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ABSTRAK 
 
 
 Permasalahan pada Perusahaan kopi bubuk Cap “Jalak” Malang yaitu 
tidak seimbangnya dalam pemakaian input dalam menghasilkan output. Mengukur 
dan menganalisis produktivitas yang telah dicapai Perusahaan kopi bubuk Cap 
“Jalak” Malang pada tahun 2008 selama 12 bulan. Kemudian merencanakan 
usulan perbaikan untuk peningkatan produktivitas di perusahaan. 
 Penentuan produktivitas dari proses pengolahan kopi dilakukan dengan 
pengukuran OMAX (Objective Matrix), sehingga langkah-langkah dalam 
penelitian ini mendasari pada langkah-langkah OMAX, yaitu menentukan 
indikator produktivitas dalam bentuk rasio untuk masing-masing kriteria 
produktivitas, pengumpulan data, perhitungan nilai rasio produktivitas aktual, 
perhitungan nilai produktivitas standar perusahaan, penentuan target, penentuan 
bobot tiap rasio, penentuan skor aktual, penentuan nilai produktivitas tiap periode, 
penentuan produktivitas keseluruhan, evaluasi produktivitas dan perencanaan 
produktivitas untuk periode mendatang. 

Hasil pengukuran produktivitas Perusahaan Kopi Bubuk Cap Jalak Malang 
tertinggi sebesar 4,48 terjadi pada bulan September, kemudian yang terendah 
sebesar 1,33 terjadi pada bulan Agustus. Bulan-bulan yang terjadi peningkatan 
produktivitas dari bulan sebelumnya adalah April, Juni, Juli, September, dan 
Desember, sedangkan pada bulan-bulan lain terjadi penurunan nilai produktivitas 
dibanding bulan berikutnya. 

Rencana usulan perbaikan untuk peningkatan produktivitas Perusahaan 
Kopi Bubuk Cap Jalak Malang adalah mengusulkan pemakaian bahan baku, jam 
kerja mesin dan lama hari kerja untuk menghasilkan produktivitas dengan skor 5. 
Untuk menghasilkan produk sebanyak 29880 kg per bulan diperlukan biji kopi 
sebanyak 29986,452 kg, penggunaan jam kerja mesin sebanyaj 276,02 jam dan 
hari kerja selama 21 hari. 

 
Kata kunci : kopi, produktivitas, OMAX 

 
 

 

 

 

 



FAIZAL ISWAHYUDI. 0211033011. Productivity Analyzing in Company 
“Jalak” Malang use Objective Matrix Model (OMAX). SKRIPSI.  
Supervisor :  Ir.Usman Effendi, MS, and Isti Purwaningsih , STP, MT. 
 
 
 

SUMMARY 
 

 
The issue in the Coffee Powder Company “Jalak” Malang is unbalancing 

on input usage to produce output. Measuring and analyzing productivity that has 
been reached this company in 2008 during 12 month. The proposal plan for 
correcting in increasing productivity the Coffee Powder Company “Jalak” 
Malang. 

Determination productivity for coffee process by OMAX measurement 
(Objective Matrix), that the study based on OMAX steps by determining 
productivity indicators on ratio form for every productivity criterias, data 
collection, value calculation on actual productivity ratio, value calculation on 
company standard productivity, target determination , the weighted determination 
on every ratio, actual score determination, value determination of productivity 
every period, determination of overall productivity, productivity evaluation, and 
productivity plan for the next period. 

The highest productivity measurement result in The Coffee Powder 
Company “Jalak” Malang is 4.48 on September, and then the lowest is 1,33 on 
August. The previous month for productivity increasement on April, June, July, 
September, and December. However, for the other months decreasing for the 
productivity value comparing with previous month. The correction proposed plan 
for productivity increasement in The Coffee Powder Company “Jalak” Malang by 
proposing raw material usage machine hours, and work day to produce 
productivity which score 5. By producing product as 29880 kg per month are 
needed coffee seeds as 29886,452 kg, machine hours usage as 276,02 hours and 
work day as 21 hours. 
 
Keywords: Coffee, Productivity, OMAX 
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DAFTAR SIMBOL 

 

Simbol Keterangan Rumus 

µ 
Rata-rata rasio selama waktu dari tiap 
kriteria yang diukur 

           N 
μ=1/n ∑ xi 
          i=1 

σ Standar Deviasi 

 
σ =   Σ(xi- µ)² 

 √    n 

k 
 
Konstanta 

k=1          0% ≤ CL ≤ 68 % 
k=2          68% < CL ≤ 95% 
k=3          95% < CL ≤99,7% 

n Banyaknya Data -  

x1 Nilai rasio tiap kriteria per tahun  

BKA Batas Kendali Atas BKA = μ + k . σ 

BKB Batas Kendali Bawah BKB = µ - k . σ 

DA Tingkat Ketelitian (Degree of Acuracy) σ/ μ x 100% 

CL Tingkat Keyakinan (Confident Level) 100% - DA 

IP Indeks Produktivitas Current – Previous x 100%     
         Previous                

r1 Nilai rasio kriteria 1 pada skor 5 r1 = a/b,  b = a/r1 

r2 Nilai rasio kriteria 2 pada skor 5 r2 = a/c,  c = a/r2 

r3 Nilai rasio kriteria 3 pada skor 5 r3 = a/d,  d = a/r3 

a Total produk yang dihasilkan (kg) pada 
periode pengukuran terakhir 

 

b Jumlah pemakaian bahan baku (kg)  

c Jumlah pemakaian jam kerja mesin 
(jam) 

 

d Lama kerja (hari)  

 

 

 

 

 

 



I. PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Perkembangan masyarakat dan dunia usaha saat ini mengalami perubahan 

yang sangat pesat dan diwarnai dengan persaingan yang semakin ketat. Suatu 

industri harus mampu meningkatkan produktifitasnya agar tetap dapat bertahan. 

Jumlah pesaing yang semakin banyak akan memberikan kesempatan yang lebih 

luas kepada konsumen untuk memilih perusahaan yang dapat memenuhi 

harapannnya. Dalam kondisi demikian, hanya perusahaan yang memiliki 

keunggulan kompetitif akan bertahan dan memenangkan persaingan tersebut. Hal 

ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi pengeluaran, melakukan inovasi 

proses dan produk, serta meningkatkan kualitas dan produktivitas. Sumber daya 

yang potensial dan berkualitas merupakan modal dasar bagi organisasi yang akan 

mampu mengantarkan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan sukses. 

Perusahaan kopi bubuk Cap “Jalak” Malang adalah salah satu industri kopi 

di Malang yang berkapasitas produksi rata-rata 1280 kg per hari. Pada tahun 2006, 

produksi kopi bubuk mencapai 358.572kg dengan input bahan baku sebesar 

369.820kg diselesaikan dalam 280 hari kerja, tahun 2007 mengalami kenaikan 

menjadi 361.276kg, tahun 2008 mengalami penurunan yaitu 347.528kg dengan 

input bahan baku sebesar 358.794kg diselesaikan dalam 280 hari kerja. 

Berdasarkan hasil survey awal di pabrik, gejala penurunan produksi kopi 

yang terjadi saat ini disebabkan oleh tidak seimbangnya pemakaian input dalam 

menghasilkan output. Dari data diatas diketahui bahwa tahun 2007 produksi kopi 



naik sebesar 2.704kg. Sedangkan tahun 2008 produksi kopi turun sebesar 

13.748kg. Dari data tersebut, pada tahun 2008 produksi kopi turun drastis dari 

kenaikan tahun 2007, ini menunjukkan pabrik tersebut mengalami penurunan 

produktivitas. 

Upaya menjaga kelangsungan hidup Perusahaan kopi bubuk Cap “Jalak” 

Malang dilakukan melalui strategi dan berbagai kebijakan pabrik, baik di bidang 

manajemen dan operasional perusahaan. Selain itu faktor sumber daya juga 

merupakan hal yang paling menentukan. Faktor sumber daya pabrik yang 

memberikan kontribusi dalam proses produksi adalah bahan baku, pemakaian jam 

kerja mesin, dan lama hari kerja. Ketiga faktor sumber daya tersebut saling 

berhubungan dalam kelancaran proses produksi. Oleh karena itu, perencanaan 

pemakaian bahan baku, pemakaian jam kerja mesin dan pemakaian hari kerja 

harus digunakan secara seimbang seiring dengan usaha untuk meningkatkan 

produktivitas. 

Perencanaan pemakaian sumber daya akan lebih efektif dan efisien melalui 

pengukuran produktivitas terlebih dahulu. Oleh karena itu perlu dilakukan 

pengukuran produktivitas. Hasil dari pengukuran tersebut kemudian digunakan 

sebagai dasar untuk mengevaluasi tingkat produktivitas yang dicapai pabrik. 

Salah satu model pengukuran produktivitas yang dapat digunakan adalah 

model Objective Matrix (OMAX). OMAX adalah suatu sistem pengukuran 

produktivitas parsial yang dikembangkan untuk memantau produktivitas ditiap 

bagian perusahaan dengan kreteria produktivitas yang sesuai dengan keberadaan 

bagian tersebut (Obyektif) (Parung,1999). Model ini memiliki kelebihan, yaitu 



memasukkan pertimbangan pihak manajemen dalam penentuan bobot sehingga 

lebih objektif dan fleksibel. Disamping itu, kelebihan lain adalah lebih mudah 

dalam perhitungan dan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan kenaikan atau penurunan produktivitas.   

 

Rumusan Masalah 

Produktivitas kopi bubuk Cap “Jalak” Malang masih belum diketahui 

karena belum pernah dilakukan pengukuran produktivitas. Oleh karena itu 

bagaimana melakukan pengukuran produktivitas dengan harapan produktivitas 

sistem produksi pabrik kopi bubuk Cap “Jalak” Malang selama ini dapat 

diketahui, sehingga dapat ditingkatkan. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah untuk : 

1. Mengukur dan menganalisis produktivitas yang telah dicapai Perusahaan kopi 

bubuk Cap “Jalak” Malang pada 12 bulan pada tahun 2008. 

2. Merencanakan usulan perbaikan untuk peningkatan produktivitas Perusahaan 

kopi bubuk Cap “Jalak” Malang. 

 

Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh setelah melakukan penelitian ini adalah dapat 

dijadikan pertimbangan perusahaan dalam perencanaan produktivitas di masa 

yang akan datang. 



II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Perkembangan Industri Kopi di Indonesia 

Indonesia adalah negara agraris, dimana pertanian mendominasi sebagian 

besar mata pencaharian penduduknya. Tanaman kopi sebagai penghasil kopi telah 

dikenal sejak jaman penjajahan sampai sekarang. Pada awalnya, kopi di Indonesia 

berada di bawah pemerintah Belanda. Kopi diperkenalkan di Indonesia lewat 

SriLanka. Awalnya, pemerintah Belanda menanam kopi di daerah sekitar Batavia 

(Jakarta), Sukabumi, dan Bogor. Kopi juga ditanam di Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Jawa Barat, Sumatra, dan Sulawesi. Pada permulaan abad ke-20 perkebunan kopi 

di Indonesia terserang hama yang hampir memusnahkan seluruh tanaman kopi. 

Pada saat itu, kopi juga ditanam di Timor dan Flores. Kedua pulau ini pada saat 

itu berada di bawah pemerintahan bangsa Portugis. Jenis kopi yang ditanam di 

sana juga adalah kopi arabika. Kopi ini tidak terserang hama (Anonymous, 1998). 

Kopi Liberika tidak begitu lama populer dan juga terserang hama. Kopi 

Liberika masih dapat ditemui di pulau Jawa, walau jarang ditanam sebagai bahan 

produksi komersial. Biji kopi Liberika sedikit lebih besar dari biji kopi Arabika 

dan kopi Robusta. Sebenarnya, perkebunan kopi ini tidak terserang hama, namun 

ada revolusi perkebunan dimana buruh perkebunan kopi menebang seluruh 

perkebunan kopi di Jawa pada khususnya dan di seluruh Indonesia pada umumya. 

(Anonymous, 2003). 

Karena kopi menjadi bahan perdagangan, perkebunan kopi mendapat 

kepercayaan dan tugas berat dari pemerintah untuk menghasilkan bahan export. 



Sebab dinegara-negara tertentu terutama dinegara-negara Eropa, banyak orang 

yang suka minum kopi, tetapi negaranya tidak menghasilkan, terpaksa harus 

membeli dari Negara lain. Dengan hasil export ini, Negara dapat memperoleh 

uang yang banyak, sehingga dapat dipergunakan untuk membeli alat-alat dan 

bahan-bahan industri yang di Negara kita belum ada (Hulupi, 2002). 

