 135 1.783 13.368 24 20 9 84 2.956 

November 1.65 165 1.8 13.368 24 20 9 84 3.048 

Desember 1.628 145 1.938 13.368 23 20 9 84 2.916 

Rata-rata 1.636 158 1.752 12.904 23 19 7 81 2.699 

Terendah 1.473 135 1.5 12.408 20 18 3 78 1.767 

Tertinggi 1.783 180 1.938 13.368 25 20 9 84 3.048 

Sumber: Data Perusahaan 

Tabel 4.9 Data Perhitungan Rasio Produktivitas Tahun 2014. 

Satuan JPA/WTK JPA/JKL JPA/RP JP-PC/JPP JLA/JRL TKA/TTK 

Periode Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 

Juli 2014 0.12 0.48 76.01 0.889 138.89 3.85 

Agustus 0.14 0.72 115.03 0.899 111.11 3.85 

September 0.13 0.89 105.00 0.900 115.00 11.54 

Oktober 0.13 0.58 95.63 0.921 120.00 10.71 

November 0.12 0.54 91.67 0.900 120.00 10.71 

Desember 0.12 0.56 84.00 0.911 115.00 10.71 

Rata-rata 0.13 0.63 94.56 0.903 120.00 8.56 

Terendah 0.12 0.48 76.01 0.889 138.89 3.85 

Tertinggi 0.14 0.89 115.03 0.921 111.11 11.54 

 

Ket : 

 JPA  : Jumlah Produk Aktual   JLA  : Jam Lembur Aktual 

 TPC  : Total Produk Cacat        JRL  : Jam Rencana Lembur 

 RP  : Rencana Produksi          TKA  : Tenaga Kerja Absen 

 WKT : Waktu Tenaga Kerja       JKL : Jumlah Kwh Listrik 

 TTK  : Total Tenaga Kerja 

 

Contoh perhitungan Rasio 1 pada Bulan Juli: 
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 Contoh perhitungan Rasio 2 pada Bulan Agustus:  

          
                              

                        
 

                                 
     

    
       

Contoh Perhitungan Rasio 3 pada Bulan September:   

          
                            

                        
 

                                         
     

   
       

Contoh perhitungan Rasio 4 pada Bulan Oktober:    

          
                                

                            
 

                                           
        

    
        

Contoh perhitungan 5 Rasio pada Bulan November:    

          
                       

                        
 

                                           
  

  
       

Contoh perhitungan Rasio 6 pada Bulan Desember:    

          
                               

                        
 

                                              
 

  
       

 

Setelah diperoleh nilai rasio yang akan dilakukan pengukuran, selanjutnya nilai 

tersebut dimasukan ke dalam kolom nilai aktual pada matriks standar untuk dilakukan 

pengukuran produktivitas OMAX.  

 

2. Menentukan Nilai Standar Awal (Skor 3) dan Nilai Terendah (Skor 0) 

Setelah kriteria - kriteria ditentukan maka matriks sasaran (Objective 

Matrix) mulai dapat dibentuk, mulai dari tingkat standarnya (skor 3) 

dijadikan tahap awal yang menunjukan rata - rata nilai rasio dari setiap 

kriteria pada bulan Juli-Desember tahun 2014. Sedangkan untuk skor 0 
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adalah merupakan nilai terburuk dari rasio/kriteria yang pernah dicapai pada 

bulan Juli-Desember tahun 2014. Berikut ini adalah tabel nilai standar awal 

dan nilai terendah : 

Tabel 4.10 Nilai Standar Awal, Sasaran Akhir, dan Nilai Terendah 

 

Rasio Nilai Standar Awal 

(rata-rata nilai tiap rasio) 

Nilai Terendah 

(Skor 0) 

Rasio 1 0.13 Unit/Jam 0.12 Unit/Jam 

Rasio 2 0.63 Unit/Jam 0.48 Unit/Jam 

Rasio 3 94.56 % 76.01 % 

Rasio 4 0.903% 0.889 % 

Rasio 5 120.00% 138.89 % 

Rasio 6 8.56 % 3.85 % 

 

3. Menetapkan Sasaran Akhir (Skor 10) 

Sasaran akhir atau target yang ingin dicapai adalah berdasarkan kebijakan 

dan kemampuan dari perusahaan PT. XYZ. Berikut adalah target – target 

yang dimaksud : 

 

 Rasio 1  

Sasaran yang diinginkan PT. XYZ untuk rasio 1 adalah adanya perbaikan waktu 

pemakaian tenaga kerja sebesar 20% dari nilai tertinggi bulan Juli-Desember 

tahun 2014. 

