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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berada di era perdagangan bebas ini dan tingkat persaingan semakin tinggi 

dan banyak perusahaan yang bisa membuat produk yang sama,  maka dari itu 

setiap perusahaan harus mempunyai strategi khusus untuk memperbaiki kinerja 

untuk mempertahankan eksistensi perusahaan supaya bisa bersaing dengan 

perusahaan kompetitor lain. Oleh karena itu perusahaan harus melakukan berbagai 

perbaikan dari berbagai aspek yang dapat mendapat keuntungan dan tercapainya 

tujuan dari perusahaan. Suatu organisasi perusahaan harus  mengetahui pada 

tingkat produktivitas mana perusahaan itu beroperasi, agar dapat 

membandingkannya dengan produktivitas standar yang telah ditetapkan 

perusahaan, mengukur tingkat perbaikan produktivitas dari waktu ke waktu dan 

membandingkan dengan produktivitas perusahaan lain yang memiliki produk 

yang sama. 

Semakin pesatnya perkembangan suatu teknologi dan perubahan zaman 

membuat persaingan antar perusahaan sejenis menjadi semakin ketat, perlu 

adanya strategi yang mampu meningkatkan produktivitas agar perusahaan mampu 

mengelola sistem produksi dengan baik, meningkatkan efisiensi sumber daya 

yang digunakan, meningkatkan kualitas produk dan memenuhi target permintaan 

konsumen. Kendala perusahaan dalam meningkatkan produktivitas di lantai 

produksi umumnya dipengaruhi oleh faktor penggunaan sumber daya yang tidak 

tepat selama kegiatan produksi berlangsung. Diperlukan upaya pengukuran 

produktivitas yang tepat untuk meningkatkan produktivitas di lantai produksi. 

(Avianda, 2014). 

Produktivitas   secara   terpadu   melibatkan   semua   usaha   manusia   

dengan menggunakan keterampilan, modal, teknologi, manajemen, informasi, 

energi, dan sumber-sumber daya lainnya, untuk perbaikan mutu kehidupan yang 

baik bagi seluruh manusia, melalui pendekatan konsep produktivitas secara total. 

Produktivitas merupakan suatu istilah yang seringkali disama artikan dengan kata 
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produksi. Antara produktivitas dan produksi mempunyai arti yang berbeda karena 

pada saat produksi tinggi belum tentu produktivitasnya juga tinggi, bisa jadi 

produktivitasnya malah semakin rendah. Tinggi rendahnya suatu produktivitas 

berkaitan dengan efisiensi dari sumber-sumber daya (input) dalam menghasilkan 

suatu produk atau jasa (output). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa   

produktivitas   berkaitan   dengan   efisiensi   penggunaan   input   dalam 

memproduksi output  (barang dan jasa) (Eko, 2009). 

PT. Surya Agrolika Reksa adalah Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang 

pengelolahan kelapa sawit menjadi CPO (Crude Palm Oil) dan palm kernel yang 

beralamat di Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan 

Singingi. PT. Surya Agrolika Reksa dapat mengolah tandan buah segar (TBS) 

dengan jumlah maksimal 60 ton setiap jam. Proses pengolahan terdiri beberapa 

stasiun kerja yaitu  stasiun  peneriman buah, sterilizer, thressing, press, klarifikasi 

dan kernel. PT. Surya Agrolika Reksa belum pernah melakukan pengukuran 

tingkat produktivitas perusahaan dengan menggunakan metode yang ada secara 

ilmiah dan sulit mencapai target produksi yang menyebabkan produktivitas secara 

keseluruhan perusahaan mengalami penurunan. Berikut adalah data produksi PT. 

Surya Agrolika Reksa tahun 2016: 

Tabel 1.1 Produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel Tahun 2016 

Bulan 

Tandan 

Buah Segar 

(TBS) yang 

Diolah       

(Kg) 

Crude Palm Oil (CPO) Kernel 

Target 

Produksi 

(Kg)  

Produksi 

Aktual 

(Kg) 

Target 

Produksi 

(Kg)  

Produksi 

Aktual 

(Kg) 

