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RINGKASAN 

 Semakin berkembangnya persaingan dalam industri 
pengolahan susu, perusahaan dituntut untuk meningkatkan 
produktivitasnya. Produktivitas merupakan salah satu aspek 
yang menentukan keberhasilan suatu dalam persaingan dunia 
usaha yang semakin ketat. CV. Brawijaya Dairy Industry 
merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang 
teknologi pengolahan susu khususnya keju mozzarella dan 
yoghurt.  

Penelitian ini menggunakan metode American Productivity 
Center (APC) untuk melihat hubungan antara produktivitas dan 
profitabilitas. Selain itu, tujuan lain adalah melakukan evaluasi 
produktivitas untuk menghasilkan usulan perbaikan dalam 
meningkatkan produktivitas perusahaan. Produktivitas dan 
profitabilitas yang di hitung adalah data elemen output dan input 
dari bulan Januari 2017 hingga Desember 2017. 

Hasil analisis perhitungan produktivitas di CV. Brawijaya 
Dairy Industry dengan menggunakan metode APC menunjukkan 
terjadi fluktuasi. Indeks Produktivitas Total (IPT) tertinggi terjadi 
di bulan Desember (120,265) dan terendah di bulan Juli 
(99,984), dengan rata-rata IPT sebesar 117,6 sehingga dapat 
dikatakan baik. Indeks Profitabilitas Total (IPFT) tertinggi terjadi 
di bulan Desember (117,237) dan terendah di bulan Juli 
(97,806), dengan rata-rata IPFT sebesar 107,3 sehingga dapat 
dikatakan baik. Penurunan produktivitas dan profitabilitas terjadi 
karena kurangnya kontrol terhadap bahan baku, kenaikan biaya 
seperti bahan baku dan energi, dan tidak adanya perawatan 
mesin yang dilakukan. Maka, dalam meningkatkan produkivitas 
dan profitabilitas harus dilakukan dengan cara melakukan 
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kontrol terhadap bahan baku dan harganya, penghematan 
energi, dan penjadwalan perawatan Mesin. 

      
Kata Kunci: American Productivity Center, Produktivitas, 

Yoghurt 
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SUMMARY 

The growing competition in the milk processing industry, 
companies are required to increase their productivity. 
Productivity is one aspect that determines the success of an 
increasingly competitive business world. CV. Brawijaya Dairy 
Industry is one of the industries that is engaged in the 
processing technology of milk, especially mozzarella cheese 
and yogurt. 

This study uses the American Productivity Center (APC) 
method to see the relationship between productivity and 
profitability. In addition, another goal is to conduct productivity 
evaluations to produce proposed improvements in increasing 
company productivity. The calculated productivity and 
profitability are output and input element data from January 
2017 to December 2017. 

The results of productivity calculation analysis on CV. 
Brawijaya Dairy Industry using the APC method shows 
fluctuations. The highest Total Productivity Index (IPT) occurred 
in December (120.265) and the lowest in July (99.984), with an 
average IPT of 117.6 so that it can be said to be good. The 
highest Total Profitability Index (IPFT) occurred in December 
(117.237) and the lowest in July (97.806), with an average IPFT 
of 107.3 so that it could be said to be good. Decrease in 
productivity and profitability occurs due to lack of control of raw 
materials, increases in costs such as raw materials and energy, 
and the absence of machine maintenance performed. So, in 
increasing productivity and profitability, it must be done by 
controlling raw materials and prices, saving energy, and 
scheduling engine maintenance. 
Keywords: American Productivity Center, Productivity, Yogurt 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, peningkatan pendapatan serta pengetahuan 
masyarakat tentang kesehatan mengakibatkan banyak 
perubahan di berbagai segi termasuk pola konsumsi masyarakat 
dan gaya hidup masyarakat perkotaan yang memberikan 
perhatian lebih terhadap makanan bergizi. Pola konsumsi kini 
mulai beralih ke konsumsi pangan yang kaya protein, kalsium, 
vitamin dan mineral. Hal ini mengakibatkan terjadi peningkatan 
rata-rata pengeluaran penduduk per kapita terhadap konsumsi 
susu atau produk olahan dari susu. Secara umum, industri 
pengolahan susu di Indonesia saat ini telah mengalami 
perkembangan yang baik mulai dari segi jenis olahan, harga, 
kemasan, dan rasa. Hal tersebut menunjukkan persaingan yang 
ketat dalam industri pengolahan susu serta dikarenakan para 
produsen yang terus melakukan inovasi untuk menambah 
keunggulan dan kualitas dari produknya.  

Permintaan susu sapi di Indonesia meningkat sekitar 14% 
setiap tahunnya (BPS, 2013). Namun, konsumsi susu 
masyarakat Indonesia terbilang rendah yaitu berkisar 11,09 liter 
per kapita per tahun, dibandingkan dengan sejumlah negara di 
ASEAN sekitar 20 liter per kapita per tahun. Sementara itu, 
kebutuhan bahan baku susu segar dalam negeri untuk susu 
olahan saat ini sekitar 3,3 juta ton per tahun, dengan pasokan 
bahan baku susu segar sebesar 690 ribu ton per tahun (21%). 
Sisanya sebesar 2,61 juta ton (79%) masih harus di impor dalam 
bentuk skim milk powder, anhydrous milk fat, dan butter milk 
powder dari berbagai negara seperti Australia, New Zealand, 
Amerika Serikat, dan Uni Eropa (Kemenperin, 2016). 

Salah satu tujuan suatu perusahaan didirikan adalah untuk 
memperoleh keuntungan dalam bentuk materil. Keuntungan yang 
diperoleh perusahaan berasal dari produksi barang atau jasa. 
Setiap perusahaan memiliki target untuk dicapai dan juga 
sebagai parameter keberhasilan perusahaan. Keberhasilan 
perusahaan dapat ditinjau dari pemenuhan kebutuhan 
konsumen, kepuasan konsumen dari produk yang dihasilkan, dan 
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produktivitas produksi setiap periode. Jika produktivitas 
perusahaan pada setiap periode mengalami peningkatan, maka 
keuntungan yang didapat perusahaan pun mengalami 
peningkatan. CV. Brawijaya Dairy Industry merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pengolahan susu 
khususnya keju mozzarella dan yoghurt. CV. Brawijaya Dairy 
Industry berlokasi di Jalan Raya Junrejo 1A, Kecamatan Junrejo, 
Kota Batu, Jawa Timur. Input dari produksi yoghurt yaitu tenaga 
kerja, bahan baku, energi, dan penyusutan. Masing-masing input 
ini memiliki peran dalam penentuan tinggi rendahnya 
produktivitas. Tingkat produktivitas input yang rendah sudah pasti 
akan mengurangi jumlah produk yang dihasilkan dan akan 
berdampak pada finansial perusahaan. Dari pengukuran 
tersebut, dapat diketahui input atau faktor apa saja yang perlu 
diperbaiki. 

Produktivitas merupakan salah satu cara yang sangat tepat 
dalam menilai efisiensi pemakaian sejumlah input dalam 
menghasilkan output tertentu. Suatu perusahaan juga perlu 
mengetahui pada tingkat produktivitas mana perusahaan 
tersebut beroperasi, agar dapat membandingkannya dengan 
produktivitas yang telah ditetapkan oleh manajemen. Untuk 
mencapai tujuan perusahaan haruslah melalui suatu proses yang 
menyangkut perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan 
serta pengendalian terhadap strategi-strategi yang telah 
ditetapkan (Nasution, 2006). Produktivitas  merupakan  rasio  
sederhana  antara  output  dan  input  dari  suatu  perusahaan.  
Banyak metode yang dikemukakan oleh para ahli untuk 
menjabarkan rasio tersebut seperti metode American Productivity 
Center (APC), metode E. Mundel (Marvin E.  Mundel), metode 
Craig-Harris, dan metode Objective Matrix (OMAX).  

American Productivity Center (APC) adalah metode yang 
praktis dan komprehensif untuk mengukur produktivitas tidak 
hanya menghitung faktor finansial tetapi juga menghitung faktor 
fisik perusahaan. Dengan metode ini, perusahaan dapat 
mengetahui hasil pengukuran produktivitas dengan 
menggunakan periode dasar dan mengevaluasi kembali hasil 
dari pengukuran produktivitas serta faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap turun-naiknya produktivitas. Secara 
teoritis, patokan ukuran laba tidak tepat untuk dijadikan pedoman 
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untuk mengetahui adanya kenaikan maupun penurunan 
produktivitas (Handoyo, 2010). Penelitian ini mengenai analisis 
produktivitas pengolahan susu pasteurisasi akan menggunakan 
metode American Productivity Center (APC). Metode ini memiliki 
kelebihan yaitu dapat melihat lebih cepat dalam mengetahui 
apakah produktivitas mengalami penurunan atau peningkatan, 
karena metode APC ini melihat dari seluruh total input yaitu 
tenaga kerja, bahan baku, energi, dan Penyusutan. Dalam hal ini, 
rasio produktivitas memberikan suatu indikasi sejauh mana 
efisiensi penggunaan sumber daya (input) dalam menghasilkan 
output perusahaan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat 
dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana menganalisis produktivitas bagian 
pengolahan yoghurt di CV. Brawijaya Dairy Industry 
dengan menggunakan metode American Productivity 
Center? 

2. Bagaimana usulan perbaikan yang diberikan untuk 
meningkatkan produktivitas di CV. Brawijaya Dairy 
Industry di masa yang akan datang? 

1.3 Tujuan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui produktivitas bagian pengolahan yoghurt di 
CV. Brawijaya Dairy Industry dengan menggunakan 
metode American Productivity Center. 

2. Menentukan usulan perbaikan untuk meningkatkan 
produktivitas bagian pengolahan yoghurt di CV. Brawijaya 
Dairy Industry di masa yang akan datang. 
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1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
digunakan sebagai masukan dan referensi bagi 
perusahaan untuk mengambil kebijakan atau keputusan 
yang dipandang perlu dalam usaha meningkatkan 
produktivitas. 

2. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber informasi tentang analisis 

produktivitas dengan menggunakan metode American 

productivity center (APC). 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Susu  

Susu adalah suatu sekresi kelenjar susu dari sapi yang 
sedang laktasi, atau ternak lain  yang  sedang  laktasi,  yang  
diperoleh  dari  pemerahan  secara  sempurna (tidak termasuk 
kolostrum), dengan tanpa penambahan atau  pengurangan suatu  
komponen (Suardana dan Swacita, 2009). Susu juga merupakan 
minuman bergizi tinggi yang dihasilkan ternak perah menyusui, 
seperti sapi perah, kambing perah, atau bahkan kerbau perah. 
Susu sangat mudah rusak dan tidak tahan lama di simpan kecuali 
telah mengalami perlakuan khusus (Sumoprastowo, 2000). Susu 
memiliki sumber protein dengan mutu yang sangat tinggi, dengan 
kadar protein dalam susu segar 3,5 %, dan mengandung lemak 
yang kira-kira sama banyaknya dengan protein. Karena itu, kadar 
lemak sering dijadikan sebagai tolak ukur mutu susu, karena 
secara tidak langsung menggambarkan juga kadar proteinnya 
(Koswara, 2009).  

Susu merupakan makanan bergizi tinggi bagi manusia, 
sekaligus sebagai substrat yang baik bagi berbagai jenis 
organisme. Secara alamiah susu telah di tumbuhi oleh bakteri 
Lactobacillus dan Streptococcus yang pada suhu kamar akan 
cepat mengubah susu menjadi asam. Fermentasi asam secara 
spontan akan menggumpalkan susu dan mencegah proses 
pembusukan susu (putrefaction). Reaksi yang menjadi dasar 
fermentasi asam ini ialah perubahan laktosa (gula susu) menjadi 
asam laktat yang menyebabkan penurunan pH susu. Susu yang 
digunakan dalam pembuatan yoghurt umumnya susu murni, susu 
skim, susu bubuk tanpa lemak, susu skim kondensat, dan susu 
yang sebagian lemaknya telah dihilangkan ataupun kombinasi 
dari berbagai macam susu tersebut. Umumnya susu dipekatkan 
dengan cara pemanasan sehingga 15-20 % air berkurang. Untuk 
produksi dalam skala besar biasanya digunakan tambahan 
padatan susu tanpa lemak atau susu bubuk tanpa lemak 
(Kuntarso, 2007). 
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2.2 Yoghurt 

Menurut Rukmana (2001), salah satu cara pengolahan dan 
pengawetan susu yang tertua di dunia adalah metode 
pengasaman susu yang dilakukan melalui proses fermentasi. 
Susu yang difermentasi menggunakan biakan Lactobacillus 
bulgaricus dan Streptococcus thermophillus, menghasilkan 
bentuk atau konsistensi menyerupai puding, yang dikenal dengan 
nama yoghurt. Di Indonesia, pengolahan susu menjadi yoghurt 
sudah lama dikenal di lingkungan masyarakat kota. Kini, yoghurt 
mulai banyak dikenal dan digemari masyarakat, terutama yang 
lebih gemar mengkonsumsi susu olahan.  

Menurut Hasruddin dan Pratiwi (2015), yoghurt adalah 
produk fermentasi berbentuk semi solid yang dihasilkan melalui 
proses fermentasi susu dengan menggunakan bakteri asam 
laktat. Melalui perubahan kimiawi yang terjadi selama proses 
fermentasi dihasilkan produk yang mempunyai tekstur, flavor dan 
rasa yang khas. Selain itu juga, mengandung nilai nutrisi yang 
lebih baik dibanding susu segar. Secara tradisional, pada 
pembuatan yoghurt digunakan kultur starter Lactobacillus 
bulgaricus dan Streptococcus thermophillus dengan 
perbandingan 1:1. 