Kopi Indonesia saat ini dilihat dari hasilnya, menempati peringkat keempat 

terbesar di dunia. Kopi memiliki sejarah yang panjang dan memiliki peranan 

penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Indonesia diberkati dengan letak 

geografisnya yang sangatlah cocok bagi tanaman kopi. Letak Indonesia sangat 

ideal bagi iklim mikro untuk pertumbuhan dan produksi kopi (Anonymous, 2008). 

 

2.2 Produksi Kopi 

Kopi adalah sejenis minuman, biasanya dihidangkan panas, dan 

dipersiapkan dari biji dari tanaman kopi yang dipanggang. Saat ini kopi 

merupakan komoditas nomor dua yang paling banyak diperdagangkan setelah 

minyak bumi. Total 6,7 juta ton kopi diproduksi dalam kurun waktu 1998-2000 

saja. Diperkirakan pada tahun 2010, produksi kopi dunia akan mencapai 7 juta ton 

per tahun (dari FAO). Kopi merupakan sumber utama kafein (Anonymous,1999). 

Ada dua cara mengolah buah kopi, ada cara kering ada cara basah. Cara 

kering buah dijemur dulu baru ditumbuk hingga kulitnya memar sehingga bisa 

dipisahkan kulit dengan bijinya. Di perkebunan-perkebunan kebanyakan pakai 

cara basah, yaitu buah dari kebun direndam dulu di air selama beberapa hari 



hingga kulitnya lusuh baru diolah lebih lanjut hingga terpisah bijinya dan 

dikeringkan di oven pengering kopi (Aak, 1995). 

 

 

  

 

           

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gambar 1. Tahapan Proses Produksi Kopi 

 

Glondongan Kopi 
(Kopi Robusta) 

Dikeringkan (2 hari, bawah 
matahari) 

Dikupas Kulitnya (mesin pengupas) 

Dikeringkan (1 hari bawah matahari) 

Sortasi 

Dicuci 

Ditiriskan 

Disangrai (Mesin sangrai, 40-45 menit) 

Didinginkan (mesin blower) 

Kopi Bersih 

Digiling 

Kotoran-Kotoran 

Kopi Bubuk 

Dikemas 



2.3 Faktor Produksi 

 Menurut Sumanth (1984) setiap sistem produksi mempunyai beberapa 

faktor produksi sebagai input dalam kegiatan produksinya. Input-input yang 

dipertimbangkan dalam penentuan rasio produktivitas adalah : 

a. Manusia (Human) 

Manusia merupakan masukan yang penting dalam kegiatan produksi meskipun 

sudah ada peralatan yang serba otomatis. Manusia dapat mempunyai beragam 

tugas, tetapi manusia merupakan bagian dari satu tim yang diatur untuk 

melancarkan proses transformasi sehingga bermacam-macam masukan bisa 

diubah menjadi output atau produk. 

b. Material (Material) 

Apapun bentuk kegiatannya, meterial tetap dibutuhkan. Apalagi kegiatan industri 

pertanian sangat membutuhkan material yang memiliki karakteristik yang 

spesifik. 

c. Mesin (Machine) 

Hampir setiap manusia dan departemennya mempunyai mesin, dan tentu tingkat 

masukan mesin akan meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi modern. 

d. Modal (Capital) 

Modal dapat diperoleh dari sumber internal maupun eksternal suatu unit usaha 

atau produksi. 

e. Energi (Energy) 

Kebanyakan usaha membutuhkan satu atau lebih energi. Misalnya energi listrik, 

kimia, panas bumi dan lain-lain. 



2.4 Produktivitas 

Produktivitas adalah salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi 

proses kemajuan dan kemunduran suatu perusahaan, artinya meningkatkan 

produktivitas berarti meningkatkan kesejahteraan dan mutu perusahaan. Oleh 

sebab itu perlu dilakukan suatu pengukuran produktivitas di perusahaan yang 

bertujuan untuk mengetahui tolak ukur produktivitas yang telah dicapai dan 

merupakan dasar dari perencanaan bagi peningkatan produktivitas dimasa 

mendatang  (Nurdin dan Zabidi 2007). 

Peningkatan produktivitas dapat dilihat dalam tiga bentuk yaitu jumlah 

keluaran dalam mencapai tujuan meningkat dengan menggunakan sumber daya 

yang sama, jumlah keluaran dalam mencapai tujuan sama atau meningkat dicapai 

dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit, jumlah keluaran dalam 

mencapai tujuan yang jauh lebih besar diperoleh dengan pertambahan sumber 

daya yang relatif lebih kecil (Pribadiyono 2006). 

Menurut Gaspersz (1998), efektivitas merupakan karakteristik yang 

mengukur derajad pencapaian output sistem produksi dan efektivitas diukur 

berdasarkan rasio output aktual terhadap output yang  direncanakan. Efisiensi 

adalah ukuran yang menunjukkan bagaimana baiknya sumber daya digunakan 

dalam proses produksi untuk menghasilkan output. 

2.4.1 Siklus Produktivitas 

Menurut Gaspersz (1998), siklus produktivitas terdiri dari 4 tahap utama, 

yaitu pengukuran produktivitas, evaluasi produktivitas, perencanaan produktivitas, 



dan perbaikan produktivitas. Konsep siklus produktivitas ditunjukkan pada 

gambar 1. 

               

     Gambar 2 Siklus Produktivitas (Sumanth, 1984) 

 Dari gambar 2 menunjukkan siklus produktivitas merupakan suatu proses 

yang kontinyu yang melibatkan aspek-aspek: pengukuran, evaluasi, perencanaan, 

dan perbaikan produktivias. Berdasarkan konsep siklus produktivitas, program 

peningkatan produktivitas secara formal harus dimulai melalui pengukuran 

produktivitas sistem itu sendiri. Apabila produktivitas sistem industri telah dapat 

diukur, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi tingkat produktivitas aktual itu 

untuk dibandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. Kesenjangan yang 

terjadi antara tingkat produktivitas aktual dan dicari akar penyebab yang 

menimbulkan kesenjangan produktivitas itu. Berdasarkan evaluasi ini dapat 

direncanakan kembali target produktivitas yang akan dicapai, naik jangka pendek 

maupun jangka panjang. Untuk mencapai target produktivitas yang telah 

direncanakan itu, berbagai program formal dapat dilakukan untuk meningkatkan 

produktivitas terus-menerus. Siklus produktivitas itu diulang kembali secara 

kontinyu untuk mencapai peningkatan produktivitas terus-menerus dalam sistem 

produksi.   



2.4.2 Model Pengukuran Produktivitas 

Menurut Sumanth (1984), pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan 

4 (empat) tingkat yaitu tingkat internasional, nasional, industri dan perusahaan 

atau organisasi. Pada perusahaan, pengukuran produktivitas terutama digunakan 

sebagai sarana manajemen untuk menganalisis dan mendorong efisiensi produksi. 

Pengukuran produktivitas untuk tingkat perusahaan dapat dilakukan menggunakan 

beberapa model atau metode pengukuran, antara lain APC, POCPAC dan OMAX. 

a. Model APC (American Productivity Center) 

Dalam pengukuran produktivitas model APC, ukuran produktivitas 

didefinisikan melalui kerangka kerja sebagai berikut: 

Hasil Penjualan 
Profitabilitas      = 

   Biaya-biaya 
                                                   =    Banyaknya Output x harga per unit 

                              Banyaknya input x biaya per unit 

Profitabilitas      =  produktivitas x faktor perubahan harga 
 

Berdasarkan pengukuran menggunakan model APC, dengan pengertian 

yang paling sederhana, profitabilitas didefinisikan sebagai rasio penjualan 

terhadap biaya. Rasio produktivitas yang ditunjukkan oleh rasio banyaknya 

keluaran dibagi banyaknya masukan memberi indikasi penggunaan sumber-

sumber dalam menghasilkan output perusahaan (Gaspersz, 1998).  

b. Model POSPAC 

Dalam pengukuran produktivitas dikenal juga model pengukuran 

produktivitas Skandinavia atau disebut juga model POSPAC. Model ini terdiri 

dari beberapa ukuran produktivitas parsial yang masing-masing akan 



menggambarkan produktivitas berbagai kelompok aktivitas di suatu perusahaan, 

yaitu: Production (P), Organization (O), Sales (S), Product (P), Arbetter (A), 

dan Capital (C). (Gaspersz, 1998). 

c. Model OMAX (Objective Matrix) 

Model pengukuran yang sering digunakan adalah model produktivitas 

Objective Matrix yang dikembangkan oleh James L.Riggs, berdasarkan 

pendapat ahli menyatakan bahwa produktivitas adalah fungsi dari beberapa 

faktor kinerja yang berlainan. Konsep dari pengukuran ini yaitu penggabungan 

beberapa kriteria kinerja kelompok kerja kedalam sebuah matriks. Setiap kriteria 

kinerja memiliki sasaran berupa jalur khusus untuk perbaikan serta memiliki 

bobot sesuai dengan tingkat kepentingannya terhadap tujuan organisasi. Hasil 

akhir dari pengukuran ini adalah nilai tunggal untuk suatu kelompok kerja. 

Suatu organisasi yang besar membutuhkan jumlah faktor kinerja yang lebih 

besar bila dibandingkan dengan suatu organisasi yang lebih kecil. (Riggs 1987). 

Dengan menggunakan OMAX, pihak manajemen dapat dengan mudah 

menentukan kriteria apa yang akan dijadikan ukuran produktivitas. Pada 

akhirnya pihak manajemen dapat mengetahui produktivitas unit organisasi yang 

menjadi tanggung jawabnya berdasarkan bobot dan skor untuk setiap kriteria 

(Nurdin dan Zabidi, 2007). 

Menurut Riggs (1987) teori yang mendasari OMAX adalah produktivitas 

merupakan fungsi dari beberapa performansi faktor, yang masing-masing 

mempunyai dimensi yang berbeda. Gambaran yang didapatkan dari pengukuran 

performansi dari komponen tidak dapat dengan mudah ditambahkan bersama 



untuk mengindikasikan produktivitas perusahaan. Bobot kepentingan sistem 

harus dipertimbangkan. Prosedur yang lebih praktis adalah mengukur secara 

langsung performansi faktor yang secara kolektif mengindikasikan produktivitas 

dari masing-masing unit dalam hierarki perusahaan, tanpa melihat ukuran. 

Tabel 1. Matriks OMAX (Objective Matrix) 
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Menurut Riggs (1987), dalam menyusun matriks model OMAX terdiri dari 

tiga langkah utama, yaitu : 

A. Pendefinisian (Defining): Faktor yang menentukan performansi dari unit kerja 

diidentifikasikan sebagai productivity criteria dan ditulis dalam bentuk rasio. 

Pada langkah ini dilakukan pendefinisian dari kriteria produktivitas yang 

ingin diteliti. Kriteria sebaiknya independen dan mudah diukur. Ukuran dimensi 

yang berkaitan dengan volume dan waktu harus ditetapkan dengan baik. Cara  
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pengukuran dan pengambilan data juga ditetapkan. Beberapa contoh kriteria dan 

rasio pengukuran yang digunakan adalah: 

- Dalam hal kuantitas: output/ jam, sales/jumlah tenaga kerja, dan lain-lain. 

- Dalam hal waktu: total waktu tunggu/ total waktu tersedia, dan lain-lain. 

- Dalam hal kualitas: jumlah cacat/ jumlah produksi, dan lain-lain. 

a : Produktivitas aktual unit-unit kerja selama periode penilaian ditulis pada 

baris performance. 

B. Pengkuantifikasian (Quantifying): Badan matriks terdiri dari 11 level 

pencapaian, tersusun dari score 0 untuk tingkat pencapaian terburuk sampai 10 

untuk pencapaian terbaik. 

Langkah ini dilakukan untuk mengisi badan matriks. Badan matriks 

berisi tingkat pencapaian kriteria produktivitas. Skor 10 berisi tingkat 

pencapaian realistis optimal yang mungkin dicapai, skor 3 berisi tingkat 

performansi pada waktu awal pengukuran, dan skor 0 berisi tingkat pencapaian 

terjelek yang mungkin terjadi. Antara skor 0 sampai 10 terdapat skor 1-9 yang 

berisi kisaran pencapaian dari nilai terjelek sampai nilai optimal. Skor 1 dan 2 

didapat dari interpolasi nilai skor 0 dan 3, sedangkan skor 4 sampai skor 9 

didapat dai interpolasi nilai skor 3 dan 10. 

B1: Skor 10 berisi tingkat pencapaian realistis optimal yang mungkin 

dicapai. 

B2: Skor 3 berisi tingkat performansi pada awal pengukuran. 

C. Pemantauan (Monitoring): Performance indicator merupakan jumlah dari 

value yang didapat dengan mengalikan skor dan bobot untuk tiap pengukuran. 



Index merupakan presesntase selisih antara current dan previous dari indikasi 

performansi. 

