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Productivity Measurement Model  (MFPMM) (Studi Kasus di 
PT Inti Luhur Fuja Abadi, Pasuruan). TA. Pembimbing  : Dr. 
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RINGKASAN 

 
 

Produktivitas diartikan  sebagai hubungan antara hasil 
nyata (barang-barang atau jasa)  dengan  input  yang  
sebenarnya. Menurut Ramadhani (2011), suatu organisasi 
perusahaan perlu mengetahui pada produktivitas mana 
perusahaan itu beroperasi. Hal ini penting agar perusahaan 
dapat meningkatkan daya saing dari produk yang dihasilkannya 
di pasar global yang amat kompetitif. Salah satu indikator utama 
dalam menilai kemampuan bersaing suatu perusahaan adalah 
dengan melakukan pengukuran produktivitas. Permasalahan 
yang terjadi di dalam suatu perusahaan dapat diketahui dari 
hasil pengukuran produktivitas dan diharapkan dapat memberi 
usulan bagi perusahaan sebagai pertimbangan untuk 
melakukan langkah perbaikan agar dapat menanggulangi 
permasalahan tersebut (Mulyadi, 2007).  

PT Inti Luhur Fuja Abadi merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak di bidang industri pembekuan ikan 
yang diekspor ke beberapa negara. Perusahaan mempunyai 
misi untuk secara konsisten menyediakan produk-produk 
berkualitas dan layanan terbaik bagi pelanggannya. Namun, 
belum diketahui bagaimana kondisi serta tingkat pencapaian 
kinerja perusahaan selama ini. Hal ini dikarenakan PT Inti Luhur 
Fuja Abadi belum melakukan pengukuran produktivitas. Multi 
Factor Productivity Measurement Model (MFPMM) digunakan 
sebagai metode pengukuran produktivitas dalam penelitian  di 
PT Inti Luhur Fuja Abadi yang dapat digunakan untuk mengukur 
perubahan produktivitas baik tenaga kerja, bahan baku, energi 
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listrik dan utilitas air serta dapat mengukur efek dari masing-
masing masukan (input) terhadap profitabilitas. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, tingkat 
produktivitas dari produksi fillet dan avalan tiga jenis ikan pada 
PT Inti Luhur Fuja Abadi sebesar 81,43% pada periode yang 
diukur (periode 2). Tingkat produktivitas ini mengalami 
penurunan produktivitas sebesar 18,57% dari periode dasar 
(periode 1). Hal ini menyebabkan perusahaan kehilangan 
peluang mendapatkan keuntungan sebesar Rp 136.293.924. 
Rencana usulan peningkatan produktivitas di PT Inti Luhur Fuja 
Abadi difokuskan pada input bahan baku terutama Kakap Merah 
dengan membuat perencanaan kuantitas bahan baku yang akan 
digunakan serta biaya pembelian bahan baku tersebut dengan 
permintaan dari konsumen agar lebih efisien dalam 
menghasilkan output. 

 
Kata Kunci : Multi Factor Productivity Measurement Model, 
Pengukuran Produktivitas, Produktivitas 
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SUMMARY 

 
 

Productivity is defined as the relationship between 
tangible results (goods or services) to the actual input. 
According Ramadhani (2011), an organization needs to know 
the productivity of the company where the company operates. It 
is important for the company to improve the competitiveness of 
products in the highly competitive global market. One of the 
main indicators in assessing the competitive ability of a 
company is by measuring productivity. Problems that occur in a 
company can be determined from measurements of productivity 
and expected to provide proposals for the company as 
consideration for corrective measures in order to overcome 
these problems (Mulyadi, 2007). 

PT Inti Luhur Fuja Abadi is one of the companies in 
industrial freezing of fish and exported to several countries. 
Company's mission is to consistently provide quality products 
and the best services to customers. However, it remains 
unknown how the conditions and the level of achievement of the 
company's performance over the years. The level of productivity 
of the company unknown, caused PT Inti Luhur Fuja Abadi has 
not yet done about productivity measurement. Multi Factor 
Productivity Measurement Model (MFPMM) is used as a method 
of measuring productivity in this study that can be used to 
measure changes in productivity of labor, raw materials, 
electricity and water utilities as well as to measure the effect of 
each input to profitability. 
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Based on the analysis and discussion, the level of 
productivity of production fillet and avalan on the three types fish 
of PT Inti Luhur Fuja Abadi of 81.43% in the measured period 
(period 2). The level of productivity decreased by 18.57% from 
the base period (period 1). It caused the company lose an 
opportunity to get a profit of Rp 136,293,924. Productivity 
improvements in the proposed plan of PT Inti Luhur Fuja Abadi 
focused on the input of raw materials, especially Red Snapper 
with a plan that adjusts the quantity of raw materials to be used 
and the cost of purchasing the raw materials to the demand of 
consumers to be more efficient in generating output.  
 
Keywords : Multi Factor Productivity Measurement Model, 
Productivity, Productivity Measurement 
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I.   PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 
Secara  umum  produktivitas diartikan  sebagai 

hubungan antara hasil nyata (barang-barang atau jasa)  dengan  
input  yang  sebenarnya. Produktivitas  adalah suatu 
perbandingan  antara  hasil  keluaran (output)  dan masukan 
(input) (Masno, 2010). Suatu organisasi perusahaan perlu 
mengetahui pada produktivitas mana perusahaan itu beroperasi 
agar dapat membandingkan dengan produktivitas standar yang 
telah ditetapkan manajemen dan membandingkan dengan 
produktivitas industri sejenis yang menghasilkan produk serupa. 
Hal ini penting agar perusahaan dapat meningkatkan daya saing 
dari produk yang dihasilkannya di pasar global yang amat 
kompetitif. Salah satu indikator utama dalam menilai 
kemampuan bersaing suatu perusahaan adalah dengan 
melakukan pengukuran produktivitas (Ramadhani, 2011). 

Pengukuran produktivitas dilakukan dengan mengukur 
perubahan produktivitas, sehingga dapat dilakukan penilaian 
terhadap usaha untuk memperbaiki produktivitas. Permasalahan 
yang terjadi di dalam suatu perusahaan dapat diketahui dari 
hasil pengukuran produktivitas. Pengukuran produktivitas 
diharapkan dapat memberi usulan perbaikan yang dapat 
digunakan perusahaan sebagai pertimbangan untuk melakukan 
langkah perbaikan agar dapat menanggulangi permasalahan 
tersebut (Mulyadi, 2007).  

PT Inti Luhur Fuja Abadi merupakan salah satu 
perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan hasil 
perikanan dalam hal pembekuan ikan yang diekspor ke 
beberapa negara, seperti Amerika, Australia, Korea, China dan 
Eropa. Perusahaan ini mempunyai misi untuk secara konsisten 
menyediakan produk-produk berkualitas dan layanan terbaik 
bagi pelanggannya, serta prioritas menyediakan produk dengan 
kualitas tinggi dan unggul, inovasi, integritas, kepercayaan dan 
kejujuran. Namun, belum diketahui bagaimana kondisi serta 
tingkat pencapaian kinerja perusahaan selama ini. Hal ini 
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dikarenakan PT Inti Luhur Fuja Abadi belum melakukan 
pengukuran produktivitas sehingga belum diketahui seberapa 
besar tingkat produktivitas dari perusahaan, padahal untuk 
mengetahui kondisi serta pencapaian kinerja perusahaan, perlu 
dilakukan pengukuran produktivitas. Hasil pengukuran nantinya 
dapat dipakai sebagai tolak ukur perusahaan dalam melakukan 
pengembangan dan memperoleh hasil yang lebih baik di masa 
mendatang. 

Terdapat berbagai macam metode yang dapat 
digunakan dalam pengukuran produktivitas, seperti OMAX, 
POSPAC, Multi Factor Productivity Measurement Model dan 
Craig Harris. Namun, dalam penelitian ini akan digunakan Multi 
Factor Productivity Measurement Model (MFPMM) sebagai 
metode pengukuran produktivitas di PT Inti Luhur Fuja Abadi. 
Multi Factor Productivity Measurement Model adalah salah satu 
metode pengukuran produktivitas yang dapat digunakan untuk 
mengukur perubahan produktivitas tenaga kerja, modal, bahan 
baku, dan energi. Metode ini juga mengukur efek pada masing-
masing masukan (input) terhadap profitabilitas (berkontribusi 
dalam memberikan profit bagi perusahaan) (Case, 2005). 

Semua input bisa saja memberikan profit, namun bisa 
juga hanya beberapa input saja atau bahkan tidak ada yang 
memberikan kontribusi profitabilitas jika hasil pengukuran 
menunjukkan terjadinya penurunan tingkat produktivitas dalam 
perusahaan. Efek dari pemakaian tiap input terhadap 
profitabilitas dapat diketahui dengan pengukuran produktivitas 
menggunakan metode MFPMM sehingga evaluasi dan 
perbaikan dapat segera dilakukan agar perusahaan tidak lagi 
mengalami kerugian di masa mendatang. 
 
 
1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan 
permasalahan-permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana tingkat produktivitas PT Inti Luhur Fuja Abadi? 
2. Bagaimana usulan untuk meningkatkan produktivitas PT Inti 

Luhur Fuja Abadi dimasa mendatang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Mengetahui tingkat produktivitas PT Inti Luhur Fuja Abadi 
2. Mengetahui usulan untuk meningkatkan produktivitas PT Inti 

Luhur Fuja Abadi dimasa mendatang 
 
 
1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk 
memberikan gambaran dan informasi kepada perusahaan yang 
dapat digunakan dalam usaha peningkatan produktivitas 
perusahaan. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Ikan  
Ikan merupakan bahan pangan sumber protein hewani 

yang mudah diperoleh. Ikan mudah didapatkan di banyak 
tempat serta harganya relatif murah. Ikan dikonsumsi sebagai 
lauk sehari-hari dan dimasak dengan cara yang cukup 
sederhana seperti dipanggang, digoreng atau dikukus (Agung, 
2005). Sebagai bahan pangan, ikan merupakan sumber protein, 
lemak, vitamin dan mineral yang sangat baik dan prospektif. 
Lemak ikan sangat sedikit mengandung kolesterol. Ikan juga 
mengandung sejumlah vitamin (seperti A dan D) serta mineral. 
Kandungan mineral yang menonjol pada ikan adalah kalsium, 
fosfor, yodium, besi dan selenium. Kandungan omega 3 pada 
beberapa jenis ikan cukup tinggi sehingga jika mengonsumsinya 
dalam jumlah cukup, dapat mencegah penyumbatan pembuluh 
darah dan penyakit jantung koroner (Wirakusumah, 2010). 
Keunggulan utama protein ikan dibandingkan dengan produk 
lainnya adalah kelengkapan komposisi asam amino dan 
kemudahannya untuk dicerna. Mengingat besarnya peranan gizi 
bagi kesehatan, ikan merupakan pilihan tepat untuk diet di masa 
yang akan datang (Erwin, 2011).  

Komponen protein pada ikan merupakan penyusun 
terbesar setelah air (Wirakusumah, 2010). Gozali et al. (2004), 
menjelaskan bahwa  protein  dan  air  merupakan media  yang  
baik bagi  pertumbuhan  bakteri  pembusuk  dan 
mikroorganisme  lain.  Daging  ikan  memiliki sedikit  tenunan  
pengikat  (tendon),  sehingga proses  pembusukan  pada  
daging  ikan  akan lebih cepat di bandingkan dengan produk 
hewan lainnya. Kandungan  protein  yang  cukup tinggi 
menyebabkan ikan mudah rusak  bila  tidak  segera  dilakukan 
pengolahan  dan  pengawetan. Kerusakan  secara mikrobiologis 
disebabkan karena  aktivitas  mikroorganisme  terutama bakteri 
oleh proses biokimiawi maupun oleh  aktivitas  mikrobiologi. 
Kandungan  air hasil  perikanan  pada  umumnya  tinggi 
mencapai  56,79%  sehingga  sangat memungkinkan  terjadinya  
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reaksi-reaksi biokimiawi  oleh  enzim  yang  berlangsung pada  
tubuh  ikan  segar (Wulandari et al., 2009). 
 
 
2.2 Pembekuan Ikan 

Pembusukan ikan segar bisa sangat cepat setelah ikan 
tertangkap. Proses pembusukan (Rigor Mortis) akan mulai 
dalam waktu 12 jam dari waktu  penangkapannya dikisaran 
suhu daerah tropis yang cukup tinggi (Berkel et al,  2004 dalam 
Ghaly et al., 2010). Perlu cara pengawetan dan pengolahan 
yang mampu memproses  ikan  dengan  cepat  dan  cermat, 
sehingga  surplus  ikan  dapat  diselamatkan karena kebutuhan  
manusia  akan  ikan  tidak  pernah mengenal  musim.  Dengan  
dikembangkannya cara-cara  pengawetan,  daya  tahan  dan  
daya simpan  ikan dapat  lebih  lama  sehingga  dapat 
memenuhi kebutuhan manusia setiap saat (Gozali et al., 2004). 
Daya simpan ikan agak berbeda dengan produk ternak lainnya. 
Produk ikan mudah rusak dan busuk jika tidak ditangani dengan 
baik. Kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa 
faktor berikut (Wirakusumah, 2010): 
1. Kadar air ikan cukup tinggi, yaitu 70-80 persen dari berat 

dagingnya. Hal ini menyebabkan mikroorganisme mudah 
tumbuh dan berkembang biak 

2. Mengandung enzim yang dapat menguraikan protein menjadi 
putresin, isobutilamin dan kadaverin sehingga timbul bau 
busuk 

3. Mengandung asam lemak tidak jenuh ganda yang mudah 
mengalami proses oksidasi atau hidrolisis sehingga 
menghasilkan bau tengik 

4. Penanganan pasca panen yang kurang baik, seperti 
kerusakan mekanis akibat benturan saat ditangkap atau 
pengangkutan sebelum pengolahan, kurangnya fasilitas 
pendingin dan lambatnya proses pembersihan.  