 Rasio 2  

Sasaran yang diinginkan PT. XYZ adalah adanya perbaikan energi sebesar 

80% dari nilai tertinggi bulan Juli-Desember tahun 2014. 

 Rasio 3  
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Target yang dinginkan PT. XYZ untuk rasio 3 adalah 100%, sehingga apa 

yang direncanakan dapat tercapai sesuai sasaran/order. 

 Rasio 4  

Sasaran yang diinginkan PT. XYZ adalah 0 %, yaitu produk cacat dapat 

dikurangi seminimal mungkin, jika perlu tidak ada produk cacat. Untuk itu 

angka 0 dimasukan ke dalam baris skor 10. 

 Rasio 5  

Perusahaan menginginkan persentase jam lembur 100%, yaitu jam lembur 

aktual sesuai jam lembur yang direncanakan. 

 Rasio 6  

Target yang diinginkan perusahaan adalah 0%, karena semakin sedikit 

jumlah tenaga kerja yang absen semakin cepat dan efisien dalam melakukan 

produksi. 

Berikut dapat dilihat nilai target/sasaran akhir dari masing - masing rasio 

produktivitas, pada tabel dibawah ini:  

 

Tabel 4.11 Hasil Rekapitulasi Target Akhir Tiap – Tiap Rasio 

Rasio Nilai Target Akhir 

Rasio 1 0,20 Unit/Jam 

Rasio 2 0,80 Unit/Jam 

Rasio 3 100% 

Rasio 4 0 % 

Rasio 5 100% 

Rasio 6 0 % 

  Sumber: Data Perusahaan 
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4. Menetapkan Nilai Bobot 

Bobot merupakan derajat kepentingan dari kriteria yang dinyatakan dalam 

satuan persen (%), total bobot dari semua kriteria bernilai 100%. Proses 

penentuan target dan bobot diperoleh dari hasil wawancara dengan staff 

departemen produksi dan sudah ditentukan oleh perusahaan. 

Berikut dapat dilihat nilai bobot dari tiap-tiap rasio produktivitas, pada table dibawah 

ini: 

 

Tabel 4.12 Hasil Rekapitulasi Bobot Tiap-tiap Rasio Tahun 2014. 

Rasio Bobot Prioritas 

Rasio 1 0.19 1 

Rasio 2 0.18 2 

Rasio 3 0.18 3 

Rasio 4 0.17 4 

Rasio 5 0.15 5 

Rasio 6 0.13 6 

  Sumber: Data Perusahaan 

Langkah – langkah dalam pembuatan standar matriks OMAX telah dilakukan diatas, dengan 

demikian telah didapat standar matrix untuk melakukan pengoperasian matriks OMAX.  

4.3.2 Tahap Pengoperasian Matrix 

Tahap pengoperasian matriks OMAX adalah dimana dilakukan pengukuran/ 

penilaian produktivitas terhadap tiap - tiap nilai rasio produktivitas PT. XYZ 

pada bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Desember 2014. Adapun perhitungan 

rasio produktivitas dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 Data Perusahaan Tahun 2014 

Satuan Unite Jam Org Kwh 

Periode 

Jumlah 

Produk 

Aktual 

Total 

Produk 

Cacat 

Rencana 

Produksi 

Waktu 

Tenaga 

Kerja 

Jam 

Lembur 

Aktual 

Jam 

Rencana 

Lembur 

Total 

Kerja 

Absen 

Total 

Tenaga 

Kerja 

Jam 

Kwh 

Listrik 

Juli 2014 1.473 163 1.938 12.456 25 18 3 78 3.039 

Agustus 1.783 180 1.55 12.456 20 18 3 78 2.47 

September 1.575 158 1.5 12.408 23 20 9 78 1.767 

Oktober 1.705 135 1.783 13.368 24 20 9 84 2.956 

November 1.65 165 1.8 13.368 24 20 9 84 3.048 

Desember 1.628 145 1.938 13.368 23 20 9 84 2.916 

Rata-rata 1.636 158 1.752 12.904 23 19 7 81 2.699 

Terendah 1.473 135 1.5 12.408 20 18 3 78 1.767 

Tertinggi 1.783 180 1.938 13.368 25 20 9 84 3.048 

Sumber: Data Perusahaan 

Tabel 4.14 Data Perhitungan Rasio Produktivitas Tahun 2014 

Satuan JPA/WTK JPA/JKL JPA/RP JP-PC/JPP JLA/JRL TKA/TTK 

Periode Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 

Juli 2014 0.12 0.48 76.01 0.889 138.89 3.85 

Agustus 0.14 0.72 115.03 0.899 111.11 3.85 

September 0.13 0.89 105.00 0.900 115.00 11.54 

Oktober 0.13 0.58 95.63 0.921 120.00 10.71 

November 0.12 0.54 91.67 0.900 120.00 10.71 

Desember 0.12 0.56 84.00 0.911 115.00 10.71 

Rata-rata 0.13 0.63 94.56 0.903 120.00 8.56 

Terendah 0.12 0.48 76.01 0.889 138.89 3.85 

Tertinggi 0.14 0.89 115.03 0.921 111.11 11.54 

 