Monitoring dilihat pada bagian dasar matriks yang berisi nilai 

performansi yang diukur dalam bentuk indeks. Nilai performansi yang diukur 

dimasukkan pada baris diatas badan matriks, kemudian ditransformasi menjadi 

nilai pada baris dibawah badan. Nilai tersebut kemudian dikali dengan bobot 

(weight) dari setiap kriteria yang sudah ditetapkan. Hasil (value) akhir 

didapatkan dengan menjumlahkan setiap nilai x bobot untuk semua kriteria. 

Hasil akhir (performance indicator) terdiri dari 2 bagian, yaitu current 

(performance indicator), previous  (performance base period) sehingga 

didapatkan index yaitu tingkat kelebihanatau kekurangan nilai performansi saat 

pengukuran dibandngkan dengan saat sebelumnya. 

C1 : Bobot kepentingan yang dibebankan pada tiap kriteria untuk 

menunjukkan dampak relatif pada produktivitas unit kerja objektif. 

C2 : Indikasi produktivitas unit kerja disajikan dalam bentuk tingkat 

perubahan dari performance indicator 

Menurut Riggs (1987), score dan weight digunakan untuk menentukan 

performance index. Data untuk rasio dikumpulkan secara periodik, setiap 

minggu, setiap bulan, atau setiap empat bulan tergantung penggunaan sistem 

pengawasan. 

Salah satu model pengukuran produktivitas berdasarkan pendekatan rasio 

output/input adalah model Objective Matrix (OMAX). Model Objective Matrix 

(OMAX) adalah model pengukuran produktivitas yang paling sederhana, 



pendekatan rasio output/input. Pengukuran produktivitas ini akan menghasilkan 

tiga jenis ukuran produktivitas, yaitu produktivitas parsial, total faktor, dan total.  

2.4.3 Kriteria Produktivitas 

Sebagian  besar tenaga kerja tahu bagaimana aktivitas mereka 

mempengaruhi produktivitas unit kerja mereka. Mereka sadar fungsi yang mereka 

tunjukkan menunjang output organisasi, kebalikannya kebetulan untuk produksi 

atau semata-mata perilaku yang wajar. Fungsi signifikan tersebut adalah kriteria 

performansi produktivitas. Pendefinisian kriteria menjadi bernilai jika 

perkembangan matriks bergerak tak jauh, karena mereka menerangkan 

performansi harapan dan memeriksa berbagai faktor dalam pencapaian 

(Riggs,1087) 

Tabel 2 Kriteria Produktivitas 

No Kriteria Produktivitas yang membatasi Kontribusi Personal, Unit Kerja dan 
Organisasi Total terhadap Produktivitas 

1 Kuantitas, jumlah item yang diproduksi atau pengukuran pelayanan yang 
tersedia (maksimal output) 

2 Kualitas, indikator yang tepat/ inferensial dari kualitas produk atau 
pelayanan yang dihasilkan (kepuasan pelanggan) 

3 Batas waktu, aktivitas atau fungsi yang diselesaikan sesuai jadwal 
(eliminasi penundaan) 

4 Efisiensi, tingkat efisiensi dari proses transformasi (manimasi input dan 
membuang kekosongan) 

5 Efektivitas, keefektifan terhadap sumber daya kritis yang digunakan 
(ketersediaan pekerja dan mesin) 

6 Kelompok sifat, properti individual dan organisasional yang berpengaruh 
untuk performansi produktif (seperti keamanan, turn over, dan ketidak 
hadiran tanega kerja) 
 

Menurut Riggs (1987) kelompok kerja yang lain membagi seperangkat 

karakteristik kerja yang membedakan kontribusi mereka terhadap produktivitas 

perusahaan. Aktivitas yang berpengaruh pada produktivitas berbeda antara 



pengawas dan bawahannya. Kategori umum meliputi beberapa faktor. Klasifikasi 

pada Tabel 2 meliputi kriteria produktivitas yang tepat untuk posisi 

nonmanajerial. 

2.4.4 Manfaat Pengukuran Produktivitas 

Terdapat beberapa manfaat pengukuran produktivitas dalam suatu 

organisasi perusahaan, yaitu (Gaspersz 1998) : 

a. Perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber dayanya agar dapat 

meningkatkan produktivitas melalui efisiensi penggunaan sumber daya. 

b. Perencanaan sumber daya akan lebih efektif dan efisien melalui pengukuran 

produktivitas, baik dalam perencanaan jangka panjang maupun jangka pendek. 

c. Pengukuran produktivitas perusahaan akan menjadi informasi yang 

bermanfaat dalam mengevaluasi perkembangan dan efektivitas perbaikan 

terus-menerus yang dilakukan perusahaan. 

d. Perencanaan target tingkat produktivitas di masa mendatang dapat 

dimodifikasi berdasarkan informasi pengukuran tingkat produktivitas 

sekarang. 

e. Tujuan ekonomis dan nonekonomis perusahaan dapt diorganisasi kemballi 

dengan cara memberikan prioritas tertentu yang dipandang dari sudut 

produktivitas. 

f. Akan menciptakan tindakan-tindakan kompetitif berupa upaya-upaya 

peningkatan produktivitas terus-menerus. 

 

 



2.5 Aplikasi Metode Objective Matrix (OMAX) 

Dari penelitian yang ada, metode Objective Matrix (OMAX) sudah banyak 

digunakan untuk berbagai pengukuran produktivitas. Rahmawati (2005) 

menggunakan metode Objective Matrix (OMAX) untuk mengukur produktivitas 

di CV. Jagad Karana Rattan. Arsanti (2006) menggunakan metode Objective 

Matrix (OMAX) untuk mengukur produktivitas di PG Modjopanggoong 

Tulungagung.  Pada penelitian lain dengan judul sama menunjukkan bahwa model 

pengukuran produktivitas yang paling sederhana adalah pendekatan rasio 

output/input. 

 

2.6 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Menurut Saaty (1993), AHP merupakan suatu metode pengambilan 

keputusan yang pada umumnya digunakan pada persoalan kompleks dan tidak 

terstruktur secara hierarkis. AHP memberikan suatu metode untuk mengorganisasi 

informasi dan pertimbangan yang dipakai dalam pengambilan keputusan. 

Ada tiga prinsip dasar proses AHP, yaitu: 

1) Menggambarkan dan menguraikan secara hierarkis, yaitu memecah-mecah 

persoalan menjadi unsur yang terpisah-pisah. 

2) Penetapan prioritas, yaitu menentukan peringkat elemen menurut relative 

pentingnya. Penetapan prioritas elmen-elemen suatu persoalan keputusan 

adalah dengan membuat perbandingan berpasangan seperti yang ditunjukkan 

tabel 4. 



3) Konsistensi logis, yaitu menjamin semua elemen dikelompokkan secara logis 

dan diperingatkan secara konsisten. Urutan perhitungan konsistensi adalah: 

a. Penentuan hasil sintesa pertimbangan 

b. Mengalikan entry tiap kolom dari matriks dengan hasil sintesa 

pertimbangan. 

c. Membagi tiap entry dalam kolom jumlah baris dengan entry yang sesuai dari 

vektor prioritas untuk mendapatkan λmaks. 

λmaks          =  Σ( y/x ) 
        n 

λmaks = Eigen value 

y = jumlah baris tiap entry 

x = rata-rata jumlah baris matriks yang dinormalisasikan 

n = ukuran matriks  

d. Penghitungan Indeks Konsistensi (CI) 

CI = λmaks – n 
            (n-1) 

e. Penghitungan niali rasio konsistensi (CR). Rasio konsistensi diterima bila  

CR =  CI  ≤ 0,10 dan nilai RI (Indeks Random) ditunjukkan pada tabel 3. 
        R 

Tabel 3 Nilai Indeks Random (RI) 

  

Menurut Saaty (1993) validitas pertimbangan yang diterjemahkan secara 

numerik dapat dievaluasi dengan suatu uji konsistensi denan nilai rasio 

konsistensi harus 10% atau kurang (≤0,10). 

Ukuran 
Matriks 1,2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IR 0,00 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 



Tabel 4 Skala Banding Secara Berpasangan 

Intensitas 
Kepentingan 

Keterangan Penjelasan 

1 
Kedua elemen sama pentingnya Dua elemen 

mempunyai pengaruh 
yang sama besar 

3 

Elemen yang satu sedikit lebih 
penting daripada elemen yang 
lain 

Pengalaman dan 
penilaian sedikit 
menyokong satu 
elemen dibandngkan 
elemen lainnya. 

5 

Elemen yang satu sangat penting 
dari pada elemen lainnya 

Pengalaman dan 
penilaian sangat kuat 
menyokong satu 
elemen dibandngkan 
elemen lainnya. 

7 

Satu elemen jelas lebih penting 
dari elemen lainnya 

Satu elemen yang kuat 
disokong dan 
dominannya telah 
terlibat dalam praktek 

9 

Satu elemen mutlak penting 
daripada elemen lainnya 

Bukti yang 
mendukutng elemen 
terhadap elemen lain, 
memiliki tingkat 
penegasan tinggi. 

2,4,6,8 
Nilai-nilai antara dua nilai 
pertimbangan yang berdekatan 

Nilai ini diberikan bila 
ada dua kompromi 
diantara dua pilihan. 

Kebalikan 

Jika aktivitas I mendapat satu 
angka dibandingkan dengan 
aktivitas j, maka j mempunyai 
nilai kebalikannya jika dibanding 
dengan i.aji=1/aji 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



III. METODE PENELITIAN 

 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian dilaksanakann pada bulan Mei 2009 dan bertempat di 

Perusahaan kopi bubuk Cap “Jalak” Malang sedangkan pengolahan data 

dilakukan di Laboratorium Manajemen dan Sistem Industri Pertanian, Jurusan 

Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

3.2  Metode Dasar Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

analisis. Metode deskriptif analisis adalah metode penelitian untuk memberikan 

pemecahan masalah melalui pengumpulan data berupa gambaran mengenai 

kondisi atau perusahaan, pengolahan dan interpretasi data. 

 Penentuan produktivitas dari proses pengolahan kopi dilakukan dengan 

pengukuran OMAX (Objective Matrix), sehingga langkah-langkah dalam 

penelitian ini mendasari pada langkah-langkah OMAX, yaitu menentukan 

indikator produktivitas dalam bentuk rasio untuk masing-masing kriteria 

produktivitas, pengumpulan data, perhitungan nilai rasio produktivitas aktual, 

perhitungan nilai produktivitas standar perusahaan, penentuan target, penentuan 

bobot tiap rasio, penentuan skor aktual, penentuan nilai produktivitas tiap periode, 

penentuan produktivitas keseluruhan, evaluasi produktivitas dan perencanaan 

produktivitas untuk periode mendatang. 



 

3.3 Batasan Masalah 

     Dalam ini penelitian batasan masalah yang digunakan adalah : Pengukuran 

produktivitas dilakukan selama 1 tahun terakhir atau 12 bulan , yaitu tahun 2008. 

Kriteria yang digunakan adalah: produktivitas pemakaian bahan bahu, 

produktivitas pemakaian jam kerja mesin, produktivitas lama hari kerja. 

 

3.4 Tahapan Penelitian 

Gambar 3 menunjukkan tahapan untuk melakukan penelitian produktivitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

Gambar 3 Tahapan Penelitian 

Survei Pendahuluan 

Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Studi Literatur 

Pengumpulan Data 

Pengolahan data dengan metode OMAX: 
1. Menetapkan kriteria 
2. Perhitungan rasio performance 
3. Penentuan target sasaran akhir (skor 10) 
4. Penentuan sasaran jangka pendek (skor 3) 
5. Penentuan nilai produktivitas terburuk (skor 0) 
6. Penentuan nilai produktivitas realistis 9 skor 1-2 dan skor 4-9) 
7. Perhitungan score, weight, value 
8. perhitungan performance indicator 

Evaluasi Produktivitas 

Kesimpulan dan Saran 



 Tahapan penelitian yang dilakukan akan diuraikan dalam sub bab berikut 

ini, antara lain : 

3.4.1 Survey Pendahuluan 

 Penelitian ini diawali dengan melakukan survey pendahuluan di 

Perusahaan kopi bubuk Cap “Jalak” Malang untuk mengetahui permasalahan 

yang ada pada perusahaan tersebut. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka 

dapat ditentukan tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan dan metode 

penelitian yang akan digunakan dalam memecahkan masalah tersebut dengan 

informasi tambahan berdasarkan studi literatur yang mendukung penelitian 

3.4.2 Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian. 