Yoghurt mengandung bakteri asam laktat yang berperan 
untuk membentuk laktosa (gula yang terdapat dalam susu) ke 
dalam bentuk yang lebih sederhana. Penguraian laktosa sangat 
penting karena ada sebagian orang yang tidak dapat mencerna 
laktosa dalam susu. Kasus ini disebut sebagai lactose 
intolerance, di mana tubuh kurang mempunyai laktase, enzim 
pencernaan yang merubah laktosa menjadi gula sederhana yang 
dapat diserap oleh saluran pencernaan. Orang yang kekurangan 
enzim tersebut setelah mengonsumsi susu biasanya akan 
mengalami gejala-gejala seperti mual, sakit perut, kembung, 
diare, dan kram. Gejala-gejala tersebut dapat diatasi dengan 
mengkonsumsi yoghurt. Karena dengan adanya aktivitas bakteri 
karena asam laktat, laktosa dalam susu telah didegradasi 
(Wirakusumah, 2007). 
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2.3 Produktivitas 

Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan 
bagaimana baiknya sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk 
mencapai hasil yang optimal. Secara Umum, produktivitas dapat 
dinyatakan sebagai rasio antara jumlah keluaran (output) 
terhadap jumlah masukan (input) (Herjanto, 2007). Output berarti 
item yang diproduksi, layanan disediakan dan input adalah 
berbagai sumber daya yang digunakan misalnya tanah, mesin, 
material, tenaga kerja, dan lain-lain (Patil, 2008). Menurut 
Pribadiyono (2006), produktivitas berkaitan dengan efisiensi 
penggunaan input dalam memproduksi output (barang dan/atau 
jasa), sehingga rumusan produktivitas adalah sebagai berikut: 
 

Produktivitas   =
Keluaran (output)

Masukan (input)
 

 
Menurut Sinungan (2005), pengertian produktivitas dalam 

tiga kelompok rumusan, pertama, yaitu rumusan tradisional 
dimana produktivitas adalah rasio dari apa yang dihasilkan 
(output) terhadap keseluruhan peralatan produksi yang 
digunakan (input). Kedua, produktivitas pada dasarnya 
merupakan suatu sikap mental yang selalu berusaha dan punya 
pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik dari hari 
kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dan ketiga, 
produktivitas merupakan interaksi yang terjadi secara serasi dari 
tiga faktor esensial, yakni investasi termasuk penggunaan 
pengetahuan dan teknologi serta R&D dan manajemen tenaga 
kerja. 

Konsep produktivitas pada dasarnya dapat dilihat dari dua 
dimensi, yaitu dimensi individu dan dimensi organisasi. 
Pengkajian masalah produktivitas dari dimensi individu tidak lain 
melihat produktivitas terutama dalam hubungannya dengan 
karakteristik-karakteristik kepribadian individu. Dalam konteks ini, 
esensi pengertian produktivitas adalah 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 (Kusnendi, 2003). 
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Produktivitas berhubungan dengan produksi keluaran secara 
efisien dan terutama ditujukan kepada hubungan antara keluaran 
dengan masukan yang digunakan untuk menghasilkan keluaran 
tersebut. Biasanya suatu kombinasi atau campuran masukan 
dapat digunakan untuk menghasilkan suatu tingkat keluaran 
tertentu. Sebagai contoh, untuk menghasilkan keluaran berupa 
semen diperlukan kombinasi masukan berupa berbagai bahan 
baku, bahan penolong, tenaga kerja, energi, dan aktiva tetap. 
Pengukuran produktivitas dilakukan dengan mengukur 
perubahan produktivitas, sehingga dapat dilakukan penilaian 
terhadap usaha untuk memperbaiki produktivitas. Pengukuran 
produktivitas dapat bersifat prospektif dan berfungsi sebagai 
masukan untuk pengambilan keputusan strategis (Mulyadi, 
2007). 

2.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi dan Kriteria 
Pengukuran Produktivitas 

Paradigma lama yang pertama adalah bahwa kenaikan 
upah, gají, atau imbalan secara otomatis akan selalu dibarengi 
dengan kenaikan produktivitas, padahal hal tersebut pada 
kenyataannya tidaklah demikian. Kadang-kadang memang 
terjadi, karena imbalan yang dinaikkan akan menaikkan produksi, 
tetapi kadang-kadang itu tidak terjadi. Imbalan bukanlah satu-
satunya faktor yang mempengaruhi tingkat produktìvitas. Tingkat 
keterampilan karyawan dan teknologi yang digunakan adalah dua 
faktor penting lainnya yang mempengaruhi tingkat produktivitas. 
Selanjutnya faktor-faktor seperti sikap manajemen, cara mereka 
memperlakukan karyawan dan lingkungan kerja fisik dan 
psikologis, serta aspek-aspek lain dan kultur korporasi juga 
merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi 
produktivitas pekerja atau karyawan (Ruky, 2006). Pada 
hakekatnya produktivitas kerja akan banyak dipengaruhi oleh dua 
faktor (Wignjosoebroto, 2003): 

1. Faktor teknis, yaitu berhubungan dengan pemakaian dan 
penerapan fasilitas produksi secara lebih baik, penerapan 
metode kerja yang lebih efektif serta efisien dan 
penggunaan input yang lebih ekonomis. 
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2. Faktor manusia, yaitu faktor yang mempunyai pengaruh 
terhadap usaha-usaha yang dilakukan manusia dalam 
menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugas dan 
tanggung jawabnya. Di sini hal pokok penentu adalah 
motivasi kerja yang memerlukan pendorong ke arah 
kemajuan dan peningkatan prestasi kerja seseorang 

Pengukuran produktivitas bisa dilihat dengan dua cara yaitu 
produktivitas operasional dan produktivitas finansial. 
Produktivitas operasional adalah rasio unit output terhadap unit 
input. Baik pembilang maupun penyebutnya merupakan ukuran 
fisik (dalam unit). Produktivitas finansial juga merupakan rasio 
output terhadap input, tetapi angka pembilang atau penyebutnya 
dalam satuan mata uang (Rupiah) (Blocher et al., 2007). Langkah 
penting dalam peningkatan produktivitas untuk mendesain dan 
melaksanakan ukuran-ukuran produktivitas yang berarti 
diperlukan kriteria-kriteria yang membangunnya. Adapun 6 
(enam) kriteria yang harus dipenuhi dalam melakukan 
pengukuran produktivitas, (Sumanth, 1985) yaitu: 

1. Validity (keabsahan), bahwa harus menggambarkan 
secara tepat perubahan dari masukan menjadi keluaran 
dalam proses produksi yang sebenarnya. Jumlah produk 
yang dihasilkan tiap satuan waktu kadang-kadang tidak 
dapat dijadikan suatu ukuran yang absah dikarenakan lama 
penyelesaian produk tidaklah sama.  

2. Completeness (kelengkapan), harus mencakup seluruh 
masakan dan keluaran yang digunakan dan yang 
dihasilkan walaupun sulit untuk menghitung semua 
komponen yang terlibat baik masuk maupun keluar, namun 
kelengkapan dibutuhkan untuk pengukuran yang baik 
pengukuran yang baik dengan tujuan mendapatkan hasil 
pengukuran yang berarti. 

3. Compability (dapat dibandingkan), produktivitas 
merupakan suatu ukuran relatif, sehingga suatu badan 
usaha tidak dapat dibandingkan dengan badan usaha lain. 
Tetapi, dapat digunakan untuk periode waktu yang berbeda 
dalam suatu badan usaha. Pentingnya pengukuran 
produktivitas terletak pada kemampuan untuk dapat 
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dibandingkan antara satu periode dengan periode lainnya 
atau terhadap ukuran standar.  

4. Inclusiveness (ketermasukan), suatu pengukuran 
produktivitas bukan hanya terletak pada pengukuran 
produksi saja, lingkup pengukuran harus diperluas meliputi 
pembelian, persediaan, personal, keuangan serta 
penjualan.  

5. Time liness (ketetapan waktu), hasil pengukuran 
mengandung nilai informasi yang lebih besar bagi pihak 
manajemen untuk mengambil tindakan perbaikan. Agar 
informasi berfungsi secara tepat, periode waktu 
pengukuran harus disesuaikan dengan kebutuhan 
perusahaan.  

6. Cost effectiveness (keefektifan biaya), pengukuran harus 
dilakukan dengan memperhatikan biaya-biaya yang 
berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung 
dan tidak menggunakan proses produksi.  

2.5 Siklus Produktivitas 

Siklus produktivitas merupakan suatu proses yang 
berkesinambungan. Dengan demikian, program peningkatan 
produktivitas harus dimulai pertama kali melalui pengukuran 
produktivitas. Jika telah dilakukan pengukuran, maka selanjutnya 
produktivitas tersebut dievaluasi agar dapat dibandingkan 
dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian direncanakan 
kembali sasaran produktivitas yang hendak dicapai. Demikian 
seterusnya, siklus tersebut tidak terputus dan semua tahap 
mempunyai peranan yang sama penting serta membutuhkan 
perhatian yang serius (Rahardja, 2010). Siklus produktivitas ini 
dapat dilihat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Siklus Produktivitas (Sinungan, 2005) 

Berdasarkan konsep siklus produktivitas, secara formal 
program peningkatan produktivitas harus melalui pengukuran 
produktivitas dari sistem itu sendiri. Apabila produktivitas dari 
sistem industri telah dapat diukur, langkah berikutnya adalah 
mengevaluasi tingkat produktivitas aktual itu untuk 
diperbandingkan dengan rencana yang telah ditetapkan. 
Kesenjangan yang terjadi antara tingkat produktivitas aktual dan 
rencana (productivity gap) merupakan masalah produktivitas 
yang harus di evaluasi dan di cari 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 dilakukan secara kontinu untuk mencapai 
peningkatan produktivitas terus menerus dalam sistem industri 
(Pribadiyono, 2005). 

Menurut Fithri dan Regina (2015), Kegiatan pengukuran 
produktivitas perlu dilakukan oleh setiap perusahaan agar dapat 
diketahui bagaimana kondisi perusahaannya, apakah tingkat 
produktivitasnya telah sesuai dengan standar yang telah 
ditetapkan atau belum. Dengan melakukan pengukuran 
produktivitas, secara langsung evaluasi terhadap hasil 
pengukuran dapat dilakukan dengan cara:   

PENGUKURAN

PRODUKTIVITAS

PENINGKATAN

PRODUKTIVITAS

EVALUASI

PRODUKTIVITAS

PERENCANAAN

PRODUKTIVITAS
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1. Membandingkan hasil pengukuran dengan produktivitas 
standar yang telah ditetapkan manajemen.   

2. Melihat bagaimana perbaikan produktivitas telah terjadi 
dari waktu ke waktu.    

3. Membandingkan dengan produktivitas industri sejenis 
yang menghasilkan produk serupa. 

2.6 Metode Pengukuran Produktivitas American 
Productivity Center (APC) 

 Metode American Productivity Center (APC) merupakan 
metode dimana dapat diterapkan pada perusahaan yang 
bergerak di bidang manufaktur bukan perusahaan yang bergerak 
di bidang jasa, karena dalam metode APC perhitungannya 
menggunakan data Input dan output. Ukuran produktivitas atau 
profitabilitas dipergunakan secara bersama sepanjang waktu, 
dimana ukuran profitabilitas dipakai untuk memantau keadaan 
dipasar global (masalah eksternal) terutama yang berkaitan 
dengan efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan 
output dari perusahaan itu. Dengan demikian analisis posisi suatu 
perusahaan berdasarkan pengukuran produktivitas dan 
profitabilitas dapat memposisikan suatu perusahaan. Dalam hal 
ini rasio produktivitas memberikan suatu indikasi sejauh mana 
efisiensi penggunaan sumber daya (input) dalam menghasilkan 
output perusahaan (Gaspersz, 2003). The American Productivity 
Center (APC) telah mengemukakan ukuran produktivitas yang 
didefinisikan sebagai berikut :  
 

Produktivitas        =  
Hasil Penjualan

Biaya-Biaya
 

                            =   
Banyaknya Output x Harga Per unit

Banyaknya Input x Harga Per unit
 

Profitabilitas           =  Produktivitas x Faktor Perbaikan Harga 

Perbaikan Harga =
Profitabilitas

Produktivitas
                              

Dari ukuran produktivitas yang dikemukakan APC, tampak 
bahwa ada hubungan profitabilitas dengan produktivitas dan 
faktor perbaikan harga. Rasio produktivitas memberikan suatu 
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indikasi penggunaan sumber-sumber dalam menghasilkan 
output perusahaan (Nasution, 2006).  Besarnya rasio atau 
perbandingan antara keluaran (output) dengan masukan (input). 
Produktivitas input bisa mencerminkan jenisnya seperti 
produktivitas tenaga kerja, produktivitas material, produktivitas 
energi, dan produktivitas utilitas. Namun demikian pada saat 
teknologi berkembang sumbangan input sudah tidak dapat 
dipisahkan, maka sebutan produktivitas diarahkan pada 
produktivitas total. Apabila indeks lebih besar dari 100, maka 
menunjukkan bahwa produktivitas lebih baik dari periode dasar 
(Hasibuan, 2008). 

Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan 
dan keputusan yang dipilih manajemen suatu organisasi. Rasio 
profitabilitas mengidentifikasikan seberapa efektif keseluruhan 
perusahaan dikelola (Pearce dan Richard, 2008). Indeks 
profitabilitas adalah rasio atau perbandingan antara nilai 
sekarang arus kas selama umur ekonomis dan pengeluaran 
proyek. Jumlah nilai sekarang arus kas selam umur ekonomi 
hanya memperhitungkan arus kas dari tahun pertama hingga 
tahun terakhir, dan tidak termasuk pengeluaran awal. Proyek 
dinilai layak bila indeks profitabilitas lebih besar atau sama 
dengan 1,00 (Subagyo, 2007).  Menurut Gupta dan Dey (2010), 
kuantitas output dan input setiap tahun digandakan dengan harga 
tahun dasar untuk menghasilkan indeks produktivitas. 
Sedangkan, kuantitas output dan input setiap tahun digandakan 
dengan harga pada tahun yang berlaku menghasilkan indeks 
profitabilitas. Harga dan biaya per unit setiap tahun digandakan 
dengan kuantitas output dan input pada tahun berlaku akan 
menghasilkan indeks perbaikan harga. Menurut Gaspersz 
(2003), indeks perbaikan harga menunjukkan perubahan dalam 
biaya input terhadap output perusahaan. Dalam metode APC ini, 
biaya per unit tenaga kerja, material, dan energi dihitung atau 
ditentukan secara langsung, sedangkan perhitungan input modal 
ditentukan berdasarkan depresiasi total ditambahkan 
keuntungan relatif terhadap harga total (harga tetap + modal 
kerja) yang dipergunakan. 
 Keuntungan dari bentuk pengukuran produktivitas yang 
dikemukakan oleh APC yaitu menghasilkan tiga indeks 
pengukuran, yaitu indeks produktivitas, indeks profitabilitas dan 
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indeks perbaikan harga. Berdasarkan pengukuran produktivitas 
metode APC ini tampak bahwa profitabilitas berhubungan secara 
langsung dengan produktivitas dan faktor perbaikan harga. 
Berdasarkan hubungan ini, profitabilitas perusahaan dapat 
meningkat melalui peningkatan produktivitas dan perbaikan 
harga produk di pasar global. Selain itu, metode APC juga 
mempertimbangkan secara keseluruhan proses bisnis baik 
berdasarkan ukuran transformal fisik maupun finansial. Dalam hal 
ini, rasio produktivitas memberikan suatu indikasi sejauh mana 
penggunaan sumber-sumber daya (input) dalam menghasilkan 
output perusahaan. Kuantitas output dan input untuk setiap 
periode waktu digandakan dengan harga-harga periode dasar 
agar memperoleh indeks produktivitas (Fithri dan Regina, 2015).  

