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I   PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Latar Belakang  

 
     Usaha keripik kentang merupakan salah satu UKM di Kota 
Batu yang bergerak di bidang agroindustri. Berdasarkan data 
Disperindag kota Batu, pada tahun 2011 terdapat 15 unit usaha 
keripik kentang dengan total volume penjualan mencapai 
339.860 kg/tahun. Beberapa merek keripik kentang yang masih 
eksis dan cukup berkembang saat ini, antara lain keripik 
kentang Cita Mandiri, Gizi Food, Leo, dan Rimbaku. Rata-rata 
penjualan per tahun keempat keripik kentang tersebut adalah 
Cita Mandiri 8.500 kg, Gizi Food 13.500 kg, Leo 4.760 kg, dan 
Rimbaku 7.250 kg (Kurniawati, 2009).  

”Gizi Food” merupakan salah satu UKM di Kota Batu yang 
memproduksi keripik kentang dalam bentuk jadi (siap makan). 
kapasitas produksi ”Gizi Food” mencapai 300-500 kg kentang 
per hari, dengan hasil produksi rata-rata mencapai 12.058 
kg/tahun, berdasarkan data internal perusahaan pada tahun 
2009 hasil produksi mencapai 12.708 kg namun pada tahun 
2010 terjadi penurunan hasil produksi hingga mencapai 11.374 
kg. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh produktivitas 
perusahaan yang tidak stabil. Secara umum permasalahan 
pada lini produksi, seperti ketersediaan bahan baku, jumlah 
tenaga kerja yang kurang, dan juga kapasitas mesin produksi 
akan mempengaruhi produktivitas perusahaan (Nasution, 2006). 
Tetapi selama ini belum pernah dilakukan analisis produktivitas 
untuk menilai tingkat produktivitas perusahaan tersebut. 

Pengukuran produktivitas di perusahaan perlu dilakukan un-
tuk mengetahui kinerja yang telah dicapai oleh perusahaan dan 
merupakan dasar untuk peningkatan di masa mendatang. Pro-
duktivitas suatu perusahaan berhubungan dengan efisiensi dan 
efektivitas penggunaan sumber daya (input) untuk menghasil-
kan barang atau jasa (output). Produktivitas juga menunjukkan 
perbandingan (rasio) antara hasil (output) dengan masukan (in-
put). 
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     Pengukuran produktivitas dapat dilakukan dengan 
menggunakan beberapa model atau metode pengukuran, 
antara lain OMAX (Objective Matrix), TPM (Total Productivity 
Model) dan APC (American Productivity Center). Metode OMAX 
adalah metode analisis produktivitas parsial dan total di tiap 
bagian perusahaan dengan kriteria produktivitas yang sesuai 
dengan bagian tersebut (objektif) (Nasution, 2006). Apabila 
dibandingkan dengan metode TPM dan APC, OMAX memiliki 
kelebihan, yaitu dapat memasukkan pertimbangan pihak 
manajemen dalam penentuan bobot sesuai dengan derajat 
kepentingan masing-masing kriteria dalam perusahaan, 
sehingga lebih obyektif dan fleksibel.  

Model pembobotan yang dapat digunakan pada pengukuran 
produktivitas dengan metode OMAX adalah model Analytical 
Hierarchy Process (AHP) dan Analitic Network Process (ANP). 
AHP merupakan suatu model yang menguraikan masalah multi 
faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. 
ANP merupakan metode yang mampu merepresentasikan 
tingkat kepentingan berbagai pihak dengan mempertimbangkan 
saling keterkaitan antar kriteria dan sub kriteria yang ada. Model 
pembobotan yang digunakan pada penelitian ini adalah model 
ANP, karena ANP mampu memperbaiki kelemahan AHP berupa 
kemampuan mengakomodasi keterkaitan antar kriteria atau 
alternatif. (Vanany, 2003). 

Dalam pengukuran produktivitas, penetapan kriteria produk-
tivitas merupakan tahap yang sangat penting. Hal ini dikarena-
kan kriteria-kriteria tersebut dapat digunakan untuk mengetahui 
produktivitas total perusahaan, efisiensi penggunaan sumber 
daya-sumber daya yang ada, dan sebagai bahan pertimbangan 
usulan perbaikan produktivitas pada UKM “Gizi Food”. Selain itu 
input untuk tiap kriteria produktivitas harus jelas sehingga nan-
tinya dapat menghasilkan produktivitas yang dapat menggam-
barkan kondisi perusahaan secara nyata. Kriteria pengukuran 
produktivitas yang akan digunakan dalam penelitan ini meliputi 
produktivitas bahan baku, produktivitas mesin dan produktivitas 
tenaga kerja. 
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1.2 Rumusan Masalah 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

mengukur produktivitas dengan metode OMAX (Objective 
Matrix) pada lini produksi di UKM “Gizi Food” dengan 
menggunakan pembobotan Analitic Network Process (ANP). 

 
1.3 Tujuan 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan produktivitas parsial dan produktivitas total pa-
da produksi kripik kentang di UKM Gizi Food periode bulan 
Januari 2011 – Desember 2011. 

2. Merencanakan usulan perbaikan produktivitas pada produk-
si kripik kentang di UKM Gizi Food. 

 
1.4 Manfaat 

 
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan 

informasi kepada UKM Gizi Food terutama pada produksi dan 
kripik kentang, tentang tingkat pencapaian produktivitas parsial 
dan produktivitas total pada bulan Januari 2011 – Desember 
2011, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk memper-
baiki dan meningkatkan produktivitas di waktu yang akan da-
tang. 
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Sumber : Trimargono et al. (2000) 

II   TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
2.1  Keripik Kentang  

     Keripik kentang merupakan sejenis makanan kecil (snack), 
yang umumnya dibuat dari irisan tipis kentang dan mengalami 
proses pengeringan dan digoreng secara deep fried untuk 
menghilangkan sebagian air yang dikandungnya. Bahan baku 
dan bahan pembantu yang digunakan untuk pembuatan keripik 
kentang adalah kentang, bawang putih, garam, dan CaCl2 
(Sulistyowati, 2004). Pembuatan keripik kentang terdapat 
tahapan perendaman CaCl2 dan blanching untuk memperbaiki 
penampakan dan cita rasa (Suprapti, 2004). Proses pembuatan 
kripik kentang dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Keripik kentang yang berasal dari kentang kualitas terbaik 
memiliki kadar gizi yang tinggi mengadung kalori yang cukup 
dan kandungan kolesterol yang rendah sekaligus berkhasiat se-
bagai obat kesehatan kulit (Winarno, 2003). Sebagai makanan 
vegetarian, olahan kentang sangat bermanfaat bagi kesehatan 
karena mengandung asam amino yang setara dengan telur 
ayam, mengandung protein 2% dari setiap bobotnya dan men-
gandung zat-zat mineral yang bermanfaat lainya  (Tri Margono 
et al, 2000). 

Tabel 2.1. Kandungan gizi kentang tiap 100 g berat dapat dimakan 
KANDUNGAN GIZI JUMLAH 
Air (g) 78,00 
Energi (kal) 83,00 
Protein (g) 2,00 
Lemak (g) 0,10 
Karbohidrat (g) 19,10 
Kalsium (mg) 11,00 
Fosfor (mg) 56,00 
Serat (mg) 30,00 
Besi (mg) 0,70 
Vitamin B1, B2 (mg) 0,09 
Vitamin C (mg) 16,00 
Niacin (mg) 1,40 
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2.2 Konsep Produktivitas 
 
Menurut Nezu dan Enrico. (2001), produktivitas merupakan 

suatu ukuran perbandingan/rasio antara hasil (output) dengan 
masukan (input). Produktivitas dikatakan meningkat apabila 
angka rasio semakin besar. Produktivitas berkaitan dengan efi-
siensi dan efektivitas produksi, peningkatan produktivitas berarti 
juga terjadi peningkatan efisiensi dan efektivitas produksi. Out-
put adalah produk yang disampaikan kepada pelanggan, yang 
dapat memuaskan kebutuhan serta harapan mereka. Input ada-
lah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output itu, 
yang terdiri dari bahan (material), tenaga kerja (man), modal 
(capital), energi (energy), dan pembelian lain (other purchases) 
(Krajewski et al, 2007). 

Nakajima et al. (2004), menjelaskan bahwa produksi dan 
produktivitas merupakan dua pengertian yang berbeda. Pening-
katan produksi menunjukkan pertambahan jumlah hasil yang di-
capai, sedangkan peningkatan produktivitas mengandung pen-
gertian pertambahan hasil dan perbaikan cara produksi. Siklus 
produktivitas terdiri dari empat tahap utama yang dapat diguna-
kan sebagai suatu upaya peningkatan produktivitas secara terus 
menerus. Siklus produktivitas tersebut antara lain adalah pen-
gukuran produktivitas, evaluasi produktivitas, perencanaan pro-
duktivitas, serta perbaikan produktivitas (McGrath, 2004). Siklus 
produktivitas dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tahap I: 
Pengukuran Produktivitas 

Tahap IV: 
Perbaikan Produktivitas 

Tahap III: 
Perencanaan Produktivitas 

Tahap II: 
Evaluasi Produktivitas 

Gambar 2.1. Siklus Produktivitas (Sumber : McGrath, 2004) 
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Siklus ini selalu berkesinambungan dan berulang-ulang, se-
hingga didapat hasil optimal sesuai dengan yang diharapkan. 
Langkah awal dari siklus tersebut adalah pengukuran produktivi-
tas yang hasilnya akan dievaluasi untuk mengetahui sejauh ma-
na hasil yang telah dicapai pada saat ini. Tjiptono dan Anasta-
sia. (2006), menambahkan bahwa dari hasil evaluasi ini, kemu-
dian akan direncanakan langkah-langkah untuk mencapai sasa-
ran produktivitas yang lebih baik untuk jangka pendek maupun 
jangka panjang. Selanjutnya dilakukan tindakan untuk mencapai 
sasaran perbaikan produktivitas yang ditetapkan. 

Pengukuran produktivitas merupakan suatu upaya yang di-
lakukan untuk menilai tingkat pencapaian produktivitas perusa-
haan selama kurun waktu tertentu (Nakajima et al, 2004). Den-
gan melakukan pengukuran produktivtas, perusahaan akan 
mendapatkan beberapa manfaat. Manfaat pengukuran produkti-
vitas disampaikan Nezu dan Enrico (2001),  antara lain adalah :  
a. Perusahaan dapat menilai efisiensi konversi sumber 

dayanya. 
b. Perencanaan sumber-sumber daya akan menjadi lebih efek-

tif dan efisien. 
c. Perencanaan target tingkat produktivitas di masa menda-

tang. 
d. Strategi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dapat 

ditetapkan. 
e. Pengukuran produktivitas akan menciptakan tindakan-

tindakan kompetitif berupa upaya peningkatan produktivitas 
terus menerus. 
 

2.3  Metode OMAX  
 
Objective Matrix (OMAX) adalah suatu sistem pengukuran 

produktivitas parsial yang dikembangkan untuk memantau pro-
duktivitas dari tiap bagian perusahaan dengan kriteria produkti-
vitas yang sesuai dengan keberadaan bagian tersebut (Nasu-
tion, 2006). Model pengukuran produktivitas OMAX mengatasi 
masalah-masalah kerumitan dan kesulitan pengukuran produk-
tivitas dengan mengkombinasikan seluruh kriteria produktivitas 
yang penting dalam suatu bentuk matrix yang terpadu dan sal-
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Monitoring 

Quantifying 

Performance Indicator  

ing terkait satu sama lain, sehingga mudah untuk dihubungkan. 
(Rigs and Felix, 2004).  

Metode OMAX merupakan metode pengukuran produktivitas 
yang memadukan antara beberapa ukuran keberhasilan atau 
kriteria produktivitas dan memiliki bobot sesuai dengan derajat 
kepentingan tiap kriteria. Hasil pengukuran produktivitas ini ke-
mudian dimasukkan kedalam performance indicator untuk men-
getahui tingkat pencapaian produktivitas perusahaan (Griffin, 
2006). Penyusunan matriks model OMAX terdiri dari tiga 
langkah utama seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Productivity 
Criteria 

    Performance 
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    9 
    ….. 
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    3 
    2 
    1 
    0 
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    Weight 
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Current Previous Index 
   

Defining 

Gambar 2.2. Matrix OMAX (Sumber : Nasution, 2006) 
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1. Defining 

Pada langkah ini, dilakukan pendefinisian pada kriteria pro-
duktivitas yang ingin diteliti. Kriteria sebaiknya independen dan 
mudah diukur. Ukuran dimensi yang berkaitan dengan volume 
dan waktu harus ditetapkan dengan baik. Cara pengukuran dan 
pengambilan data juga harus ditetapkan (Rigs and Felix, 2004). 
Beberapa contoh kriteria dan rasio pengukuran yang digunakan 
adalah (Yulianto, 2009) : 
a. Dalam hal kuantitas : output/jam, sales/jumlah tenaga kerja, 

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

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

lain. 
 
2. Quantifying 

Quantifying adalah tahapan yang dilakukan untuk mengisi 
badan matriks. Menurut Dursun (2009) badan matriks berisi 
tingkat performance kriteria produktivitas, mulai dari skor 0 
hingga skor 10. Skor 10 menunjukkan tingkat pencapaian pro-
duktivitas tertinggi yang mungkin dicapai, skor 3 menunjukkan 
tingkat performance rata-rata, dan skor 0 menunjukkan tingkat 
pencapaian produktivitas terendah yang mungkin terjadi. Antara 
skor 0 sampai skor 10 terdapat skor 1-9. Skor 1 dan 2 didapat 
dari interpolasi nilai skor 0 dan 3, sedangkan skor 4 sampai skor 
9 didapat dari interpolasi nilai skor 3 dan 10 (Saari, 2006). 

 
3. Monitoring 

Tahapan monitoring dilihat pada bagian dasar matriks yang 
berisi nilai performance yang diukur dalam bentuk indeks, nilai 
performance yang diukur dimasukkan pada baris di atas badan 
matriks, kemudian dirubah menjadi nilai (score) pada baris di 
bawah badan matriks (Nasution, 2006). Nilai tersebut kemudian 
dikali dengan bobot (weight) dari setiap kriteria yang sudah dite-
tapkan. Hasil (value) akhir didapatkan dengan menjumlahkan 
setiap nilai bobot untuk semua kriteria. Hasil akhir (performance 
indicator), terdiri dari 3 bagian, yaitu current, previous, dan in-
deks produktivitas (Nurdin dan Zabidi, 2004). 
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Tahapan perhitungan pada metode OMAX adalah : 
 

1. Kriteria Produktivitas (Productivity Criteria) 

Setiap aktivitas yang menunjukkan nilai produktivitas dite-
tapkan dalam bentuk rasio, seperti output/jam, cacat/unit, dan 
lain sebagainya. Rasio ini dimasukkan pada bagian puncak ko-
lom matriks (Rahman dan Noriszan, 2007). Produktivitas meru-
pakan perbandingan output dengan input produksi. Produksi 
sering kali didefinisikan sebagai proses transformasi. Input (se-
perti material, mesin, pekerja, dan modal) ditransformasikan 
menjadi output (barang dan jasa) (Russell et al, 2008). Pada 
penelitian ini digunakan 3 input produksi, yaitu  : 

 
a. Material (material) 

Bahan baku untuk membuat produk dapat berasal dari ma-
cam-macam bahan yang mengandung bahan baku utama atau 
bahan baku campuran berbagai jenis bahan yang dapat meng-
hasilkan produk. Menurut Assauri (2004),  
bahan baku dipengaruhi oleh: 
- Jumlah bahan baku mentah yang dibutuhkan dengan layak 
- Harga yang diberikan oleh supplier layak 
- Pengiriman yang kontinue dan biaya pengangkutan yang 

rendah serta tidak rusak 
- Kualitas yang dihasilkan baik 
- Jumlah rendemen yang lebih dari 10 % dari bahan baku. 

 
b. Mesin 

Mesin dan peralatan membantu manusia dalam 
melaksanakan proses produksi suatu barang sehingga dapat 
dihasilkan dalam waktu pendek, jumlahnya lebih banyak dan 
kualitasnya lebih baik. Perawatan komponen mesin dan cara 
pemakaian yang baik akan meningkatkan produktivitas pada 
suatu perusahaan (Ariani, 2003). Faktor-faktor yang 
mempengaruhi kinerja mesin menurut Assauri (2004), yaitu: 
- Kapasitas mesin yang digunakan 
- Maintenance dalam cara penggunaan mesin dan setelah 

digunakan 
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- Bahan bakar yang digunakan untuk mengoperasikan mesin 
c. Manusia (human) 

Mengelola tenaga kerja adalah suatu hal yang sangat pent-
ing dalam operasi, karena tidak ada sesuatu yang dapat disele-
saikan tanpa manusia (tenaga kerja) yang mengerjakan produk 
atau jasa. Mengelola tenaga kerja sehingga produktif adalah 
kunci keberhasilan dari bagian produksi (Bintang, 2005). Ukuran 
nilai tenaga kerja ini bisa dinyatakan dalam jam kerja karyawan 
atau gaji yang diberikan. Faktor yang mempengaruhi produktivi-
tas tenaga kerja menurut (Schroeder, 2004), yaitu: 
- Kualitas serta skill tinggi 
- Usia produktif dalam bekerja 
- Besar kecilnya/tinggi rendahnya tingkat upah 
- Ketentuan jam kerja 
- Motivasi dan Lingkungan pabrik yang mendukung pekerja 

dalam mengerjakan pekerjaannya 
 

2. Performansi (Performance) 

Pengukuran performansi suatu periode dimasukkan 
pada bagian ini untuk keseluruhan kriteria. Pengukuran ter-
sebut merupakan hasil aktual yang telah dicapai pada peri-
ode pengukuran tertentu yang merupakan nilai rasio dari tiap 
kriteria (Nasution, 2006). Satu kriteria menempati satu kolom 
yang tersusun dari atas hingga ke bawah dalam matriks. 
Pengisian level dilakukan sepanjang badan matriks (Riggs 
dan Felix, 2004). 

