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2.1  Kelapa Sawit  

 Kelapa sawit di Indonesia (Elaeis guineensis Jacq) merupakan tanaman 

palma yang berasal dari Afrika Barat, mulai dari kawasan Angola hingga Liberia. 

Kelapa sawit mulai ditanam pada skala komersial di Sungai Liput (Aceh) dan 

Pulau Radja (Sumatera Utara) pada tahun 1911. Pantai timur Sumatera terutama 

Deli dijadikan sentral produksi kelapa sawit oleh pemerintah kolonial Belanda. 

Pada zaman penjajahan Jepang karena kebutuhan makanan, maka 16% lahan 

kelapa sawit dikonversi menjadi lahan pangan. Pengembangan perkebunan rakyat 

mulai dilakukan pada masa pemerintahan orde baru di akhir 1970 menggunakan 

dana pinjaman bank dunia. Namun upaya percepatan pengembangan perkebunan 

kelapa sawit rakyat dimulai awal 1980 melalui seri proyek PIR (Perkebunan Inti 

Rakyat) (Widjaja, 2010). 

 Dalam pembudidayaan kelapa sawit harus memperhatikan lokasi 

penanaman dengan memperhatikan iklim dengan milhat curah hujan dan suhu. 

Intensitas  matahari  juga  erat kaitannya dengan perawanan, curah hujan, 

ketinggian tempat (altitude) dan lintang lokasi (Latitude). Selanjutnya yang 

mempengaruhi pertumbuhan sawit adalah lahan. Persoalan drainase lahan 

umumnya dijumpai di  lahan  dataran  rendah  yang  tergenang  secara  periodik 

karena limpasan air hujan, pengaruh air pasang atau perkolasi tanah  terhambat.  

Meskipun  tanaman  sawit  membutuhkan banyak air, tetapi tidak dapat tumbuh 

dan berproduksi dengan baik   dalam   keadaan   tergenang   atau   sering   

tergenang. Pembangunan  sistem  drainase  harus  memperhatikan  juga sifat dan 

karakteristik tanahnya serta ada tidaknya  pengaruh pasang surut air laut. 

Pembangunan sistem drainase di lahan pasang surut, baik tanah mineral maupun 

tanah gambut harus dilakukan dengan perencanaan seksama. Drainase yang  

berlebihan atau kurang memadai sama-sama berpengaruh buruk terhadap 

pertumbuhan  kelapa  sawit. Dengan kata lain untuk mendapatkan hasil yang baik 

maka banyak yang harus diperhatikan (Allolerung, 2010). 
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 Hasil dari bauh sawit berupa tandan buah segar yang akan di jadikan 

sebaik produk. Berikut adalah gambar Tandan Buah Segar (TBS): 

 
Gambar 2.1 Tandan Buah Segar (TBS) 

(Sumber: Allolerung, 2010) 

 

Kelapa sawit merupakan berkah bagi bangsa Indonesia. Permintaan dunia 

dan nasional akan minyak nabati terus meningkat untuk produk pangan, non 

pangan maupun energi. Minyak sawit mempunyai berbagai keunggulan 

dibandingkan dengan minyak nabati lain baik dari aspek keragaman produk yang 

dapat dihasilkan, aspek nutrisi, kesehatan, produktivitas, efisiensi maupun harga 

sehingga minyak sawit sangat kompetitif untuk memenuhi permintaan tersebut. 

Indonesia juga memiliki iklim yang sesuai, lahan luas dan tenaga kerja yang 

tersedia yang memungkinkan Indonesia untuk terus mengembangkan industri 

kelapa sawit sebagai salah satu mesin pembangunannya (Widjaja, 2010). 

Industri kelapa sawit telah menjadi salah satu soko guru utama 

pembangunan perekonomian Indonesia. Fakta ini sulit terbantahkan mengingat 

devisa dan penerimaan negara yang dihasilkan oleh industri ini sangat besar. Pada 

2009 nilai ekspor minyak sawit mentah dan produk turunannya mencapai US$ 

9,14 milyar atau lebih dari 10% dari total nilai ekspor non migas. Penerimaan 

negara yang dihasilkan dari industri sawit antara lain bea keluar, pajak 

penghasilan badan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai dan lain-

lainnya, yang diyakini berjumlah sangat besar. Selain sebagai penghasil devisa 
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yang besar, pembangunan industri kelapa sawit sejalan dan mendukung program 

pemerintah yang pro job, pro poor, pro growth dan pro environment (Widjaja, 

2010). 

Pembangunan industri kelapa sawit bersifat pro job karena setiap 

penambahan 1.000 hektar kebun akan menyerap tenaga kerja sebanyak 500 orang 

di sektor on farm, off farm dan penunjang yang bukan hanya terdiri dari tenaga 

buruh tetapi juga tenaga sarjana. Dengan komposisi luas 4 juta hektar perkebunan 

besar dan 3,3 juta hektar perkebunan rakyat industri kelapa sawit dan industri 

pendukungnya telah menyediakan lapangan kerja bagi sekitar 4 juta tenaga kerja 

sehingga sekitar 15 juta jiwa menggantungkan hidupnya pada industri kelapa 

sawit ini (Widjaja, 2010). 

 

2.1.1 Proses Pengolahan Kelapa Sawit  

Setelah proses penimbangan tandan buah segar, buah kemudian 

dimasukkan ke dalam lori untuk dilakukan proses perebusan. Buah beserta lory 

direbus pada suatu tempat perebusan (sterilizer) selama ± 90 menit. Di dalam 

perebusan uap panas dialirkan dengan suhu 125º C dan tekanan puncak dalam 

ruangan berkisar lebih kurang 2,8 sampai 3,0 kg/cm
2
 (Suhardi, 2013). 

Tandan buah segar yang telah direbus kemudian dimasukkan ke dalam 

mesin pelepas buah (thresher), buah yang telah rontok dibawa kedalam mesin 

pelumat (digester) sedangkan janjangan kosong di bawa ke tempat pembakaran 

(incenerator) dan digunakan sebagai mulsa. Buah diaduk dalam suatu bejana 

silindris tegak selama beberapa waktu dan dipanaskan dalam suhu yang tinggi. 

Bejana yang dilengkapi dengan beberapa lengan atau pisau pengaduk Setelah 

buah diaduk pada digester kemudian buah dikempa (Screw Press). Pengempaan 

ini bertujuan untuk memeras minyak sebanyak mungkin dari masa remasan 

sehingga kehilangan minyak sekecil-kecilnya (Suhardi, 2013). 

