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ABSTRAKSI 

 

AGUSTINA FATMAWATI. ANALISIS PENGUKURAN PRODUKTIVITAS 
BERBASIS MODEL OBJECTIVE MATRIX ( OMAX ) PADA PRODUKSI 
PLASTIK CV. ISKASARI JAYA WARU – SIDOARJO. 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pengukuran produktivitas pada 
CV. Iskasari Jaya Waru – Sidoarjo, yang selama ini belum pernah melakukan 
pengukuran produktivitas pada perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1986 ini. 
Tujuan adanya pengukuran produktivitas pada CV. Iskasari Jaya Waru – Sidoarjo dan 
menciptakan usulan – usulan perbaikan secara berkelanjutan yang berfungsi untuk 
peningkatan produktivitas perusahaan.  

Analisis ini menggunakan metode pengukuran produktivitas yaitu metode 
Objective Matrix (Omax), dan sebagai alat ukur dapat dibantu menggunakan program 
sederhana pada perangkat komputer seperti microsoft excel. Langkah-langkah dalam 
penelitian ini mengacu pada langkah-langkah omax,yaitu menentukan kriteria-kriteria 
kritis dalam peningkatan produktivitas di lini produksi,menentukan indikator 
produktivitas dalam bentuk rasio untuk masing-masing kriteriaproduktivitas, 
pengumpulan data lini produksi, perhitungan nilai rasio produktivitasaktual/tercapai, 
perhitungan nilai produktivitas standar perusahaan, penentuan target,penentuan bobot 
tiap rasio, penentuan skor aktual, penentuan nilai produktivitas tiap periode,penentuan 
nilai produktivitas keseluruhan (overall productivity), evaluasi produktivitas dan 
yangterakhir perencanan produktivitas untuk masa yang akan datang. 

Hasil penelitian menghasilkan matriks OMAX yang dapat digunakan untuk 
memantau tingkat produktivitas perusahaan yang terdiri dari 8 rasio pada CV Iskasari 
Jaya Waru – Sidoarjo. Pada hasil evaluasi produktivitas, menunjukkan bahwa CV 
Iskasari Jaya Waru – Sidoarjo untuk hasil produksi plastik dapat dikatakan cukup 
produktif karena mampu menempuh indeks produktivitas sebesar 44,002%. 

 

Kata Kunci : Produktivitas, Objective Matrix (Omax), Target, Kriteria, dan Rasio. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan sumber daya manusia saat ini, menimbulkan adanya 

teknologi-teknologi canggih yang semakin terarah. Adanya peningkatan 

teknologi-teknologi yang ada saat ini disebabkan adanya peningkatan 

kebutuhan dan keinginan manusia terhadap suatu barang baik dalam jumlah, 

mutu, dan variasi macamnya. Perkembangan yang ada menimbulkan 

tantangan untuk memenuhinya dan meningkatkan kemampuan menyediakan 

dan menghasilkan suatu barang.  

Dalam perusahaan yang menghasilkan barang atau produk, adanya 

peningkatan kemampuan penyediaan atau intensitas produksi sangatlah 

diperlukan guna memenuhi kebutuhan pasar untuk produk tersebut. Selain itu, 

penerapan sistem produksi sangatlah penting, karena proses produksi yang 

dilakukan akan membentuk produk tersebut nantinya.  

Agar sukses dalam menjalankan proses produksi maka setiap perusahaan 

harus dapat menetapkan strategi manajemen produksi dan operasi yang mana 

di dalamnya merupakan kegiatan mengatur dan mengkoordinasikan alat dan 

sumber-sumber daya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alat 

dan sumber daya biaya, serta bahan secara efisien dan efektif untuk 

menciptakan dan menambah kegunaan (utility) suatu barang atau produk. 
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Kegiatan ini dilaksanakan melalui sistem produksi dengan menggabungkan 

faktor-faktor produksi yang ada sehingga menjadi barang yang berkualitas.  

Produktivitas adalah faktor penting dalam mempengaruhi proses kemajuan 

atau kemunduran suatu perusahaan, yang artinya hubungan antara input dan 

output suatu sistem produksi. Dapat pula diartikan produktivitas sebagai 

motor penggerak kemajuan ekonomi dan kesejahteraan perusahaan. 

Menganalisis produktivitas perusahaan sangat penting guna mengetahui 

seberapa besar tingkat rasio input dan output perusahaan, untuk menganalisis 

serta mengetahui hal tersebut, maka penulis melakukan analisis dan 

pengukuran produktivitas perusahaan yang bergerak di bidang produksi yang 

bertujuan untuk mengetahui tolak ukur produktivitas yang telah dicapai dan 

merupakan dasar untuk perencanaan bagi peningkatan produktivitas di masa 

yang akan datang. Kegiatan pengukuran produktivitas perusahaan dapat 

dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung dari aspek yang akan 

dianalisis. Produktivitas merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan 

perusahaan, karena perusahaan akan selalu menginginkan produktivitasnya 

tetap tinggi, guna memperoleh profitabilitas perusahaan yang akan mampu 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, pengukuran 

tingkat produktivitas sangat diperlukan untuk menilai kinerja perusahaan dan 

juga untuk memperbaiki produktivitas perusahaan itu sendiri di masa yang 

akan datang.  

