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ABSTRAK 

 

PD.SURYA WAHANA MANDIRI merupakan salah satu perusahaan yang 

bergerak dalam produksi pembuatan dinamo starter mobil dengan berbagai tipe, 

Selama ini perusahaan belum pernah mengetahui produktivitas yang dicapai 

karena belum melakukan analisis produktivitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui tingkat produktivitas dan rasio terendah yang ada pada departemen 

produksi. Hasil perhitungan nilai Indeks Produktivitas (IP) dengan metode 

OMAX (Objective Matrix) pada bulan Juli di PD Surya Wahana Mandiri 

mencapai hasil sebesar 2.21, untuk bulan Agustus sebesar 0.62, pada bulan 

September sebesar 2.09, bulan Oktober sebesar 3.33, pada bulan November 

sebesar 1.19, dan pada bulan Desember IP sebesar 1.08. Dengan nilai jumlah rasio 

yang terendah adalah rasio 3 yaitu hasil produksi aktual dibagi total rencana 

produksi. Dengan metode FTA (Fault Tree Analysis) diketahui juga penyebab 

dasar/Basic Event dari menurunnya rasio 3 yaitu :  

1. Perusahaan mementingkan efisiensi dibandingkan dengan kualitas  

2. Jumlah tenaga kerja yang sedikit 

3. Tidak diberlakukannya tata tertib 

4. Tidak adanya pelatihan khusus untuk operator 

5. Tidak adanya koordinasi khusus antara operator dan tim marketing 

6. Tidak adanya gaji overtime (reward) 

7. Target terlalu tinggi 

8. Banyaknya persaingan 

9. Tidak adanya perawatan mesin secara berkala 

10. Tidak selektif dalam memilih supplier 

 

Kata Kunci : Objective Matrix (OMAX), FTA, Indeks Produktivitas, Rasio 

Produktivitas. 

  



v 
 

ABSTRACT 

 

PD.SURYA WAHANA self  is one company that is engaged in the production of 

the magneto ignition with different types, 

During this time the company has never knowing productivity achieved because it 

has not conducted an analysis of productivity. The purpose of this study was to 

determine the level of productivity and the lowest ratios that exist in the 

production department. The result of the calculation of the value of Productivity 

Index (IP) method OMAX (Objective Matrix) in July at PD Surya Wahana 

Mandiri achieve results 2.21, for the month of August amounted to 0.62, in 

September 2.09, in October 3.33, in November 1.19 and in December of IP 1.08. 

With the value of the amount of the lowest ratio is the ratio of 3 is output divided 

by total actual production plan. With the method of FTA (Fault Tree Analysis) is 

also known to cause Basic / Basic Event of a decrease in the ratio 3, namely: 

1. The company is concerned with the efficiency compared to the quality 

2. The number of workers slightly 

3. No enactment of the order 

4. Lack of special training for operators 

5. The absence of a special coordination between the operator and the marketing     

     team 

6. The absence of overtime wages (reward) 

7. Target is too high 

8. The number of competition 

9. The absence of a regular engine maintenance 

10. Do not be selective in choosing suppliers 

 

Keywords: Objective Matrix (OMAX), FTA, Productivity Index, Productivity 

Ratio. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Persaingan bisnis antar perusahaan semakin ketat baik di pasar domestik 

maupun internasional. Setiap perusahaan saling berlomba mendapatkan pasar 

sebanyak - sebanyaknya untuk memasarkan produknya dan menjadi yang 

terdepan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya persaingan perusahaan industri 

khusus nya pada bidang otomotif yang saling bersaing satu sama lainnya, 

Persaingan ini diketahui dari data artikel otomotif yang mengatakan bahwa 

“Indomobil Group terus melakukan ekspansi anak usahanya dengan 

menggelontorkan dana sekitar US$68 juta untuk memperbesar kapasitas delapan 

perusahaan komponen otomotifnya, Komisaris Utama PT Indomobil Internasional 

Tbk Subronto Laras mengatakan ekspansi pabrik komponen merupakan rangkaian 

dari kegiatan meginvestasi Indomobil Group yang telah direncanakan bersama 

kalangan prinsipal Jepang seperti Suzuki, Hino dan Nissan. “Ada sekitar delapan 

perusahaan komponen yang berekspansi. Nilai rata-rata investasi setiap 

perusahaan komponen sekitar US$8,5 juta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

nilai tambah” 
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Ekspansi delapan perusahaan komponen tersebut di antaranya untuk 

memperkuat lini produksi steering system, kaca otomotif, wiper dan dinamo 

starter, karpet mobil hingga transmisi. “Semuanya berekspansi dari yang tadinya 

semi manufacturing hingga sekarang full manufacturing”. 

Hasil produksi kedelapan perusahaan komponen tersebut akan dipasarkan 

untuk kebutuhan produksi pabrikan otomotif (OEM/original equipment 

manufacturers). “Jadi, pasarnya bukan untuk after market,” jelasnya.Ekspansi 

pabrik komponen dinilainya sangat mendesak untuk mendukung investasi yang 

akan dijalankan Nissan Motor Co, Hino, dan Suzuki Motor Co, Sebelumnya 

Nissan berkomitmen menggelontorkan investasi US$400 juta untuk menambah 

kapasitas produksi dari 100.000 unit menjadi 250.000 unit per tahun untuk 

memperkuat produksi, Nissan tertarik berpartisipasi dalam proyek pemerintah 

menggarap mobil hijau (low cost and green car). 

Nissan memastikan Indomobil akan ikut ambil bagian dari rencana 

ekspansi Nissan dengan meningkatkan jaringan dealer lebih dari dua kali lipat 

(111,27%) dari 71 gerai menjadi 150 gerai dengan tambahan tenaga penjualan 

sekitar 9.300 orang pada 2015. Adapun estimasi kebutuhan investasi penambahan 

dealer baru tersebut mencapai Rp1,58 triliun. Perkiraan investasi per dealer 

berkisar Rp20 miliar. PT Hino Motors Sales Indonesia juga menambah investasi 

US$100 juta untuk memperbesar varian kendaraan (line up) dan jaringan 

pemasaran pada tahun ini. “Investasi Suzuki senilai US$760 juta juga jalan terus 

kendali ada sedikit kendala soal kebijakan kenaikan uang muka,” ujar Subronto. 
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Produktivitas merupakan salah satu faktor mendasar yang mempengaruhi 

kinerja kemampuan bersaing pada sebuah industri. Yang dimana dapat diketahui 

bahwa peningkatan produktivitas akan mengurangi waktu pekerjaan dan berarti 

akan mereduksi biaya, khususnya biaya pekerjaan sehingga diperoleh biaya 

produksi minimum untuk mendapatkan harga yang kompetitif . 

PD.SURYA WAHANA MANDIRI yang bergerak dalam produksi 

pembuatan dinamo starter mobil ini berdiri sejak tahun 2010 , perusahaan ini tidak 

hanya bergerak dalam pembuatan dinamo mobil yang hanya memproduksi 1 jenis 

dinamo saja, akan tetapi perusahaan ini memproduksi berbagai macam jenis 

dinamo starter mobil dengan berbagai macam ukuran, perusahaan ini pun tidak 

hanya memasarkan produk nya dikalangan mancanegara saja tetapi sudah pernah 

memasarkan produk nya dikalangan internasional. Di bawah ini adalah hasil dari 

produksi PD.SURYA WAHANA MANDIRI terhitung selama 6 bulan terakhir 

yang dimulai pada bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan 

Desember. 

Tabel 1. 1 Data Produksi Pd.Surya Wahana Mandiri 

Periode 

Jumlah Produksi Actual 

Qty Rp 

Juli 1,192 247,321.82 

Agustus 1,344 197,705.20 

September 1,214 241,733.15 

Oktober 1,025 238,117.56 

November 1,068 207,165.07 

Desember 1,055 219,773.79 



4 
 

 
 

Mengetahui nilai produktivitas sangatlah diperlukan dalam setiap 

perusahaan agar bisa mengetahui seberapa besar produktivitas yang diperoleh 

oleh perusahaan tersebut, yang dimana nilai produktivitas bisa di jadikan sebagai 

ukuran untuk menyatakan bahwa suatu perusahaan meningkat atau menurun 

pendapatan nya.  

Pengukuran nilai produktivitas yang dilakukan pada PD.SURYA 

WAHANA MANDIRI yaitu dengan menggunakan metode OMAX dan setelah di 

lakukan pengukuran produktivitasnya maka dilakukan asumsi dengan 

menggunakan metode FTA (Fault Tree Analysis) , metode OMAX dipilih karena 

metode ini sangatlah tepat untuk membantu menghitung nilai produktivitas yang 

ada dalam sebuah perusahaan, Objective Matrix (OMAX) merupakan suatu sistem 

pengukuran produktivitas parsial yang dikembangkan untuk memantau 

produktivitas di suatu perusahaan atau di tiap bagian saja dengan kriteria 

produktivitas yang sesuai dengan keberadaan bagian tersebut. 

Selain itu metode Fault Tree Analysis (FTA) juga merupakan salah satu 

metode yang dibutuhkan/diperlukan sebagai pengevaluasi masalah yang ada 

dalam perusahaan setelah dilakukan nya pengukuran produktivitas, karena metode 

FTA ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko 

yang berperan terhadap terjadinya  kegagalan.  Metode ini dilakukan dengan 

pendekatan yang bersifat top down, yang diawali dengan asumsi kegagalan atau 

kerugian dari kejadian puncak (Top Event) kemudian merinci sebab-sebab suatu 

Top Event sampai pada suatu kegagalan dasar (root cause). 
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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, 

Tujuan dari menerapkan metode OMAX adalah supaya perusahaan 

mengetahui secara menyeluruh nilai produktivitas yang ada, yang meliputi nilai 

index, nilai skor dan pencapaian target supaya alur produktivitas bisa berjalan 

lancar, lalu setelah itu dievaluasi dengan menggunakan metode Fault Tree 

Analysis (FTA). 

