
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini kemajuan sektor ekonomi meningkat dengan

pesat, industri berkembang disegala bidang baik industri barang maupun jasa,

sehingga persaingan antar industri-industri sejenis semakin ketat dan tidak dapat

dihindari lagi. Dalam upaya merebut pangsa pasar diperlukan suatu kemampuan

untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik. Salah satu upaya yang perlu

dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melaksanakan pengukuran

produktivitas pada tingkat perusahaan. Inti kegiatan dalam dunia industri suatu

organisasi perusahaan perlu mengetahui pada tingkat produktivitas mana

perusahaan itu beroperasi, agar dapat membandingkan dengan produktivitas

standar yang ditetapkan oleh manajemen, mengukur tingkat perbaikan

produktivitas dari waktu ke waktu, dan membandingkan dengan produktivitas

industri yang sejenis yang menghasilkan produk serupa untuk memaksimalkan

keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan

mendapatkan hasil yang optimum (Antony, 2008).

Oleh karena itu diperlukan suatu teknik pengukuran produktivitas

sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas.

Pada tingkat sektoral dan nasional, produktivitas membantu mengevaluasi

penampilan, perencanaan, pendapatan dan harga melalui identifikasi faktor-faktor

yang mempengaruhi distribusi pendapatan sedangkan pada tingkat perusahaan

pengukuran produktivitas digunakan sebagai sasaran manajemen yang

menganalisa efisiensi produksi. Manfaat lain dari pengukuran produktivitas

terlihat pada penempatan perusahaan dalam menentukan sasaran yang nyata dan

pertukaran informasi antar tenaga kerja dan manajemen secara periodik terhadap

masalah-masalah yang saling berkaitan.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah

melaksanakan pengukuran produktivitas pada tingkat perusahaan agar tingkat

produksi dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang diinginkan dengan

biaya yang serendah mungkin. Hal tersebut dapat diatasi dengan menghilangkan
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pemborosan (waste) yang terjadi pada perusahaan. Pemahaman terhadap konsep

produksi yang efektif dan efisien mutlak diperlukan oleh para manajer untuk

menghadapi bisnis global, hal ini menjadi dasar didalam siklus produktivitas. PT.

MULTIGUNA PRECAST MANDIRI adalah sebuah perusahaan yang bergerak

dibidang olahan Beton yang mana salah satunya produksinya ialah Tiang

Pancang. Tiang pancang merupakan suatu produk yang digunakan untuk bahan

bangunan yang meliputi pembangunan gedung pemerintahan, pertokoan, rumah

sakit, perumahan masyarakat dan lainnya. PT. MULTIGUNA PRECAST

MANDIRI ini terletak di jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM. 17 Rimbo

Panjang. PT. MULTIGUNA PRECAST MANDRI berupaya untuk  secara

konsisten mengembangkan usaha, menghasil produk berkualitas, memberi

pelayanan yang prima kepada seluruh komsumen.

Selama ini perusahaan PT. MULTIGUNA PRECAST MANDIRI kurang

memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya (input) yang dimiliki baik itu

dari segi bahan baku serta energi dan mesin yang menunjang proses produksi,

berdasarkan hasil survei dan wawancara didapatlah ada beberapa masalah yang

menjadi tolak ukur untuk melatar belakangi penelitian ini yaitu:

1. Bahan baku

Seringnya terjadi keterlambatan datangnya bahan baku untuk proses

pengecoran yaitu semen cor sehingga menyebabkan terjadinya

kemunduran proses produksi dan pekerja menggangur.

2. Energi

Mesin produksi sering terjadi kerusakan saat proses produksi berlangsung.

Hal ini disebabkan mesin produksi yang kurang perawatan tanpa

mengecek kondisi mesin yang umumnya apa bila mesin mengalami

kerusakan barulah diambil tidakan dan ditambah lagi seringnya mati

lampu yang menyebabkan mesin gampang rusak.