 Setelah melakukan survey, langsung dilakukan perumuskan masalah yang 

ada yaitu tidak seimbangnya dalam pemakaian input dalam menghasilkan 

output. Setalah melakukan perumusan masalah ditarik kesimpulan yaitu perlu 

adanya pengukuran produktivitas terlebih dahulu sehingga dapat dianalisis 

faktor-faktor mana yang menyebabkan ketidakseimbangan pemakaian input 

dalam menghasilkan output. 

3.4.3 Studi Literatur 

 Studi literatur atau pustaka dilakukan dengan cara menggali dan 

mempelajari literatur yang berupa buku, laporan, jurnal dan tulisan lain yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.  

 

 

 



3.4.4 Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan meliputi: 

1) Data Primer 

Data primer diperoleh dengan pengamatan langsung, wawancara dan 

penyebaran kuisioner pada tim manajemen terkait. Penyebaran kuisioner 

dilakukan untuk menentukan bobot kepentingan pada tiap kriteria produktivitas. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dengan menggali data dari perusahaan tempat 

penelitian dilakukan. Data yang diperlukan berupa data-data yang berhubungan 

dengan kriteria-kriteria yang dipakai dalam pengukuran produktivitas, yaitu: 

a) Bahan baku, yaitu jumlah kopi yang digunakan untuk proses produksi 

perbulan (kg/bulan). Pendekatan yang digunakan untuk memperoleh jumlah 

bahan baku yang dipakai selama 1 bulan kerja adalah: 

Σbahan baku = Σbahan baku perhari x Σlama hari kerja 

b) Jam kerja mesin, jumlah jam kerja mesin yang digunakan untuk proses 

produksi perbulan (jam/bulan). Pendekatan yang digunakan untuk 

memperoleh jumlah jam kerja mesin yang dipakai selama satu periode kerja 

adalah: 

Σjam kerja mesin = Σjam kerja perhari x Σlama hari kerja per bulan 

c) Lama hari kerja, jumlah hari kerja yang digunakan untuk proses produksi 

seama sebulan (hari/bulan). 

 

 



3.4.5 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan metode OMAX. Langkah-langkah dalam 

pengolahan data adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan Kriteria 

Kriteria yang akan diukur adalah 3 kriteria, antara lain 

a. Kriteria 1 adalah produktivitas pemakaian bahan baku 

b. Kriteria 2 adalah produktivitas pemakaian jam kerja mesin 

c. Kriteria 3 adalah produktivitas lama hari kerja. 

2. Penentuan Rasio Performance 

Performance produktivitas yang dicapai perusahaan diperoleh dari rasio 

tiap kriteria perbulan yang akan diukur, yaitu: 

a. Kriteria 1, Performance 1 =     Jumlah produk yang dihasilkan (kg) 

              Jumlah pemakaian bahan baku (kg) 

b. Kriteria 2, Performance 2 =            Jumlah produk yang dihasilkan(kg) 

       Jumlah pemakaian jam kerja mesin (jam) 

c. Kriteria 3, Performance 3 =    Jumlah produk yang dihasilkan (kg) 

                    Lama hari kerja (hari) 

3. Penentuan Target Sasaran Akhir (Skor 10) 

Skor 10 merupakan nilai produktivitas yang diharapkan atau sasaran yang 

ingin dicapai perusahaan. Nilai dari skor 10 diperoleh dari BKA (Batas Kendali 

Atas) yang merupakan batas produktivitas maksimal yang mungkin dicapai 

perusahaan dari tiap kriteria produktivitas. 

 



Rumus BKA dan rumus DA (Degree of Acuracy) serta CL (Confident Level) 

adalah sebagai berikut :   

BKA = µ + k . σ  dengan 

 

Tingkat Ketelitian (Degree of Acuracy)  :   DA  =  

Tingkat Keyakinan (Confident Level)     :   CL  =  

Keterangan: 

BKA =  Batas Kendali Atas 

µ =  Rata-rata rasio tetap kriteria yang diukur selama 12 bulan 

n =  Jumlah data 

σ =  Standar deviasi 

k =  Konstanta 

 k  = 1 bila tingkat keyakinan (CL) terletak pada 0% ≤ CL ≤ 68% 

 k  = 2 bila tingkat keyakinan (CL) terletak pada 68 < CL ≤ 95% 

 k  = 3 bila tingkat keyakinan (CL) terletak pada 95% < CL ≤ 99,7% 

4. Penentuan Sasaran Jangka Pendek (skor 3) 

Skor 3 merupakan nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Nilai 

pada skor 3 diperoleh dengan merata-ratakan nilai rasio tiap kriteria. Rumus 

untuk menghitung rata-rata adalah: 

Keterangan : 

xi = rasio tiap kriteria 



5. Penentuan Nilai Produktivitas Realistis Terburuk (skor 0) 

Skor 0 merupakan nilai produktivitas terburuk yang mungkin terjadi di 

perusahaan. Nilai pada skor 0 diperoleh dari nilai BKB (batas kendali bawah) 

yang merupakan batas produktivitas minimal yang mungkin dicapai oleh 

perusahaan dari tiap kriteria produktivitas. Rumus BKB adalah: 

 

6. Perhitungan Nilai Produktivitas Realistis (skor 1-2 dan 4-9) 

Skor 1 dan 2 didapat dari interpolasi nilai pada skor 0 dan 3. Hasil 

interpolasi tersebut dijadikan sebagai interval antara skor 0 sampai skor 3. 

Rumus interpolasi yang digunakan adalah: 

Interval 0-3  =   Sasaran Jangka Pendek(skor3)-Produktivitas Terburuk(skor0) 

      3-0 

Skor 4-9 didapat dari interpolasi nilai pada skor 3 dan 10. Hasil interpolasi 

tersebut dijadikan sebagai interval antara skor 3 sampai skor 10. Rumus 

interpolasi yang digunakan adalah: 

Interval 3-10  =  Sasaran Jangka Pendek(skor10)-Produktivitas Terburuk(skor3) 

      10-3 

7. Perhitungan Score, Weight, dan Value 

Score adalah level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran 

produktivitas. Nilai ini diperoleh dengan mengikuti peraturan, yaitu bila nilai 

performance lebih rendah dari nilai performance pada skor tertentu namun 

masih lebih tinggi dari skor sebelumnya, maka nilai performance digolongkan 

pada skor sebelumnya. 



Bobot (weight) adalah besarnya bobot kepentingan tiap kriteria 

produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot tiap kriteria 

dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh melalui wawancara dan 

penyebaran kuisioner kemudian dioleh dengan menggunakan model pengolahan 

Analytical Hierarchy Process (AHP).  

Nilai (value) merupakan hasil perkalian antara skor dan bobot pada tiap 

kriteria yang diukur. 

8. Perhitungan Performance Indicator 

Perhitungan Performance Indicator terdiri dari tiga, yaitu: 

a. Current adalah hasil pengukuran produktivitas periode sekarang yang 

diperoleh dengan menjumlahkan value tiap kriteria produktivitas yang 

diukur. 

b. Previous adalah hasil pengukuran produktivitas periode sebelumnya. 

c. Index adalah indikasi perubahan produktivitas yang terjadi pada perusahaan. 

Nilai Indeks diperoleh dengan rumus: 

3.4.6 Evaluasi Produktivitas 

 Evaluasi produktivitas dilakukan setelah pengukuran produktivitas. 

Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan skor yang dicapai tiap kriteria 

pengukuran dengan mempertimbangkan bobot tiap kriteria untuk menentukan 

faktor yang mempengaruhi perusahaan pada periode yang diukur. 

Setelah mengevaluasi penyebab yang mempengaruhi produktivitas, maka 

diusulkan perbaikan terhadap produktivitas untuk periode yang akan datang. 

Perbaikan produktivitas ini dilakukan dengan cara memberikan usulan berupa 



jumlah pemakaian bahan baku, pemakaian jam kerja mesin, dan pemakaian 

lama hari kerja yang tepat untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai oleh 

pabrik, yaitu nilai produktivitas skor 10 tiap kriteria.  

Rumus yang digunakan adalah: 

Kriteria 1 : r1 = a/b   b = a/r1 

Kriteria 2 : r2 = a/c   c = a/r2 

Kriteria 3 : r3 = a/d   d = a/r3 

r1 =  nilai rasio kriteria 1 pada skor 5 

r2 =  nilai rasio kriteria 2 pada skor 5 

r3 =  nilai rasio kriteria 3 pada skor 5 

a  =  total produk yang dihasilkan (kg) pada periode pengukuran terakhir 

b  =  jumlah pemakaian bahan baku (kg) 

c  =  jumlah pemakaian jam kerja mesin (jam) 

d  =  lama kerja (hari) 

 3.4.7  Kesimpulan 

 Kesimpulan merupakan bagian akhir penelitian yang berisi nilai ukuran 

dan evaluasi produktivitas dan rencana usulan perbaikan untuk meningkatkan 

produktivitas di Perusahaan kopi bubuk Cap “Jalak” Malang. Bagian saran 

berisi saran-saran untuk memperbaiki produktivitas perusahaan di masa 

mendatang. 

 

 

 

 



IV.HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Kondisi Umum Perusahaan 

Perusahaan kopi bubuk cap “Jalak” Malang adalah merupakan 

perusahaan swasta yang modalnya berasal dari modal sendiri dan modal yang 

diperoleh dari pinjaman bank. Perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha 

memproduksi kopi dalam bentuk tepung untuk bahan minuman. Perusahaan kopi 

bubuk cap “Jalak” Malang berdiri pada tahun 1981 yang didirikan oleh Bapak 

Kamsir, sekaligus sebagai pimpinan perusahaan yang berkantor pusat di Jl. Silir 

no. 92 Sukun Malang. Setelah berjalan beberapa tahun barulah pemiliknya 

mendaftarkan perusahaannya dan mendapat Hak Operasi (HO) dengan Surat Ijin 

Nomor: 530.08/26/UG/1985 dan sekarang telah berubah menjadi Nomor: 

530.08/177/428.133/1991 dari perintahan Kotamadya Malang. 

Perusahaan kopi bubuk cap “Jalak” Malang adalah perusahaan 

perseorangan yang didirikan oleh satu keluarga yang memanfaatkan kekayaan 

keluarga atau sendiri di samping kepercayaan dari bank yang diberikan bank 

untuk  dikelolah menjadi modal yang dapat membiayai aktivitas perusahaan. Pada 

umumnya, perusahaan tersebut didirikan secara kecil-kecilan dengan memakai 

peralatan yang sederhana dan tenaga kerja yang dimilikinya tidak terlalu banyak. 

Melihat perkembangan perusahaan ini dari tahun ke tahun menunjukkan 

perkembangan kenaikan, maka perusahaan menambah peralatan produksi dan 

tenaga kerja. Tetapi dalam memperoleh keuntungan masih minim, maka perlu 

ditingkatkan lagi agar perusahaan dapat berkembang lebih baik lagi. 



Adapun yang menjadi tujuan perusahaan kopi bubuk cap “Jalak” Malang 

adalah: 

 Tujuan Jangka Pendek 

Merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam waktu relative singkat (biasanya 

kurang dari satu tahun). Tujuan jangka pendek mempunyai arti yang sangat 

penting terhadap tujuan jangka panjang perusahaan. Karena dengan 

tercapainya tujuan jangka pendek, maka aktivitas perusahaan dapat juan 

berjalan dengan baik. Tujuan jangka pendek antara lain: 

o Meningkatkan volume penjualan 

o Mempertahankan posisi perusahaan dalam persaingan 

 Tujuan Jangka Panjang 

Merupakan tujuan yang dapat dicapai dengan waktu yang relative lama. 

Tujuan jangka panjang perusahaan antara lain: 

o Mencapai profit optimum, 

o Mengadakan ekspansi usaha, 

o Menjaga kelangsungan hidup perusahaan. 

Kapasitas produksi perhari perusahaan rata-rata adalah 1280 kg. Proses 

produksi yang digunakan oleh perusaahan terus-menerus selama 13 jam perhari 

(12 jam kerja dan satu jam per gantian shift). Mesin sangat berperan dalam proses 

produksi di pabrik ini. Mesin-mesin tersebut digerakkan dengan energi listrik. 

Proses pengolahan kopi bubuk terdiri dari beberapa tahapan, yaitu proses 

penggorengan, pemeriksaan, penggilingan, pembungkusan plastik, penyortiran, 



dan pembungkusan kardus. Kopi yang digunakan adalah kopi jenis Robusta, 

dimana kopi ini bahan bakunya mudah diperoleh dari petani kopi. 

 

4.2 Hasil Pengumpulan Data 

Data penelitian yang diperoleh adalah data yang terkumpul dari hasil catatan yang 

dilakukan perusahaan tiap tahun. Data jumlah produk yang dihasilkan, bahan baku 

yang digunakan, jam kerja mesin, dan lama hari kerja di perusahaan kopi bubuk 

cap Jalak Malang ditunjukkan pada Tabel 5. 

