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2.1 Pengertian tiang pancang

Tiang pancang adalah bagian-bagian konstruksi yang dibuat dari kayu,

beton, dan atau baja, yang digunakan untuk meneruskan (mentransmisikan)

beban-beban permukaan ke tingkat-tingkat permukaan yang lebih rendah di dalam

massa tanah. Fungsi dan kegunaan dari pondasi tiang pancang adalah untuk

memindahkan atau mentrasfer beban-beban dari konstruksi di atasnya (super

struktur) ke lapisan tanah keras yang letaknya sangat dalam ( Hutami, 2013).

Dalam pelaksanaan pemancangan pada umumnya dipancangkan tegak lurus

dalam tanah, tetapi ada juga dipancangkan miring (battle pile) untuk dapat

menahan gaya-gaya horizontal yang bekerja. Hal seperti ini sering terjadi pada

dermaga dimana terdapat tekanan kesamping dari kapal dan perahu. Sudut

kemiringan yang dapat dicapai oleh tiang tergantung dari alat yang dipergunakan

serta disesuaikan pula dengan perencanaannya.

Tiang Pancang umumnya digunakan (Hutami, 2013):

1. Untuk mengangkat beban-beban konstruksi di atas tanah ke dalam atau

melalui sebuah lapisan tanah. Di dalam hal ini beban vertikal dan beban

lateral boleh jadi terlibat.

2. Untuk menentang gaya desakan keatas, gaya guling, seperti untuk telapak

ruangan bawah tanah di bawah bidang batas air jenuh atau untuk menopang

kaki-kaki menara terhadap guling.

3. Memampatkan endapan-endapan tak berkohesi yang bebas lepas melalui

kombinasi perpindahan isi tiang pancang dan getaran dorongan. Tiang

pancang ini dapat ditarik keluar kemudian.

4. Mengontrol lendutan/penurunan bila kaki-kaki yang tersebar atau telapak

berada pada tanah tepi atau didasari oleh sebuah lapisan yang

kemampatannya tinggi.

5. Sebagai faktor keamanan rambahan di bawah tumpuan jembatan dan atau pir,

khususnya jika erosi merupakan persoalan yang potesial.
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6. Dalam konstruksi lepas pantai ntuk meneruskan beban-beban diatas

permukaan air melalui air dan kedalam tanah yang mendasari air tersebut. Hal

seperti ini adalah mengenai tiang pancang yang ditanankan sebagai dan yang

terpengaruh oleh baik beban vertikal (dan tekuk) maupun beban lateral.

2.2 Sejarah Produktivitas

Produktivitas lahir karna adanya penggembangan industri sehinggah dapat

dikatakan bahwa produktivitas adalah saudara kembar industri. Bila kita

perhatikan metodologi pengembangan industri, maka perlu dicatat penelitian yang

dilakukan olehFW. Tailor dalam scientific management dan time mation studies.

(Arman hakim nasution, 2009).

Pada abab ke-19 sampai awal ke-20, FW. Tailor dan rekannya meneliti

dan mengenalkan apa yang dinamakan scientific management dibidang

ketenagakerjaan produksi.  Tingkat mekanisasi waktu itu masih rendah sehinggah

efisiensi kerja banyak ditentukan oleh kecepatan manusia dalam menjalankan

mesin danperalatan (catatan : produktivitas adalah kecepatan dan kecakapan

dalam bekerja). FW. Tailor dan rekannya mencoba menggukur kecepatan

produksi dengan menggunakan pendekatan ilmiah dan  berasil menetapkan

standar kegiatan per hari yang harus dilakukan pekerha (catatan : produktivitas

adalah metode ukur). Dan berdasarkan Tailor tersebut diatas maka perencanaan

dibuat dengan berdasarkan derajat ketetapan tertentu terhadap banyaknya

pekerjaan yang harus dilakukan tenaga kerja pada suatu waktu, menjadi mungkin

dilakukan (seperti halnya manejemen, produktivitas dimulai dengan perencanaan

dan produktivitas tenaga kerja adalah keluaran per satuaan waktu). (Arman hakim

nasution, 2009).

Hal diatas berlaku pula pada perencanaan kerja baik evisiensi kerja yang

dicakup oleh bidang manejemen lainnya diluar industri manufakturing. Dengan

adanya standar kecepatan kerja maka dapat lah  dibat perencanaan dan

pengawasan. Bahkan pengendalian akan persediaan kemudian menjadi pusat

perhatian manejemen. Pengendalian persedian merupakan model yang diciptakan

pada tahun 1910-an dan 1920-an. Pendekatan pengendalian produksi (productio
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control) di amerika serikat berkembang mencakup pengendalian sketjul dan

pengendalian persediaan barang.

Tahun 1970-an ialah era dimana manusia menjadi fokus yang mendapat

penghargaan, dimana para ilmuaan ikut mempelajari program pengendalian

pencemaran lingkungan, kesejetraan masarakat dan keamanan (safety) pekerja.