Januari 13.944.300 4.320.000 3.071.950 1.080.000 700.730 

Februari 11.528.160 4.320.000 2.504.010 1.080.000 557.040 

Maret 10.884.660 4.500.000 2.343.670 1.125.000 616.770 

April 10.110.420 4.680.000 2.121.530 1.170.000 555.440 

Mei 11.965.450 4.500.000 2.437.890 1.125.000 661.630 

Juni 13.103.680 4.680.000 2.604.700 1.170.000 649.840 

Juli 12.517.430 4.140.000 2.500.900 1.035.000 597.080 

Agustus 16.933.200 4.320.000 3.394.780 1.080.000 760.970 

September 22.461.180 5.250.000 4.557.060 1.125.000 987.200 

Oktober 24.898.580 5.460.000 5.094.070 1.170.000 1.131.930 

November 24.403.860 5.460.000 4.977.580 1.170.000 1.115.200 

Desember 22.697.100 5.460.000 4.798.370 1.170.000 1.050.080 

(Sumber: PT. Surya Agrolika Reksa, 2017) 
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Data pada Tabel 1.1 terlihat jumlah produksi (Crude Palm Oil) CPO dan 

kernel tidak mencapai target produksi, dengan hal ini produksi aktual perusahaan 

tidak mencapai target produksi yang menyebabkan fluktuasi keuntungan 

perusahaan yang dapat dilihat di Tabel 1.2, sehingga di perlukan  pengukuran 

produktivitas yang berhubungan dengan profitabilitas serta perbaikan harga. 

Pengukuran produktivitas betujuan agar perusahaan mengetahui efisiensi 

penggunaan sumber daya dengan mempertimbangkan output perusahaan yaitu 

crude palm oil (CPO) dan kernel serta input perusahaan seperti tenaga kerja, 

bahan baku, energi, modal dan input total yang dapat mempengaruhi produktivitas 

perusahaan dalam menghasilkan output atau produk (Eko, 2009). Dengan hasil 

pengukuran yang dilakukan maka bisa untuk merencanakan strategi untuk 

meningkatkan produktivitas yang berguna untuk perusahaan untuk waktu ke 

depannya. 

Tabel 1.2 Keuntungan produksi perusahaan 

Bulan 
Keuntungan (Rp) 

2014 2015 2016 

Januari  23.759.863.814   13.539.136.261   8.421.358.516  

Februari  25.258.265.190   10.879.547.885   6.101.531.565  

Maret  26.869.168.189   9.239.289.515   5.086.325.063  

April  22.247.754.311   11.088.497.437   3.514.857.552  

Mei  14.823.224.811   13.053.561.210   2.963.374.675  

Juni  12.956.418.927   9.477.653.483   2.817.539.634  

Juli  9.495.993.109   5.860.858.099   2.504.876.888  

Agustus  9.256.591.129   10.740.953.565   5.046.034.385  

September  10.322.926.051   15.693.342.022   5.885.334.710  

Oktober  11.932.346.891   12.234.170.464   8.607.483.407  

November  14.858.345.126   12.012.757.401   8.899.117.095  

Desember  15.066.858.613   14.522.027.069   8.969.819.271  

(Sumber: PT. Surya Agrolika Reksa, 2017) 

 

Ada banyak metode untuk mengukur produktivitas. Namun Setiawan 

(2008) melakukan penelitian pengukuran produktivitas yang berkaitan dengan 

profitabilitas dan perbaikan harga dengan menggunakan  metode APC (American 

Productivity Center). Metode ini dapat berguna untuk menilai unjuk kerja 

perusahaan dan juga untuk memperbaiki produktifitas. Disamping itu akan 
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diketahui faktor yang menyebabkan naik turunnya tingkat produktivitas 

(Handoyo, 2010). 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang, maka di rumuskan “Bagaimana pengukuran 

produktivitas menggunakan metode APC (American Productivity Center) serta  

usulan perbaikan untuk mencapai target produksi perusahaan?”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menentukan produktivitas aktual PT. Surya Agrolika Reksa 

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak tercapai target produksi 

di PT. Surya Agrolika Reksa 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Batasan masalah berguna agar ruang lingkup pembahasan penelitian lebih 

tearah. Batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuran produktivitas dilakukan yaitu Januari tahun 2014 sampai 

Desember 2016. 

2. Output yang diteliti adalah crude plam oil (CPO) dan kernel. 

3. Input yang diteliti adalah tenaga kerja, bahan baku, energi, modal dan input 

total. 