Meningkatkan produktivitas suatu perusahaan juga dipengaruhi oleh 

banyak faktor, tidak hanya dengan memiliki profit yang tinggi namun juga 
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ditunjang oleh faktor – faktor penting lainnya, seperti sumber daya manusia, 

mesin, dan proses produksinya. Faktor – faktor tersebut akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan produk yang 

berkualitas dan sesuai dengan pesanan atau order konsumen. 

Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah mendapatkan keuntungan atau 

laba yang maksimal, begitu pula dengan yang diharapkan oleh CV. Iskasari 

Jaya di Waru – Sidoarjo yang bergerak di bidang produksi plastik. Oleh sebab 

itu,  faktor-faktor penting yang harus diperhatikan bukan hanya faktor 

pentingnya proses produksi dalam suatu perusahaan dalam membentuk brand 

image pada suatu produk, namun juga harus memperhatikan produktivitas 

pada perusahaan tersebut.  

CV. Iskasari Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi 

pembuatan plastik atau yang biasa disebut multiplek. Perusahaan ini tidak 

memproduksi bahan mentah hingga menjadi barang jadi dan siap pakai, 

namun perusahaan ini hanya memproduksi bahan mentah hingga menjadi 

barang setengah jadi, yang akan dimanfaatkan lagi oleh perusahaan lain untuk 

menunjang fungsional barang tersebut. CV. Iskasari Jaya hanya memproduksi 

plastic sesuai dengan pesanan atau order, oleh karena itu adanya hubungan 

kerjasama yang baik dengan banyak perusahaan akan mampu meningkatkan 

produktivitas perusahaan tersebut. Semakin banyak perusahaan yang 

bekerjasama dan mempercayakan hasil produksi dari CV. Iskasari Jaya, maka 

akan meningkatkan profitabilitas dan produktivitas perusahaan.  
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Adanya pelatihan kepada para karyawan CV. Iskasari Jaya, pemeliharaan 

mesin – mesin yang digunakan akan memberikan hasil produksi yang 

maksimal dan dapat meminimalisir adanya cacat atau kerusakan barang yang 

nantinya akan mengurangi profitabilitas yang dimiliki perusahaan. Adanya 

ketentuan – ketentuan proses produksi yang telah ditetapkan perusahaan juga 

harus ditepati oleh para karyawan agar proses produksi berjalan sesuai 

dengan SOP ( Standart Operasional Perusahaan ).  

Persaingan dalam dunia perindustrian dapat dijadikan suatu acuan agar 

CV. Iskasari Jaya terus meningkatkan pelayanan yang terbaik dari waktu ke 

waktu agar pelanggan yang telah bekerjasama akan terus merasa puas dengan 

hasil produksi plastic dari CV. Iskasari Jaya sehingga meminimalisir pesaing 

untuk menggeser eksistensi perusahaan. Dengan pelayanan yang baik, hasil 

produksi yang sesuai standart, dan ketepatan waktu produksi akan 

menjadikan CV. Iskasari Jaya sebagai perusahaan industry plastic yang 

menjadi leader.  

Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa CV. Iskasari Jaya dalam 

masalah sulit dalam kurun waktu januari sampai maret 2011 tersebut. Dalam 

hal ini peneliti dapat mengetahui daya juang perusahaan dalam memhasilkan 

produknya apakah masih dapat dikatakan memiliki daya produktivitas yang 

baik.  

Ada banyak cara dalam menganalisa produktivitas suatu perusahaan. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Objective Matrix 

(OMAX). Objective Matrix (OMAX) merupakan sistem pengukuran 
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produktivitas untuk memantau produktivitas di suatu perusahaan dengan 

kriteria produktivitas yang sesuai. Metode ini dipilih karena memiliki 

beberapa kelebihan, anatara lain sasaran produktivitas yang jelas dan mudah 

dimengerti yang akan memberi motivasi bagi pekerja untuk mencapainya, 

dapat mengidentifikasikan faktor-faktor yang amat berpengaruh dan yang 

kurang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas, bentuk model yang 

fleksibel dan data-data yang diperlukan dalam model ini mudah diperoleh di 

lingkungan perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis menetapkan judul 

“Analisis Pengukuran Produktivitas Berbasis Model Objective Matrix 

(OMAX ) Pada Produksi Plastik CV. Iskasari Jaya Waru – Sidoarjo “ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan 

memperhatikan kondisi perusahaan yang ada maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut :  

1. Seberapa besar tingkat produktivitas perusahaan CV. Iskasari Jaya 

Waru – Sidoarjo ? 

2. Apa sajakah upaya yang harus ditempuh untuk meningkatkan 

produktivitas perusahaan ?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis dan mengukur tingkat produktivitas perusahaan khususnya 

pada bagian produksi plastik.  

2. Memberikan usulan dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas 

perusahaan berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut 

: 

1. Manfaat teoritis 

Mahasiswa mendapatkan pengetahuan atau pengembangan ilmu 

khususnya mengenai manajemen produktivitas setelah menganalisis 

produktivitas perusahaan.  

2. Manfaat praktis 

Menjadikan hasil penelitian ini sebagai referensi dan tambahan wawasan 

bagi pihak  yang akan melakukan penelitian di masa yang akan datang dan 

menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan dan saran untuk 

manajemen perusahaan yang akan melakukan keputusan dalam 

meningkatkan produktivitas perusahaan dimasa yang akan datang.  
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