Minyak mentah berupa cairan yang ditiriskan dari bejana peremas dan 

yang diperas oleh kempaan terdiri dari campuran minyak, air dan sisa – sisa sel 

serta potongan serabut-serabut halus dan cangkang halus. Upaya pertama untuk 

memisahkan serabut dan cangkang halus adalah dengan menggunakan ayakan 
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getar melalui kawat saringan (vibrating screen). Setelah disaring proses 

selanjutnya adalah dengan mengendapkan minyak tersebut dalam tangki 

pengendap (klarifikasi). Tangki ini berbentuk silinder vertical dengan kerucut 

terbalik dibawahnya tempat menampung sementara endapan sisa serabut halus, 

pasir, tanah dan kotoran yang lain lainnya (Suhardi, 2013). 

Minyak yang dikutip dari tangki pengendapan masih mengandung sekitar 

0,5 % air dan sejumlah kotoran. Kotoran ini dipisahkan dengan sentrifus 

berputaran tinggi, biasanya kadar airnya akan turun menjadi 0,25 % dan kadar 

kotoran menjadi sekitar 0,01 %. Untuk mendapatkan kadar air yang diinginkan 

(0,08 %) minyak masih harus dikeringkan. Pengeringan dilakukan dengan 

pengeringan Vacum pada suhu yang relatif rendah, agar minyak tidak teroksidasi 

saat pengeringan dengan suhu yang tinggi (Suhardi, 2013). 

Inti yang telah dikeringkan melalui hembusan angin akan lebih mudah 

untuk penghancuran karena inti dengan cangkang telah lekang dengan demikian 

inti tidak ikut pecah pada waktu pemecahan. Pembersihan dan pengeringan biji 

seperti yang tersebut diatas adalah untuk mencapai efisiensi pemecahan yang 

tinggi, pemecahan dilakukan pada alat pemecah sentrifugal, pemecah ini terdiri 

dari suatu rotor berputaran tinggi, yang dilengkapi dengan sejumlah alur radial 

disepanjang mukanya, biji yang dimasukkan melalui rotor akan terlempar melalui 

celah kearah cincin pemecah dengan gaya sentripeta (ripple mill) (Suhardi, 2013). 

Campuran pecahan dari ripple mill terdiri atas cangkang, inti dan biji tidak 

pecah. Pemisah inti dari campuran ini dilakukan dengan perbedaan berat jenis inti 

dari cangkang dan biji. Perinsip pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan 

media suspensi tanah liat dan bisa juga digunakan suspensi kaolin (Suhardi, 

2013). Inti basah yang terambil pada hidrosiklon atau lumpur pemisah harus 

dikeringkan secepatnya untuk menghindari kerusakan mutu oleh kegiatan 

mikroba. Untuk mencegah peristiwa ini dapat dilakukan seterilisasi melalui 

pemanasan dengan uap sampai suhu minimum 90º C selama beberapa saat. 

Selanjutnya pengeringan dilakukan dalam not silo dryer dengan mengalirkan 

angin panas melalui inti, seperti pada pengeringan biji. Salah satu persyaratan 

mutu inti ialah kadar kotorannya tidak boleh melibihi 2,75 %. Cangkang dan 
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kotoran lain dapat dipisahkan atau dipilih dengan tangan atau dengan hembusan 

angin (winnowing).  

Persyaratan penimbunan atau penyimpanan inti yang baik adalah (Suhardi, 

2013): 

1. Kadar inti 7 % 

2. Kadar inti pecah diusahakan sedikit mungkin 

3. Memakai goni bersih dan kuat 

4. Ventilasi gudang harus baik dan udara kering 

5. Tinggi lapisan goni berisi inti tidak lebih dari 4 lapis penimbunan tidak 

langsung diatas lantai semen (memakai lantai papan yang berkolong) 

 

2.2 Sistem Produksi 

 Untuk melaksanakan fungsi-fungsi produksi dengan baik, maka diperlukan 

rangkaian kegiatan yang akan membentuk suatu sistem produksi. Sistem produksi 

merupakan kumpulandari sub sistem yang saling berinteraksi dengan tujuan 

mentransformasi input produksi menjadi output produksi. input produksi ini dapat 

berupa bahan baku, mesin, tenaga kerja, modal dan informasi. Sedangkan output 

produksi merupakan produk yang dihasilkan berikut hasil sampingannya, seperti 

limbah, informasi dan sebagainya (Ginting, 2007). 

Di dalam proses produksi akan terjadi suatu proses perubahan bentuk 

(trnsformasi) dari input yang dimasukkan baik secara fisik maupun non fisik. 

Disini akan terjadi pada apa yang disebut dengan pemberian nilai tambah (value 

added) dari input material yang diolah. Penambahan nilai tersebut bisa ditinjau 

dari aspek penambhan nilai fungsional maupun ekonomisnya. Proses produksi 

atau bisa juga dikatakan proses transformasi input menjadi output tidaklah bisa 

berlangsung sendirian, karena hal trsebut dapat mengakibatkan proses produksi 

menjadi tidak terarah dan tidak terkendali. Agar proses produksi dapat berjalan 

secara efektif dan efisien, maka dalam hal ini perlu dikaitkan dengan satu proses 

lain yang akan mampu memberi arah, mengevaluasi performance dan membuat 

penyesuaian dengan lingkungan industri yang selalu berubah-ubah 

(Wignsoebroto, 2003) . 
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2.2.1 Konsep Dasar Sistem Produksi 

Konsep dasar sisten produksi wajib dipelajari supaya menambah 

pengetahuan akan tentang banyak hal yang berkaitan dengan produksi dan 

produktivitas. Konsep dasar sistem produksi adalah sebagai berikut (Ginting, 

2007): 

1. Elemen Input dalam Sistem Produksi 

Pada dasarnya input dalam sistem produksi dapat diklasifikasikan ke dalam 

dua jenis yaitu input tetap (fixed input) dan input variabel (variable input). 

Input tetap adalah sebaia suatu input bagi sistem produksi yang tingkat 

penggunaan input itu tidak tergantung dengan jumlah output yang akan 

diproduksi. Input variabel adalah sebagai suatu input bagi sistem produksi 

yang tingkat penggunaan input itu tergantung pada jumlah output yang akan 

diproduksi. 

2. Proses dalam Sistem Produksi 

Suatu proses dalam sistem produksi dapat didefinisikan sebagai integrasi 

sekuensial dari tenaga kerja, material, informasi, metode kerja, mesin dan 

peralatan dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah bagi 

produk agar dapat dijual dengan harga yang kompetitif di pasar. 

3. Elemen Output dalam Sistem Produksi 

Output dari proses dalam sitem produksi dapat berbentuk barang atau jasa 

yang disebut produk. 