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah guna untuk menerapkan 

metode yang berfungsi untuk menghitung nilai produktivitas dan perkembangan 

nilai produktivitas yang ada pada PD.SURYA WAHANA MANDIRI, dan untuk 

mengetahui penyebab dari penurunan produktivitas. 

1.2 Perumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah nilai indeks produktivitas tiap bulan yang didapat pada 

PD.SURYA WAHANA MANDIRI setelah dihitung melakukan penerapan 

produktivitas dengan menggunakan metode Objective Matrix (OMAX) ? 

2. Rasio manakah yang memiliki nilai terendah ? 

3. Apakah penyebab menurun nya nilai produktivitas setelah dilakukan 

evaluasi dengan metode FTA (Fault Tree Analysis)  ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan produktivitas 

pada PD.SURYA WAHANA MANDIRI ,Secara garis besar tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui hasil indeks produktivitas tiap bulan yang ada pada 

PD.SURYA WAHANA MANDIRI . 

2. Untuk mengetahui rasio terendah . 

3. Mengetahui penyebab menurunnya nilai produktivitas dengan metode 

FTA (Fault Tree Analysis) . 

1.4 Pembatasan Masalah  

 

Berdasarkan latar belakang yang ada batasan masalah yang muncul adalah: 

1. Data yang digunakan adalah data produktivitas selama 6 bulan terakhir 

pada tahun 2015 terhitung dari bulan Juli, Agustus, September, Oktober, 

November dan Desember . 

2. Objek penelitian hanya dilakukan pada departemen produksi PD. SURYA 

WAHANA MANDIRI. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan 

permasalahan,tujuan penelitian, dan batasan masalah yang ada. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan-tinjauan kepustakaan yang berisi 

teori-teori dan pemikiran-pemikiran yang digunakan sebagai landasan dalam 

pembahasan dan pemecahan masalah. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi metodologi yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian 

meliputi tahapan-tahapan penelitian dan penjelasan tiap tahapan secara ringkas 

disertai dengan diagram alirnya. 

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini memuat data hasil penelitian yang diperoleh dari perusahaan sebagai 

bahan untuk melakukan pengolahan data yang digunakan sebagai dasar 

pembahasan masalah. 

BAB V : ANALISIS & PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari pengolahan data 

yang telah dilakukan sebelumnya. 
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BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis dari hasil penelitian 

ini serta rekomendasi saran-saran yang perlu bagi perusahaan. 
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2 BAB II 

3 TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kajian literatur induktif dan 

deduktif. Kajian induktif adalah kajian yang dilakukan untuk memperoleh 

informasi dari penelitian - penelitian yang telah dilakukan, baik dari prosiding - 

prosiding dan jurnal - jurnal. Sedangkan kajian deduktif adalah kajian yang 

dilakukan untuk memperoleh informasi sebagai landasan teori yang digunakan 

sebagai dasar penelitian yang dapat diperoleh dari buku - buku karangan 

seseorang. 

2.1 Pengertian produktivitas 

Pengertian Produktivitas menurut Swastha dan Sukotjo (1995), 

produktivitas adalah sebuah konsep yang menggambarkan hubungan antara hasil 

(jumlah barang dan jasa) dengan sumber (jumlah tenaga kerja, modal, tanah, 

energi, dan sebagainya) yang dipakai untuk menghasilkan hasil tersebut. 

Sedangkan Washinis dalam (Syarif,1991), memberi pendapat bahwa 

Produktivitas mencakup dua konsep dasar yaitu daya guna dan hasil guna. Daya 

guna menggambarkan tingkat sumber-sumber manusia, dana, dan alam yang 
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diperlukan untuk mengusahakan hasil tertentu, sedangkan hasil guna 

menggambarkan akibat dan kualitas dari hasil yang diusahakan. 

Menurut profesor Sabourin dalam (Syarif,1991), produktivitas adalah 

Rumusan tradisional dari produktivitas total tidak lain adalah rasio dari apa yang 

dihasilkan terhadap saluran apa yang digunakan untuk memperoleh hasil tersebut. 

Menurut Gaspersz., dalam manajemen produktivitas total (2000), 

Menyatakan bahwa produktivitas dipandang dari dua sisi sekaligus, yaitu : sisi 

input dan sisi output. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa produktivitas 

berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi penggunaan input dalam memproduksi 

output (barang dan jasa). Hubungan antara profitabilitas dan produktivitas adalah 

jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi sedangkan tingkat 

produktivitasnya rendah, maka yang akan terjadi adalah tingkat profitabilitas tidak 

akan berlanjut dalam jangka panjang, dalam jangka panjang produktivitas yang 

rendah akan menggerogoti keuntungan perusahaan. Profitabilitas merupakan 

konsep finansial yang diperoleh dengan mengurangi nilai penjualan dengan nilai 

biaya. 

Sedangkan konsep produktivitas menurut piagam OSLA tahun 1984 

adalah (J. Ravianto,1986) : 

1. Produktivitas adalah konsep universal, dimaksudkan untuk menyediakan 

semakin banyak barang dan jasa untuk semakin banyak orang dengan 

menggunakan sedikit sumber daya. 

2. Produktivitas berdasarkan atas pendekatan multi disiplin yang secara efektif 

merumuskan tujuan rencana pembangunan dan pelaksanaan cara-cara 
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produktif dengan menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien namun 

tetap menjaga kualitas. 

3. Produktivitas terpadu menggunakan keterampilan modal, teknologi 

manajemen, informasi, energi, dan sumber daya lainnya untuk mutu 

kehidupan yang mantap bagi manusia melalui konsep produktivitas secara 

menyeluruh. 

4. Produktivitas berbeda di masing-masing negara denga kondisi, potensi, dan 

kekurangan serta harapan yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan dalam 

jangka panjang dan pendek, namun masing-masing negara mempunyai 

kesamaan dalam pelaksanaan pendidikan dan komunikasi. 

5. Produktivitas lebih dari sekedar ilmu teknologi dan teknik manajemen akan 

tetapi juga mengandung filosofi dan sikap mendasar pada motivasi  

Bambang Kusriyanto (1993), juga memberikan pendapatnya bahwa 

produktivitas merupakan nisbah atau ratio antara hasil kegiatan (output) dan 

segala pengorbanan (biaya) untuk mewujudkan hasil tersebut (input). 

Sebagai konsep filosofis, produktivitas mengandung pandangan hidup dan 

sikap mental yang selalu berusaha untuk meningkatkan mutu kehidupan dimana 

keadaan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan mutu kehidupan hari esok 

harus lebih baik dari hari ini. Hal ini yang memberi dorongan untuk berusaha dan 

mengembangkan diri. 

Sedangkan konsep sistem, memberikan pedoman pemikiran bahwa 

pencapaian suatu tujuan harus ada kerja sama atau keterpaduan dari unsur-unsur 

yang relevan sebagai sistem. Produktivitas pada dasarnya mencakup sikap mental 
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yang selalu mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari kemarin harus lebih 

baik dari hari ini. Cara kerja hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hasil 

kerja yang dicapai esok hari harus lebih baik dari yang diperoleh hari ini. 

(Simanjuntak, 1987). 

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa di dalam meningkatkan 

produktivitas memerlukan sikap mental yang baik dari pegawai, disamping itu 

peningkatan produktivitas kerja dapat dilihat melalui cara kerja yang digunakan 

dalam melaksanakan kegiatan dan hasil kerja yang diperoleh. Sehingga dari 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam produktivitas terdapat 

unsur pokok yang merupakan kriteria untuk menilainya. Ketiga unsur tersebut 

adalah unsur-unsur semangat kerja, cara kerja, dan hasil kerja. 

Unsur semangat kerja dapat diartikan sebagai sikap mental para pegawai 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dimana sikap mental ini ditunjukan oleh 

adanya kegairahan dalam melaksanakan tugas dan mendorong dirinya untuk 

bekerja secara lebih baik dan lebih produktif. Sehingga apabila kondisi yang 

demikian dapat dijaga dan dikembangkan terus menerus, tidak mustahil upaya 

untuk meningkatkan produktivitas kerja akan dapat tercapai. 

Untuk menilai semangat kerja karyawan dapat dilihat dari tanggung 

jawabnya dalam melaksanakan tugas pekerjaanya. Hal ini sebagai mana 

dikemukakan oleh (Lateiner dan Lavine,1983), faktor-faktor yang mempunyai 

pengaruh terhadap semangat kerja yaitu kesadaran akan tanggung jawab terhadap 

pekerjaanya. 
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Unsur kedua dari produktivitas kerja adalah cara kerja atau metode kerja. 

Cara atau metode kerja pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya dapat 

dilihat melalui kesediaan para pegawai untuk bekerja secara efektif dan efisien. 

Ukuran ketiga dari produktivitas kerja adalah hasil kerja. Hasil kerja 

merupakan hasil yang diperoleh dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan. 

Hasil kerja yang diperoleh oleh pegawai merupakan prestasi kerja pegawai dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. Hasil kerja ini dapat dilihat dari jumlah atau 

frekuensi di atas standar yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa karyawan 

tersebut produktif di dalam menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. 

2.2 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. 

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

dan peningkatan produktivitas. 

Penilaian

Produktivitas

Perencanaan

Produktivitas

Peningkatan

Produktivitas

Pengukuran

Produktivitas

 

Gambar 2. 1 Siklus Produktivitas 

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 

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. 
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2.3 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, 

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. 
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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: 

               
                      

                       

  
                             

                                
  

           

         
 

2.4 Manfaat Pengukuran Produktivitas 

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

pengukuran produktivitas, baik dalam perencanaan jangka pendek maupun 

perencanaan jangka panjang. 

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. 
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3. Pengukuran produktivitas seharusnya melibatkan semua individu yang 

terlibat dalam proses industri itu. Dengan demikian pengukuran 

produktivitas bersifat parsitipatif. 

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 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 
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b. Produktivitas Total Faktor 

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. 

3. Tenaga kerja (karyawan). 
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4. Energi seperti 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 penganalisaan indeks total produktivitas dengan produktivitas parsial. 

2.6 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. 
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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. 

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. 

2.7 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 
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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 

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. 
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2.8 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. 

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. 
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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 

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 
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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. 