3. Skala (Scales) 

Skala merupakan angka-angka yang menunjukkan tingkat 
performansi dari tiap kriteria produktivitas, terdiri dari sebelas 
bagian dari 0 sampai 10 (Dursun, 2009). Skor 0 merupakan nilai 
performansi terendah dan skor 10 adalah nilai performansi ter-
tinggi yang bisa dicapai perusahaan, sedangkan skor 3 
merupakan nilai performansi rata-rata yang dicapai perusahaan 
pada periode pengukuran (Nasution, 2006). 
4. Skor (Score) 
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Pada baris tepat dibawah badan matriks, setiap nilai perfor-
mansi yang dicapai dikonversikan menjadi score badan matriks. 
Pengkonversian ini mengikuti aturan, yaitu: bila nilai performansi 
lebih rendah dari nilai performansi pada skor tertentu, namun 
masih lebih tinggi dari skor sebelumnya, maka nilai performansi 
digolongkan pada skor sebelumnya (Yurdakul, 2003). Contoh 
dari nilai skor 4 adalah 10 dan nilai skor 3 adalah 8. Jika nilai 
performansi adalah 9, maka nilai performansi ini tergolong skor 
3 sehingga pada baris score diberi nilai 3 (Riggs dan Felix, 
2004). 

 
5. Bobot (Weight) 

Tingkat kepentingan pada setiap kriteria ditunjukkan dari nilai 
bobot (weight) yang tertera ditentukan dari besarnya bobot dari 
tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas (Nasution, 
2006). Jika kriteria itu dianggap penting, maka akan diberi bobot 
yang lebih besar dari kriteria yang lain. Pembobotan kriteria di-
lakukan dengan menggunakan metode ANP, total bobot keselu-
ruhan adalah 100% atau 1 (Erni, 2009). 

 
6. Nilai (Value) 

Nilai (value) untuk setiap kriteria didapatkan dengan cara 
mengalikan bobot (weight) dengan nilai skor (score) pada setiap 
kriteria (Nurdin dan Zabidi, 2004). Nilai value merupakan nilai 
produktivitas secara parsial dari masing-masing kriteria. Hasil 
penjumlahan nilai value dari seluruh kriteria digunakan untuk 
mengetahui nilai produktivitas total perusahaan pada periode 
yang dihitung (Dursun, 2009). 

 
7. Indikator Performansi (Performance Indicator) 

Penjumlahan setiap value adalah nilai performance dari pe-
riode yang diukur (current) dan index productivty didapatkan 
dengan cara mengurangkan nilai periode yang diukur (current) 
dengan nilai periode sebelumnya (previous) dibagi dengan nilai 
sebelumnya (previous) lalu hasilnya dikalikan dengan 100% 
(Nasution, 2006). Nilai positif dari indikator performansi menun-
jukkan bahwa produktivitas mengalami peningkatan dari periode 
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sebelumnya, sedangkan nilai negatif menunjukkan bahwa pro-
duktivitas mengalami penurunan indikator performansi (Nurdin 
dan Zabidi, 2004). 

 
2.4 Analytical Network Process (ANP) 

 
Analytic Network Process atau ANP adalah teori umum 

pengukuran relatif yang digunakan untuk menurunkan rasio pri-
oritas komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan 
pengukuran relatif dari pengaruh elemen-elemen yang saling 
berinteraksi berkenaan dengan kriteria kontrol (Saaty, 2004). 
Metode Analytic Network Process (ANP) adalah salah satu me-
tode yang mampu merepresentasikan tingkat kepentingan ber-
bagai pihak dengan mempertimbangkan saling keterkaitan antar 
kriteria dan sub kriteria yang ada. Model ini merupakan pen-
gembangan dari AHP sehingga kompleksitasnya lebih dibanding 
metode AHP berupa kemampuan mengakomodasi keterkaitan 
antar kriteria atau alternatif (Santoso dan Setyawan, 2009).  

Keterkaitan pada metode ANP ada 2 jenis yaitu keterkaitan 
antara elemen dalam suatu cluster dengan elemen dalam clus-
ter yang lain (outer dependence) dan keterkaitan elemen dalam 
satu cluster (inner dependence) (Dağdeviren and Yüksel, 2007). 
Pembobotan dengan ANP membutuhkan model yang merepre-
sentasikan saling keterkaitan antar kriteria dan subkriteria yang 
dimilikinya (Agarwal et al., 2005). Ada 2 kontrol yang perlu 
diperhatikan didalam memodelkan sistem yang hendak 
diketahui bobotnya. Kontrol pertama adalah kontrol hierarki 
yang menunjukkan keterkaitan kriteria dan sub kriterianya, dan 
kontrol lainnya adalah kontrol keterkaitan yang menunjukkan 
adanya saling keterkaitan antar kriteria atau cluster  (Vanany, 
2003). 

Perbedaan model AHP dengan ANP adalah terletak pada 
hubungan saling ketergantungan antar kriteria (Erdogmus et al., 
2005). Struktur tujuan AHP, level elemen dan hubungan 
diantara elemen tersebut hanya satu. Tidak seperti ANP, 
keterkaitan jaringan tidak hanya pada satu level tetapi cluster-
cluster dapat tergantung pada beberapa elemen yang lain 
(Gasiea et al., 2008). Perbedaan model AHP dengan ANP dapat 
dilihat pada Gambar 3. 
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Prosedur pengerjaan metode ANP juga mengandalkan 
teknik pembobotan untuk menghasilkan faktor bobot (Mikhailov 
dan Singh, 2003). Faktor bobot ini menggambarkan ukuran 
relatif tentang pentingnya suatu elemen dibanding dengan yang 
lainnya. Agar konsisten dalam perbandingan, nilai kebalikan dari 
dua elemen yang dibandingkan diletakkan pada posisi yang 
sesuai pada arah yang berlawanan (Saaty, 2003).  

Pemecahan masalah dengan menggunakan metode ANP 
secara umum terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu pem-
bentukan model, pairwase comparison antar level komponen, 
pembentukan supermatrik, dan pemilihan alternatif terbaik 
(Dağdeviren and Yüksel, 2007). Pembentukan sebuah model 
untuk mengukur suatu permasalahan yang kompleks dilakukan 
dengan cara mengidentifikasi kriteria- kriteria yang terkait 
(Banker et al, 2002). Penentuan prioritas dan rasio konsistensi 
dalam metode ANP dilakukan berdasarkan eigenvector dan 
eigenvalue (Buyukyazici and Sucu, 2003).  

Menurut Agarwal (2005), eigenvector akan menentukan 
ranking dari alternatif yang dipilih, sedangkan eigenvalue 
memberikan ukuran konsistensi dari proses perbandingan. 
Ranking pada dasarnya diwakili oleh vector prioritas sebagai 
hasil dari normalisasi dari eigenvector utama. Seperti pada 

Gambar 2.3. Perbedaan Model AHP (a) dengan ANP (b)  
      (Gasiea et al., 2008) 
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AHP, metode ANP juga memiliki nilai konsistensi yang 
dinyatakan dalam rasio konsistensi (CR), yang diperoleh dari 
perhitungan perbandingan antara indeks konsistensi (CI) 
dengan indeks random konsistensi (RI) (Dağdeviren and Yüksel, 
2007). 

Indeks konsistensi dapat diperoleh dari perbandingan antara 
hasil selisih λmax dan ordo dengan ordo – 1. (n-1).  Namun, 
suatu matriks yang acak akan didapatkan juga nilai Consistency 
Index yang disebut dengan Random Index (RI). Dengan 
membandingkan CI dengan RI maka didapatkan patokan untuk 
menentukan tingkat konsistensi suatu matriks, yang disebut 
dengan Consistency Ratio (CR). Nilai RI yang telah ditentukan 
adalah untuk matriks dengan order 1 hingga 10 yang dapat 
dilihat pada Tabel 2 (Santoso dan Setyawan, 2009). 
 
Tabel 2.2. Nilai RI untuk Menghitung Nilai Konsistensi dalam Proses 

Pembobotan dan Pembandingan 

Order of 
matrix 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Random 
Index 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 

Sumber: Santoso dan Setyawan (2009) 

Apabila nilai konsistensinya kurang dari 0.10 atau semakin 
mendekati ke angka nol berarti semakin baik nilainya dan 
menunjukkan kekonsistenan matriks perbandingan tersebut 
(Saaty, 2008). Pengujian ini dilakukan langsung dengan ban-
tuan software superdecision (Feglar and Levy, 2005). Software 
ini akan menghasilkan output berupa hasil pembobotan berpa-
sangan pada masing- masing kriteria atau subkriteria beserta 
rasio konsistensinya (Saaty, 2001). Supermatrik dihitung den-
gan 4 langkah, yaitu unweighted supermatrix, weighted super-
matrix, limiting supermatrix, dan normalisasi matrik limit. Taha-
pan ini dilakukan apabila terdapat hubungan keterkaitan, baik in-
ternal, maupun eksternal pada cluster (Wibowo, 2003).  

Tahap unweighted supermatrix dilakukan dengan cara me-
masukkan semua eigenvector yang telah dihitung ke dalam se-
buah supermatriks. Setelah itu kemudian dilakukan tahap pem-
buatan weighted supermatrix dengan cara melakukan perkalian 
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setiap isi unweighted supermatrix dengan bobot yang terdapat 
pada cluster-nya (Santoso dan Setyawan, 2009). Tahapan se-
lanjutnya adalah komposisi limiting supermatrix hingga stabil. 
Tahapan terkahir adalah menentukan normalisasi pada limit ma-
trik.  Hal ini dilakukan untuk mengetahui hasil pemilihan 
alternatif terbaik (Saaty, 2008). 

 
2.5 Fishbone Diagram dan 5W+1H 

       Fishbone Diagram atau yang dikenal juga dengan nama di-
agram tulang ikan, diagram sebab akibat, dan diagram ishikawa 
pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Kouru Ishikawa dari Tokyo 
University pada tahun 1943 (Pyzdek, 2001). Diagram ini perta-
ma kali digunakan untuk menganalisa dan menentukan faktor-
faktor yang berpengaruh secara signifikan didalam menentukan 
karakteristik kualitas produk (Corder and foreman, 2009).  
       Dalam fishbone diagram  terdapat dua bagian utama pe-
nyusun diagram, yaitu kepala ikan yang digambarkan sebagai 
akibat atau permasalahan utama yang ditimbulkan dan tulang 
ikan yang digambarkan sebagai faktor-faktor penyebab dari ter-
jadinya masalah yang ada. Fishbone diagram dibuat berdasar-
kan informasi yang didapat dari teknik sumbang saran yang te-
lah dilakukan sebelumnya (Gaspersz. 2003). Terdapat 6 faktor 
utama yang dapat berpengaruh terhadap timbulnya permasala-
han pada bagian produksi perusahaan, faktor tersebut adalah 
manusia, mesin atau peralatan kerja lainnya, material atau ba-
han baku, metode kerja, lingkungan, dan manajemen (Pyzdek, 
2001). Fishbone diagram digunakan Bintang (2005) untuk me-
nentukan penyebab rendahnya performansi tenaga kerja. Hal 
yang sama juga dilakukan Wijanarko (2005) untuk menentukan 
akar permasalahan dari banyaknya cacat produk. fishbone dia-
gram untuk produktivitas terdapat pada Gambar 2.4. 
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Model 5W+1H adalah istilah yang digunakan dalam tahapan 
siklus PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang digunakan pada 
upaya perbaikan kualitas (Gaspersz, 2003). Model 5W+1H terdi-
ri dari 6 komponen pertanyaan why (kenapa dilakukan perbai-
kan), what (apa yang dilakukan untuk perbaikan), where (dima-
na dilakukan perbaikan), when (kapan dilakukan perbaikan), 
who (siapa yang bertanggung jawab melakukan perbaikan), dan 
how (bagaimana melakukan perbaikan tersebut) (Ariani, 2003). 
Model 5W+1H juga bisa diterapkan untuk menentukan usulan 
perbaikan produktivitas suatu perusahaan, seperti yang dilaku-
kan oleh Kholil dan Yogi (2007). 

 
2.6 Penerapan Produktivitas 

Riani dan Yasrin (2007), menggunakan metode OMAX un-
tuk pengukuran dan analisis produktivitas lini produksi PT.XYZ. 
Kriteria yang digunakan adalah produktivitas bahan baku, me-
sin, energi listrik, jam kerja, dan tenaga kerja. Dari hasil peneli-
tian didapatkan Pada bulan Januari 2003 hingga Desember 
2004, terdapat beberapa kriteria mencapai skor dibawah skor 3. 
Dari 24 bulan pengukuran, penurunan produktivitas total terjadi 
pada bulan Agustus 2003 hingga Oktober 2003. Produktivitas 
terendah pada bulan Agustus sebesar -44,384%. Hal ini dipen-
garuhi oleh banyaknya produk cacat, kurang memanfaatkan jam 

Gambar 2.4. Fishbone Diagram (Pyzdek, 2001) 
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kerja secara optimal, dan melakukan perawatan intensif terha-
dap mesin. 

Penelitian dengan metode OMAX juga dilakukan oleh  Erni 
(2009), menerapkan metode OMAX untuk menganalisa produk-
tivitas pada PT. AMD. Kriteria yang digunakan adalah: memini-
malisasi produk rusak, mengoptimalkan kapasitas produksi, 
meminimalisasi keterlambatan pengiriman, efisiensi pekerja, 
dan efisiensi bahan baku. Dari hasil penelitian didapatkan bah-
wa indeks produktivitas perusahaan masih belum optimal tingkat 
pencapaian produktivitas yang berfluktuasi dan produktivitas ter-
tinggi diraih pada Agustus, sedangkan yang terendah pada Ok-
tober 2008. Faktor yang mempengaruhi performansi produktivi-
tas diantaranya adalah produk rusak dan kualitas bahan baku. 
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III. METODE PENELITIAN 
 
 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilaksanakan pada bulan November 2012 sam-

pai bulan Mei 2013 di UKM Gizi Food yang terletak di Jalan Bu-
kit Berbunga No.55 Kota Batu. Pengolahan data dilakukan di 
Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem,Jurusan Teknologi 
Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 
Brawijaya, Malang. 

 
3.2 Batasan Masalah 

Mengingat masalah yang timbul akan sangat luas maka 
perlu adanya pembatasan masalah agar dapat mengarah pada 
tujuan yang ingin dicapai. Batasan masalah dalam penelitian ini 
adalah  

- Data penelitian bersumber dari perusahaan dalam kurun 
waktu bulan Januari 2011 – Desember 2011. 

- Kriteria yang akan diukur pada penelitian ini adalah 
kriteria produktivitas bahan baku, kriteria produktivitas 
tenaga kerja, kriteria produktivitas jam kerja mesin. 
 

3.3 Asumsi 
Asumsi dalam penelitian ini bahwa responden untuk 

kuisioner merupakan responden ahli dimana responden ini ada-
lah orang yang paling memahami hal yang berkaitan dengan bi-
dangnya yaitu pemilik UKM Gizi Food, kepala bagian produksi 
(mandor produksi), dan kepala bagian mesin (mandor mesin). 

 
3.4 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan tahap-tahap yang sal-
ing terkait satu sama lainnya. Gambaran umum mengenai taha-
pan penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. Tahapan 
penelitian ini dimulai dari survei pendahuluan, identifikasi dan 
perumusan masalah, penetapan tujuan, studi kepustakaan, 
pengumpulan data, analisis data, kesimpulan dan saran. 
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Gambar 3.1.  Diagram Rencana Penelitian 
 

3.4.1  Survey Pendahuluan 
Penelitian dimulai dengan mengadakan survey 

pendahuluan untuk mengetahui kondisi perusahaan dengan 
melakukan observasi dan wawancara dengan pihak manajemen 
perusahaan. Setelah diketahui permasalahan yang ada, 
kemudian dilakukan identifikasi dan perumusan masalah. 
3.4.2  Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Tahapan identifikasi dan perumusan masalah dilakukan un-
tuk mengetahui permasalahan yang ada di UKM Gizi Food, 
yaitu belum diketahuinya produktivitas perusahaan. Oleh karena 
itu perlu dilakukan pengukuran produktivitas pada UKM Gizi 
Food, sehingga dapat diketahui efesiensi penggunaan sumber 
daya yang ada dalam menghasilkan output. Selain itu hasil 
pengukuran produktivitas dapat digunakan untuk memperbaiki 
dan meningkatkan produktivitas UKM Gizi Food di masa yang 
akan datang. 

Survey Pendahuluan 

Identifikasi dan Perumusan Masalah  

Penetapan Tujuan 

Studi Kepustakaan 

Pengumpulan Data 

Analisis Data: 
1. Pengolahan Data dengan OMAX 
2. Evaluasi Produktivitas 
3. Usulan Perbaikan Produktivitas 

Kesimpulan dan Saran 
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3.4.3 Penetapan Tujuan 
Penetapan tujuan penelitian dilakukan agar mengetahui apa 

yang akan diperoleh dalam suatu penelitian. Penetapan tujuan 
dilakukan setelah proses identifikasi dan perumusan masalah 
yang ada pada UKM “Gizi Food”. Diketahui tujuan penelitian ini 
adalah mengukur dan menganalisis produktivitas serta 
memberikan usulan perbaikan dan peningkatan produktivitas. 