Tabel 5. Data Jumlah Produk yang Dihasilkan dan Pemakaian Bahan Baku, 
Jam Kerja Mesin serta Lama Hari kerja pada tahun 2008 

Periode 
(tahun) 

Jumlah Produk yang 
Dihasilkan (kg) 

Bahan Baku 
Biji Kopi (kg) 

Jam Kerja 
Mesin (jam) 

Lama Hari 
kerja (hari) 

Januari 30.696 30.802 300 25 
Februari 29.109 29.215 276 23 
Maret 29.032 29.138 288 24 
April 28.868 28.973 288 24 
Mei 29.053 29.159 300 25 
Juni 29.027 29.132 276 23 
Juli 30.044 30.150 300 25 
Agustus 27.912 28.017 288 24 
September 27.877 27.982 228 19 
Oktober 27.989 28.094 240 20 
November 28.041 28.146 276 23 
Desember 29.880 29.986 300 25 
  

Tabel 5 menunjukkan data-data yang diperlukan dalam pengukuran produktivitas 

di perusahaan kopi bubuk cap Jalak Malang: 

1. Jumlah Produk yang Dihasilkan 

Produk yang dihasilkan adalah kopi bubuk. Data jumlah produk yang dihasilkan 

diperoleh melalui catatan bagian produksi dari perusahaan kopi bubuk cap Jalak. 

 



2. Pemakaian Bahan Baku 

Data jumlah pemakaian bahan baku diperoleh dari bagian divisi gudang pabrik. 

Bahan baku utama yang diperlukan atau dibutuhkan dalam proses produksi 

perusahaan kopi bubuk cap “Jalak” Malang ini merupakan biji kopi pilihan terbaik 

dan berkualitas. Kriteria kopi yang diinginkan perusahaan terhadap supplier 

adalah yang terbaik dan tidak ada cacat pada biji kopi, perusahaan selalu memilih 

mutu biji kopi yang terbaik karena dengan mutu yang baik dapat menjadikan 

produk kopi bubuk yang berkualitas. Bagian divisi gudang perusahaan kopi bubuk 

cap Jalak Malang memperoleh kopi dari rakyat terutama dari petani kopi wilayah 

Malang dan di sebagian kabupaten di Jawa Timur. Pemakaian bahan baku 

dipengaruhi oleh kualitas dari bahan baku itu sendiri.  

3. Pemakaian Jam Kerja Mesin 

Mesin yang digunakan adalah mesin penyangrai kopi, yang berbahan bakar 

minyak tanah. Lalu 2 unit mesin penggiling biji kopi dan alat pengemasan yang 

menggunakan tenaga listrik. Data mengenai jumlah jam kerja mesin diperoleh 

melalui wawancara dengan bagian produksi pabrik. Setiap hari mesin bekerja 

selama 12 jam per hari.  

4. Lama Hari Kerja 

Data mengenai lama hari kerja diperoleh dari bagian personalia pabrik. Setiap 

tahun, pabrik bekerja dari Januari dan berakhir pada bulan Desember. Perusahaan 

memberikan libur untuk tenaga kerjanya pada hari minggu dan hari libur nasional. 

 

 



4.3 Hasil Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan setelah semua data yang diperlukan terkumpul 

semua. Hasil pengolahan data sebagai berikut ini: 

4.3.1. Rasio Performance 

Rasio performance ini menunjukkan hasil aktual produktivitas yang dicapai pabrik 

dari tiap kriteria pertahun yang diukur. Perhitungan rasio performance 

ditunjukkan pada Lampiran 2, sedangkan hasil rasio performance ditunjukkan 

pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Rasio Performance Tahun 2008 

       Rasio 
 
Periode 

Output terhadap 
pemakaian 

bahan baku (kg) 

Output terhadap 
pemakaian jam kerja 

mesin (kg/jam) 

Output terhadap 
lama hari kerja 

(kg/hari) 
January 0,996559 102,320 1227,840 
February 0,996372 105,467 1265,609 
Maret 0,996362 100,806 1209,667 
April 0,996376 100,236 1202,833 
Mei 0,996365 96,843 1162,120 
Juni 0,996396 105,170 1262,043 
Juli 0,996484 100,147 1201,760 
Agustus 0,996252 96,917 1163,000 
September 0,996248 122,268 1467,211 
Oktober 0,996263 116,621 1399,450 
November 0,996269 101,598 1219,174 
Desember 0,996465 99,600 1195,200 

 

Pada Tabel 6 terlihat bahwa jumlah produk yang dihasilkan tiap bulan terjadi 

fluktuasi. Fluktuasi tersebut terutama dipengaruhi oleh persediaan bahan baku dan 

lama hari kerja. Pencapaian tertinggi rasio performance untuk kriteria output 

terhadap pemakaian bahan baku pada bulan Januari, untuk output terhadap 

pemakaian jam kerja mesin dan output terhadap lama hari kerja pada bulan 

September. Ini menunjukkan bahwa pada bulan Januari dan September 



merupakan rasio pencapaian terbaik yang dialami oleh perusahaan. Dimana rasio 

ini dijadikan patokan terbaik untuk bulan-bulan selanjutnya.  

4.3.2 Sasaran Produktivitas 

Hasil sasaran produktivitas ditunjukkan pada Tabel 7. 

Tabel 7. Nilai µ, σ, degree of acuraccy (DA), Confident Level (CL),BKA,BKB  

No Kriteria 
  

DA 
=σ/µx100% 

CL 
=100%-DA 

BKA 
=µ+k. σ 

BKB 
= µ-k. σ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Bahan Baku 0,996368    0,000095 0,0095% 99,9905% 0,996653 0,996083 
2 Lama Hari Kerja 1247,992    309,469 24,076% 75,924% 1866,930 629,054 
3 Jam Kerja Mesin 103,999   7,445 7,159 % 92,841 % 118,889 89,109 

 

1. Sasaran Akhir (Skor 10) 

Skor 10 merupakan nilai produktivitas yang diharapkan (sasaran akhir 

yang ingin dicapai) pabrik. Tahap-tahap yang dilakukan untuk memperoleh nilai 

BKA tiap kriteria ditunjukkan pada Lampiran 3. Nilai BKA tiap kriteria 

ditunjukkan pada Tabel 7 kolom 7. Nilai BKA untuk kriteria bahan baku sebesar 

0,996653 mempunyai arti bahwa nilai produktivitas yang ingin dicapai pabrik untuk 

kriteria bahan baku sebesar 0,996653. Sedangkan untuk kriteria jam kerja mesin 

nilai produktivitas yang diharapkan adalah 1866,930 dan kriteria lama hari kerja 

nilai produktivitas yang diharapkan adalah 118,889. 

2. Sasaran jangka pendek (skor 3) 

Menurut Parung (1999), rata-rata nilai produktivitas yang telah dicapai 

selama ini dimasukkan pada level 3 dalam Matriks “OMAX”. Nilai produktivitas 

pada skor 3 tiap kriteria ditunjukkan pada Tabel 7 kolom 3. Nilai produktivitas 

yang telah dicapai pabrik selama ini untuk kriteria bahan baku sebesar 0,996368, 



kriteria jam kerja mesin sebesar 1247,992 dan kriteria lama hari kerja sebesar 

103,999. 

3. Produktivitas realistis terburuk skor 0) 

Skor 0 merupakan nilai produktivitas terburuk yang mungkin terjadi pada 

pabrik. Tahap-tahap yang dilakukan untuk memperoleh nilai BKB tiap kriteria 

ditunjukkan pada Tabel 7 kolom 8. Tahap-tahap yang dilakukan untuk 

memperoleh nilai BKB tiap kriteria ditunjukkan pada Lampiran 4. Nilai BKB 

untuk kriteria bahan baku sebesar 0,996083 mempunyai arti bahwa nilai 

produktivitas terburuk yang mungkin terjadi pada pabrik untuk kriteria bahan 

baku sebesar 0,996083. Sedangkan untuk kriteria jam kerja mesin nilai 

produktivitas terburuk adalah 629,054 dan kriteria lama hari kerja nilai 

produktivitas terburuk adalah 89,109. 

4. Produktivitas realistis (skor 1-2 dan 4-9) 

a. Menurut Parung (1999), penentuan produktivitas aktual dilakukan demgan 

menggunakan skala linier. Level 1 sampai 2 diperoleh dengan cara mengurangi 

level 3 dengan skala interval. Interval yang didapatkan untuk skor 1 dan 2 untuk 

tiap kriteria adalah bahan baku adalah 0,000095, jam kerja mesin adalah 

206,313 dan lama hari kerja adalah 4,963. perhitungan interval antara skor 0 

sampai 3 ditunjukkan pada Lampiran 5. 

b.Interval yang didapatkan untuk skor 4-9 tiap kriteria adalah bahan baku adalah 

0,000041, jam kerja mesin adalah 88,419 dan lama hari kerja adalah 2,127. 

Perhitungan interval antara skor 3 sampai 10 ditunjukkan pada Lampiran 5. 

 



 

4.3.3  Score, Weight dan Value 

Tiap kriteria mempunyai tingkat kepentingan atau pengaruh yang berbeda 

terhadap peningkatan produktivitas. Oleh karena itu, perlu diberi pembobotan 

(weight) pada tiap kriteria. Proses pembobotan berdasarkan data kuisioner yang 

telah diolah menggunakan AHP yang ditunjukkan pada Lampiran 6. Hasil 

pembobotan tiap kriteria ditunjukkan pada Tabel 8. 

Tabel 8. Hasil Pembobotan Tiap Kriteria Produktivitas 

Kriteria Bobot 
Produktivitas Bahan Baku 0,43 
Produktivitas Lama Hari Kerja 0,33 
Produktivitas Jam Kerja Mesin 0,24 

 

Berdasarkan Tabel 8, terlihat bahwa kriteria yang mempunyai tingkat kepentingan 

tinggi dibanding kriteri yang lain adalah kriteria bahan baku dengan bobot 0,43. 

Bahan baku memberikan bobot terbesar karena tanpa adanya bahan baku berupa 

biji kopi, maka proses penyangraian dan penggilingan tidak dapat berlangsung. 

Kriteria yang menunjukkan tingkat kepentingan sedang terhadap 

produktivitas adalah kriteria lama hari kerja dengan bobot 0,33. Kriteria lama hari 

kerja dengan kriteria bahan baku mempunyai selisih nilai bobot yang kecil. Lama 

hari kerja memberikan kontribusi produktivitas dalam menghasilkan produk, 

tingkat kepentingannya hampir sama dengan tingkat kepentingan bahan baku. 

Dalam proses produksi kopi penentuan lama hari kerja ditentukan oleh jumlah 

pasokan biji kopi. 



Kriteria yang mempunyai tingkat kepentingan terendah terhadap 

produktivitas adalah kriteria jam kerja mesin dengan bobot 0,24. Hal ini 

dikarenakan dalam proses pembuatan kopi bubuk sebagian besar proses 

produksinya menggunakan dukungan fasilitas mesin. 

Perhitungan score, value dan performance indicator indicator dilakukan 

sesuai aturan yang tercantum pada BAB III. Proses pengolahan data dengan 

menggunakan model OMAX pada tiap periode pengukuran ditunjukkan pada 

Lampiran 7. 

 

4.4 Evaluasi Produktivitas 

Tahap evaluasi dilakukan setelah tahap pengolahan data. Evaluasi dari hasil 

produktivitas yang telah diperoleh akan diuraikan berikut ini. 

4.4.1  Evaluasi masing-masing kriteria produktivitas 

 Masing-masing kriteria mempunyai pengaruh yang berbeda dalam 

pencapaian produktivitas. Evaluasi hasil yang didapatkan dari tiap kriteria adalah 

untuk mengetahui perubahan tiap kriteria dalam mempengaruhi pencapaian 

produktivitas pabrik. Hasil pengukuran produktivitas yang dievaluasi pada tiap 

kriteria tersebut adalah: 

1. Produktivitas Pemakaian Bahan Baku 

Perubahan produktivitas dalam pemakaian bahan baku mempunyai 

pengaruh terhadap perubahan produktivitas yang dicapai oleh perusahaan kopi 

bubuk cap Jalak. Perubahan tersebut dapat dievaluasi melalui skor yang 



menunjukkan performance produktivitas yang dicapai tiap periode pengukuran 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 9. 

Tabel 9.  Pencapaian Skor Pemakaian Bahan Baku Tahun 2008 

Periode Performansi Skor 
Januari 0,996559 7 
Februari 0,996372 3 
Maret 0,996362 2 
April 0,996376 3 
Mei 0,996365 2 
Juni 0,996396 3 
Juli 0,996484 5 
Agustus 0,996252 1 
September 0,996248 1 
Oktober 0,996263 1 
November 0,996269 1 
Desember 0,996465 5 

 

Pada Tabel 9 terlihat bahwa pencapaian skor tertinggi untuk pemakaian bahan 

baku hanya pada skor 7, yaitu pada bulan January. Pada bulan Agustus sampai 

November pencapaian skor untuk pemakaian bahan baku sama yaitu pada skor 1. 