2.9 Evaluasi 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 

penyebab yang membawa perubahan tingkat produktivitas.  
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2.10 Metode Objective Matrix (OMAX) 

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).  

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 

Objective Matrix mempunyai kelebihan - kelebihan sebagai berikut: 

a. Relatif sederhana dan mudah dipahami 

b. Mudah dilaksanakan dan tak memerlukan keahlian khusus. 

c. Merupakan kombinasi dan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. 

d. Satuan kritertia produktivitas yang berbeda dapat dijadikan satu satuan baku. 

e. Dapat digunakan untuk mengukur semua aspek kinerja atau kriteria 

produktivitas yang dipertimbangkan dalam unit kerja yang terkait. 
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f. Indikator kerja untuk setiap masukan dan keluaran dapat terdefinisi dengan 

jelas.  

g. Lebih fleksibel karena memasukkan pertimbangan menejemen dalam 

penentuan bobot . 

h. Perhitungan indikator kinerja cukup sederhana. 

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

mempunyai beberapa kekurangan sebagai berikut: 

a. Subjektifitas terkadang dilakukan dalam menentukan level indikator kerja 

b. Untuk mendapatkan indeks kinerja yang diharapkan, maka dibutuhkan suatu 

pengukuran yang kontinu dan terstandar . 

2.10.2 Bentuk dan Susunan Objective Matrix 

Pengukuran dengan OMAX dilakukan pada sebuah matrix objektif yang 

terdiri dari 3 kelompok (blok). Bentuk matrix tersebut adalah sebagai berikut: 
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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 

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: 

a. Kenaikan level 1 dan 2   

0 - 3

0 level - 3 level
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b. Kenaikan level 4 sampai dengan 9 

3 - 10

3 level - 10 level

 

C. Blok Penilaian Produktivitas
 

     
Pada blok penilaian produktivitas terdiri dari :

 

1. Skor 

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 

 

 



31 
 

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: 

   
                           

   
        

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. 
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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)  

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. 

2.10.4 Kerangka Pemikiran 

Tabel 2. 1 Kerangka Penilitian 

Input Proses Output 

 

Data produktivitas 

perusahaan 

 

Observasi lapangan Perhitungan hasil tingkat produktivitas 

Wawancara Rasio dan bobot 

Penerapan OMAX Index produktivitas perusahaan 

Penerapan metode 

FTA 

Untuk mengetahui penyebab rasio yang 

paling rendah dan untuk mengetahui 

strategi apa yang cocok untuk 

meningkatkan nilai produktivitas nya 



33 
 

2.10.5 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 

No Judul Penulis Metodologi Tujuan / Hasil Penilitian 

1 Designing individual 

productivity measures in 

service sector 

 

Rahman dan 

Ismail 

 

Methodology of Designing 

Productivity Measures 

The Seven Steps of 

Determining Productivity 

Indices by Brinkerhoff and 

Dressler 

And method  OMAX 

Designing individual 

productivity based on 

personal skills and ability to 

work 

2 Balance scorecard and 

objective matrix 

integration 

For performance 

targeting method of 

infocom 

Business 

 

 

Sulisworo dan  

Darmawati 

 

 

BSC and the Objective 

matrix 

improve Performance 

Indicators and 

Measurement Technique for 

infocom business 

3 Enterprise Productivity 

Measurement in 

Services by OMAX 

(Objective Matrix) 

Method and An 

Application with Turkish 

Emergency Service 

 

Balkan 

 

 

The productivity mea-

surement method and 

OMAX 

the productivity of 112 

Emergency Service which is 

within the Ministry of 

Health, Branch of 

Emergency Health Services 

has been measured by using 

OMAX method. The results 

of many years research have 

been subjected to 

comparisons and it has been 

seen that the productivity 

levels increased linearly. 

4 Productivity Analysis 

Using Objective Matrix 

(OMAX) Method In 

Production  

Potato Chips SMEs 

"Gizi Food" Kota Batu 

 

Choirul, 

Muzaki, 

Effendi, dan 

Anggarini 

 

Objective Matrix, Fishbone 

Diagram 

 

There are three factors that 

become a problem of 

productivity in the 

production of potato chips, 

namely the material factors, 

human and machine. 

5 Productivity Analysis 

Using Objective Matrix 

(Omax) Method. (Case 

Study On The 

Production Departement 

Of Sari Roti Pt Nippon 

Indosari Corpindo, Tbk 

Pasuruan) 

 

Hamidah, 

Deoranto, dan 

Astuti 

 

 

 

Objective Matrix (OMAX) 

 

determine the level of 

productivity on the part of 

partial and total production 

of Sari Roti which can later 

become a benchmark 

productivity and can be 

used as a basis of planning 

for increased productivity in 

the coming period. 
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2.11 Metode FTA (Fault Tree Analysis) 

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 

asumsi kegagalan atau kerugian dari kejadian puncak (Top Event) kemudian 

merinci sebab-sebab suatuTop 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 
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kunci kedalam gembok, kunci tersebut mungkin gagal untuk pas/sesuai 

dengan gembok. Primary event lebih lanjut dibagi menjadi tiga 

kategori yaitu: 

a.  Basic event 

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. 

2.11.1 Tahapan Analisa FTA (Fault Tree Analysis) 

Menurut Priyanti (2000), 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 
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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: 

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). 

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 
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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 : 

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. 

http://2.bp.blogspot.com/-FJp1AH59b54/T6dq3w6MWAI/AAAAAAAAAdo/K_iSogxLV0M/s1600/f.JPG
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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 

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. 

2.11.2 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. 
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c. Menganalisa kemungkinan sumber-sumber risiko sebelum 

kegagalan timbul. 

d. Menginvestigasi suatu kegagalan. 

 

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 

 

Pada bagian ini akan dijelaskan langkah - langkah yang digunakan untuk 

memecahkan suatu masalah agar hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Langkah - langkah dalam penelitian ini dijabarkan dalam sub-bab – 

sub-bab berikut. 

3.1 Identifikasi Masalah 

Metodologi penelitian adalah salah satu cara dalam penelitian yang 

menjelaskan semua 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 

Bagaimanakah hasil produktivitas yang didapat setelah melakukan penerapan 

produktivitas dengan menggunakan metode Objective Matrix (OMAX)  
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saat ini, berapa nilai bobot dari masing – masing rasio, dan berapa index 

produktivitas yang di dapat untuk periode kedepannya. 

3.2 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dilaksanakan di PD.SURYA WAHANA MANDIRI. 

Pada penelitian ini, yang menjadi obyek penelitian adalah departemen produksi 

PD.SURYA WAHANA MANDIRI. 

3.3 Metode Pemecahan Masalah 

Tahapan penelitian ini adalah mengidentifikasi kriteria produktivitas yang 

akan digunakan. Identifikasi dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap 

pengelola perusahaan. 

3.4 Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh perusahaan dikelompokkan menjadi dua macam, 

yaitu data umum dan data khusus. Adapun data - data yang diambil adalah sebagai 

berikut : 

1. Data Umum  

Data umum disini merupakan data yang berhubungan langsung dengan 

pengolahan data. Adapun data - data umum yang diperlukan dalam Skripsi 

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 produksi aktual, 

data total tenaga kerja, data kehadiran tenaga kerja, data pemakaian kwh 
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listrik, jam tenaga kerja, data rencana produksi, data produk reject, total jam 

lembur tenaga kerja dan data jam lembur plan tenaga kerja. 

3.4.1 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh melalui hasil wawancara langsung dengan 

departemen yang bersangkutan (Departemen Produksi) dengan 

mengamati dan mencatat aktifitas yang dilakukan perusahaan. 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, buku - buku 

perpustakaan maupun buku ilmiah guna mendukung pembahasan 

dengan penyelesaian masalah. Data sekunder ini meliputi data dari 

dokumen instansi yang bersangkutan, dan data gambaran umum 

perusahaan. 

3.4.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam hal ini, metode - metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 

Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh teori yang akan digunakan 

dalam analisis kasus. Dasar teori yang diperoleh dari literatur, 

referensi, maupun tulisan lain yang mendukung permasalahan yang 

akan diteliti. 
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2. Studi Lapangan  

Yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung ke instansi bersangkutan, data - data didapat dengan 

cara : 

a. Wawancara Terhadap Pengelola Perusahaan 

Cara ini dilakukan dengan berdiskusi dengan pihak - pihak 

yang berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti 

untuk menghasilkan suatu hirarki yang terbaik untuk mencapai 

tujuan dan mencari saran - saran tentang pemilihan fungsi - 

fungsi yang berkaitan dengan proses bisnis. 

b. Pengamatan Langsung (Observasi) 

Pengamatan langsung ini dilakukan untuk mendapatkan data - 

data kondisi instansi 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 dibutuhkan dalam penelitian ini 

didapatkan dari literatur yang ada di perusahaan meliputi 

sejarah berdirinya, visi, misi, struktur organisasi dan informasi 

lainnya. 
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3.5 Pengolahan Data 

Adapun metode - metode yang digunakan dalam pengolahan data pada 

penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Pengolahan Data dengan metode OMAX (Objective Matrix). 

Metode ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana efisiensi, efektifitas dan 

produktivitas yang ada diperusahan. 

Berikut ini adalah tahapan - tahapan yang dilakukan dalam pengolahan 

data adalah sebagai berikut: 

1. Pembuatan Standar Matriks 

a. Menentukan kriteria dan perhitungan rasio 

Penentuan kriteria dan rasio ini dilakukan untuk memperoleh 

gambaran rasio apa saja yang akan dilakukan pengukuran, sedangkan 

pengukuran rasio digunakan untuk mengetahui berapa nilai rasio dari 

tiap kriteria untuk digunakan sebagai acuan dalam membuat skala 

produktivitas. 

b. Penentuan standar mula - mula dan nilai terendah  

Penentuan standar mula - mula dan nilai terendah digunakan sebagai 

standar pada skala 3 dan 0. Skala itu diperoleh dari rata - rata 

perhitungan rasio pada tahun awal, sedangkan skala 0 diperoleh dari 

nilai terendah dari tiap – tiap rasio pada tahun yang sama. 

c. Penentuan target (skor 10) 

Penentuan target merupakan batasan/skala yang diinginkan oleh 

perusahaan dari tiap – tiap rasio. Penentuan target ini dimasukan ke 

dalam skala 10. 
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d. Penentuan sasaran jangka pendek 

Dalam menentukan sasaran jangka pendek pada penelitian ini, Penulis 

menggunakan perhitungan interpolasi dari skla 0 – 3 dan skala 3 – 10. 

e. Menentukan Bobot Tiap Rasio 

Penentuan bobot ini digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh 

tiap - tiap rasio terhadap produktivitas keseluruhan. 