3.4.4  Studi Kepustakaan 
Studi literatur dilakukan untuk mencari informasi tambahan 

dan landasan teori yang mendukung penelitian. Studi literatur 
dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang berupa 
buku, jurnal, hasil penelitian yang sudah ada, dan informasi 
yang berkaitan dengan produktivitas dan kondisi agroindustri 
skala kecil menengah. 

3.4.5 Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

a. Wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa kepa-
la regu pada bagian produksi untuk mengidentifikasi perma-
salahan produktivitas perusahaan. 

b. Kuesioner. Kuesioner diberikan kepada 3 responden bertu-
juan untuk menentukan bobot kriteria. Responden ini adalah 
pemilik di unit usaha “Gizi Food”, kepala bagian produksi ke-
ripik kentang, dan kepala bagian mesin. Jumlah responden 
yang digunakan didasarkan pada kepentingan penelitian 
terhadap bobot kepentingan tiap kriteria produksi. kuesioner 
yang akan dipakai dalam penelitian ini terdapat pada 
Lampiran 2. 

c. Dokumentasi, menggunakan data historis perusahaan ter-
kait dengan data input dan output produksi kripik kentang. 
Dalam penelitian ini dibutuhkan data untuk pengukuran 

produktivitas, yang merupakan output dan input dari lini 
produksi. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1 
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Tabel 3.1. Data yang Dibutuhkan untuk Pengukuran Produktivitas 
No Data  Keterangan 
a. Jumlah produk Banyaknya keripik sesuai standar 

yang dihasilkan setiap bulan (kg) 
b. Jumlah pemakaian 

bahan baku 

Banyaknya bahan baku yang 
digunakan pada proses produksi 
setiap bulan (kg) 

c. 
Jumlah tenaga kerja 

Banyaknya tenaga kerja langsung 
yang terlibat dalam proses 
produksi setiap harinya (orang) 

d. 
Jumlah jam mesin 

Banyaknya jam selama mesin 
digunakan untuk proses produksi 
(jam) 

 
3.4.6  Analisis Data 
 
3.4.6.1  Pengolahan Data Dengan Metode OMAX 

Pengolahan data dengan menggunakan metode OMAX 
(Objective Matrix) dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, 
dari penentuan performance hingga penentuan Performance 
Indikator. Tahapan pengolahan data dapat dilihat pada Gambar 
3.2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          Gambar 3.2. Tahapan Pengolahan Data 

Penentuan Performance Indicator 

Penentuan Performance 

Penentuan Skor 3 

Penentuan Skor 10 

Penentuan Skor 0 

Penentuan Skor 1-2 dan Skor 4-9 

Penentuan score, weight, dan value 
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Jumlah jam mesin terpakai (jam) 

Secara lebih rinci, tahapan pengolahan data dengan 
menggunakan metode OMAX adalah sebagai berikut: 
1. Penentuan performance  

Performance produktivitas yang dicapai perusahaan 
diperoleh dari rasio tiap kriteria perbulan dalam satu tahun te-
rakhir yang akan diukur, yaitu:  

 
a. Kriteria bahan baku = 

 
b. Kriteria tenaga kerja =  

 
c. Kriteria mesin =  

2. Penentuan nilai produktivitas rata-rata (Skor 3) 

Skor 3 merupakan nilai produktivitas yang telah dicapai 
selama ini. Nilai pada skor 3 diperoleh dengan merata-
ratakan nilai rasio tiap kriteria. Rumus untuk menghitung nilai 
produktivitas rata-rata adalah: 

        
∑
=

=
n

i
ix

n 1

1µ  

Keterangan:  
                   µ = Rata-rata rasio tiap kriteria yang diukur selama        

12 bulan. 
                    n  = Jumlah data. 
                    xi  = Rasio tiap kriteria / bulan. 
3. Penentuan nilai produktivitas tertinggi (Skor 10) 

Uji normalitas data harus dilakukan dulu sebelum 
menentukan nilai skor 10, agar diketahui bahwa data rasio 
tiap kriteria yang akan digunakan termasuk berdistribusi 
normal. Uji normalitas dilakukan dengan model One-Sample 
Kolmogorov-Smirnov Test dengan bantuan software SPSS 
16.0. uji Kolmogorov-Smirnov termasuk dalam uji 
nonparametrik yang paling mendasar dan paling banyak 
digunakan untuk kasus satu sample, hal ini dilakukan untuk 
mengukur kesesuaian antara distribusi serangkaian sampel 

Output produk sesuai standar (kg) 

Jumlah pemakaian bahan baku (kg) 

Output produk sesuai standar (kg) 

Output produk sesuai standar (kg) 

Jumlah Tenaga Kerja (Orang) 
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Skor 10 – Skor 3 

(data observasi) dengan distribusi frekuensi tertentu (Corder 
and Foreman, 2009).  

Bila data yang akan digunakan tidak berdistribusi 
normal, maka data tersebut tidak dapat dipakai dalam tahap 
pengukuran produktivitas selanjutnya. Skor 10 merupakan 
nilai produktivitas tertinggi yang bisa dicapai perusahaan. 
Nilai pada skor 10 diperoleh dari nilai BKA (Batas Kendali 
Atas). Rumus BKA dan rumus DA (Degree of Acuracy) serta 
CL (Confident Level ) adalah sebagai berikut:   

                 
BKA  = σµ .k+   Dengan 

       
       

     DA (Degree of Acuracy)  = %100×
µ
σ  

     CL (Confident Level) = 100% - DA 
Keterangan:  

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

            n = Jumlah data  
           σ = Standar deviasi 
            k = Konstanta        
4. Penentuan nilai produktivitas terendah (Skor 0) 

Skor 0 diperoleh dari nilai BKB (Batas Kendali Bawah). 
Rumus BKB adalah:   

     BKB = σµ .k−  
5. Penentuan nilai produktivitas realistis (Skor 1-2 dan 4-9) 

Skor 1 dan 2 didapat dari interpolasi nilai skor 0 dan 3. 
Hasil interpolasi tersebut dijadikan sebagai interval antara 
skor 0 sampai skor  3. Rumus interpolasi yang digunakan 
adalah:  
Interval 0-3 =  

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

Hasil interpolasi tersebut dijadikan sebagai interval antara 
skor 3 sampai skor 10. Rumus interpolasi yang digunakan 
adalah:  

Interval 3-10 =  

Skor 3 – Skor 
0 

3 – 0 

10 – 3 

n
xi∑ −

=
2)( µ

σ
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6. Penentuan score, weight, dan value 
a. Skor (score) adalah level yang menunjukkan keberadaan 

nilai pengukuran (performance) produktivitas. Nilai ini 
diperoleh dengan mengikuti peraturan, yaitu: bila nilai 
performance lebih rendah dari nilai performance pada skor 
tertentu, namun masih lebih tinggi dari skor sebelumnya, 
maka nilai performance digolongkan pada skor 
sebelumnya. 

b. Bobot (weight) adalah besarnya bobot kepentingan tiap 
kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya 
nilai bobot tiap kriteria ditentukan dengan mengolah data 
yang diperoleh dari penyebaran kuesioner menggunakan 
metode Analitic Network Process (ANP). Keterkaitan pada 
metode ANP ada 2 jenis, yaitu keterkaitan antara elemen 
dalam suatu cluster dengan elemen dalam cluster yang 
lain (outer dependence) dan keterkaitan elemen dalam 
satu cluster (inner dependence).Daftar kriteria dan sub 
kriteria dapat dilihat pada Tabel 3.2. 
Tabel 3.2.  Daftar Kriteria dan Sub Kriteria 
No Kriteria (Cluster) Sub-Kriteria (Node) 
1 

Bahan Baku 

Kualitas bahan baku 
Kemampuan Supplier  
Jumlah bahan baku yang tersedia 
Harga bahan baku 

2 

Tenaga Kerja 

Skill para pekerja 
Lingkungan kerja 
Tingkat upah 
Jam Kerja produksi 

3 
Mesin 

Kapasitas mesin 
Maintenance mesin 
Bahan Bakar 
Jumlah jam mesin terpakai 

 
Keterkaitan antar cluster dan antar node yang telah 

teridentifikasi kemudian digambarkan model jaringannya. Model 
jaringan diperlukan karena keterkaitan di antara cluster dan 
node pada sistem merupakan keterkaitan yang memiliki 
hubungan timbal balik (feed back). 
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c. Nilai (value) merupakan hasil perkalian antara skor dan 
bobot pada tiap kriteria yang diukur 

7. Penentuan Performance Indicator 
Perhitungan Performance Indicator terdiri dari tiga, yaitu: 

a. Current, adalah hasil pengukuran produktivitas periode 
sekarang, diperoleh dengan menjumlahkan value tiap 
kriteria produktivitas yang diukur. 

b. Previous, adalah hasil pengukuran produktivitas periode 
sebelumnya. 

c. Index, adalah indikasi perubahan produktivitas yang 
terjadi pada perusahaan. Nilai index productivity (IP) 
diperoleh dengan rumus: 
 
 
 
 

3.4.6.2 Penentuan Bobot Menggunakan Analytical Network 
Process (ANP) 

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisa dengan 
metode Analytical Network Process (ANP). Pengolahan data 
menggunakan software superdecision. Pada superdecision, 
kriteria disebut sebagai cluster, sedangkan sub-kriteria sebagai 
node. Tahapan analisis data untuk lebih jelas dapat dilihat pada 
Gambar 3.3.. 

 
A. Tahap Pemodelan Analytical Network Process (ANP) 

Pemodelan Analytical Network Process (ANP) digunakan 
untuk menentukan bobot prioritas pada seluruh keterkaitan yang 
ada. Tahap pemodelan ini terdiri dari beberapa langkah yang 
pertama adalah pembobotan dengan ANP kemudian bobot pri-
oritas keterkaitan antar node dan antar cluster sehingga dida-
patkan matrix cluster dan unweighted supermatrix selanjutnya 
adalah weighted supermatrix, limiting matrix, normalisasi limiting 
matrix dan terakhir didapatkan bobot kriteria produktivitas keripik 
kentang yang diukur, lebih jelasnya  pada gambar 3.3  

 

IP = ×100% 
Current - Previous 

 Previous 
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Cluster yang digunakan pada sistem ini berjumlah 3 

cluster, sedangkan node-nya sendiri berjumlah 11 node. 
Cluster dan node yang teridentifikasi dapat dilihat pada Ta-
bel 3. Cluster merupakan variabel  yang digunakan dalam 
penelitian, yaitu kriteria yang diukur pada produksi keripik 
kentang. Cluster-cluster tersebut memiliki node berupa sub-
kriteria yang telah teridentifikasi. 

Tahap berikutnya pada pemodelan sistem adalah 
menentukan keterkaitan antar cluster dan node. Keterkaitan 
antar cluster dan antar node yang telah teridentifikasi ke-
mudian digambarkan model jaringannya. Model jaringan 
dapat dilihat pada Gambar 9. Model jaringan diperlukan ka-
rena ada keterkaitan di antara cluster dan node, yang me-
rupakan keterkaitan yang memiliki hubungan timbal balik 
(feedback) maupun ketergantungan (dependence).  

Gambar 3.3. Diagram Alir Tahapan Perhitungan Bobot dengan ANP 
 

Pemodelan 

Pembobotan dengan ANP 

Bobot Prioritas Keter-
kaitan antar Node 

Bobot Prioritas Keterkai-
tan antar cluster 

Unweighted Supermatrix Matrix Cluster 
 

Weighted Supermatrix 

Limiting Matrix 

Normalisasi Limiting 
Matrix 

 

Bobot kriteria produktivitas 
produksi keripik kentang 
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B. Tahap Pembobotan 

Tahapan yang dilakukan setelah pemodelan adalah 
tahapan pembobotan. Pembobotan dilakukan pada seluruh 
keterkaitan antar cluster dan antar node yang memiliki lebih 
dari satu keterkaitan pada setiap cluster.  

C. Tahap keterkaitan antar cluster 

Hasil bobot prioritas yang diolah terlebih dahulu ada-
lah hasil pembobotan keterkaitan antar cluster. Bobot priori-
tas yang diperoleh akan disusun pada cluster matrix. 

D. Tahap unweighted supermatrix 

Setelah penyusunan pada cluster matrix, pembobotan 
dilanjutkan pada keterkaitan antar node. Hasil pembobotan 
akan disusun pada unweighted supermatrix. 

E. Tahap weighted supermatrix 

Masing-masing nilai bobot pada unweighted superma-
trix akan dikalikan dengan nilai setiap blok dari matrix clus-
ter. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bobot prioritas 
global pada weighted supermatrix. 

F. Tahap limiting matrix 

Setelah diperoleh supermatrix berbobot, maka lang-
kah selanjutnya adalah mencari limiting matrix-nya. Limiting 
matrix diperoleh dengan cara memangkatkan supermatrix 
dengan dirinya sendiri hingga nilai bobot dinyatakan stabil. 
Nilai bobot dinyatakan stabil bila dominasi antar elemen te-
lah terdistribusi pada keseluruhan matrix. 

G. Tahap normalisasi limiting matrix 

Tahap akhir adalah dengan menormalisasi limiting 
matrix. Normalisasi dilakukan untuk mengetahui kontribusi 
nilai bobot prioritas akhir seluruh node sub-aktivitas dan 
node pada cluster-nya masing-masing. Penetapan nilai un-
weighted supermatrix, weighted supermatrix, limiting matrix, 
dan normalisasi limiting matrix, dilakukan dengan bantuan 
software Super Decision 2.0.8. Kerangka jaringan pada 
pengukuran produktivitas di lini produksi keripik kentang 
terdapat pada Gambar 3.4 

.. 
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Gambar 3.5. Kerangka Fishbone diagram Produktivitas Rendah 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4.6.2 Evaluasi Produktivitas 

Evaluasi produktivitas dilakukan dengan menganalisa skor 
yang dicapai produktivitas parsial tiap kriteria. Evaluasi produkti-
vitas total dilakukan dengan melihat nilai indeks produktivitas 
yang telah dicapai tiap bulan. Evaluasi juga dilakukan dengan 
menerapkan model fishbone diagram, setelah diketahui tingkat 
pencapaian produktivitas perusahaan selama periode penguku-
ran. Fishbone diagram digunakan untuk mengidentifikasi per-
masalahan produktivitas perusahaan selama ini. Fishbone yang 
akan digunakan pada penelitian ini terdapat pada Gambar 3.5. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.4. Model jaringan pada pengukuran produktivitas  
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3.4.6.3  Usulan Perbaikan Produktivitas 
 

Usulan perbaikan produktivitas dilakukan dengan dua cara, 
yaitu usulan perbaikan secara kuantitatif dan usulan perbaikan 
secara kualitatif. Perbaikan secara kuantitatif dilakukan dengan 
menentukan jumlah pemakaian bahan baku, tenaga kerja, dan 
jam kerja mesin yang sesuai agar dapat mencapai produktivitas 
optimal sehingga perusahaan mampu mencapai target produksi 
yang diinginkan. 

Usulan perbaikan secara kualitatif dilakukan dengan mene-
tapkan suatu tindakan perbaikan yang didasarkan pada identifi-
kasi permasalahan dengan fishbone diagram. Usulan perbaikan 
dilakukan dengan menerapkan prinsip 5W+1H, yaitu Why 
(mengapa dilakukan perbaikan produktivitas), What (apa yang 
harus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas), Where (di-
mana dilakukan perbaikan), When (kapan dilakukan perbaikan), 
Who (siapa yang bertanggung jawab melakukan perbaikan ter-
sebut), dan How (bagaimana melakukan perbaikan tersebut).  

3.4.7 Kesimpulan dan Saran 
 

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
meliputi besarnya produktivitas perusahaan, evaluasi 
produktivitas, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian 
produktivitas dan rencana usulan perbaikan untuk peningkatan 
produktivitas. Diharapkan hasil dari penelitian dapat membantu 
perusahaan dalam peningkatan produktivitas di masa menda-
tang. Saran dari penelitian yang telah dilakukan, digunakan 
untuk memperbaiki produktivitas perusahaan di masa yang akan 
datang. 
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IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

4.1  Kondisi Umum Perusahaan 

     Perusahaan “Gizi Food” merupakan perusahaan produksi ke-
ripik kentang yang didirikan oleh Ibu Kasiyati Khotob dan me-
nantunya pada tahun 2002. Lokasi perusahaan terletak di jalan 
Raya Bukit Berbunga no. 55 Desa Sidomulyo, Kota Batu, Jawa 
Timur. ”Gizi Food” merupakan salah satu UKM di Kota Batu 
yang memproduksi keripik kentang dalam bentuk jadi (siap 
makan) dan dalam bentuk setengah jadi (krecek). Selain 
memproduksi keripik kentang, perusahaan ini juga bekerjasama 
dengan UKM lain dalam mengemas ulang produk-produk 
makanan seperti ceker ayam, kerupuk udang, carang mas, stick 
tahu, kerupuk ikan agar lebih menarik daya beli kosumen.  
Pada awal tahun pendirian “Gizi Food” memiliki kapasitas 
produksi sebesar 100 kg kentang mentah per hari dengan 
jumlah tenaga kerja sebanyak 15 orang. Satu tahun kemudian 
perusahaan memproduksi keripik kentang dengan kapasitas 
yang lebih besar yaitu 200-300 kg kentang mentah per hari 
dengan jumlah tenaga kerja tetap. Pada tahun 2007 hingga 
sekarang jumlah tenaga kerjanya meningkat sebanyak 27 
orang. Dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja, maka 
kapasitas produksi juga bertambah sebanyak 300-500 kg 
kentang mentah per hari. Perusahaan ini telah memperoleh ijin 
usaha dengan no Dep. Kes. R P-IRT No 2153 5790 4008 pada 
tahun 2002. Perusahaan memperbesar jumlah kapasitas 
produksinya bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar yang 
terus meningkat dan memperoleh keuntungan yang lebih besar. 
Selama ini perusahaan belum melakukan pengukuran produkti-
vitas secara terintegrasi dari beberapa sumber dayanya, se-
hingga perusahaan belum mengetahui tingkat produktivitasnya. 
Dalam pengukuran produktivitas, terdapat beberapa kriteria 
yang berpengaruh dalam pencapaian produktivitas pada bagian 
produksi. Kriteria tersebut diantaranya adalah penggunaan ba-
han baku, jam mesin terpakai, dan jumlah tenaga kerja. 
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4.2  Data Input dan Output Produksi Keripik Kentang 

     Data input dan output yang dibutuhkan dalam pengukuran 
produktivitas ini didapatkan dari data historis perusahaan, mulai 
dari bulan Januari 2011 hingga bulan Desember  2011. Data in-
put dan output dapat dilihat pada Tabel 4.1.  
 