Pencapaian skor yang masih rendah tersebut diakibatkan oleh tingkat kualitas 

kopi. Mutu biji kopi tidak bersih yaitu masih banyak mengandung kotoran. 

Terlalu banyaknya pasokan kopi dari para pemasok menyebabkan bahan baku 

disimpan digudang dengan jangka waktu yang lama. Menurut Gaspersz (1998), 

beberapa pemborosan dalam material (bahan baku) adalah kelebihan material, 

keterlambatan pengiriman, material yang usang dan lain-lain. Pengudangan yang 

terjadi pada perusahaan kopi bubuk cap Jalak sangat mempengaruhi kualitas 

bahan baku. Waktu tunggu biji kopi sejak dikirim dari pemasok sampai siap 

disangrai terlalu lama, sehingga kopi yan disimpan digudang lama-kelamaan akan 

rusak. 



2. Produktivitas Pemakaian Lama Hari Kerja 

Perubahan produktivitas dalam pemakaian jam kerja mesin mempunyai 

pengaruh terhadap perubahan produktivitas yang dicapai oleh perusahaan kopi 

bubuk cap Jalak. Perubahan tersebut dapat dievaluasi melalui skor yang 

menunjukkan performansi produktivitas yang dicapai pada tiap periode 

pengukuran seperti yang ditunjukkan pada Tabel 10. 

Tabel 10. Pencapaian Skor Pemakaian Lama Hari Kerja 

Periode Performansi Skor 
Januari 1.227,840 2 
Februari 1.265,609 3 
Maret 1.209,667 2 
April 1.202,833 2 
Mei 1.162,120 2 
Juni 1.262,043 3 
Juli 1.201,760 2 
Agustus 1.163,000 2 
September 1.467,211 5 
Oktober 1.399,450 4 
November 1.219,174 2 
Desember 1.195,200 2 

 

Pada Tabel 10 terlihat bahwa pencapaian skor yang dicapai dalam lama hari kerja 

menunjukkan bahwa pabrik mempunyai nilai produktivitas pada awal periode 

pengukuran dibawah nilai produktivitas yang telah dicapai saat ini (skor 3). Pada 

bulan berikutnya, nilai produktivitas naik mencapai skor 3. pencapaian skor 

tersebut menunjukkan pabrik sudah melakukan usaha perbaikan agar pemakaian 

lama hari kerja dapat lebih baik dari bulan sebelumnya. Pada bulan Maret sampai 

bulan Agustus produktivitas pabrik naik-turun diskor 2 sampai 3 dan bulan 

September skor pencapaian produktivitas pabrik mengalami kenaikan hingga 

berada pada skor 5. 



3. Produktivitas Jam Kerja Mesin 

Perubahan produktivitas jam kerja mesin mempunyai pengaruh dalam 

proses produk. Perubahan produktivitas tersebut dapat dievaluasi melalui skor 

yang menunjukkan performansi produktivitas yang dicapai tiap periode 

pengukuran seperti yang ditunjukan dalam Tabel 11. 

Tabel 11. Pencapaian Dalam Skor Jam Kerja Mesin Tahun 2008 

Periode Performansi Skor 
Januari 102,320 2 
Februari 105,467 3 
Maret 100,806 2 
April 100,236 2 
Mei 96,843 1 
Juni 105,170 3 
Juli 100,147 2 
Agustus 96,917 1 
September 122,268 10 
Oktober 116,621 8 
November 101,598 2 
Desember 99,600 2 

 

Pada Tabel 11 terlihat bahwa pencapaian skor yang dicapai dalam pemakaian jam 

kerja mesin mempunyai skor yang hampir sama seperti pada pencapaian skor pada 

kriteria pemakaian lama hari kerja. Terlihat bahwa pencapaian skor tertinggi 

untuk pemakaian jam kerja mesin pada skor 10, yaitu pada bulan September dan 8 

pada bulan Oktober. Pada bulan September dan Oktober terjadi pesanan yang 

melimpah maka terjadi lembur (overtime) yang tidak tentu (antara 1-3 jam) 

sampai permintaan terpenuhi. Selain 2 bulan tersebut pencapaian skor bervariasi 

dari skor 1 sampai skor 3 yang naik turun, dikarenakan permintaan yang tak tentu. 

Menurut seorang ahli setiap penurunan hasil produksi ini dikarenakan mesin yang 

kurang perawatan dan juga pengawasan (Anonymous,1993). 



4.4.2  Evaluasi produktivitas total 

Evaluasi ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat produktivitas total 

yang dicapai pabrik. Hasil pengukuran produktivitas total yang telah dicapai 

ditunjukkan pada Tabel 12. 

Tabel 12. Hasil Pengukuran Produktivitas Total Tahun 2008 

Produktivitas Total Indeks( % ) Periode Sekarang Sebelum Naik Turun 
Januari 4,15 - - - 
Februari 3 4,15 - -27,71 
Maret 2 3 - -33,33 
April 2,43 2 21,5 - 
Mei 1,76 2,43 - -27,57 
Juni 3 1,76 70,45 - 
Juli 3,29 3 9,67 - 
Agustus 1,33 3,29 - -59,57 
September 4,48 1,33 236,84 - 
Oktober 3,67 4,48 - -18,08 
November 1,57 3,67 - -57,22 
Desember 3,29 1,57 109,55 - 

 

Pada Tabel 12, bulan Januari nilai produktivitas yang dicapai pabrik sebesar 4,15. 

Bulan Februari tingkat index produktivitas turun sebesar -27,71% dari bulan 

Januari. Nilai produktivitas menunjukkan penurunan dari 4,15 menjadi 3. 

Penurunan ini disebabkan produktivitas pemakaian bahan baku bulan Februari 

turun drastis dari skor 7 menjadi skor 3 diakibatkan musim kemarau yang panjang 

sehingga mengakibatkan rendahnya pasokan bahan baku, jam kerja mesin dan 

lama hari kerja bulan Februari skor naik satu poin. Untuk bulan Maret tingkat 

index produktivitas turun sebesar -33,33%. Nilai produktivitas total yang dicapai 

turun dari 3 menjadi 2. Penurunan ini disebabkan persediaan bahan baku menipis. 

Bulan April tingkat index produktivitas naik sebesar 21,50% dari bulan Maret. 



Nilai produktivitas menunjukkan kenaikan dari 2 menjadi 2,43. Pada bulan Mei 

tingkat index produktivitas mengalami penurunan sebesar -27,57% dari bulan 

April, dikarenakan banyak tanaman kopi mengalami kerusakan sehingga jumlah 

pengiriman berkurang. Nilai produktivitas menunjukkan turun dari 2,43 menjadi 

1,76. Juni tingkat index produktivitas naik sebesar 70,45% dari bulan Mei. Nilai 

produktivitas menunjukkan kenaikan dari 1,76 menjadi 3. Pada bulan Juli tingkat 

index produktivitas naik sedikit sebesar 9,67% dari bulan Juni. Nilai produktivitas 

menunjukkan kenaikan dari 3 menjadi 3,29. Pada bulan Agustus  tingkat index 

produktivitas turun sebesar -59,57% dari bulan Juli ini dikarenakan pengiriman 

bahan baku terlambat. Nilai produktivitas menunjukkan penurunan dari 3,29 

menjadi 1,33. Tingkat index produktivitas bulan September naik drastis sebesar 

236,84% dari bulan Agustus. Nilai produktivitas menunjukkan kenaikan dari 1,33 

menjadi 4,48. Ini dikarenakan jumlah bahan baku yang masuk banyak sehingga 

output yang hasilkan meningkat. Pada bulan Oktober mengalami penurunan dari 

4,48 menjadi 3,67. Dengan nilai indeks -18,08%. Ini dikarenakan pada bulan ini 

umat Islam merayakan Idul Fitri, sehingga karyawan banyak yang ijin libur. Bulan 

November tingkat index produktivitas turun sebesar -57,22% dari bulan Oktober. 

Bulan November terjadi kekurangan bahan baku karena produktivitas petani kerja 

bulan Oktober menurun karena libur. Pada bulan Desember indek naik drastis 

109,55%, dikarena bulan ini permintaan bertambah dari pada bulan November. 

 

 

 



4.5 Usulan Perbaikan Produktivitas  

Perbaikan produktivitas diusulkan setelah mengetahui produktivitas yang 

dicapai oleh perusahaan. Perbaikan dilakukan berdasarkan pada pencapaian 

produktivitas periode terakhir, yaitu bulan Desember karena usulan perbaikan 

diajukan untuk memperbaikai produktivitas pada bulan pertama tahun berikutnya. 

Perbaikan produktivitas adalah mengefisienkan pemakaian sumber daya hingga 

dapat mencapai nilai produktivitas dengan skor 10. Tapi dalam usulan perbaikan 

ini hanya dicapai sampai nilai produktivitas dengan skor 5 karena disesuaikan 

dengan kondisi perusahaan, yang hanya memiliki mesin-mesin pengolahan yang 

sederhana. Peningkatan produktivitas sampai skor 5 menunjukkan pabrik 

melakukan perbaikan selain itu pabrik dapat melakukan perbaikan secara 

bertahap. Perbaikan produktivitas untuk bulan-bulan kedepan harus disesuaikan 

dengan situasi dan kondisi perusahaan, oleh karena itu pengukuran produktivitas 

harus dilakukan secara kontinyu. Untuk jumlah bahan baku bulan Desember 

sudah pada posisi skor 5. Untuk jam kerja mesin dan jumlah lama hari kerja pada 

posisi sama yaitu di skor 2. 

Data yang didapatkan bulan Desember adalah sebagai berikut : 

Jumlah produk   = 29880 kg 

Jumlah bahan baku  = 29986 kg 

Jumlah jam kerja mesin = 300 jam 

Lama hari kerja  = 25 hari 

Usulan perbaikan produktivitas yang dilakukan meliputi perbaikan 

produktivitas jam kerja mesin serta lama hari kerja. Perbaikan produktivitas dalam 



pemakaian jam kerja mesin adalah mengefisienkan pemakaian jam kerja mesin 

hingga dapat mencapai nilai produktivitas dengan skor 5. 

Jumlah jam kerja mesin = Jumlah produk : nilai skor 5 

    = 29880 : 108,253 

    = 276,02 jam 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka untuk menghasilkan kopi sebanyak 

29880 kg per bulan diperlukan 276,02 jam kerja mesin. Berdasarkan kondisi awal 

bulan Desember, perusahaan kopi bubuk cap Jalak menggunakan 300 jam kerja 

mesin untuk menghasilakn kopi sebanyak 29880 kg. Dengan demikian jam kerja 

mesin yang tidak dimanfaatkan secara efisien sebanyak 23,98 jam. Hal ini  dapat 

terlihat pada pencapaian skor pada tahun 2007, yaitu mencapai skor 2. Pada bulan 

Desember perusahaan mengalami sedikit kelebihan pada pemakaian jam kerja 

mesin. Kelebihan dalam pemakaian jam kerja mesin dapat menyebabkan pabrik 

mengalami kerugian yang besar karena proses produksi pabrik kopi bubuk adalah 

terus-menerus sehingga apabila salah satu mesin mengalami kerusakan maka akan 

berakibat pada kinerja mesin lainnya. Hal ini sesuai  dengan pendapat Daryanto 

(1993), kelebihan pemakaian jam kerja mesin akan menyebabkan kerja mesin 

kurang baik dan mudah rusak.  

Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pemakaian 

jam kerja mesin adalah dengan meminimalkan kerusakan pada mesin yaitu 

melakukan perawatan pada mesin secara teratur. Selain itu perlu juga melakukan 

renovasi dan perbaikan tempat usaha. Hal ini juga dipertegas dengan pendapat 



Rahmat (2003) bahwa tidak perlu membuka pabrik baru yang penting adalah 

merenovasi pabrik yang sudah ada. 

Perbaikan produktivitas dalam pemakaian lama hari kerja adalah 

mngefisienkan pemakaian lama hari kerja hingga dapat mencapai nilai 

produktivitas dengan skor 5.  

Lama hari kerja = Jumlah produk(kg) : nilai skor 5  

   = 29880 : 1424,830 

   = 20,97 = 21 hari 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka untuk menghasilkan kopi sebanyak 

29880 per tahun diperlukan hari kerja sebanyak 25 hari. Pada bulan ini lama hari 

kerja lebih sebanyak 4 hari kerja dari waktu yang ditentukan dari skor 5. 