2. Pengoperasian Matriks OMAX 

Pengoperasian matriks OMAX merupakan tahap dimana dilakukannya 

pengukuran/penilaian produktivitas total dari tiap - tiap nilai rasio yang akan 

dilakukan pengukuran. 

3.6 Analisis Hasil 

Dari pengolahan data yang telah dilakukan, kemudian hasilnya dianalisa 

untuk mengetahui seberapa besar tingkat produktivitas perusahaan pada periode 

tersebut. Kemudian dari hasil perhitungan akan diketahui nilai bobot dari masing 

– masing rasio produktivitas dan dapat diketahui pula nilai masing – masing rasio 

produktivitas dan index produktivitasnya, kemudian Penentuan rasio terendah dan 

menentukan strategi dengan menggunakan metode FTA.  

3.7 Kesimpulan dan Saran 

Setelah mendapatkan suatu analisa data dari hasil penelitian ini, maka 

akan diperoleh kesimpulan dari pengukuran produktivitas dengan metode 

Objective Matrix (OMAX), dan strategi peningkatan produktivitas dengan metode 

FTA maka setelah itu akan bisa memberikan saran kepada perusahaan agar 

melakukan suatu perbaikan sesuai dengan hasil dari perhitungan dan evaluasi 

yang ada. 
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Perumusan Masalah

1. Berapakah nilai Indeks produktivitas tiap bulan pada PD.SURYA WAHANA MANDIRI ?

2 .Rasio manakah yang paling rendah setelah dievaluasi dengan metode FTA ?

3. Bagaimanakah strategi untuk meningkatkan produktivitas ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui nilai indeks produktivitas tiap bulan pada PD.SURYA WAHANA MANDIRI.

2. Untuk mengetahui rasio mana yang terendah.

3. Untuk mengetahui strategi apa yang cocok untuk meningkatkan produktivitas.

Studi Literatur

1. Metode Objective Matrix (OMAX)

2. metode Fault Tree Analysis (FTA)

Pengumpulan Data

Data - data yang dibutuhkan pada pegukuran produktivitas Omax yaitu:

1. Data Produksi Aktual

2. Data Rencana Produksi

3. Total Jam Lembur

4. Data Jumlah Tenaga Kerja

5. Data Pemakaian Kwh Listrik

6. Data Jam Lembur Aktual

7. Data Produk Reject/Cacat

Mulai

A

Studi PustakaObservasi

 

                                     Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 
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Penentuan Nilai Standar Awal dan Nilai Terendah

Penentuan Target Perusahaan 

Penentuan Sasaran Jangka Pendek 

Standar Matriks OMAX 

Pengoperasian Matriks OMAX/

Penilaian Produktivitas

Analisa Pengukuran Produktivitas

Kesimpulan dan Saran

Selesai

A

Starategi peningkatan produktivitas 

dengan metode FTA

 

Gambar 3. 2 Diagram Alir Penelitian (lanjutan) 
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BAB IV 

4 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Profil Perusahaan 

Nama Perusahaan : PD Surya Wahana Mandiri  

Pabrik : Jl. Vikamas Timur Raya Blok A1 Utara No.15, Komp.Vila Kapuk Mas-  

Jakarta Utara 14450, Indonesia. 

Kantor : Jl. Vikamas Timur Raya Blok A1 Utara No.15, Komp.Vila Kapuk Mas-

Jakarta Utara 14450, Indonesia. 

4.1.2 Sejarah Perusahaan 

PD Surya Wahana Mandiri bergerak dalam industri manufaktur yang 

memproduksi beberapa jenis dynamo starter mobil, PD. SURYA WAHANA 

MANDIRI didirikan yaitu pada tahun 2009, bergerak dalam pembuatan dinamo
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starter mobil berbagai jenis, Mr. Benny (Nama yang sering dipanggil) adalah pemilik 

dari perusahaan ini. 

Pak Benny memulai perusahaan ini dengan trading yang hanya memiliki 

karyawan yang sedikit jumlah nya setelah itu pak benny berusaha untuk merubah 

keadaan dengan membuka retail shop di pusat onderdil cempaka mas, selama 2 tahun 

dan setelah itu  pada saat bersamaan juga pak benny membuat workshop kecil di 

daerah tangerang bersama dengan Mr. edih (beliau saat ini adalah sebagai kepala 

produksi). Kemudian  setelah itu pak benny mempunyai rencana lain untuk pindah ke 

Pasar mobil kemayoran dengan membuka outlet retail dan sekaligus distribusi ke 

berbagai toko disekitarnya hingga sampai merambah ke pinggiran kota.  

Setelah itu beliau mulai membentuk kantor di daerah Ancol, tepatnya di Ruko 

Permata Ancol dan Pindah lagi ke daerah Pluit. Beliau berulang kali pindah lokasi di 

karenakan faktor lingkungan yang kurang memadai dan mendukung dan pada saat ini 

tepat nya pada bulan November 2012 PD. SURYA WAHANA MANDIRI  berada di  

Jl.Vikamas Timur Raya Jakarta Utara Blok A1 No.15, Jakarta Utara. 

4.1.3 Visi dan Misi Perusahaan 

a. Visi Perusahaan 

Menjadiperusahaan distribusi terkemuka & trensetter di Automotive 

Electric Parts (khususnya) dan Automotive Parts (Umumnya) melalui 

team yang handal & fun. 
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b. Misi Perusahaan 

1. Menjaga kepercayaan para pelanggan degan memberikan kualitas 

yang terbaik, 

2. Memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan, 

3. Menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman bagi para 

karyawan, 

4. Menciptakan nilai tambah ekonomi yang positif bagi para karyawan 

yang ada. 

4.1.4 Struktur Perusahaan 

Struktur organisasi suatu perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar 

mempunyai peranan yang penting dalam menjalankan operasionalnya. Dengan 

adanya organisasi ini, berarti telah ada pembagian tugas atau wewenang dan 

tanggung jawab kepada para pemilik perusahaan atas kepercayaan yang diberikan 

kepada mereka untuk : mengelola, menjalankan, serta memajukan perusahaan 

menjadi tanggung jawab mereka. 

Struktur organisasi dapat dipandang sebagai sesuatu yang menyeluruh yang 

menghubungkan fungsi-fungsi dari suatu badan usaha, menetapkan hubungan yang 

tetap diantaranya pegawai yang melakukan tugas berdasarkan fungsinya masing-

masing. 

Adapun kegunaan dari bagan organisasi, adalah : 

a) Untuk mengetahui besar kecilnya perusahaan. 

b) Untuk mengetahui garis-garis saluran wewenang. 
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c) Untuk mengetahui berbagai macam satuan organisasi yang ada. 

d) Untuk mengetahui perincian aktivitas masing-masing suatu organisasi. 

e) Untuk mengetahui setiap jabatan yang ada. 

f) Untuk mengetahui perincian tugas para pejabat. 

 

 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PD Surya Wahana Mandiri 
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4.1.5 Hari dan Jam Kerja 

Hari kerja PD Surya Wahana Mandiri adalah hari senin sampai sabtu. Untuk 

hari minggu libur. Jika memerlukan lembur, hanya terjadi di hari sabtu dan minggu, 

tidak pernah sampai malam hari. Karena layout dekat dengan pemukiman penduduk, 

sehingga tidak memungkinkan untuk lembur dimalam hari karena dapat mengganggu 

penduduk sekitar PD Surya Wahana Mandiri ini. Para pekerja PD Surya Wahana 

Mandiri bekerja di bagi dalam satu shift yaitu sebagai berikut :  

 

 

Tabel 4. 1 Jadwal Kerja Pada PD Surya Wahana Mandiri 

Hari Masuk 

Jam Istirahat 

(60 menit) 

Keluar 

Senin 08.00 12.00 - 13.00 17.00 

Selasa 08.00 12.00 - 13.00 17.00 

Rabu 08.00 12.00 - 13.00 17.00 

Kamis 08.00 12.00 - 13.00 17.00 

Jumat 08.00 11.30 - 13.00 17.00 

Sabtu 08.00 - 15.00 

Minggu Libur 
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4.1.6 Proses Produksi 

Proses produksi adalah proses pembentukan bahan mentah (row material) 

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

PD Surya Wahana Mandiri sendiri dalam proses produksi komponen mesin di 

kelompokan menjadi: 

1. Tahap Desain 

Tahap pengggambaran desain disesuaikan oleh jenis model starter yang sesuai 

dengan standar jenis mobilnya dengan kata lain bisa dibilang bahwa desain 

dinamo starter ini disesuaikan dengan jenis model mobil yang ada, karena beda 

tipe mobil maka dynamo starter yang dipakai berbeda pula bentuknya. 

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 mesin 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 

penghalusan,dan perataan permukaan dengan mesin grinding. 
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5. Proses Quality Control 

Proses ini meliputi pengecekan produk yang telah dibuat dengan gambar teknik 

agar dapat diketahui bahwa produk yang telah dibuat sesuai atau tidak dengan 

model yang diinginkan. 