Tabel 4.1. Data Input dan Output Produksi Keripik Kentang tahun 2011 

Bulan 
Input Output 

Bahan 
Baku (kg) 

Tenaga Kerja 
(orang) 

Jam Mesin 
(jam) 

Hasil 
Produksi (kg) 

Jan 2011 19550 837 208 973,7 
Feb 2011 11220 680 144 761,7 
Mar 2011 14600 837 190 813,3 
Apl 2011 18300 840 202 1068,5 
Mei 2011 32940 910 216 1855,9 
Juni 2011 23050 843 200 1235,8 
Juli 2011 15930 807 192 828,5 
Ags 2011 35240 781 217 1692,2 
Sep 2011 12360 702 174 776 
Okt 2011 15670 805 176 823,4 
Nov 2011 17840 841 198 884,9 
Des 2011 18850 839 200 984,6 
Sumber: UKM “Gizi Food” , 2012. 

Input adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan 
output. Data input adalah data pemakaian bahan baku, data 
jumlah jam mesin terpakai, dan data jumlah tenaga kerja. 
Output adalah produk yang disampaikan kepada pelanggan, 
yang dapat memuaskan kebutuhan serta harapan mereka. Data 
output didapatkan dari data jumlah total keripik kentang yang di-
hasilkan pada tiap bulan.  
Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa jumlah input dan output berfluktu-
asi. Hasil produksi tertinggi dicapai perusahaan pada bulan Mei 
2011, sedangkan hasil produksi terendah dicapai pada bulan 
September 2011. Data input dan output ini kemudian akan digu-
nakan untuk menentukan produktivitas parsial dan total perusa-
haan dengan menggunakan metode OMAX. 
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4.3  Pengolahan Data dengan Metode OMAX 

     Objective Matrix (OMAX) adalah salah satu sistem 
pengukuran produktivitas yang dikembangkan untuk memantau 
produktivitas di tiap bagian perusahaan dengan kriteria 
produktivitas yang sesuai dengan keberadaan bagian tersebut 
(objektif). Hasil pengolahan data dengan metode OMAX, tercan-
tum pada Lampiran 4. Tahapan pertama dalam metode OMAX 
adalah penentuan nilai performance dari setiap kriteria penguku-
ran.  

4.3.1  Penentuan Performance   

Performance didapatkan dari rasio tiap kriteria pengukuran, 
pembagian antara output sesuai standar (jumlah produk yang 
dihasilkan) dengan input (bahan baku, tenaga kerja, jam mesin 
terpakai). Nilai performance dapat dilihat pada Tabel 6, perhi-
tungan tercantum pada Lampiran 4.  
       Dari Tabel 4.2, terlihat bahwa nilai performance dari setiap 
kriteria berfluktuasi. Seperti yang dijelaskan Erni (2009), bahwa 
fluktuasi nilai performance menunjukkan tingkat pencapaian 
produktivitas belum baik, sehingga perlu dilakukan perbaikan. 
 
Tabel 4.2.  Nilai Performance Tiap Kriteria 

Bulan 

Kriteria 
Produktivitas 
Bahan Baku 

(kg/kg) 

Produktivitas 
Tenaga Kerja 

(kg/orang) 

Produktivitas Jam 
Mesin  

(kg/jam) 
Jan 2011 0.050 34.775 4.681 
Feb 2011 0.068 30.468 5.290 
Mar 2011 0.056 30.122 4.067 
Apl 2011 0.058 38.161 5.343 
Mei 2011 0.056 56.239 8.592 
Juni 2011 0.054 42.614 6.179 
Juli 2011 0.052 30.685 4.315 
Ags 2011 0.048 65.085 7.834 
Sep 2011 0.063 32.333 3.880 
Okt 2011 0.053 31.669 4.678 
Nov 2011 0.050 30.514 3.183 
Des 2011 0.052 35.164 5.594 
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Dari Tabel 4.2 terlihat bahwa nilai performance tertinggi dari 
kriteria bahan baku terjadi pada bulan Februari. Hal tersebut 
disebabkan UKM ini lebih banyak mendapatkan bahan baku 
dengan kualitas yang baik dan bermutu dari supplier, sehingga 
rendemen yang terbuang juga lebih sedikit dan output yang 
dihasilkan lebih banyak dan berkualitas, bulan Agustus 
merupakan performance terendah dari kriteria ini. dikarenakan 
kualitas bahan baku kurang baik dan ketersediaan bahan baku 
dari supplier yang berkurang dari segi kualitas, jumlah maupun 
waktu pengiriman. Kualitas dan ketersediaan bahan baku 
menjadi bagian yang penting dalam proses produksi, 
keberhasilan dalam hal pengadaan bahan baku tergantung dari 
upaya untuk mencari dan memilih dengan teliti bahan baku yang 
akan digunakan dalam proses produksi (Mintaroem, 2003). 
Secara umum, nilai performance kriteria bahan baku sudah 
cukup baik. 
Nilai performance tertinggi dari kriteria tenaga kerja terdapat pa-
da bulan Agustus. Pada bulan Agustus, jumlah bahan baku 
yang masuk lebih sedikit dari bulan sebelumnya, sehingga 
tenaga kerja bisa bekerja dengan efektif dan efisien sedangkan 
pada bulan Maret merupakan nilai performance terendah karena 
pada bulan ini ada beberapa pekerja yang sakit dan adanya pe-
kerja baru yang masih membutuhkan pelatihan agar bisa beker-
ja maksimal seperti pekerja lama, Seperti yang dijelaskan Bin-
tang (2005) pengalaman kerja yang dimiliki, kualitas teknis dan 
keterampilan karyawan semakin meningkat, maka karyawan 
tersebut dapat menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan se-
cara efektif dan efisien, sehingga akan meningkatkan produktivi-
tas kerja karyawan. 
Bulan Mei merupakan performance tertinggi bagi dari kriteria 
jam mesin. Hal ini dapat disebabkan oleh mesin yang berfungsi 
dengan baik dan tidak ada mesin yang mengalami kerusakan 
karena mesin mendapatkan perawatan yang baik. Sedangkan 
nilai performance terburuk jam mesin terdapat pada bulan No-
vember penyebab buruknya performance kriteria jam mesin 
yang dipakai untuk produksi, adalah rusaknya salah satu dari 
tiga mesin vacuum frying. Permasalahan tersebut menyebabkan 
output yang dihasilkan pada bulan November juga menurun.   
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Menurut Wireman (2004), untuk menjaga proses produksi, maka 
perusahaan harus didukung oleh peralatan mesin yang selalu 
siap untuk digunakan. Sehingga sangat penting untuk selalu 
memberikan perawatan secara teratur dan juga terencana seca-
ra matang. Dalam hal ini perusahaan harus memiliki atau me-
nyusun sistem manajemen pemeliharaan mesin dengan baik 
untuk mengembalikan suatu sistem pada kondisi terbaiknya 
agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, memperpanjang 
usia kegunaan mesin, dan menekan kegagalan sistem sekecil 
mungkin (Nasution, 2006).  Secara umum, nilai performance 
kriteria tenaga kerja dan performance jam mesin sudah cukup 
baik, tetapi performance jam mesin perlu perhatian khusus teru-
tama masalah maintenance mesin. 
       Dari nilai performance tiap kriteria produktivitas seperti pada 
Tabel 4.2, terdapat beberapa kesamaan pola peningkatan dan 
penurunan nilai performance dari keseluruhan kriteria, sehingga 
dapat dikatakan terdapat hubungan saling keterkaitan antara 
pencapaian performance kriteria satu dengan kriteria lainnya. 
Seperti pada bulan April dan Mei, ketiga kriteria mengalami 
peningkatan nilai performance. Kemudian pada bulan Juni dan 
Juli, nilai performance dari ketiga kriteria mengalami penurunan 
dari bulan sebelumnya. Tingginya performance bahan baku me-
nunjukkan bahwa kualitas bahan baku yang diproduksi sesuai 
standar, apabila kualitas bahan baku sesuai standar maka kiner-
ja mesin dan tenaga kerja lebih optimal serta meminimalkan 
produk rework (Tjiptono, 2003). Nilai performance ini kemudian 
diolah pada tahapan penentuan nilai produktivitas. Penentuan 
nilai produktivitas dilakukan untuk mencari nilai skor 3, skor 10, 
skor 0, skor 1-2 dan skor 4-9. 
 
4.3.2  Penentuan Nilai Produktivitas Rata-rata (Skor 3). 

NIlai skor 3 adalah Hasil operasional yang merupakan rata-rata 
performance pada saat penentuan skala dibuat, rasio ini 
diperoleh pada saat pengukuran dilakukan (Dursun, 2009). 
Penentuan skor 3 dapat dilihat pada Lampiran 5. Nilai yang 
diperoleh dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
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Tabel 4.3 Nilai Skor 3 dari Masing-Masing Kriteria 
No Kriteria Produktivitas Skor 3 
1 Produktivitas bahan baku 0.055 
2 Produktivitas tenaga kerja 38.152 
3 Produktivitas jam mesin 5.303 

 
Tabel 4.3 menunjukkan nilai skor 3 yang merupakan nilai rata-
rata yang dicapai selama ini, untuk kriteria produktivitas bahan 
baku sebesar 0,055 berarti bahwa dalam 1 kg bahan baku dapat 
menghasilkan rata-rata 0,055 kg produk keripik kentang. Nilai 
skor 3 untuk kriteria produktivitas tenaga kerja sebesar 38,152 
menunjukkan bahwa rata-rata setiap 1 orang tenaga kerja akan 
mampu mengerjakan 38,152 kg produk. Nilai skor 3 untuk 
kriteria produktivitas jam mesin sebesar 5,303, berarti bahwa 
rata-rata setiap 1 jam mesin terpakai dapat menghasilkan 5,303 
kg produk keripik kentang. 
 
4.3.3 Penentuan Nilai Produktivitas Tertinggi (Skor 10) 

Nilai skor 10 menggambarkan target yang ingin dicapai oleh 
perusahaan. Sebelum menentukan nilai skor 10, hal ini sesuai 
dengan yang dijelaskan Dursun Balkan (2004) bahwa nilai skor 
10 adalah Estimasi realistis dari hasil pengukuran yang dapat 
dicapai di masa yang akan datang, dengan sumber daya yang 
ada yang sedang tersedia. Sebelum menentukan nilai skor 10, 
dilakukan uji normalitas data dengan model One-Sample Kol-
mogorov-Smirnov Test dengan bantuan software SPSS 17.0. 
Hasil uji normalitas tercantum pada Lampiran 6.  
Hasil uji normalitas data didapatkan bahwa data rasio pada 
pengukuran ini berdistribusi normal, sehingga dapat digunakan 
untuk langkah pengukuran produktivitas selanjutnya. Seperti 
yang dijelaskan Candiasa (2004), bahwa apabila uji normalitas 
data rasio didapatkan hasil berdistribusi normal maka data da-
pat digunakan untuk langkah pengukuran produktivitas selanjut-
nya. 
Skor 10 ini diperoleh dengan menggunakan rumus Batas 
Kendali Atas (BKA) yang perhitungannya dapat dilihat pada 
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Lampiran 5. Dari hasil perhitungan maka didapatkan nilai skor 
10 seperti yang terdapat pada Tabel 4.4 
Tabel 4.4  Nilai Skor 10 dari Masing-Masing Kriteria 

No Kriteria Produktivitas Skor 10 
1 Produktivitas bahan baku 0.086 
2 Produktivitas tenaga kerja 47.940 
3 Produktivitas jam mesin 7.952 

 
Tabel 4.4 di atas menunjukkan bahwa dalam 1 kg bahan baku 
harus mampu menghasilkan produk sebesar 0.086 kg. Hal ini 
dikatakan sebagai sasaran yanng harus dicapai perusahaan. 
Dapat dijelaskan pula bahwa pada pemakaian tenaga kerja, 1 
orang tenaga kerja harus mampu untuk mencapai target 
produksi sebesar 47.940 kg dalam 1 bulan. Pada pemakaian 1 
jam mesin, harus mampu menghasilkan 7.952 kg keripik. 

4.3.4 Penentuan Nilai Produktivitas Terendah (Skor 0) 

Langkah selanjutnya dalam pengukuran produktivitas yaitu 
penentuan skor 0 atau Level terbawah berisi rasio kriteria 
selama akhir periode, misalnya akhir tahun dalam kondisi 
operasional yang normal. Level 0 merupakan rasio terburuk 
yang diharapkan (Nurdin, 2004).  
Perhitungan skor 0 dapat dilihat pada Lampiran 5. Nilai pada 
skor 0 diperoleh dari nilai BKB (Batas Kendali Bawah).Nilai 
untuk masing-masing kriteria dapat dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Nilai Skor 0 dari Masing-Masing Kriteria 
No Kriteria Produktivitas Skor 0 
1 Produktivitas bahan baku 0.024 
2 Produktivitas tenaga kerja 28.365 
3 Produktivitas jam mesin 2.654 

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dijelaskan bahwa nilai 
produktivitas minimal yang mungkin dialami perusahaan dalam 
pemakaian bahan baku sebesar 1 kg hanya akan dihasilkan 
produk keripik sebesar 0.024 kg. Dalam pemakaian tenaga 
kerja, setiap 1 tenaga kerja hanya mampu bekerja dengan 
produk akhir sebesar 28.365 kg. Dalam pemakaian jam mesin, 1 
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jam mesin terpakai hanya dapat menghasilkan 2.654 kg keripik. 
Nilai ini merupakan nilai yang harus dihindari oleh perusahaan 
karena merupakan pencapaian terburuk. 

 
4.3.5 Penentuan Nilai Produktivitas Realistis (Skor 1-2 dan 
Skor 4-9) 
Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin 
dicapai sebelum sasaran akhir. Menurut Nurdin (2004) Nilai ini 
berfungsi untuk mengisi matriks yang belum terisi dan 
merupakan kisaran pencapaian dari nilai terjelek sampai nilai 
optimal, sehingga dapat diketahui skor yang dicapai pada 
periode pengukuran yaitu pada bulan januari  sampai desember 
2011. Nilai skor 1 dan 2 diperoleh dengan mengurangi skor 3 
dengan skala interval. Skala interval diperoleh dengan 
menggunakan perhitungan seperti pada Lampiran 5. Skor 4-9 
diperoleh dengan menambah skor 3 dengan skala interval. Nilai 
skor 1-2 dan 4-9 dapat dilihat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Nilai Skor 1-2 dan Skor 4-9 dari Masing-Masing Kriteria 

Skor 
Kriteria Produktivitas 

Produktivitas 
bahan baku 

Produktivitas 
tenaga kerja 

Produktivitas 
jam mesin 

1 0.034 31.628 3.537 
2 0.044 34.890 4.420 
4 0.059 39.551 5.681 
5 0.064 40.949 6.060 
6 0.068 42.347 6.438 
7 0.073 43.745 6.817 
8 0.077 45.143 7.195 
9 0.082 46.541 7.574 

 
Berdasarkan Tabel 4.6, dapat dijelaskan bahwa nilai 
produktivitas bahan baku yang mungkin dicapai oleh 
perusahaan berkisar antara 0,034 - 0,82. Hal ini berarti bahwa 
dalam 1 kg bahan baku, perusahaan dapat menghasilkan 0,034-
0,82 kg produk keripik kentang. Nilai produktivitas yang mungkin 
dicapai pada produktivitas tenaga kerja adalah 31,628 - 46.541. 
Hal ini menujukkan bahwa 1 tenaga kerja dapat menghasilkan 
31,628 - 46.541 kg produk jadi. Nilai produktivitas jam mesin 
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yang mungkin dicapai oleh perusahaan berkisar antara 3.537 - 
7.574 yang berarti bahwa dalam 1 jam mesin terpakai, dapat 
menghasilkan 3.537 - 7.574 kg keripik  kentang. 
 
4.3.6  Penentuan Score, Weight, dan Value  

Score adalah tingkatan yang menunjukkan nilai produktivitas 
parsial dari setiap kriteria. Penentuan nilai score didasarkan pa-
da nilai performance setiap kriteria. Penentuan nilai score ter-
cantum pada matrix OMAX Lampiran 7.  
Weight adalah besarnya bobot kepentingan tiap kriteria produk-
tivitas. Besarnya nilai bobot kriteria diperoleh berdasarkan pen-
dapat dari responden ahli yaitu owner, kepala bagian produksi 
dan mandor mesin dengan menggunakan metode ANP. Para 
ahli menilai melalui kuisioner penilaian kriteria produktivitas 
yang dapat dilihat pada Lampiran 2. 
Penjelasan mengenai kriteria pada produksi keripik kentang 
yang menjadi variabel penelitian, adalah sebagai berikut : 

1. Bahan Baku. yang terdapat pada UKM “Gizi Food” 
adalah kentang segar, yang akan diolah menjadi keripik 
kentang. Bahan baku ini dipesan melalui beberapa 
supplier yang telah dipercaya kualitasnya. Beberapa 
hal yang mempengaruhi kriteria ini adalah: 
- Kualitas bahan baku. Sebelum diolah, bahan baku 

disortir agar sesuai dengan standar kualitas. 
Pemeriksaan dilakukan secara organoleptik, yaitu 
dengan pemeriksaan warna, bau, dan tekstur yang 
baik. 