 Sistem produksi memiliki parameter-parameter antara lain adalah sebagai 

berikut (Ginting, 2007): 

1. Produksi adalah kegitan menghasilkan barang atau jasa 

2. Produktivitas adalah pemanfaatan sumber daya yang efisien (masukan) untuk 

menghasilkan barang atau jasa (keluaran) 

3. Efisiensi adalah rasio keluaran yang dihasilkan terhadap keluaran yang telah 

diharapkan 

4. Efektivitas adalah tingkat pencapaia tujuan 

5. Utilitas adalah kemampuan sebuah barang atau jasa dalam memenuhi 

kebutuhan manusia 
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6. Kualitas adalah suatu ciri, sifat, derajat, jenis, pangkat, standar atau penilaian 

yang membedakan suatu hal dari hal lainnya  

7. Kapasitas adalah jumlah keseluruhan yang mungkin dapat dicapai oleh pabrik 

dan perlengkapan yang ada. 

8. Fleksibilitas adal sifat peralatan yang bisa berubah sesuai dengan tujuan yang 

akan diinginkan. Kapasitas yang besar dan tingkat produksi yang tinggi 

mungkin dapat menurunkan biaya tapi dapat menurunkan fleksibilitas untuk 

menyesuaikan diri pada perubahan. 

 

2.3 Produktivitas 

 Kegiatan manajemen operasi dan produksi tidak terlepas dan sangat erat 

dengan proses produktivitas, karena itu produktivitas dapat dideskripsikan sebagai 

proses transformasi antara pembuatan barang dan jasa dari sumber daya menjadi 

barang dan jasa, dimana semakin efisien transformasi itu di lakukan maka tinggi 

pula produktivitas. Produkvitas menjadi tolak ukur dalam mengetahui kinerja 

suatu kegiatan operasi. Produktivitas merupakan ukuran yang baik untuk 

mencapai hasil yang di inginkan. Secara umum, produktivitas dinyatakan sebagai 

rasio antara keluaran terhadap masukan (Gunawan, 2016). 

Pembuatan barang atau jasa merupakan suatu proses transformasi dari 

sumber daya menjadi barang atau pun jasa. Semakin efisiensi transformasi itu 

dilakukan maka seakin produktif manajemen opersainya. Produktivitas menjadi 

ukuran yang digunakan untuk mengetahui kinerja dari suatu kegiatan operasi. 

Produktivitas merupakan ukuran bagaimana baiknya suatu sumber daya diatur dan 

dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Herjanto, 2008).  

 Secara umum, produktivitas dinyatakan sebagai rasio antara keluaran 

terhadap masukan, atau rasio hasil yangdiperoleh terhadap sumber daya yang 

dipakai. Dalam bentuk persamaan ditulis sebagai berikut (Herjanto, 2008):  

Produktivitas = 
        

       
 = 

                    

                          
                               (2.1) 
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2.3.1 Bentuk dan ruang lingkup produktivitas 

 Produktifitas dikelompokkan berdasarkan faktorial, maka akan dijumpai  

tiga bentuk dasar produktifitas antara lain (Fithri, 2014): 

1. Produktifitas Total Faktor (Total Factor Productivity) 

Menunjukkan produktifitas dari semua faktor yang digunakan untuk 

menghasilkan output. Faktor tersebut dapat berupa bahan mentah, tenaga 

kerja, energi, peralatan produksi dan lain-lain. Formulasi yang dipakai untuk 

menghitung produktifitas total. Formulasi yang digunakan untuk menghitung 

produktivitas total faktor adalah: 

Produktivitas Total Faktor = 
              

             
         (2.2)  

2. Produktifitas Multi Faktor (Multifactor Productivity) 

Menunjukkan produktifitas dari beberapa faktor yang digunakan untuk 

menghasilkan keluaran antara lain modal dan tenaga kerja. Formulasi yang 

dipakai adalah: 

Produktivitas Multi Faktor = 
        

                 
         (2.3)  

3. Produktifitas Parsial (Partial Productivity)  

Menunjukkan produktifitas dari faktor-faktor tertentu yang digunakan untuk 

menghasilkan keluaran. Faktor tersebut berupa bahan baku atau tenaga kerja 

atau energi atau yang lainnya.  

Produktivitas Parsial = 
        

            
          (2.4)  

 

Berdasarkan tingkatan besarnya unit yang dibahas, produktifitas dapat 

dibedakan atas 4 ruang lingkup yaitu (Fithri, 2014): 

1. Produktifitas Skala Nasional 

Pada lingkup nasional, estimasi produktifitas digunakan untuk meramalkan 

pendapatan dan keluaran nasional pada suatu waktu. Produktifitas pada 

lingkup nasional digunakan sebagai indeks pertumbuhan, terutama 

produktifitas tenaga kerja. Kenaikan produktifitas nasional tenaga kerja 

menggambarkan jumlah barang dan jasa yang tinggi pekerja dibandingkan 



II-9 

 

sebelumnya sehingga merupakan potensi atau pendapatan nyata per pekerja 

yang tinggi. 

2. Produktifitas Skala Industri 

Pada ruang lingkup ini semua faktor yang mempengaruhi dan saling 

berhubungan dikelompokkan dalam suatu kelompok industri. 

3. Produktifitas Skala Perusahaan atau Organisasi 

Pada lingkup ini, hubungan antar faktor lebih mudah dianalisis. Produktifitas 

dapat diukur, dikendalikan atau dibandingkan dengan keadaan sebelumnya 

ataupun dibandingkan dengan perusahaan sejenis. 

4. Produktifitas Tenaga Kerja (Perorangan) 

Dalam lingkup ini seorang pekerja dipengaruhi lingkungan kerja, 

keberhasilan peralatan, proses dan perlengkapannya, disini muncul faktor 

yang sulit diukur seperti kepuasan kerja dan motivasi. 

 

2.3.2  Manfaaat 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 (Eko, 2009): 

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. 

Perencanaan   sumber   daya   akan   menjadi   lebih   efektif   dan   efisien 
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melalui  pengukuran  produktivitas,  baik  dalam  perencanaan  jangka  

pendek maupun perencanaan jangka panjang. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Pengukuran  produktivitas  akan  menciptakan  tindakan-tindakan  kompetitif 

berupa  upaya-upaya  peningkatan  produktivitas  terus-menerus  (continuous 

productivity improvement). 

 

2.3.3 Pengukuran Produktivitas 

 Pengukuran produktivitas merupakan suatu alat manajemen yang penting 

disemua tingkat ekonomi. Adanya penurunan produktivitas produktivitas biasanya 

ditandai dengan kurangnya inovasi, pencemaran lingkungan dan peraturan –

peraturan keamana yang ketat. Banyak yang mungkin bertanya mengapa 

produktivitas harus ditingkatkan dan seberapa jauh sebenarnya produktivitas di 

suatu negara pada waktu ini (Nasution, 2005). 