2.7 Evaluasi dan Peningkatan Produktivitas 

 Setelah tahapan pengukuran produktivitas selesai 
dilakukan, maka akan dilanjutkan dengan langkah kedua dari 
siklus produktivitas, yaitu tahapan evaluasi. Evaluasi 
produktivitas penting dilakukan untuk mengetahui apakah telah 
terjadi peningkatan / penurunan produktivitas pada suatu 
perencanaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa 
melakukan evaluasi, penilaian terhadap suatu hasil pengukuran 
produktivitas menjadi rancu, dalam arti tidak bisa dilakukan 
apakah nilai produktivitas itu baik atau buruk. Adapun cara yang 
dapat dilakukan untuk mencapai suatu hasil evaluasi yang baik 
adalah (Handoyo, 2010): 

1. Merancangkan suatu tekat yang menuju kearah 
perubahan nilai produktivitas dalam 2 (dua) periode 
berturut-turut dan mengembangkan suatu cara yang 
memungkinkan perubahan itu bisa terjadi.  

2. Mengembangkan metode untuk mendapatkan nilai 
produktivitas sesuai dengan anggaran / hasil 
peramalan dan membandingkannya dengan hasil yang 
sekarang.   

3. Melakukan pemantapan dari tahap ke tahap untuk 
evaluasi nilai produktivitas diatara 2 (dua) periode 
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pengukuran yang berurutan dan di dalam suatu 
periode pengukuran yang diberikan. 

Adapun upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas 
adalah perbaikan secara terus menerus, peningkatan mutu hasil 
pekerjaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia (Siagian, 
2002). Menurut Nasution (2001) mengemukakan bahwa 
peningkatan produktivitas kerja dapat dilakukan dengan cara:  

1. Investasi mesin untuk mengganti tenaga kerja 
manusia,   

2. Penentuan dan penerapan metode kerja yang paling 
efektif ,  

3. Menghilangkan praktek-praktek yang tidak produktif, 
dan  

4. Metode-metode personalia yang dapat digunakan 
manajemen untuk memanfaatkan secara lebih efektif 
sumber daya manusia dari suatu perusahaan. 

2.8 Fishbone Diagram 

Fishbone diagram (diagram tulang ikan) sering juga disebut 
Cause and Effect Diagram atau Ishikawa Diagram diperkenalkan 
oleh Dr. Kaoru Ishikawa, seorang ahli pengendalian kualitas dari 
Jepang, sebagai satu dari tujuh alat kualitas dasar (7 basic quality 
tools). Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin 
mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan terutama 
ketika sebuah tim cenderung jatuh berpikir pada rutinitas (Tague, 
2005). Pembuatan diagram ini bertujuan untuk mencari faktor-
faktor yang mungkin menjadi penyebab dari suatu masalah atau 
penyimpangan. Dengan diketahui hubungan antara sebab dan 
akibat dari suatu masalah, maka tindakan pencegahan masalah 
akan mudah ditentukan (Kuswadi dan Erna, 2004). 

Analisis fishbone diagram dipakai untuk mengkategorikan 
berbagai sebab potensial dari satu masalah atau pokok 
persoalan dengan cara yang mudah dimengerti dan rapi. Juga 
alat ini membantu kita dalam menganalisis apa yang 
sesungguhnya terjadi dalam proses (Imamoto et al., 2008). 
Diagram ini juga berguna untuk mengidentifikasi akar penyebab 
potensi dari suatu masalah. Diagram ini memfokuskan pada 



16 
 

penekanan masalah atau gejala yang merapakan akar penyebab 
masalah. Diagram sebab akibat juga menampilkan penyebab-
penyebab masalah dengan cara menghubungkan penyebab-
penyebab menjadi satu (Fauziah, 2009). Bentuk umum fishbone 
diagram ditunjukan pada Gambar 2.2. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

 

Gambar 2.2 Fishbone Diagram (Kuswadi dan Erna, 2004) 

2.9 Penelitian Terdahulu 

 Menurut Ardheanne dkk. (2004), dalam penelitiannya 
memaparkan mengenai analisis produktivitas melalui 
pendekatan The American Productivity Center (APC) di PT. Sang 
Hyang Seri kantor regional III Malang. Tujuan dari penelitian ini 
adalah agar perusahaan dapat mengetahui tingkat produktivitas 
dan hubungan secara langsung antara profitabilitas dengan 
produktivitas dan perbaikan harga serta mengidentifikasi naik 
turunnya produktivitas dengan menggunakan root cause 
analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan yang perlu 
ditingkatkan dari hasil analisis adalah output yang minim karena 
tidak ada penjualan padi hibrida, dan terdapat benih yang tidak 
terjual. Maka dari itu perlu adanya perbaikan penjualan, salah 
satunya dengan kesepakatan dua pihak terkait mengenai 
perjanjian jual-beli dan perbaikan kualitas serta inovasi produk 
untuk peningkatan pendapatan perusahaan. Cara untuk 
menghindari biaya total input yang tinggi yaitu perlunya dilakukan 

Masalah 

Material Mesin Lingkunga

n 

Manusia Metode 
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perbaikan perencanaan proses produksi untuk mengurangi biaya 
perawatan material maupun biaya labor yang menyebabkan profit 
perusahaan menurun. 
 Menurut Fithri dan Regina (2015), dalam penelitiannya 
memaparkan mengenai analisis pengukuran produktivitas 
perusahaan Alsintan di CV. Cherry Sarana Agro yang bergerak 
di bidang manufaktur yang memproduksi mesin pertanian. Dalam 
penelitian ini metode yang digunakan untuk analisis produktivitas 
adalah American Productivity Center (APC). Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui produktivitas perusahaan, mengetahui 
evaluasi pengukuran produktivitas, dan mengetahui tindakan 
untuk upaya peningkatan produktivitas. Hasil dari penelitian ini 
adalah tingkat produktivitas CV. Cherry Sarana Agro selama 
periode pengukuran mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat 
pada semua input. Sehingga hal ini sangat diperlukan untuk 
dilakukan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas. Nilai 
indeks profitabilitas dari semua input adalah kecil dari satu, 
sehingga CV. Cherry Sarana Agro mengalami kerugian walaupun 
nilai output lebih besar dari nilai input. Nilai indeks produktivitas 
memiliki nilai yang sama dengan indeks profitabilitas, sehingga 
ini menyebabkan tidak ada terjadi indeks perbaikan harga. Hal ini 
menandakan bahwa indeks perbaikan harga tidak berpengaruh 
terhadap profitabilitas perusahaan. Saran perbaikan yang 
diberikan kepada CV. Cherry Sarana Agro adalah sebaiknya 
lebih meningkatkan produktivitas pada semua sumber daya 
perusahaan, sehingga dapat meningkatkan keuntungan 
perusahaan. Selanjutnya, dilakukan perencanaan yang lebih 
efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya yang ada 
sebagai upaya untuk perencanaan peningkatan produktivitas 
secara kontinu di periode yang akan datang. 
 Menurut Suliantoro dkk. (2006), dalam penelitiannya 
memaparkan mengenai analisa dan evaluasi produktivitas 
melalui pendekatan American Productivity Center (APC) di PT. 
Gratia Husada Farma. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui 
indeks produktivitas perusahaan tersebut, selain itu juga indeks 
profitabilitas dan perbaikan harga. Tujuan selanjutnya adalah 
mengetahui hubungan antara faktor-faktor input parsial dan 
kontribusinya pada peningkatan profitabilitas perusahaan. Hasil 
dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengukuran pada tahun 
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2001 sampai dengan 2004 dapat diambil kesimpulan bahwa 
indeks produktivitas perusahaan mengalami peningkatan rata-
rata 7,719% setiap tahunnya, dan indeks profitabilitas mengalami 
peningkatan rata-rata 15,431% setiap tahunnya. Faktor input 
parsial yang memberikan penurunan pada indeks produktivitas 
adalah input tenaga kerja karena faktor efisiensinya yang kurang. 
 Menurut Okafor (2013), penelitian ini mengenai analisis 
dampak tenaga kerja dan material input terhadap produktivitas di 
sebuah perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Penelitian 
ini menggunakan model pengukuran produktivitas American 
Productivity Center (APC). Model ini akan membandingkan data 
periode dasar dengan data saat ini. Analisis APC menghasilkan 
indeks profitabilitas, indeks perbaikan harga, dan indeks 
produktivitas. Indeks yang digunakan untuk menguji tingkat 
produktivitas industri dalam jangka waktu tertentu yaitu tingkat 
keuntungan dan tingkat perbaikan dari biaya produksi (perbaikan 
harga). Tingkat produktivitas meningkat sehingga tingkat 
profitabilitas industri meningkat. Tingkat perbaikan harga stabil 
dalam periode penelitian, memberikan indikasi bahwa biaya 
produksi itu tidak benar-benar diteruskan ke konsumen. Dalam 
industri, dihasilkan keuntungan karena peningkatan 
produktivitas. Hal ini juga merupakan indikasi bahwa industri 
dapat bertahan hidup dalam lingkungan yang kompetitif. 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di CV. Brawijaya Dairy Industry, 
Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Penelitian ini dimulai dari bulan 
Januari 2018 sampai dengan selesai. Data yang diperoleh 
dianalisis di Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, 
Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi 
Pertanian, Universitas Brawijaya. 

3.2 Batasan Masalah 

 Mengingat masalah yang timbul akan sangat luas, maka 
perlu adanya batasan masalah agar dapat mengarah pada tujuan 
yang ingin dicapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 

1. Analisis produktivitas dilakukan pada bagian produksi 
yoghurt di CV. Brawijaya Dairy Industry, Kecamatan 
Junrejo, Kota Batu pada periode bulan Januari 2017 
hingga Desember 2017 dan Januari 2017 sebagai periode 
dasar. 

2. Output yang diukur adalah jumlah keseluruhan dari 
penjualan dari produk yoghurt (140 ml). 

3. Input yang digunakan meliputi biaya dari bahan baku, 
tenaga kerja, energi, dan penyusutan. 

3.3 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian merupakan suatu proses yang terdiri dari 
tahapan-tahapan yang saling terkait satu sama lain. Gambaran 
umum mengenai urutan tahapan penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 3.1. 
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3.3.1 Studi Literatur 

 Studi literatur digunakan untuk mencari dan mempelajari 
teori dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 
permasalahan yang akan diteliti. Sumber literatur diperoleh dari 
buku, jurnal, dokumen perusahaan, dan penelitian terdahulu 
serta dari internet yang berkaitan erat dengan produktivitas. Hal-
hal yang perlu dipelajari dari teori dalam penelitian ini adalah 
mengenai konsep analisis produktivitas dan konsep metode 
pengukuran produktivitas American Productivity Center (APC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.3.2 Survei Pendahuluan 

 Survei pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan 
gambaran awal mengenai perusahaan dan objek yang akan 
diteliti. Tujuan dari survei pendahuluan ini adalah memudahkan 
dalam mengidentifikasi secara langsung permasalahan yang 
dihadapi perusahaan. Hasil survei pendahuluan yang didapatkan 
akan membantu penelitian untuk menentukan tema atau topik 
penelitian. 

3.3.3 Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan 

 Tahapan perumusan masalah dilakukan untuk mengetahui 
permasalahan yang ada. Rumusan masalah digunakan untuk 
memfokuskan penelitian untuk mengatasi masalah yang ada. 
Penetapan tujuan penelitian dilakukan agar mengetahui apa saja 
yang akan diperoleh dalam suatu penelitian. Penetapan tujuan 
dilakukan setelah proses perumusan masalah selesai. 

3.3.4 Pengumpulan Data 

   Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 
ini melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara yaitu 
pengumpulan data melalui tanya-jawab dengan pihak-pihak 
terkait dengan permasalahan produksi perusahan. Dokumentasi 
dengan menggunakan data-data dari perusahan yang terkait 
dengan data Input dan output produksi yogurt. Data-data yang 
diperlukan adalah data primer dan data sekunder dengan 
memperhatikan variabel penelitian. 

a. Data Primer 
  Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan 
secara langsung di lapangan dan wawancar dengan pihak yang 
berwenang seperti informasi tentang produk yang dihasilkan dan 
proses produksi produk.  

b. Data Sekunder 
  Data sekunder adalah data yang diperoleh dari catatan-
catatan perusahaan seperti data umum perusahaan, data 
laporan keuangan, data jumlah dan biaya bahan baku, data 
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jumlah dan biaya tenaga kerja, dan data jumlah dan biaya 
energi, serta data jumlah dan biaya penyusutan. 

c. Variabel Penelitian 
 Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau aspek atau suatu 
yang bervariasi yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
ditarik kesimpulannya (Zulfikar dan Nyoman, 2014). Jenis 
variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 
data input dan data output sebagai berikut.  