Era tersebut merupakan keadaan yang menuntut perubahan besar pada proses

produksi serta pendekatan manejemen. Konsep baru seperti MBO (Management

By Objectivity) dan Autonomous Management (managemen serta otonom) mulai

diperkenalkan mula-mula di amerika yang selanjutnya diterima dinegara-negara

lain. Terdapat tandah-tanda bahwa pada tahun 1980-an proses didalam otomatisasi

industri secara penuh dan pendelegasian wewenang manejemen kepada pelaksana

dilapangan akan terus berlangsung. Demikian pula perbaikan kapasitas kecepatan

produksi dengan mengunakan peralatan otomatis penuh yang fleksibel akantetap

berlangsung. Akibatnya pekerja ditahun 1980-an dan 1990-an berada didalam

situasi dimana pekerja memerlukan sepialisasi yang tinggi serta pekrjaan yang

canggih. Oleh sebab itu metodologi penekatan manejemen produksi pun akan

mengalami perubahan-perubahan yang hebat pula (Arman hakim nasution, 2009).

2.3 Pengertian dan Definisi Produktivitas

Produktivitas adalah perbandingan antara keluaran (Output) dan masukan

(Input) pada perusahaan, dapat diartikan sebagai rasio antara jumlah output yang

dihasilkan dengan jumlah input yang digunakan. Secara umum produktivitas

dapat diartikan sebagai ukuran seberapa optimal sumber daya yang digunakan

secara bersama-sama dalam sebuah perusahaan. 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) (Muhammad harizki eko, 2009).

Ada beberapa definisi produktivitas yang dikemukakan oleh para ahli

diantaranya yaitu (Pribadiyono, 2006):
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1. Menurut Rome Conference European Productivity Agency Th 1958, yaitu:

a. Produktivitas adalah derajat efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan

elemen produksi.

b. Di atas semuanya, produktivitas merupakan sikap mental yang selalu

mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada.

2. Berdasarkan Piagam Produktivitas Oslo tahun 1994, antara lain

(Pribadiyono, 2006):

a. Produktivitas adalah konsep yang universal, dimaksudkan untuk

menyediakan semakin banyak barang dan jasa untuk kebutuhan semakin

banyak orang dengan menggunakan sumber daya yang sesedikit mungkin.

Produktivitas didasarkan pada pendekatan multi disiplin yang secara efektif

merumuskan tujuan, rencana, pengembangan, dan pelaksanaan cara-cara

produktif, dengan menggunakan sumber-sumber daya secara efisien namun

tetap mempertahankan kualitas.

b. Produktivitas secara terpadu melibatkan semua usaha manusia dengan

menggunakan ketrampilan, modal, teknologi, manajemen, informasi, energi,

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

mantap bagi seluruh manusia, melalui pendekatan konsep produktivitas

secara total.

Pengertian produktivitas menurut Dewan Produktivitas Nasional RI yang

dirumuskan pada tahun 1983, antara lain:

1. Produktivitas secara terpadu melibatkan semua usaha manusia dengan

produktivitas mengandung pengertian sikap mental yang selalu mempunyai

pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari

esok lebih baik dari hari ini.

2. Produksi dan produktivitas merupakan dua pengertian yang berbeda.

Peningkatan produksi menunjukkan pertambahan jumlah hasil yang dicapai,

sedangkan peningkatan produktivitas mengandung pengertian pertambahan

hasil dan perbaikan cara produksi. Peningkatan produksi tidak selalu

disebabkan oleh peningkatan produktivitas, karena produksi dapat meningkat

walaupun produktivitas tetap atau menurun.
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3. Peningkatan produktivitas dapat dilihat dalam tiga bentuk :

a. Jumlah keluaran (output) dalam mencapai tujuan meningkat dengan

menggunakan sumber daya (input) yang sama.

b. Jumlah keluaran (output) dalam mencapai tujuan sama atau meningkat

dicapai dengan menggunakan sumber daya (input) yang lebih sedikit.

c. Jumlah keluaran (output) dalam mencapai tujuan yang jauh lebih besar

diperoleh dengan pertambahan sumber daya (input) yang relatif lebih kecil.

4. Sumber daya manusia memegang peranan yang utama dalam proses

peningkatan produktivitas, karena alat produksi dan teknologi pada

hakekatnya merupakan hasil karya manusia.

Prduktivitas adalah kemampuan suatu bisnis dalam menghasilkan produk

secara kurun waktu yang ditentukan. Kurun waktu biasanya dihitung perkuartal,

semester dan tahun. Kapasitas produktivitas juga dilihat dari jumlah unit yang

dihasilkan, kecepatan waktu yang mampudihasilkan serta kualitas produk yang

sesuai dengan standar yang disepakati (Irham Pahmi, 2012).