 Ada beberapa pengukuran produktivitas yang digunakan pada umumnya 

yaitu sebagai berikut (Nasution, 2005): 

1. Pengukuran produktivitas menggunakan model engineering, pengukuran 

lebih mengacu kepada lingkungan fisik. 

2. Pengukuran produktivitas menggunakan model accounting, lebih mengacu 

pada lingkungan pasar. 

Dikemukakan juga bahwa bahwa metode pengukuran produktivitas 

dibedakan menjadi tiga bagian (Nasution, 2005): 
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1. Pengukuran dengan cara membandingkan pelaksanaan sekarang dengan 

pelaksanaa secara historis yang tidak menunjukan apakah pelaksanaan pada 

waktu saat ini memuaskan, namun hanya menengahkan apakah meningkat 

atau berkurang serta peningkatannya. 

2. Pengukuran dengan cara membandingkan pelaksanaan antara satu unit 

(perorangan, tugas, seksi, proses) dengan lainnya. Pengukuran cara ini 

menunjukan pencapaian relatif. 

3.  Pengukuran dengan cara membandingkan pelaksanaan sekarang dengan 

targetnya dan cara ini merupakan cara yang terbaik sebagai memusatkan 

perhatian pada sasaran tujuan. 

 

2.3.4 Syarat Pengukuran Produktivitas 

Syarat  utama  yang  harus  diikuti  oleh  setiap  organisasi  atau  

perusahaan dalam melakukan pengukuran produktivitas yang benar yaitu (Eko, 

2009) : 

1. Keabsahan (validity) 

Keabsahan  (validity)  yaitu  ukuran  yang  dapat  menggambarkan  perubahan 

tingkat produktivitas yang sebenarnya secara tepat. 

2. Kelengkapan (completeness) 

Keikutsertaan  seluruh  faktor  yang  berpengaruh  baik  dari  segi  masukan 

maupun   keluaran   akan   memberikan   ketelitian   yang   tinggi   pada   

hasil pengukuran produktivitas. 

3. Dapat dibandingkan (comparability) 

Syarat utama dalam pengukuran tingkat produktivitas adalah ketersediaan 

data dan data yang tersedia harus dapat dibandingkan. Perbandingan 

dilakukan terhadap hasil pengukuran produktivitas di dalam periode yang 

berbeda. 

4. Ketermasukan (inclusiveness) 

Pengukuran tingkat produktivitas menyatukan banyak kegiatan dalam fungsi- 

fungsi organisasi perusahaan. 
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5. Efektivitas Ongkos (cost effectiveness) 

Disamping  manfaat  yang  diperoleh,  pengukuran  tingkat  produktivitas  

juga memerlukan ongkos di luar ongkos produksi. Agar ongkos yang 

dikeluarkan untuk  kegiatan  pengukuran  tingkat  produktivitas  tidak  

mengurangi  nilai manfaat yang dihasilkan, perlu dilakukan analisis rugi 

dalam pengukuran ini. 

6. Tepat waktu (timeliness) 

Agar  informasi  yang  diperoleh  dari  pengukuran  produktivitas  tepat  guna 

maka   periode   waktu   pengukuran   harus   disesuaikan   dengan   

kebutuhan perusahaan. 

 

2.3.5 Pergeseran atau Perubahan Waktu Dasar 

 Bila waktu dasar dari suatu angka indeks dianggap sudah tidak sesuai (out 

ofdate) karena sudah terlalu lama atau jauh ketinggalan, maka perlu dilakukan 

perubahan waktu dasar. Pemilihan waktu dasar ini harus dilakukian dalam 

keadaan stabil, sehingga apabila waktu dasar terlalu lama, maka keadaan juga 

berubah sehingga dibutuhkan perubahan waktu dasar. Namun hanya bisa 

dilakukan untuk data berkala (Budiono, 2010). 

 Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam memilih waktu dasar, 

yaitu (Budiono, 2010): 

1. Waktu seyogyanya menunjukan keadaan perekonomian yang stabil, dimna 

hargatidak berubah dengan cepat. 

2. Waktu jangan terlalu jauh kebelakang, kalau bisa diusahakan paling lama 10 

tahun atau lebih baiknya 5 tahun saja. 

3. Waktu dimana terjadi peristiwa penting, misalnya pada saat pergantian 

pemimpin sehingga dengan demikian akan diketahui dengan pergantian 

pemimpin ini ada perubahan yang besar atau sedikit. 

4. Waktu dimana tersedia data untuk keperluan timbangan. 

 

Salah satu cara yang dipakai untuk melakukan perubahan waktu dasar 

adalah menghitung ulang semua angka indeks dengan memakai waktu dasar yang 

baru. Cara lain yang sederhana dan banyak digunakan adalah dengan membagi 
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semua angka indeks yang dihitung berdasarkan tahun lama dengan indeks 

berdasarkan waktu dasar yang baru dipilih. 

 

2.4  Pengukuran Produktivitas Dengan Model APC (American Productivity 

center ) 

Pusat produksi amerika (America Produktivity Center = APC) telah 

mengemukakan ukuran produktivitas yang didefinisikan melalui kerangka kerja 

sebagai berikut (Gasperz, 1998): 

Profitabilitas   =  
                

     -     
 

   =  
                                   

                                
 

=  
                           

                        
 

    = Produktivitas × Faktor Perbaikan Harga            (2.5) 

 

  Model pengukuran produktivitas perusahaan yang dikemukakan oleh 

pusat produktivitas Amerika (APC) mempertimbangkan secara keseluruhan 

proses baik secara keseluruhan proses baik berdasarkan ukuran transformasi fisik 

maupun finansial. Dalam hal ini rasio produktivitas memberikan suatu indikasi 

sejauh mana efisiensi penggunaan sumber-sumber daya (input) dalam 

menghasikan output perusahaan, kuantitas output dan input untuk setiap periode 

waktu digandakan dengan harga-harga periode dasar agar memperoleh indeks 

produktivitas. Kemudian harga-harga output dan biaya per unit dari input setiap 

tahun digandakan dengan kuantitas output yang dihasilkan dan kuantitas input 

yang digunakan pada periode tertentu (Handoyo, 2010). 
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Gambar 2.2 Kerangka Model American Productivity Center (APC) 

(Sumber: Gasperz, 1998) 

 

 Istilah produktivitas juga sering dikacaukan dengan istilah-istilah 

efektifitas dan efisiensi. Efisiensi adalah rasio antara output sesungguhnya dengan 

standard output yang ditentukan. Sedangkan efektivitas berkaitan dengan tingkat 

pencapaian tujuan. Dengan demikian efektifitas menunjukkan sampai berapa baik 

hasil yang diinginkan dapat terpenuhi. Sedangkan efisiensi mengacu pada sampai 

berapa baik sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan. Apabila konsep 

peningkatan produktivitas ini dikaitkan secara langsung dengan profitabilitas 

perusahaan, maka dapat di bangun suatu strategi perbaikan perusahaan secara 

terus menerus melalui suatu diagram yang lebih komprehensif. 