4. Input modal yang digunakan adalah laba kotor pada periode sebelumnya dan 

penambahan modal dari induk perusahaan. 

5. Tingkat pengembalian aset sebesar 0,1. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sebagai 

berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sebagai laporan Tugas Akhir mahasiswa untuk menyandang 

sarjana teknik dan laporan ini bisa dijadikan acuan untuk menyelesaikan 



I-5 

 

masalah tentang produktivitas dan aplikasi menggunakan metode pengukuran 

produktivitas. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai informasi dan masukan untuk meningkatkan produktivitas dan 

profitabilitas serta dapat membantu perusahaan dalam melakukan strategi 

perbaikan produktivitas di  PT. Surya Agrolika Reksa untuk waktu ke 

depannya. 

3. Bagi Pihak Lain 

Bisa dijadikan referensi untuk menambah wawasan yang dilakukan oleh 

peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan produktivitas. 
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1.6 Posisi Penelitian  

 Posisi penelitian dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan. Adapun posisi penelitian laporan ini sebagai 

berikut: 

Tabel 1.3  Posisi Penelitian 

No Nama Judul  Permasalahan Tujuan Metode Hasil Implikasi 

1 
Dwi arif 

setiawan (2008) 

Analisa 
produktivitas dengan 

The American 

Productivity Center 
Methods (Studi 

Kasus Pada 

Perusahaan Batik 

“Pesisir” 

Pekalongan ) 

kendala-kendala 
pemanfaatan sumber 

daya input yang 

meliputi bahan baku, 
karyawan, energi dan 

input lainnya yang 

menyebabkan 
pemborosan pada sektor 

input itu sehingga 

kurang efektif dan 
efisien dalam 

pemanfaatannya. 

Mengetahui tingkat 
produktivitas, tingkat 

profitabilitas perusahaan dan 

faktor perbaikan harga dan 
Mengetahui tingkat 

produktivitas perusahaan batik 

”Pesisir” berdasar 
pada pemanfaatan sumber 

daya yang berhubungan 

dengan tenaga 
kerja, bahan baku, energi dan 

modal. 

American 
Productivity 

Center (APC) 

Tingkat 
produktivitas, tingkat 

profitabilitas 

perusahaan dan 
faktor perbaikan 

harga. 

Mencegah terjadinya pemanfaatan 
sumber daya yang berlebihan dan 

tidak efektif sehingga biaya produksi 

menjadi tinggi masukan atau 
pertimbangan bagi perusahaan 

didalam 

mengambil suatu kebijakan dalam 

menggunakan sumber daya 

perusahaan. 

2 

Diva Indah 
Lestari, 

Mula’ab dan 

Rika Yunitarini 
(2009) 

Sistem Pendukung 
Keputusan 

Pengukuran dan 

Analisis 
Produktivitas Usaha 

Kecil dan Menengah 

Menggunakan 

Metode Objective 

Matrix 

Studi Kasus: Dinas 
Perindustrian dan 

Perdagangan 

Kabupaten 
bangkalan 

Bagaimana membangun 

Sistem Pendukung 

Keputusan yang efektif 
dan 

akurat, 

mengimplementasi 
pengukuran dalam 

menetapkan kriteria 

pembinaan dengan 
menggunakan metode 

Objective Matrix serta 

mengimplementasi 
analisis peramalan nilai 

produksi UKM 

 

Membangun sistem pendukung 
keputusan yang 

dapat melakukan pengukuran 

dan analisis 
produktivitas UKM, 

menetapkan rekomendasi 

kriteria pembinaan UKM 

dengan mengajukan 

pertanyaan secara online serta 

untuk 
mengetahui status kelayakan 

rekomendasi 

pembinaan bagi UKM dengan 
akurat. 

Objective matrix 

(OMAX) 

Sistem Pendukung 
Keputusan 

pengukuran 

dan analisis 
produktivitas UKM 

dapat menentukan 

kriteria 

pembinaan yang 

lebih efektif dan 

analisis 
keputusan yang lebih 

akurat. 7 dari 10 

UKM digolongkan 
produktif. 