Ket : 

 JPA  : Jumlah Produk Aktual   JLA  : Jam Lembur Aktual 

 TPC  : Total Produk Cacat        JRL  : Jam Rencana Lembur 

 RP  : Rencana Produksi          TKA  : Tenaga Kerja Absen 

 WKT : Waktu Tenaga Kerja       JKL : Jumlah Kwh Listrik 

 TTK  : Total Tenaga Kerja 
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Tabel 4.15 Perhitungan Produktivitas OMAX PT. XYZ Bulan Juli Tahun 2014 

Perhitungan Produktivitas Bulan Juli 2014 
      Kriteria EFISIENSI EFEKTIVITAS INFERENSIAL 

  Satuan (Unit/Jam) (Unit/Kwh) (%) 
 

(%) 
 

Score Keterangan Rasio Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 

Nilai Aktual 0.120 0.480 76.01 0.889 1.389 0.038 

Target 0.168 1.602 100 1 1 1 10 Sangat Baik 

Skor Aktual 

0.162 1.463 99.22 0.986 1.029 0.869 9 

Baik 
0.156 1.324 98.45 0.972 1.057 0.739 8 

0.150 1.185 97.67 0.958 1.086 0.608 7 

0.145 1.045 96.89 0.945 1.114 0.478 6 

0.139 0.906 96.11 0.931 1.143 0.347 5 

Sedang 0.133 0.767 95.34 0.917 1.171 0.217 4 

0.127 0.628 94.56 0.903 1.200 0.086 3 

0.125 0.579 88.38 0.898 1.263 0.070 2 
Buruk 

0.122 0.529 82.19 0.894 1.326 0.054 1 

0.120 0.480 76.01 0.889 1.389 0.038 0 Sangat Buruk 

Bobot 0.19 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 

  Skor   0 0 0 0 0 0 

  Nilai Produktivitas 0 0 0 0 0.45 0 

  

       

Indikator  Saat Ini 

       

Pencapaian 0 

 

Contoh Perhitungan Produktivitas OMAX pada Bulan Juli 2014, pada Rasio 1: 

Untuk Mencari Nilai Skor 1 dan 2 dicari Nilai Selisih terlebih dahulu dengan RUMUS: 

 
               

             
               

 
           

 
        

     Untuk Mencari Skor 1 = Nilai 0 + Nilai Selisih, Maka = 0.120+0.0023 = 0.122 

    Untuk Mencari Skor 2 = Nilai 1 + Nilai Selisih, Maka = 0.122+0.0023 = 0.125 

   Untuk Mencari Nilai Skor 4 sampai 9 dicari Nilai Selisih Terlebih dahulu dengan RUMUS: 

 
                

             
               

 
           

 
        

 Untuk Mencari Skor 4 = Nilai 3 + Nilai Selisih, Maka = 0.127+0.0058 = 0.133 
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 Untuk Mencari Skor 5 = Nilai 4+ Nilai Selisih, Maka = 0.133+0.0058 = 0.139 

 Untuk Mencari Skor 6 sampai 9 adalah sama begitu seterusnya. 

Tabel 4.16 Perhitungan Produktivitas OMAX PT. XYZ  Bulan Agustus Tahun 2014 

Perhitungan Produktivitas Bulan Agustus 
2014 

      Kriteria EFISIENSI EFEKTIVITAS INFERENSIAL 

  Satuan (Unit/Jam) (Unit/Kwh) (%) 
 

(%) 
 

Score Keterangan Rasio Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 
Rasio 

4 

Rasio 

5 

Rasio 

6 

Nilai Aktual 0.140 0.720 115.03 0.899 1.111 0.038 

Target 0.168 1.602 100 1 1 1 10 
Sangat 

Baik 

Skor Aktual 

0.162 1.463 99.22 0.986 1.029 0.869 9 

Baik 
0.156 1.324 98.45 0.972 1.057 0.739 8 

0.150 1.185 97.67 0.958 1.086 0.608 7 

0.145 1.045 96.89 0.945 1.114 0.478 6 

0.139 0.906 96.11 0.931 1.143 0.347 5 

Sedang 0.133 0.767 95.34 0.917 1.171 0.217 4 

0.127 0.628 94.56 0.903 1.200 0.086 3 

0.125 0.579 88.38 0.898 1.262 0.070 2 
Buruk 

0.122 0.529 82.19 0.894 1.326 0.054 1 

0.120 0.480 76.01 0.889 1.389 0.038 0 
Sangat 

Buruk 

Bobot 0.19 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 

  Skor 5 3 10 2 7 0 

  Nilai 

Produktivitas 
0.95 0.54 1.8 0.34 1.05 0 

  