 
Gambar 2.3 Strategi Peningkatan Produktivitas dan Profitabilitas Perusahaan 

(Sumber: Handoyo, 2010) 
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Pemilihan pengukuran produktivitas perusahaan dengan metode APC 

(American Productivity Center) alasannya adalah sebagai berikut (Setiawan, 

2008): 

1. Model pengukuran dengan menggunakan angka indeks lebih bisa digunakan 

untuk membandingkan tingkat produktivitas antara periode yang satu dengan 

periode yang lainnya. 

2. Pada model APC kita dapat menentukan tingkat produktivitas, tingkat 

profitabilitas dan faktor perbaikan harga perusahaan. 

3. Pada model APC dapat memberikan informasi yang lebih jelas dan 

komprehensif tentang sumber-sumber peningkatan profitabilitas perusahaan, 

apakah berasal dari peningkatan produktivitas, faktor perbaikan harga produk 

dipasar global atau produktivitas sekaligus faktor perbaikan harga produk 

dipasar global. 

4. Dalam model APC kita dapat membandingkan besarnya angka indeks antara 

fungsi produksi dalam satu periode maupun antar periode, sehingga kita dapat 

mengetahui fungsi produksi dan produktivitasnya paling rendah serta fungsi 

produksi yang paling berpengaruh, sehingga dapat dijadikan pedoman untuk 

merencanakan peningkatan produktivitas perusahaan. 

Ukuran produktivitas atau profitabilitas dipergunakan secara bersama 

sepanjang waktu, dimana ukuran profitabilitas dipakai untuk memantau keadaan 

dipasar global (masalah eksternal) terutama yang berkaitan dengan efisiensi 

penggunaan sumber daya dalam menghasilkan output dari perusahaan itu. Dengan 

demikian analisis posisi suatu perusahaan berdasarkan pengukuran produktivitas 

dan profitabilitas dapat memposisikan suatu perusahaan.  

Dalam hal ini rasio produktivitas memberikan suatu indikasi sejauh mana 

efisiensi penggunaan sumber daya (input) dalam menghasilkan output perusahaan. 

Kualitas output dan input untuk setiap periode waktu digandakan dengan harga 

periode dasar per unit dari input setiap tahun digandakan dengan kuantitas output 

yang dihasilkn oleh kuantitas input yang digunakan pada periode tertentu untuk 

memperoleh indeks perbaikan harga pada periode itu. Setelah mengetahui indeks 
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produktivitas dan indeks perbaikan harga, indeks profitabilitas dapat ditentukan 

dengan menggunakan formula berikut (Gasperz, 1998): 

 

IPF  =  IP × IPH atau IP  =   
    

   
               (2.6)      

Keterangan: 

IPF =  Indeks profitabilitas 

IP =  Indeks produktivitas 

IPH =  Indeks perbaikan harga 

Catatan :  Indeks perbaikan harga menunjukan perubahan dalam harga output 

perusahaan terhadap biaya input. 

 

 Dalam model APC, biaya per unit tenaga kerja, material dan energi 

ditentukan secara langsung, sedangkan perhitungan input modal menggunakan 

formula sebagai berikut (Gasperz, 1998): 

 

Input Modal = (Depresiasi pada periode itu) + (ROA periode dasar × Aset 

sekarang yang dipergunakan)        (2.7) 

Catatan : ROA = Return On Assets. 

 

2.4.1 Perhitungan Angka Indeks Produktivitas 

 Angka indeks merupakan suatu besaran yang menunjukkan variasi 

perubahan dalam waktu atau ruang mengenai suatu hal tertentu. Indeks 

produktivitas adalah angka produktivitas yang dibandingkan dengan angka tahun 

dasar untuk mengetahui perubahan atau turun naiknya produktivitas. 

 Pada model APC perhitungan angka indeks produktivitas dilakukan 

menggunakan harga konstan. Angka indeks yang akan digunakan dalam 

pengukuran produktivitas ini terdiri dari 5 indeks produktivitas utama, namun 

sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pengukuran terhadap 6 indeks pendukung 

yang dapat mendukung dalam analisis selanjutnya, adapun indeks itu antara lain 

(Gasperz, 1998): 

1. Indeks Output (O)  =  
  

  
       (2.8) 
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2. Indeks Input Tenaga Kerja (L) =  
  

  
        (2.9) 

3. Indeks Input Material (M) =  
  

  
      (2.10) 

4. Indeks Input Energi (E)  =  
  

  
      (2.11) 

5. Indeks Input Modal (K)  =  
  

  
      (2.12) 

6. Indeks Input Total (I)  =  
  

  
      (2.13) 

Keterangan: 

O =  Output 

L =  Input Tenaga Kerja 

M =  Input Material 

E =  Input Energi 

K =  Input Modal 

I =  Input Total 

n =  Tahun yang diukur (1,2,...) 

i =  Tahun periode dasar 

Output dan input dihitung berdasarkan harga pada periode dasar, 

selanjutnya diukur 5 indeks produktivitas yaitu (Gasperz, 1998): 

1. IPL =  
     

     

 = 
   

   
 × 100        (2.14) 

2. IPM =  
     

     

 = 
   

   
 × 100        (2.15) 

3. IPE =  
     

     

 = 
   

   
 × 100        (2.16) 

4. IPK =  
     

     

 = 
   

   
 × 100        (2.17) 

5. IPT =  
     

     

 = 
   

   
 × 100        (2.18) 
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Keterangan: 

IPL =  Indeks produktivitas tenaga kerja 

IPM =  Indeks produktivitas material 

IPE =  Indeks produktivitas energi 

IPK =  Indeks produktivitas modal 

IPT =  Indeks produktivitas total 

PL =  Rasio produktivitas tenaga kerja 

PM =  Rasio produktivitas material 

PE =  Rasio produktivitas energi 

PK =  Rasio produktivitas modal 

PT =  Rasio produktivitas input total 

 