1. Output yang diukur adalah semua hasil penjualan 
yoghurt dalam kemasan cup (140 ml). Output 
tersebut dinyatakan dalam satuan Rupiah. 

2. Input yang digunakan meliputi biaya dari bahan 
baku, tenaga kerja, energi, dan penyusutan. 

3. Input bahan baku yang diukur yaitu biaya pembelian 
bahan baku yang dinyatakan dalam satuan Rupiah. 
Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi 
yoghurt meliputi bahan baku utama, bahan baku 
pendukung, dan bahan pengemas. Bahan baku 
utama yang digunakan adalah susu. Bahan baku 
pendukung yyang digunakan adalah air, gula, 
stabilizer, essence, dan pewarna. Bahan pengemas 
yang digunakan meliputi cup pengemas, plastik, dan 
stiker. Input bahan baku dinyatakan dalam satuan 
Rupiah. 

4. Input tenaga kerja yang diukur yaitu biaya tenaga 
kerja yang berhubungan langsung dengan proses 
produksi yoghurt yang dinyatakan dalam upah 
tenaga kerja. Input tenaga kerja dinyatakan dalam 
satuan Rupiah. 

5. Input energi yang diukur meliputi biaya listrik dan 
biaya pembelian gas. Energi listrik yang diukur 
adalah jumlah pemakaian listrik per kWh. Energi gas 
yang diukur adalah jumlah pemakaian gas yang 
digunakan. Input energi dinyatakan dalam satuan 
Rupiah.  

6. Input penyusutan yang diukur yaitu biaya 
penyusutan mesin dan alat yang digunakan dalam 
proses produksi yoghurt. Mesin dan alat yang 
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digunakan dalam proses produksi berupa Cup 
Sealer, Mesin Koding, Kulkas, Tangki Pasteurisasi, 
Kompor Gas, dan Spatula. Input penyusutan 
dinyatakan dalam satuan Rupiah.       

3.3.5 Pengolahan Data 

 Pengolahan data yang didapat dari CV. Brawijaya Dairy 
Industry akan diukur produktivitasnya dengan menggunakan 
metode American Productivity Center (APC). Alasan penggunaan 
metode APC ini adalah dapat memberikan informasi yang jelas 
tentang peningkatan atau penurunan produktivitas dan 
profitabilitas. Pengolahan data yang dilakukan yaitu pengukuran 
secara parsial dan total. Dalam metode ini, data-data yang 
diperlukan adalah data input dan data output dari perusahaan 
tersebut. Langkah-langkah perhitungan dengan metode 
American Productivity Center adalah sebagai berikut: 

1. Perhitungan Indeks Produktivitas (IP) 
 Angka indeks merupakan suatu besaran yang 
menunjukkan variasi perubahan dalam waktu atau ruang 
mengenai suatu hal tertentu. Indeks produktivitas adalah 
angka produktivitas yang dibandingkan dengan angka tahun 
dasar untuk mengetahui perubahan atau turun naiknya 
produktivitas. Pada metode APC ini, perhitungan angka 
indeks produktivitas dilakukan menggunakan harga konstan. 
Angka indeks yang akan digunakan dalam pengukuran 
produktivitas ini terdiri dari 5 indeks produktivitas utama. 
Namun sebelumnya, terlebih dahulu dilakukan pengukuran 
terhadap 6 indeks pendukung yang dapat mendukung dalam 
analisis selanjutnya, adapun indeks itu antara lain: 
 

a. Indeks Output (O)    = 
On

OI
  …….……(3.1) 

b. Indeks Input Tenaga Kerja (L) = 
Ln

Li
 .….….…...(3.2) 

c. Indeks Input Material (M) = 
Mn

Mi
…..……....(3.3) 

d. Indeks Input Energi (E)  = 
En

Ei
.…………..(3.4) 
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e. Indeks Input Penyusutan (D) = 
Dn

Di
.…………..(3.5) 

f. Indeks Input Total (T)   = 
Tn

Ti
.…………..(3.6) 

Keterangan:  
On = Output hasil produksi yoghurt bulan yang diukur 
Oi = Output hasil produksi yoghurt bulan periode dasar 
Ln = Input biaya tenaga kerja bulan yang diukur 
Li = Input biaya tenaga kerja bulan periode dasar  
Mn = Input biaya material bulan yang diukur 
Mi = Input biaya material bulan periode dasar   
En = Input biaya energi bulan yang diukur 
Ei = Input biaya energi bulan periode dasar 
Dn = Input penyusutan bulan yang diukur  
Di = Input penyusutan bulan periode dasar 
Tn = Input total bulan yang diukur 
Ti = Input total bulan periode dasar 
n = Bulan periode yang diukur (1,2,….) 
i = Bulan periode dasar  

 
Menurut Gaspersz (2000) dalam Ardheanne dkk (2014), 

indeks yang lebih kecil dari 1 menunjukkan adanya 
penurunan dibandingkan keadaan periode dasar. Output dan 
input dihitung berdasarkan harga pada periode dasar, 
selanjutnya diukur 5 indeks produktivitas utama yang terdiri 
dari:  

 

a. IPL = [
On/Ln

Oi/Li
] = [

PLn

PLi
]  𝑥 100…..……..…(3.7) 

b. IPM = [
On/Mn

Oi/Mi
] = [

PMn

PMi
]  𝑥 100….….……(3.8) 

c. IPE = [
On/En

Oi/Ei
] = [

PEn

PEi
]  𝑥 100…………...(3.9) 

d. IPD = [
On/Dn

Oi/Di
] = [

PDn

PDi
]  𝑥 100……...….(3.10) 

e. IPT = [
On/Tn

Oi/Ti
] = [

PTn

PTi
]  𝑥 100…..…...…(3.11) 
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Keterangan: 
IPL = Indeks produktivitas tenaga kerja 
IPM = Indeks produktivitas material 
IPE  = Indeks produktivitas energi 
IPD  = Indeks produktivitas penyusutan 
IPT  = Indeks produktivitas total 
PL  = Rasio produktivitas tenaga kerja 
PM  = Rasio produktivitas material 
PE  = Rasio produktivitas energi 
PD = Rasio produktivitas penyusutan 
PT  = Rasio produktivitas input total 

2. Perhitungan Indeks Profitabilitas (IPF) 
  Apabila perhitungan indeks produktivitas menggunakan 
harga-harga konstan, maka perhitungan indeks profitabilitas 
dilakukan dengan menggunakan harga-harga yang berlaku. 
Angka indeks yang akan digunakan dalam pengukuran 
profitabilitas ini terdiri dari 5 indeks profitabilitas utama, 
namun sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pengukuran 
terhadap 6 indeks pendukung yang dapat mendukung dalam 
analisis selanjutnya, adapun rumus pengukuran tersebut 
seperti tertera pada rumus (3.12) hingga (3.16).  
  Output dan input dihitung berdasarkan harga-harga 
yang berlaku tiap periodenya (bulan). Selanjutnya diukur 5 
indeks profitabilitas untuk masing-masing input yang terdiri 
dari: 
 

a. Indeks Profitabilitas Tenaga Kerja (IPFL) 

IPFL = [
PFLn

PFLi
]  𝑥 100..………..…..……(3.12) 

b. Indeks Profitabilitas Material (IPFM) 

IPFM = [
PFMn

PFMi
]  𝑥 100………..………...(3.13) 

 
c. Indeks Profitabilitas Energi (IPFE) 

IPFE = [
PFEn

PFEi
]  𝑥 100…………..………(3.14) 

d. Indeks Profitabilitas Penyusutan (IPFD) 

IPFK =[
PFDn

PFDi
]  𝑥 100………….………..(3.15) 
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e. Indeks Profitabilitas Total (IPFT) 

IPFT = [
PFTn

PFTi
]  𝑥 100…………………..(3.16) 

 
3. Perhitungan Indeks Perbaikan Harga (IPH) 
 Selanjutnya dengan memanfaatkan hasil perhitungan 
indeks produktivitas berdasarkan harga konstan dan indeks 
profitabilitas berdasarkan harga yang berlaku, kita dapat 
menentukan Indeks Perbaikan Harga (IPH) yang pada 
dasarnya merupakan rasio antara Indeks Profitabilitas (IPF) 
dan Indeks Produktivitas (IP). Dengan demikian perhitungan 
indeks perbaikan harga dari setiap input yang digunakan 
dapat dilakukan sebagai berikut: 

a. Indeks Perbaikan Harga Tenaga Kerja (IPHL) 

IPHL = 
IPFL

IPL
………………………………….(3.17) 

b. Indeks Perbaikan Harga Material (IPHM) 

IPHM = 
IPFM

IPM
……………………...………….(3.18) 

c. Indeks Perbaikan Harga Energi (IPHE) 

IPHE = 
IPFE

IPE
………………………………….(3.19) 

d. Indeks Perbaikan Harga Modal (IPHD) 

IPHD = 
IPFD

IPD
………………………………….(3.20) 

e. Indeks Perbaikan Harga Total (IPHT) 

IPHT = 
IPFT

IPT
………………………………….(3.21) 

3.3.6 Analisis Hasil dan Pembahasan 

 Analisis hasil dan pembahasan data dilakukan setelah 
didapatkan pengolahan dan perhitungan data. Analisis hasil dan 
pembahasan dilakukan agar data dapat mudah dipahami. Melalui 
hasil pengolahan data dapat dilihat apakah produktivitas 
perusahaan mengalami kenaikan, penurunan atau tetap pada 
setiap periodenya. Kemudian dilakukan evaluasi untuk 
menentukan faktor penyebab-penyebab terjadinya perubahan 
produktivitas perusahaan. Penentuan faktor penyebab terjadinya 
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perubahan tersebut dapat dilakukan dengan fishbone diagram. 
Setelah faktor-faktor perubahan diketahui, maka menentukan 
usulan perbaikan produktivitas dapat dilakukan. 

3.3.7 Kesimpulan dan Saran 

  Kesimpulan dan saran diperoleh dari hasil analisis dan 

evaluasi yang diharapkan menjadi masukan yang berguna bagi 

perusahaan. Kesimpulan merupakan hasil dari tujuan yang akan 

dicapai. Saran yaitu langkah perbaikan dan pengembangan dari 

hasil penelitian, dimana hal tersebut dapat memerikan masukan 

dan kemajuan bagi perusahaan terkait. 
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum CV. Brawijaya Dairy Industry 

 CV. Brawijaya Dairy Industry merupakan sebuah 
perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan susu. Pada 
awalnya, perusahaan ini memproduksi pizza dengan nama awal 
perusahaan yaitu “Indo Pizza”. Pizza yang diproduksi 
menggunakan keju mozzarella buatan sendiri yaitu pada akhir 
tahun 2007. Tempat memproduksi keju mozzarella tersebut 
berada di Laboratorium Pengolahan Keju Fakultas Peternakan 
Universitas Brawijaya Malang. Banyaknya permintaan membuat 
pizza ini mulai dikenal masyarakat, tetapi pada akhirnya 
masyarakat lebih tertarik untuk membeli keju mozzarella 
dikarenakan rasa keju mozzarella yang enak, harganya yang 
terjangkau, dan keju ini merupakan produk lokal. Pada awal 
tahun 2008, produksi keju mozzarella mulai diproduksi banyak 
karena permintaan semakin meningkat, mulai dari kota 
Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, dan Bali. Produksi keju ini bisa 
mencapai 50 kg per hari. Pada tahun 2009, tempat produksi 
berpindah ke kompleks Koperasi Mitra Bhakti Junrejo, Batu. 
Pemilihan tempat tersebut berdasarkan pertimbangan agar lebih 
dekat dengan sumber bahan baku yaitu susu. Pada saat itu pula 
muncul tren mengkonsumsi minuman kesehatan berupa yoghurt. 
Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya memproduksi keju saja, 
melainkan yoghurt juga. Kemudian perusahaan mengganti nama 
perusahaan menjadi “Rumah Yoghurt”. Penentuan lokasi pabrik 
sangat menentukan kelangsungan hidup perusahaan di masa 
yang akan datang. 

CV. Brawijaya Dairy Industry ini berlokasi di Jalan Raya 
Junrejo 1A, Junrejo, Kota Batu. Perusahaan memilih lokasi ini 
karena lokasi ini merupakan kompleks koperasi yang 
menampung susu dari para peternak, sehingga dapat 
mempermudah perolehan bahan baku dan juga dapat 
meminimalisir biaya karena tidak terdapat biaya transportasi 
untuk bahan baku. Pada CV. Brawijaya Dairy Industry tenaga 
kerja yang terdapat di perusahaan adalah tenaga kerja tetap, 
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tetapi hari kerja karyawan tersebut tidak setiap hari, dikarenakan 
produksi keju mozzarella yang make to order, sedangkan untuk 
proses pembuatan yoghurt perusahaan memanfaatkan tenaga 
kerja para mahasiswa yang sedang melakukan Praktek Kerja 
Lapang di sana. Jumlah tenaga kerja pada proses produksi 
adalah berjumlah 8 orang. Pada proses produksi keju, jumlah 
tenaga kerjanya adalah 5 orang dan untuk proses produksi 
yoghurt tenaga kerjanya berjumlah 3 orang. Lahan yang 
ditempati oleh CV. Brawijaya Dairy Industry menyewa kepada 
pihak KUD Mitra Bhakti Makmur. Luas area secara keseluruhan 
lebih kurang 1000 m2. Dalam CV. Brawijaya Dairy Industry 
terdapat 2 ruangan, yaitu ruangan pertama atau utama berukuran 
6×11 m, sedangkan ruangan yang kedua berukuran 4×11 m. 
Pada ruang utama dilengkapi peralatan produksi keju, dan 
refrigerator. Ruangan ini juga digunakan untuk membuat yoghurt. 
Pada ruangan yang kedua dimanfaatkan untuk tempat 
penyimpanan alat-alat yang digunakan. Pada proses 
produksinya, CV. Brawijaya Dairy Industry menggunakan energi 
untuk menggerakkan mesin dan peralatan produksinya berupa 
dengan listrik dan gas. Sumber energi listrik ini diperoleh dari 
Pembangkit Listrik Negara (PLN) daerah kota Batu, dan 
sedangkan gas didapatkan dengan membeli dari pihak lain. 