       

Indikator  Saat Ini 

       

Pencapaian 4.68 
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Tabel 4.17 Perhitungan Produktivitas OMAX PT. XYZ  Bulan September Tahun 2014 

Perhitungan Produktivitas Bulan September 2014 

      Kriteria EFISIENSI EFEKTIVITAS INFERENSIAL 

  Satuan (Unit/Jam) (Unit/Kwh) (%) 
 

(%) 
 

Score Keterangan Rasio Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 

Nilai Aktual 0.130 0.890 105.00 0.900 1.150 0.115 

Target 0.168 1.602 100 1 1 1 10 Sangat Baik 

Skor Aktual 

0.162 1.463 99.22 0.986 1.029 0.869 9 

Baik 
0.156 1.324 98.45 0.972 1.057 0.739 8 

0.150 1.185 97.67 0.958 1.086 0.608 7 

0.145 1.045 96.89 0.945 1.114 0.478 6 

0.139 0.906 96.11 0.931 1.143 0.347 5 

Sedang 0.133 0.767 95.34 0.917 1.171 0.217 4 

0.127 0.628 94.56 0.903 1.200 0.086 3 

0.125 0.579 88.38 0.898 1.263 0.070 2 
Buruk 

0.122 0.529 82.19 0.894 1.326 0.054 1 

0.120 0.480 76.01 0.889 1.389 0.038 0 Sangat Buruk 

Bobot 0.19 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 

  Skor   3 4 10 2 5 3 

  Nilai Produktivitas 0.57 0.72 1.8 0.34 0.75 0.39 

  

       

Indikator  Saat Ini 

       

Pencapaian 4.57 

 

Tabel 4.18 Perhitungan Produktivitas OMAX PT. XYZ  Bulan Oktober Tahun 2014 

Perhitungan Produktivitas Bulan Oktober 2014 
      Kriteria EFISIENSI EFEKTIVITAS INFERENSIAL 

  Satuan (Unit/Jam) (Unit/Kwh) (%) 
 

(%) 
 

Score Keterangan Rasio Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 

Nilai Aktual 0.130 0.580 95.63 0.921 1.200 0.107 

Target 0.168 1.602 100 1 1 1 10 Sangat Baik 

Skor Aktual 

0.162 1.463 99.22 0.986 1.029 0.869 9 

Baik 
0.156 1.324 98.45 0.972 1.057 0.739 8 

0.150 1.185 97.67 0.958 1.086 0.608 7 

0.145 1.045 96.89 0.945 1.114 0.478 6 

0.139 0.906 96.11 0.931 1.143 0.347 5 

Sedang 0.133 0.767 95.34 0.917 1.171 0.217 4 

0.127 0.628 94.56 0.903 1.200 0.086 3 

0.125 0.579 88.38 0.898 1.263 0.070 2 
Buruk 

0.122 0.529 82.19 0.894 1.326 0.054 1 

0.120 0.480 76.01 0.889 1.389 0.038 0 Sangat Buruk 

Bobot 0.19 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 

  Skor   3 2 4 4 3 3 

  Nilai Produktivitas 0.57 0.36 0.72 0.68 0.45 0.39 

  

       

Indikator  Saat Ini 

       

Pencapaian 3.17 
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Tabel 4.19 Perhitungan Produktivitas OMAX PT. XYZ  Bulan November Tahun 2014 

Perhitungan Produktivitas Bulan November 2014 
      Kriteria EFISIENSI EFEKTIVITAS INFERENSIAL 

  Satuan (Unit/Jam) (Unit/Kwh) (%) 
 

(%) 
 