2.4.2 Perhitungan Angka Indeks Profitabilitas 

 Berbeda dengan indeks produktivitas yang perhitungannya menggunakan 

harga yang bersifat konstan, perhitungan angka indeks profitabilitas menggunakan 

harga yang berlaku. Adapun perhitungan angka indeks profitabilitas 

menggunakan rumus (Gasperz, 1998): 

1. Indeks Output (O)  =  
  

  
      (2.19) 

2. Indeks Input Tenaga Kerja (L) =  
  

  
      (2.20) 

3. Indeks Input Material (M) =  
  

  
      (2.21) 

4. Indeks Input Energi (E)  =  
  

  
      (2.22) 

5. Indeks Input Modal (K)  =  
  

  
      (2.23) 

6. Indeks Input Total (I)  =  
  

  
      (2.24) 

Keterangan: 

O =  Output 

L =  Input Tenaga Kerja 
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M =  Input Material 

E =  Input Energi 

K =  Input Modal 

I =  Input Total 

n =  Tahun yang diukur (1,2,...) 

i =  Tahun periode dasar 

 

Output dan input dihitung berdasarkan harga-harga yang berlaku tiap 

periodenya (tahun) selanjutnya diukur 5 indeks profitabilitas untuk masing-

masing input yang digunakan yang terdiri dari (Gaspersz, 1998): 

1. Indeks Profitabilitas Tenaga Kerja (IPFL) 

IPFL =   
             

                         
 × 100      (2.25) 

2. Indeks Profitabilitas Material (IPFM) 

IPFM =   
             

                     
 × 100       (2.26) 

3. Indeks Profitabilitas Energi (IPFE) 

IPFE =   
             

                   
 × 100       (2.27) 

4. Indeks Profitabilitas Modal (IPFK) 

IPFK =   
             

                  
 × 100       (2.28) 

5. Indeks Profitabilitas Total (IPFT) 

IPFT =   
             

                  
 × 100       (2.29) 

 

2.4.3  Perhitungan Angka Indeks Perbaikan Harga 

Selanjutnya dengan memanfaatkan hasil-hasil perhitungan indeks 

produktivitas berdasarkan harga konstan dan indeks profitabilitas berdasarkan 

harga yang berlaku, kita dapat menentukan indeks perbaikan harga (IPH), yang 

pada dasarnya merupakan rasio antara indeks profitabilitas (IPF) dan indeks 

profitabilitas (IP). Dengan demikian perhitungan indeks perbaikan harga dari 

setiap input yang digunakan dapat dilakukan sebagai berikut (Gaspersz, 1998): 
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1. Indeks Perbaikan Harga Tenaga Kerja  

IPHL =   
    

   
         (2.30) 

2. Indeks Perbaikan Harga Material 

IPHM =   
    

   
         (2.31) 

3. Indeks Perbaikan Harga Energi 

IPHE =   
    

   
         (2.32) 

4. Indeks Perbaikan Harga Modal 

IPHK =   
    

   
         (2.33) 

5. Indeks Perbaikan Harga Total 

IPHT =   
    

   
         (2.34) 

 

2.5 Metode Fault Tree Analysis (FTA) 

Fault Tree Analysis (FTA) awalnya dikembangkan pada tahun 1962 di 

laboratorium bell oleh oleh HA Watson, di bawah US Air Force Divisi Balistik 

Sistem yang berkaitan dengan studi tetnang evaluasi keselamatan sistem 

peluncuran minuteman misil antar benua. FTA digunakan untuk melihat reabilitas 

dari suatu produk dan menunjukan hubungan sebab akibat diantara suatu kejadian 

dengan kejadian lain (Mayangsari, 2015). Metode fault tree analysis (FTA) adalah 

metode untuk menganalisis, menampilkan dan mengevaluasi kegagalan didalam 

sebuah sistem, sehingga menyediakan suatu mekanisme untuk sistem yang efektif 

pada sebuah tingkat evaluasi resiko. Teknik ini berguna untuk menggambarkan 

dan menaksir kejadian dalam suatu sistem. FTA menunjukkan kemungkinan-

kemungkinan penyebab kegagalan sistem dari beberapa kejadian dan bermacam-

macam masalah. Kelebihan dari FTA adalah mudah dibaca dan dimengerti. FTA 

menggunakan dua simbol utama yaitu event dan gate. Fault tree mengilustrasikan 

hubungan antara basic event (sebab-sebab kegagalan dasar) dan top event 

(kegagalan yang terjadi) yang digambarkan secara grafis (Avianda, 2014). 
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Teknik FTA pada teknik industri digunakan  dengan cara membuat sebuah 

pohon yang menggambarkan hubungan sebab akibat antara vektor penyerang 

dengan kesalahan sistem. Aplikasi dari tindak balas diharapkan akan memangkas 

cabang-cabang dari pohon kesalahan sehingga seluruh akibat dapat dibandingkan. 

FTA didasarkan pada asumsi kembar, kegagalan komponen secara random sesuai 

dengan hasil statistik dan pada level terendah pohon kesalahan, kesalahan 

komponen tidak tergantung dengan yang lainnya (Ansori, 2013). 

 
Gambar 2.3 Contoh FTA 

(Sumber: Mayangsari, 2015) 

 

2.5.1 Simbol dan Istilah dalam Fault Tree Analysis (FTA) 

Dalam menbuat bentuk Fault Tree Analysis (FTA) menggunakan simbol 

kejadian dan simbol gerbang (Wulandari, 2011). 

1. Simbol kejadian 

Simbol kejadian adalah simbol yang berisi menunjukan keterangan kejadian 

pada sistem. 
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Tabel 2.1 Simbol Kejadian Fault Tree Analysis 

No Nama Simbol 
Bentuk 

Simbol 
Keterangan 

1 Basic event 
 

Kegagalan mendasar yang tidak perlu dicari 

penyebabnya. Artinya, merupakan batas 

akhir penyebab suatu kejadian. 

2 Undeveloped event 
 

Kejadian tidak berkembang, yaitu suatu 

kejadian  kegagalan tertentu yang tidak 

dicari penyebabnya baik karena kejadiannya 

tidak cukup berhubungan  

3 Conditioning event  
Suatu kondisi atau batasan khusus yang 

diterapkan pada suatu gerbang 

4 External event 
 

Kejadian yang diharapkan muncul secara 

normal dan tidak termasuk dalam 

kejadian gagal. 

5 Intermediate event 
 

Berisi kejadian yang muncul dari kombinasi 

kejadian-kejadian input gagal yang masuk 

ke gerbang. 

(Sumber: Wulandari, 2011) 

 

2. Simbol gerbang (hubungan) 

Simbol gerbang dipakai untuk menunjukan hubungan di antara kejadian input 

yang mengarah pada kejadian output dengan kata lain, kejadian output 

disebabkan oleh kejadian input yang berhubungan dengan cara tertentu. 