• Warna : berwarna kuning pucat  
• Bau : tidak berbau busuk dan tidak berbau 

bahan kimia. 
• Tekstur : penampakan secara fisik, tidak 

busuk atau layu. 
- Kemampuan supplier: UKM ini berkerja sama 

dengan beberapa supplier yang mampu memenuhi 
kebutuhan bahan baku sesuai dengan pesanan, baik 
dalam jumlah maupun ketepatan waktu pengiriman. 
Supplier tersebut juga harus mampu memenuhi 
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standar kualitas bahan baku yang telah ditentukan 
oleh UKM Gizi Food. 

- Jumlah bahan baku yang tersedia. Jumlah bahan 
baku yang tersedia pada UKM Gizi Food bergantung 
pada permintaan konsumen dan juga kemampuan 
supplier.  

- Harga bahan baku. ditentukan oleh supplier, tetapi 
UKM dapat melakukan tawar-menawar apabila harga 
bahan baku melonjak naik akibat pengaruh musim 
atau masalah perekonomian.  

2. Tenaga Kerja. Tenaga kerja pada UKM ini masih 
berupa tenaga borongan atau harian. Dalam keadaan 
normal, tenaga kerja yang dibutuhkan 25-28 orang, 
tetapi apabila produksi meningkat, maka diperlukan 
tambahan 5-10 orang. Beberapa faktor yang 
mempengaruhi produktivitas tenaga kerja: 
- Skill para pekerja. Meliputi kemampuan, ketrampilan, 

dan kecepatan tenaga kerja dalam menjalankan 
tugasnya. Sebagian besar tenaga kerja pada UKM 
Gizi Food berpendidikan rendah. Terutama pada 
bagian pengupasan dan packing, sedangkan pada 
bagian penggorengan merupakan siswa lulusan 
SMA. Pada bagian pengupasan, dibutuhkan 
ketrampilan dalam mengupas kentang tanpa banyak 
membuang daging kentang tersebut dan memotong 
kentang secara seragam. Kecepatan dalam 
pengupasan dan pemotongan, juga banyaknya 
daging kentang yang terbuang dapat mempengaruhi 
produktivitas. 

- Tingkat upah. merupakan hak yang diberikan oleh 
perusahaan atas kewajiban yang dilaksanakan oleh 
karyawan. Upah pada UKM disesuaikan dengan 
pekerjaan yang telah dikerjakan oleh pekerja 
tersebut. 

- Jam Kerja produksi. Waktu yang dibutuhkan oleh 
karyawan untuk melakukan produksi. Jam kerja 
normal dalam 1 hari adalah 8 jam, tetapi apabila 
produksi meningkat, maka ditambahkan beberapa 
jam lembur. 
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- Lingkungan kerja, kondisi tempat kerja yang mem-
pengaruhi pekerja secara langsung maupun tidak 
langsung. Sistem penerangan, temperatur, kelemba-
ban, kebisingan dlalm ruangan produksi dan bagai-
mana hubungan antar pekerja serta keamanan ter-
jamin bagi para pekerja. 

3. Mesin. Kriteria yang berhubungan dengan perangkat 
yang digunakan dalam proses produksi. Terdapat 2 
mesin pada produksi UKM Gizi Food ini, yaitu vacuum 
frying, dan spinner, Mesin yang berhubungan langsung 
dengan proses produksi keripik kentang adalah 
vacuum frying dan spinner.  Terdapat 4 hal yang 
mempengaruhi produktivitas mesin, yaitu: 
- Kapasitas mesin. Dalam melakukan proses produksi, 

kapasitas produksi bergantung dengan kapasitas 
mesin yang digunakan. Vacuum frying berkapasitas 
maksimal 4-5 kg dalam 1 kali proses, yang 
membutuhkan waktu 80-100 menit. Sedangkan  un-
tuk mesin spiner berkapasitas 4 kg untuk sekali 
proses penirisan. 

- Maintenance. Perawatan ini dilakukan sebelum dan 
sesudah proses produksi. Agar mesin tetap dalam 
kondisi baik dan tidak menggangu proses produksi. 

- Bahan bakar: Digunakan untuk menjalankan mesin 
tersebut, yang dalam hal ini digunakan listrik dan 
LPG. 

- Jumlah jam mesin terpakai: Jumlah jam yang 
digunakan dalam proses produksi keripik kentang. 
Jumlah jam mesin terpakai diasumsikan sama 
dengan jumlah jam kerja produksi 

Hasil pengolahan data dengan menggunakan software Super 
Decision 2.0.8, dan perhitungan bobot sub kriteria produktivitas 
dapat dilihat pada Lampiran 8. Jaringan kriteria produktivitas 
keripik kentang setelah dibobotkan dapat dilihat pada Gambar 
4.1   
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Gambar 4.1 Jaringan Kriteria Produktivitas Keripik Kentang  
Setelah Dibobotkan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa masing-masing clus-
ter memiliki hubungan yang disebabkan oleh hubungan antar 
node. Tanda panah pada gambar menggambarkan bahwa se-
tiap cluster dipengaruhi oleh cluster yang lainnya sesuai arah 
panah. Pada cluster bahan baku node yang mempunyai penga-
ruh dan keterkaitan node pada cluster lain adalah node jumlah 
bahan baku yang mempengaruhi node jam kerja, dan skill, pada 
cluster jam mesin node yang dipengaruhi adalah kapasitas me-
sin, bahan bakar, dan jumlah jam mesin. Node kualitas bahan 
baku mempengaruhi node skill pada cluster tenaga kerja dan 
node kapasitas mesin serta jumlah jam kerja mesin pada cluster 
jam mesin. 

Cluster tenaga kerja node yang berpengaruh  adalah node 
jam kerja yang mempengaruhi node jumlah bahan bakun yang 
ada pada cluster bahan baku, untuk node skill mempengaruhi 
node kualitas bahan baku dan node upah mempengaruhi node 
maintenance dan node jumlah jam kerja mesin. Cluster jam me-
sin node yang berpengaruh adalah node kapasitas mesin dan 
bahan bakar yang mempengaruhi node jumlah bahan baku 
node jam kerja. untuk node maintenance mempunyai pengaruh 
terhadap node jumlah bahan baku dan node jam kerja serta 
node upah. sedangkan untuk node jumlah jam mesin mempu-
nyai pengaruh terhadap node jam kerja. Bobot masing-masing 
sub kriteria produktivitas dapat dilihat pada Tabel 4.7. 
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Tabel 4.7 Nilai Bobot Tiap Kriteria 
Aktivitas / Sub Aktivi-

tas 
Bobot Prioritas Aktivitas  Rata-rata 

Geometri 
Bobot 
Total Pakar 1 Pakar 2 Pakar 3 

Bahan Baku         0.592 
Harga bahan baku 0.1150 0.1289 0.1199 0.1211  Jumlah bahan baku 0.2021 0.2395 0.1535 0.1951  Kemampuan supplier 0.0772 0.1069 0.1503 0.1074  Kualitas bahan baku 0.1581 0.1784 0.1692 0.1683  

Mesin     0.090 
Bahan bakar 0.0197 0.0132 0.0112 0.0143  Jumlah jam mesin  0.0449 0.0317 0.0284 0.0343  Kapasitas Mesin 0.0331 0.0219 0.0186 0.0238  Maintenance mesin 0.0217 0.0139 0.0167 0.0172  

Tenaga Kerja     0.306 
Jam kerja produksi 0.1170 0.0990 0.0952 0.1033  Lingkungan kerja 0.0347 0.0298 0.0549 0.0384  Skill para pekerja 0.1351 0.1055 0.1394 0.1257  Tingkat upah 0.0414 0.0312 0.0427 0.0381   

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 0.9872 0.99 
Sumber : Data Diolah (2013) 

Berdasarkan Tabel 4.7, diketahui bahwa bobot tertinggi ter-
jadi pada kriteria bahan baku dengan nilai 0,595. Hal tersebut 
berarti kriteria bahan baku memiliki prioritas terbesar dalam 
mempengaruhi produktivitas total perusahaan, Seperti yang di-
jelaskan Erni (2009), bahwa nilai bobot kriteria menunjukkan 
besarnya prioritas kriteria dalam mempengaruhi produktivitas to-
tal perusahaan. Setelah kriteria bahan baku dengan bobot ter-
tinggi kemudian diikuti dengan kriteria produktivitas tenaga kerja 
dengan nilai 0,306 dan terendah pada kriteria mesin dengan ni-
lai 0,090.  

Node atau sub kriteria Kualitas bahan baku dan jumlah 
bahan baku tersedia berpengaruh cukup besar pada 
produktivitas bahan baku yaitu sebesar 0.2395 dan 0.1784. Me-
nurut Winarno (2003) perusahaan harus memperhatikan faktor 
jumlah dan kualitas bahan baku yang akan diolah karena faktor 
tersebut mempunyai pengaruh yang besar terhadap 
produktivitas bahan baku. Harga bahan baku juga cukup 
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berpengaruh yaitu sebesar 0,1289, sedangkan node 
kemampuan supplier lebih rendah pengaruhnya terhadap 
produktivitas bahan baku, yaitu 0,0772. Hal ini dikarenakan 
UKM Gizi Food sudah memiliki kerja sama dengan beberapa 
supplier. Pada cluster mesin, node yang sangat besar 
pengaruhnya terhadap produktivitas mesin adalah jam mesin 
terpakai, sebesar 0,0449. Jam mesin terpakai menunjukan 
seberapa sering mesin tersebut beroperasi. Semakin sering 
mesin tersebut digunakan, semakin sering pula perawatan 
mesin tersebut, dan bahan bakar yang digunakan juga semakin 
besar (Wireman, 2004).  

Maintenance mesin dan kapasitas mesin cukup 
berpengaruh terhadap produktivitas mesin, yaitu sebesar 0,0217 
dan 0,0331. Bahan bakar mempunyai pengaruh lebih kecil 
terhadap produktivitas mesin yaitu 0,0197. Bahan bakar akan 
selalu dibutuhkan apabila mesin beroperasi, namun besar 
kecilnya bahan bakar tidak berpengaruh secara signifikan 
terhadap produktivitas mesin.  

Pada cluster tenaga kerja, node kemampuan atau skill para 
pekerja dengan bobot 0,1347 sangat besar pengaruhnya 
terhadap produktivitas tenaga kerja, seperti yang dijelaskan Bin-
tang (2005) apabila skill para pekerja semakin baik, maka 
produk yang dihasilkan juga akan berkualitas. Jam kerja pro-
duksi cukup berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja 
sebesar 0,1170, sedangkan tingkat upah dan lingkungan kerja 
sedikit pengaruhnya terhadap produktivitas tenaga kerja yaitu 
sebesar 0,0427 dan 0,0549. 

Hasil rekap kuesioner yang telah diisi oleh ketiga respon-
den dapat dilihat pada Lampiran 3, sedangkan untuk consisten-
sy ratio (CR) dari hasil kuesioner ketiga pakar berdasarkan per-
hitungan software Decision making 2.0.8 menunjukkan semua 
kriteria dan sub kriteria  mempunyai nilai bobot kurang dari 0,1 
atau semua konsisten untuk hasil lengkapnya dapat dilihat pada 
Lampiran 8. 
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4.3.7  Penentuan Performance Indicator 
Performance indicator menunjukkan produktivitas total pe-

rusahaan pada periode pengukuran. Dalam performance indica-
tor terdapat beberapa bagian yaitu nilai current, previous, dan 
indeks produktivitas. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.9. Data 
hasil pengolahan digunakan untuk mengevaluasi produktivitas 
perusahaan selama periode pengukuran.  

4.4  Evaluasi Produktivitas 
Evaluasi dilakukan terhadap produktivitas parsial dan pro-

duktivitas total perusahaan. Evaluasi produktivitas parsial dida-
sarkan pada pencapaian skor produktivitas dari setiap kriteria, 
sedangkan evaluasi produktivitas total didasarkan pada nilai in-
deks produktivitas. Evaluasi juga dilakukan dengan fishbone di-
agram untuk mengidentifikasi permasalahan produktivitas peru-
sahaan. 

4.4.1  Evaluasi Produktivitas Parsial 
Evaluasi produktivitas parsial adalah evaluasi produktivitas 

yang memusatkan perhatian pada hubungan antara satu atau 
sebagian faktor input dan output yang dicapai (Suharmadi, 
2008). Evaluasi ini dilakukan dengan melihat nilai skor penca-
paian produkivitas. Nilai skor pencapaian produktivitas dapat di-
lihat pada Tabel 4.8.  

Tabel 4.8.  Nilai Skor Pencapaian Produktivitas 
Bulan Kriteria Produktivitas 

Bahan Baku Tenaga Kerja Jam Mesin 
Jan 2011 2 1 2 
Feb 2011 6 0 2 
Mar 2011 3 0 1 
Apl 2011 3 3 3 
Mei 2011 3 10 10 
Juni 2011 2 6 5 
Juli 2011 2 0 1 
Ags 2011 2 10 9 
Sep 2011 4 1 1 
Okt 2011 3 1 2 
Nov 2011 3 1 0 
Des 2011 3 2 3 
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1. Kriteria Produktivitas Bahan Baku 
Nilai skor produktivitas pemakaian bahan baku berfluktuasi. 

Skor produktivitas tertinggi terjadi pada bulan Februari 2011 
dengan nilai 6. Semakin besar nilai skor pencapaian produktivi-
tas maka semakin tinggi tingkat produktivitasnya. Produktivitas 
pada bulan Februari 2011 tinggi dikarenakan bulan tersebut pe-
rusahaan menghasilkan 761,7 kg produk dengan bahan baku 
sebanyak 11220 kg, tingkat efisiensi penggunaan bahan ba-
kunya lebih baik dari pecapaian pada bulan lainnya. 

Pada bulan Januari, Juni hingga Agustus produktivitas ba-
han baku hanya mencapai skor 2, dibawah nilai rata-rata per-
formance produktivitas selama ini, sehingga dikatakan produkti-
vitas bahan baku masih rendah. Seperti yang dijelaskan Nasu-
tion (2006), bahwa skor 3 merupakan nilai rata-rata performance 
produktivitas yang dicapai selama periode pengukuran. Hal ini 
dikarenakan kualitas bahan baku rendah sehingga produk yang 
dihasilkan kurang maksimal.  
 
2. Kriteria Produktivitas Tenaga Kerja 

Produktivitas tenaga kerja pada bulan Mei dan Agustus, 
merupakan skor yang paling tinggi dibandingkan bulan lainnya. 
Pada bulan tersebut skor pencapaian produktivitas tenaga kerja 
berada pada nilai sempurna, yaitu skor 10. Produktivitas pada 
dua bulan tersebut tinggi karena didukung banyaknya produk 
yang dihasilkan. Semakin banyak produk dihasilkan maka pro-
duktivitas tenaga kerja akan semakin tinggi.  

Bulan Februari, Maret, dan Juli, produktivitas tenaga kerja 
hanya mencapai skor 0. Produktivitas tenaga kerja pada bulan 
tersebut rendah karena pada bulan tersebut rasio perbandingan 
antara bahan baku dengan produk yang dihasilkan cukup besar 
dibandingkan dengan bulan lain dan banyaknya bahan baku 
yang terbuang (rendemen) selama melewati proses produksi. 
 
3. Kriteria Produktivitas Jam Mesin 

Nilai skor produktivitas jam mesin pada bulan Mei 
merupakan pencapaian skor yang sempurna. Pada bulan ini 
pencapaian produktivitas jam mesin berada pada skor 10. Pro-
duktivitas jam mesin pada Mei mencapai hasil tertinggi dikare-
nakan perusahaan dapat bekerja lebih efektif,  
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Skor produktivitas bulan yang lain jauh berbeda dibanding-
kan pada bulan Mei, seperti bulan Maret, Juli dan September 
hanya mencapai skor 1, sedangkan pada bulan Januari, Febru-
ari dan Oktober, produktivitas jam mesin mencapai skor 2, di-
bawah rata-rata performance produktivitas perusahaan yaitu di-
bawah skor 3. Bahkan pada bulan November, produktivitas jam 
mesin mencapai tingkat produktivitas terendah selama periode 
pengukuran, yaitu skor 0. karena perusahaan hanya menghasil-
kan kurang dari rata-rata yang didapatkan 12 bulan tersebut, ku-
rang dari 1058,21 kg. 
 
4.4.2  Evaluasi Produktivitas Total 

Evaluasi produktivitas total digunakan untuk mengukur pe-
rubahan efisiensi dari kegiatan operasi. Untuk mengukur peru-
bahan produktivitas total dalam suatu periode waktu, semua fak-
tor yang berkaitan dengan kuantitas output dan input yang dipa-
kai selama periode tadi diperhitungkan (Nurdin, 2004). Evaluasi 
produktivitas total didasarkan pada nilai current, nilai indeks 
produktivitas pada performance indicator dalam matrix OMAX 
(Riani et al, 2007). Nilai performance indicator dapat dilihat pada 
Tabel 4.9.  
 