Adapun banyak faktor yang  bisa ikut mempengaruhi peningkatan

produktivitas suatu perusahaan. ada sebelas faktor yang mempengaruhi

produktivitas, yaitu (Irham Pahmi, 2012) :

1. Angkatan kerja.

2. Biaya energi.

3. Keadaan fasilitas dan investasi pada pabrik dan peralatan baru.

4. Tingkat penggeluaran utuk pennelitian dan pengembangan

5. Pertambahan sektor jasa yang kurang produktif.

6. Perubaahan struktur keluarga.

7. Penggunaan alkohol dan obat-obatan yang meningkat.

8. Perubahan sikap dan motivasi pekerja.

9. Peraturan pemerintah yang menimbulkan biaya bagi industri.

10. Infasi.

11. Kebijakan pajak.

Peningkatan produktivitas merupakan motor penggerak kemajuan

ekonomi dan keuntungan perusahaan. Produktivitas juga penting untuk
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meningkatkan upah dan penerimaan perseorangan. Suatu Negara yang tidak dapat

meningkatkan produktivitasnya akan segera mengalami penurunan dalam standar

kehidupannya (Nasution, 2005).

Pengertian dari produktivitas sangatlah berbeda dengan produksi. Orang

sering menghubungkan pengertian antara produktivitas dengan produksi, hal ini

disebabkan karena produksi nyata dan langsung terukur. Produksi merupakan

aktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa, sedangkan produktivitas berkaitan

erat dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Jika

produksi hanya memandang dari sisi output, maka produktivitas memandang dari

dua sisi sekaligus, yaitu sisi input dan sisi output. Dengan demikian dapat

dikatakan bahwa produktivitas berkaitan dengan efisiensi penggunaan input dalam

memproduksi output secara efektif. Produktivitas sebenarnya juga menyangkut

aspek yang luas, seperti modal, biaya, tenaga kerja, alat dan teknologi.

Produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik

atau barang atau jasa dengan masuknya yang sebenarnya. Misalnya saja

produktivitas adalah ukuran efesiensi produktivitas. Suatu perbandingan antara

hasil keluaran dan masuk. Masukan sering dibatasi dengan masukan karyawan,

sedangkan keluaran diukur dalam kesatuan fisik bentuk dan nilai (Sudiarto, 2005).

Dari berbagai pengertian produktivitas, secara umum produktivitas

mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai (output) dengan

keseluruhan sumber daya yang digunakan (input)

Produktifitas = 	 .....................................................................(2.1)

Beberapa pengertian tentang produktivitas yang lain dapat diuraikan

sebagai berikut (Saputra, 2008):

1. Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), pada

dasarnya bahwa produktivitas adalah output dibagi dengan elemen produksi

yang dimanfaatkan

2. International Labour Organization (ILO), produktivitas adalah perbandingan

antara elemen-elemen produksi dengan yang dihasilkan. Eleman-elemen

tersebut berupa tanah, tenaga kerja, modal dan organisasi.
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3. European Productivity Agency (EPA), produktivitas adalah tingkat efektivitas

pemanfaatan setiap elemen produktivitas.

4. National Productivity Board Singapore, produktivitas adalah sikap mental

yang mempunyai semangat untuk berkerja keras dan ingin memiliki

kebiasaan untuk melakukan peningkatan perbaikan.

5. Dewan Produktivitas Nasional (DPN) 1983 mendefinisikan sebagai berikut:

a. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari

hari kemarin dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

b. Secara umum produktivitas mengandung pengertian perbandinga antara

hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan.

6. Doktrin pada Konferensi Oslo 1984 Produktivitas adalah suatu konsep yang

universal yang bertujuan untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa

untuk lebih banyak manusia,dengan menggunakan sumber-sumber riil yang

makin sedikit. Produktivitas merupakan interaksi terpadu dari investasi (iptek

dan riset), manajemen dan tenaga kerja.

2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja

Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, baik yang

berhubungan dengan tenaga kerja maupun yang berhubungan dengan lingkungan

perusahaan. Berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan

antara lain (Harimisa, 2013):

1. Sikap mental, berupa:

a. Motivasi kerja

b. Disiplin kerja

c. Etika kerja

2. Pendidikan dan pelatihan Pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan

lebih tinggi akan mempunyai wawasan yang lebih luas terutama penghayatan

akan arti pentingnya produktivitas. Pendidikan disini dapat berarti pendidikan

formal maupun non formal.
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3. Keterampilan Pada aspek tertentu apabila pegawai semakin terampil, maka

akan lebih mampu bekerja serta menggunakan fasilitas kerja dengan baik.

Pegawai akan lebih terampil apabila mempunyai kecakapan (ability) dan

pengalaman (experience) yang cukup.

4. Manajemen Pengertian manajemen disini dapat berkaitan dengan sistem yang

diterapkan oleh pimpinan untuk mengelolah atau memimpin serta

mengendalikan staf atau bawahannya.