Ikan adalah komoditas yang sangat mudah rusak 
sebelum dikonsumsi, sehingga membutuhkan penanganan 
khusus agar tidak terjadi kerusakan seperti dengan melakukan 
pengawetan. Ada beberapa metode umum untuk pengawetan 
diantaranya adalah pendinginan dan pembekuan. Kegiatan 



6 

 

mikroba atau biokimia menurun pada temperatur rendah 
sehingga produk tetap bebas dari pembusukan (Siddique, et al., 
2011). Mikroorganisme jenis psycrophillic yang tumbuh  pada  
suhu  – 15  sampai  10ºC dapat dihambat,  jenis mesophillic dan 
thermophillic yang pertumbuhannya  berada pada suhu 10  
sampai  80ºC  dan  diatas  80ºC mati dengan pembekuan, 
(Vatria, 2012). Ikan dibuat sampai beku dalam proses 
pembekuan sehingga tidak perlu khawatir terjadi proses 
pembusukan akibat mencairnya es pendingin. Pembekuan 
dilakukan karena jarak tempuh pengiriman jauh dan ikan yang 
dikirim dalam jumlah besar. Alat pembekuan yang biasa 
digunakan adalah freezer. Jenisnya antara lain sharp freezer, 
multiplate freezer dan brine freezer. Waktu yang diperlukan 
dalam proses pembekuan berbeda-beda tergantung pada 
kecepatan dan suhu yang dicapai. Menurut Hariyadi (2007), 
secara umum cukup sulit menentukan lama (waktu) 
pembekuan. Lama pembekuan sangat tergantung pada 
beberapa faktor, antara lain ukuran dan bentuk produk, 
konduktivitas, luas permukaan, koefisien pindah panas di 
permukaan dan medium pembeku, koefisien pindah panas di 
permukaan produk dan medium pembeku, perbedaan suhu 
antara produk dan medium pembeku, serta jenis pengemas 
produk.  

 
 
2.3 Produktivitas 

Secara umum, produktivitas sering didefinisikan sebagai 
hubungan antara output yang dihasilkan oleh sistem dengan 
jumlah faktor input yang digunakan oleh sistem untuk 
menghasilkan output. Output dapat berupa hasil dari proses, 
berupa produk atau jasa, sedangkan faktor input terdiri dari 
setiap sumber daya manusia dan fisik yang digunakan dalam 
proses (Pekuri et al., 2011). Produktivitas berhubungan dengan 
produksi secara efisien dan terutama ditujukan kepada 
hubungan antara keluaran dengan masukan yang digunakan 
untuk menghasilkan keluaran tersebut (Mulyadi, 2007). 
Rumusan umum yang dibentuk dalam perhitungan produktivitas 
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perusahaan dihitung atas dasar rasio, yaitu jumlah keluaran 
dibagi jumlah masukan terpakai (Aroef dan Djamal, 2009). 

Murthy (2005) menjelaskan, produktivitas telah menjadi 
kata kunci karena setiap orang berbicara tentang memperbaiki 
atau meningkatkan produktivitas. Dengan cara ini 
memungkinkan untuk berbicara tentang produktivitas modal, 
investasi, bahan baku atau tenaga kerja tergantung pada 
konsumsi sumber daya tertentu untuk produk yang diproduksi. 
Produktivitas kerja dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti 
tingkat teknologi yang digunakan; strategi perusahaan dan 
kebijakan-kebijakan pelaksanaannya; keseimbangan lintasan 
proses masukan, proses produksi dan proses keluarannya; 
kekuatan sumber daya modal, manusia, energi, lahan, air dan 
sumber bahan-bahan; iklim usaha yang diciptakan oleh 
pemerintah; faktor-faktor lingkungan; kewirausahaan dan daya 
inovasi dari rekayasa (Aroef dan Djamal, 2009). Siklus 
produktivitas yang digunakan terus menerus dalam peningkatan 
produktivitas terdiri dari empat tahap utama, yaitu (Sumant 
dalam Choiruddin, 2004 dalam Ramadhani, 2011): 
a. pengukuran produktivitas 
b. evaluasi produktivitas 
c. perencanaan produktivitas 
d. peningkatan produktivitas 
 
 

 
Gambar 2.1. Siklus Produktivitas (Sumant dalam Choiruddin, 2004 

dalam Ramadhani, 2011) 
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 Produktivitas  mengikutsertakan pendayagunaan  secara  
terpadu  sumber daya manusia dan keterampilan, modal,  
teknologi,  manajemen, informasi,  energi  dan  sumber-sumber 
lain menuju kepada pengembangan dan peningkatan  standar  
hidup  untuk seluruh  masyarakat,  melalui  konsep produktivitas 
semesta atau total (Masno, 2010). Menurut Aprilian (2010), 
produktivitas  adalah  interaksi  antara  tiga  faktor  yang 
mendasar,  yaitu investasi, manajemen dan tenaga kerja. 
Investasi / modal  merupakan landasan gerak suatu usaha. 
Kelompok manajemen dalam organisasi mempunyai tugas  
pokok menggerakan orang lain  untuk  bekerja  sedemikian  
rupa  sehingga  tujuan  tercapai  dengan baik. Tenaga kerja 
adalah salah satu faktor terpenting dalam proses produksi di 
samping faktor produksi modal, teknologi dan sumberdaya alam 
karena merupakan pelaksana dan penggerak segala kegiatan, 
menggunakan peralatan dengan teknologi dalam menghasilkan 
barang dan jasa yang bernilai ekonomi untuk memenuhi 
kebutuhan manusia (Herawati, 2008).   
 Produktivitas tenaga kerja adalah ukuran produktivitas 
yang relevan dalam memberikan informasi bagi perusahaan 
tentang seberapa banyak output atau pendapatan yang 
dihasilkan oleh setiap pekerja. Produktivitas tenaga kerja 
mencerminkan pengaruh dari semua faktor yang mempengaruhi 
produktivitas, termasuk akumulasi modal, perubahan teknis dan 
organisasi produksi (Sharpe, 2002). Menurut Pekuri et al. 
(2011), produktivitas terukur dan terindikasi sebagai 
produktivitas tenaga kerja. Namun, membandingkan 
produktivitas tenaga kerja saja tidak dapat mengungkapkan 
pengembangan produktivitas. Perlu diketahui produktivitas input 
lain, seperti modal, material dan energi.  
 
 
2.3.1 Pengukuran Produktivitas 

Pengukuran produktivitas adalah penilaian ukuran suatu 
pemanfaatan input, apakah baik atau tidak pemanfaatan input 
tumbuh lebih cepat dari output. Mengukur produktivitas adalah 
salah satu cara yang dapat membantu mengidentifikasi sumber 
daya dan operasi yang dapat ditingkatkan untuk meningkatkan 
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produktivitas pada fungsional dan tingkat yang lebih luas 
(Marsh, 2002). 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 strategik 
(Mulyadi, 2007). Menurut Aroef dan Djamal (2009), dengan 
melakukan pengukuran produktivitas akan diperoleh ukuran-
ukuran yang dapat digunakan perusahaan untuk: 
a. dasar tindakan perbaikan; 
b. membandingkan satu perusahaan terhadap yang lainnya; 
c. mengetahui posisi dalam persaingan antar perusahaan; 
d. dasar penetapan upah; 
e. mendapat gambaran perkembangan perusahaan. 

Ukuran produktivitas bisa mencakup seluruh faktor 
produksi atau fokus pada satu faktor atau sebagian faktor 
produksi yang digunakan perusahaan dalam produksi. Ukuran 
produktivitas parsial (partial productivity) mengacu pada 
pengukuran produktivitas yang disajikan sebagai rasio output 
dengan salah satu faktor input (seperti: tenaga kerja, bahan, 
modal). Cara lain mengukur produktivitas yang mencoba untuk 
mengatasi sempitnya partial productivity dengan menghitung 
rasio output total terhadap input total (semua faktor produksi 
yang digunakan - tenaga kerja, bahan, modal, energi, informasi, 
dll) disebut dengan total productivity (Constantinescu, 2011), 
sedangkan penjumlahan dari beberapa input yang digunakan 
disebut multi factor productivity (Sugian, 2006). Partial 
productivity dan multi factor productivity telah digunakan oleh 
pemerintah, industri dan perusahaan individu untuk 
membandingkan tingkat ekonomi mereka dengan negara-
negara lain, tingkat industri dan sebagai nilai patokan (Marsh, 
2002). 

Menurut Sink dalam Bouckaert dan Halligan (2008), 
terdapat tiga teknik analisa produktivitas, yaitu: 
1. Normative Productivity Measurement Methodology (NPMM), 

dimana menggunakan teknik nominal group (pekerja secara 
kelompok) dan teknik Delphi untuk mengetahui skill kelompok 
kerja tersebut atas suatu pekerjaan 
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2. Multifactor Productivity Measurement Model (MFPMM), 
dimana mengukur secara langsung input dan output yang 
terkait 

3.  Multi criteria performance / productivity measurement 
technique (MCP/PMT), dimana merupakan agregat indeks 
produktivitas dan ukuran kinerja lainnya 

 
 

2.3.2 Pengukuran Produktivitas dengan MFPMM 
Teknik pengukuran produktivitas MFPMM digunakan 

saat perusahaan tertarik untuk mengetahui produktivitas 
sekelompok faktor input saja, tetapi tidak semua faktor input 
(Mishra, 2009). Case (2005) menjelaskan bahwa MFPMM dapat 
dimanfaatkan untuk mengukur perubahan produktivitas tenaga 
kerja, energi, material, dan modal. Selain itu juga  mengukur 
efek masing-masing input terhadap profitabilitas. Pengukuran 
produktivitas dengan MFPMM menekankan pada perubahan 
komponen produktivitas yang mempengaruhi tingkat 
profitabilitas sehingga pengukuran ini bersifat dinamis (Mulyadi, 
2007). 

MFPMM ini dikembangkan oleh American Productivity 
Center pada tahun 1977 untuk mengukur produktivitas dan 
pemulihan harga terkait dengan profitabilitas pada tingkat 
organisasi / fungsional. Fokus utamanya adalah pada unit 
manufaktur / produksi dengan input dan output yang nyata. 
Sangat cocok untuk proses yang stabil, tidak begitu sering 
berubah dalam produk yang ditawarkan. MFPMM komprehensif 
dan analitis untuk mengukur perubahan dalam produktivitas. 
Model ini menggunakan teknik untuk memecahkan variasi total 
ke efek harga dan produktivitas. Analisis dapat dilakukan pada 
kedua input dan output dalam bentuk yang lebih fleksibel. Oleh 
karena itu MFPMM menawarkan model produktivitas yang valid 
(Wazed dan Ahmed, 2008). Kontribusi produktivitas dalam 
profitabilitas dapat dilihat pada Gambar 2.2 yang merupakan 
komponen utama MFPMM (Phusavat dan Photaranon, 2006).  
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Gambar 2.2. Komponen MFPMM (Phusavat dan Photaranon, 2006).  
 
 Menurut Sink (1985) dalam Phusavat dan Photaranon 
(2006), ada beberapa perhitungan dalam MFPMM yaitu: 
1. Perhitungan nilai (value) untuk masing-masing output dan 

input  
2. Perhitungan weighted change ratio, menunjukkan 

perubahan persentase dari periode dasar ke periode yang 
diukur yang terdiri dari: 
a. change in quantity: menghitung perubahan dalam 

kuantitas 
b. change in price: menghitung perubahan dalam harga 
c. change in value: menghitung perubahan nilai karena 

terjadi perubahan kuantitas dan harga 
3. Perhitungan cost to revenue ratio, yaitu rasio biaya 

pemakaian tiap input terhadap pendapatan yang diperoleh 
dari total output 

4. Perhitungan productivity ratio, yaitu rasio produktivitas 
output terhadap input 

5. Perhitungan weighted performance indexes, yaitu indeks 
dari perubahan rasio output atas input yang terdiri dari: 
a. WPI produktivitas 
b. WPI pemulihan harga 
c. WPI profitabilitas 
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6. Perhitungan Rupiah effect on profit, yaitu refleksi nilai uang 
dalam satuan Rupiah dari weighted performance indexes 
yang terdiri dari: 
a. REP perubahan produktivitas 
b. REP perubahan pemulihan harga 
c. REP perubahan profitabilitas 

 
 

2.4 Penelitian Terdahulu 
 Phusavat dan Photaranon (2006) dalam jurnalnya yang 
berjudul Productivity / Performance Measurement (Case 
Application at the Government Pharmaceutical Organization) 
melakukan penelitian untuk mengetahui pengukuran 
produktivitas dan kinerja dari departemen produksi di 
Government Pharmaceutical Organization (GPO). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa rata-rata terjadi penurunan 
dikeseluruhan input dan output dalam pembobotan perubahan 
kuantitas, sedangkan pada pembobotan perubahan harga 
keseluruhan output mengalami penurunan dan keseluruhan 
input mengalami kenaikan. Kenaikan produktivitas ditunjukkan 
oleh productivity ratio pada input material sebesar 21,1 persen. 
Namun, semua input masih memberikan kontribusi profit bagi 
GPO sebesar 691.917,96 Bath. 
 Wazed dan Ahmed (2008) dalam jurnalnya yang berjudul 
Multifactor Productivity Measurements Model (MFPMM) as 
Effectual Performance Measures in Manufacturing melakukan 
penelitian untuk mengetahui hasil pengukuran produktivitas 
dengan metode MFPMM dalam studi kasus BAC Plant. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa rata-rata terjadi kenaikan 
dikeseluruhan input dan kenaikan output baik dalam 
pembobotan perubahan kuantitas maupun harga. Selain itu 
diketahui pula bahwa terjadi kenaikan pendapatan dan 
penurunan biaya tenaga kerja. Kenaikan produktivitas 
ditunjukkan oleh productivity ratio pada input tenaga kerja dan 
material sebesar 34,7 dan 0,9 persen. Nilai price recovery 
secara keseluruhan hasilnya masih konstan. Tenaga kerja dan 
material adalah input yang berkontribusi dalam keuntungan 
perusahaan sebesar 14.040,50 RM dan 335.245 RM. 
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III.   METODE PENELITIAN 
 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian dilakukan di PT Inti Luhur Fuja Abadi, Jl. Raya 
Cangkringmalang Km 6, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 
pada bulan April-Juni 2013, sedangkan pengolahan data 
dilakukan di Laboratorium Manajemen Agroindustri, Jurusan 
Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, 
Universitas Brawijaya, Malang. 
 