Score Keterangan Rasio Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 

Nilai Aktual 0.120 0.540 91.67 0.900 1.200 0.107 

Target 0.168 1.602 100 1 1 1 10 Sangat Baik 

Skor Aktual 

0.162 1.463 99.22 0.986 1.029 0.869 9 

Baik 
0.156 1.324 98.45 0.972 1.057 0.739 8 

0.150 1.185 97.67 0.958 1.086 0.608 7 

0.145 1.045 96.89 0.945 1.114 0.478 6 

0.139 0.906 96.11 0.931 1.143 0.347 5 

Sedang 0.133 0.767 95.34 0.917 1.171 0.217 4 

0.127 0.628 94.56 0.903 1.200 0.086 3 

0.125 0.579 88.38 0.898 1.263 0.070 2 
Buruk 

0.122 0.529 82.19 0.894 1.326 0.054 1 

0.120 0.480 76.01 0.889 1.389 0.038 0 Sangat Buruk 

Bobot 0.19 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 

  Skor   0 1 2 2 3 3 

  Nilai Produktivitas 0 0.18 0.36 0.34 0.45 0.39 

  

       

Indikator  Saat Ini 

       

Pencapaian 1.72 

 

Tabel 4.20 Perhitungan Produktivitas OMAX PT. XYZ  Bulan Desember Tahun 2014 

Perhitungan Produktivitas Bulan Desember 2014 
      Kriteria EFISIENSI EFEKTIVITAS INFERENSIAL 

  Satuan (Unit/Jam) (Unit/Kwh) (%) 
 

(%) 
 

Score Keterangan Rasio Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 

Nilai Aktual 0.120 0.560 84.00 0.911 1.150 0.107 

Target 0.168 1.602 100 1 1 1 10 Sangat Baik 

Skor Aktual 

0.162 1.463 99.22 0.986 1.029 0.869 9 

Baik 
0.156 1.324 98.45 0.972 1.057 0.739 8 

0.150 1.185 97.67 0.958 1.086 0.608 7 

0.145 1.045 96.89 0.945 1.114 0.478 6 

0.139 0.906 96.11 0.931 1.143 0.347 5 

Sedang 0.133 0.767 95.34 0.917 1.171 0.217 4 

0.127 0.628 94.56 0.903 1.200 0.086 3 

0.125 0.579 88.38 0.898 1.263 0.070 2 
Buruk 

0.122 0.529 82.19 0.894 1.326 0.054 1 

0.120 0.480 76.01 0.889 1.389 0.038 0 Sangat Buruk 

Bobot 0.19 0.18 0.18 0.17 0.15 0.13 

  Skor   0 2 1 3 5 3 

  Nilai Produktivitas 0 0.36 0.18 0.51 0.75 0.39 

  

       
Indikator  Saat Ini 

       
Pencapaian 2.19 
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Hasil rekapitulasi nilai indikator pencapaian tahun 2014 bisa dilihat pada table 4.21 

Tabel 4.21 Rekapitulasi Nilai Indikator Pencapaian Tahun 2014 

Indikator Pencapaian 

Periode Saat ini 

Juli 2014 0 

Agustus 4.68 

September 4.57 

Oktober 3.17 

November 1.72 

Desember 2.19 

Rata-Rata 2.72 

 

Berikut hasil ringkasan grafik indikator produktivitas PT. XYZ bulan Juli-Desember tahun 

2014 yang bertujuan untuk mempermudah penyampaian informasi. Grafik indikator 

produktivitas dapat dilihat pada diagram 4.3 

 

 

 

Grafik 4.1 Grafik Indikator Produktivitas PT. XYZ bulan Juli-Desember Tahun 2014 

Berikut hasil rekapitulasi pencapaian skor masing-masing tiap rasio dapat dilihat pada 

table 4.22 
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Tabel 4.22 Pencapaian Skor Masing-Masing Rasio 

Pencapaian Skor Masing-Masing Rasio 
    Rasio Rasio 1 Rasio 2  Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 

Satuan (Unit/Jam) (Unit/Kwh) (%) (%) (%) (%) 

Bulan             

Juli 0 0 0 0 0 0 

Agustus 5 3 10 2 7 0 

September 3 4 10 2 5 3 

Oktober 3 2 4 4 3 3 

November 0 1 2 2 3 3 

Desember 0 2 1 3 5 3 

Jumlah 11 12 27 13 23 12 
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BAB V 

ANALISA HASIL 

 

5.1 Analisa Nilai Indikator Produktivitas Bulan Juli-Desember Tahun 

2014 

Analisa pencapaian nilai produktivitas yaitu analisis yang bertujuan untuk 

melihat nilai  produktivitas per bulan di bawah, tepat atau diatas 

performansi standar. Tabel pencapaian nilai produktivitas per bulan dapat 

dilihat pada Tabel 5.1 

Tabel 5.1 Rekapitulasi Nilai Indikator Pencapaian Tahun 2014 

Indikator Pencapaian 

Periode Saat ini 

Juli 2014 0 

Agustus 4.68 

September 4.57 

Oktober 3.17 

November 1.72 

Desember 2.19 

Rata-Rata 2.72 
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Diagram 5.1 Grafik Indikator Produktivitas PT. XYZ bulan Juli-Desember Tahun 