5. Hubungan industrial dengan menciptakan hubungan kerja yang serasi dan

dinamis antara pimpinan dan bawahan dalam organisasi akan menciptakan

ketenangan kerja sehingga dapat memberikan motivasi secara produktif, serta

dapat menumbuhkan partisipasi aktif dalam usaha meningkatkan

produktivitas.

6. Tingkat penghasilan apabila tingkat penghasilan memadai maka dapat

menimbulkan konsentrasi kerja dan kemampuan yang dimiliki dapat

dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas.

7. Gizi dan Kesehatan apabila pegawai dapat dipenuhi gizi dan berbadan sehat,

maka akan lebih kuat bekerja, apalagi bila mempunyai semangat kerja yang

tinggi maka akan dapat meningkatkan produktivitas kerjanya.

8. Jaminan sosial Jaminan sosial yang diberikan oleh suatu organisasi kepada

pegawainya dimaksudkan untuk meningkatkan pengabdian dan semangat

kerja.

9. Lingkungan dan iklim kerja Lingkungan dan iklim kerja yang baik akan

mendorong pegawai agar senang bekerja dan meningkatkan rasa tanggung

jawab untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik menuju ke arah

peningkatan produktivitas.

10. Sarana produksi Mutu sarana produksi berpengaruh terhadap peningkatan

produktivitas. Apabila sarana produksi yang digunakan tidak baik, kadang

dapat menimbulkan pemborosan bahan yang dipakai.

11. Teknologi

Apabila teknologi yang dipakai tepat dan lebih maju tingkatannya maka akan

memungkinkan:
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a. Tepat waktu dalam penyelesaian proses produksi

b. Jumlah produksi yang dihasilkan lebih banyak dan bermutu

c. Memperkecil terjadinya pemborosan bahan sisa

2.5 Bentuk dan Ruang Lingkup Produktivitas

Produktivitas dikelompokkan berdasarkan faktorial, maka akan dijumpai

tiga bentuk dasar produktivitas anatara lain :

1. Produktivitas Total Faktor (Total Factor Productivity)

Produktivitas 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

produktivitas total, yaitu :

Produktivitas Total Faktor =
Total Keluaran

Total Masukan
............................................(2.2)

2. Produktivitas Multi Faktor (Multifactor Productivity)

Menunjukkan produktivitas dari beberapa faktor yang digunakan untuk

menghasilkan keluaran antara lain modal dan tenaga kerja. Formulasi yang

dipakai adalah :

Produktivitas Multi Faktor =
Keluaran

Beberapa Masukan
.....................................(2.3)

3. Produktivitas Parsial (Partial Productivity)

Menunjukkan produktivitas dari faktor-faktor tertentu yang digunakan untuk

menghasilkan keluaran. Faktor tersebut berupa bahan baku atau tenaga kerja

atau energi atau yang lainnya. Formulasi yang digunakan adalah :

Produktivitas Parsial =
Keluaran

Satu Masukan
.....................................................(2.4)

Berdasarkan tingkatan besarnya unit yang dibahas, produktivitas dapat

dibedakan atas 4 ruang lingkup, yaitu :

1. Produktivitas Skala Nasional

Pada lingkup nasional, estimasi produktivitas digunakan untuk meramalkan

pendapatan dan keluaran nasional pada suatu waktu. Produktivitas pada

lingkup nasional digunakan sebagai indeks pertumbuhan, terutama
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produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas nasional tenaga kerja

menggambarkan jumlah barang dan jasa yang tinggi per pekerja

dibandingkan sebelumnya sehingga merupakan potensi atau pendapatan nyata

per pekerja yang tinggi.

2. Produktivitas Skala Industri

Pada ruang lingkup ini semua faktor yang mempengaruhi dan saling

berhubungan dikelompokkan dalam suatu kelompok industri.

3. Produktivitas Skala Perusahaan atau Organisasi

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

dapat diukur, dikendalikan, atau dibandingkan dengan keadaan sebelumnya

ataupun dibandingkan dengan perusahaan sejenis.

4. Produktivitas 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.

2.6 Manfaat Pengukuran Produktivitas

Suatu organisasi perusahaan perlu mengetahui pada tingkat produktivitas

mana perusahaan itu beroperasi, agar dapat membandingkannya dengan

produktivitas standar yang telah ditetapkan manajemen dan dapat melakukan

perbaikan produktifitas dari waktu ke waktu. Perbaikan akan meningkatkan daya

saing perusahaan di pasar global yang sangat kompetitif.

Manfaat pengukuran produktivitas bagi perusahaan antara lain :

1. Perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya agar dapat

meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaan sumber dayanya.

2. Perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efektif dan efisien

melalui pengukuran produktivitas.

3. Perencanaan target tingkat produktivitas di masa mendatang dapat

dimodifikasi kembali berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktifitas

sekarang.
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4. Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat ditetapkan

berdasarkan tingkat kesenjangan produktivitas yang ada di antara tingkat

produktifitas yang direncanakan dan tingkat produktivitas yang diukur.