Tabel 2.2 Simbol Gerbang Fault Tree Analysis 

No Nama Simbol 
Bentuk 

Simbol 
Keterangan 

1 Gerbang OR 

 

Menunjukan bahwa kejadian yang akan 

muncul terjadi jika satu atau lebih kejadian 

gagal yang merupakan inputnya terjadi. 

2 Gerbang AND 

 

Menunjukan kejadian output 

muncul hanya jika semua input terjadi. 

(Sumber: Wulandari, 2011) 
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Tabel 2.2 Simbol Gerbang Fault Tree Analysis (Lanjutan) 

No Nama Simbol 
Bentuk 

Simbol 
Keterangan 

3 Gerbang INHIBIT 

 

Kasus khusus dari gerbang AND. Output  

sisebabkan oleh satu input, tetapi Juga harus 

memenuhi kondisi tertentu sebelum input 

dapat menghasilkan output. 

4 
Gerbang 

EXCLUSIVE OR  

Gerbang OR dengan kasus tertentu, yaitu 

kejadian output muncul jika tepat satu 

kejadian ikut muncul. 

(Sumber: Wulandari, 2011) 

 

2.6 Metode Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) pertama kali diperkenalkan 

pada akhir tahun 1940 di dalam dunia militer oleh US Armed Forces. Failure 

mode and effect analysis (FMEA) adalah teknik rekayasa yang digunakan untuk 

mendefinisikan, mengidentifikasi, masalah, kesalahan dan sebagainya dari sistem, 

desain, proses dan jasa sebelum suatu produk atau jasa diterima oleh konsumen.     

FMEA digolongkan menajdi dua jenis yaitu (Mayangsari, 2015): 

1. Desain FMEA yaitu alat yang digunakan untuk memastikan bahwa potential 

failure modes, sebab dan akibatnya telah diperhatikan terkait dengan 

karakteristik desain, digunakan oleh desaign responsible engineer. 

2. Process FMEA yaitu alat yang digunakan untuk memastikan bahwa potential 

failure modes, sebab dan akibatya telah diperhatikan terkait dengan 

karakteristik prosesnya, digunakan oleh manufacturing engineer. 

 Failure Modes and Effect Anlysis (FMEA) merupakan metode yang 

digunakan untuk mengindentifikasi resiko yang berpotensi untuk timbul, 

menentukan pengaruh resiko kecelakaan kerja dan mengindentifikasi tindakan 

untuk memitigasi resiko tersebut. Definisi dari failure modes and effect analysis 

adalah analisa teknik yang apabila dilakukan dengan tepat dan waktu yang tepat 

akan memberikan nilai besar dalam membantu proses pembuatan keputusan dari 

engineer selama perancangan dan pengembangan. Analisa tersebut bisa disebut 
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analisa bottom up, seperti dilakukan pemeriksaan pada proses produksi dan 

mempertimbangkan kegagalan yang berbeda (Kustiyaningsih, 2011). 

Adapun tipe-tipe dari failure modes and effect analysis (FMEA) adalah 

sebagai berikut (Kustiyaningsih, 2011): 

1. Sistem yang berfokus pada fungsi sistem secara global. 

2. Desain yang berfokus pada pada komponen dan subsistem 

3. Proses yang berfokus pada proses manufaktur dan perakitan 

4. Service yang berfokus pada fungsi pelayanan 

5. Software yang berfokus pada fungsi software. 

FMEA adalah suatu dokumen hidup, sepanjang siklus hidup 

pengembangan produk  selalu  berubah  dan  diperbaharui.  Perubahan  ini  dapat  

dan  sering  juga memperkenalkan gaya kegagalan baru. Oleh karena itu penting 

untuk meninjau ulang dan memperbaharui FMEA ketika (Kustiyaningsih, 2011): 

1. Suatu produksi baru atau proses sedang diaktifkan (pada awal siklus) 

2. Perubahan  dibuat  kepada  kondisi  operasi  proses  atau  produk  diharapkan 

untuk berfungsi 

3. Suatu perubahan dibuat baik untuk produk maupun proses mendesain 

4. Peraturan baru dibuat 

5. Umpan balik pelanggan menandai permasalahan dalam produk atau proses 

 

2.6.1 Prosedur Pembuatan FMEA 

Adapun langkah – langkah pembuatan FMEA adalah sebagai berikut 

(Kustiyaningsih, 2011): 

1. Penjabaran produk atau proses beserta fungsinya 

2. Membuat blok diagram yaitu diagram  yang menunjukkan komponen atau 

langkah proses sebagai blok yang terhubung oleh garis yang menunjukkan 

bagaimana komponen atau langkah tersebut berhubungan. 

3. Membuat formulir FMEA, yang berisi produk atau sistem, subsistem, 

subproses, komponen, pemimpin desain, pembuat FMEA, revisi serta tanggal 

revisi dan formulir ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan. 

4. Mendaftar item atau fungsi menggunakan diagram FMEA. 
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5. Mengindentifikasi potensi kegagalan, yaitu kondisi dimana komponen, 

subsistem, sistem, ataupun proses tidak sesuai dengan desain yang telah 

ditetapkan. 

6. Mendaftar setiap kegagalan secara teknis, untuk fungsi dari setiap komponen 

atau langkah-langkah proses. 

7. Mendeskripsikan efek penyebab dari setiap kegagalan, sesuai dengan persepsi 

konsumen. 

8. Mengindentifikasi penyebab dari setiap kegagalan. 

9. Menentukan faktor probabilitas yaitu pembobotan numerik, pada setiap 

penyebab yang menunjukkan setiap keseringan penyebab tersebut terjadi. 

Skala yang biasanya digunakan adalah 1 untuk menunjukkan tidak sering    

dan 10 untuk menunjukkan sering terjadi. 

10. Identifikasi kontrol yang ada, yaitu mekanisme yang mencegah penyebab 

kegagalan terjadi atau mekanisme yang mampu mendeteksi kegagalan 

sebelum sampai ke konsumen. 

11. Menentukan kemungkinan dari deteksi 

12. Review Risk Priority Number (RPN), yaitu hasil perkalian antara variabel 

severity yaitu keseriusan akibat kesalahan terhadap proses, Occurance yaitu 

keseringan terjadi kesalahan dan Detection yaitu alat kontrol akibat penyebab 

yang potensial (detection). 