2014 

5.2 Analisis Peningkatan Produktivitas 

Salah satu metode yang dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya 

penurunan produktivitas pada lantai produksi yaitu dengan menggunakan 

metode Fault Tree Analysis (FTA). Pada nilai indicator produktivitas 

terjadi penurunan yang signifikan pada Rasio 1 yang dimulai pada bulan 

September-November padahal pada bulan Agustus terjadi kenaikan yang 

sangat bagus, kemudian pada bulan November terjadi penurunan cukup 

signifikan namun berada pada tingkat sedang. Namun pada bulan 

Desember terjadi peningkatan kembali dikarenakan nilai dari Rasio 1 s/d 

Rasio 6 mengalamai kenaikan yang cukup bagus. Maka dari itu analisis 

yang akan dibahas adalah mengenai Rasio 1 yang mana memiliki skor 

terendah. 
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5.3 Analisa Pencapaian Skor Setiap Rasio 

Analisa pencapaian skor setiap rasio yaitu analisis yang bertujuan untuk 

melihat skor masing-masing kriteria rasio produktivitas di bawah, tepat atau diatas 

performansi standar. Tabel pencapaian skor masing-masing kriteria rasio 

produktivitas per bulan dapat dilihat pada Tabel 4.23. 

Tabel 5.2 Pencapaian Skor Masing-Masing Rasio 

Pencapaian Skor Masing-Masing Rasio 
    Rasio Rasio 1 Rasio 2  Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 

Satuan (Unit/Jam) (Unit/Kwh) (%) (%) (%) (%) 

Bulan             

Juli 0 0 0 0 0 0 

Agustus 5 3 10 2 7 0 

September 3 4 10 2 5 3 

Oktober 3 2 4 4 3 3 

November 0 1 2 2 3 3 

Desember 0 2 1 3 5 3 

Jumlah 11 12 27 13 23 12 

 

5.4 Analisis Peningkatan Produktivitas 

Salah satu metode yang dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya 

penurunan produktivitas pada lantai produksi yaitu dengan menggunakan metode 

Fault Tree Analysis (FTA). Rasio 1 merupakan rasio yang memiliki nilai terendah 

yaitu perbandingan antara total produk yang dihasilkan terhadap waktu tenaga 

kerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan staff di departemen produksi 

penyebab kegagalan ( top event ) dapat dilihat pada Gambar berikut: 

 

 

 



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Penyebab Rendahnya Total Produk Yang Dihasilkan Terhadap 

Waktu Tenaga Kerja 

Setelah menentukan top event dari rendahnya total produk yang dihasilkan 

terhadap waktu tenaga kerja kemudian menentukan penyebab kegagalan dasar ( 

basic event ) dari masing-masing top event, yang diamana penyebab nya ini 

merupakan suatu masalah besar yang harus diselesaikan dengan tindakan yang 

benar. Penjelasan lengkapnya bisa di lihat pada gambar 5.2  dan 5.3 yaitu Strategi 

peningkatan produktvitas dilantai produksi menggunakan Metode Fault Tree 

Analysis (FTA). 
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Gambar 5.2 FTA Total Produk Yang Dihasilkan Tidak Optimal. 
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Gambar 5.3 FTA Waktu Kerja Yang Tidak Efektif. 
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Proses menentukan Top Event dan Basic Event telah diketahui, langkah 

selanjutnya adalah merekomendasikan adanya strategi peningkatan produktivitas 

dari penyebab potensi kegagalan yang menghambat laju peningkatan 

produktivitas dilantai produksi pada Departemen Produksi. Penyebab potensi 

kegagalan rendahnya rasio total produk yang dihasilkan terhadap waktu tenaga 

kerja di departemen produksi membuat pihak perusahaan harus meningkatkan 

koordinasi dan evaluasi pada saat pelaksanaan kegiatan produksi berlangsung. Hal 

ini bertujuan agar produktivitas di departemen produksi dapat meningkat setiap 

periodenya. Ringkasan untuk strategi peningkatan produktivitas rasio 1, total 

produk yang dihasilkan terhadap waktu tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 

berikut: 

Tabel 5.3 Strategi Peningkatan Rasio 1 Total Produk yang Dihasilkan 

Terhadap Waktu Tenaga Kerja 

No. Basic Event Rekomendasi Perbaikan Penanggung Jawab 

1.  

 

Tidak diberlakukan Tata Tertib 

1. Melakukan peningkatan pengawasan 

dengan cara inspeksi mendadak dan 

berkala. 

2. Terdapat instruksi kerja operator harus 

mematuhi peraturan kerja. 