5. Nilai-nilai produktifitas yang dihasilkan dari suatu pengukuran dapat menjadi

informasi yang berguna untuk merencanakan tingkat keuntungan perusahaan.

6. Menciptakan tindakan kompetitif berupa upaya peningkatan produktivitas

terus-menerus.

7. Memberikan informasi yang bermanfaat dalam mengevaluasi perkembangan

dan efektifitas dari perbaikan yang dilakukan dalam perusahaan.

8. Memberi motivasi kepada orang-orang untuk melakukan perbaikan terus

menerus dan juga akan meningkatkan kepuasan kerja.

9. Aktivitas perundingan bisnis (kegiatan tawar-menawar) secara kolektif dapat

diselesaikan secara rasional.

2.7 Jenis-jenis Produktivitas

Terdapat berbagai macam produktivitas yang dapat dibedakan berdasarkan

tingkat faktorial. Produktivitas berdasarkan faktorial ini dapat dibedakan antara

lain (Zulian Yamiy, 2003):

1. Produktivitas Total

Produktivitas ini menunjukan produktivitas dari semua faktor yang digunakan

untuk menghasilkan output. Faktor tersebut adalah (a) bahan mentah, (b) tenaga

kerja dan lain-lain

2. Produktivitas Multi Faktor

Menunjukan produktivitas dari beberapa faktor yang digunakan untuk

menghasilkan keluaran antara lain, modal dan tenaga kerja.

3. Produktivitas Total

Menunjukan produktivitas dari faktor-faktor tertentu yang digunakan untuk

menghasilkan keluaran. Faktor tersebut hanya berupa, (a) bahan baku, atau (b)

tenaga kerja, atau (c) energi dan lain-lain.
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2.8 Siklus Produktivitas

Dalam konsep ini secara garis besar terdiri dari empat tahapan yang

disingkat MEPI yaitu pengukuran (measurement), pengevaluasian (evaluation)

perencanaan (planning) dan peningkatan (improvement), dalam siklus

produktivitas menurut Summanth adalah sebagai berikut (Saputra, 2008):

1. Pengukuran Produktivitas (Productivity Measurement)

Mempunyai pengertian suatu proses untuk mengukur produktivitas suatu unit

operasional atau suatu perusahaan.

2. Pengevaluasian Produktivitas (Productivity Evaluation)

Mempunyai pengertian untuk membandingkan produktivitas total suatu unit

operasional atau suatu perusahaan.

3. Perencanaan Produktivitas (Productivity Planning)

Mempunyai pengertian suatu proses yang menyangkut pendekatan ilmiah

untuk merencanakan target tingkat produktivitas total pada suatu unit operasi

atau perusahaan.

4. Peningkatan Produktivitas (Productivity Improvement)

Mempunyai pengertian suatu proses untuk meningkatkan produktivitas

dengan pencapaian target yang ditetapkan selama tahap perencanaan dari

siklus produktivitas.

Konsep siklus produktivitas ini ditunjukkan dalam gambar siklus

produktivitas dibawah ini.

Gambar 2.1 Siklus Produktivitas
Tampak bahwa siklus produktifitas merupakan suatu proses yang kontinu,

yang melibatkan aspek–aspek : Pengukuran, Evaluasi, Perencanaan, dan
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Pengendalian Produktivitas (PEPP). Berdasarkan konsep siklus produktivitas,

secara formal program peningkatan produktivitas harus dimulai melalui

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 dan

komprehensif.

Apabila produktivitas dari sistem industri itu telah dapat diukur, langkah

berikut adalah mengevaluasi tingkat produktivitas actual itu untuk

diperbandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Kesenjangan yang terjadi

antara produktivitas aktual dan rencana merupakan masalah produktivitas yang

harus dievaluasi dan dicari akar penyebab yang menimbulkan kesenjangan

produktivitas itu. Berdasarkan evaluasi ini, selanjutnya dapat direncanakan

kembali target produktivitas yang akan dicapai, baik dalam jangka pendek

maupun jangka panjang. Untuk mencapai target produktivitas yang telah

direncanakan berbagai program formal dapat dilakukan untuk meningkatkan

produktivitas terus – menerus. Siklus produktivitas itu diulang kembali secara

kontinu untuk mencapai peningkatan produktivitas terus menerus dalam sistem

produksi.

2.9 Kriteria Pengukuran Produktivitas

Kriteria-kriteria pengukuran produktivitas meliputi beberapa hal sebagai

berikut (Saputra, 2008):

1. Keabsahan (Validitas)

Adalah ukuran yang secara tepat menggambarkan perubahan dari masukan

menjadi keluaran dalam proses produksi yang sebenarnya.