4.2 Pengumpulan Data  

Data - data yang dibutuhkan pada pegukuran produktivitas Omax yaitu: 

1. Data Produksi Actual 

2. Data Produksi Plan 

3. Data Produk Cacat 

4. Data Total Tenaga Kerja  

5. Data Pemakaian Kwh listrik 

6. Data Jam Tenaga Kerja  

7. Data total jam lembur actual  

8. Data total jam kerja plan 

9. Jumlah absensi tenaga kerja 

Data pada nomor 1 sampai dengan 9 tersebut dikelompokan menjadi dua 

kelompok, yang pertama adalah data-data untuk periode dasar, yang mana data 

periode dasar tersebut diambil dari periode bulan Juli 2015 dan digunakan untuk 

membentuk performasi standar awal pada matrik sasaran (OMAX), sedangkan 

data - data yang akan dilakukan pengukuran produktivitas adalah data bulan Juli 

- Desember 2015. 
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4.2.1 Data Produksi 

Data produksi yang digunakan yaitu data produksi actual yang didapat 

dari hasil produksi yang terhitung pada bulan Juli – Desember 2015 yang 

meliputi data total produksi yang dihasilkan, jumlah jam kerja, pemakaian biaya 

listrik, jumlah tenaga kerja, dan total produk cacat. Lebih jelas nya bisa dilihat 

pada tabel 4.2 data hasil produksi bulan Juli – Desember 2015. 

4.2.2 Data Tenaga Kerja 

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

dan jumlah  absensi tenaga kerja di departemen produksi dari bulan Juli-

Desember 2015. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3. 

4.2.3 Data Produk Cacat 

Data reject yang digunakan yaitu jumlah produk reject yang dihasilkan 

pada departemen produksi setiap 1 bulan dari bulan Juli-Desember 2015. Data 

tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4. 

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 bulan Juli – Desember 2015. Lebih jelasnya bisa silihat pada 

tabel 4.5 data jam kerja pada bulan Juli – Desember 2015. 
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4.2.5 Data Jam Kerja Lembur 

 

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

jam lembur plan pada departemen produksi selama bulan Juli - Desember 2015. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.6. 

4.2.6 Data Pemakaian Listrik 

 

Data pemakaian listrik yang diperoleh yaitu data Kwh listrik pada 

departemen produksi yang didapat dari data bulanan yang terhitung dari bulan 

Juli – Desember 2015. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 4.7 data jumlah 

pemakaian kwh listrik bulan Juli-Desenber 2015. 

  

Tabel 4. 2 Data Hasil Produksi bulan Juli – Desember 2015 

Periode 

Jumlah Produksi Actual 

Jumlah Produksi 

Plan 

Qty Rp Qty 

Juli 1,192 247,321.82 2000 

Agustus 1,344 197,705.20 2000 

September 1,214 241,733.15 2000 

Oktober 1,025 238,117.56 2000 

November 1,068 207,165.07 2000 

Desember 1,055 219,773.79 2000 
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Tabel 4. 3 Data tenaga kerja bulan Juli – Desenber 2015 

Periode 

Tenaga Kerja 

Jumlah 

Tenaga kerja 

yang masuk 

Juli 40 35 

Agustus 40 30 

September 40 33 

Oktober 40 32 

November 40 35 

Desember 40 36 

 

Tabel 4. 4 Data Produk Cacat (Reject) bulan Juli - Desember 2015 

Periode 

Produk Cacat (Reject) 

Qty Rp 

Juli 19 4,699,114.51 

Agustus 9 1,779,346.82 

September 14 3,384,264.05 

Oktober 5 1,190,587.79 

November 7 1,450,155.52 

Desember 19 4,175,702.02 
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Tabel 4. 5 Data jam kerja bulan Juli – Desember 2015 

Periode Jumlah Jam Kerja 

Juli 480 jam 

Agustus 840 jam 

September 880 jam 

Oktober 880 jam 

November 880 jam 

Desember 880 jam 

 

Tabel 4. 6 Data Jam Lembur pada bulan Juli-Desember2015 

Periode 

Jam lembur 

Plan Actual 

Juli 30 50 

Agustus 20 48 

September 15 45 

Oktober 22 55 

November 30 54 

Desember 25 57 
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Tabel 4. 7 Data Jumlah Pemakaian Listrik bulan Juli –Desember 2015 

Periode 

 

Jumlah Kwh Listrik 

 

Juli 4,585,212.00 

Agustus 4,095,327.00 

September 4,593,393.00 

Oktober 4,554,527.00 

November 1,973,202.00 

Desember 1,868,796.00 

 

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 penulis akan menentukan standar 

matrix yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Dalam menentukan standar 

matrik terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu  menentukan kriteria / 
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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: 

a. Manajer 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. 

b. Menitikberatkan pada pengukuran yang sedang dijalankan. Biasanya 

kriteria dalam matrik menggunakan rasio yang telah dipantau oleh 

persahaan, dalam manganalisis kriteria yang mungkin diperlukan, ada 

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

Inferensial. 

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: 

         
                       (    )

                 (   )
 

         
                       (    )

                         (   )
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 Ket: 

 Jumlah Produksi Actual : Jumlah produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan selama satu bulan. 

 Jumlah Jam Kerja : Jumlah jam tenaga kerja yang terhitung 

kerja selama satu bulan. 

 Jumlah Kwh Listrik : Jumlah biaya 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 Produksi : Jumlah produksi yang direncanakan oleh 

perusahaan dalam waktu satu bulan. 

 Jumlah hasil produksi : Jumlah produk real yang dihasilkan 

perusahaan dikurangi jumlah produk cacat selama 1 bulan 

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

mempengaruhi produktivitas tetapi bila diikutsertakan dalam matrix dapat 

membantu memperhitungkan variabel yang mempengaruhi faktor – faktor 

mayor, yang termasuk pada kriteria ini antara lain: 
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                  (   )

                (   )
        

                             
                          (   )

                   (   )
        

Ket:  

 Total Jam Lembur Actual : Jumlah jam lembur yang terpakai selama 

satu bulan. 

 Total Jam Lembur Plan : Jumlah jam lembur yang direncanakan 

perusahaan selama satu bulan. 

 Jumlah Tenaga Kerja Masuk: Jumlah tenaga kerja yang 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 Perhitungan Rasio Produktivitas Bulan Juli – Desember 2015 (Rasio 1) 

Jumlah Produksi Actual (Unit)/Jumlah Jam Kerja (Jam) 

Periode 

 

Jumlah 

Produksi Actual 

(unit) 

Jumlah 

Jam  Kerja 

(jam) 

Rasio 1 

(unit/jam ) 

Juli 1192 480 2.48 

Agustus 1344 840 1.6 

September 1214 880 1.38 

Oktober 1025 880 1.16 

November 1068 880 1.21 

Desember 1055 880 1.20 

Rata – Rata 1.50 

 

         
                       (    )

                 (   )
 

            =  
     (    )

    (   )
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Tabel 4. 9 Perhitungan Rasio Produktivitas Bulan Juli – Desember 2015 (Rasio 2) 

Jumlah Produksi Actual (unit)/Jumlah biaya Kwh Listrik (kwh) 

Periode 

 

Jumlah 

Produksi Actual 

(unit) 

Jumlah Kwh 

Listrik (Kwh) 

Rasio 2 

(unit/kwh) 

Juli 1192 4585212 0.025 

Agustus 1344 4095327 0.032 

September 1214 4593393 0.026 

Oktober 1025 4554527 0.022 

November 1068 1973202 0.054 

Desember 1055 1868796 0.056 

Rata – Rata 0.036 

      

         
                       (    )

                         (   )
  

     (    )

        (   )
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Tabel 4. 10 Perhitungan Rasio Produktivitas Bulan Juli–Desember 2015 (Rasio 3) 

Jumlah Produksi Actual (unit)/Rencana Produksi (unit) 

Periode 

 

Jumlah 

Produksi Actual 

(unit) 

Rencana 

Produksi (unit) 

 

Rasio 3 

(unit/unit) 

Juli 1192 2000 0.596 

Agustus 1344 2000 0.627 

September 1214 2000 0.607 

Oktober 1025 2000 0.512 

November 1068 2000 0.534 

Desember 1055 2000 0.527 

Rata – Rata 0.567 

 

         
                       (    )

                 (    )
  

  
     (    )

     (    )
  0.596 
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Tabel 4. 11 Perhitungan Rasio Produktivitas Bulan Juli – Desember 2015   (Rasio 4) 

jumlah hasil produksi (unit)/Jumlah Produksi Aktual (unit) 

Periode 

 

Jumlah hasil 

produksi setalah 

dikurangi produk 

cacat 

Jumlah 

Produksi 

Actual (unit) 

 

Rasio 4 

(unit/unit) 

Juli 1173 1192 0.984 

Agustus 1335 1344 0.993 

September 1200 1214 0.988 

Oktober 1020 1025 0.995 

November 1061 1068 0.993 

Desember 1036 1055 0.981 

Rata – Rata 0.989 

 

         
                                                     (    )

                       (    )
  

  
     (    )

     (    )
     4 
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Tabel 4. 12 Perhitungan Rasio Produktivitas Bulan Juli – Desember 2015 (Rasio 5) 

Jam Lembur Actual (jam)/Jam Lembur Plan (jam) 

Periode 

 

Jam Lembur 

Actual (jam) 

Jam Lembur 

Plan (jam) 

 

Rasio 5 

(jam/jam) 

 

Juli 50 30 1.66 

Agustus 48 20 2.4 

September 45 15 3 

Oktober 55 22 2.5 

November 54 30 1.8 

Desember 57 25 2.28 

Rata – Rata 2.273 

         
                  (   )

                (   )
  

  
   (   )

   (   )
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Tabel 4. 13 Perhitungan Rasio Produktivitas Juli–Desember 2015 (Rasio 6) Jumlah 

Tenaga Kerja masuk (org)/Total Tenaga Kerja (org) 

Periode 

 

Jumlah Tenaga 

Kerja masuk 

(org) 

Total Tenaga 

Kerja (org) 

 

Rasio 6 

(org/org) 

Juli 35 40 0.875 

Agustus 30 40 0.75 

September 33 40 0.825 

Oktober 32 40 0.8 

November 35 40 0.875 

Desember 36 40 0.9 

Rata – Rata 0.8375 

 

 

         
                          (   )

                   (   )
  

 

  
  (   )

   (   )
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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 januari – juni 

2012. Sedangkan untuk skor 0 adalah merupakan nilai terburuk dari rasio/kriteria 

yang pernah dicapai pada periode bulan januari – juni 2012. Berikut ini adalah 

tabel nilai standar awal dan nilai terendah. 