Selama ini perusahaan hanya melihat tingkat pencapaian profit yang

dicapainya pada periode tertentu, sehingga memungkinkan perusahaan untuk

mengeluarkan biaya yang besar untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari

(termasuk proses produksi) yang berpengaruh pada penerimaan profit perusahaan.
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Jika biaya yang dikeluarkan semakin besar maka profit yang diterima semakin

kecil. sehingga PT. MULTIGUNA PRECAST MANDIRI mengalami tingkat

produktivitas yang cenderung tidak stabil.

Oleh karena itu analisa dan evaluasi terhadap penurunan maupun

peningkatan produktivitas sangat perlu dilakukan agar diketahui penyebab dari

penurunan produktivitas sehingga dapat diperbaiki dan hal-hal yang sudah baik

dapat dipertahankan maupun lebih ditingkatkan lagi sehingga sumber daya yang

ada dapat dioptimalkan dan dapat memberikan perbaikan yang menuju

peningkatan produktivitas di masa yang akan datang, padahal untuk mengetahui

kondisi serta pencapaian kinerja perusahaan, perlu dilakukan pengukuran

produktivitas. Adapun data produksi tiang pancang pada PT. Multiguna Precast

Mandiripada tahun 2013-2014 sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Jumlah Produksi Tiang Pancang Tahun 2013-2014
Periode 600x20x20P1 600x25x25P2

Januari 2013 294 265
Februari 2013 370 245
Maret 2013 354 170
April 2013 270 192
Mei 2013 332 274
Juni 2013 287 226
Juli 2013 254 250

Agustus 2013 264 189
September 2013 310 248
Oktober 2013 344 185

Nopember 2013 369 250
Desember 2013 310 282

Januari 2014 319 240
Februari 2014 365 165
Maret 2014 241 230

April 2014 268 205

Mei 2014 290 235

Juni 2014 317 150

Juli 2014 279 215

Agustus 2014 195 170
Sumber: PT. Multiguna Precast Mandiri (2015)
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Tabel 1.1 Jumlah Produksi Tiang Pancang Tahun 2013-2014 (lanjutan)

Periode 600x20x20P1 600x25x25P2

September 2014 230 220

Oktober 2014 284 190

Nopember 2014 320 227

Desember 2014 289 243

Sumber: PT. Multiguna Precast Mandiri (2015)

Pengukuran produktivitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur atau indikator

keberhasilan perusahaan dalam pemanfaatan sumber daya dalam perusahaan

untuk menghasilkan suatu produk yang diinginkan karena itu, PT. MULTIGUNA

PRECAST MANDIRI perlu melakukan pengukuran produktivitas. Berikut adalah

perbandingan jumlah produki dan target produksi tiang pancang tahun 2014:

Tabel 1.2 Perbandingan Jumlah Produksi Dan Target Produksi Tiang Pancang
Tahun 2014

Periode

Tiang Pancang type
600x20x20P1

Tiang Pancang type
600x25x25P2

Jumlah
produksi

Target
produkssi

Jumlah
produksi

Target
produkssi

Januari 2014 319 280 240 220

Februari 2014 365 325 165 230

Maret 2014 241 310 230 200

April 2014 268 290 205 220

Mei 2014 290 280 235 210

Juni 2014 317 300 150 230

Juli 2014 279 270 215 200

Agustus 2014 195 250 170 235

September 2014 230 280 220 200

Oktober 2014 284 260 190 240

Nopember 2014 320 280 227 210

Desember 2014 289 280 243 230
Sumber: PT. Multiguna Precast Mandiri (2015)
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Gambar 1.1 Grafik  Perbandingan jumlah produksi dan target produksi
tiang pancang 600x20x20P1 Tahun 2014

Gambar 1.2 Grafik Perbandingan jumlah produksi dan target produksi
tiang pancang 600x25x25P2 Tahun 2014

Berdasarkan dari grafik diatas dapat dilihat bahwa ada hasil produksi yang

belum memenuhi target pada lantai produksi, hal ini terlihat pada produksi tiang

pancang tipe 600x20x20P1 pada periode Maret, April, Agustus, dan September

begitu juga pada produksi tiang pancang tipe 600x25x25P2 pada Periode Febuari,

April, Juni, Agustus, dan Oktober. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa

terjadinya penurunan produksi yang mungkin disebabkan oleh beberapa faktor
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seperti bahan baku yang sering terlambat, energi, mesin, tenaga kerja dan

sumberdaya yang lainnya sehingga hasil produksi yang ada belum memenuhi

target dalam proses operasi pada bagian produksi.