Produk yang dihasilkan oleh CV. Brawijaya Dairy Industry 
pertama kali adalah Yoghurt drink kemasan cup 140 ml dan Keju 
Mozzarella saja. Sampai dengan sekarang, produk yang 
diproduksi oleh CV. Brawijaya Dairy Industry antara lain, Plain 
Yoghurt, Yoghurt drink kemasan botol 250 ml, dan Yoghurt drink 
kemasan cup 140 ml. Produk yoghurt drink yang dihasilkan 
mempunyai beberapa varian rasa. Varian rasa yang digunakan 
antara lain leci, melon, strawberry, pisang, anggur, dan jambu. 
Pemasaran produk yoghurt meliputi Malang Raya, Kediri, dan 
Surabaya.  

4.2 Proses Produksi 

 Kapasitas produksi yoghurt di CV. Brawijaya Dairy Industry 
perhari,yaitu 300-400 cup per hari dengan ukuran 140 ml atau 
berkisar antara 50-60 L susu segar per hari. Yoghurt yang 
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diproduksi merupakan yoghurt drink bermerek “Freshgurt” 
dengan aneka varian rasa. Aliran proses produksi yoghurt dapat 
dilihat pada Lampiran 1 dan tahapan proses produksi yoghurt di 
CV. Brawijaya Dairy Industry sebagai berikut: 

1. Susu Sapi Segar 
Pasokan Susu sapi di CV. Brawijaya Dairy Industry di dapat 
dari KUD Mitra Bhakti Makmur. Susu sapi segar tidak 
dilakukan pengujian di CV. Brawijaya Dairy Industry. 
Pengujian terkait susu sapi segar telah dilakukan oleh pihak 
KUD Mitra Bhakti Makmur selaku pemasok bahan baku. 
Susu yang dipesan oleh CV. Brawijaya Dairy Industry 
adalah susu sapi segar dengan grade A atau yang memiliki 
kualitas utama.  

2. Pasteurisasi 
Susu segar selanjutnya dipasteurisasi dengan suhu 72 oC. 
Lama waktu untuk proses pasteurisasi sekitar 15 detik. 
Prinsip pasteurisasi adalah pemanasan produk dalam 
waktu yang singkat sampai mencapai kombinasi suhu dan 
waktu tertentu yang cukup untuk membunuh semua 
mikroorganisme patogen, tetapi hanya menyebabkan 
kerusakan sekecil mungkin terhadap produk akibat panas. 
Pasteurisasi dilakukan untuk membunuh bakteri yang ada 
pada susu. 

3. Pendinginan 
Setelah proses pasteurisasi dilakukan, suhu pada susu 
diturunkan hingga mencapai suhu 42 oC. Suhu ini 
merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri. 
Penurunan suhu bertujuan untuk memberikan kondisi 
optimal bagi pertumbuhan bakteri serta bakteri yang akan 
ditambahkan tidak mati. 

4. Inokulasi 
Proses selanjutnya adalah susu dipindahkan dalam toples 
berukuran besar yang dapat memuat 13 L susu. Inokulasi 
atau penambahan starter pada CV. Brawijaya Dairy 
Industry adalah sebanyak 2% dari total susu yang 
digunakan. Bakteri yang digunakan yaitu Lactobacillus 
bulgaricus dan Streptococcus themrmophlus. Selama 
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proses inokulasi dilakukan, terdapat pula proses lain yaitu 
proses aseptik yang bertujuan untuk meminimalisir 
kontaminasi. Proses aseptik dilakukan dengan menyalakan 
api pada bunsen disekitar meja produksi. Hal ini dilakukan 
mengingat ruangan produksi di CV. Brawijaya Dairy 
Industry belum memenuhi standar. Selain itu, proses 
aseptik pada peralatan produksi dilakukan dengan cara 
pembersihan dengan alkohol secara merata pada semua 
peralatan produksi yoghurt. 

5. Inkubasi 
Inkubasi dilakukan dalam suhu ruang selama 48 jam. 
Proses inkubasi dengan suhu ruang sangat beresiko, 
mengingat area kota Batu yang bersuhu rendah. 
Kegagalan inkubasi karena ketidakstabilan suhu pernah 
terjadi di CV. Brawijaya Dairy Industry. Akan tetapi, hal ini 
dapat diatasi. Apabila suhu terlalu rendah, maka akan 
terjadi inkubasi yang berlebih. Inkubasi berlebih 
memberikan perbedaan rasa namun tidak signifikan 
sehingga dapat diatasi sehingga bisa dipasarkan. 

6. Penyaringan dan Penambahan Bahan Pendukung (Air, 
Perasa, dan Pewarna) 
Setelah proses inkubasi, maka dihasilkan yoghurt plain. 
Yoghurt plain terlebih dahulu diaduk karena setelah proses 
inkubasi akan terdapat endapan yang tidak tercampur. 
Setelah itu, dilakukan proses penyaringan. Penyaringan 
dilakukan untuk memperbaiki tekstur yoghurt agar lebih 
lembut. Setelah disaring, ditambahkan bahan pendukung 
lainnya yaitu air, perasa, dan pewarna. Pada proses ini juga 
dilakukan proses aseptik dengan api. 

7. Pengadukan 
Setelah proses penyaringan dan penambahan bahan 
pendukung, maka dilakukan proses selanjutnya yaitu 
pengadukan. Sebelum proses pengadukan, ditambakan 
bahan pendukung lainnya yaitu stabilizer. Stabilizer ini 
berfungsi untuk membantu tekstur yoghurt agar lebih 
kental. 
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8. Pasteurisasi 
Selanjutnya, yoghurt yang telah tercampur bahan 
pendukung lainnya dipasteurisasi lagi. Pasteurisasi 
dilakukan untuk bertujuan menghomogenkan bahan 
pendukung yang ditambahkan. Suhu pasteurisasi yang 
digunakan sekitar 71 oC dilakukan sesuai suhu gelatinisasi 
stabilizer yaitu berkisar antara 70-80 oC. Saat suhu 
mencapai 60 oC, ditambahkan gula yang berfungsi sebagai 
pemanis. 

9. Pengemasan 
Proses pengemasan dilakukan secara manual dengan 
mesin Cup Sealer. Pengemasan yoghurt dikemas dalam 
cup berukuran 140 ml dengan merek produk “Freshgurt”. 
Pemberian stiker merek produk pada kemasan dilakukan 
secara manual.   

4.3 Hasil Perhitungan Produktivitas Dengan Metode 
American Productivity Center (APC) 

4.3.1 Analisis Perhitungan Produktivitas  

Pengolahan data dan perhitungan produktivitas CV. 
Brawijaya Dairy Industry secara detail terdapat pada Lampiran 3 
dan Lampiran 4. Perhitungan produktivitas memerlukan periode 
dasar sebagai pembanding untuk periode berikutnya. Pada 
perhitungan produktivitas CV. Brawijaya Dairy Industry ini 
menggunakan periode dasar bulan Januari 2017, karena 
diasumsikan bahwa pada bulan Januari memiliki tingkat 
produktivitas yang stabil dan tidak terjadi peristiwa besar yang 
menyangkut masalah ekonomi sehingga produktivitas untuk 
periode dasar. 

4.3.1.1 Indeks Produktivitas Bahan Baku 

Perhitungan indeks produktivitas ini terdiri dari perhitungan 
indeks produktivitas parsial dan indeks produktivitas total. Indeks 
produktivitas bahan baku dapat dikatakan tinggi apabila memiliki 
nilai hasil di atas periode dasar atau di atas 100, dan dapat 
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dikatakan rendah apabila nilai hasilnya di bawah periode dasar 
atau dibawah 100. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan 
indeks produktivitas bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.1, 
sedangkan grafik yang menunjukkan peningkatan atau 
penurunan indeks produktivitas bahan baku dapat dilihat pada 
Gambar 4.1. 

Tabel 4.1 Indeks Produktivitas Bahan Baku Tahun 2017 

Bulan Indeks Produktivitas 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

100 
99,002 

108,592 
98,216 
99,002 
99,240 
99,892 

100,144 
98,706 
98,216 
98,216 

108,592 

(Sumber: data diolah, 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gambar 4.1 Grafik Indeks Produktivitas Bahan Baku Tahun 2017 

Dari Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa indeks produktivitas 
bahan baku cenderung berfluktuatif. Indeks produktivitas bahan 
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baku dapat dikatakan kurang baik, karena beberapa indeks 
berada di bawah indeks periode dasar (di bawah 100) yaitu bulan 
Februari (99,002), April (98,216), Mei (99,002), Juni (99,240), Juli 
(99,892), September (98,706), Oktober (98,216), dan November 
(98,216). Indeks produktivitas bahan baku berfluktuasi 
disebabkan oleh ketidakseragaman penggunaan bahan baku 
dalam setiap bulannya atau setiap periode. Hal tersebut 
disebabkan semakin banyak bahan baku yang digunakan untuk 
proses produksi maka akan berpengaruh terhadap biaya bahan 
baku yang semakin tinggi.  

Indeks produktivitas bahan baku tertinggi (di atas 100) terjadi 
dicapai pada bulan Maret dan Desember (108,592) serta terjadi 
peningkatan indeks produktivitas sebesar 8,592. Hal ini 
mengindikasikan bahwa penggunaan bahan baku untuk produksi 
sudah efektif dan sesuai dengan output yang dihasilkan. 
Peningkatan indeks ini juga dipengaruhi oleh tingginya volume 
penjualan produk yang cukup tinggi yang linier dengan volume 
produksinya. Indek produktivitas bahan baku mengalami 
penurunan produktivitas yang terjadi pada bulan Februari, April, 
Mei, Juni, Juli, September, Oktober, dan November. Indeks 
produktivitas terendah terjadi pada bulan April, Oktober, dan 
November yaitu dengan nilai sebesar 98,268 dan mengalami 
penurunan indeks produktivitas sebesar 1,732. Penurunan 
indeks produktivitas ini mengindikasikan bahwa penggunaan 
bahan baku kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 
pengawasan dalam mengendalikan penggunaan bahan baku 
dalam proses produksi pada periode tersebut. Selain itu, 
penurunan ini juga dipengaruhi oleh naik dan turunnya volume 
penjualan. Menurut Yasin (2004), ketidakmampuaan perusahaan 
dalam mengoptimalkan material yang ada dapat mengakibatkan 
turunnya produktivitas. 

4.3.1.2 Indeks Prouktivitas Tenaga Kerja   

Perhitungan indeks produktivitas ini terdiri dari perhitungan 
indeks produktivitas parsial dan indeks produktivitas total. Indeks 
produktivitas tenaga kerja dapat dikatakan tinggi apabila memiliki 
nilai hasil di atas periode dasar atau di atas 100, dan dapat 
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dikatakan rendah apabila nilai hasilnya di bawah periode dasar 
atau dibawah 100. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan 
indeks produktivitas tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 4.2, 
sedangkan grafik yang menunjukkan peningkatan atau 
penurunan indeks produktivitas tenaga kerja dapat dilihat pada 
Gambar 4.2. 
 
Tabel 4.2 Indeks Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2017 

Bulan Indeks Produktivitas 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli  
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

 100 
130,610 
148,825 
131,035 
130,610 
122,429 
99,244 

127,317 
130,610 
131,035 
131,035 
148,825 

(Sumber: data diolah, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Indeks Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2017 

 Dari Gambar 4.2, dapat dilihat bahwa indeks produktivitas 
tenaga kerja pada bulan Januari hingga Desember 2017 relatif 
stabil. Secara keseluruhan indeks produktivitas tenaga kerja 
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dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan hampir keseluruhan 
periode pengukuran pada tahun 2017 nilai indeksnya berada di 
atas atau lebih besar dari nilai indeks periode dasar (di atas 100). 
Walaupun pada bulan Juli indeks produktivitas mengalami 
penurunan. 
 Indeks produktivitas tenaga kerja yang mengalami fluktuasi 
penurunan produktivitas terjadi pada bulan Juli (99,244) dengan 
selisih indeks sebesar 0,756. Hal ini dikarenakan, pada bulan Juli 
terdapat libur hari raya Idul Fitri yang menyebabkan permintaan 
akan yoghurt cenderung menurun sehingga perusahaan sengaja 
menurunkan kapasitas produksinya. Selain itu, jumlah hari kerja 
pada bulan Juli juga lebih sedikit dibandingkan dengan bulan 
lainnya yang menyebabkan jumlah produksinya menurun, namun 
gaji yang diterima tenaga kerja jumlahnya tetap. Indeks 
produktivitas tenaga kerja yang mengalami peningkatan tertinggi 
(di atas 100) terjadi pada bulan Maret dan Desember (148,825) 
dengan selisih sebesar 48,825. Hal ini disebabkan oleh 
permintaan yoghurt cenderung mengalami peningkatan yang 
cukup tinggi di periode tersebut. Selain itu, peningkatan ini juga 
dipengaruhi oleh peningkatan volume penjualan yang cukup 
tinggi. Peningkatan indeks produktivitas ini mengindikasikan 
bahwa penggunaan input tenaga kerja untuk produksi efektif 
sesuai dengan linier output yang dihasilkan. Menurut Cristian dan 
Lena (2016), bahwa kenaikan produktivitas tenaga kerja dapat 
dipengaruhi oleh beberapa factor seperti pengurangan tenaga 
kerja, sikap mental berupa motivasi, disiplin kerja, etika kerja, 
pendidikan, keterampilan, tingkat penghasilan dan kesehatan, 
jaminan sosial, iklim kerja, sarana produksi, dan kesempatan 
berprestasi. 

4.3.1.3 Indeks Produktivitas Energi      

Perhitungan indeks produktivitas ini terdiri dari perhitungan 
indeks produktivitas parsial dan indeks produktivitas total. Indeks 
produktivitas energi dapat dikatakan tinggi apabila memiliki nilai 
hasil di atas periode dasar atau di atas 100, dan dapat dikatakan 
rendah apabila nilai hasilnya di bawah periode dasar atau 
dibawah 100. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan indeks 
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produktivitas energi dapat dilihat pada Tabel 4.3, sedangkan 
grafik yang menunjukkan peningkatan atau penurunan indeks 
produktivitas energi dapat dilihat pada Gambar 4.3. 
 