Tabel 4. 14 Nilai Standar Awal, Sasaran Akhir, dan Nilai Terendah 

Rasio 
Nilai Standar Awal      

(rata-rata nilai tiap 

rasio) 

Nilai Terendah 

(skor 0) 

Rasio 1 (Hasil Produksi Actual/Waktu 

Kehadiran T. Kerja) 
1.50 unit/jam 1.6 unit/jam 

Rasio2 (Hasil Produksi Actual/Kwh 

Listrik) 
0.036 unit/kwh 0.022 unit/kwh 

Rasio 3 ( Hasil Produksi 

Actual/Rencana Produksi ) 

0.567  0.512  

Rasio 4 (Total Produk Reject setelah 

dikurangi produk cacat /Hasil 

Produksi Actual) 

0.989  0.981  

Rasio 5 (Jam Lembur Actual/Jam 

Lembur Plan) 

2.273  3  

Rasio 6 (Jumlah Absensi Tenaga 

Kerja/Total Tenaga Kerja) 

0.8375  0.75  
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3. Menetapkan Sasaran Akhir ( skor 10 ) 

Sasaran akhir atau target yang ingin dicapai adalah berdasarkan kebijakan dan 

kemampuan dari perusahaan PD Surya Wahana Mandiri. Berikut adalah target – 

target yang dimaksud: 

 Rasio 1 ( Hasil Produksi Actual/Waktu Kehadiran T.Kerja) 

Sasaran akhir yang diinginkan perusahaan untuk rasio 1 adalah adanya 

perbaikan waktu pemakaian tenaga kerja sebesar 25 % dari nilai tertinggi 

rasio bulan Juli – Desember 2015. 

 Rasio 2 ( Hasil Produksi Actual/Jumlah Kwh Listrik) 

Sasaran akhir yang diinginkan perusahaan adalah adanya perbaikan energi 

sebesar 20 %  dari nilai tertinggi rasio bulan Juli – Desember 2015. 

 Rasio 3 ( Hasil Produksi Actual/Rencana Produksi ) 

Target yang dinginkan perusahaan untuk rasio 3 adalah 100%, sehingga 

apa yang direncanakan dapat tercapai sesuai sasaran/order . 

 Rasio 4 ( Total Produk Reject/Hasil Produksi Actual ) 

Sasaran akhir yang diinginkan perusahaan adalah produk cacat dapat 

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

angka 100% atau 1 dimasukan ke dalam baris skor 10, yaitu 100% 

produksi actual. 

 Rasio 5 ( Jam Lembur Actual/Jam Lembur Plan ) 

Perusahaan menginginkan persentase jam lembur 100%, yaitu jam lembur 

actual sesuai jam lembur yang direncanakan. 
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 Rasio 6 ( Jumlah Tenaga Kerja Absen/Total Tenaga Kerja ) 

Target yang diinginkan perusahaan adalah semakin sedikit jumlah tenaga 

kerja yang absen,sehingga semakin cepat dan efisien dalam melakukan 

produksi, untuk itu angka 100% atau 1 dimasukkan kedalam baris 10, 

yaitu 100% total tenaga kerja masuk . 

4.4 Rasio Produktivitas 

Kriteria produktivitas dibagian lantai produksi pada PD.Surya Wahana Mandiri 

yang telah diubah kedalam bentuk rasio kemudian dilakukan perhitungan, rasio 

produktivitas untuk masing-masing kriteria dapat dilihat pada tabel 4.15  

Tabel 4. 15 Rasio Produktivitas  

Bulan 

Rasio 1 

(unit/jam kerja) 

Rasio 2 

(unit/kwh) 

Rasio 3 

(unit/unit) 

Rasio 4 

(unit/unit) 

 

Rasio 5 

(jam/jam) 

 

Rasio 6 

(org/org) 

 

Juli 2.48 0.025 0.596 0.984 1.66 0.875 

Agustus 1.6 0.032 0.627 0.993 2.4 0.75 

September 1.38 0.026 0.607 0.988 3 0.825 

Oktober 1.16 0.022 0.512 0.995 2.5 0.8 

November 1.21 0.054 0.534 0.993 1.8 0.875 

Desember 1.20 0.056 0.527 0.981 2.28 0.9 

Rasio rata-rata 1.50 0.036 0.567 0.989 2.273 0.8375 

Rasio terbaik 2.48 0.056 0.627 0.995 1.66 0.9 

Rasio terburuk 1.16 0.022 0.512 0.981 3 0.75 
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Keterangan : 

Rasio 1 = Jumlah Produksi Actual/Jumlah Jam Kerja 

Rasio 2 = Jumlah Produksi Actual/Jumlah Biaya Kwh Listrik 

Rasio 3 = Jumlah Produksi Actual/Rencana Produksi 

Rasio 4 = Jumlah Produk setelah dikurangi produk reject/Jumlah Produksi      

                 Actual 

Rasio 5 = Jam Lembur Actual/Jam Lembur Plan 

Rasio 6 = Jumlah Absensi Tenaga Kerja/Total Tenaga Kerja 

4.5 Indikator Performansi 

Pengukuran indikator performansi merupakan penjumlahan dari keseluruhan 

nilai yang menunjukan performansi dari seluruh kriteria tiap rasio yang ada, 

pengukuran indikator performansi ini didapat dari data selama 6 bulan pada PD.Surya 

Wahana Mandiri yaitu pada bulan (Juli, Agustus, September, Oktober, November dan 

Desember), hasil perhitungan nya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.   
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Tabel 4. 16 Matriks Indicator Performansi Bulan Juli 2015 

Kriteria EFISIENSI EFEKTIVITAS INFERENSIAL 

  
RASIO - RASIO 

Rasio 1 Rasio 2 Rasio 

3 

Rasio 

4 

Rasio 

5 

Rasio 

6 Score Keterangan (unit/jam) (unit/Kwh) 

Nilai Aktual 2,48 0,025 0,596 0,984 1,66 0,875 

Target 3,100 0,067 1 1 1 1 10 Sangat Baik 

Skor Aktual 

2,871 0,063 0,938 0,998 1,36 0,977 9 

Baik 
2,643 0,058 0,876 0,997 1,55 0,953 8 

2,414 0,054 0,814 0,995 1,73 0,930 7 

2,186 0,049 0,753 0,994 1,91 0,907 6 

1,957 0,045 0,691 0,992 2,09 0,884 5 

Sedang 1,729 0,040 0,629 0,991 2,27 0,860 4 

1,50 0,036 0,567 0,989 2,273 0,837 3 

1,387 0,031 0,549 0,986 2,838 0,808 2 
Buruk 

1,273 0,027 0,530 0,984 2,919 0,779 1 

1,16 0,022 0,512 0,981 3 0,75 0 
Sangat 

Buruk 

Bobot  0,41 0,06 0,17 0,07 0,1 0,19   

Skor  7 1 3 1 7 4   

Nilai 

Produktivitas  
2,87 0,06 0,51 0,07 0,7 0,76   

Indikator Performansi 

Saat 
ini 

  

4,97   
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Cara perhitungan nya : 

 Menghitung skor 1-2 yaitu dengan cara =  
              

 
 = (nilai selisih) 

 

Maka menjadi =  
         

 
  0.113333 (untuk nilai selisih pada skor 1-2) 

jadi cara perhitungan nya yaitu : 

untuk skor 1 = 1.16 + 0.113333 = 1.273 

untuk skor 2 = 1.273 + 0.113333 = 1.387 

 Menghitung skor 4-9 yaitu dengan cara =  
               

 
 = (nilai selisih) 

    Maka menjadi =  
           

 
  0.228571 (untuk nilai selisih pada skor 4-9) 

Jadi cara perhitungan nya yaitu : 

Untuk skor 4 = 1.50 + 0.228571 = 1,729 

Untuk skor 5 = 1.729 + 0.228571 = 1,957 

Dan seterusnya sampai skor 9, cara perhitungan dibulan Juli 2015 ini 

dipergunakan sama sampai dengan bulan Desember 2015 . 
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Tabel 4. 17 Matriks Indicator Performansi Bulan Agustus 2015 

Kriteria EFISIENSI EFEKTIVITAS INFERENSIAL 

  

RASIO - RASIO 

Rasio 1 Rasio 2 
Rasio 

3 
Rasio 4 

Rasio 

5 
Rasio 6 

Score Keterangan (unit/jam) (unit/Kwh) (%) ( % ) ( % ) ( % ) 

Nilai Aktual 1.6 0.032 0.627 0.993 2.4 0.75 

Target 3,100 0,067 1 1 1 1 10 
Sangat 

Baik 

Skor Aktual 

2,871 0,063 0,938 0,998 1,36 0,977 9 

Baik 
2,643 0,058 0,876 0,997 1,55 0,953 8 

2,414 0,054 0,814 0,995 1,73 0,930 7 

2,186 0,049 0,753 0,994 1,91 0,907 6 

1,957 0,045 0,691 0,992 2,09 0,884 5 

Sedang 1,729 0,040 0,629 0,991 2,27 0,860 4 

1,50 0,036 0,567 0,989 2,273 0,837 3 

1,387 0,031 0,549 0,986 2,838 0,808 2 
Buruk 

1,273 0,027 0,530 0,984 2,919 0,779 1 

1,16 0,022 0,512 0,981 3 0,75 0 
Sangat 

Buruk 

Bobot  0,41 0,06 0,17 0,07 0,1 0,19   

Skor  0 2 4 6 3 0   

Nilai 

Produktivitas  
0 0,12 0,68 0,42 0,3 0   

Indikator Performansi 
Saat ini   

1,52   
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Tabel 4. 18 Matriks Indicator Performansi Bulan September 2015 