 
3.2 Batasan Masalah 
 Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Pengukuran produktivitas ini mulai periode tahun 2011-2012 
2. Output yang digunakan adalah produk fillet ikan serta produk 

avalan (limbah dari fillet ikan, seperti kepala, tulang, daging 
trimming, sisik, kulit dan isi perut) Kakap Merah, Kerapu dan 
Anggoli karena produk dari ketiga jenis ikan tersebut lebih 
banyak diproduksi untuk memenuhi permintaan konsumen 

3. Input yang digunakan adalah tenaga kerja yang berhubungan 
langsung dengan proses produksi fillet ikan (meliputi: tenaga 
kerja bagian penerimaan, filleting, CO, retouching, ABF, 
packing, cold storage dan packing avalan), bahan baku (ikan 
Kakap Merah, Anggoli dan Kerapu), energi (listrik LWBP dan 
WBP) dan utilitas (air) 

 
 

3.3 Asumsi 
 Asumsi yang digunakan selama penelitian ini adalah: 
1. Data harga jual produk fillet ikan dari perusahaan yang 

menggunakan satuan dollar dikonversikan ke dalam satuan 
rupiah sesuai dengan nilai konversi pada masing-masing 
periode (tahun 2011 dan 2012) 

2. Kebutuhan energi listrik per hari diasumsikan besarnya 
sama untuk setiap periode (1 tahun = 360 hari) 
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3. Harga listrik per kwh diasumsikan sama sepanjang periode 
2011-2012 

4. Harga air per m3 diasumsikan sama sepanjang periode 
2011-2012 

  
 
3.4 Tahapan Penelitian 
 Tahapan penelitian dilakukan berdasarkan diagram 
rencana penelitian seperti pada Gambar 3.1 yang terdiri dari 
tahap survey pendahuluan, perumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, studi literatur, penentuan variabel, 
pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil dan 
pembahasan serta kesimpulan. 
 
 
 

 
Gambar 3.1. Tahapan Penelitian 
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1. Survey Pendahuluan 
Penelitian ini dimulai dengan melakukan survey 

pendahuluan di PT Inti Luhur Fuja Abadi untuk mengetahui 
permasalahan yang ada. Berdasarkan permasalahan tersebut, 
dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan metode 
penelitian untuk memecahkan permasalahan tersebut dengan 
informasi tambahan dan berdasarkan studi literatur. 

 
 

2. Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian  
Perumusan dari permasalahan yang ada yaitu 

bagaimana tingkat produktivitas PT Inti Luhur Fuja Abadi 
berdasarkan sumber daya yang berhubungan dengan bahan 
baku, tenaga kerja dan energi serta bagaimana usulan untuk 
meningkatkan produktivitas perusahaan di masa mendatang. 
Penelitian bertujuan untuk mengukur, menganalisis dan 
mengevaluasi tingkat produktivitas perusahaan. Manfaat dari 
penelitian yaitu memberikan informasi yang dapat digunakan 
sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan 
produktivitas pada masa mendatang. 
 
 
3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk mendapatkan informasi 
tambahan dan juga dapat digunakan sebagai dasar dalam 
mendukung penelitian. Studi literatur ini bisa dari buku, jurnal, 
laporan, internet maupun hasil penelitian yang sudah dilakukan 
sebelumnya 

 
 

4. Penentuan Variabel 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Kuantitas dari produk fillet dan produk avalan ikan 

Kakap merah, Kerapu dan Anggoli (dengan satuan 
kg)  

b. Kuantitas kebutuhan bahan baku ikan, meliputi ikan 
Kakap Merah, Kerapu dan Anggoli (dengan satuan 
kg)  



16 

 

c. Kuantitas kebutuhan tenaga kerja yang berhubungan 
langsung dengan proses produksi fillet ikan (dengan 
satuan orang) 

d. Kuantitas kebutuhan energi yang digunakan selama 
proses produksi, yaitu listrik (dengan satuan kwh)  

e. Kuantitas kebutuhan utilitas yang digunakan selama 
proses produksi, yaitu air (dengan satuan m3)  

f. Harga jual produk fillet dan produk avalan ikan Kakap 
Merah, Anggoli dan Kerapu (dengan satuan Rupiah) 

g. Biaya pemakaian bahan baku ikan Kakap Merah, 
Anggoli, dan Kerapu (dengan satuan Rupiah) 

h. Biaya pemakaian tenaga kerja (dengan satuan 
Rupiah) 

i. Biaya pemakaian energi listrik (dengan satuan 
Rupiah) 

j. Biaya pemakaian utilitas air (dengan satuan Rupiah)  
 
 
5. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini berdasarkan data-data yang 
dibutuhkan terkait dengan penelitian. Data-data tersebut 
meliputi kuantitas dan harga jual dari output yang dihasilkan 
(produk fillet ikan dan avalan), kuantitas kebutuhan dan biaya 
pembelian bahan baku, kuantitas kebutuhan dan biaya upah 
tenaga kerja, kuantitas kebutuhan dan biaya pemakaian energi 
listrik serta kuantitas kebutuhan dan biaya pemakaian utilitas air. 
 
 
6. Pengolahan Data 
 Pengolahan data dilakukan dengan metode MFPMM. 
Perhitungan dilakukan dengan menggunakan rumus-rumus 
dalam MFPMM yang hasilnya akan disajikan dalam Lampiran 2, 
yaitu: 
A. Kolom 1-6 merupakan data masukan dari perusahaan yang 

akan diolah  dengan metode MFPMM  
1. Kolom 1 merupakan kuantitas (O) dari produk fillet ikan dan 

avalan Kakap Merah, Anggoli dan Kerapu yang diproduksi;  
kuantitas (Q) kebutuhan tenaga kerja proses produksi fillet 
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ikan; kuantitas (Q) kebutuhan bahan baku ikan Kakap Merah, 
Kerapu dan Anggoli; kuantitas (Q) kebutuhan energi listrik 
dan kuantitas (Q) kebutuhan utilitas air pada periode 1 (2011) 
yang menjadi periode dasar 

2. Kolom 2 merupakan harga jual (P) dari tiap produk fillet ikan 
dan avalan, biaya (C) pembelian bahan baku, biaya (C) 
pemakaian tenaga kerja, biaya (C)  pemakaian energi listrik 
dan biaya (C) pemakaian utilitas air selama periode 1 (2011) 

3. Kolom 3 merupakan nilai (value) untuk setiap output produk 
fillet  ikan dan avalan serta setiap input (tenaga kerja, bahan 
baku, energi, utilitas). Rumus untuk menghitung value output 
yaitu J=OxP, sedangkan untuk value input yaitu I=QxC pada 
periode 1 (2011) 

4. Kolom 4-6 sama dengan kolom 1-3, perbedaannya pada 
kolom 4-6 merupakan data untuk periode 2  
 

B. Kolom 7-9 merupakan Weighted Change Ratio yang terdiri 
dari perhitungan: 

1. Change in quantity (kolom 7), merupakan pembobotan 
harga untuk kuantitas yang berubah (dimana unit harga 
dan unit biaya adalah pada periode 1, yaitu tahun 2011). 
Perhitungan ini digunakan untuk menghitung WCR 
quantity, baik pada tiap output maupun tiap input. 

change in quantity tiap output = 
∑ �Oi2�(Pi1)n
i=1

∑ �Oi1�(Pi1)n
i=1

 ............ (1) 

Dimana,  Oi1 = kuantitas produk fillet dan avalan pada  
periode 1 (kg)  

    Oi2  = kuantitas produk fillet dan avalan pada 
periode 2 (kg) 

Pi1 = harga jual produk fillet dan avalan pada 
periode 1 (Rupiah) 

change in quantity tiap input = 
∑ �Qi2�(Ci1)n
i=1

∑ �Qi1�(Ci1)n
i=1

 .............. (2) 

Dimana,  Qi1  = kuantitas input yang dibutuhkan pada 
periode 1 (kg,orang,kwh,m3)  

    Qi2  = kuantitas input yang dibutuhkan pada 
periode 2 (kg,orang,kwh,m3) 
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Ci1 = biaya pemakaian input pada periode 1 
(Rupiah) 

2. Change in price (kolom 8), merupakan pembobotan 
kuantitas untuk unit harga dan unit biaya yang berubah 
(dimana kuantitas input dan output adalah pada periode 
2, yaitu tahun 2012). Perhitungan ini digunakan untuk 
menghitung WCR price, baik pada tiap output maupun 
tiapainput. 
 

change in price tiap output = 
∑ �Oi2�(Pi2)n
i=1

∑ �Oi2�(Pi1)n
i=1

  ................ (3) 

Dimana,  Oi2 . = kuantitas produk fillet dan avalan pada 
periode 2 (kg) 

    Pi1 = harga jual produk fillet dan avalan pada 
periode 1 (Rupiah) 

    Pi2 .. = harga jual produk fillet dan avalan pada 
periode 2 (Rupiah) 

change in price tiap input = 
∑∑∑∑ ����Qi2����(Ci2)n
i=1

∑∑∑∑ ����Qi2����(Ci1)n
i=1

 ...............(4)  

Dimana,  Qi2  = kuantitas kebutuhan input  pada periode 
2 (kg,orang,kwh,m3)   

    Ci1  = biaya pemakaian input pada periode 1 
(Rupiah) 

    Ci2  = biaya pemakaian input pada periode 2 
(Rupiah)

  
 

3. Change in value (kolom 9), menguji pengaruh dari 
perubahan kuantitas dan harga dari periode 1 ke 2. 
Perhitungan ini digunakan untuk menghitung WCR 
value, baik pada output  maupun input  

change in value  tiap output = 
∑ (Oi2)(Pi2)n
i=1

∑ (Oi1)(P1)n
i=1

 ................. (5) 

Dimana,  Oi1  = kuantitas produk fillet dan avalan pada 
periode 1 (kg) 

  Oi2  = kuantitas produk fillet dan avalan pada 
periode 2 (kg) 

    Pi1  = harga jual produk fillet dan avalan pada 
periode 1 (Rupiah) 
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  Pi2  = harga jual produk fillet dan avalan pada 
periode 2 (Rupiah) 

change in value  tiap input = 
∑ (Qi2)(Ci2)n
i=1

∑ (Qi1)(Ci1)n
i=1

 ................... (6) 

Dimana,  Qi1  = kuantitas kebutuhan input  pada periode 
1 (kg,orang,kwh,m3) 

                           Qi2  = kuantitas kebutuhan input  pada periode 
2 (kg,orang,kwh,m3)   

    Ci1  = biaya pemakaian input pada periode 1 
(Rupiah) 

                Ci2  = biaya pemakaian input pada periode 2 
(Rupiah) 

 
C. Cost to revenue ratio (kolom 10-11), menyatakan rasio biaya 

pemakaian tiap input terhadap pendapatan yang diperoleh. 
Kolom 10 untuk periode 1, kolom 11 untuk periode 2  

cost to revenue ratio periode 1  =      Iij1

∑ Ji1n
i=1

 .. .................. (7) 

Dimana, Iij1  = value tiap input pada periode 1 (Rupiah) 
  Ji1  =value total output pada periode 1 

(Rupiah) 

cost to revenue ratio periode 2  =      Iij2

∑ Ji2n
i=1

 .. .................. (8) 

Dimana, Iij2  = value tiap input pada periode 2 (Rupiah) 
  Ji2  =value total output pada periode 2 

(Rupiah) 
 

D. Productivity Ratio (kolom 12-13), merupakan rasio dari total 
output terhadap setiap unsur input dari setiap periode 

productivity ratio periode 1 = 
∑ Ji1n
i=1

Iij1
 ................................ (9) 

Dimana, Iij1  = value tiap input pada periode 1 (Rupiah) 
  Ji1  =value total output pada periode 1 

(Rupiah) 

productivity ratio periode 2 =  
∑∑∑∑ ����Oi2����(Pi1)n
i=1

Iij2
 ..................... (10) 

Dimana,  Oi2  = kuantitas produk fillet dan avalan pada 
periode 2 (kg)  
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 Pi1  = harga jual produk fillet dan avalan pada 
periode 1 (Rupiah) 

 Iij2   = value tiap input pada periode 2 
 

E. Weighted Performance Indexes (kolom 14-16), merupakan 
indeks dari perubahan rasio output atas input dari hasil 
perhitungan weighted change ratio. Weighted performance 
indexes terdiri dari 3 perhitungan, yaitu: 

1. WPI produktivitas (kolom 14), menunjukkan indeks 
produktivitas atas dasar perubahan kuantitas 

WPI produktivitas = WCR quantity total output

WCR quantity tiap input
.........(11) 

2. WPI pemulihan harga (kolom 15), menunjukkan indeks 
pemulihan harga atas dasar perubahan harga 

            WPI pemulihan harga = WCR price total output

WCR price tiap input
 ............. (12) 

3. WPI profitabilitas (kolom 16), menunjukkan indeks 
profitabilitas atas dasar perubahan kuantitas dan harga 

WPI profitabilitas = WCR value total output

WCR value tiap input
 .................... (13) 

 
F. Rupiah effect on profit (kolom 17-19), merefleksikan nilai 

uang dalam satuan Rupiah dari WPI, yang mengindikasikan 
pengaruh produktivitas dan pemulihan harga terhadap 
profitabilitas. Perhitungan rupiah effect on profit terdiri dari 3 
kolom, yaitu: 
1. REP perubahan produktivitas (kolom 17), mengindikasi 

pengaruh perubahan produktivitas terhadap kesempatan 
memperoleh atau kehilangan keuntungan  
(value tiap input pada periode 1) x (WCR quantity total 
output – WCR quantity tiap input)  ........................... (14) 

2.nREP perubahan pemulihan harga (kolom 18), 
mengindikasi pengaruh dari perubahan pemulihan harga 
terhadap kesempatan memperoleh atau kehilangan 
keuntungan  
REP perubahan profitabilitas - REP perubahan 
produktivitas  ............................................................. (15) 

3. REP perubahan profitabilitas (kolom 19), mengindikasi 
kesempatan memperoleh atau kehilangan keuntungan 
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total yang dipengaruhi dari produktivitas dan pemulihan 
harga 
(value tiap input pada periode 1) x (WCR value total 
output – WCR value tiap input)  ................................ (16) 
 
 

7. Analisis Hasil dan Pembahasan 
 Dari pengolahan data akan didapatkan hasil tingkat 
produktivitas perusahaan serta usulan untuk meningkatkan 
produktivitas perusahaan di masa mendatang. Tinggi rendahnya 
hasil didapat dari perhitungan tiap rasio sesuai model MFPMM. 
 
 
8. Kesimpulan 
 Dari hasil analisis hasil dan pembahasan akan diketahui 
tingkat produktivitas perusahan dan usulan untuk meningkatkan 
produktivitas PT Inti Luhur Fuja Abadi di masa mendatang. 
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IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 

4.1 Kondisi Umum Perusahaan 
 PT Inti Luhur Fuja Abadi merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan hasil 
perikanan dalam hal pembekuan ikan. Perusahaan ini berdiri 
pada tanggal 14 April 1988 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 
Januari 1990 dengan nama PT Bumi Mas Indah dan pada 
tanggal 28 Juli 1995 berubah nama menjadi PT Inti Luhur Fuja 
Abadi (PT ILUFA). PT ILUFA mempunyai misi untuk 
meningkatkan produktivitas dan secara konsisten menyediakan 
produk-produk berkualitas, layanan terbaik bagi pelanggannya 
serta prioritas menyediakan produk dengan kualitas tinggi dan 
unggul, inovasi, integritas, kepercayaan dan kejujuran. Visinya 
adalah memberdayakan hasil perikanan dan kelautan secara 
keseluruhan untuk menambah devisa negara dengan cara 
mengekspor produk-produk ikan yang dihasilkan. 