Kelebihan hari ini karena pada bulan Desember masih ada sisa kopi yang harus 

diolah meskipun kualitasnya tidak memenuhi kriteria. Namun meskipun lama hari 

kerjanya lebih lama dari bulan sebelumnya namun produktivitasnya tetap seperti 

bulan sebelumnya karena tetap berada pada skor 2.  

Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas lama hari 

kerja adalah dengan memperbanyak kerjasama dengan perkebunan kopi dan 

meningkatkan kapasitas kerja perusahaan, agar mendapatkan biji kopi yang 

berkualitas baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Retnandari (2001), bahwa perlu 

dilakukan usaha-usaha diantaranya pembukaan areal lahan perkebunan kopi yang 

baru agar pasokan biji kopi meningkat. 

 



Untuk usulan perbaikan produktivitas yang dilakukan meliputi perbaikan 

produktivitas bahan baku, dilakukan pada bulan November. Pada bulan Desember 

perusahaan sudah memenuhi target skor 5. Perbaikan produktivitas dalam 

pemakaian bahan baku adalah mengefisienkan pemakaian bahan baku hingga 

dapat mencapai nilai produktivitas dengan skor 5. 

Jumlah bahan baku = Jumlah produk (kg) : nilai skor 5 

   = 28041: 0,996450 

   = 28140 kg 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka untuk menghasilkan kopi sebanyak 

28041 kg per bulan diperlukan 28140 kg biji kopi. Berdasarkan kondisi bulan 

November, perusahaan menggunakan biji kopi sebanyak 28146 kg untuk 

menghasilkan kopi sebanyak 28041 kg. Dengan demikian kopi yang tidak 

dimafaatkan secara baik sebanyak 6 kg. Pada bulan November inputnya sebesar 

28146 kg dan outputnya 28041 kg, maka kopi mengalami penyusutan bahan 

sebesar 105 kg.  

Untuk mengefisienkan pemakaian biji kopi dalam menghasilkan kopi 

bubuk. Maka Perusahaan mengurangi penyebab yang mengakibatkan pemakaian 

biji kopi tidak efisien, yaitu kualitas biji kopi yang diterima di kurang baik. Cara 

yang dapat dilakukan untuk mengefisienkan penggunaan biji kopi adalah upaya 

peningkatan budi daya agar produktivitas tanaman kopi meningkat. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Siswanto (2001), bahwa penyuluhan terhadap petani sangat 

diperlukan agar hasil panen meningkat dan kualitas biji kopi akan lebih baik. 

Dengan biji kopi yang baik maka kualitas kopi bubuk akan lebih baik lagi. 



V.KESIMPULAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

 Hasil pengukuran produktivitas Perusahaan Kopi Bubuk Cap Jalak Malang 

tertinggi sebesar 4,48 terjadi pada bulan September, kemudian yang terendah 

sebesar 1,33 terjadi pada bulan Agustus. Bulan-bulan yang terjadi peningkatan 

produktivitas dari bulan sebelumnya adalah April, Juni, Juli, September, dan 

Desember, sedangkan pada bulan-bulan lain terjadi penurunan nilai produktivitas 

dibanding bulan berikutnya. 

 Rencana usulan perbaikan untuk peningkatan produktivitas Perusahaan 

Kopi Bubuk Cap Jalak Malang adalah pemakaian bahan baku, jam kerja mesin 

dan lama hari kerja untuk menghasilkan produktivitas dengan skor 5. Produk 

sebanyak 29880 kg per bulan diperlukan biji kopi sebanyak 29986,452 kg, 

penggunaan jam kerja mesin sebanyak 276,02 jam dan hari kerja selama 21 hari. 

 

5.2 Saran 

Perusahaan perlu memperhatikan kerja mesin dan perlu juga diadakan 

perawatan disetiap minggunya, sehingga mesin tahan lama dan tidak mudah 

rusak. Untuk bahan baku kopi, perlu diadakan penyuluhan terhadap para petani, 

agar kopi yang dihasilkan lebih baik. 
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Lampiran 1. Kuisioner Tingkat Kepentingan Tiap Kriteria 

Kuisioner Pembobotan Pengukuran Produktivitas 

Kopi Bubuk Cap Jalak Malang 

 

Identitas Responden : 

Nama   : 

Jabatan  : 

Petunjuk pengisian : 

 Anda diminta memberikan nilai bobot kepentingan pada tabel 

matriks kriteria dengan cara melingkari nomor yang telah disediakan 

berdasarkan ketentuan intensitas kepentingan berikut ini. Bila kriteria 

sebelah kiri lebih penting maka lingkarilah nilai yang ada di sebelah kiri. 

Bila kriteria sebelah kanan lebih penting, maka lingkarilah nilai yang ada di 

sebelah kanan. Atas kesediaan anda dalam membantu kelancaran 

pelaksanaan penelitian ini, kami ucapkan terimakasih. 

 

 

 

 

Intensitas 

Kepentingan 

Keterangan 

1 Kedua elemen sama pentingnya 

3 
Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen 

yang lain 

5 Elemen yang satu sangat penting dari pada elemen lainnya 

7 Satu elemen jelas lebih penting dari elemen lainnya 

9 Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan 



Tabel 13 Matriks Kriteria 

       Nilai 

Kriteria 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Nilai             

       Kriteria                                      

1:Jml 

Pemakaian 

Bahan 

Baku(kg) 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2:Lama hari 

kerja (hari) 

1:Jml 

Pemakaian 

Bahan 

Baku(kg) 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3: Jml 

pemakaian 

Tenaga 

kerja (org) 

2:Lama 

hari kerja 

(hari) 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3: Jml 

pemakaian 

Tenaga 

kerja (org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lampiran 2. Perhitungan Rasio Output  
1.Rasio Output terhadap Pemakaian Bahan Baku 

No. Pemakaian bahan 
baku (kg) 

Output yang 
dihasilkan (kg) 

      
 

1. 30802 30696 0,996559 

2. 29215 29109 0,996372 

3. 29138 29032 0,996362 

4. 28973 28868 0,996376 

5. 29159 29053 0,996365 

6. 29132 29027 0,996396 

7. 30150 30044 0,996484 

8. 28017 27912 0,996252 

9. 27982 27877 0,996248 

10. 28094 27989 0,996263 

11. 28146 28041 0,996269 

12. 29986 29880 0,996465 
µ =  0,996368   σ = 0,000095 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Output 
Bahan Baku 

Rasio 



Lampiran 2. Perhitungan Rasio Output (Lanjutan) 
2. Rasio Output terhadap lama hari kerja 

No.  Lama Hari 
Kerja (hari) 

Output yang 
dihasilkan (kg) 

 
 

1. 25 30696 1227,840 

2. 23 29109 1265,609 

3. 24 29032 1209,667 

4. 24 28868 1202,833 

5. 25 29053 1162,120 

6. 23 29027 1262,043 

7. 25 30044 1201,760 

8. 24 27912 1163,000 

9. 19 27877 1467,211 

10. 20 27989 1399,450 

11. 23 28041 1219,174 

12. 25 29880 1195,200 
µ = 1247,992   σ = 309,469 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Output 
Lama Hari Kerja Rasio 



Lampiran 2. Perhitungan Rasio Output (Lanjutan) 
3. Rasio Output terhadap Pemakaian jam kerja mesin 

No.  Jam Kerja 
Mesin (jam) 

Output yang 
dihasilkan (kg) 

            Output  
        Jam Kerja Mesin  

1. 300 30696 102,320 

2. 276 29109 105,467 

3. 288 29032 100,806 

4. 288 28868 100,236 

5. 300 29053 96,843 

6. 276 29027 105,170 

7. 300 30044 100,147 

8. 288 27912 96,917 

9. 228 27877 122,268 

10. 240 27989 116,621 

11. 276 28041 101,598 

12. 300 29880 99,600 
µ = 103,999  σ = 7,445 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasio 



Lampiran 3. Penentuan Target Sasaran Akhir (skor 10) Tiap 
Kriteria 

 
1. Kriteria Bahan Baku  

DA = σ/µ x 100%  = 0,0095% 

CL = 100% - DA  = 99,9905% 

k = 3  95% < CL ≤ 99,7% 

BKA = μ+k. σ 

 = 0,996368 + 3.0,000095 

 = 0,996653 

2. Kriteria Lama Hari Kerja 

DA = σ/µ x 100%  = 24,076% 

CL = 100% - DA  = 75,924% 

k = 2  68 < CL ≤ 95% 

BKA = μ+k. σ 

 = 1247,992 + 2.309,469 

 = 1866,930 

3. Kriteria Jam Kerja Mesin 

DA = σ/μ x 100%  = 7,159 % 

CL = 100% - DA  = 92,841 % 

k = 2  68 < CL ≤ 95% 

BKA = μ+k. σ 

 = 103,999 + 2.7,445 

 = 118,889 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4. Penentuan Nilai Produktivitas Realistis Terburuk  
(skor 0) tiap Kriteria 
 

Tahap pengolahan data yang dilakukan untuk memperoleh nilai BKB sama seperti 

tahap yang dilakukan utnuk memperoleh BKA,yaitu menghitung tingkat ketelitian 

(DA) dan tingkat keyakinan (CL) kemudian menghitung nilai BKB tiap kriteria. 

Nilai DA  dan CL pada penentuan nilai BKA dan BKB sama sehingga nilai BKB 

dapat langsung dihitung, yaitu: 

 

1. Kriteria Bahan Baku 

BKB = µ - k. σ 

 = 0,996368 – 3 (0,000095) 

 = 0,996083 

2.  Kriteria Lama Hari Kerja 

BKB = µ - k. σ 

 = 1247,992 – 2 (309,469) 

 = 629,054 

3. Kriteria Jam Kerja Mesin 

BKB = µ - k. σ 

 = 103,999 – 2 (7,445) 

 = 89,109 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5. Interval skor 0 sampai 3 dan interval antara skor 3 
sampai 10 dari tiap kriteria 

 
1. interval antara skor 0 sampai 3: 

a. kriteria Bahan Baku 

Interval0-3 = (0,996368 - 0,996083) : 3 = 0,000095 

b. Kriteria Lama Hari Kerja 

Interval0-3 = (1247,992 – 629,054) : 3 = 206,313 

c. Kriteria Jam Kerja Mesin 

Interval0-3 = (103,999 – 89,109) : 3 = 4,963 

2. interval antara skor 3 sampai 10: 

a. kriteria Bahan Baku 

Interval3-10 = (0,996653 - 0,996368) : 7 = 0,000041 

b. Kriteria Lama Hari Kerja 

Interval3-10 = (1866,930 -1247,992) : 7 = 88,419 

c. Kriteria Jam kerja Mesin 

Interval3-10 = (118,889 – 103,999) : 7 = 2,127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 6.   Proses Pembobotan Manggunakan AHP 

Jawaban kuisioner 

Jumlah responden Perbandingan 
Kriteria Nilai 

1 
Nilai 

2 
Nilai 

3 
Nilai 

4 
Nilai 

5 
Nilai 

6 
Nilai 

7 
Nilai 

8 
Nilai 

9 
K1/K2 2 1 2 - - - - - - 

K1/K3 3 2 - - - - - - - 

K2/K3 1 3 1 - - - - - - 

Rata-rata geometri 

Kriteria 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Xg 

K1/K2 2 1 2 - - - - - - 1,78 

K1/K3 3 2 - - - - - - - 1,32 

K2/K3 1 3 1 - - - - - - 1,89 

 

Xg = n√axbx….xm 

Keterangan: 

Xg  = rata-rata geometri 

axbx….xm= nilai jawaban responden 

n  = banyak data 

Notasi Definisi 

Goal Tingkat kepentingan kriteria produktivitas 

K1/K2 Jumlah pemakaian Bahan Baku  

K1/K3 Lama hari kerja 

K2/K3 Jumlah pemakaian jam kerja mesin 

 

 

 

 

 

 

 

Kriteria 1 2 3 

1 1,00 1,78 1,32 

2 0,56 1,00 1,89 

3 0,76 0,53 1,00 

Jumlah 2,32 3,31 4,21 

Matriks perbandingan berpasangan 



Lampiran 6.   Proses Pembobotan Manggunakan AHP (Lanjutan) 

Perhitungan AHP 

Kriteria I II III Rata-
rata Bobot 

(VPi) 

 
VA λ 

(VA/VPi) λ maks CI CR 

I 1,00 1,78 1,32 1,33 0,43 1,33 3,0978 3,0991 0,0496 0,0855 

II 0,56 1,00 1,89 1,02 0,33 1,02 3,1002    

III 0,76 0,53 1,00 0,74 0,24 0,74 3,0994    

Jumlah 2,32 3,31 4,21 3,09 1,00 3,10 9,2974    

Rasio Konsistensi  (CR)  =  0,08                  

Karena  CR ≤ 0,1  ; Maka data konsisten 

 