2. Kelengkapan (Completeness)

Menunjukkan bahwa ketelitian seluruh keluaran atau hasil yang diperoleh dan

masukan atau sumber yang digunakan dapat diukur dan termasuk dalam

perbandingan produktivitas yang digunakan.

3. Dapat dibandingkan (Comparability)

Pentingnya pengukuran produktivitas terletak pada kemampuannya untuk dapat
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dibandingkan antara periode, dengan tujuan atau dengan standar sehingga dapat

dilihat apabila ada penggunaan sumber lebih efisien atau tidak dalam mencapai

hasil.

4. Ketermasukan (Inclusiveness)

Pengukuran produktivitas menyatukan semua kegiatan dalam fungsi fungsi

organisasi, memberikan inspirasi pada manajer.

5. Tepat Waktu (Timeliness)

Dimaksudkan sebagai alat yang efektif bagi manajemen, sehingga harus

dikomunikasikan pada setiap manajer yang bertanggung jawab pada  bidangnya

dalam waktu yang secepat-cepatnya tetapi masih dalam batas-batas yang masih

praktis dilakukan.

6. Keefektifan Ongkos (Cost Effectivity)

Pengukuran produktivitas haruslah dilakukan dengan melibatkan ongkos- ongkos

yang berhubungan, baik yang langsung maupun tidak langsung.

2.10 Pengukuran Produktivitas Berdasarkan Angka Indeks Marvin E.

Mundel

Menurut Marvin E Mundel, yang dipublisir oleh The Asian Productivity

“Organization(APO) (2010) produktivitas didefinisikan sebagai berikut :

Produktivitas adalah rasio keluaran yang menghasilkan untuk penggunaan di luar

organisasi, yang memperbolehkan untuk berbagai macam produk dibagi oleh

sumber-sumber yang digunakan, semuanya dibagi oleh suatu rasio yang sama dari

periode dasar (Safitra, 2013).

Pada dasarnya model Mundel merupakan suatu model pengukuran

produktivitas yang berdasarkan konsep-konsep dalam ilmu teknik dan manajemen

industri. Model ini mensyaratkan bahwa perusahaan yang akan diukur

produktivitasnya itu mempunyai waktu standard untuk operasi (operation time

standard),suatu persyaratan yang masih sulit dipenuhi oleh kebanyakan

perusahaan industri di Indonesia yang masih bersifat tradisional. Marvin E

Mundel memperkenalkan penggunaan angka indeks produktivitas pada tingkat

perusahaan berdasarkan 2 (dua) bentuk pengukuran (Eko 2009):
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IP	=	 AOMP
RIMP

AOBP
RIBP
	X 100…………………………………………………(2.5)

Indeks Produktivitas = (Indeks performansi periode pengukuran / indeks

performansi periode dasar)

IP	=	 AOMP
AOBP
RIMP
RIBP
	X 100………………………………………………(2.6)

Indeks Produktivitas = (Indeks Output / indeks input )
Dimana:

IP = Indeks produktivitas

AOMP = otput agregat untuk periode yang diukur

AOBP = otput agregat untuk periode dasar

RIMP = input agregat untuk periode yang diukur

RIBP = input agregat untuk periode dasar

Dari dua bentuk pengukuran yang dikemukakan oleh Marvin E Mundel

tampak bahwa pada dasarnya kedua bentuk pengukuran itu serupa, kita dapat

melakukan salah satu penerapan produktivitas pada tingkat perusahaan.

Bentuk pengukuran pertama merupakan rasio antara indeks performansi

pada periode pengukuran dan indeks performansi pada periode dasar, sedangkan

bentuk  pengukuran kedua merupakan rasio antara indeks output dengan indeks

input .

Model yang digunakan sebagai pengukuran produktivitas disini adalah model

pengukuran produktivitas faktor total dari Marvin E Mundel. Pengukuran

produktivitas dapat bervariasi sesuai dengan aspek output dan input yang

digunakan sebagai agregat, seperti indeks produktivitas material, produktivitas

tenaga kerja, produktivitas energi, produktivitas maintenance (Eko, 2009) .
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Adapun langakah-langkah dalam penyelesaian pengukuran produktivitas
dengan metode Marvun E Mundel adalah:

1. Perhitungan Resources Input Partial (RIP)
Setelah harga input diperoleh, maka dilakukan perhitungan  total resources

input partial yang merupakan penjumlahan dari seluruh input dengan harga

konstan yang terdiri dari masukan biaya depresiasi, material,  tenaga kerja,

energi dan maintenance. Adapun tahapan pengumpulan data untuk

menghitung RIP adalah sebagai berikut:

A. Depresiasi mesin menghitung RIP1

Depresiasi mesin biaya depresiasi per jam yang dikeluarkan perusahaan

berkenaan dengan perolehan asli (original cost) dan suatu aktiva tetap

(fasilitas atau alat produksi / mesin yang dimiliki perusahaan) (effendi,

dkk, 2013).