PT ILUFA mempunyai fokus utama untuk pasar ekspor 
perikanan luar negeri sehingga berkeinginan membangun 
kesuksesan bisnis yang didasarkan pada permintaan pasar dan 
bukan atas alokasi. Produk-produk ikan diekspor ke beberapa 
negara, seperti Amerika, Australia, Korea, China dan beberapa 
negara di Eropa. Produknya meliputi berbagai jenis fillet ikan 
beku serta berbagai olahan ikan beku lainnya. PT ILUFA selain 
melakukan proses pengolahan ikan beku untuk diekspor, juga 
menerima jasa proses, pembekuan serta penyimpanan 
(storage) untuk perusahaan lain.  

Peningkatan produktivitas adalah salah satu misi yang 
dimiliki PT ILUFA agar dapat selalu menghasilkan produk yang 
berkualitas baik. Hal ini dilakukan untuk menjaga kepuasan 
pelanggan yang menjadi prioritas utama perusahaan. Namun, 
belum diketahui bagaimana kondisi serta tingkat pencapaian 
kinerja selama ini dari PT ILUFA dikarenakan perusahaan 
belum melakukan pengukuran produktivitas. Padahal, 
pengukuran produktivitas adalah langkah awal yang diperlukan 
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untuk mengetahui perusahaan sedang berada di posisi 
produktivitas mana, sehingga langkah perbaikan dapat segera 
diambil apabila produktivitas tidak sesuai dengan yang 
diharapkan. Langkah perbaikan juga dapat digunakan dalam 
usaha meningkatkan produktivitas perusahaan di masa 
mendatang agar kekonsistenan kualitas produknya untuk 
konsumen pasar ekspor dapat terus terjaga.  

 
 

4.2 Data Output dan Input Produksi Fillet  Ikan di PT Inti 
Luhur Fuja Abadi 
 Multi Factor Measurement Model adalah salah satu 
metode yang digunakan dalam melakukan analisis produktivitas. 
Produktivitas sendiri tentunya sangat berkaitan dengan output 
dan input sehingga dalam penelitian ini pun menggunakan data 
dari perusahaan yang berkaitan dengan hal tersebut. Output 
yang digunakan dalam penelitian ini berupa produk fillet dan 
produk avalan  ikan Kakap Merah, Anggoli dan Kerapu, 
sedangkan input yang digunakan meliputi tenaga kerja, bahan 
baku, energi listrik dan utilitas air. Data output dan input hasil 
pengumpulan data dari tahun 2011 yang menjadi periode 1 
(dasar) sampai tahun 2012 yang menjadi periode 2 ini dapat 
dilihat pada Lampiran 1. 
 Data output pada Lampiran 1  berupa kuantitas produk 
fillet dan avalan ikan yang diproduksi PT ILUFA. Produk avalan 
merupakan limbah dari produksi fillet ikan (seperti kepala, 
tulang, daging trimming, sisik, kulit dan isi perut) yang dijual lagi 
oleh perusahaan sehingga menghasilkan penerimaan. Kuantitas 
produksi fillet dan avalan terlihat meningkat pada jenis Kakap 
Merah, sedangkan untuk jenis Anggoli dan Kerapu menurun. 
Hal ini dikarenakan bahan baku yang masuk ke PT ILUFA untuk 
jenis Kakap Merah lebih banyak dan meningkat dibandingkan 
kedua jenis ikan yang lainnya, selain itu fillet Kakap Merah 
menjadi produk utama di pasar Internasional karena banyak 
digemari oleh konsumen. Kuantitas produk avalan juga lebih 
tinggi dari produk fillet ikan itu sendiri, dikarenakan rendemen 
untuk fillet ikan hanya sebesar 39-41% dari total bahan baku 
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untuk Kakap Merah, 43-45% untuk Anggoli dan 32-35% untuk 
Kerapu sehingga sisanya adalah produk avalan. Selain 
kuantitas, juga terdapat harga jual dari masing-masing jenis 
produk fillet dan avalan. Harga jual ini merupakan harga rata-
rata masing-masing jenis ikan pada tiap periode. 
 Data input pada Lampiran 1, meliputi kebutuhan tenaga 
kerja, kebutuhan bahan baku, kebutuhan energi listrik dan 
kebutuhan utilitas air. Kebutuhan tenaga kerja menunjukkan 
kuantitas tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi 
fillet ikan. Tenaga kerja proses produksi fillet ikan ini terdiri dari 
beberapa bagian, yaitu penerimaan, filleting, CO, retouching, 
ABF, packing, cold storage dan packing avalan. Kuantitas 
tenaga kerja dari periode 1 ke periode 2 mengalami kenaikan di 
beberapa bagian dikarenakan meningkatnya pula bahan baku 
ikan yang harus diolah menjadi produk fillet ikan. 
 Kebutuhan bahan baku menunjukkan kuantitas bahan 
baku yang digunakan dalam proses produksi selama 1 periode. 
Bahan baku yang digunakan terdiri dari ikan Kakap Merah, 
Anggoli, dan Kerapu. Banyaknya bahan baku yang diolah 
menjadi fillet tergantung dari hasil ikan yang dipasok dari 
supplier yang telah dipilih oleh PT ILUFA. Kuantitas bahan baku 
dari periode 1 ke periode 2 mengalami kenaikan untuk jenis ikan 
Kakap Merah, sedangkan ikan Anggoli dan Kerapu cenderung 
menurun. Bahan baku ikan ini merupakan hasil tangkapan dari 
laut, sehingga kuantitas ikan yang didapatkan sangat 
dipengaruhi oleh cuaca. 
 Kebutuhan energi listrik menunjukkan kuantitas energi 
listrik yang digunakan dalam proses produksi selama 1 periode. 
Pemakaian energi listrik ini dibedakan antara LWBP (Lewat 
Waktu Beban Puncak) dan WBP (Waktu Beban Puncak) 
dikarenakan berbedanya tarif antar keduanya. Kuantitas 
pemakaian energi meningkat dari periode 1 ke 2, hal ini 
dikarenakan meningkatnya bahan baku yang harus diolah dan 
disimpan ke dalam mesin-mesin dan ruang penyimpanan yang 
menggunakan energi listrik. 
 Kebutuhan utilitas air menunjukkan kuantitas utilitas air 
yang digunakan dalam proses produksi selama 1 periode. Air 
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yang digunakan adalah air sumur tanah. Air digunakan dalam 
proses pencucian dan pembersihan baik bahan baku maupun 
peralatan selama kegiatan produksi. Kuantitas pemakaian air 
meningkat dari periode 1 ke 2, hal ini dikarenakan bahan baku 
yang harus diolah juga meningkat.  
 
 
4.3 Hasil Perhitungan MFPMM  
 Hasil perhitungan dengan menggunakan MFPMM 
menghasilkan 5 poin perhitungan utama, yaitu perhitungan 
weighted change ratio, cost to revenue ratio, productivity ratio, 
weighted performance indexes dan rupiah effect on profit. 
Namun, sebelum menghitung 5 poin tersebut terlebih dahulu 
dihitung nilai (value) baik dari masing-masing output maupun 
input. Hasil perhitungan nilai output pada periode 1 
menunjukkan besarnya penerimaan yang diperoleh perusahaan 
dari hasil penjualan produk sebesar Rp 14.736.280.531,95. 
Kontribusi nilai dari penjualan produk fillet ketiga jenis ikan 
sebesar Rp 11.932.780.173,60 (80,98%); sedangkan dari hasil 
penjualan produk avalan sebesar Rp 2.803.500.358,35 
(19,02%). Nilai yang diperoleh perusahaan dari hasil penjualan 
produk pada periode 2 meningkat sebesar Rp 
28.016.972.424,50 dikarenakan kuantitas produk yang terjual, 
khususnya fillet Kakap Merah meningkat dengan harga jual 
yang lebih tinggi. Kontribusi nilai dari penjualan produk fillet 
ketiga jenis ikan sebesar Rp 22.109.020.084,00 (78,91%); 
sedangkan dari hasil penjualan produk avalan sebesar Rp 
5.907.952.340,50 (21,09%). 
 Hasil perhitungan nilai input menunjukkan besarnya 
biaya yang dikeluarkan atas penggunaan input. Besarnya nilai 
input pada periode 1 sebesar Rp 14.204.121.350,00. Kontribusi 
nilai dari penggunaan input tenaga kerja sebesar Rp 
1.641.120.000,00 (11,55%); input  bahan baku sebesar Rp 
11.861.535.200,00 (83,51%); input energi listrik sebesar Rp 
689.785.200,00 (4,85%); dan input utilitas air sebesar Rp 
11.680.950,00 (0,08%). Besarnya nilai input pada periode 2 
meningkat dikarenakan terjadinya perubahan kuantitas dan 
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harga sehingga menjadi sebesar Rp 27.141.512.460,00. 
Kontribusi nilai dari penggunaan input tenaga kerja sebesar Rp 
2.343.744.000,00 (8,64%); input  bahan baku sebesar Rp 
24.028.754.270,00 (88,53%); input energi listrik sebesar Rp 
756.383.040,00 (2,78%); dan input utilitas air sebesar Rp 
12.631.150,00 (0,05%). 
 
 
4.3.1 Hasil Perhitungan Weighted Change Ratio 
 Weighted change ratio terdiri dari change in quantity, 
change in price dan change in value. Case (2005) menjelaskan 
bahwa Weighted change ratio menggambarkan peningkatan 
atau penurunan persentase suatu item dari periode dasar ke 
periode saat ini. Weighted change ratio baik change in quantity, 
change in price maupun change in value  yang dihasilkan oleh 
model menunjukkan perubahan persentase dari periode dasar 
ke periode yang diukur. Hasil perhitungan weighted change ratio 
dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

Weighted change ratio untuk periode 2 disajikan dalam 
bentuk desimal pada tabel, namun diintepretasikan dalam 
bentuk persen dengan nilai 100 pada periode dasar. Hasil 
perhitungan menunjukkan bahwa pada output, adanya 
perubahan kuantitas (change in quantity) mengakibatkan 
terjadinya kenaikan kuantitas produk yang terjual sebesar 56% 
(=156-100) pada periode 2. Adanya perubahan harga (change 
in price) mengakibatkan terjadinya kenaikan harga jual produk 
sebesar 22% (=122-100) pada periode 2. Dampak dari adanya  
perubahan kuantitas dan harga yang menyebabkan perubahan 
nilai (change in value) periode 1 ke periode 2 adalah terjadinya 
kenaikan dipenerimaan sebesar 90% (=190-100). 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada input 
tenaga kerja, adanya perubahan kuantitas (change in quantity) 
mengakibatkan terjadinya kenaikan kuantitas tenaga kerja yang 
digunakan sebesar 20% (=120-100) pada periode 2. Adanya 
perubahan harga (change in price) mengakibatkan terjadinya 
kenaikan upah tenaga kerja sebesar 19% (=119-100) pada 
periode 2. Dampak dari adanya perubahan kuantitas dan harga 
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yang menyebabkan perubahan nilai (change in value) periode 1 
ke periode 2 adalah terjadinya kenaikan biaya untuk tenaga 
kerja sebesar 43% (=143-100). 

 
 
 

Tabel 4.1 Weighted change ratio 
 Weighted Change Ratio  

Kuantitas  Harga Nilai  

Output 
Fillet ikan Kakap Merah  
Fillet ikan Anggoli  
Fillet ikan Kerapu  
Avalan Kakap Merah 
Avalan Anggoli 
Avalan Kerapu 
total output  
Input 
Tenaga Kerja 
Penerimaan 
Filleting 
CO 
Retouching 
ABF 
Packing 
Cold Storage 
Packing Avalan 
Total tenaga kerja 
Bahan baku 
Ikan Kakap Merah 
Ikan Anggoli  
Ikan Kerapu  
Total bahan baku 
Energi (Listrik) 
LWBP 
WBP 
Total energi 
Utilitas 
Air 
Total utilitas 
Total input  

 
2,52 
0,73 
0,77 
2,60 
0,75 
0,77 
1,56 

 
 

1,09 
1,28 
1,00 
1,19 
1,00 
1,25 
1,00 
1,00 
1,20 

 
2,57 
0,74 
0,77 
1,72 

 
1,15 
1,04 
1,10 

 
1,08 
1,08 
1,63 

 

 
1,21 
1,24 
1,20 
1,26 
1,26 
1,25 
1,22 

 
 

1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 
1,19 

 
1,13 
1,29 
1,64 
1,18 

 
1,00 
1,00 
1,00 

 
1,00 
1,00 
1,17 

 

 
3,04 
0,90 
0,93 
3,27 
0,94 
0,96 
1,90 

 
 

1,30 
1,53 
1,19 
1,42 
1,19 
1,49 
1,19 
1,19 
1,43 

 
2,89 
0,95 
1,26 
2,03 

 
1,15 
1,04 
1,10 

 
1,08 
1,08 
1,91 

Sumber: Data diolah, 2013 
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Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada input bahan 
baku, adanya perubahan kuantitas (change in quantity) 
mengakibatkan terjadinya kenaikan kuantitas bahan baku yang 
digunakan sebesar 72% (=172-100) pada periode 2. Adanya 
perubahan harga (change in price) mengakibatkan terjadinya 
kenaikan harga bahan baku sebesar 18% (=118-100) pada 
periode 2. Dampak dari adanya perubahan kuantitas dan harga 
yang menyebabkan perubahan nilai (change in value) periode 1 
ke periode 2 adalah terjadinya kenaikan biaya untuk bahan baku 
sebesar 103% (=203-100). 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada input energi 
listrik, adanya perubahan kuantitas (change in quantity) 
mengakibatkan terjadinya kenaikan kuantitas energi listrik yang 
digunakan sebesar 10% (=110-100) pada periode 2. Pada 
energi listrik tidak terjadi perubahan harga karena diasumsikan 
tarif dasar listrik per Kwh nya sama untuk periode 1 dan 2 
(change in price) sehingga tidak menunjukkan perubahan dari 
periode dasar. Hal ini menyebabkan perubahan nilai (change in 
value) periode 1 ke periode 2 mengalami kenaikan biaya yang 
hanya dipengaruhi peningkatan kuantitas pemakaian energi 
listrik sebesar 10% (=110-100). 