Kriteria EFISIENSI EFEKTIVITAS INFERENSIAL 

  
RASIO - RASIO 

Rasio 1 Rasio 2 Rasio 

3 

Rasio 

4 

Rasio 

5 

Rasio 

6 Score Keterangan (unit/jam) (unit/Kwh) 

Nilai Aktual 1.38 0.026 0.607 0.988 3 0.825 

Target 3,100 0,067 1 1 1 1 10 Sangat Baik 

Skor Aktual 

2,871 0,063 0,938 0,998 1,36 0,977 9 

Baik 
2,643 0,058 0,876 0,997 1,55 0,953 8 

2,414 0,054 0,814 0,995 1,73 0,930 7 

2,186 0,049 0,753 0,994 1,91 0,907 6 

1,957 0,045 0,691 0,992 2,09 0,884 5 

Sedang 1,729 0,040 0,629 0,991 2,27 0,860 4 

1,50 0,036 0,567 0,989 2,273 0,837 3 

1,387 0,031 0,549 0,986 2,838 0,808 2 
Buruk 

1,273 0,027 0,530 0,984 2,919 0,779 1 

1,16 0,022 0,512 0,981 3 0,75 0 
Sangat 

Buruk 

Bobot  0,41 0,06 0,17 0,07 0,1 0,19   

Skor  3 1 4 3 0 3   

Nilai 

Produktivitas  
1,23 0,06 0,68 0,21 0 0,57   

Indikator Performansi 
Saat ini   

2,75   
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Tabel 4. 19  Matriks Indicator Performansi Bulan Oktober 2015 

Kriteria EFISIENSI EFEKTIVITAS INFERENSIAL 

  
RASIO - RASIO 

Rasio 1 Rasio 2 Rasio 

3 

Rasio 

4 

Rasio 

5 

Rasio 

6 Score Keterangan (unit/jam) (unit/Kwh) 

Nilai Aktual 1.16 0.022 0.512 0.995 2.5 0.8 

Target 3,100 0,067 1 1 1 1 10 Sangat Baik 

Skor Aktual 

2,871 0,063 0,938 0,998 1,36 0,977 9 

Baik 
2,643 0,058 0,876 0,997 1,55 0,953 8 

2,414 0,054 0,814 0,995 1,73 0,930 7 

2,186 0,049 0,753 0,994 1,91 0,907 6 

1,957 0,045 0,691 0,992 2,09 0,884 5 

Sedang 1,729 0,040 0,629 0,991 2,27 0,860 4 

1,50 0,036 0,567 0,989 2,273 0,837 3 

1,387 0,031 0,549 0,986 2,838 0,808 2 
Buruk 

1,273 0,027 0,530 0,984 2,919 0,779 1 

1,16 0,022 0,512 0,981 3 0,75 0 
Sangat 

Buruk 

Bobot  0,41 0,06 0,17 0,07 0,1 0,19   

Skor  0 0 0 7 3 1   

Nilai 

Produktivitas  
0 0 0 0,49 0,3 0,19   

Indikator Performansi 
Saat ini   

0,98   
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Tabel 4. 20 Matriks Indicator Performansi Bulan November 2015 

Kriteria EFISIENSI EFEKTIVITAS INFERENSIAL 

  
RASIO - RASIO 

Rasio 1 Rasio 2 Rasio 

3 

Rasio 

4 

Rasio 

5 

Rasio 

6 Score Keterangan (unit/jam) (unit/Kwh) 

Nilai Aktual 1.21 0.054 0.534 0.993 1.8 0.875 

Target 3,100 0,067 1 1 1 1 10 Sangat Baik 

Skor Aktual 

2,871 0,063 0,938 0,998 1,36 0,977 9 

Baik 
2,643 0,058 0,876 0,997 1,55 0,953 8 

2,414 0,054 0,814 0,995 1,73 0,930 7 

2,186 0,049 0,753 0,994 1,91 0,907 6 

1,957 0,045 0,691 0,992 2,09 0,884 5 

Sedang 1,729 0,040 0,629 0,991 2,27 0,860 4 

1,50 0,036 0,567 0,989 2,273 0,837 3 

1,387 0,031 0,549 0,986 2,838 0,808 2 
Buruk 

1,273 0,027 0,530 0,984 2,919 0,779 1 

1,16 0,022 0,512 0,981 3 0,75 0 
Sangat 

Buruk 

Bobot  0,41 0,06 0,17 0,07 0,1 0,19   

Skor  0 7 1 6 9 4   

Nilai 

Produktivitas  
0 0,42 0,17 0,42 0,9 0,76   

Indikator Performansi 
Saat ini   

2,67   
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Tabel 4. 21 Matriks Indicator Performansi Bulan Desember 2015 

Kriteria EFISIENSI EFEKTIVITAS INFERENSIAL 

  
RASIO - RASIO 

Rasio 1 Rasio 2 Rasio 

3 

Rasio 

4 

Rasio 

5 

Rasio 

6 Score Keterangan (unit/jam) (unit/Kwh) 

Nilai Aktual 1.20 0.056 0.527 0.981 2.28 0.9 

Target 3,100 0,067 1 1 1 1 10 Sangat Baik 

Skor Aktual 

2,871 0,063 0,938 0,998 1,36 0,977 9 

Baik 
2,643 0,058 0,876 0,997 1,55 0,953 8 

2,414 0,054 0,814 0,995 1,73 0,930 7 

2,186 0,049 0,753 0,994 1,91 0,907 6 

1,957 0,045 0,691 0,992 2,09 0,884 5 

Sedang 1,729 0,040 0,629 0,991 2,27 0,860 4 

1,50 0,036 0,567 0,989 2,273 0,837 3 

1,387 0,031 0,549 0,986 2,838 0,808 2 
Buruk 

1,273 0,027 0,530 0,984 2,919 0,779 1 

1,16 0,022 0,512 0,981 3 0,75 0 Sangat Buruk 

Bobot  0,41 0,06 0,17 0,07 0,1 0,19   

Skor  0 8 1 0 3 5   

Nilai 

Produktivitas  
0 0,48 0,17 0 0,3 0,95   

Indikator Performansi 
Saat ini   

1,9   
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                                 Grafik 4. 1 Indikator Performansi 

 

                   

 

Gambar 4. 2 Indikator Performansi 
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5 BAB V 

6 ANALISA PEMBAHASAN 

 

Pengumpulan dan pengolahan data telah dilakukan dan disajikan pada bab 4 

(empat), selanjutnya hasilnya akan dianalisis untuk mengetahui setiap kriteria yang 

dinilai mempunyai pengaruh paling dominan. Pembahasan ini dimaksudkan untuk 

memberikan suatu gambaran dan pandangan yang lengkap dan tepat terhadap situasi 

yang dihadapi perusahaan selama ini, selain itu untuk mengerahui kondisi perusahaan 

dari wakttu kewaktu selama pengukuran dilakukan. Dengan demikian akan 

memudahkan untuk melakukan pengendalian dalam upaya mencapai tingkat 

produktivitas yang lebih baik. 

Analisa dan interprestasi dilakukan dalam dua tahap, yang pertama adalah 

analisa dari nilai pencapaian masing-masing skor setiap rasio yang digunakan, dan 

kedua adalah pengukuran produktivitas totalnya pada tiap bulannya . 
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5.1 Analisa Pencapaian Skor Setiap Rasio 

Pembahasan ini dimulai dari hasil pengukuran masing-masing setiap rasio 

produktivitas yang telah  di hitung, analisis pada pencapaian skor setiap rasio yaitu 

analisis yang bertujuan untuk melihat skor masing-masing kriteria rasio produktivitas 

terdapat dibawah, tepat atau diatas performansi standar. Tabel pencapaian skor 

masing-masing kriteria rasio produktivitas perbulan dapat di lihat pada tabel dibawah 

ini. 

Tabel 5. 1 Pencapaian Skor Masing-Masing Rasio 

Bulan 

Rasio 1 

(unit/jam kerja) 

Rasio 2 

(unit/kwh) 

Rasio 3 

(unit/unit) 

% 

Rasio 4 

(unit/unit) 

% 

Rasio 5 

(jam/jam) 

% 

Rasio 6 

(org/org) 

% 

Juli 
7 1 3 1 7 4 

Agustus 
0 2 4 6 3 0 

September 
3 1 4 3 0 3 

Oktober 
0 0 0 7 3 1 

November 
0 7 1 6 9 4 

Desember 
0 8 1 0 3 5 

jumlah 10 19 13 23 25 17 

 

Dari hasil perhitungan yang ada maka dapat diketahui bahwa nilai rasio 

terendah yaitu berada pada rasio 1 yang dimana rasio 1 adalah hasil dari jumlah 

produksi actual dibagi dengan jumlah jam kerja yang dimana total dari rasio 1 ini 
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setelah di masukkan kedalam tabel pencapaian skor masing-masing rasio adalah 

sebesar 10 , maka dari hasil ini perlu diadakannya analisis peningkatan produktivitas 

dengan menggunakan metode Fault Tree Analysis (FTA). 

5.2 Analisis Peningkatan Produktivitas 

 Salah satu metode yang dapat mengidentifikasi penyebab terjadinya 

penurunan produktivitas pada bagian produksi yaitu dengan menggunakan metode 

Fault Tree Analysis (FTA). Rasio 1 adalah hasil dari jumlah produksi actual dibagi 

dengan jumlah jam kerja, rasio ini memiliki total nilai terendah dan sangat fatal 

apabila tidak dilakukan peningkatan produktivitas, maka oleh karena itu harus 

diperlukan nya suatu analisis untuk meningkatkan produktivitasnya dengan cara : 

1. Meningkatkan output dengan kondisi input tetap 

2. Output yang tetap dengan kondisi input turun 

3. Meningkatkan output dengan kondisi input turun 

Berdasarkan hasil wawancara dengan staff PPIC penyebab kegagalan ( top  event ) 

dapat dilihat seperti yang tertera pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Penyebab Rendahnya Jumlah Produksi Actual Terhadap jumlah jam 

kerja 
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dari operator 

2a. 
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2b. 
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Setelah menentukan top event dari rendahnya jumlah produksi aktual yang dihasilkan 

terhadap rencana produksi 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. 