 Tabel 4.9. Nilai Produktivitas Total dan Indeks Produktivitas 

Bulan Current Previous Indeks  
Produktivitas (%) 

Jan 2011 1.855 - - 
Feb 2011 3.764 1.855 102.911 
Mar 2011 1.882 3.764 -50.000 
Apl 2011 2.949 1.882 56.695 
Mei 2011 6.295 2.949 113.462 
Juni 2011 3.511 6.295 -44.226 
Juli 2011 1.377 3.511 -60.780 
Ags 2011 5.423 1.377 293.83 
Sep 2011 2.498 5.423 -53.937 
Okt 2011 2.360 2.498 -5.524 
Nov 2011 1.626 2.360 -31.102 
Des 2011 2.838 1.626 74.539 
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Tanda positif (+) pada nilai indeks produktivitas Tabel 13 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan produktivitas total pe-
rusahaan yang ditunjukkan dalam bentuk persentase, sedang-
kan tanda (-) menunjukkan bahwa terjadi penurunan produktivi-
tas total perusahaan dibandingkan bulan sebelumnya. Gambar 
4.2. menunjukkan nilai produktivitas total pada produksi keripik 
kentang berfluktuasi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.2.  Grafik Nilai Produktivitas Total 
Pada bulan Juli 2011, nilai produktivitas total yang 

didapatkan merupakan jumlah terendah yaitu sebesar 1.377 
dengan nilai indeks produktivitas yang mengalami penurunan 
sebesar 60.780%. Hal ini disebabkan karena pada bulan 
tersebut ketiga kriteria yang diukur berada dibawah skor 3 atau 
dibawah nilai rata-rata performance produktivitas. Untuk kriteria 
pemakaian bahan baku ada pada skor 2, sedangkan kriteria 
pemakaian jam mesin memiliki skor 1 dan kriteria tenaga kerja 
berada pada level 0. Nilai produktivitas total terbesar didapatkan 
pada bulan Mei 2011 sebesar 6,295 dan terjadi peningkatan 
produktivitas sebesar 113,462%. nilai produktivitas pada bulan 
ini tertinggi karena nilai performance pada ketiga kriteria yang 
diukur berada pada nilai tertinggi atau skor 10 yaitu pada kriteria 
tenaga kerja dan kriteria mesin, untuk criteria bahan baku terda-
pat pada skor 3 atau pada nilai produktivitas rata-rata.  
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Bulan Agustus persentase peningkatan nilai indeks produk-
tivitas perusahaan paling besar selama periode pengukuran, 
sebesar 293.83%. Meskipun terjadi peningkatan indeks persen-
tase produktivitas, nilai produktivitas total bulan Agustus masih 
lebih rendah dibandingkan bulan Mei yaitu sebesar 5.423. hal ini 
disebabkan nilai performance pada kriteria bahan baku pada bu-
lan ini berada dibawah skor 3 atau dibawah nilai rata-rata per-
formance produktivitas. 

Untuk bulan Februari 2011, terjadi peningkatan nilai indeks 
produktivitas dan produktivitas total sebesar 102,911%. menjadi 
3,764 dari bulan sebelumnya sebesar 1.855. Peningkatan ini 
disebabkan peningkatan skor pada kriteria pemakaian bahan 
baku dimana pada bulan lalu kriteria ini berada pada skor 2, dan 
pada bulan ini berada pada skor 6, sedangkan untuk kriteria jam 
mesin terpakai masih sama yaitu pada skor 2, untuk kriteria te-
naga kerja menurun menjadi skor 0 dari skor 1 pada bulan lalu. 

Pada bulan Maret terjadi penurunan baik pada nilai 
produktivitas total maupun pada indeks perubahan produktivitas. 
Nilai produktivitas menurun hingga -50% dari bulan sebelumnya, 
nilai produktivitas total menjadi 1,882. Hal ini disebabkan oleh 
penurunan skor pada kriteria bahan baku dan kriteria jam mesin. 
Pada bulan April terjadi peningkatan nilai produktivitas sebesar 
56,695%, menjadi 2.949. Pada bulan ini kriteria tenaga kerja 
dan jam mesin, mencapai meningkat, sedangkan kriteria bahan 
baku tetap dan skor dari ketiga kriteria sama yaitu pada skor 3.  
Bulan Juni terjadi penurunan secara signifikan dimana nilai 
indeks produktivitas maupun nilai produktivitas total sebesar 
44,851% dengan nilai produktivitas menjadi 3,511. Hal ini 
disebabkan oleh menurunnya performance pada kriteria tenaga 
kerja dan kriteria jam mesin dari skor 10 menjadi skor 6 untuk 
kriteria tenaga kerja dan menjadi skor 5 untuk kriteria jam 
mesin, sedangkan kriteria bahan baku turun menjadi skor 2.  

Nilai produktivitas kembali menurun pada bulan September, 
terjadi penurunan nilai indeks produktivitas hingga 53.937% 
sehingga nilai produktivitas menjadi 2,498. Pada bulan Oktober, 
terjadi penurunan nilai produktivitas kembali. Nilai produktivitas 
menurun menjadi 2,360 sehingga terjadi penurunan 
produktivitas sebesar 5,524%. Hal ini disebabkan oleh 
menurunnya skor dari kriteria bahan baku.  
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Produktivitas pada bulan November masih tergolong rendah 
karena skor produktivitas untuk kriteria jam mesin dan tenaga 
kerja masih banyak yang berada dibawah skor 3. Seperti yang 
dijelaskan Nasution (2006), apabila skor yang dicapai dibawah 
skor 3 maka produktivitasnya masih tergolong rendah, pada 
bulan Desember terjadi peningkatan indeks produktivitas yaitu 
74,539%, dengan nilai produktivitas sebesar 2,838. Hal ini dis-
ebabkan terjadi peningkatan skor pada kriteria tenaga kerja dan 
kriteria jam mesin meskipun tidak signifikan. 

Dari hasil pencapaian produktivitas parsial dan produktivitas 
total perusahaan secara umum, dapat dikatakan bahwa produk-
tivitas pada bagian produksi keripik kentang termasuk masih 
rendah. Masih banyak nilai skor produktivitas dari setiap kriteria 
yang berada dibawah skor 3, serta terjadi fluktuasi nilai produk-
tivitas total yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan upaya 
perbaikan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Pada 
tahapan evaluasi produktivitas, dilakukan analisa penyebab 
produktivitas rendah untuk mengetahui akar permasalahan dari 
rendahnya pencapaian produktivitas perusahaan selama peri-
ode pengukuran ini.  
 
4.4.3  Analisa Penyebab Produktivitas Rendah 

Untuk menentukan penyebab rendahnya produktivitas pada 
bagian produksi keripik kentang, dilakukan dengan menerapkan 
model fishbone diagram. Penentuan penyebab produktivitas 
rendah dilakukan dengan wawancara kepada kepala bagian 
produksi. Dari wawancara didapatkan bahwa terdapat 3 faktor 
yang menjadi permasalahan produktivitas pada bagian produksi 
keripik kentang, yaitu faktor material, manusia, dan mesin.  

Menurut Wignjosoebroto (2003), sistem produksi adalah sis-
tem kerja yang terdiri dari manusia dengan sifat dan kemam-
puan-kemampuannya, bahan baku, mesin dan peralatan kerja 
lainnya, serta lingkungan kerja fisik yang ada sedemikian rupa 
sehingga dicapai tingkat efektifitas dan efisiensi kerja yang ting-
gi. Hasil analisa penyebab rendahnya produktivitas digambar-
kan dalam model fishbone diagram pada Gambar 4.3. 
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Gambar 4.3  Fishbone Diagram Penyebab Rendahnya Produktivitas pada 
Bagian Produksi Keripik kentang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dari Gambar 4.3 dapat dijelaskan penyebab rendahnya pro-
duktivitas pada faktor bahan baku keripik kentang selama peri-
ode pengukuran karena kurangnya ketersediaan bahan baku. 
Menurut Mintaroem (2010), ketersediaan bahan baku menjadi 
bagian yang penting dalam proses produksi, keberhasilan 
perusahaan dalam hal pengadaan bahan baku tersebut 
tergantung dari upaya untuk mencari dan memilih dengan teliti 
supplier yang mampu menyediakan bahan baku yang 
berkualitas. jika perusahaan mendapatkan bahan baku yang 
berkualitas maka proses produksi juga berjalan secara 
maksimal. Jumlah bahan baku keripik kentang yang berkualitas 
dipengaruhi oleh perubahan cuaca yang tidak menentu sehing-
ga kentang yang dipasok oleh supplier juga sedikit yang mem-
punyai kualitas baik, jumlah kentang yang berkualitas berpenga-
ruh terhadap harga kentang dipasar. Harga bahan baku ber-
dampak pada biaya produksi, apabila efisiensi biaya produksi ti-
dak bisa ditingkatkan dan sebagai akibatnya profitabilitas peru-
sahaan akan menurun (Assauri, 2004). 

Pada faktor manusia, penyebab rendahnya produktivitas ka-
rena ketrampilan tenaga kerja kurang, terutama pada bagian 
pengupasan. Hal ini terlihat dari banyaknya daging kentang 
yang terbuang pada proses pengupasan dan ukuran irisan ken-
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tang yang kurang seragam atau sama. Selain kurangnya ke-
trampilan, rendahnya produktivitas juga dikarenakan motivasi 
tenaga kerja kurang karena jam kerja terlalu lama dan lingkun-
gan kerja yang tidak nyaman serta tingkat upah yang dida-
patkan rendah. Menurut Kusdyah (2007), produktivitas tenaga 
kerja secara umum ditentukan oleh unsur tenaga kerja itu sendi-
ri, termasuk metode kerjanya, kesehatannya, tingkat pendidi-
kannya, kebiasaannya, kenyamanan pekerja terhadap lingkun-
gan kerja dan pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan usa-
hanya, kompensasi kerja (upah dan gaji) dan lain sebagainya 
yang bersumber dari diri tenaga kerjanya. 

Pada faktor mesin, jam mesin kurang optimal penggunaan-
nya. Hal ini disebabkan oleh Kapasitas mesin yang tidak mak-
simal dimana seharusnya kapasitas mesin adalah 15-25 kg per 
hari tidak digunakan oleh perusahaan secara maksimal, sehing-
ga jam mesin yang digunakan pun lebih lama untuk mempro-
duksi keripik tersebut. Menurut Mutiara (2010), besarnya jumlah 
kapasitas produksi juga tidak lepas dari bahan bakar yang digu-
nakan dalam proses produksi, hal ini semakin banyak kapasitas 
produksinya tentunya membutuhkan bahan bakar untuk proses 
produksi yang tidak sedikit. Faktor pengeringan bahan baku 
yang kurang merata juga berpengaruh terhadap penggunaan 
jam mesin karena jika bahan baku pengeringannya tidak merata 
akan menghasilkan keripik yang kurang matang dan harus dila-
kukan pengulangan proses penggorengan sampai dua kali un-
tuk mendapatkan hasil yang baik. apabila pengeringan merata 
maka perusahaan dapat memenuhi target produksi produksi tiap 
harinya.  

Pengeringan yang kurang baik dan merata dapat menimbul-
kan kerusakan pada mesin, disamping itu perusahaan juga be-
lum mempunyai jadwal maintenance secara rutin, seperti yang 
dijelaskan Supandi (2005) apabila maintenance dilakukan se-
suai jadwal dan secara rutin maka kerusakan pada mesin dapat 
diperbaiki lebih awal, sebelum produksi dilakukan.  
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4.5  Usulan Perbaikan Produktivitas 
 

Dari hasil evaluasi produktivitas, diketahui bahwa produktivi-
tas perusahaan selama ini cukup baik, tetapi perlu dilakukan 
perbaikan produktivitas agar produktivitas lebih optimal. Perbai-
kan dilakukan baik pada produktivitas total maupun produktivitas 
parsialnya. Tingkat produktivitas parsial dari setiap kriteria pen-
gukuran dapat mempengaruhi tingkat produktivitas total perusa-
haan. Seperti yang dijelaskan Erni (2009), bahwa tingkat pen-
capaian produktivitas total perusahaan dipengaruhi oleh produk-
tivitas parsialnya. Untuk memperbaiki produktivitasnya maka di-
perlukan usulan perbaikan agar dapat meningkatkan produktivi-
tas total perusahaan. 

Perbaikan produktivitas dilakukan secara kuantitatif dan kua-
litatif. Perbaikan kuantitatif dilakukan dengan memberikan usu-
lan berupa jumlah pemakaian dan tambahan yang harus 
dilakukan oleh perusahaan pada sumber daya setiap kriteria 
pengukuran, sedangkan perbaikan kualitatif dilakukan dengan 
menerapkan prinsip 5W+1H serta langkah-langkah yang harus 
dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pada perusahaan. 

4.5.1  Perbaikan Kuantitatif 

Perbaikan kuantitatif dilakukan dengan menentukan jumlah 
pemakaian sumber daya setiap kriteria, agar tercapai produktivi-
tas yang optimal. Jumlah usulan perbaikan didapatkan dari hasil 
pembagian antara target produksi perusahaan yang akan da-
tang dengan nilai skor tertinggi pada setiap kriteria. Target pro-
duksi perusahaan pada tahun 2012 setiap bulan ditetapkan se-
besar 2000 kg, jumlah ini dikonversikan dari hasil peramalan 
permintaan pada penelitian Swesty (2012). Jumlah usulan per-
baikan secara kuantitatif diharapkan mampu dijadikan acuan 
oleh UKM “Gizi Food” untuk meningkatkan produktivitas keripik 
kentang di masa yang akan datang. Jumlah usulan perbaikan 
yang di sarankan dapat dilihat pada Tabel 4.10, perhitungan ter-
cantum pada Lampiran 9. 

 
 



121 
 

Table 4.10. Usulan perbaikan produktivitas. 

 
1. Perbaikan jumlah pemakaian bahan baku 

Dari Tabel 4.10, diketahui kinerja perusahaan selama peri-
ode pengukuran, apabila ingin menghasilkan produk sebanyak 
2000 kg maka perusahaan membutuhkan bahan baku sebanyak 
23.185,31 kg. Besarnya pemakaian bahan baku pada periode 
pengukuran rata-rata setiap bulannya sebesar 19.629,17 kg. 
Untuk mencapai produktivitas optimal diperlukan tambahan jum-
lah bahan baku sebesar 3556,14 kg setiap bulannya. Menurut 
Tjiptono dan Anastasia (2003) Produktivitas bahan baku yang 
optimal dapat terpenuhi apabila kualitas bahan baku yang digu-
nakan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan perusahaan.  

2. Perbaikan jumlah tenaga kerja 

Jumlah tenaga kerja perlu adanya tambahan seperti terlihat 
pada Tabel 4.10, diketahui bahwa dengan kinerja perusahaan 
selama periode pengukuran, apabila ingin menghasilkan produk 
sebanyak 2000 kg dan tercapai produktivitas optimal, maka pe-
rusahaan memerlukan 42 orang orang per harinya. Jika rata-
rata jumlah tenaga kerja pada periode pengukuran setiap hari 
28 orang, maka ditambahkan 14 orang agar menjadi 42 orang. 
Selain menambah jumlah tenaga kerja perusahaan diharapkan 
memberikan pelatihan secara berkala. Dengan melakukan pela-
tihan, karyawan akan bekerja dengan lebih baik dalam segi 
kuantitas dan kualitasnya hasil kerjanya dan membantu menca-
pai tujuan perusahaan (Kusdyah, 2007). 

 

 

No Kriteria Jumlah Usulan Rata-rata Penambahan 

1 Bahan baku 23.185,31 kg  19.629,17 kg  3556,14 kg  

2 Tenaga kerja       42 orang        28 orang      14 orang  

3 Jam Mesin     251.51 jam       200,5 jam    51.01 jam  
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3. Perbaikan jumlah jam mesin terpakai 

Dari Tabel 4.10, diketahui bahwa dengan kinerja perusa-
haan selama periode pengukuran, apabila ingin menghasilkan 
produk sebanyak 2000 kg dan tercapai produktivitas optimal, 
maka perusahaan membutuhkan waktu selama 251,51 jam un-
tuk kerja mesin. Apabila setiap hari jam mesin terpakai adalah 8 
jam, maka dibutuhkan waktu selama ± 31 hari. Jam kerja terpa-
kai pada periode pengukuran rata-rata setiap bulannya sebesar 
200,5 jam, kurang lebih selama 28 hari. Untuk mencapai pro-
duktivitas optimal diperlukan tambahan jam kerja 51.01 jam se-
tiap bulannya. Hal ini dapat juga diatasi dengan memaksimalkan 
kapasitas mesin dan menambah jam mesin sebanyak 1 jam se-
tiap harinya untuk mencapai target produksi yang diinginkan pe-
rusahaan.  

4.5.2  Perbaikan Kualitatif 

Perbaikan kualitatif dilakukan untuk menentukan tindakan 
nyata yang dapat dilakukan perusahaan agar produktivitas me-
ningkat. Perbaikan dilakukan dengan menerapkan prinsip 
5W+1H Why (kenapa dilakukan perbaikan), What (apa yang di-
lakukan untuk perbaikan), Where (dimana dilakukan perbaikan), 
When (kapan dilakukan perbaikan), Who (siapa yang bertang-
gung jawab melakukan perbaikan), dan How (bagaimana mela-
kukan perbaikan tersebut) (Ariani, 2003). Perbaikan ini didasar-
kan pada hasil identifikasi permasalahan dengan model fish-
bone diagram. Pada Tabel hasil identifikasi permasalahan den-
gan model fishbone diagram dapat diketahui bahwa setiap krite-
ria mempunyai masalah masing – masing yang menyebabkan 
rendahnya produktivitas pada proses produksi di UKM “Gizi 
Food” serta langkah – langkah yang harus dilakukan untuk 
memperbaiki rendahnya produktivitas, seperti terlihat pada 
Lampiran 9. 
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a. Faktor bahan baku 

Dari analisa penyebab rendahnya produktivitas didapatkan 
hasil bahwa kendala pada faktor bahan baku adalah keterse-
diaan bahan baku sesuai standar kualitas kurang. Karena ke-
mampuan supplier menghasilkan bahan baku berkualitas ku-
rang. Menurut Rangkuti (2007) Bahan baku yang berkualitas 
merupakan salah satu faktor penting dalam produksi. Tanpa 
adanya bahan baku yang berkualitas, produksi tidak dapat ber-
jalan dengan baik dan target perusahaan tak bisa tercapai. Hasil 
pembobotan dengan metode Analytical Network Process (ANP) 
menunjukkan bahwa bobot terbesar dari kriteria bahan baku 
adalah sub kriteria kualitas bahan baku. Oleh karena itu, apabila 
ingin memperbaiki produktivitas bahan baku, maka kualitas ba-
han baku tersebut adalah hal yang paling penting untuk diting-
katkan.  