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada input utilitas 
air, adanya perubahan kuantitas (change in quantity) 
mengakibatkan terjadinya kenaikan kuantitas utilitas air yang 
digunakan sebesar 8% (=108-100) pada periode 2. Pada utilitas 
air tidak terjadi perubahan harga karena diasumsikan tarif dasar 
air per m3 nya sama untuk periode 1 dan 2 (change in price) 
sehingga tidak menunjukkan perubahan dari periode dasar. Hal 
ini menyebabkan perubahan nilai (change in value) periode 1 ke 
periode 2 mengalami kenaikan biaya yang hanya dipengaruhi 
peningkatan kuantitas pemakaian utilitas air sebesar 8% (=108-
100). 
 Weighted change ratio secara keseluruhan menunjukkan 
penurunan profitabilitas. Walaupun penerimaan naik 90%, 
namun total biaya pemakaian input yang digunakan untuk 
produksi mengalami kenaikan sebesar 91% (=191-100). 
Kenaikan total input sebesar 63% (=163-100) dibutuhkan untuk 
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kenaikan output sebesar 56%. Kenaikan harga berhasil 
memulihkan biaya karena harga jual output naik 22%, 
sedangkan rata-rata biaya input naik sebesar 17% (=117-100).  
 
 
4.3.2 Hasil Perhitungan Cost to Revenue Ratio 

Cost to revenue ratio adalah hubungan antara besarnya 
biaya atas pemakaian input dengan penerimaan yang didapat 
dari hasil penjualan total output. Meningkatnya penggunaan 
input menyebabkan kenaikan biaya atas penggunaannya, begitu 
pula sebaliknya. Mathur (2011), menjelaskan bahwa prinsipnya 
adalah semakin rendah dari cost to revenue ratio, maka akan 
semakin baik. Jika rasio kurang dari 1, hal ini menunjukkan 
bahwa perusahaan beroperasi di jalur yang menguntungkan. 
Jika rasio sama dengan 1, hal ini mengindikasikan bahwa 
perusahaan dalam posisi tidak mendapatkan keuntungan 
apapun. Jika rasio lebih besar dari 1, hal ini menunjukkan 
bahwa perusahaan berada dalam posisi merugi dan harus 
mengambil langkah-langkah perbaikan yang tepat karena jika 
tidak perusahaan dapat jatuh dan akhirnya harus ditutup. Hasil 
perhitungan menunjukkan input mana yang berkontribusi besar 
dalam pemakaian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal 
ini dapat diketahui dengan membuat urutan untuk masing-
masing input yang dapat dilihat pada Tabel 4.2. 

Berdasarkan perhitungan, nilai cost to revenue ratio tiap 
komponen input masih dibawah 1 yang berarti perusahaan 
masih beroperasi di jalur yang menguntungkan. Namun, perlu 
dibuat urutan prioritas untuk mengetahui input  mana yang 
berkontribusi terbesar dalam pemakaian biaya. Urutan prioritas 
pemakaian biaya produksi atas semua unsur input periode 1 
dan 2 dari yang terbesar dan terkecil dapat terlihat berdasarkan 
tabel di atas dengan analisa sebagai berikut: 
1. Pemakaian bahan baku ikan Kakap Merah menempati urutan 

terbesar pertama dalam penggunaan biaya. Hal ini 
dikarenakan bahan baku ikan Kakap Merah merupakan 
komoditi utama untuk dijadikan sebagai produk fillet yang 
diekspor, walaupun perusahaan tidak membatasi jenis ikan 
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yang akan diolah sebagai produk fillet ikan. Namun, bahan 
baku ikan Kakap Merah dari supplier kuantitasnya banyak 
dan biaya pembeliannya lebih mahal dibandingkan kedua 
jenis ikan lainnya. Biaya yang dibutuhkan untuk pemakaian 
bahan baku ikan Kakap Merah menjadi lebih tinggi 
disebabkan oleh meningkatnya kuantitas bahan baku ikan 
dari 158.040,50 menjadi 406.038,93 kg. Biaya untuk 
pembelian bahan bakunya juga meningkat dari harga Rp 
40.000,00 per kg menjadi Rp 45.000,00 per kg sehingga 
meningkat pula nilai BB Kakap Merah dari Rp 
6.321.620.000,00 menjadi Rp 18.271.751.850,00. 
Penerimaan dari hasil penjualan seluruh output mengalami 
peningkatan dari Rp 14.736.280.531,95 menjadi Rp 
28.016.972.424,50 sehingga hasil perhitungan cost to 
revenue ratio untuk BB Kakap Merah nilainya naik dari 
0,4290 pada periode 1 menjadi 0,6522 pada periode 2 

2. Pemakaian bahan baku ikan Anggoli menempati urutan 
terbesar kedua dalam penggunaan biaya. Hal ini dikarenakan 
bahan baku ikan Anggoli memiliki kuantitas yang lebih besar, 
namun harga belinya masih di bawah harga Kakap Merah. 
Nilai cost to revenue ratio BB Anggoli mengalami penurunan 
dari 0,2710 menjadi 0,1360 disebabkan karena penerimaan 
dari hasil penjualan seluruh output mengalami peningkatan 
dari Rp 14.736.280.531,95 menjadi Rp 28.016.972.424,50. 
Namun, kuantitas bahan baku Anggoli yang masuk menurun 
dari 166.373,10 menjadi 122.946,74 kg, tetapi biaya untuk 
pembelian bahan bakunya meningkat dari harga Rp 
24.000,00 per kg menjadi Rp 31.000,00 per kg sehingga 
menurun pula nilai BB Anggoli dari Rp 3.992.954.400,00 
menjadi Rp 3.811.348.940,00 

3. Pemakaian bahan baku ikan Kerapu menempati urutan 
terbesar ketiga dalam penggunaan biaya. Hal ini dikarenakan 
bahan baku Kerapu memiliki kuantitas dan harga beli lebih 
kecil sehingga biaya pembeliannya juga lebih rendah 
dibandingkan kedua jenis ikan lainnya. Nilai cost to revenue 
BB Kerapu mengalami penurunan dari 0,1050 menjadi 
0,0694 disebabkan karena penerimaan dari hasil penjualan 
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seluruh output mengalami peningkatan dari Rp 
14.736.280.531,95 menjadi Rp 28.016.972.424,50. Namun, 
kuantitas bahan baku Kerapu yang masuk menurun dari 
70.316,40 menjadi 54.045,93 kg, tetapi biaya untuk 
pembelian bahan bakunya meningkat cukup tinggi dari harga 
Rp 22.000,00 per kg menjadi Rp 36.000,00 per kg sehingga 
nilai BB Kerapu meningkat dari Rp 1.546.960.800,00 menjadi 
Rp 1.945.653.480,00 

4. Pemakaian utilitas air menempati urutan terkecil dalam 
penggunaan biaya. Nilai cost to revenue utilitas air sebesar 
0,0008 mengalami penurunan menjadi 0,0005 karena 
penerimaan dari hasil penjualan seluruh output mengalami 
peningkatan dari Rp 14.736.280.531,95 menjadi Rp 
28.016.972.424,50, sedangkan nilai untuk pemakaian input 
ini terkecil dibandingkan input lainnya yaitu Rp 11.680.950,00 
(periode 1) dan Rp 12.631.150,00 (periode 2). Hal ini 
disebabkan karena harga dasar pembelian air relatif kecil 
yaitu Rp 147 per m3  sepanjang periode 1 dan 2 dengan 
kuantitas pemakaian utilitas air meningkat dari 79.439,00 
menjadi 85.861,00 m3 

Perhitungan cost to revenue ratio disajikan dalam bentuk 
desimal pada tabel, namun diintepretasikan dalam bentuk 
persen. Hasil perhitungan CRR dari periode 1 dan 2 dibuat rata-
rata untuk mengetahui urutan pemakaian biaya terbesar secara 
umum dari rata-rata total empat kelompok input yang digunakan 
dalam pengukuran. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa 
penggunaan biaya terbesar yaitu pada total input bahan baku 
dengan biaya rata-rata pembelian sebesar 83,13%. Hal ini 
disebabkan kuantitas bahan baku yang meningkat serta harga 
belinya yang semakin tinggi sehingga biaya pemakaian untuk 
pembelian bahan baku menjadi tinggi. Bahan baku ikan 
merupakan unsur penting dalam menghasilkan produk fillet ikan. 
Menurut Sukrisno (1999) dalam Setyadi (2010) pemakaian 
bahan baku merupakan unsur yang paling besar pengaruhnya 
terhadap biaya produksi. Kuantitas input bahan baku ikan dari 
periode 1 ke periode 2 mengalami peningkatan terbesar 
diantara input lainnya sehingga nilai input bahan baku juga 
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mengalami peningkatan dan menyebabkan besarnya 
penggunaan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk total input 
pada tiap periode bervariasi karena dipengaruhi oleh kuantitas 
dan harga yang berbeda tiap periodenya. Biaya terbesar terjadi 
pada periode 2 yang mencapai 85,76% dikarenakan kuantitas 
dan harga bahan baku ikan, khususnya Kakap Merah dari 
supplier mengalami kenaikan yang cukup tinggi, kecuali pada 
kuantitas bahan baku ikan Anggoli dan Kerapu yang mengalami 
penurunan.  

 
 
 

Tabel 4.2 Cost to revenue ratio 
Variabel  Periode  

1 
Urutan  Periode  

2 
Urutan  Rata-

Rata 
Urutan  

Input  TK 
Penerimaan 
Filleting 
CO 
Retouching 
ABF 
Packing 
Cold Storage 
Packing Avalan 

 
0,0094 
0,0574 
0,0017 
0,0180 
0,0017 
0,0069 
0,0077 
0,0086 

 
8 
4 
12 
7 
12 
11 
10 
9 

 
0,0064 
0,0461 
0,0011 
0,0134 
0,0011 
0,0054 
0,0048 
0,0054 

 
8 
4 

11 
6 

11 
9 

10 
9 

 
0,0079 
0,0518 
0,0014 
0,0157 
0,0014 
0,0062 
0,0063 
0,0070 

 
3 
1 
7 
2 
7 
6 
5 
4 

Total TK  0,1114 - 0,0837 - 0,0976 2 

BB 
Ikan Kakap Merah  
Ikan Anggoli  
Ikan Kerapu  

 
0,4290 
0,2710 
0,1050 

 
1 
2 
3 

 
0,6522 
0,1360 
0,0694 

 
1 
2 
3 

 
0,5406 
0,2035 
0,0872 

 
1 
2 
3 

Total BB  0,8049 - 0,8576 - 0,8313 1 
Energi  
LWBP 
WBP 

 
0,0256 
0,0212 

 
5 
6 

 
0,0154 
0,0116 

 
5 
7 

 
0,0205 
0,0164 

 
1 
2 

Total energi  0,0468 - 0,0270 - 0,0369 3 
Utilitas  
Air 

 
0,0008 

 
13 

 
0,0005 

 
12 

 
0,0007 

 
1 

Total utilitas  0,0008 - 0,0005 - 0,0007 4 
Total input  0,9639 - 0,9688 - 0,9664 - 
Sumber: Data diolah, 2013 
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Hasil urutan rata-rata pada input bahan baku 
menunjukkan bahwa ikan Kakap Merah berkontribusi terbesar 
dalam pemakaian biaya yaitu 54,06% dari total biaya input 
bahan baku dikarenakan kuantitas dan harga ikan tersebut lebih 
tinggi dibandingkan dengan kedua jenis ikan yang lainnya. Pada 
periode 1, kuantitas Kakap Merah mencapai 158.040,50 kg 
dengan harga Rp 40.000,00/kg, sedangkan periode 2 
kuantitasnya meningkat hingga 406.038,93 kg dengan harga Rp 
45.000,00/kg. Ikan Anggoli berada dirangking 2 dengan rata-
rata 20,35% dari total biaya input bahan baku. Kuantitas dan 
harga ikan tersebut cukup tinggi namun masih berada dibawah 
Kakap Merah. Kuantitas Anggoli pada periode 1 sebesar 
166.373,10 kg dengan harga Rp 24.000,00/kg, sedangkan 
periode 2 kuantitasnya menurun hingga mencapai 122.946,74 
kg dengan harga yang naik mencapai Rp 31.000/kg. Kerapu 
berada dirangking 3 dengan rata-rata 8,72%. Hal ini disebabkan 
biaya pembelian ikan ini paling kecil dibandingkan dengan 
kedua ikan lainnya karena kuantitasnya yang sedikit. Kuantitas 
Kerapu pada periode 1 sebesar 70.316,40 kg dengan harga Rp 
22.000,00/kg, sedangkan pada periode 2 kuantitasnya menurun 
hingga mencapai 54.045,93 kg namun dengan harga yang lebih 
mahal yaitu  Rp 36.000/kg. Kuantitas ikan Kerapu yang 
menurun disebabkan karena hasil tangkapan alam Kerapu di 
Indonesia masih banyak menggunakan bahan peledak atau 
racun yang dapat merusak kehidupannya dan menyebabkan 
kepunahan, padahal harga jualnya mahal dan permintaan tinggi 
di perdagangan internasional. Komoditi perikanan karang paling 
banyak dieksploitasi adalah jenis Kerapu dan Kakap Merah 
karena memiliki harga jual yang relatif lebih mahal dibandingkan 
dengan jenis ikan lainnya (Habibi et al., 2011). 

Total input tenaga kerja berada diurutan kedua dalam 
penggunaan biaya terbesar dengan rata-rata sebesar 9,76% 
dikarenakan kuantitas tenaga kerja dan biaya untuk 
pembayaran upah yang meningkat dan cukup tinggi tiap 
tahunnya. Biaya terbesar untuk total tenaga kerja terjadi pada 
periode 1 sebesar 11,14%. Hasil urutan pada input tenaga kerja 
menunjukkan bahwa tenaga kerja bagian filleting berkontribusi 
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terbesar dalam biaya total input tenaga kerja sebesar 5,18% 
dikarenakan memiliki kuantitas terbesar di antara tenaga kerja 
bagian lainnya, yaitu sebesar 67 orang di periode 1 dan 80 
orang di periode 2. Perusahaan menambah kuantitas tenaga 
kerja tersebut pada periode 2 karena menyesuaikan dengan 
kuantitas bahan baku ikan yang mengalami peningkatan.  