Deprsiais/jam (H1)= Harga ivestasi -nilai residu
Umur ekonomis mesin x jam tersedia/tahun ..(2.7)

RIP1 = (X1b x H1) ......................................................................(2.8)

Keterangan:

RIP1 = Input sumber parsial kapital

X1b = Jam tersedia / bulan

B. Input sumber material bahan baku RIP2

Pada proses produksi input material bahan baku ini di dapat dari data

perusahaan berupa total data penggunaan bahan baku untuk proses

pembuatan tiang pancang, sumber-sumber material yang digunakan pada

pembuatan produk yang kemudian akan di konversikan kebentuk skala

satuan moneter/rupiah.

C. Maintanance mesin-mesin produksi RIP3

RIP input sumber biaya maintanance yang digunakan adalah biaya yang

dikeluarkan untuk pemeliharaan dan perawatan mesin-mesin produksi,

dimana biaya perawatan yang dikeluarkan adalah biaya minyak gemuk

(grease).
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													 	 = Kebutuhan grease
Waktu pemakaian 	 	 / 	. ..............................(2.9)

D. Input energi yang di keluarkan RIP4

Merupakan input energi yang digunakan untuk proses pengoprasian

mesin-mesin produksi untuk kegiatan proses produksi.

kwh Pemakaian Listrik = daya alat listrik x lama pemakaian mesin/bulan

Biaya Listrik = Pemakaian (kwh) x Tarif Dasar Listrik .................(2.11)

E. Input sumber biaya tenaga kerja (RIP5)

Input  biaya tenaga kerja merupakan gaji tenaga kerja untuk pembuatan

produk tiang pancang yang mana pembayarannya  yang dikeluarkan

berdasarkan jenis produk tiang  pancang per 1 unit yang dihasilkan dan

dibayar setiap bulanya.

RIP5  = Total produksi produk/bulan x (gaji per unit tiang pancang ...(2.12)

600x20x20P1+ tiang pancang 600x25x25P2)

2. MenghitungTotal Input Resource (TIR)

Total Input Resource merupakan penjumlah-an dari seluruh input parsial yang

meliputi input partial dari capital cost (RIP1) diperoleh dari perhitungan

depresiasi, serta Input bahan baku (RIP2), Input Energi (RIP3), Input

Perawatan (RIP4), dan Input Tenaga Kerja (RIP5),  yang diperoleh dari data

biaya perusahaan.

Total Input Resource (TIR) = RIP1+RIP2+RIP3+RIP4 +RIP5 .........(2.13)

Keterangan:

TIR = Total Input Sumberdaya

RIP1 = Input Partial Depresiasi

RIP2 = Input bahan baku

RIP3 = Input maintanance mesin-mesin produksi

RIP4 = Input Energi

RIP5 = Input biaya tenaga kerja
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3. Perhitungan Agregat Output

Pada langkah ini dilakukan perhitungan agregat output. Untuk mengetahui

hasil output produksi maka digunakan rumus:

Agregat Output = jumlah produksi x Harga Jual Produk ............... (2.14)

4. Perhitungan Indeks Produktivitas parsial

Perhitungan indeks produktivitas parsial dengan membandingan nilai indeks

salah satu input (biaya material, tenaga kerja, depresiasi, energi, maintenence)

terhadap keluaran (output) yang dihasilkan perusahaan.

	 = AOMP/AOBP
RIMP/RIBP 	 	100% ......................................................... (2.15)

5. Perhitungan Indeks Produktivitas Total

Perhitungan indeks produktivitas total adalah perbandingan nilai total nilai

indeks produktivitas output dengan total nilai indeks produktivitas input suatu

periode dengan indeks produktivitas periode sebelumnya Formula yang

digunakan untuk menghitung indeks produktivitas total adalah sebagai

berikut:

														 	 	 = AOMP/AOBP
RIMP/RIBP 	 	100% ..............................................(2.16)

Dimana:

IP Total = Indeks produktivitas

AOMP = otput agregat untuk periode yang diukur

AOBP = otput agregat untuk periode dasar

RIMP = input agregat untuk periode yang diukur

RIBP = input agregat untuk periode dasar

2.11 Diagram Sebab Akibat (fish bone)

Merupakan metode penganalisaan yang terkenal yang diciptakan oleh

Kaoru Ishikawa (Tokyo University) pada tahun 1952. Adalah diagram tulang ikan

(Fishbone Diagram) atau disebut juga diagram sebab akiba. Diagram ini
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merupakan diagram diagram yang memperlihatkan hubungan kemungkinan-

kemungkinan sebab yang mengakibatkan terjadinya suatu permasalahan (papilo,

2010).

Selain itu Diagaram ini berguna untuk menganalisa dan menemukan

faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam menentukan karateristik

kualitas otput kerja. Disamping itu diagaram ini juga diagram ini berguna untuk

mencari penyebab-penyebab yang sesungguhnya dari suatu masalah.dalam hal ini

sumbang saran (brainstorming method) akan cukup efektif digunakan untuk

mencari faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan kerja secara detail

(Rosnaini Ginting, 2007).