Tabel 4.3 Indeks Produktivitas Energi Tahun 2017 

Bulan Indeks Produktivitas 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli  
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

100 
90,125 
98,237 
88,210 
86,797 

105,819 
106,466 
84,727 
87,893 
87,129 
88,109 
98,291 

(Sumber: data diolah, 2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Grafik Indeks Produktivitas Energi Tahun 2017 

Dari Gambar 4.3, dapat dilihat bahwa indeks produktivitas 
energi dari bulan Januari hingga Desember 2017 cenderung 
fluktuatif. Indeks produktivitas energi dapat dikatakan masih jauh 
dari kata baik, karena beberapa indeks berada di bawah indeks 
periode dasar (di bawah 100) yaitu bulan Februari (90,125), 
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Maret (98,237), April (88,210), Mei (86,797), Agustus (84,727), 
September (87,893), Oktober (87,129), November (88,109), dan 
Desember (98,237). Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan 
input energi kurang efektif dalam menghasilkan output yang 
diinginkan. 

Indeks produktivitas energi mengalami fluktuasi penurunan 
paling rendah terjadi pada bulan Agustus (84,727) dengan selisih 
sebesar 15,273. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh 
pemakaian energi yaitu listrik dan gas yang tinggi sehingga 
menyebabkan biaya yang dikeluarkan energi menjadi semakin 
tinggi. Indeks produktivitas energi tertinggi terjadi pada bulan Juli 
(106,466). Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan energi 
pada proses produksi efektif dalam menghasilkan output. 
Peningkatan produktivitas terjadi karena pemakaian energi yang 
dikeluarkan pada periode tersebut sesuai dengan volume 
produksi terhadap output yang dihasilkan. Menurut Karl dan Ray 
(2007), semakin meningkatnya biaya energi dapat menyebabkan 
penurunan produktivitas apabila diikuti demhan peningkatan 
output yang dihasilkan.  

4.3.1.4 Indeks Produktivitas Penyusutan 

Perhitungan indeks produktivitas ini terdiri dari perhitungan 
indeks produktivitas parsial dan indeks produktivitas total. Indeks 
produktivitas penyusutan dapat dikatakan tinggi apabila memiliki 
nilai hasil di atas periode dasar atau di atas 100, dan dapat 
dikatakan rendah apabila nilai hasilnya di bawah periode dasar 
atau dibawah 100. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan 
indeks produktivitas penyusutan dapat dilihat pada Tabel 4.4, 
sedangkan grafik yang menunjukkan peningkatan atau 
penurunan indeks produktivitas penyusutan dapat dilihat pada 
Gambar 4.4. 
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Tabel 4.4 Indeks Produktivitas Penyusutan Tahun 2017 
Bulan Indeks Produktivitas 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli  
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

100 
130,610 
148,825 
131,035 
130,610 
122,429 
99,244 

127,317 
130,610 
131,035 
131,035 
148,825 

(Sumber: data diolah, 2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 4.4 Grafik Indeks Produktivitas Penyusutan Tahun 2017 

 Dari Gambar 4.4, dapat dilihat bahwa indeks produktivitas 
penyusutan dari periode bulan Januari hingga Desember 2017 
cenderung stabil. Secara keseluruhan indeks produktivitas 
penyusutan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan hampir 
keseluruhan periode pengukuran produktivitas pada tahun 2017 
nilai indeksnya berada di atas atau lebih besar dari nilai indeks 
periode dasar (di atas 100). Walaupun pada bulan Juli indeks 
produktivitas mengalami penurunan. 
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 Indeks produktivitas penyusutan yang mengalami fluktuasi 
penurunan produktivitas terjadi pada bulan Juli (99,244) dengan 
selisih indeks sebesar 0,756. Hal ini dikarenakan, pada bulan Juli 
volume penjualan output cenderung menurun yang disebabkan 
oleh permintaan akan yoghurt cenderung menurun sehingga 
perusahaan sengaja menurunkan kapasitas produksinya. Selain 
itu, penurunan indeks penyusutan ini dipengaruhi oleh kurangnya 
perawatan yang dilakukan pada mesin dan alat yang digunakan 
dalam proses produksi. Indeks produktivitas tenaga kerja yang 
mengalami peningkatan tertinggi (di atas 100) terjadi pada bulan 
Maret dan Desember (148,825) dengan selisih sebesar 48,825. 
Hal ini disebabkan oleh permintaan yoghurt cenderung 
mengalami peningkatan yang cukup tinggi di periode tersebut. 
Selain itu, peningkatan ini juga dipengaruhi oleh peningkatan 
volume penjualan yang cukup tinggi. Peningkatan indeks 
produktivitas ini mengindikasikan bahwa penggunaan input 
tenaga kerja untuk produksi efektif sesuai dengan linier output 
yang dihasilkan.  

4.3.1.5 Indeks Produktivitas Total 

Perhitungan indeks produktivitas ini terdiri dari perhitungan 
indeks produktivitas parsial dan indeks produktivitas total. Indeks 
produktivitas total dapat dikatakan tinggi apabila memiliki nilai 
hasil di atas periode dasar atau di atas 100, dan dapat dikatakan 
rendah apabila nilai hasilnya di bawah periode dasar atau 
dibawah 100. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan indeks 
produktivitas total dapat dilihat pada Tabel 4.5, sedangkan grafik 
yang menunjukkan peningkatan atau penurunan indeks 
produktivitas total dapat dilihat pada Gambar 4.5. 
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Tabel 4.5 Indeks Produktivitas Total Tahun 2017 
Bulan Indeks Produktivitas 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli  
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

100 
108,392 
120,260 
107,814 
108,117 
107,341 
99,984 

107,817 
108,010 
107,724 
107,805 
120,265 

(Sumber: data diolah, 2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.5 Grafik Indeks Produktivitas Total Tahun 2017 

  Dari Gambar 4.5, dapat dilihat bahwa indeks produktivitas 
total dari periode bulan Januari hingga Desember 2017 
cenderung stabil. Secara keseluruhan indeks produktivitas total 
tahun 2017 dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan hampir 
keseluruhan periode pengukuran produktivitas pada tahun 2017 
nilai indeksnya berada di atas atau lebih besar dari nilai indeks 
periode dasar (di atas 100). Walaupun pada bulan Juli indeks 
produktivitas mengalami penurunan. 
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 Indeks produktivitas total yang mengalami fluktuasi 
penurunan produktivitas terjadi pada bulan Juli (99,984) dengan 
selisih indeks sebesar 0,016. Hal ini dikarenakan, pada bulan Juli 
terdapat libur hari raya Idul Fitri yang menyebabkan permintaan 
akan yoghurt cenderung menurun sehingga perusahaan sengaja 
menurunkan kapasitas produksinya. Selain itu, jumlah hari kerja 
pada bulan Juli juga lebih sedikit dibandingkan dengan bulan 
lainnya yang menyebabkan jumlah produksinya menurun. Indeks 
produktivitas total yang mengalami peningkatan tertinggi (di atas 
100) terjadi pada bulan Desember (120,265) dengan selisih 
sebesar 20,265. Hal ini disebabkan oleh permintaan yoghurt 
cenderung mengalami peningkatan yang cukup tinggi di periode 
tersebut. Selain itu, peningkatan ini juga dipengaruhi oleh 
peningkatan volume penjualan yang cukup tinggi. Peningkatan 
indeks produktivitas ini mengindikasikan bahwa penggunaan 
input tenaga kerja untuk produksi efektif sesuai dengan linier 
output yang dihasilkan. Menurut Blocher et al (2009), kenaikan 
produktivitas total dapat disebabkan penggunaan input yang 
cukup efektif dan efisien oleh perusahaan.  

4.3.2 Analisis Perhitungan Profitabilitas  

Pengolahan data dan perhitungan profitabilitas CV. 
Brawijaya Dairy Industry secara detail terdapat pada Lampiran 3 
dan Lampiran 5. Perhitungan profitabilitas memerlukan periode 
dasar sebagai pembanding untuk periode berikutnya. Pada 
perhitungan profitabilitas CV. Brawijaya Dairy Industry ini 
menggunakan periode dasar bulan Januari 2017, karena 
diasumsikan bahwa pada bulan Januari memiliki tingkat 
produktivitas yang stabil dan tidak terjadi peristiwa besar yang 
menyangkut masalah ekonomi sehingga produktivitas untuk 
periode dasar. 

4.3.2.1 Indeks Profitabilitas Bahan Baku 

Perhitungan indeks profitabilitas ini terdiri dari perhitungan 
indeks profitabilitas parsial dan indeks profitabilitas total. Indeks 
profitabilitas bahan baku dapat dikatakan tinggi apabila memiliki 
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nilai hasil di atas periode dasar atau di atas 100, dan dapat 
dikatakan rendah apabila nilai hasilnya di bawah periode dasar 
atau dibawah 100. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan 
indeks profitabilitas bahan baku dapat dilihat pada Tabel 4.6, 
sedangkan grafik yang menunjukkan peningkatan atau 
penurunan indeks profitabilitas bahan baku dapat dilihat pada 
Gambar 4.6. 

 
Tabel 4.6 Indeks Profitabilitas Bahan Baku Tahun 2017 

Bulan Indeks Profitabilitas 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli  
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

100 
99,002 

108,592 
98,216 
99,002 
99,240 
96,339 
96,717 
95,421 
94,956 
94,956 

105,062 

(Sumber: data diolah, 2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

     Gambar 4.6 Grafik Indeks Profitabilitas Bahan Baku Tahun 2017 
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Dari Gambar 4.6, dapat dilihat bahwa indeks profitabilitas 
bahan baku dari periode bulan Januari hingga Desember 2017 
cenderung mengalami fluktuatif. Indeks profitabilitas bahan baku 
dapat dikatakan kurang baik, dikarenakan beberapa nilai indeks 
berada di bawah indeks periode dasar (di bawah 100) yaitu bulan 
Februari (99,002), April (98,216), Mei (99,002), Juni (99,240), Juli 
(96,339), September (95,421), Oktober (94,958), dan November 
(94,958). Indeks profitabilitas bahan baku berfluktuasi 
disebabkan oleh ketidakseragaman penggunaan bahan baku 
dalam setiap bulannya atau setiap periode. Hal tersebut 
disebabkan semakin banyak bahan baku yang digunakan untuk 
proses produksi maka akan berpengaruh terhadap biaya bahan 
baku yang semakin tinggi. 

  Indeks profitabilitas bahan baku yang mengalami penurunan 
profitabilitas terjadi pada bulan Oktober dan November (94,958) 
dengan selisih sebesar 5,042. Hal ini dikarenakan pada periode 
tersebut terjadi karena harga bahan baku pada periode bulan Juli 
hingga Desember mengalami kenaikan harga. Indeks 
profitabilitas bahan baku tertinggi terjadi pada periode bulan 
Maret (108,592) dengan selisih sebesar 8,592. Hal ini 
dikarenakan permintaan untuk yoghurt pada bulan tersebut 
meningkat sehingga pendapatannya juga mengalami 
peningkatan. Selain itu, pengeluaran untuk biaya bahan baku 
utama lebih kecil karena pada bulan Maret belum terjadi kenaikan 
harga bahan baku dibandingkan dengan pada periode bulan Juli 
hingga Desember yang mengalami kenaikan harga bahan baku. 
Menurut Yulianto dan Krista (2011), bahwa rendahnya 
profitabilitas material dapat disebabkan oleh beberapa faktor 
seperti kenaikan harga-harga material akibat inflasi serta 
pemilihan supplier yang tidak menentu.  

4.3.2.2  Indeks Profitabilitas Tenaga Kerja 

Perhitungan indeks profitabilitas ini terdiri dari perhitungan 
indeks profitabilitas parsial dan indeks profitabilitas total. Indeks 
profitabilitas tenaga kerja dapat dikatakan tinggi apabila memiliki 
nilai hasil di atas periode dasar atau di atas 100, dan dapat 
dikatakan rendah apabila nilai hasilnya di bawah periode dasar 
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atau dibawah 100. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan 
indeks profitabilitas tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 4.7, 
sedangkan grafik yang menunjukkan peningkatan atau 
penurunan indeks profitabilitas tenaga kerja dapat dilihat pada 
Gambar 4.7. 
 
Tabel 4.7 Indeks Profitabilitas Tenaga Kerja Tahun 2017 

Bulan Indeks Profitabilitas 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli  
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

100 
130,610 
148,825 
131,035 
130,610 
122,429 
99,244 

127,317 
130,610 
131,035 
131,035 
148,825 

(Sumber: data diolah, 2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

           

    Gambar 4.7 Grafik Indeks Profitabilitas Tenaga Kerja Tahun 2017 
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 Dari Gambar 4.7, dapat dilihat bahwa indeks profitabilitas 
dari periode bulan Januari hingga Desember 2017 relatif stabil. 
Secara keseluruhan indeks profitabilitas tenaga kerja dapat 
dikatakan baik. Hal ini dikarenakan hampir keseluruhan periode 
pengukuran profitabilitas pada tahun 2017, nilai indeksnya 
berada di atas atau lebih besar dari nilai indeks periode dasar (di 
atas 100). Walaupun pada bulan Juli indeks produktivitas 
mengalami penurunan.  
 Indeks profitabilitas tenaga kerja yang mengalami fluktuasi 
penurunan profitabilitas terjadi pada bulan Juli (99,244) dengan 
selisih indeks sebesar 0,756. Hal ini dikarenakan, pada bulan Juli 
terdapat libur hari raya Idul Fitri yang menyebabkan permintaan 
akan yoghurt cenderung menurun sehingga perusahaan sengaja 
menurunkan kapasitas produksinya. Selain itu, jumlah hari kerja 
pada bulan Juli juga lebih sedikit dibandingkan dengan bulan 
lainnya yang menyebabkan jumlah produksinya menurun, namun 
gaji yang diterima tenaga kerja jumlahnya tetap. Indeks 
profitabilitas tenaga kerja yang mengalami peningkatan tertinggi 
(di atas 100) terjadi pada bulan Maret dan Desember (148,825) 
dengan selisih sebesar 48,825. Hal ini disebabkan oleh 
permintaan yoghurt cenderung mengalami peningkatan yang 
cukup tinggi di periode tersebut. Selain itu, peningkatan ini juga 
dipengaruhi oleh peningkatan volume penjualan yang cukup 
tinggi. Menurut Hariastuti (2013), bahwa perusahaan perlu 
melakukan analisis terhadap kebutuhan serta penggunaan 
tenaga kerja dalam mencapai profitabilitas yang optimal. Hal ini 
bertujuan untuk menciptakan efesiensi penggunaan tenaga kerja 
serta meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. 