Posisi terbesar kedua adalah retouching sebesar 1,57% 
dengan kuantitas 21 orang di periode 1 dan 25 orang di periode 
2, dimana tugasnya hampir sama dengan bagian filleting namun 
lebih cenderung ke proses pengecekan dan penanganan 
lanjutan setelah proses filleting. Bagian penerimaan berada 
dirangking 3 dengan rata-rata sebesar 0,79% dengan kuantitas 
11 orang di periode 1 dan 12 orang di periode 2, dilanjutkan 
bagian packing avalan 0,70% diurutan 4 dengan kuantitas 10 
orang di periode 1 dan 2, cold storage 0,63% dirangking 5 
dengan kuantitas 9 orang di periode 1 dan 2, packing 0,62% 
dirangking 6 dengan kuantitas 8 orang di periode 1 dan 10 
orang di periode 2, terakhir 0,14% adalah bagian CO dan ABF 
dengan kuantitas masing-masing 2 orang di periode 1 dan 2. 
Dilihat dari perhitungan MFPMM, rangking untuk input tenaga 
kerja ini berdasarkan pada besarnya kuantitas di masing-masing 
bagian. Semakin banyak kuantitasnya maka semakin banyak 
pula biaya yang dikeluarkan, sedangkan upah untuk semua 
bagian memiliki besar yang sama, yaitu Rp 12.624.000,00 untuk 
periode 1 dan Rp 15.024.000,00 untuk periode 2. Kesamaan 
besarnya upah ini didasarkan atas kesamaan tingkatan pada 
tenaga kerja langsung bagian produksi fillet  ikan. 

Total input energi listrik berada diurutan ketiga dalam 
penggunaan biaya terbesar dengan rata-rata sebesar 3,69%. 
Biaya terbesar terjadi pada periode 1 sebesar 4,68%. Energi 
listrik LWBP (Lewat Waktu Beban Puncak) berkontribusi 
terbesar yaitu 2,05% dalam biaya input energi listrik 
dikarenakan waktu pemakaiannya lebih lama mulai pukul 22.00-
18.00 waktu setempat sehingga daya yang digunakan lebih 
besar dibandingkan dengan WBP yang waktunya mulai pukul 
18.00-22.00 walaupun biaya WBP per kwh nya lebih tinggi dari 
pada LBWP. Penggunaan energi WBP sebesar 1,64% dari total 
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biaya input energi listrik. Daya yang digunakan untuk LWBP 
pada periode 1 sebesar 554.688 kwh dan 636.048 kwh pada 
periode 2 dengan tarif Rp 680,00 per kwh. Daya yang 
digunakan untuk WBP sebesar 306.468 kwh pada periode 1 dan 
317.520 kwh pada periode 2 dengan tarif Rp 1.020,00 per kwh. 
Energi listrik dibutuhkan 24 jam, khususnya untuk ruangan cold 
storage  dan chilling room yang digunakan sebagai tempat 
penyimpanan ikan, baik yang belum diolah maupun yang telah 
difillet dan dibekukan agar kualitasnya tetap terjaga.  

Penggunaan total biaya untuk total input utilitas air 
merupakan yang terkecil diantara input-input lainnya yaitu 
sebesar 0,07%. Hal ini disebabkan harga pembelian air tersebut 
jauh lebih kecil dibandingkan harga persatuan input lainnya, 
yaitu Rp 147,00 per m3. Besar harga pembelian air per m3 pada 
periode 1 dan 2 relatif sama walaupun nilai dari periode 1 ke 2 
mengalami kenaikan karena sebanding pula dengan 
meningkatnya kuantitas air yang digunakan. Kuantitas air yang 
digunakan tidak terlalu besar, yaitu 79.439 m3 pada periode 1 
dan meningkat menjadi 85.861 m3 pada periode 2 karena 
meningkat pula bahan baku yang harus diolah. Utilitas air ini 
berperan untuk pencucian dan pembersihan bahan baku serta  
dalam proses produksi fillet ikan. 

 Hasil perhitungan total input rata-rata sebesar 96,64% 
dan menunjukkan bahwa periode 1 memiliki biaya pemakaian 
yang lebih kecil dibandingkan dengan periode 2 yaitu sebesar 
96,39%, sedangkan periode 2 sebesar 96,88%. Hal ini 
disebabkan penggunaan biaya untuk bahan baku pada periode 
2 yang cukup besar karena meningkatnya kuantitas dan harga 
bahan baku terutama ikan Kakap Merah. Hal ini menyebabkan 
kecilnya profit yang akan didapatkan oleh perusahaan. 
Rendahnya biaya memungkinkan mendapatkan profit yang  
lebih tinggi atau kemampuan untuk menjual produk dengan 
harga yang lebih rendah. Perusahaan yang mampu menjual 
barang dengan harga lebih rendah  akan sangat menentukan 
posisinya terutama dalam segmen pasar yang cukup sensitif 
terhadap harga (Utami, 2002). 
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4.3.3 Hasil Perhitungan Productivity Ratio 
Productivity Ratio menggambarkan besarnya tingkat 

produktivitas dalam periode dasar dan periode saat ini. 
Pengukuran productivity ratio antara periode dasar dengan 
periode saat ini akan menunjukkan kenaikan atau penurunan 
produktivitas secara keseluruhan dan untuk setiap komponen 
serta digunakan dalam menghitung Indeks Produktivitas (IP). IP 
digunakan untuk mempermudah perbandingan dalam 
melakukan pengukuran produktivitas. Hasil perhitungan 
productivity ratio dan Indeks Produktivitas dapat dilihat pada 
Tabel 4.3. Herjanto (2007) menjelaskan bahwa dalam 
menghitung IP, indeks pada periode dasar diberi nilai 100, 
indeks periode lain dihitung dengan menggunakan rumus: 

Indeks Produktivitas = 
produktivitas periode tertentu

produktivitas periode dasar 
x 100 ..... (17) 

Hasil perhitungan Indeks Produktivitas menunjukkan 
bahwa setiap komponen input tenaga kerja, energi listrik dan 
utilitas air mengalami peningkatan. IP Total input tenaga kerja 
pada periode 2 sebesar 108,95 yang berarti bahwa 
produktivitasnya meningkat 8,95% dari periode dasar (=108,95-
100). Total input energi listrik pada periode 2 sebesar 141,90 
yang berarti bahwa produktivitasnya meningkat 41,90% dari 
periode dasar (=141,90-100). Total input utilitas air pada periode 
2 sebesar 143,89 yang berarti bahwa produktivitasnya 
meningkat 43,89% dari periode dasar (=143,89-100). Namun 
pada total input bahan baku produktivitasnya menurun sebesar 
23,19% dari periode dasar (=76,81-100) karena memiliki IP 
sebesar 76,81. Hal ini menyebabkan IP total input mengalami 
penurunan produktivitas sebesar 18,57% dari periode dasar 
(=81,43-100) karena memiliki IP sebesar 81,43. Penurunan 
indeks produktivitas pada bahan baku Kakap Merah disebabkan 
biaya pemakaian untuk input bahan baku Kakap Merah pada 
periode 2 yang cukup besar karena meningkatnya kuantitas. 
Namun, rendemen fillet ikan yang dihasilkan pada periode 2 
menurun disebabkan adanya permintaan khusus fillet ikan 
Kakap Merah skinless (tanpa kulit) dari North Atlantic yang 
menyebabkan rendemen hanya sebesar 34%, sedangkan pada 
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umumnya rendemen fillet tersebut berkisar 39-41%. Hal ini juga 
mempengaruhi penurunan IP total input dikarenakan bahan 
baku Kakap Merah berada di urutan terbesar pertama 
pemakaian biaya input diantara semua komponen input (dapat 
dilihat pada Tabel 4.2). 
Tabel 4.3 Productivity ratio 

 Variabel  Periode 1  Periode 2  IP  IP periode 2  

(a) (b) Periode 1  =(b/a)x100 

Input TK     

Penerimaan 106,12 127,18 100 119,85 

Filleting 17,42 17,75 100 101,86 

CO 583,66 763,10 100 130,74 

Retouching 55,59 61,05 100 109,82 

ABF 583,66 763,10 100 130,74 

Packing 145,92 152,62 100 104,60 

Cold Storage 129,70 169,58 
 

100 
 

130,74 
 

Packing Avalan 116,73 152,62 100 130,74 

Total TK  8,98 9,78 100 108,95 

Input  BB     

Ikan Kakap Merah  2,33 1,25 100 53,83 

Ikan Anggoli  3,69 6,02 100 163,01 

Ikan Kerapu  9,53 11,79 100 123,72 

Total BB  1,24 0,95 100 76,81 

Input  Energi 
(Listrik) 

    

LWBP 39,07 53,02 100 135,70 

WBP 47,14 70,80 100 150,18 

Total energi  21,36 30,31 100 141,90 

Input  Utilitas      

Air 1261,57 1815,33 100 143,89 

Total utilitas  1261,57 1815,33 100 143,89 

Total Input  1,04 0,84 100 81,43 

Sumber: Data diolah, 2013 
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4.3.4 Hasil Perhitungan Weighted Performance Indexes  
 Menurut Case (2005), weighted performance indexes 
adalah indeks dari perubahan rasio output atas input dari 
periode 1 ke periode 2. Indeks ini menunjukkan dampak yang 
disebabkan oleh perubahan kuantitas, harga dan nilai sehingga 
terjadi perubahan dalam produktivitas, pemulihan harga dan 
profitabilitas. Rasio dan indeks ini bersama-sama memberikan 
informasi performance tiap input serta mengidentifikasi area 
yang perlu diperbaiki dan daerah-daerah yang beroperasi pada 
tingkat yang dapat diterima. Hasil perhitungan WPI total input 
dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

Hasil perhitungan merupakan WPI produktivitas, 
pemulihan harga dan profitabilitas dari total input pada periode 2 
yang disajikan dalam bentuk desimal pada tabel dengan nilai 1 
pada periode dasar untuk memudahkan perbandingan. Selisih 
dari indeks periode 2 dan periode 1 diintepretasikan dalam 
bentuk persen. WPI produktivitas berdasarkan perubahan 
kuantitas mengalami penurunan performansi sebesar 4% yang 
diakibatkan oleh adanya perubahan produktivitas pada total 
input yang mengalami penurunan. Kenaikan performansi terlihat 
pada WPI pemulihan harga berdasarkan perubahan harga yang 
berarti perubahan tersebut memberikan kenaikan keuntungan 
terhadap nilai jual produk dengan nilai tambah sebesar 4%. 
Perubahan kedua nilai WPI tersebut akan mempengaruhi nilai 
performansi dari perubahan profitabilitas. Performansi dari 
perubahan profitabilitas mengalami penurunan sebesar 1% 
sehingga besar nilainya adalah kurang dari 1 yang berarti 
produktivitas total input mengalami penurunan sehingga tidak 
memberikan performansi kerja yang baik pada hasil jual produk 
meskipun dengan adanya perubahan produktivitas dan 
pemulihan harga.  

Secara keseluruhan dari nilai WPI dapat dibuat urutan 
prioritas. Hal ini dilakukan agar pihak perusahaan dapat 
melakukan langkah perbaikan di masa mendatang dengan 
melihat input mana yang berkontribusi atau tidak dalam 
memberikan keuntungan. Input-input yang tidak berkontribusi 
dalam memberikan keuntungan nantinya perlu mendapat 
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perhatian dan usaha perbaikan. Urutan prioritas berdasarkan 
nilai WPI dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
 
 
 
Tabel 4.4 WPI total input 

WPI Periode 1 Periode 2 % periode 2 thd 1 

(a) (b) ((b-a)x100%) 

Produktivitas      1       0,96    -4 

Pemulihan harga      1       1,04     4 

Profitabilitas      1       0,99    -1 
Sumber: Data diolah, 2013  
 
 
 
Tabel 4.5 Urutan prioritas berdasarkan nilai WPI 

Input WPI profitabilitas  
Periode 1 Periode 2  Prioritas  

BB Anggoli 1 1,99 1 
Energi WBP 1 1,84 2 
Utilitas air 1 1,76 3 
Energi LWBP 1 1,66 4 
TK Packing Avalan 1 1,60 5 
TK CO 1 1,60 5 
TK ABF 1 1,60 5 
TK Cold Storage 1 1,60 5 
BB Kerapu 1 1,51 6 
TK Penerimaan 1 1,46 7 
TK Retouching 1 1,34 8 
TK Packing 1 1,28 9 
TK Filleting 1 1,24 10 
BB Kakap Merah 1 0,66 11 

Sumber: Data diolah, 2013 
 
 
 

Hackman (2008) menjelaskan bahwa angka indeks > 1 
menunjukkan bahwa suatu input tersebut mengalami 
peningkatan produktivitas dan berkontribusi dalam penambahan 
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keuntungan kepada perusahaan. Sebaliknya, angka indeks < 1 
menunjukkan bahwa terjadi penurunan produktivitas sehingga 
menyebabkan penurunan kontribusi keuntungan kepada 
perusahaan. Berdasarkan tabel tersebut, sebagian besar input 
memiliki nilai indeks > 1. Bahan baku Anggoli memiliki nilai WPI 
tertinggi sebesar 1,99. Input ini mengalami peningkatan 
produktivitas sebesar 63,01% yang berarti memberikan 
kontribusi keuntungan kepada perusahaan. Angka indeks < 1 
dimiliki oleh bahan baku Kakap Merah yaitu hanya sebesar 
0,66. Input ini mengalami penurunan produktivitas sebesar 
46,17% yang berarti memberikan kontribusi pengurangan 
keuntungan kepada perusahaan. Jika dihubungkan dengan nilai 
WCR perubahan nilai, input yang perubahan nilainya lebih kecil 
memiliki nilai indeks dan peluang yang lebih besar dalam 
kontribusi keuntungan, begitu pula sebaliknya.  

 
 

4.3.5 Hasil Perhitungan Rupiah Effect on Profit  

 Rupiah Effect on Profit adalah refleksi nilai uang dalam 
satuan rupiah dari weighted performance indexes yang 
mengindikasikan pengaruh produktivitas dan pemulihan harga 
terhadap profitabilitas. Nilai dari WPI ini berkaitan dengan 
Rupiah effect on profit. Sink (1995) dalam Setyadi (2010) 
menjelaskan bahwa apabila nilai WPI < 1 maka nilai REP < 0 
(negatif) yang berarti perusahaan akan kehilangan peluang 
mendapat keuntungan, sedangkan jika nilai WPI > 1 maka nilai 
REP > 0 (positif) yang berarti perusahaan berpeluang 
mendapatkan keuntungan. REP ini terdiri dari REP perubahan 
produktivitas, perubahan harga dan perubahan profitabilitas. 
Analisis REP disajikan dalam tiap input yang dapat dilihat pada 
Tabel 4.6 – 4.10. 