Gambar 2.2 cause and seffect diagram

Ada pun Manfaat analisa tulang ikan yaitu (Naily, 2009) :

1. Memperjelas sebab-sebab suatu masalah atau persoalan.

2. Dapat menggunakan kondisi yang sesungguhnya untuk tujuan perbaikan

kualitas produk atau jasa, lebih efisien dalam penggunaan sumber daya, dan

dapat mengurangi biaya

3. Dapat mengurangi dan menghilangkan kondisi yang menyebabkan

ketidaksesuaian produk atau jasa, dan keluhan pelanggan.

4. Dapat membuat suatu standarisasi operasi yang ada maupun yang

direncanakan.
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5. Dapat memberikan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan dalam kegiatan

pembuatan keputusan dan melakukan tindakan perbaikan.

Adapun Faktor-faktor dalam fishbone antara lain adalah (Naily, 2009):

1. Faktor Manusia

Tenaga kerja (man power) adalah besarnya bagian dari penduduk yang dapat

diikutsertakan dalam proses ekonomi .Manusia merupakan sumber daya

terpenting bagi perusahaan. Oleh karena itu, manajer perlu berupaya agar

terwujud perilaku positif di kalangan karyawan perusahaan. Berbagai factor yang

perlu diperhatikan antara lain adalah: langkah-langkah yang jelas mengenai

manajemen SDM, keterampilan dan motivasi kerja, produktivitas, dan system

imbalan.

Kebijakan sumber daya manusia terpengaruh oleh factor-faktor eksternal, antara

lain berupa perkembangan pendidikan, jumlah penawaran tenaga kerja,

perkembangan social, perburuhan, adat, agama, budaya, dan system nilai

masyarakat lainnya. Sedangkan faktor-faktor internal SDM akan dipengaruhi oleh

manajemen SDM itu sendiri, yang terdiri ats tiga fungsi utama. Pertama, yaitu

fungsi manajerial yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

dan pengendalian SDM. Fungsi kedua, yaitu fungsi operasional yang terdiri atas

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan

pemutusan hubungan kerja. Terakhir, fungsi ketiga, yaitu kedudukan SDM dalam

rangka pencapaian tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

2. Metode Kerja

Metode kerja adalah aplikasi yang efektif dari usaha-usaha ilmu pengetahuan

dalam mewujudkan kebutuhan operasional menjadi suatu system konfigurasi

tertentu melalui proses yang saling berkaitan berupa definisi keperluan analisis

fungsional, sintesis, optimasi, desain, tes, dan evaluasi (Naily, 2009)

Suatu metode dan konsep adalah suatu teknik dan prosedur yang menggambarkan

petunjuk pelaksanaan di lapangan walaupun banyak terjadi bahwa konsep dan

metode banyak pelaksanaannya jauh menyimpang dari harapan.
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3. Material

Suatu pabrik memerlukan bahan baku atau material agar produksi di pabrik atau

industri dapat terus berkesinambungan, disamping itu juga pabrik amat

berkepentingan untuk menjaga agar suplai bahan baku dapat berkesinambungan,

dengan harga yang layak dan biaya yang rendah. Oleh karena itu, seringkali

pertimbangan salah satu industry untuk memilih dekat dengan lokasi bahan baku

sehingga memperpendek transportasi dan juga memperkecil biaya. Penyediaan

bahan atau material harus tersedia cukup baik kualitas maupun kuantitasnya

dalam jangka waktu yang ditentukan demi kesinambungan produksi.

4. Mesin

Melakukan proses produksi berarti memilih proses menghasilkan produk atau

pelayanan, menyangkut macam teknologi dan segala sesuatu yang berkaitan

dengannya. Setiap keputusan yang dipilih, maka keputusan itu akan menentukan

macam peralatan, denah, fasilitas penunjang lainnya. Hal ini juga terkait dengan

alat penampung sebagai alat pengendalian dan juga penyimpanan, tempat

penampungan yang menampung bahan padat harus ada jarak yang cukup untuk

mendapatkan keseimbangan antara keamanan dan faktor ekonomi .

5. Lingkungan

Masalah lingkungan hidup pada saat ini semakin mendapat perhatian.

Implementasi fisik proyek, dan operasi instalasi nantinya sering membawa

perubahan yang dapat berakibat pada kelestarian lingkungan. Oleh karena itu,

pemilihan lokasi hendaknya didahului dengan kegiatan penelitian dan

perencanaan sebaik-baiknya agar implementasi fisik proyek berikut periode

operasinya berpegang pada pengertian pembangunan berwawasan lingkungan,

dalam arti bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan kemampuan

daya dukung alam sekitar. Dengan demikian, kelestarian lingkungan hidup dalam

masa-masa mendatang tetap terjaga.