Sistem Pendukung 

Keputusan ini dibuat untuk 

mengidentifikasi 

kriteria pembinaan yang lebih efektif 

dan 

analisis keputusan yang lebih akurat. 
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Tabel 1.3  Posisi Penelitian (Lanjutan) 

No Nama Judul  Permasalahan Tujuan Metode Hasil Implikasi 

3 

Katarina Sri 

Rejeki, Sukaria 
Sinulingga dan 

Ukurta Tarigan 

(2013) 

Analisis 

Produktivitas 
Dengan 

Menggunakan 

Metode Marvin E. 
Mundel (Studi 

Kasus di UD. Sabar 

Jaya Malang) 

Keterlambatan 

memenuhi permintaan 
konsumen, mengambil 

kebijakan peningkatan 

jam lembur yang 
menyebabkan 

meningkatkan biaya 

produksi. 

Mengetahui penyebab 

rendahnya produktivitas dan 
melakukan reduksi input 

sehingga produktivitas 

meningkat 

Marvin E. 

Mundel dan 
Productivity 

Evaluation Tree 

(PET) 

Penyebab rendahnya 

produktivitas adalah 

keterlambatan bahan 
baku. tingginya jam 

kerja pekerja. dan 

peralatan kerja 
kurang mendukung. 

 Evaluasi produktivitas dengan  

pengurangan nilai input melalui 
perhitungan jumlah tenaga kerja 

aktual sehingga produktivitas total 

meningkat . 

4 

Prima Fithri dan 

Indra Firdaus 

(2014) 

Analisis 
produktivitas 

menggunakan 

metode objective 
matrix (OMAX) 

(Studi Kasus: PT. 

Moradon Berlian 
Sakti) 

Jumlah karyawan yang 

sangat banyak dan shift 

yang cukup dan melihat 

produk yang dihasilkan 
baik cacat maupun tidak 

Mengetahui tolak ukur 

produktifitas yang telah 

dicapai dan merupakan dasar 
dari perencanaan bagi 

peningkatan produktifitas di 

masa yang akan datang. 

Objective matrix 
(OMAX) 

Menemukan faktor 

faktor penyebab 

produktivitas 

Memperbaiki sistem kerja dan 
strategi perusahaan dan usaha 

peningkatan produktifitas, 

memerhatikan lagi proses 
perencanaan bahan baku serta 

meningkatkan pengawasan akan 

proses kerja dalam melakukan 
produksi. 

5 

Irsan Nuari 

Riandika  

(2017) 

Pengukuran 
produktivitas 

menggunakan  

metode American 

Productivity Center 

(APC)  

di PT. Surya 
Agrolika Reksa 

Produksi aktual tidak 

mencapai target 

produksi perusahaan. 

 Menentukan tingkat 
produktivitas, 

mengidentifikasi faktor-faktor 

penyebab tidak tercapai target 

produksi dan  

memberikan usulan - usulan 

sebagai peningkatan 
produktivitas 

American 

Productivity 

Center (APC), 
Fault Tree 

Analysis (FTA) 

dan Failure 
Mode and 

Effects Analysis 

(FMEA)   

Tingkat 

produktivitas 

perusahaan, faktor 

mempengaruhi 

produktivitas dan 

usulan produktivitas 

Hasil yang didapatkan dari peneltian 

ini bisa menjadi acuan oleh 

perusahaan terhadap produktivitas 

pada waktu kedepannya. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Adapun sistematika yang menjadi acuan dalam penyusunan laporan 

penelitian ini  adalah dengan  menggunakan  laporan Tugas Akhir, di Fakultas 

Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun 

penyusunan laporan Tugas Akhir ini mengikuti sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan secara garis besar mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

manfaat penelitian, posisi penelitian dan sistematika penulisan 

laporan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang konsep dan teori yang relevan tentang konsep 

produktivitas konsep American Productivity Center (APC), Fault Tree 

Analysis (FTA), Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) serta 

konsep yang mendukung pembuatan laporan. 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

       Bab ini berisi tentang studi literatur yang dignakan, objek penelitian, 

jenis-jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, pengolahan 

data, kerangka penelitian dan tahap-tahap pembuatan laporan. 

BAB IV     PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menguraikan cara pengumpulan data, jenis data yang 

digunakan, analisa hasil yang diperoleh dari penelitian ini. 

BAB V      ANALISA 

Bab ini berisikan tentang analisa dari hasil pengolahan data yang 

dilakkan pada bab sebelumnya. 

BAB VI     PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

di dapatkan berdasarkan tujuan dari penelitian serta saran yang 

diberikan kepada perusahaan. 