REP input tenaga kerja digunakan untuk mengukur nilai 
keuntungan pemakaian tenaga kerja dalam Rupiah dengan 
adanya perubahan kuantitas, harga dan nilai dari periode 1 ke 
periode 2. Berdasarkan Tabel 4.6, nilai REP berdasarkan 
perubahan kuantitas untuk total input tenaga kerja bernilai positif 
yang menunjukkan bahwa perusahaan berpeluang 
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mendapatkan keuntungan sebesar Rp 584.241.767 atas 
penambahan kuantitas tenaga kerja pada periode 2 yang 
menyebabkan perubahan produktivitas semakin meningkat. 
Penambahan kuantitas tenaga kerja yang dilakukan perusahaan 
sudah efisien karena disesuaikan dengan kebutuhan karena 
meningkatnya bahan baku yang harus diolah sehingga 
meningkatkan produktivitasnya. Produktivitas tenaga kerja yang 
mengalami peningkatan berkontribusi dalam keuntungan 
perusahaan. 

 
 
 

Tabel 4.6 REP input tenaga kerja 

Input  
Periode Produktivitas 

(Rp) 
Pemulihan 
harga (Rp) 

Profitabilitas 
(Rp) Tenaga Kerja 

Penerimaan 1 0 0 0 

2 64.584.642 19.138.948 83.723.590 

Filleting 1 0 0 0 

  2 230.414.818 85.591.777 316.006.596 

CO 1 0 0 0 

2 14.037.935 3.916.172 17.954.107 

Retouching 1 0 0 0 

2 96.902.316 31.519.811 128.422.127 

ABF 1 0 0 0 

2 14.037.935 3.916.172 17.954.107 

Packing 1 0 0 0 

2 30.903.740 10.864.690 41.768.429 

Cold Storage 1 0 0 0 

Packing Avalan 
 
 

2 
1 
2 

 

63.170.707 
0 

70.189.674 
 

17.622.776 
0 

19.580.862 
 

80.793.483 
0 

89.770.537 
 

Total TK 1 0 0 0 

 
2 584.241.767 192.151.209 613.261.218 

Sumber: Data diolah, 2013 
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Nilai REP berdasarkan perubahan harga untuk total 
input tenaga kerja menunjukkan bahwa perusahaan berpeluang 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp 192.151.209 pada 
pemulihan harga walaupun terjadi perubahan (kenaikan) biaya 
untuk membayar upah tenaga kerja. Semua nilai REP pada 
setiap bagian memiliki nilai yang positif. Hal ini menunjukkan 
bahwa kenaikan upah yang terjadi yang dimasukkan ke dalam 
bentuk harga output yang lebih tinggi masih memberi peluang 
bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Kenaikan 
upah dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan 
tenaga kerja sehingga produktivitas mereka diharapkan bisa 
lebih meningkat. Kenaikan upah ini disesuaikan dengan UMR 
pada periode tersebut.  

Nilai REP berdasarkan perubahan nilai pada tiap bagian 
tenaga kerja keseluruhan menunjukkan nilai yang positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa penambahan kuantitas dan kenaikan 
harga untuk upah tenaga kerja berkontribusi memberikan 
keuntungan pada perusahaan. Perusahaan berpeluang 
mendapatkan keuntungan total dari input tenaga kerja sebesar 
Rp 613.261.218 dari perubahan nilai ini.  

REP input bahan baku digunakan untuk mengukur nilai 
keuntungan pemakaian bahan baku dalam Rupiah dengan 
adanya perubahan kuantitas, harga dan nilai dari periode 1 ke 
periode 2. Berdasarkan Tabel 4.7, nilai REP berdasarkan 
perubahan kuantitas untuk total input bahan baku bernilai 
negatif yang menunjukkan bahwa perusahaan kehilangan 
peluang mendapatkan keuntungan sebesar Rp 1.924.718.625 
atas perubahan kuantitas bahan baku pada periode 2 
menyebabkan perubahan produktivitas yang menurun. Nilai 
negatif ini disebabkan karena meningkatnya kuantitas dari 
bahan baku Kakap Merah. Peningkatan kuantitas ini disebabkan 
oleh meningkatnya pasokan ikan Kakap Merah dari supplier. 
Meningkatnya kuantitas input Kakap Merah mempengaruhi 
meningkatnya kuantitas output yang dihasilkan. Namun, 
kuantitas input ini peningkatannya lebih tinggi dari pada 
peningkatan kuantitas output karena terjadi penurunan 
rendemen yang dihasilkan sehingga terjadi penurunan 
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produktivitas yang menyebabkan perusahaan kehilangan 
peluang mendapatkan keuntungan akibat perubahan kuantitas 
ini. 

 
 
 
Tabel 4.7 REP input bahan baku 

Input 
Periode Produktivitas 

(Rp) 
Pemulihan 
harga (Rp) 

Profitabilitas 
(Rp) 

Bahan Baku 

Kakap Merah 1 0 0 0 

2 -6.405.104.742 152.169.502 -6.252.935.241 

Anggoli 1 0 0 0 

2 3.262.322.700 517.829.694 3.780.152.394 

Kerapu 1 0 0 0 

  2 1.218.063.417  -222.597.665  995.465.752 

Total BB 1 0 0 0 

 
2 -1.924.718.625 447.401.530 -1.477.317.095 

Sumber: Data diolah, 2013 
 
 
 

Nilai REP berdasarkan perubahan harga untuk total 
input bahan baku menunjukkan bahwa perusahaan berpeluang 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp 447.401.530 pada 
pemulihan harga walaupun terjadi perubahan (kenaikan) biaya 
untuk pembelian bahan baku. Namun, perubahan harga beli 
bahan baku ikan Kerapu menyebabkan nilai REP pemulihan 
harganya bernilai negatif yang berarti perusahaan kehilangan 
peluang keuntungan sebesar Rp 222.597.665 akibat perubahan 
harga yang cukup besar dari Rp 22.000 per kg menjadi Rp 
36.000 per kg. Namun, secara keseluruhan kenaikan harga beli 
bahan baku yang dimasukkan ke dalam bentuk harga output 
yang lebih tinggi masih memberi peluang bagi perusahaan 
untuk mendapatkan keuntungan. Kenaikan ini berdasarkan 
harga yang ditetapkan oleh supplier. 
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Nilai REP berdasarkan perubahan nilai pada total input 
bahan baku secara keseluruhan menunjukkan nilai yang negatif. 
Hal ini menunjukkan bahwa penambahan kuantitas dan 
kenaikan harga untuk pembelian bahan baku secara 
keseluruhan menyebabkan perusahaan kehilangan peluang 
mendapatkan keuntungan. Peluang kehilangan keuntungan total 
perusahaan dari input bahan baku sebesar Rp 1.477.317.095 
dikarenakan perubahan nilai yang disebabkan bahan baku 
Kakap Merah yang memiliki pengaruh besar terhadap total input  
bahan baku. Perubahan kuantitas bahan baku ikan yang masuk 
berdasarkan pada pasokan supplier yang bergantung pada 
cuaca. Ikan Kakap Merah kuantitasnya cenderung naik dengan 
harga pembeliannya yang juga naik. 

 
 
 

Tabel 4.8 REP input energi listrik 

Input  
Periode Produktivitas 

(Rp) 
Pemulihan 
harga (Rp) 

Profitabilitas 
(Rp) 

Energi 

LWBP 1 0 0 0 

2 154.392.339 130.213.651 284.605.990 

WBP 1 0 0 0 

2 162.531.673 107.915.577 270.447.250 

Total Energi 1 0 0 0 

 
2 316.924.012 238.129.228 555.053.240 

Sumber: Data diolah, 2013 
 
 
 

REP input energi listrik digunakan untuk mengukur nilai 
keuntungan pemakaian energi listrik dalam Rupiah dengan 
adanya perubahan kuantitas, harga dan nilai dari periode 1 ke 
periode 2. Berdasarkan Tabel 4.8, nilai REP berdasarkan 
perubahan kuantitas untuk total input energi listrik bernilai positif 
yang menunjukkan bahwa perusahaan berpeluang 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp 316.924.012 atas 



45 

 

penambahan kuantitas energi listrik pada periode 2 yang 
menyebabkan perubahan produktivitas semakin meningkat. 
Penambahan kuantitas energi listrik yang dilakukan perusahaan 
sudah efisien karena disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian 
karena meningkatnya bahan baku yang harus diolah sehingga 
meningkatkan produktivitasnya. Produktivitas energi listrik yang 
mengalami peningkatan berkontribusi dalam keuntungan 
perusahaan. 

Nilai REP berdasarkan perubahan harga untuk total 
input energi listrik menunjukkan bahwa perusahaan berpeluang 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp 238.129.228 pada 
pemulihan harga walaupun tidak terjadi perubahan biaya untuk 
harga dasar listrik per satuan kwh nya. Semua nilai REP pada 
setiap bagian memiliki nilai yang positif. Hal ini menunjukkan 
bahwa harga dasar listrik yang tidak mengalami perubahan 
memberi peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan 
keuntungan. Nilai REP berdasarkan perubahan nilai pada total 
input energi listrik menunjukkan nilai yang positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa penambahan kuantitas dan harga dasar 
listrik yang tetap berkontribusi memberikan keuntungan pada 
perusahaan sebesar Rp 555.053.240 dari perubahan nilai ini.  

 
 
 

Tabel 4.9 REP input utilitas 

Input  
Periode Produktivitas 

(Rp) 
Pemulihan 
harga (Rp) 

Profitabilitas 
(Rp) 

Utilitas 

Air 1 0 0 0 

2 5.554.013 4.022.941 9.576.954 

Total Utilitas 1 0 0 0 

 
2 5.554.013 4.022.941 9.576.954 

Sumber: Data diolah, 2013 
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REP input utilitas air digunakan untuk mengukur nilai 
keuntungan pemakaian utilitas air dalam Rupiah dengan adanya 
perubahan kuantitas, harga dan nilai dari periode 1 ke periode 
2. Berdasarkan Tabel 4.9, nilai REP berdasarkan perubahan 
kuantitas untuk total input utilitas air bernilai positif yang 
menunjukkan bahwa perusahaan berpeluang mendapatkan 
keuntungan sebesar Rp 5.554.013 atas penambahan kuantitas 
utilitas air pada periode 2 yang menyebabkan perubahan 
produktivitas semakin meningkat. Penambahan kuantitas utilitas 
air yang dilakukan perusahaan sudah efisien karena 
disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian karena 
meningkatnya bahan baku yang harus diolah sehingga 
meningkatkan produktivitasnya. Produktivitas utilitas air yang 
mengalami peningkatan berkontribusi dalam keuntungan 
perusahaan. 

Nilai REP berdasarkan perubahan harga untuk total 
input utilitas air menunjukkan bahwa perusahaan berpeluang 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp 4.022.941 pada 
pemulihan harga walaupun tidak terjadi perubahan biaya untuk 
harga dasar air per satuan m3 nya. Semua nilai REP pada 
setiap bagian memiliki nilai yang positif. Hal ini menunjukkan 
bahwa harga dasar air yang tidak mengalami perubahan 
memberi peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan 
keuntungan. Nilai REP berdasarkan perubahan nilai pada total 
input utilitas air menunjukkan nilai yang positif. Hal ini 
menunjukkan bahwa penambahan kuantitas dan harga dasar air 
yang tetap berkontribusi memberikan keuntungan pada 
perusahaan sebesar Rp 9.576.954 dari perubahan nilai ini.  

 
 

Tabel 4.10 REP total input 

 Periode Produktivitas 
(Rp) 

Pemulihan 
harga (Rp) 

Profitabilitas 
(Rp) 

 
Total Input 1 0 0 0 

2 -1.017.998.833 881.704.909 -136.293.924 
Sumber: Data diolah, 2013 
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 REP total input digunakan untuk mengukur nilai 
keuntungan terhadap Rupiah atas penggunaan input secara 
keseluruhan dengan adanya perubahan kuantitas, harga dan 
nilai. Berdasarkan tabel di atas, REP pemulihan harga 
berdasarkan perubahan harga memiliki hasil yang baik, tetapi 
terdapat masalah yang serius pada REP produktivitas 
berdasarkan perubahan kuantitas dan REP profitabilitas 
berdasarkan perubahan nilai. Nilai REP produktivitas total input 
secara keseluruhan adalah negatif yang berarti perusahaan 
mengalami pengurangan keuntungan sebesar Rp 
1.017.998.833. Pengurangan keuntungan ini disebabkan bahan 
baku ikan Kakap Merah mempunyai pengaruh lebih dari 50% di 
dalam total input bahan baku yang merupakan input terbesar 
dalam penggunaan biaya walaupun ada input-input lainnya 
berkontribusi memberikan keuntungan. Produktivitas Kakap 
Merah sendiri mengalami penurunan, padahal biaya yang 
dikeluarkan sangat besar sehingga keuntungan yang berkurang 
juga akan mempengaruhi keseluruhan input. Hal ini dikarenakan 
terjadinya perubahan kuantitas input yang peningkatannya lebih 
besar daripada peningkatan output yang dihasilkan dari 
penggunaan bahan baku ini. 

Nilai REP berdasarkan perubahan harga untuk total 
input menunjukkan bahwa perusahaan berpeluang 
mendapatkan keuntungan sebesar Rp 881.704.909 pada 
pemulihan harga walaupun terjadi perubahan (kenaikan) biaya 
untuk pemakaian keseluruhan input. Hal ini menunjukkan bahwa 
kenaikan biaya pemakaian input yang dimasukkan ke dalam 
bentuk harga output yang lebih tinggi masih memberi peluang 
bagi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, 
nilai pemulihan harga yang positif menunjukkan bahwa tidak 
banyak terdapat inflasi dari sumber daya / input yang digunakan 
yang berpengaruh terhadap harga dari produk yang terjual. 
Perubahan kuantitas dan harga juga mempengaruhi 
penambahan atau pengurangan keuntungan yang akan diterima 
oleh perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai REP profitabilitas 
berdasarkan perubahan nilai. Pada Tabel 4.10 di atas 
menunjukkan bahwa nilai REP profitabilitas total input adalah 
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negatif yang berarti perusahaan kehilangan peluang 
mendapatkan keuntungan  sebesar Rp 136.293.924 karena nilai 
positif pada REP pemulihan harga tidak dapat menutupi nilai 
negatif pada REP produktivitas (profitabilitas = produktivitas + 
pemulihan harga). 
 
 
4.4 Usulan Peningkatan Produktivitas   

Hasil perhitungan MFPMM menunjukkan bahwa 
sebagian besar input menunjukkan produktivitas yang 
meningkat dan berpengaruh pula pada peluang memperoleh 
keuntungan. Namun, input bahan baku yang mengalami 
penurunan produktivitas menyebabkan terjadinya pengurangan 
keuntungan pada total input. Hasil rendemen fillet ikan Kakap 
Merah yang menurun, namun kuantitas dan biaya pembelian 
bahan baku ikan kakap Merah yang meningkat pada periode 2, 
menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk pemakaian input 
tersebut lebih besar dari penerimaan.  

Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 
produktivitas bahan baku adalah membuat perencanaan dengan 
menyesuaikan kuantitas bahan baku, khususnya ikan Kakap 
Merah yang mengalami penurunan produktivitas dengan 
permintaan konsumen karena akan berpengaruh pula pada 
biaya pembelian bahan baku. Perencanaan dilakukan agar 
perusahaan dapat lebih efisien dalam menghasilkan output dan 
meningkatkan penerimaan. Perusahaan harus segera merespon 
dan menyesuaikan apabila ada permintaan khusus dari 
konsumen baik dari segi kuantitas permintaan maupun harga 
jual produk tersebut dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk 
permintaan khusus tersebut agar perusahaan tetap beroperasi 
di jalur yang menguntungkan. Pemilihan supplier baik dari segi 
harga yang ditawarkan, kualitas yang diberikan serta kontinuitas 
perlu dipertimbangkan kembali. Faktor-faktor lain yang 
berhubungan dengan kegiatan produksi juga perlu diperhatikan 
pengaruhnya dalam usaha peningkatan produktivitas. 
 Usaha peningkatan produktivitas tidak hanya dilakukan 
pada input bahan baku yang memiliki tingkat produktivitas 
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menurun. Input-input lain yang sudah memiliki kenaikan tingkat 
produktivitas namun besarnya dibawah 50%, seperti input 
tenaga kerja, energi listrik dan utilitas air juga harus 
dipertahankan bahkan perlu ditingkatkan produktivitasnya agar 
berdampak positif pada profit yang akan diterima perusahaan di 
periode selanjutnya. Usaha peningkatan produktivitas yang 
dapat dilakukan pada input tenaga kerja adalah 
mempertahankan pengaturan kuantitas tenaga kerja, energi 
listrik dan utilitas air sesuai dengan kebutuhan agar 
penggunaannya dapat lebih efisien. Hal ini tentunya akan 
berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk 
pemakaian input tersebut.  
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V.   KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 

5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pengukuran 
produktivitas dengan menggunakan metode Multi Factor 
Productivity Measurement Model, maka dapat disimpulkan 
bahwa secara keseluruhan tingkat produktivitas dari produksi 
fillet dan avalan tiga jenis ikan pada PT Inti Luhur Fuja Abadi 
sebesar 81,43% pada periode yang diukur (periode 2). Tingkat 
produktivitas ini mengalami penurunan produktivitas sebesar 
18,57% dari periode dasar (periode 1). Hal ini menyebabkan 
perusahaan kehilangan peluang mendapatkan keuntungan 
sebesar Rp 136.293.924.  

 Rencana usulan peningkatan produktivitas di PT Inti 
Luhur Fuja Abadi difokuskan pada input bahan baku terutama 
Kakap Merah dengan membuat perencanaan kuantitas bahan 
baku yang disesuaikan dengan permintaan konsumen. 
Perusahaan harus segera merespon dan menyesuaikan apabila 
ada permintaan khusus dari konsumen baik dari segi kuantitas 
permintaan maupun harga jual produk tersebut dengan biaya 
yang harus dikeluarkan untuk permintaan tersebut. Usaha 
peningkatan produktivitas juga dapat dilakukan untuk input-input 
lainnya, seperti penyesuaian kuantitas tenaga kerja, energi 
listrik dan utilitas air yang digunakan dengan kebutuhan agar 
lebih efisien dan biaya pemakaiannya dapat ditekan serta lebih 
banyak berkontribusi dalam memberikan keuntungan bagi 
perusahaan.  
 
 
5.2 Saran 
 Saran bagi perusahaan adalah membuat perencanaan, 
pengawasan dan evaluasi terhadap jalannya proses produksi 
agar penggunaan seluruh input dapat lebih efisien sehingga 
biaya dapat ditekan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah 
menambah periode pengukuran sampai 3 atau 4 periode agar 
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pola tingkat produktivitas dapat lebih terlihat dan menambahkan 
jenis produk lainnya yang diproduksi di PT ILUFA, seperti fillet 
ikan Lencam, Kakak Tua, Kari-kari, Nunuk, Kakap Putih dan 
Pinjalo dalam output. Biaya perawatan mesin juga dapat 
ditambahkan dalam pengukuran produktivitas sebagai input 
agar hasilnya lebih akurat. Beberapa metode pengukuran 
produktivitas lainnya, seperti OMAX, POSPAC, Mundel dan 
Craig Harris juga dapat digunakan sebagai bahan 
perbandingan. 
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Lampiran 1. Hasil Pengumpulan Data 
 

Data Output Produk Fillet  dan Avalan  Tahun 2011-2012 
Produk  Tahun  

2011 2012 
Fillet Kakap Merah (kg) 63.839,26 160.841,34 
Fillet Anggoli (kg) 73.209,07 53.356,12 
Fillet Kerapu (kg) 23.027,20 17.779,42 
Avalan Kakap Merah (kg) 94.201,24 245.197,59 
Avalan Anggoli (kg) 93.164,03 69.590,62 
Avalan Kerapu (kg) 47.289,20 36.266,51 

 
 

Data Kebutuhan Bahan Baku Ikan Tahun 2011-2012 

Jenis Ikan           Tahun 

           2011            2012 

Kakap Merah (kg) 158.040,50  406.038,93  

Anggoli (kg) 166.373,10  122.946,74  

Kerapu (kg) 70.316,40  54.045,93  
 
 

Data Kebutuhan Tenaga Kerja Produksi Fillet Ikan  
Tahun 2011-2012  

Bagian Tahun 

2011 2012 

Penerimaan (orang) 11 12 

Filleting (orang) 67 86 

CO (orang) 2 2 

Retouching (orang) 21 25 

ABF (orang) 2 2 

Packing (orang) 8 10 

Cold storage (orang) 9 9 

Packing avalan (orang) 10 10 
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Lampiran 1. Lanjutan 
 

Data Kebutuhan Energi Listrik Tahun 2011-2012 

Listrik Tahun  
2011 2012 

LWBP (kwh) 554.688 636.048 
 

WBP (kwh) 306.468 317.520 
 

 
 

Data Kebutuhan Utilitas Air Tahun 2011-2012 

Utilitas Tahun  
2011 2012 

Air (m3) 79.439 
 

85.861 
 

 



 

Lampiran 2. Hasil Perhitungan MFPMM 

  periode 1 periode 2 

  kuantitas harga nilai kuantitas harga nilai 

output kolom1(Q1) kolom2 (P1) kolom3 (V1) kolom4 (Q2) kolo m5 (P2) kolom6 (V2) 
fillet ikan Kakap Merah (kg) 63.839,26 82.650,00 5.276.314.839,00 160.841,34 99.750,00 16.043.923.665,00 
fillet ikan Anggoli (kg) 73.209,07 64.380,00 4.713.199.926,60 53.356,12 79.800,00 4.257.818.376,00 
fillet ikan Kerapu (kg) 23.027,20 84.390,00 1.943.265.408,00 17.779,42 101.650,00 1.807.278.043,00 
avalan Kakap Merah (kg) 94.201,24 14.854,72 1.399.332.680,50 245.197,59 18.684,05 4.581.284.002,00 
avalan Anggoli (kg) 93.164,03 9.979,23 929.704.888,85 69.590,62 12.534,45 872.280.393,50 
avalan Kerapu (kg) 47.289,20 10.033,22 474.462.789,00 36.266,51 12.529,13 454.387.945,00 
total output  14.736.280.531,95 28.016.972.424,50 

input 
Tenaga Kerja  
penerimaan (orang) 11,00 12.624.000,00 138.864.000,00 12,00 15.024.000,00 180.288.000,00 
filleting (orang) 67,00 12.624.000,00 845.808.000,00 86,00 15.024.000,00 1.292.064.000,00 
CO (orang) 2,00 12.624.000,00 25.248.000,00 2,00 15.024.000,00 30.048.000,00 
retouching (orang) 21,00 12.624.000,00 265.104.000,00 25,00 15.024.000,00 375.600.000,00 
ABF (orang) 2,00 12.624.000,00 25.248.000,00 2,00 15.024.000,00 30.048.000,00 
packing (orang) 8,00 12.624.000,00 100.992.000,00 10,00 15.024.000,00 150.240.000,00 
cold storage (orang) 9,00 12.624.000,00 113.616.000,00 9,00 15.024.000,00 135.216.000,00 
packing avalan (orang) 10,00 12.624.000,00 126.240.000,00 10,00 15.024.000,00 150.240.000,00 
total tenaga kerja  1.641.120.000,00 2.343.744.000,00 
Bahan baku  
ikan Kakap Merah (kg) 158.040,50 40.000,00 6.321.620.000,00 406.038,93 45.000,00 18.271.751.850,00 
ikan Anggoli (kg) 166.373,10 24.000,00 3.992.954.400,00 122.946,74 31.000,00 3.811.348.940,00 
ikan Kerapu (kg) 70.316,40 22.000,00 1.546.960.800,00 54.045,93 36.000,00 1.945.653.480,00 
total bahan baku  11.861.535.200,00 24.028.754.270,00 
Energi (listrik)  
LWBP (kwh) 554.688,00 680,00 377.187.840,00 636.048,00 680,00 432.512.640,00 
WBP (kwh) 306.468,00 1.020,00 312.597.360,00 317.520,00 1.020,00 323.870.400,00 
total energi  689.785.200,00 756.383.040,00 
Utilitas  
air (m3) 79.439,00 147,00 11.680.950,00 85.861,00 147,00 12.631.150,00 
total utilitas  11.680.950,00 12.631.150,00 
total input  14.204.121.350,00 27.141.512.460,00 
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Lampiran 2. Lanjutan 

   weighted change ratio cost to revenue ratio produc tivity ratio 

output kolom7 kolom8 kolom9 kolom10 kolom11 kolom12 kolom1 3 
fillet ikan Kakap Merah (kg) 2,52 1,21 3,04         
fillet ikan Anggoli (kg) 0,73 1,24 0,90         
fillet ikan Kerapu (kg) 0,77 1,20 0,93         
avalan Kakap Merah (kg) 2,60 1,26 3,27         
avalan Anggoli (kg) 0,75 1,26 0,94         
avalan Kerapu (kg) 0,77 1,25 0,96         
total output  1,56 1,22 1,90         

input               
Tenaga Kerja                
penerimaan (orang) 1,09 1,19 1,30 0,0094 0,0064 106,12 127,18 
filleting (orang) 1,28 1,19 1,53 0,0574 0,0461 17,42 17,75 
CO (orang) 1,00 1,19 1,19 0,0017 0,0011 583,66 763,10 
retouching (orang) 1,19 1,19 1,42 0,0180 0,0134 55,59 61,05 
ABF (orang) 1,00 1,19 1,19 0,0017 0,0011 583,66 763,10 
packing (orang) 1,25 1,19 1,49 0,0069 0,0054 145,92 152,62 
cold storage (orang) 1,00 1,19 1,19 0,0077 0,0048 129,70 169,58 
packing avalan (orang) 1,00 1,19 1,19 0,0086 0,0054 116,73 152,62 
total tenaga kerja  1,20 1,19 1,43 0,1114 0,0837 8,98 9,78 
Bahan baku  
ikan Kakap Merah (kg) 2,57 1,13 2,89 0,4290 0,6522 2,33 1,25 
ikan Anggoli (kg) 0,74 1,29 0,95 0,2710 0,1360 3,69 6,02 
ikan Kerapu (kg) 0,77 1,64 1,26 0,1050 0,0694 9,53 11,79 
total bahan baku  1,72 1,18 2,03 0,8049 0,8576 1,24 0,95 
Energi  (listrik)  
LWBP (kwh) 1,15 1,00 1,15 0,0256 0,0154 39,07 53,02 
WBP (kwh) 1,04 1,00 1,04 0,0212 0,0116 47,14 70,80 
total energi  1,10 1,00 1,10 0,0468 0,0270 21,36 30,31 
Utilitas  
air (m3) 1,08 1,00 1,08 0,0008 0,0005 1261,57 1815,33 
total utilitas  1,08 1,00 1,08 0,0008 0,0005 1261,57 1815,33 
total input  1,63 1,17 1,91 0,9639 0,9688 1,04 0,84 
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Lampiran 2. Lanjutan 

  weighted performance indexes rupiah effect on profi t  

output kolom14 kolom15 kolom16 kolom17 kolom18 kolom19 
fillet ikan Kakap Merah (kg)             
fillet ikan Anggoli (kg)             
fillet ikan Kerapu (kg)             
avalan Kakap Merah (kg)             
avalan Anggoli (kg)             
avalan Kerapu (kg)             
total output              

input             
Tenaga Kerja              
penerimaan (orang) 1,43 1,03 1,46 64.584.642 19.138.948 83.723.590 
filleting (orang) 1,21 1,03 1,24   230.414.818 85.591.777 316.006.596 
CO (orang) 1,56 1,03 1,60 14.037.935 3.916.172 17.954.107 
retouching (orang) 1,31 1,03 1,34 96.902.316 31.519.811   128.422.127 
ABF (orang) 1,56 1,03 1,60 14.037.935 3.916.172 17.954.107 
packing (orang) 1,24 1,03 1,28 30.903.740 10.864.690 41.768.429 
cold storage (orang) 1,56 1,03 1,60 63.170.707 17.622.776 80.793.483 

packing avalan (orang) 1,56 1,03 1,60 70.189.674 19.580.862 89.770.537 
total tenaga kerja  1,30 1,03 1,33   584.241.767 192.151.209 776.392.977 
Bahan baku              
ikan Kakap Merah (kg) 0,61 1,09 0,66 -6.405.104.742 152.169.502 -6.252.935.241 
ikan Anggoli (kg) 2,11 0,95 1,99  3.262.322.700 517.829.694 3.780.152.394 

ikan Kerapu (kg) 2,02 0,75 1,51 1.218.063.417 -222.597.665 995.465.752 
total bahan baku  0,91 1,04 0,94 -1.924.718.625 447.401.530 -1.477.317.095 
Energi (listrik)              
LWBP (kwh) 1,36 1,22 1,66 154.392.339 130.213.651 284.605.990 
WBP (kwh) 1,50 1,22 1,84 162.531.673 107.915.577 270.447.250 
total energi  1,42 1,22 1,73 316.924.012 238.129.228 555.053.240 
Utilitas              
air (m3) 1,44 1,22 1,76 5.554.013 4.022.941 9.576.954 
total utilitas  1,44 1,22 1,76 5.554.013 4.022.941 9.576.954 
total input  0,96 1,04 0,99 -1.017.998.833 881.704.909 -136.293.924 
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