13. Menentukan rekomendasi untuk kegagalan potensial yang punya RPN tinggi. 

14.  Menentukan tanggung jawab dan batas pelaksanaan rekomendasi. 

15.  Mengidentifikasi rekomendasi yang telah dilakukan. 

16.  Update FMEA apabila ada perubahan desain atau proses. 

 

2.6.2 Menentukan  Nilai  Severity  (S),  Occorence  (O),  Detection  (D) dan  

Risk Priority Number (RPN) 

Pendefinisian dari nilai severity, occurence dan detection harus ditentukan 

terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai risk priority number. Berikut merupakan 

langkah-langkah dalam pendefenisian nilai-nilai: 
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1.      Severity (S) 

Severity adalah penilaian terhadap keseriusan dari efek yang ditimbulkan. 

Dalam arti setiap kegagalan yang timbul akan dinilai seberapa besarkah tingkat 

keseriusannya. Penilaian terhadap severity pada proses produksi merupakan 

penilaian yang berhubungan dengan seberapa besar kemungkinan terjadinya 

dampak yang timbul akibat adanya kegagalan atau kecacatan yang terjadi. Nilai 

severity dihasilkan melalui kuesioner yang sudah dilakukan terhadap karyawan 

bagian produksi. Melalui kuesioner tersebut akan diketahui kemungkinan dampak 

yang akan terjadi apabila adanya kegagalan atau kecacatan yang terjadi pada lini 

produksi dan terdapat sepuluh penilaian terhadap severity (Nanda, 2014). 

Tabel 2.3 Peringkat Severity 

Dampak Tingkat Keseriusan Dampak Peringkat 

Berbahaya tanpa 

peringatan 
Kegagalan tidak didahului oleh peringatan 10 

Berbahaya dengan 

peringatan 
Kegagalan didahului oleh peringatan 9 

Sangat Tinggi Produk tidak dapat dioperasikan 8 

Tinggi 
Produk dapat dioperasikan dengan tingkat 

kinerja yang banyak berkurang 
7 

Sedang 

Produk dapat dioperasikan tetapi sebagian 

item tambahan (fungi sekunder) tidak dapat 

berfungsi 

6 

Rendah 
Produk dapat dioperasikan dengan tingkat 

kinerja yang sedikit berkurang 
5 

Sangat rendah Cacat disadari oleh pelanggan (>75%) 4 

Minor Cacat disadari oleh pelanggan (50%) 3 

Sangat Minor Cacat disadari oleh pelanggan (<25%) 2 

Tidak ada Tidak memiliki pengaruh 1 

(Sumber : Nanda, 2014) 

 

2.       Occurrence (O) 

Occurance adalah kemungkinan bahwa penyebab tersebut akan terjadi dan 

menghasilkan bentuk kegagalan selama masa penggunaan produk. Occurance 
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merupakan nilai rating yang disesuaikan dengan frekuensi yang diperkirakan dan 

atau angka kumulatif dari kegagalan yang dapat terjadi (Puspitsari, 2014). 

Penilaian occurrence dilakukan untuk mengetahui seberapa sering 

kemungkinan terjadinya suatu kegagalan pada proses produksi. Penilaian terhadap 

occurrence juga dilakukan dengan cara pembagian kuesioner terhadap karyawan 

bagian produksi. Penilaian untuk occurrence dilakukan dengan cara memberi nilai 

dari 1 hingga 10 untuk mengetahui seberapa besar potensi kegagalan pada proses 

produksi (Nanda, 2014). 

Tabel 2.4 Peringkat Occurance 

Probabilitas Kejadian Resiko Frekuensi Peringkat 

Sangat tinggi ≥ 1    10 10 

Tinggi 

1 in 20 9 

1 in 50 8 

1 in 100 7 

Sedang 

1 in 500 6 

1 in 2.000 5 

1 in 10.000 4 

Rendah 
1 in 100.000 3 

1 in 1.000.000 2 

Sangat rendah 
Kegagalan dapat 

dieliminasikan 
1 

(Sumber : Nanda,  2014) 

 

3.      Detection (D) 

Nilai detection diasosiasikan dengan pengendalian saat ini. Detection 

adalah pengukuran terhadap kemampuan mengendalikan atau mengontrol 

kegagalan yang dapat terjadi (Puspitsari, 2014). 

Penilaian terhadap detection bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

kemungkinan kegagalan-kegagalan tersebut dapat di deteksi dengan maksimal. 

Sama halnya seperti penilaian terhadap severity dan occurrence, untuk 

mengetahui seberapa besar nilai occurrence pada perusahaan, maka dilakukan 

pembagian kuesioner. Detection memiliki range nilai mulai 1 hingga 10, nilai 1 
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mengartikan bahwa risiko sangat mungkin terdeksi, sedangkan nilai 10 dapat 

diartikan bahwa risiko sangat tidak mungkin terdeteksi (Nanda, 2014). 
 

Tabel 2.5 Peringkat Detection 

Deteksi Kemungkinan deteksi Peringkat 

Hampir tidak mungkin 
Pengontrolan tidak dapat mendeteksi 

kegagalan 
10 

Sangat jarang 
Sangat jauh kemungkinan pengontrolan 

akan menemukan potensi kegagalan 
9 

Jarang 
Jarang kemungkinan pengontrolan akan 

menemukan potensi kegagalan 
8 

Sangat rendah 
Kemungkinan pengontrolan untuk 

mendeteksi kegagalan sangat rendah 
7 

Rendah 
Kemungkinan pengontrolan untuk 

mendeteksi kegagalan rendah 
6 

Sedang 
Kemungkinan pengontrolan untuk 

mendeteksi kegagalan sedang 
5 

Agak tinggi 
Kemungkinan pengontrolan untuk 

mendeteksi kegagalan agak tinggi 
4 

Tinggi 
Kemungkinan pengontrolan untuk 

mendeteksi kegagalan tinggi 
3 

Sangat tinggi 
Kemungkinan pengontrolan untuk 

mendeteksi kegagalan sangat tinggi 
2 

Hampir pasti 

Kegagalan dalam proses tidak dapat 

terjadi karena telah dicegah melalui 

desain solusi 

1 

(Sumber : Nanda, 2014) 

 

4.      Risk Priority Number (RPN) 

Setelah didapatkan nilai rating severity, occurrence dan detection, maka 

tahap selanjutnya adalah dengan mengalikan nilai rating tersebut untuk 

mendapatkan nilai RPN yang kemudian dilakukan pengurutan berdasarkan nilai 

RPN tertinggi sampai yang rendah. Dimana nilai RPN tertinggi harus dilakukan 

terlebih dahulu. Nilai RPN dapat ditunjukkan dengan persamaan sebagai berikut 

(Mayangsari, 2011): 
 

RPN = Severity × Occurrence × Detection       (2.35) 

 