Dalam hal ini penyebab yang ada di uraikan dalam sebuah satu kasus yang dimana 

kasus ini berisikan mengenai awal penyebab kegagalan terjadi, dalam permasalahan 

yang ada pada lantai produksi PD.Surya Wahana Mandiri ini yaitu ada pada mesin 

yang hanya jumlah nya sedikit untuk produksi, perencanaan tidak sesuai dengan 

kapasitas yang ada, kurang nya pengawasan, dan kualitas bahan baku yang kurang 

baik.Yang dimana penyebab yang ada sangat menggangu lajunya dari produktivitas 

perusahaan. Maka oleh karena itu hal ini membuat kondisi produktivitas sangat tidak 

efisien . penjelasan lengkapnya bisa di lihat pada gambar 5.2  dan 5.3 yaitu Strategi 

peningkatan produktvitas dilantai produksi menggunakan sesuai dengan Metode 

Objective Matrix (OMAX) 
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Gambar 5. 2 FTA rendahnya total produksi aktual pada bagian lantai produksi 

Rasio 1: 

rendahnya total produksi aktual 

1a. 

kualitas bahan baku kurang baik 
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dengan baik 

Kurangnya ketelitian/pemahaman 

dalam bekerja 

Tidak adanya 

pelatihan 

khusus untuk 

operator 

  

Tenaga kerja tidak efektif Terlalu banyaknya permintaan 

Jumlah Tenaga 

kerja yang 

sedikit 

Tidak 

diberlakukan tata 

tertib 

Minimnya Pemasok atau supplier  

  

Perusahaan 

mementingkan 

cost dibanding 

kualitas 
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Gambar 5. 3 FTA rencana produksi yang tidak efisien pada bagian lantai produksi 

Rasio 1: 

pengaruh jumlah jam kerja 

2a. 

perencanaan tidak sesuai dengan 

kapasitas 

 

2b. 

jumlah mesin yang digunakan untuk 

produksi terlalu sedikit  

Lambatnya laju produksi 

 

Kehabisan bahan baku Mesin mengalami kerusakan 

Susahnya mencari supplier 

Banyaknya 

persaingan  

 

  

Mesin selalu menyala diluar 

waktu produksi berlangsung 

Operator Malas mensetting ulang 

mesin  

Tidak ada 

gaji overtime 

Target terlalu 

tinggi 

Tidak adanya maintenance pada 

mesin 

Operator Malas  

Permintaan terlalu tinggi 

tidak adanya 

koordinasi 

khusus antara 

operator dan tim 

marketing 
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Proses menentukan top event dan basic event telah diketahui, maka langkah 

selanjutnya adalah merekomendasikan adanya strategi peningkatan produktivitas dari 

penyebab potensi kegagalan yang menghambat laju peningkatan produktivitas 

dilantai produksi yang ada pada PD.Surya Wahana Mandiri. 

Penyebab potensi kegagalan rendahnya rasio jumlah produksi aktual yang dihasilkan 

terhadap rencana produksi membuat pihak perusahaan harus meningkatkan 

koordinasi dan evaluasi pada saat pelaksanaan kegiatan produksi berlangsung. Hal ini 

bertujuan agar produktivitas dilantai produksi dapat meningkat setiap periodenya. 

Ringkasan untuk pencapaian strategi agar peningkatan produktivitas pada rasio 1, 

mengenai jumlah produksi aktual yang dihasilkan terhadap jumlah jam kerja  maka 

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini. 
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Tabel 5. 2strategi peningkatan rasio 1 jumlah produksi aktual yang dihasilkan 

terhadap jumlah jam kerja  

No Basic Event Rekomendasi Perbaikan 

1 

Perusahaan mementingkan cost 

dibandingkan dengan  

kualitas 

1. melakukan uji banding berdasarkan recommended hasil penjualan    

    yang ada 

2. selektif dalam memilih supplier 

3. lebih memperhatikan kualitas produk 

2 jumlah tenaga kerja yang sedikit 
1. menambah jumlah tenaga kerja  

2. mencari tenaga kerja yang multifungi 

3 tidak diberlakukannya tata tertib 

1. berikan intruksi kerja bahwa operator harus memenuhi peraturan kerja 

2. melakukan peningkatan pengawasan dengan cara insfeksi mendadak   

    dan berkala   

4 
tidak adanya pelatihan khusus 

untuk operator 

1. berikan pelatihan secara rutin oleh orang yang telah berpengalaman 

2. sediakan acuan khusus untuk operator dalam bekerja sesuai dengan  

    SOP 

3. dedikasikan ilmu mengenai cara kerja yang benar dan efektif 

5 
tidak adanya koordinasi khusus 

antara operator dan tim marketing 

1. melakukan koordinasi pesanan setiap ada permintaan yang datang dari   

    Customer 

2. membuat peraturan mengenai arahan dalam sistem kerja yang benar    

    khususnya untuk masalah produksi 

6 tidak adanya gaji overtime 

1. memberikan gaji overtime kepada karyawan yang melakukan overtime 

2. menaikkan gaji pokok karyawan sebagai ganti dari tidak adanya gaji  

    Overtime 

7 target terlalu tinggi 

1. mengadakan uji banding langsung dilapangan sebelum menetapkan  

    Target 

2. melakukan koordinasi khusus antara atasan dengan staff yang  

    Bersangkutan 

3. melihat keadaan terupdate khususnya dalam dunia kerja secara   

    Continue 

8 banyaknya persaingan 

1. meningkatkan kualitas produk yang ada   

2. memberikan garansi kepada customer 

3. melakukan inovasi baru 

9 
Tidak adanya perawatan mesin 

secara berkala 

1.kepala operator membuat jadwal perawatan mesin secara rutin 

2. memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang malas   

    melakukan perawatan mesin 

10 
tidak selektif dalam memilih 

supplier 

1. memilih supplier bahan baku yang dapat di percaya 

2. mencari supplier dalam negeri yang costnya lebih murah dan unggul   

    dalam kualitas 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan penulis dengan 

meggunakan metode Omax , maka dapat disimpulkan : 

1. Nilai indeks Produktivitas (IP) yang dicapai pada bulan Juli di PD Surya Wahana 

Mandiri sebesar 4.97, untuk bulan Agustus sebesar 1.52, pada bulan September 

sebesar 2.75, bulan Oktober sebesar 0.98, pada bulan November sebesar 2.67, dan 

pada bulan Desember IP sebesar 1.9 

2. Setelah dilakukan analisis indikator dari perhitungan rasio 1-6 maka dapat 

diketahui rasio terendah berada pada rasio 1, yaitu hasil pembagian antara jumlah 

produksi actual dengan jumlah jam kerja dengan nilai sebesar 10 

3. Dengan menggunakan analisis FTA, maka dapat diketahui penyebab-penyebab 

dari rendahnya rasio 1, yaitu :  
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 perusahaan mementingkan efisiensi dibandingkan dengan kualitas  

 jumlah tenaga kerja yang sedikit 

 tidak diberlakukannya tata tertib 

 tidak adanya pelatihan khusus untuk operator 

 tidak adanya koordinasi khusus antara operator dan tim marketing 

 tidak adanya gaji overtime (reward) 

 target terlalu tinggi 

 banyaknya persaingan 

 Tidak adanya perawatan mesin secara berkala 

 tidak selektif dalam memilih supplier 
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6.2 Saran 

Guna meningkatkan nilai produktivitas PD Surya Wahan Mandiri, maka 

penulis memberikan usulan strategi peningkatan produktivitas . 

Tabel 6. 1 Strategi Peningkatan Rasio 1 Jumlah Produksi Aktual Yang Dihasilkan terhadap 

jumlah jam kerja 

No Basic Event Rekomendasi Perbaikan 

1 

Perusahaan mementingkan cost 

dibandingkan dengan  

kualitas 

1. melakukan uji banding berdasarkan recommended hasil    

    penjualan yang ada 

2. selektif dalam memilih supplier 

3. lebih memperhatikan kualitas produk 

2 jumlah tenaga kerja yang sedikit 
1. menambah jumlah tenaga kerja  

2. mencari tenaga kerja yang multifungi 

3 tidak diberlakukannya tata tertib 

1. berikan intruksi kerja bahwa operator harus memenuhi    

    peraturan kerja 

2. melakukan peningkatan pengawasan dengan cara insfeksi      

    mendadak dan berkala   

4 
tidak adanya pelatihan khusus 

untuk operator 

1. berikan pelatihan secara rutin oleh orang yang telah  

    Berpengalaman 

2. sediakan acuan khusus untuk operator dalam bekerja sesuai   

    dengan SOP 

3. dedikasikan ilmu mengenai cara kerja yang benar dan  

    Efektif 

5 
tidak adanya koordinasi khusus 

antara operator dan tim marketing 

1. melakukan koordinasi pesanan setiap ada permintaan yang    

    datang dari customer 

2. membuat peraturan mengenai arahan dalam sistem kerja yang benar    

    khususnya untuk masalah produksi 

6 tidak adanya gaji overtime 

1. memberikan gaji overtime kepada karyawan yang melakukan overtime 

2. menaikkan gaji pokok karyawan sebagai ganti dari tidak adanya gaji  

    overtime 

7 target terlalu tinggi 

1. mengadakan uji banding langsung dilapangan sebelum menetapkan  

    Target 

2. melakukan koordinasi khusus antara atasan dengan staff yang  

    bersangkutan 

3. melihat keadaan terupdate khususnya dalam dunia kerja secara   

    continue 
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No Basic Event Rekomendasi Perbaikan 

8 banyaknya persaingan 

1. meningkatkan kualitas produk yang ada   

2. memberikan garansi kepada costomer 

3. melakukan inovasi baru 

9 
Tidak adanya perawatan mesin 

secara berkala 

1.kepala operator membuat jadwal perawatan mesin secara rutin 

2. memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang malas   

    melakukan perawatan mesin 

10 
tidak selektif dalam memilih 

supplier 

1. memilih supplier bahan baku yang dapat di percaya 

2. mencari supplier dalam negeri yang costnya lebih murah dan unggul   

    dalam kualitas 

 

Diharapkan dengan tabel strategi peningkatan ini dapat mengoptimalkan produktivitas 

perusahaan . 
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