4.3.2.3 Indeks Profitabilitas Energi 

Perhitungan indeks profitabilitas ini terdiri dari perhitungan 
indeks profitabilitas parsial dan indeks profitabilitas total. Indeks 
profitabilitas energi dikatakan tinggi apabila memiliki nilai hasil di 
atas periode dasar atau di atas 100, dan dapat dikatakan rendah 
apabila nilai hasilnya di bawah periode dasar atau dibawah 100. 
Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan indeks profitabilitas 
energi dapat dilihat pada Tabel 4.8, sedangkan grafik yang 



48 
 

menunjukkan peningkatan atau penurunan indeks profitabilitas 
energi dapat dilihat pada Gambar 4.8. 

 
Tabel 4.8 Indeks Profitabilitas Energi Tahun 2017 

Bulan Indeks Profitabilitas 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli  
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

100 
87,561 
97,007 
85,559 
84,189 

103,001 
103,604 
82,186 
85,298 
84,508 
82,235 
91,733 

(Sumber: data diolah, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Gambar 4.8 Grafik Indeks Profitabilitas Energi Tahun 2017 

Dari Gambar 4.8, dapat dilihat bahwa indeks profitabilitas 
energi dari bulan Januari hingga Desember 2017 cenderung 
fluktuatif. Indeks profitabilitas energi dapat dikatakan masih jauh 
dari kata baik, karena beberapa nilai indeks berada di bawah 
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indeks periode dasar (di bawah 100) yaitu bulan Februari 
(87,561), Maret (97,007), April (85,559), Mei (84,189), Agustus 
(82,186), September (85,298), Oktober (84,508), November 
(82,235), dan Desember (91,733). Secara umum, fluktuasi indeks 
profitabilitas energi terjadi karena kenaikan harga Tarif Dasar 
Listrik (TDL) dan harga gas elpiji.  

Indeks profitabilitas energi mengalami fluktuasi penurunan 
paling rendah terjadi pada bulan Agustus (82,186) dengan selisih 
sebesar 17,814. Hal ini terjadi karena kenaikan harga Tarif Dasar 
Listrik (TDL) dari periode bulan Januari sebesar Rp. 1.364,86 
menjadi Rp. 1.467,28 pada periode bulan Februari hingga 
Desember. Selain itu juga gas elpiji yang harga awal pada 
periode bulan Januari hingga Oktober sebesar Rp. 145.000 
menjadi Rp. 155.000 dari periode bulan November dan 
Desember. Indeks profitabilitas energi tertinggi terjadi pada bulan 
Juli (103,603). Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan 
energi pada proses produksi efisien dalam menghasilkan output. 
Peningkatan profitabilitas terjadi karena pemakaian energi yang 
dikeluarkan pada periode tersebut sesuai dengan volume 
produksi terhadap output yang dihasilkan sehingga biaya yang 
dikeluarkan untuk energi menjadi rendah. Menurut Satri dan 
Gugup (2009), bahwa rendahnya profitabilitas utilitas disebabkan 
oleh kenaikan harga-harga utilitas seperti listrik, air, dan lain 
sebagainya. Masalah pengalokasian biaya utilitas merupakan 
masalah penting karena mempengaruhi laba yang dihasilkan 
suatu perusahaan. Utilitas tetap mempengaruhi pendapatan jika 
tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. 

4.3.2.4  Indeks Profitabilitas Penyusutan 

Perhitungan indeks profitabilitas ini terdiri dari perhitungan 
indeks profitabilitas parsial dan indeks profitabilitas total. Indeks 
profitabilitas penyusutan dikatakan tinggi apabila memiliki nilai 
hasil di atas periode dasar atau di atas 100, dan dapat dikatakan 
rendah apabila nilai hasilnya di bawah periode dasar atau 
dibawah 100. Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan indeks 
profitabilitas penyusutan dapat dilihat pada Tabel 4.9, sedangkan 



50 
 

grafik yang menunjukkan peningkatan atau penurunan indeks 
profitabilitas penyusutan dapat dilihat pada Gambar 4.9. 
 
Tabel 4.9 Indeks Profitabilitas Penyusutan Tahun 2017 

Bulan Indeks Profitabilitas 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli  
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

100 
130,610 
148,825 
131,035 
130,610 
122,429 
99,244 

127,317 
130,610 
131,035 
131,035 
148,825 

(Sumber: data diolah, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Gambar 4.9 Grafik Indeks Profitabilitas Penyusutan Tahun 2017 

Dari Gambar 4.9, dapat dilihat bahwa indeks profitabilitas 
penyusutan dari periode bulan Januari hingga Desember 2017 
cenderung stabil. Secara keseluruhan indeks profitabilitas 
penyusutan dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan hampir 
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keseluruhan periode pengukuran profitabilitas pada tahun 2017 
nilai indeksnya berada di atas atau lebih besar dari nilai indeks 
periode dasar (di atas 100). Walaupun pada bulan Juli indeks 
profitabilitas mengalami penurunan. 
 Indeks profitabilitas penyusutan yang mengalami fluktuasi 
penurunan profitabilitas terjadi pada bulan Juli (99,244) dengan 
selisih indeks sebesar 0,756. Hal ini dikarenakan, pada bulan Juli 
volume penjualan output cenderung menurun yang disebabkan 
oleh permintaan akan yoghurt cenderung menurun sehingga 
perusahaan sengaja menurunkan kapasitas produksinya. Selain 
itu, penurunan indeks penyusutan ini dipengaruhi oleh kurangnya 
perawatan yang dilakukan pada mesin dan alat yang digunakan 
dalam proses produksi serta jam kerja mesin lebih banyak. 
Indeks profitabilitas penyusutan yang mengalami peningkatan 
tertinggi (di atas 100) terjadi pada bulan Maret dan Desember 
(148,825) dengan selisih sebesar 48,825. Hal ini disebabkan oleh 
permintaan yoghurt cenderung mengalami peningkatan yang 
cukup tinggi di periode tersebut. Selain itu, peningkatan ini juga 
dipengaruhi oleh peningkatan volume penjualan yang cukup 
tinggi. Menurut Sutanto (2008), meningkatnya jam kerja melebihi 
perkiraan juga akan merugikan perusahaan. Kecepatan dan 
ketepatan dalam proses produksi sangat penting sehingga dapat 
diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, 
perusahaan harus meminimalkan total waktu proses produksi 
sehingga laba yang diterima perusahaan akan meningkat. 

4.3.2.5 Indeks Profitabilitas Total 

Perhitungan indeks profitabilitas ini terdiri dari perhitungan 
indeks profitabilitas parsial dan indeks profitabilitas total. Indeks 
profitabilitas total dikatakan tinggi apabila memiliki nilai hasil di 
atas periode dasar atau di atas 100, dan dapat dikatakan rendah 
apabila nilai hasilnya di bawah periode dasar atau dibawah 100. 
Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan indeks profitabilitas 
total dapat dilihat pada Tabel 4.10, sedangkan grafik yang 
menunjukkan peningkatan atau penurunan indeks profitabilitas 
total dapat dilihat pada Gambar 4.10. 
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Tabel 4.10 Indeks Profitabilitas Total Tahun 2017 
Bulan Indeks Profitabilitas 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli  
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

100 
108,182 
120,158 
107,589 
107,888 
107,177 
97,806 

105,320 
105,548 
105,264 
105,065 
117,237 

(Sumber: data primer diolah, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          
Gambar 4.10 Grafik Indeks Profitabilitas Total Tahun 2017 

Dari Gambar 4.10, dapat dilihat bahwa indeks profitabilitas 
total dari periode bulan Januari hingga Desember 2017 
cenderung stabil. Secara keseluruhan indeks profitabilitas total 
tahun 2017 dapat dikatakan baik. Hal ini dikarenakan hampir 
keseluruhan periode pengukuran profitabilitas pada tahun 2017 
nilai indeksnya berada di atas atau lebih besar dari nilai indeks 
periode dasar (di atas 100). Walaupun pada bulan Juli indeks 
profitabilitas mengalami penurunan. 
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 Indeks profitabilitas total yang mengalami fluktuasi 
penurunan profitabilitas terjadi pada bulan Juli (97,806) dengan 
selisih indeks sebesar 2,194. Hal ini dikarenakan, pada bulan Juli 
terdapat libur hari raya Idul Fitri yang menyebabkan permintaan 
akan yoghurt cenderung menurun sehingga perusahaan sengaja 
menurunkan kapasitas produksinya serta terdapatnya kenaikan 
harga pada bahan baku. Selain itu, jumlah hari kerja pada bulan 
Juli juga lebih sedikit dibandingkan dengan bulan lainnya yang 
menyebabkan jumlah produksinya menurun tetapi gaji yang 
dikeluarkan untuk tenaga kerja nilainya tetap. Indeks profitabilitas 
total yang mengalami peningkatan tertinggi (di atas 100) terjadi 
pada bulan Maret (120,158) dengan selisih sebesar 20,158. Hal 
ini disebabkan oleh permintaan yoghurt cenderung mengalami 
peningkatan yang cukup tinggi di periode tersebut. Selain itu, 
peningkatan ini juga dipengaruhi oleh peningkatan volume 
penjualan yang cukup tinggi. Menurut Yulianto dan Krista (2011), 
bahwa penurunan profitabilitas total dapat terjadi oleh kenaikan 
biaya-biaya input yang digunakan oleh perusahaan yang tidak 
diimbangi dengan output yang dihasilkan. 

4.3.3 Analisis Perhitungan Indeks Perbaikan Harga 

Indeks perbaikan harga menunjukkan perubahan dalam 
harga output perusahaan terhadap biaya input. Dari hasil 
perhitungan indeks produktivitas berdasarkan harga konstan dan 
indeks profitabilitas berdasarkan harga yang berlaku, maka dapat 
ditentukan indeks perbaikan harga yang merupakan rasio 
perbandingan antara indeks profitabilitas (IPF) dengan indeks 
produktivitas (IP). Hasil perhitungan indeks perbaikan harga 
dapat dilihat pada Tabel 4.11 dan perhitungan secara detail 
dapat dilihat pada Lampiran 6. 
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Tabel 4.11 Indeks Perbaikan Harga CV. Brawijaya Dairy Industry 2017 

Bulan 
 

Indeks Perbaikan Harga 

Bahan 
Baku 

Upah 
Tenaga 
Kerja 

Energi Penyusutan Total 

Januari 
Februari 
Maret 
April 
Mei 
Juni 
Juli 
Agustus 
September 
Oktober 
November 
Desember 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

0,967 
0,966 
0,967 
0,967 
0,967 
0,968 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
0,972 
0,988 
0,970 
0,970 
0,973 
0,973 
0,970 
0,971 
0,970 
0,933 
0,935 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
0,998 
0,999 
0,998 
0,998 
0,999 
0,978 
0,977 
0,977 
0,977 
0,975 
0,975 

(Sumber: Data diolah, 2019) 

    
 Dari Tabel 4.11, dapat dilihat bahwa indeks perbaikan harga 
bahan baku dari periode bulan Januari sampai dengan bulan Juni 
konstan pada angka 1. Hal ini menunjukkan bahwa indeks 
profitabilitas dan indeks produktivitas nilai indeksnya sama. 
Sedangkan pada periode bulan Juli sampai dengan bulan 
Desember indeks perbaikan harga berada pada angka dibawah 
1 yaitu antara 0,966-0,968. Hal ini dikarenakan indeks 
produktivitas bhan baku pada periode bulan Juli sampai dengan 
bulan Desember lebih besar daripada indeks profitabilitas bahan 
baku yang berarti bahwa harga Perbandingan harga output 
yoghurt terhadap biaya input bahan baku selama periode 
pengukuran buruk karena tidak ada perubahan harga output akan 
tetapi terjadi kenaikan harga dari biaya input. Langkah yang perlu 
dilakukan perusahaan adalah dengan meningkatkan hasil 
produksi dan mengurangi biaya input dengan menghemat 
penggunaan bahan baku. Demikian pula dengan indeks 
perbaikan harga tenaga kerja, karena tidak terjadinya 
peningkatan dan penurunan pada indeks profitabilitas dan indeks 
produktivitasnya sehingga nilai indeks perbaikan harga upah 
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tenaga kerja konstan setiap bulannya di angka 1. Ini dikarenakan 
upah tenaga kerja yang dikeluarkan setiap bulannya sama. 
 Kemudian, indeks perbaikan harga energi untuk setiap 
bulannya berada dibawah 1 kecuali bulan januari karena bulan ini 
sebagai periode dasar. Penyebab indeks perbaikan harga energi 
dibawah 1 karena indeks produktivitas lebih besar daripada 
indeks profitabilitasnya yang berarti bahwa harga Perbandingan 
harga output yoghurt terhadap biaya input energi selama periode 
pengukuran buruk karena tidak ada perubahan harga output akan 
tetapi terjadi kenaikan harga dari biaya input energi. Sedangkan 
untuk indeks perbaikan harga penyusutan konstan pada angka 1, 
karena biaya penyusutan sama setiap bulannya sehingga indeks 
profitabilitas dan indeks produktivitasnya sama besar. 
Selanjutnya, indeks perbaikan harga input total tidak berbeda 
jauh dengan indeks perbaikan harga bahan baku dan energi. 
Indeks perbaikan harga input total pada periode bulan Februari 
sampai dengan Desember dibawah 1 (bulan Januari) yaitu 
berkisar diantara 0,975-0,999. Hal ini menunjukkan bahwa indeks 
profitabilitas lebih rendah daripada indeks produktivitasnya. 
Langjah yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan 
melakukan peningkatan jumlah produksi dan mengurangi biaya 
input dengan cara menghemat penggunaan bahan baku dan 
menghemat penggunaan energy. 