Sebagai langkah awal dari usaha-usaha peningkatan produktivitas, maka

perlu dilakukan suatu pengukuran produktivitas. Selama ini PT. MULTIGUNA

PRECAST MANDIRI belum pernah melakukan perhitungan Produktivitas secara

berkelanjutan, karena perusahaan hanya mengacu pada output saja. Jika output

rendah maka perusahaan beranggapan tidak baik tanpa menganalisa penyebabnya

secara spesifik, agar nantinya perusahaan tetap bersaing dengan perusahaan-

perusahaan sejenis lainnya, PT. MULTIGUNA PRECAST MANDIRI

memerlukan adanya peningkatan akan produktivitas secara berkelanjutan agar

dapat melakukan hal yang optimal terhadap produk yang dihasilkannya. Sebagai

langkah awal dari usaha-usaha peningkatan produktivitas, maka perlu dilakukan

suatu pengukuran produktivitas.

Metode yang digunakan untuk mengukur poduktivitas dalam penelitian

adalah metode Marvin E. Mundel. Metode ini digunakan sebagai pengukuran

tingkat produktivitas perusahaan dengan menitik beratkan pada biaya produksi

sebagai input dan produk yang dihasilkan sebagai output. Pengukuran

produktivitas perusahaan nantinya akan menjadi sumber informasi yang

bermanfaat dalam menentukan titik ukur bagi perusahaan untuk mengetahui

sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai oleh perusahaan dalam

memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output yang

diharapkan, dan juga untuk mengetahui faktor-faktor (kriteria) apa yang secara

dominan mempengaruhi tingkat produktivitas di PT. MULTIGUNA PRECAST

MANDIRI dengan menggunakan metode Marvin E. Mundel dan memberikan

usulan untuk peningkatan produktivitas.

Metode Mundel merupakan suatu model pengukuran produktivitas yang

berdasarkan pada konsep-konsep dalam ilmu teknik dan manajemen industri serta

metode dapat melihat peningkatan atau penurunan produktivitas secara spesifik

atau melihat input secara keseluruhan. Produktivitas dengan metode Marvin E.

Mundel memerlukan suatu proses perbaikan secara terus menerus (Continous
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Improvement Process). Menurut Effendi (2013) Keunggulan dari metode Marvin

E. Mundel adalah sebagai sarana pengukuran produktivitas, sebagai alat

memecahkan masalah produktivitas, dan alat pemantau pertumbuhan

produktivitas, sedangkan menurut Dewi (2014) Model Marvin E. Mundel

memiliki kelebihan dapat melihat peningkatan atau penurunan produktivitas

secara spesifik atau melihat input secara masing-masing.

Suatu perusahaan dikatakan baik apabila perusahaan memperoleh manfaat

yang maksimal dari pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam pelaksanaan dan

peningkatan sumber daya, setiap perusahaan mempunyai cara tersendiri tetapi

mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan produktivitas yang maksimal.

Supaya target yang ingin dicapai tidak mengalami penyimpangan dengan

produktivitas aktual maka peneliti melakukan penelitian penerapan analisa

produktivitas dengan metode Marvin E. Mundel sebagai alat untuk menganalisa

keberhasila perusahaan PT.MULTIGUNA PRECAST MANDIRI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang

menjadi rumusan masalah pada PT. MULTIGUNA PRECAST MANDIRI adalah

bagaimana tingkat produktivitas PT. MULTIGUNA PRECAST MANDIRI

berdasarkan pada pemanfaatan sumber daya yang berhubungan dengan tenaga

kerja, energi, bahan baku dan mesin dengan menggunakan metode Marvin E.