Berdasarkan identifikasi permasalahan terkait dengan keter-
sediaan bahan baku sesuai standar dari supplier, untuk mening-
katkan pemenuhan bahan baku sesuai standar dapat dilakukan 
dengan meningkatkan hubungan kerjasama yang saling men-
guntungkan antara perusahaan dan supplier. Seperti yang dije-
laskan Agarwal (2005), bahwa peningkatan pemenuhan bahan 
baku berkualitas dapat dilakukan dengan meningkatkan hubun-
gan kerjasama dengan supplier. Hal tersebut dapat dilakukan 
dengan cara transfer informasi tentang pengadaan dan penan-
ganan bahan baku yang berkualitas. Apabila supplier dapat 
memenuhi kebutuhan bahan baku berkualitas seperti yang diin-
ginkan perusahaan, tentunya akan dapat mengurangi kendala 
pada proses produksi, serta dapat meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas produksi. Seperti yang dijelaskan Assauri (2004), 
bahwa penggunaan bahan baku yang berkualitas dapat mem-
bantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pro-
duksi sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya. 

b. Faktor tenaga kerja 

Dari analisa penyebab rendahnya produktivitas didapatkan 
hasil bahwa kendala pada faktor manusia adalah motivasi kerja 
kurang, akibat lingkungan kerja yang kurang nyaman sehingga 



124 
 

para tenaga kerja kurang produktif dalam bekerja. Selain itu, ke-
trampilan tenaga kerja pada bagian pengupasan masih kurang. 
Kurangnya motivasi kerja ini disebabkan oleh lingkungan kerja 
yang kurang nyaman, tingkat upah yang rendah dan jam kerja 
yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kinerja para pekerja ber-
kurang sehingga berdampak langsung terhadap produktivitas 
perusahaan. Untuk meningkatkan produktivitas, langkah awal 
yang harus dilakukan adalah memperbaiki sarana dan prasara-
na yang mendukung para pekerja seperti perbaikan penerangan 
pada ruang produksi, kebersihan atau sanitasi yang baik, ke-
lembaban udara serta penambahan jendela untuk sirkulasi uda-
ra agar dapat meningkatkan kinerjanya,dan memberikan insentif 
sesuai dengan hasil kerja para pekerja. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Hermaya (2003) bahwa Lingkungan kerja pada ka-
ryawan produksi harus disesuaikan dengan kebutuhan kerja ka-
ryawan dan akan lebih baik apabila perusahaan dapat memper-
baiki lagi lingkungan kerja yang ada, agar produktivitas kerja ka-
ryawan semakin meningkat.  

Motivasi para pekerja berkurang disebabkan terlalu banyak 
jam lembur sehingga membuat para pekerja kelelahan dan tidak 
bersemangat pada keesokan harinya. Hal ini dapat diatasi den-
gan cara memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para pe-
kerja dan pemberian motivasi agar para pekerja lebih berse-
mangat. Peningkatan motivasi kerja dapat mendukung pening-
katan produktivitas tenaga kerja. Seperti yang dijelaskan Bin-
tang (2005), bahwa peningkatan motivasi kerja merupakan sa-
lah satu upaya pendukung peningkatan produktivitas tenaga 
kerja. Motivasi diberikan di bagian produksi dan diberikan setiap 
semester.   

Permasalahan lain pada tenaga kerja adalah kurangnya ke-
trampilan tenaga kerja. Untuk meningkatkan ketrampilan tenaga 
kerja dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan bagi tena-
ga kerja. Seperti yang dijelaskan Kusdyah (2007), bahwa pe-
ningkatan ketrampilan tenaga kerja dapat dilakukan dengan pe-
latihan tenaga kerja. Pelatihan dilakukan untuk meningkatkan 
ketrampilan dan intuisi pekerja dalam menghasilkan produk 
yang tepat dan sesuai standar. Pelatihan dapat dilakukan seca-
ra langsung pada bagian produksi dan dilakukan oleh mandor 
produksi. Peningkatan produktivitas tenaga kerja ini dapat juga 
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melalui peningkatan jam kerja produksi. Hal ini berdasarkan pa-
da hasil perhitungan pembobotan dengan metode ANP. Pada 
kriteria tenaga kerja, nilai bobot sub kriteria yang paling tinggi 
adalah jam kerja produksi. Hal ini menunjukkan bahwa jam kerja 
produksi sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya produktivi-
tas tenaga kerja. 

Sinungan (2003), menjelaskan bahwa produktivitas tenaga 
kerja dapat dilihat dari efisiensi dan efektivitas kerjanya. efisiensi 
dan efektivitas tenaga kerja tergantung dari keahlian dan ke-
trampilan tenaga kerja dalam mengoperasikan mesin saat me-
laksanakan pekerjaannya. Peningkatan ketrampilan tenaga ker-
ja dapat berpengaruh pada peningkatan produktivitas tenaga 
kerja. 

c.  Faktor mesin 

Dari analisa penyebab didapatkan hasil bahwa kendala pa-
da faktor mesin adalah jam mesin yang kurang maksimal. Hal ini 
disebabkan oleh kapasitas mesin yang tidak dioptimalkan peng-
gunaannya, dan juga tingkat kematangan dari keripik tersebut 
kurang merata. Pemanas pada mesin vacuum frying masih ku-
rang optimal, sehingga keripik yang dihasilkan pengeringannya 
kurang merata. Keripik yang belum kering digoreng kembali, 
sampai hasilnya memenuhi standar kualitas dari perusahaan. 
Hal ini menyebabkan jam mesin kurang optimal, karena mesin 
yang seharusnya digunakan untuk menggoreng pada proses se-
lanjutnya menjadi terhambat. Hal ini dapat diatasi dengan 
menggunakan kompor gas dengan api yang lebih merata. Kom-
por gas dengan bahan bakar LPG ini, juga harus lebih sering di-
bersihkan agar tidak ada kotoran yang meyumbat. Jam mesin 
kurang optimal juga dapat disebabkan oleh kapasitas mesin ti-
dak dimaksimalkan. Kapasitas mesin vacuum frying 50 kg/hari 
dan mesin spiner 40 kg/hari tidak digunakan oleh perusahaan 
secara maksimal, sehingga jam mesin yang digunakan pun le-
bih lama untuk memproduksi keripik kentang. 

Perawatan mesin yang kurang optimal juga merupakan sa-
lah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya produktivitas. 
Terutama mesin ini sering mengolah bahan baku yang mengan-
dung zat asam, sehingga rentan terkena karat. Perawatan me-
sin yang baik seharusnya dilakukan setiap hari sebelum dan se-
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telah proses produksi dilakukan. Sebelum proses produksi dila-
kukan, semua alat dicek agar selama proses produksi tidak 
mengalami gangguan dan siap untuk digunakan. Setelah proses 
produksi, peralatan dibersihkan dari kotoran sisa proses pro-
duksi, dan dan dicek kembali apakah ada yang rusak atau tidak. 
Setiap 3 bulan sekali mesin dibongkar dan dilakukan pengece-
kan, meminyaki dan perbaikan/ reparasi atas kerusakan-
kerusakan yang ada serta penyesuaian/ penggantian spare part 
atau komponen yang terdapat pada mesin tersebut. Pelatihan 
perawatan mesin ini dilakukan setiap bulan oleh Mandor Mesin. 
Dalam usaha untuk dapat terus menggunakan fasilitas produksi 
agar kontinuitas produksi dapat terjamin, maka direncanakanlah 
kegiatan perawatan yang dapat menunjang keandalan suatu 
mesin atau fasilitas produksi. Keandalan mesin dan fasilitas 
produksi merupakan salah satu aspek yang dapat mempenga-
ruhi kelancaran proses produksi serta produk yang dihasilkan 
(Supandi, 2005). 
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V   KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 

5.1  Kesimpulan 

     Produktivitas parsial tertinggi untuk kriteria bahan baku ter-
dapat pada bulan February 2011 dengan skor 6 dan nilai pro-
duktivitas sebesar 0.068, sedangkan untuk produktivitas terting-
gi kriteria tenaga kerja terdapat pada bulan Mei 2011 dan Agus-
tus 2011 dengan skor 10 dan nilai produktivitas 47.940 dan un-
tuk produktivitas tertinggi kriteria jam mesin terdapat pada bulan 
Mei 2011 dengan skor 10 dan nilai produktivitas 7.952 sedang-
kan untuk produktivitas terendah untuk kriteria bahan baku ter-
dapat pada bulan Januari, Juni, Juli, dan Agustus 2011 dengan 
skor 2 dengan nilai produktivitas sebesar 0.044, sedangkan un-
tuk kriteria tenga kerja terdapat pada bulan Februari, Maret, dan 
Juli 2011 dengan nilai produktivitas sebesar 28.365 dan untuk 
kriteria jam mesin terdapat pada bulan November 2011 dengan 
nilai produktivitas sebesar 2.654. 

Produktivitas total tertinggi pada bagian produksi keripik 
buah UKM “Gizi Food” dicapai pada bulan Mei 2011, dengan ni-
lai produktivitas total 6,295 dan ditandai dengan meningkatnya 
indeks produktivitas sebesar 113.462 %, sedangkan nilai pro-
duktivitas terendah pada bulan Juli 2011, dengan nilai 1,377 dan 
ditandai dengan menurunnya  indeks produktivitas sebesar 
60.780 %. 

Berdasarkan pada kinerja perusahaan selama bulan Januari 
2011 hingga Desember 2011, maka perusahaan membutuhkan 
23.185,31 kg bahan baku pada tiap bulan, 42 orang tenaga ker-
ja harian, dan 251.51 jam kerja mesin pada tiap bulan agar UKM 
“Gizi Food” dapat memenuhi target produksi sebesar 2000 kg. 
UKM “Gizi Food” juga harus dapat menyediakan bahan baku 
yang sesuai standar kualitas, meningkatkan ketrampilan dan 
motivasi tenaga kerja serta perbaikan sarana dan prasarana 
pada lingkungan kerja, untuk meningkatkan kinerja mesin perlu 
dilakukan perawatan mesin secara rutin, menggunakan kapasi-
tas mesin secara optimal dan memprioritaskan pada penca-
paian target produksi perusahaan. 
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5.2  Saran 

     Jika perusahaan ingin memantau produktivitasnya, perusa-
haan perlu melakukan suatu analisis produktivitas secara berka-
la dari beberapa sumber daya yang ada. Untuk penelitian selan-
jutnya, perlu dikembangkan analisis produktivitas dengan 
kriteria yang belum tercakup dalam penelitian ini, seperti faktor 
kebutuhan utilitas, metode pengolahan, tata letak/layout produk-
si dan faktor lain yang mempengaruhi kelancaran proses pro-
duksi pada UKM “Gizi Food”. 
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Lampiran 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Keripik Kentang 

Sumber : (Astawan, 2004) 

Air+garam+bawang 
putih 

Air limbah 

Kulit  

Kentang  

Keripik kentang 

Keripik kentang 
Dalam kemasan 

Minyak goreng         

Air limbah 

Air  

Air  

Air limbah 

Minyak goreng 
bekas       

Perebusan 

Pencucian  

Perendaman 

Pengirisan 

Pengupasan 

Penjemuran 

Penirisan 

Penggorengan 

Pengemasan (plastik) 
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Lampiran 2. Kuisioner Penelitian 
 

Kuisioner Penelitian : 
Analisis Produktivitas dengan Menggunakan Metode 

Objective Matrix (OMAX) pada Produksi Kripik Kentang di 
UKM “Gizi Food” 

 
Saya berharap atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk 
mengisi kuisioner ini secara obyektif untuk membantu 
kelancaran dalam pengolahan data agar diperoleh hasil yang 
akurat dan mampu merepresentasikan kondisi yang 
sebenarnya. Atas Kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, saya ucapkan 
Terima Kasih. 
Identitas Responden: 
 Nama  : 
 Jabatan : 
 Usia  : 
 Lama kerja : 

I. Kuisioner Mengenai Kriteria pada Produksi 
Keripik Kentang 

Kuisioner ini dimaksudkan agar responden memberikan peni-
laian terhadap sub kriteria dan kriteria utama pada produksi ke-
ripik kentang UKM “Gizi Food”, apakah kinerjanya sudah baik 
(optimal) atau belum. Berikut petunjuk pengisian. 
Petunjuk Skala Penilaian 
Skala  Definisi Penjelasan 

1 Sama pentingnya Kedua kriteria menyumbangkan sama pada 
tujuan 

3 Agak lebih penting 
yang satu atas 

lainnya 

Pengalaman dan keputusan menunjukkan 
sedikit kesukaan atas satu kriteria lebih dari 
yang lain 

5 Cukup penting Pengalaman dan keputusan menunjukkan 
kesukaan atas satu kriteria lebih dari yang lain 

7 
Sangat penting 

Pengalaman dan keputusan menunjukkan 
kesukaan yang kuat atas satu kriteria lebih 
dari yang lain 

9 Mutlak penting Bukti menyukai satu kriteria atas yang lain 
sangat kuat 

2,4,6,8 Sama pentingnya 
diantara dua nilai 

Nilai tengah di antara dua nilai keputusan 
yang berdekatan 
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Kriteria pada kolom paling kiri dibandingkan dengan kriteria 
pada kolom paling kanan. Bobot 9 s/d 2 (pada bagian kiri) 
adalah milik kriteria pada kolom kiri, sedangkan bobot 2 s/d 9 
(pada bagian kanan) adalah milik kriteria pada kolom paling kiri. 
Beri tanda silang pada kolom bobot yang sesuai berdasarkan 
nilai ketergantungan yang telah dijelaskan pada tabel diatas. 
 
Contoh pengisisan : 
Kriteria 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kriteria 
                   
 

II. Membandingkan Variabel Kriteria Produksi 
Keripik Kentang 

1. Pembobotan kriteria produksi 

a. Keterangan mengenai kriteria internal perusahaan yang 
akan dinilai adalah sebagai berikut : 

No Komponen Krite-
ria Keterangan 

1 Bahan Baku Kriteria yang berhubungan dengan bahan mentah 
yang akan diolah menjadi keripik kentang 

2 Tenaga Kerja Kriteria yang berhubungan dengan sumber daya 
manusia 

3 Mesin Kriteria yang berhubungan dengan perangkat yang 
digunakan dalam proses produksi keripik kentang 

 
b. Bagaimana pendapat saudara tentang perbandingan 

kriteria produksi keripik kentang berikut : 

Aktivitas 
Skala penilaian 

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

Bahan 
Baku                  Tenaga 

Kerja 
Bahan 
Baku                  Mesin 

Tenaga 
Kerja                  Mesin 
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2. Pembobotan sub-kriteria bahan baku 

a. Keterangan mengenai sub-kriteria bahan baku 

No Komponen Kriteria Keterangan 

1 Kualitas Bahan baku merupakan faktor yang 
cukup besar pengaruhnya terhadap 
produk akhir. Maka perlu kualitas yang 
baik agar produk yang dihasilkan juga 
baik. 

2 Supplier 
 

Selama proses pengiriman bahan baku, 
diperlukan penanganan yang bertujuan 
untuk mencegah penurunan kualitas 
bahan baku selama pengangkutan. 
Kemampuan supplier memenuhi 
pesanan bahan baku dalam bentuk 
jumlah dan waktu juga diperhitungkan. 

3 Jumlah Ketersediaan bahan baku keripik 
kentang juga bergantung pada musim. 
Apabila musim tidak diperhitungkan, 
maka terjadi ketimpangan produksi yang 
akan menyebabkan produktivitas 
menurun. 

4 Harga Jumlah Harga bahan baku yang harus 
dibayarkan kepada supplier 

 
b. Dalam rangka pengukuran bobot aktivitas internal peru-

sahaan, bagaimana pendapat saudara tentang perban-
dingan tingkat variabel sub aktivitas logistik ke dalam be-
rikut : 

Aktivitas 
Skala penilaian 

Aktivitas 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Harga                  Jumlah 
Harga                  Supplier 
Harga                  Kualitas 
Jumlah                  Supplier 
Jumlah                  Kualitas 
Supplier                  Kualitas 
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3. Pembobotan sub-kriteria tenaga kerja 

a. Keterangan mengenai sub-kriteria tenaga kerja 

No Komponen 
Kriteria Keterangan 

1 skill Meliputi ketrampilan dan kecepatan tenaga 
kerja dalam menjalankan tugasnya. 