 

 

Kepala Div. PPIC & 

Produksi 

2. Kurangnya Pelatihan Adanya pelatihan kepada operator mengenai 

pentingnya bekerja sesuai dengan SOP. 

3. Operator tidak inisiatif 

membersihkan karena malas 

Adanya instruksi kerja yang mewajibkan setiap 

operator agar selalu merawat mesin dan merawat 

kebersihan lantai produksi. 

 

Kepala Div. PPIC & 

Produksi 

4. Tidak adanya pemeriksaan 

mengenai perawatan mesin 

1. Kepala operator membuat penjadwalan 

perawatan mesin. 

 

Kepala Div. Produksi 
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No. Basic Event Rekomendasi Perbaikan Penanggung Jawab 

  2. Operator melakukan pengecekan 

komponen mesin secara berkala. 

 

Kepala Div. Produksi 

5.  

Staff Logistik kurang 

berpengalaman 

Adanya pelatihan dan pengetahuan kepada staff 

logistic terhadap pemilihan kualitas bahan baku serta 

pengetahuan terhadap pentingnya suatu kualitas 

dibandingkan dengan hanya nilai ekonomis. 

 

 

 

Kepala Div. Logistik & 

QA 6. Kurang selektif dalam 

menentukan supplier 

Melakukan uji coba dengan mengambil sampel 

bahan baku. 

7. Supplier kurang berpengalaman Memilih supplier bahan baku yang dapat dipercaya 

8.  

Sanksi yang kurang tegas 

1. Adanya pertemuan rutin bahwa operator 

wajib mentaati tata tertib kerja. 

2. Adanya teguran kepada operator yang 

kurang disiplin dalam bekerja. 

 

Kepala Div. PPIC & 

Produksi 

9.  

 

 

Faktor K3 kurang diperhatikan 

1. Adanya pelatihan dan pengetahuan kepada 

para pekerja terhadap factor Kesehatan, 

Keaamanan dan Keselamatan kerja. 

2. Terdapat instruksi kerja operator harus 

mematuhi peraturan kerja yaitu dengan 

mengedepankan safety atau keselamatan 

kerja. 

 

 

Kepala Div. Produksi 

 

Keterangan: Pada kolom no 1 atau yang diberi tanda merah, adalah yang paling 

signifikan atau yang paling utama sehingga rekomendasi strategi tersebut yang 

paling penting untuk dilakukan oleh perusahaan untuk dilakukan perbaikan atau 

peningkatan peoduktivitas. 
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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. Nilai indikator produktivitas pada departemen produksi di PT. XYZ dari 

bulan Juli sampai dengan Desember 2014 dengan metode OMAX adalah : 

0, 4.68, 4.57, 3.17, 1.72, dan 2.19 dengan nilai rata - rata 2.72 (berada 

dibawah nilai standar 3,00).  

2. Rasio yang memiliki nilai terendah adalah rasio 1 (jumlah produk aktual/ 

waktu tenaga kerja) karena pada rasio ini terjadi 3 kali penurunan hampir 

disetiap periodenya.  

3. Strategi Rekomendasi peningkatan produktivitas departemen produksi 

terlihat pada table berikut: 
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Tabel 6.1 Strategi Rekomendasi Peningkatan Produktivitas Departemen Produksi  

No. Basic Event Rekomendasi Perbaikan Penanggung Jawab 

1.  

Tidak diberlakukan Tata 

Tertib 

1. Melakukan peningkatan pengawasan dengan 

cara inspeksi mendadak dan berkala. 

2. Terdapat instruksi kerja operator harus 

mematuhi peraturan kerja. 

 

 

Kepala Div. PPIC & 

Produksi 

2. Kurangnya Pelatihan Adanya pelatihan kepada operator mengenai pentingnya 

bekerja sesuai dengan SOP. 

3. Operator tidak inisiatif 

membersihkan karena malas 

Adanya instruksi kerja yang mewajibkan setiap operator 

agar selalu merawat mesin dan merawat kebersihan 

lantai produksi. 

Kepala Div. PPIC & 

Produksi 

4.  

Tidak adanya pemeriksaan 

mengenai perawatan mesin  

1. Kepala operator membuat penjadwalan 

perawatan mesin. 

2. Operator melakukan pengecekan komponen 

mesin secara berkala. 

 

 

Kepala Div. Produksi 

5.  

Staff Logistik kurang 

berpengalaman 

Adanya pelatihan dan pengetahuan kepada staff logistic 

terhadap pemilihan kualitas bahan baku serta 

pengetahuan terhadap pentingnya suatu kualitas 

dibandingkan dengan hanya nilai ekonomis. 