   0,43   
VA I =   1,00   1,78    1,32 0,33  = 1,33  

   0,24  
 

   0,43  
VA II =    0,56   1,00     1,89 0,33   = 1,02  

   0,24  
 

   0,43  
VA III=   0,76    0,53    1,00 0,33   = 0,74  

   0,24  
 
 
λ maks  =   ∑ λ   ,  λ maks =  3,0978 + 3,1002 + 3,0994          λ maks = 9,2974  

       n        3                       3 

λ maks  =  3,0991 

CI  =  λ maks – n        CI = 3,0991 – 3           CI = 0,0991                CI  =  0,0496  

        n-1        3 – 1       2 

CR = CI R = 0,58 (matrik indeks 3) 

 R 

CR = 0,0496   CR   =   0,0855 
0,58 



Lampiran 7. Tabel Objective Matrix 
Tabel Objective Matrix Periode Pengukuran Januari 2008 

OUTPUT 
Bahan Baku Lama Hari 

Kerja 
Jam Kerja 

Mesin 

 

0,996559 1227,840 102,320 Performance 

    

0,996653 1866,930 118,889 10 

0,996612 1778,511 116,762 9 

0,996571 1690,092 114,635 8 

0,996530 1601,673 112,508 7 

0,996489 1513,254 110,381 6 

0,996450 1424,830 108,253 5 

0,996409 1336,411 106,126 4 

0,996368 1247,992 103,999 3 

0,996273 1041,679 99,036 2 

0,996178 835,366 94,073 1 

0,996083 629,054 89,109 0 

    

7 2 2 Score 

0,43 0,33 0,24 Weight 

3,01 0,66 0,48 Value 

    

 Current Previous Index 

 4,15 - - 

 

 

 

 

 

 

Productivity 
Criteria 



 

 

Lampiran 7. Tabel Objective Matrix (Lanjutan) 
Tabel Objective Matrix Periode Pengukuran Februari 2008 

OUTPUT 
Bahan Baku Lama Hari 

Kerja 
Jam Kerja 

Mesin 

 

0,996372 1265,609 105,467 Performance 

    

0,996653 1866,930 118,889 10 

0,996612 1778,511 116,762 9 

0,996571 1690,092 114,635 8 

0,996530 1601,673 112,508 7 

0,996489 1513,254 110,381 6 

0,996450 1424,830 108,253 5 

0,996409 1336,411 106,126 4 

0,996368 1247,992 103,999 3 

0,996273 1041,679 99,036 2 

0,996178 835,366 94,073 1 

0,996083 629,054 89,109 0 

    

3 3 3 Score 

0,43 0,33 0,24 Weight 

1,29 0,99 0,72 Value 

    

 Current Previous Index 

 3 4,15 -27,71% 

 

 

 

 

Productivity 
Criteria 



 

Lampiran 7. Tabel Objective Matrix (Lanjutan) 
Tabel Objective Matrix Periode Pengukuran Maret 2008 

OUTPUT 
Bahan Baku Lama Hari 

Kerja 
Jam Kerja 

Mesin 

 

0,996362 1209,667 100,806 Performance 

    

0,996653 1866,930 118,889 10 

0,996612 1778,511 116,762 9 

0,996571 1690,092 114,635 8 

0,996530 1601,673 112,508 7 

0,996489 1513,254 110,381 6 

0,996450 1424,830 108,253 5 

0,996409 1336,411 106,126 4 

0,996368 1247,992 103,999 3 

0,996273 1041,679 99,036 2 

0,996178 835,366 94,073 1 

0,996083 629,054 89,109 0 

    

2 2 2 Score 

0,43 0,33 0,24 Weight 

0,86 0,66 0,48 Value 

    

 Current Previous Index 

 2 3 -33,33% 

 

 

 

 

 

Productivity 
Criteria 



 

Lampiran 7. Tabel Objective Matrix (Lanjutan) 
Tabel Objective Matrix Periode Pengukuran April 2008 

OUTPUT 
Bahan Baku Lama Hari 

Kerja 
Jam Kerja 

Mesin 

 

0,996376 1202,833 100,236 Performance 

    

0,996653 1866,930 118,889 10 

0,996612 1778,511 116,762 9 

0,996571 1690,092 114,635 8 

0,996530 1601,673 112,508 7 

0,996489 1513,254 110,381 6 

0,996450 1424,830 108,253 5 

0,996409 1336,411 106,126 4 

0,996368 1247,992 103,999 3 

0,996273 1041,679 99,036 2 

0,996178 835,366 94,073 1 

0,996083 629,054 89,109 0 

    

3 2 2 Score 

0,43 0,33 0,24 Weight 

1,29 0,66 0,48 Value 

    

 Current Previous Index 

 2,43 2 21,5% 

 

 

 

 

 

Productivity 
Criteria 



 

Lampiran 7. Tabel Objective Matrix (Lanjutan) 
Tabel Objective Matrix Periode Pengukuran Mei 2008 

OUTPUT 
Bahan Baku Lama Hari 

Kerja 
Jam Kerja 

Mesin 

 

0,996365 1162,120 96,843 Performance 

    

0,996653 1866,930 118,889 10 

0,996612 1778,511 116,762 9 

0,996571 1690,092 114,635 8 

0,996530 1601,673 112,508 7 

0,996489 1513,254 110,381 6 

0,996450 1424,830 108,253 5 

0,996409 1336,411 106,126 4 

0,996368 1247,992 103,999 3 

0,996273 1041,679 99,036 2 

0,996178 835,366 94,073 1 

0,996083 629,054 89,109 0 

    

2 2 1 Score 

0,43 0,33 0,24 Weight 

0,86 0,66 0,24 Value 

    

 Current Previous Index 

 1,76 2,43 -27,57 

 

 

 

 

 

Productivity 
Criteria 



 

Lampiran 7. Tabel Objective Matrix (Lanjutan) 
Tabel Objective Matrix Periode Pengukuran Juni 2008 

OUTPUT 
Bahan Baku Lama Hari 

Kerja 
Jam Kerja 

Mesin 

 

0,996396 1262,043 105,170 Performance 

    

0,996653 1866,930 118,889 10 

0,996612 1778,511 116,762 9 

0,996571 1690,092 114,635 8 

0,996530 1601,673 112,508 7 

0,996489 1513,254 110,381 6 

0,996450 1424,830 108,253 5 

0,996409 1336,411 106,126 4 

0,996368 1247,992 103,999 3 

0,996273 1041,679 99,036 2 

0,996178 835,366 94,073 1 

0,996083 629,054 89,109 0 

    

3 3 3 Score 

0,43 0,33 0,24 Weight 

1,29 0,99 0,72 Value 

    

 Current Previous Index 

 3 1,76 70,45% 

 

 

 

 

 

Productivity 
Criteria 



 

Lampiran 7. Tabel Objective Matrix (Lanjutan) 
Tabel Objective Matrix Periode Pengukuran Juli 2008 

OUTPUT 
Bahan Baku Lama Hari 

Kerja 
Jam Kerja 

Mesin 

 

0,996484 1201,760 100,147 Performance 

    

0,996653 1866,930 118,889 10 

0,996612 1778,511 116,762 9 

0,996571 1690,092 114,635 8 

0,996530 1601,673 112,508 7 

0,996489 1513,254 110,381 6 

0,996450 1424,830 108,253 5 

0,996409 1336,411 106,126 4 

0,996368 1247,992 103,999 3 

0,996273 1041,679 99,036 2 

0,996178 835,366 94,073 1 

0,996083 629,054 89,109 0 

    

5 2 2 Score 

0,43 0,33 0,24 Weight 

2,15 0,66 0,48 Value 

    

 Current Previous Index 

 3,29 3 9,67% 

 

 

 

 

 

Productivity 
Criteria 



 

Lampiran 7. Tabel Objective Matrix (Lanjutan) 
Tabel Objective Matrix Periode Pengukuran Agustus 2008 

OUTPUT 
Bahan Baku Lama Hari 

Kerja 
Jam Kerja 

Mesin 

 

0,996252 1163 96,917 Performance 

    

0,996653 1866,930 118,889 10 

0,996612 1778,511 116,762 9 

0,996571 1690,092 114,635 8 

0,996530 1601,673 112,508 7 

0,996489 1513,254 110,381 6 

0,996450 1424,830 108,253 5 

0,996409 1336,411 106,126 4 

0,996368 1247,992 103,999 3 

0,996273 1041,679 99,036 2 

0,996178 835,366 94,073 1 

0,996083 629,054 89,109 0 

    

1 2 1 Score 

0,43 0,33 0,24 Weight 

0,43 0,66 0,24 Value 

    

 Current Previous Index 

 1,33 3,29 -59,57% 

 

 

 

 

 

Productivity 
Criteria 



 

Lampiran 7. Tabel Objective Matrix (Lanjutan) 
Tabel Objective Matrix Periode Pengukuran September 2008 

OUTPUT 
Bahan Baku Lama Hari 

Kerja 
Jam Kerja 

Mesin 

 

0,996248 1467,211 122,268 Performance 

    

0,996653 1866,930 118,889 10 

0,996612 1778,511 116,762 9 

0,996571 1690,092 114,635 8 

0,996530 1601,673 112,508 7 

0,996489 1513,254 110,381 6 

0,996450 1424,830 108,253 5 

0,996409 1336,411 106,126 4 

0,996368 1247,992 103,999 3 

0,996273 1041,679 99,036 2 

0,996178 835,366 94,073 1 

0,996083 629,054 89,109 0 

    

1 5 10 Score 

0,43 0,33 0,24 Weight 

0,43 1,65 2,40 Value 

    

 Current Previous Index 

 4,48 1,33 236,84% 

 

 

 

 

 

Productivity 
Criteria 



 

Lampiran 7. Tabel Objective Matrix (Lanjutan) 
Tabel Objective Matrix Periode Pengukuran Oktober 2008 

OUTPUT 
Bahan Baku Lama Hari 

Kerja 
Jam Kerja 

Mesin 

 

0,996263 1399,450 116,621 Performance 

    

0,996653 1866,930 118,889 10 

0,996612 1778,511 116,762 9 

0,996571 1690,092 114,635 8 

0,996530 1601,673 112,508 7 

0,996489 1513,254 110,381 6 

0,996450 1424,830 108,253 5 

0,996409 1336,411 106,126 4 

0,996368 1247,992 103,999 3 

0,996273 1041,679 99,036 2 

0,996178 835,366 94,073 1 

0,996083 629,054 89,109 0 

    

1 4 8 Score 

0,43 0,33 0,24 Weight 

0,43 1,32 1,96 Value 

    

 Current Previous Index 

 3,67 4,48 -18,08% 

 

 

 

 

 

Productivity 
Criteria 



 

Lampiran 7. Tabel Objective Matrix (Lanjutan) 
Tabel Objective Matrix Periode Pengukuran November 2008 

OUTPUT 
Bahan Baku Lama Hari 

Kerja 
Jam Kerja 

Mesin 

 

0,996269 1219,174 101,598 Performance 

    

0,996653 1866,930 118,889 10 

0,996612 1778,511 116,762 9 

0,996571 1690,092 114,635 8 

0,996530 1601,673 112,508 7 

0,996489 1513,254 110,381 6 

0,996450 1424,830 108,253 5 

0,996409 1336,411 106,126 4 

0,996368 1247,992 103,999 3 

0,996273 1041,679 99,036 2 

0,996178 835,366 94,073 1 

0,996083 629,054 89,109 0 

    

1 2 2 Score 

0,43 0,33 0,24 Weight 

0,43 0,66 0,48 Value 

    

 Current Previous Index 

 1,57 3,67 -57,22 

 

 

 

 

 

Productivity 
Criteria 



 

Lampiran 7. Tabel Objective Matrix (Lanjutan) 
Tabel Objective Matrix Periode Pengukuran Desember 2008 

OUTPUT 
Bahan Baku Lama Hari 

Kerja 
Jam Kerja 

Mesin 

 
 

0,996465 1195,200 99,600 Performance 

    

0,996653 1866,930 118,889 10 

0,996612 1778,511 116,762 9 

0,996571 1690,092 114,635 8 

0,996530 1601,673 112,508 7 

0,996489 1513,254 110,381 6 

0,996450 1424,830 108,253 5 

0,996409 1336,411 106,126 4 

0,996368 1247,992 103,999 3 

0,996273 1041,679 99,036 2 

0,996178 835,366 94,073 1 

0,996083 629,054 89,109 0 

    

5 2 2 Score 

0,43 0,33 0,24 Weight 

2,15 0,66 0,48 Value 

    

 Current Previous Index 

 3,29 1,57 109,55% 

 

 

 

 

 
 

Productivity 
Criteria 