4.4 Evaluasi Produktivitas dan Profitabilitas 

 Berdasarkan data pengukuran yang telah dianalisis dan hasil 
wawancara, terdapat faktor-faktor  yang mengakibatkan 
rendahnya produktivitas dan profitabilitas, yaitu: 

1. Produktivitas 

 Berdasarkan Gambar 4.11, beberapa penyebab 
produktivitas CV. Brawijaya Dairy Industry rendah adalah dari 
faktor bahan baku, tenaga kerja, energi, dan penyusutan. 
Pertama, dari faktor bahan baku yaitu kurangnya pengawasan 
dalam penggunaan bahan baku dan ketidakseragaman 
penggunaan bahan baku dalam setiap periode. Kedua, dari faktor 
tenaga kerja yaitu jam kerja yang berkurang yang disebabkan 
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oleh adanya momen tertentu yaitu libur lebaran Idul Fitri yang 
menyebabkan pengurangan kapasitas produksi. Ketiga, dari 
faktor energi yaitu pemborosan penggunaan mesin. Hal ini 
disebabkan waktu standby mesin yang mengakibatkan biaya 
energi juga semakin tinggi. Dan Keempat, dari faktor penyusutan 
yaitu kurangnya perawatan mesin yang dilakukan. Kurangnya 
perawatan mesin mengakibatkan penurunan performa dari mesin 
tersebut dalam memproduksi output. 

 

Gambar 4.11 Diagram Fishbone Produktivitas 

 

2. Profitabilitas     

 Berdasarkan Gambar 4.12, beberapa penyebab 
produktivitas CV. Brawijaya Dairy Industry rendah adalah dari 
faktor bahan baku, tenaga kerja, energi, dan penyusutan. 
Pertama, dari faktor bahan baku yaitu terjadinya kenaikan harga 
bahan baku. Kedua, dari faktor tenaga kerja yaitu jam kerja yang 
berkurang yang disebabkan oleh adanya momen tertentu yaitu 
libur lebaran Idul Fitri yang menyebabkan pengurangan kapasitas 
produksi. Ketiga, dari faktor energi yaitu terjadinya kenaikan 
biaya-biaya energi seperti Tarif Dasar Listrik (TDL) dan Harga 
gas elpiji. Dan Keempat, dari faktor penyusutan yaitu kurangnya 
perawatan mesin yang dilakukan. Kurangnya perawatan mesin 
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mengakibatkan penurunan performa dari mesin tersebut dalam 
memproduksi output. 

 

Gambar 4.12 Diagram Fishbone Profitabilitas 

4.5 Perencanaan Peningkatan Produktivitas dan 
Profitabilitas 

 Berdasarkan evaluasi produktivitas dan profitabilitas, 
terdapat faktor-faktor yang sangat mempengaruhi dalam usaha 
meningkatan produktivitas dan profitabilitas sesuai dengan input 
yang dimiliki perusahaan. Peningkatan produktivitas dan 
profitabilitas, yaitu: 

1. Produktivitas 

 Perencanaan peningkatan produktivitas terhadap input yang 
dimiliki perusahaan yaitu bahan baku, tenaga kerja, energi, dan 
penyusutan. Pertama, peningkatan produktivitas bahan baku 
dapat dilakukan dengan cara kontrol atau mengendalikan bahan 
baku yang dikirimkan supplier dan pengendalian bahan baku 
yang digunakan dalam proses produksi. Dengan dilakukan 
pengontrolan terhadap supplier dan proses produksi dapat 
meminimalkan kesalah dalam penggunaan bahan baku. Kedua, 
peningkatan produktivitas pada faktor tenaga kerja yaitu dengan 
cara memberikan motivasi kerja dan pelatihan kerja yang dapat 
meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Hal ini dapat 
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berdampak pada semakin baiknya pekerjaan yang dilakukan 
sehingga dapat meningkat produktivitas perusahaan. Ketiga, 
peningkatan produktivitas dari faktor energi yaitu dengan cara 
melakukan penghematan dalam penggunaan energi berupa 
listrik dan gas. Selain itu, mematikan semua mesin produksi 
ketika sedang tidak digunakan sehingga dapat meminimalka 
penggunaan energi yang tidak diperlukan. Dan keempat, 
peningktan produktivitas dari faktor penyusutan yaitu dapat 
dilakukan dengan melakukan jadwal perawatan mesin sehingga 
dapat menjaga performa dari mesin tersebut. Dengan dilakukan 
perawatan mesin yang rutin dapat berdampak pada peningkatan 
proses produksi sehingga dapat menghasil output yang 
diharapkan. 

2. Profitabilitas       

   Perencanaan peningkatan profitabilitas terhadap input yang 
dimiliki perusahaan yaitu bahan baku, tenaga kerja, energi, dan 
penyusutan. Pertama, peningkatan profitabilitas dari faktor bahan 
baku yaitu dapat dilakukan dengan cara membina kerja sama 
yang baik dengan supplier sehingga perusahaan bisa 
mendapatkan harga yang terbaik dalam bahan baku. Selain itu, 
perusahaan harus melakukan market survey untuk mengecek 
harga di pasaran dan dibandingkan dengan harga yang diberikan 
oleh supplier. Apabila terjadi selisih harga yang signifikan antara 
harga pasar dan harga supplier, maka perusahaan bisa 
bernegosiasi kepada supplier untuk menurunkan harganya. 
Kedua, peningkatan profitabilitas dari faktor tenaga kerja yaitu 
dengan cara memberikan motivasi kerja dan pelatihan kerja yang 
dapat meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Hal ini dapat 
berdampak pada semakin baiknya pekerjaan yang dilakukan 
sehingga dapat meningkat produktivitas perusahaan. Ketiga, 
peningkatan profitabilitas energi yaitu dengan penghematan 
energi baik berupa energi listrik maupun gas elpiji. Tarif Dasar 
Listrik (TDL) selalu mengalami kenaikan tidak mungkin dapat 
diatasi. Alasannya untuk menaikkan TDL adalah mengurangi 
subsidi listrik yang diberikan oleh Perusahaan Listrik Negara 
(PLN) sebagai pengelola utama dari sistem kelistrikan yang ada 
di Indonesia. Pengurangan subsidi dilakukan agar dana yang 
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masuk ke PLN dapat digunakan untuk meningkatkan aspek 
pemerataan listrik di setiap pelosok daerah Indonesia. Jadi, hal 
ini menandakan perlunya ada pengoptimalan penggunaan energi 
dengan cara menyeimbangkan beban kerja dengan kapasitas 
mesin-mesin produksi. Dan keempat, peningkatan profitabilitas 
dari faktor penyusutan dapat dilakukan dengan membuat 
penjadwalan terhadap pemeliharaan mesin secara rutin sehingga 
performa mesin tetap optimal. Tindakan ini dapat meminimalkan 
kerusakan pada mesin. Jika kerusakan dibiarkan begitu saja 
maka perusahaan harus mengambil keputusan untuk 
berinvestasikan mesin baru sehingga membuat pengeluaran 
semakin besar.  

4.6 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil analisis, evaluasi, dan, perencanaan 

peningkatan produktivitas dan profitabilitas dari penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, 

dalam hal ini adalah konsumen dari CV. Brawijaya Dairy Industry 

dan bagi perusahaan CV. Brawijaya Dairy Industry. Implikasi dari 

penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai 

masukan ataupun rujukan untuk perusahaan yang menjadi objek 

penelitian dalam penelitian ini. Pertama dalam peningkatan 

produktivitas dan profitabilitas dapat dilakukan dengan 

mengontrol penggunaan bahan baku serta harganya. Selain itu, 

membina kerja sama yang baik dengan supplier sehingga 

perusahaan bisa mendapatkan harga yang terbaik dalam bahan 

baku. Selain itu, perusahaan harus melakukan market survey 

untuk mengecek harga di pasaran dan dibandingkan dengan 

harga yang diberikan oleh supplier. Kedua, meningkatkan kinerja 

karyawan perusahaan dapat diatasi dengan melakukan motivasi, 

pelatihan, dan pemberian insentif atas kinerja yang dicapai. 

Ketiga, naiknya Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga gas elpiji 

dapat diatasi dengan melakukan penghematan dalam 

penggunaan energi. Terakhir, yaitu melakukan penjadwalan 

pemelirahaan atau perawatan mesin yang digunakan dalam 
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proses produksi agar kinerja mesin tetap optimal dan tidak boros 

akan energi. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan dan analisis data perhitungan 
produktivitas dan profitabilitas dari periode bulan Januari hingga 
Desember 2017 yang dilakukan di CV. Brawijaya Dairy Industry 
dengan mengunakan metode American Productivity Center 
(APC) mengalami pergerakan yang fluktuatif. Indeks 
produktivitas bahan baku tertinggi terjadi pada bulan Maret dan 
Desember (108,592), dan yang terendah terjadi pada bulan April, 
Oktober, dan November (98,268). Indeks produktivitas tenaga 
kerja tertinggi terjadi di bulan Maret dan Desember (148,825) dan 
yang terendah terjadi pada bulan Juli (99,244). Indeks 
produktivitas energi tertinggi terjadi pada bulan Juli (106,466) dan 
terendah terjadi pada bulan Agustus (84,727). Indeks 
produktivitas penyusutan tertinggi terjadi pada bulan Maret dan 
Desember (148,825), dan terendah terjadi pada bulan Juli (99, 
244). Indeks produktivitas total tertinggi terjadi pada bulan 
Desember (120,265) dan terendah terjadi pada bulan Juli 
(99,984). Sedangkan, indeks profitabilitas bahan baku tertinggi 
terjadi pada bulan Maret (108,592) dan yang terendah terjadi 
pada bulan Oktober dan November (94,958). Indeks profitabilitas 
tenaga kerja tertinggi terjadi pada bulan Maret dan Desember 
(148,825), dan yang terendah terjadi pada bulam Juli (99,244). 
Indeks profitabilitas energi tertinggi terjadi pada bulan pada bulan 
Juli (103,604) dan yang terendah terjadi pada bulan Agustus 
(82,186). Indeks profitabilitas penyusutan tertinggi terjadi pada 
bulan Maret dan Desember (148,825), dan yang terendah terjadi 
pada bulan Juli (99,244), dengan rata-rata IPT sebesar 117,6 
sehingga dapat dikatakan baik. Indeks profitabilitas total tertinggi 
terjadi pada bulan Maret (120,158) dan yang terendah terjadi 
pada bulan Juli (97,806), dengan rata-rata IPFT sebesar 107,3 
sehingga dapat dikatakann baik. 

  Fluktuasi penurunan yang terjadi pada perhitungan 
produktivitas dan profitabilitas disebabkan oleh beberapa faktor. 
Penurunan produktivitas dan profitabilitas dari bahan baku 
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karena kurangnya kontrol dalam penggunaan bahan baku dalam 
proses produksi dan terjadinya kenaikan biaya-biaya bahan baku. 
Penurunan yang disebabkan oleh tenaga kerja terjadi karena jam 
kerja yang berkurang yang disebabkan oleh adanya momen 
tertentu yaitu libur lebaran Idul Fitri yang menyebabkan 
pengurangan kapasitas produksi, tetapi gaji yang dikeluarkan 
tetap sama. Penurunan produktivitas dan profitabilitas faktor 
energi yaitu terjadinya pemborosan penggunaan energi serta 
terjadinya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan harga gas elpiji. 
Penurunan dari faktor penyusutan yaitu kurangnya perawatan 
mesin yang dilakukan. Kurangnya perawatan mesin 
mengakibatkan penurunan performa dari mesin tersebut dalam 
memproduksi output. Dari evaluasi tersebut, maka dilakukan 
perencanaan peningkatan produktivitas dan profitabilitas sebaga 
usulan perbaikan untuk perusahaan. Perencanaan peningkatan 
produktivitas terhadap input yang dimiliki perusahaan yaitu bahan 
baku, tenaga kerja, energi, dan penyusutan.  

Pertama, peningkatan produktivitas dan profitabilitas bahan 
baku dapat dilakukan dengan cara kontrol atau mengendalikan 
bahan baku yang dikirimkan suplier dan membina kerja sama 
yang baik dengan supplier sehingga perusahaan bisa 
mendapatkan harga yang terbaik dalam bahan baku. Kedua, 
peningkatan produktivitas pada faktor tenaga kerja yaitu dengan 
cara memberikan motivasi kerja dan pelatihan kerja yang dapat 
meningkatkan kemampuan tenaga kerja. Hal ini dapat 
berdampak pada semakin baiknya pekerjaan yang dilakukan 
sehingga dapat meningkat produktivitas perusahaan. Ketiga, 
peningkatan produktivitas dari faktor energi yaitu dengan cara 
melakukan penghematan dalam penggunaan energi berupa 
listrik dan gas. Selain itu, mematikan semua mesin produksi 
ketika sedang tidak digunakan sehingga dapat meminimalkan 
penggunaan energi yang tidak diperlukan. Dan keempat, 
peningktan produktivitas dari faktor penyusutan yaitu dapat 
dilakukan dengan melakukan jadwal perawatan mesin sehingga 
dapat menjaga performa dari mesin tersebut. Dengan dilakukan 
perawatan mesin yang rutin dapat berdampak pada peningkatan 
proses produksi sehingga dapat menghasil output yang 
diharapkan.  
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5.2 Saran 

 Dalam usaha peningkatan produktivitas dan profitabilitas, 

perusahaan sebaiknya tidak hanya memperhatikan faktor internal 

perusahaan saja, tetapi faktor eksternal juga perlu diperhatikan. 

Adapun faktor eksternal yang harus diperhatikan yaitu perluasan 

pangsa pasar yang dilakukan sehingga menarik minat konsumen, 

sehingga permintaan lebih besar dan akan meningkatkan 

profitabilitas perusahaan. Faktor internal perusahaan seperti 

input tenaga kerja, bahan baku, energi dan penyusutan harus 

dioptimalkan penggunaannya yang akhirnya dapat mendukung 

output produksi perusahaan. Sehingga kenaikan produktivitas 

perusahaan dapat diimbangi kenaikan profitabilitas secara terus 

menerus. 
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