 

 

 

Kepala Div. Logistik 

& QA 6. Kurang selektif dalam 

menentukan supplier 

Melakukan uji coba dengan mengambil sampel bahan 

baku. 

7. Supplier kurang 

berpengalaman 

Memilih supplier bahan baku yang dapat dipercaya 

8.  

Sanksi yang kurang tegas 

1. Adanya pertemuan rutin bahwa operator 

wajib mentaati tata tertib kerja. 

2. Adanya teguran kepada operator yang kurang 

disiplin dalam bekerja. 

 

Kepala Div. PPIC & 

Produksi 

9.  

 

 

Faktor K3 kurang 

diperhatikan 

1. Adanya pelatihan dan pengetahuan kepada 

para pekerja terhadap factor Kesehatan, 

Keaamanan dan Keselamatan kerja. 

2. Terdapat instruksi kerja operator harus 

mematuhi peraturan kerja yaitu dengan 

mengedepankan safety atau keselamatan 

kerja. 

 

 

 

Kepala Div. Produksi 
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Keterangan: Pada kolom no 1 atau yang diberi tanda merah, adalah yang paling 

signifikan atau yang paling utama sehingga rekomendasi strategi tersebut yang 

paling penting untuk dilakukan oleh perusahaan untuk dilakukan perbaikan atau 

peningkatan peoduktivitas. 

6.2  Saran  

Adapun beberapa saran dari penulis yang mungkin dapat dijadikan 

pertimbangan antara lain :  

1. Penelitian selanjutnya lebih menyempurnakan mengenai data – data 

perusahaan yang akan digunakan dalam pengukuran produktivitas metode 

OMAX, supaya dalam pengukurannya lebih akurat dan terarah.  

2. Memberi penyuluhan kepada setiap karyawan diperusahaan betapa 

pentingnya suatu produktivitas.  

3. Diharapkan penilitian selanjutnya dapat lebih memberikan improvement 

terhadap rasio/ nilai yang mengalami penurunan.  

  



DAFTAR PUSTAKA 

 

Agustina, F., & Riana, N.A. (2011). Analisa Produktivitas Dengan Metode Objective  

 Matrix (OMAX) di PT. X, 6(2), 150-158. 

 

Baroto, T. (2002). Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Jakarta: Penerbit Gahlia  

 Indonesia. 

 

Burnham, D.C.  Productivity : An overview, Handbook of Industrial Engeneering. New  

York: Jhon Willey & Son 

  

Gaspersz, V. (2000). Manajemen Produktivitas Total. Jakarta: Gramedia Pustaka  

Utama 

 

Hamidah, N. Deoranto, P., & Astuti, R. (2013). Analisis Produktivitas Menggunakan  

 Metode Objective Matrix (OMAX) (Studi Kasus Pada Bagian Produksi Sari  
 Roti PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk Pasuruan). 

 

Harsono. (1984). Manajemen Pabrik. Jakarta: Ghalia Indonesia. 

 

Kholil, M. (2006). Analisa Pengukuran Produktivitas Model Objective Matrix pada  

 Departemen Produksi Pabrik Furniture Garden PT. QUARTINDO SEJATI  
 FURNITAMA. 

 

Nasution, A.H. (2003). Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Surabaya: Guna 

Widya. 

 

Nurdin, R., & Zabidi, Y. (2008). Analisa Produktivitas Lini Produksi PT XYZ Dengan  
 Menggunakan Metode Objective Matrix (OMAX). 

Ndraha, & Thaliziduhu. (1999). Teori Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: PT 

Rineka Cipta.  

Reksohadiprojo, S., & Gitosudarmo, I. (2000) Manajemen Produksi, Yogyakarta: 

BPFE. 

 

Rosnani, G. (2007). Sistem Produksi. Jakarta: Graha Ilmu Indonesia. 

 

Sadda, N.A, Deoranto, P., & Dewi, I.A. (2012). Analisis Produktivitas Bagian  

 Pengolahan Menggunakan Metode Objective Matrix (OMAX) (Studi Kasus Di  

 Pt. Perkebunan Nusantara Ngrangkah Pawon Kabupaten Kediri). 

 

Sinungan, M. (2000). Produktivitas: Apa dan Bagaimana (2nd ed.). Jakarta: Bumi  

 Aksara. 

 



Sumanth, D. J, (1984). Productivity Engineering and Management. New York:  

 McGraw-Hill.  

  

Supriyono. (1993). Akuntansi Biaya (2nd Ed.). Yogyakarta: BPFE.  

 

Universitas Mercu Buana-Teknik Industri. 2013. Analisa Produktivitas. 

 

 