Mundel.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui tingkat produktivitas pada perusahaan dengan menggunakan

metode Marvin E Mundel

2. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengukuran

produktivitas pada perusahaan.

3. Memberikan usulan-usulan untuk peningkatan produktivitas dengan

menggunakan diagram sebab akibat (fishbone).
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1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mencegah terjadinya pemanfaatan sumber daya yang berlebihan dan tidak

Efektif sehingga biaya produk menja ditinggi.

2. Sebagai masukan atau pertimbangan bagi perusahaan didalam mengambil

suatu kebijakan dalam menggunakan sumberdaya perusahaan.

3. Perusahaan dapat menilai efisiensi dari sumber dayanya sehingga dapat

meningkatkan produktivitas melalui efisiensi peningkatan sumber daya

tersebut.

1.5 Batasan Masalah

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan ruang lingkup atau

batasan yang jelas agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah. Adapun batasan

dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Periode pengukuran produktivitas selama dua tahun secara bulanan yaitu

tahun 2013 sebagai tahun dasar dan 2014 sebagai periode yang diukur.

2. Jenis produk yang dianalisis dalam penelitian ini adalah produk tiang

pancang 600x20x20P1 dan 600x25x25P2

1.6 Posisi Penelitian

Posisi penelitian merupakan perbandingan antara penelitian sebelumnya

dengan penelitian yang dilakukan sekarang, Penelitian mengenai tingkat

produktivitas dengan metode Marvin E. Mundel, berikut adalah tampilan posisi

penelitian.



I-9

Tabel 1.3 Posisi Penelitian Tugas Akhir

Peneliti
Judul

Penelitian Tujuan
Objek

Penelitian
Metode /
Tahun

Dimas
Widiastara
Putra, dkk

Analisis Produktivitas
Bagian Pengolahan Susu

Pasteurisasi Menggunakan
Metode Marvin E. Mundel

mendapatkan tingkat
produktivitas pada bagian

pengolahan susu pasteurisasi
KUD Dau Malang

Studi Kasus Di
Kud Dau “Sekar
Gading” Malang

Marvin E.
Mundel,

fishbone /
2014

Daniel Roy
Sibarani

Pengukuran produktivitas
PT. Perkebunan Nusantara

XIII PMS Ngabang
(persero) menggunakan

metode Marvin E. Mundel

Mengetahui indeks
produktivitas PT. Perkebunan
Nusantara XIII PMS Ngabang

(Persero)

PT. Perkebunan
Nusantara XIII
PMS ngabang

(Persero)

Marvin E.
Mundel/

2014

Yuli Adri

Analisi Tingkat Produktivitas
Tiang Pangcang dengan

Metode Marvin E. Mundel

-Mengidenfikasi faktor-faktor

yang berpengaruh terhadap

pengukuran produktivitas pada

perusahaan

- Mengetahui tingkat
produktivitas pada perusahaan
dengan menggunakan metode

Marvin E. Mundel
-Memberikan usulan-usulan

untuk peningkatan
produktivitas.

Studi Kasus di
PT. Multiguna
Precast Mandiri

Marvin E.
Mundel,
fishbone
(Diagram

Sebab
Akibat)/

2015

1.7 Sistematika Penulisan
Penyusunan laporan ini dibagi dalam enam Bab, uraian dan penjelasan

secara singkat adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian dan sistematika

penulisan.
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BAB II : LANDASAN TEORI

Berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

mengenai produktivitas, Marvin E Mundel, Fish bone.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan penjelasan secara skematis langkah-langkah pembahasan

yang digunakan dalam proses penelitian, sesuai dengan metodologi

penelitian yang sedang dibuat.

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Berisikan tentang data-data yang diperoleh di lapangan yang

digunakan untuk diolah sesuai dengan masalah yang sedang di teliti,

sedangkan pengolahan data berisikan tentang proses perubahan data

mentah menjadi suatu hasil yang bisa dipahami sehingga membantu

di dalam menganalisa.

BAB V : ANALISA

Analisa dari hasil pengolahan data yang dilakukan berdasarkan

teori yang digunakan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan

dengan hasil  penelitian.