2 Lingkungan Penerangan, kelembaban, dan motivasi di 
tempat kerja yang berpengaruh atas kinerja 
karyawan. 

3 Upah Hak yang diberikan oleh manajemen atas 
kewajiban yang telah dilaksanakan oleh 
karyawan.  

4 Jam kerja 
terpakai 

Banyaknya jam kerja yang diperlukan untuk 
melakukan kegiatan produksi. 

 
b. Dalam rangka pengukuran bobot kriteria tenaga kerja, 

bagaimana pendapat saudara tentang perbandingan 
tingkat variabel sub-kriteria tenaga kerja berikut : 

Aktivitas 
Skala penilaian 

Aktivitas 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Jam kerja                  Lingkungan 
Jam kerja                  skill 
Jam kerja                  Upah 
Lingkungan                  skill 
Lingkungan                  Upah 
skill                  Upah 
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4. Pembobotan sub-kriteria mesin 

a. Keterangan mengenai sub-kriteria mesin 

No Komponen Kriteria Keterangan 
1 Kapasitas Mesin Kemampuan maksimum mesin tersebut 

untuk memproduksi bahan baku 
2 Maintenance mesin Cara penggunaan dan juga perawatan 

mesin 
3 Bahan bakar Bahan bakar yang digunakan untuk 

menjalankan mesin tersebut. 
4 Jumlah jam mesin 

terpakai 
Jumlah jam kerja mesin yang terpakai 
selama proses produksi. 

 
b. Dalam rangka pengukuran kriteria mesin, bagaimana 

pendapat saudara tentang perbandingan tingkat va-
riabel sub kriteria mesin berikut : 

  

 
 

 

 

 

 

 

Aktivitas 
Skala penilaian 

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

Bahan 
Bakar                  Jam mesin 

Bahan 
Bakar                  Kapasitas 

Bahan 
Bakar                  Maintenance 

Jam mesin                  Kapasitas 
Jam mesin                  Maintenance 
Kapasitas                  Maintenance 
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 Lampiran 3  Rekap Data hasil kuesioner. 

 

 

 

 

 

Kriteria Responden 
1 2 3 

Bahan Baku-Mesin 1/3 1/6 1/5 
Bahan Baku –Tenaga Kerja 1/2 1/4 1/2 
Mesin-Tenaga Kerja 2 3 1/5 
Harga Bahan Baku -Jmlh B baku 2 3 4 
Harga Bahan Baku -Supplier 1/3 1/3 1/2 
Harga Bahan Baku -Kualitas 1/2 2 5 
Jmlh Bahan Baku -Supplier 1/5 1/6 3 
Jmlh Bahan Baku -Kualitas 1/2 1/5 1/4 
Supplier-Kualitas 3 4 1/4 
Jam kerja-lingkungan 1/4 1/5 2 
Jam kerja-skill 2 1/2 3 
Jam kerja-upah 1/5 1/4 1/6 
lingkungan-skill 5 5 2 
lingkungan-upah 3 1/2 1/4 
Skill-Upah 1/4 1/3 1/5 
bahan bakar-Jumlah jam terpakai 5 5 1/5 
bahan bakar-kapasitas 4 4 1/2 
bahan bakar-Maintenance 6 2 1 
Jumlah jam terpakai-kapasitas 1/5 1/6 5 
Jumlah jam terpakai-Maintenance 2 1/5 4 
kapasitas-Maintenance 4 1/2 1/2 
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Jumlah output (kg) 
Jumlah jam mesin terpakai (jam) 

Jumlah pemakaian tenaga kerja (orang) 

Jumlah output (kg) 

Lampiran 4.  Peformance Kriteria Produktivitas 

PENGOLAHAN DATA DENGAN OMAX : 

1. Perhitungan performance 
d. Performance kriteria produktivitas bahan baku  

 
= 
  

e. Performance kriteria produktivitas tenaga kerja  

= 

  
f. Performance kriteria produktivitas mesin  

 
= 
 

 

 

Jumlah pemakaian bahan baku (kg) 
Jumlah output sesuai standar (kg) 
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Lampiran 5. Skor Produktivitas 
1. Perhitungan skor 3 (µ) 

              (Skor 3) ∑
=

=
n

i
ix

n 1

1µ
 

a. (µ) Kriteria produktivitas bahan baku =  
(0,050+0,068+0,056+0,058+0,056+0,054+0,052+0,048+0,063+0,53+0,050+0,052)/12 = 0,055 

b.  (µ) Kriteria produktivitas tenaga kerja = 
(34.775+30.468+30.122+38.161+56.239+42.614+30.685+65.085+32.333+31.699+30.5
14+35.164)/12 = 38,152 

c. (µ) Kriteria produktivitas jam mesin =  
(4.681+5.290+4.067+5.343+8.592+6.179+4.315+7.834+3.880+4.678+3.183+5.594)/12 = 5,303 
 

2. Perhitungan standar deviasi (σ) 

a. (σ) Kriteria produktivitas bahan baku = 

��0,050-0,055�
2
+�0,068-0,055�

2
+……+�0,053-0,055�

2
+�0,050-0,055�

2
+�0,052-0,055�

2

12

2
 = 0,031
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Lampiran 5. (Lanjutan) 
b.  (σ) Kriteria produktivitas tenaga kerja = 

�(34,775−38.152)2+(30,468−38.152)2+⋯…+(30,514−38.152)2(35,164−38.152)2

12

2  = 4,894 
 

c. (σ) Kriteria produktivitas jam mesin =  

 �(4,681−5.303)2+(5,290−5.303)2+⋯+(5,594−5.303)2

12

2
  = 1,324 

 
3. Perhitungan Degree of Acuracy (DA) 

DA = %100×
µ
σ

 
a. (DA) Kriteria produktivitas bahan baku = (0,031/0,055)*100% = 57,093% 
b. (DA) Krietria produktivitas tenaga kerja = (4,894/38.152)*100% = 12,826% 
c. (DA) Kriteria produktivitas jam mesin = (1,324/5.303)*100% = 24,976% 
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Lampiran 5. (Lanjutan) 
4. Perhitungan Confident Level (CL) 
CL = 100% - DA   

a. (CL) Kriteria produktivitas bahan baku = 100% - 
57,093% = 42.907% 

b. (CL) Krietria produktivitas tenaga kerja = 100% - 
12,826% = 87,174% 

c. (CL) Kriteria produktivitas jam mesin = 100% - 24,976% 
= 75,024% 

5. Perhitungan skor 10 (BKA) 
BKA = σµ .k+     

a. (BKA) Kriteria produktivitas bahan baku = 0,055 + 
(1*0,031) = 0,086 

b. (BKA) Krietria produktivitas tenaga kerja = 38.152 + 
(2*4,894) = 47,940 
c. (BKA) Kriteria produktivitas jam mesin = 5.303 + 

(2*1,324) = 7,952 
6. Perhitungan skor 0 (BKB) 
BKB = σµ .k−    

a. (BKB) Kriteria produktivitas bahan baku = 0,055 - 
(1*0,031) = 0,024 

b. (BKB) Krietria produktivitas tenaga kerja = 38.152 - 
(2*4,894) = 28,365 

c. (BKB) Kriteria produktivitas jam mesin = 5.303 + 
(2*1,324) = 2,654 

7. Perhitungan Interval 0-3 
 
  Interval 0-3 =  
 

a. (Interval 0-3) Kriteria produktivitas bahan baku  
= (0,055 - 0,024)/3 = 0,010 

b. (Interval 0-3) Krietria produktivitas tenaga kerja  
= (38.152 – 28,365)/3 = 3,262 

c. (Interval 0-3) Kriteria produktivitas jam mesin   
= (5.303 – 1,324)/3 = 0,883 
 
 
 

3 – 0 

 (skor 3) – (skor 0) 
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 (skor 10) - (skor 3)  
 10 - 3 

Lampiran 5. (Lanjutan) 
8. Perhitungan Interval 3-10 

 
  Interval 3-10 =  
 

a. (Interval 3-10) Kriteria produktivitas bahan baku  
= (0,086 – 0,055)/7 = 0,004 

b. (Interval 3-10) Krietria produktivitas tenaga kerja 
= (47,940 – 38.152)/7=1,398 

c. (Interval 3-10) Kriteria produktivitas jam mesin   
= (7,952 – 5.303)/7 = 0,378 
 
Tabel  Nilai Skor Produktivitas 

Keterangan : 
μ = Rata-rata rasio tiap kriteria yang diukur selama   12 bulan 
        σ = Standar deviasi 
       DA = Degree of accuracy 
       CL = Confident level 
       BKA = Batas kontrol atas 
       BKB = Batas kontrol bawah 
       k = Konstanta 
k = 1 bila nilai CL terletak pada, 0% ≤ CL ≤ 68% 
k = 2 bila nilai CL terletak pada, 68% < CL ≤ 95% 
k = 3 bila nilai CL terletak pada, 95% < CL ≤ 99,7% 

Nilai 
Kriteria 

produktivitas 
bahan baku 

(kg/kg) 

Kriteria 
produktivitas 
tenaga kerja 
(kg/orang) 

Kriteria 
produktivitas 

jam mesin 
(kg/jam) 

µ (Skor 3) 0,055 38.152 5.303 
Σ  0.031 4.894 1.324 
DA 57.093 12.826 24.976 
CL 42.907 87.174 75.024 
K 1.000 2.000 2.000 
BKA (skor 10) 0.086 47.940 7.952 
BKB (skor 0) 0.024 28.365 2.654 
Interval 0-3 0.010 3.262 0.883 
Interval 3-10 0.004 1.398 0.378 
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Lampiran 6. Uji Normailtas Data  
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Lampiran 7.  Matrix OMAX 

a. Bulan Januari 2011 
 

Kriteria produktivitas 
bahan baku 

(kg/kg) 
tenaga kerja 
(kg/orang) 

jam mesin 
(kg/jam) 

Skor 
produktivitas 

0.050 34.775 4.681 Performance 
0.086 47.940 7.952 10 
0.082 46.541 7.574 9 
0.077 45.143 7.195 8 
0.073 43.745 6.817 7 
0.068 42.347 6.438 6 
0.064 40.949 6.060 5 
0.059 39.551 5.681 4 
0.055 38.152 5.303 3 
0.044 34.890 4.420 2 
0.034 31.628 3.537 1 
0.024 28.365 2.654 0 

 
2 1 2 Score 

0.505 0.111 0.367 Weight 
1.010 0.111 0.734 Value 

Performance indicator 
Current Previous Index productivity 
1.855 - - 
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Lampiran 7.  Matrix OMAX (Lanjutan) 

b. Bulan februari 2011 
 

Kriteria produktivitas 
bahan baku 

(kg/kg) 
tenaga kerja 
(kg/orang) 

jam mesin 
(kg/jam) 

Skor 
produktivitas 

0.068 30.468 5.290 Performance 
0.086 47.940 7.952 10 
0.082 46.541 7.574 9 
0.077 45.143 7.195 8 
0.073 43.745 6.817 7 
0.068 42.347 6.438 6 
0.064 40.949 6.060 5 
0.059 39.551 5.681 4 
0.055 38.152 5.303 3 
0.044 34.890 4.420 2 
0.034 31.628 3.537 1 
0.024 28.365 2.654 0 

 
6 0 2 Score 

0.505 0.111 0.367 Weight 
3.030 0 0.734 Value 

Performance indicator 
Current Previous Index productivity 
1.882 3.764 -50.000 
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Lampiran 7.  Matrix OMAX (Lanjutan) 

c. Bulan Maret 2011 
 

Kriteria produktivitas 
bahan baku 

(kg/kg) 
tenaga kerja 
(kg/orang) 

jam mesin 
(kg/jam) 

Skor 
produktivitas 

0.056 30.122 4.067 Performance 
0.086 47.940 7.952 10 
0.082 46.541 7.574 9 
0.077 45.143 7.195 8 
0.073 43.745 6.817 7 
0.068 42.347 6.438 6 
0.064 40.949 6.060 5 
0.059 39.551 5.681 4 
0.055 38.152 5.303 3 
0.044 34.890 4.420 2 
0.034 31.628 3.537 1 
0.024 28.365 2.654 0 

 
3 0 1 Score 

0.505 0.111 0.367 Weight 
1.515 0 0.367 Value 

Performance indicator 
Current Previous Index productivity 
1.882 3.764 -50.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

85 

Lampiran 7.  Matrix OMAX (Lanjutan) 

d. Bulan April 2011 

 
Kriteria produktivitas 

bahan baku 
(kg/kg) 

tenaga kerja 
(kg/orang) 

jam mesin 
(kg/jam) 

Skor 
produktivitas 

0.058 38.161 5.343 Performance 
0.086 47.940 7.952 10 
0.082 46.541 7.574 9 
0.077 45.143 7.195 8 
0.073 43.745 6.817 7 
0.068 42.347 6.438 6 
0.064 40.949 6.060 5 
0.059 39.551 5.681 4 
0.055 38.152 5.303 3 
0.044 34.890 4.420 2 
0.034 31.628 3.537 1 
0.024 28.365 2.654 0 

 
3 3 3 Score 

0.505 0.111 0.367 Weight 
1.515 0.333 1.101 Value 

Performance indicator 
Current Previous Index productivity 
2.949 1.882 56.695 
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Lampiran 7.  Matrix OMAX (Lanjutan) 

e. Bulan Mei  2011 
 

Kriteria produktivitas 
bahan baku 

(kg/kg) 
tenaga kerja 
(kg/orang) 

jam mesin 
(kg/jam) 

Skor 
produktivitas 

0.056 56.239 8.592 Performance 
0.086 47.940 7.952 10 
0.082 46.541 7.574 9 
0.077 45.143 7.195 8 
0.073 43.745 6.817 7 
0.068 42.347 6.438 6 
0.064 40.949 6.060 5 
0.059 39.551 5.681 4 
0.055 38.152 5.303 3 
0.044 34.890 4.420 2 
0.034 31.628 3.537 1 
0.024 28.365 2.654 0 

 
3 10 10 Score 

0.505 0.111 0.367 Weight 
1.515 1.110 3.670 Value 

Performance indicator 
Current Previous Index productivity 
6.295 2.949 113.462 
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Lampiran 7.  Matrix OMAX (Lanjutan) 

f. Bulan Juni 2011 

Kriteria produktivitas 
bahan baku 

(kg/kg) 
tenaga kerja 
(kg/orang) 

jam mesin 
(kg/jam) 

Skor 
produktivitas 

0.054 42.614 6.179 Performance 
0.086 47.940 7.952 10 
0.082 46.541 7.574 9 
0.077 45.143 7.195 8 
0.073 43.745 6.817 7 
0.068 42.347 6.438 6 
0.064 40.949 6.060 5 
0.059 39.551 5.681 4 
0.055 38.152 5.303 3 
0.044 34.890 4.420 2 
0.034 31.628 3.537 1 
0.024 28.365 2.654 0 

 
2 6 5 Score 

0.505 0.111 0.367 Weight 
1.010 0.666 1.835 Value 

Performance indicator 
Current Previous Index productivity 
3.511 6.295 -44.226 
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Lampiran 7.  Matrix OMAX (Lanjutan) 

g. Bulan Juli 2011 
 

Kriteria produktivitas 
bahan baku 

(kg/kg) 
tenaga kerja 
(kg/orang) 

jam mesin 
(kg/jam) 

Skor 
produktivitas 

0.052 30.685 4.315 Performance 
0.086 47.940 7.952 10 
0.082 46.541 7.574 9 
0.077 45.143 7.195 8 
0.073 43.745 6.817 7 
0.068 42.347 6.438 6 
0.064 40.949 6.060 5 
0.059 39.551 5.681 4 
0.055 38.152 5.303 3 
0.044 34.890 4.420 2 
0.034 31.628 3.537 1 
0.024 28.365 2.654 0 

 
2 0 1 Score 

0.505 0.111 0.367 Weight 
1.010 0 0.367 Value 

Performance indicator 
Current Previous Index productivity 
1.377 3.511 -60.780 
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Lampiran 7.  Matrix OMAX (Lanjutan) 

h. Bulan Agustus 2011 

Kriteria produktivitas 
bahan baku 

(kg/kg) 
tenaga kerja 
(kg/orang) 

jam mesin 
(kg/jam) 

Skor 
produktivitas 

0.048 65.085 7.834 Performance 
0.086 47.940 7.952 10 
0.082 46.541 7.574 9 
0.077 45.143 7.195 8 
0.073 43.745 6.817 7 
0.068 42.347 6.438 6 
0.064 40.949 6.060 5 
0.059 39.551 5.681 4 
0.055 38.152 5.303 3 
0.044 34.890 4.420 2 
0.034 31.628 3.537 1 
0.024 28.365 2.654 0 

 
2 10 9 Score 

0.505 0.111 0.367 Weight 
1.010 1.110 3.303 Value 

Performance indicator 
Current Previous Index productivity 
5.423 1.377 293.83 
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Lampiran 7.  Matrix OMAX (Lanjutan) 

i. Bulan September 2011 
 

Kriteria produktivitas 
bahan baku 

(kg/kg) 
tenaga kerja 
(kg/orang) 

jam mesin 
(kg/jam) 

Skor 
produktivitas 

0.063 32.333 3.880 Performance 
0.086 47.940 7.952 10 
0.082 46.541 7.574 9 
0.077 45.143 7.195 8 
0.073 43.745 6.817 7 
0.068 42.347 6.438 6 
0.064 40.949 6.060 5 
0.059 39.551 5.681 4 
0.055 38.152 5.303 3 
0.044 34.890 4.420 2 
0.034 31.628 3.537 1 
0.024 28.365 2.654 0 

 
4 1 1 Score 

0.505 0.111 0.367 Weight 
2.020 0.111 0.367 Value 

Performance indicator 
Current Previous Index productivity 
2.498 5.423 -53.937 
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Lampiran 7.  Matrix OMAX (Lanjutan) 

j. Bulan Oktober  2011 

 
Kriteria produktivitas 

bahan baku 
(kg/kg) 

tenaga kerja 
(kg/orang) 

jam mesin 
(kg/jam) 

Skor 
produktivitas 

0.053 31.669 4.678 Performance 
0.086 47.940 7.952 10 
0.082 46.541 7.574 9 
0.077 45.143 7.195 8 
0.073 43.745 6.817 7 
0.068 42.347 6.438 6 
0.064 40.949 6.060 5 
0.059 39.551 5.681 4 
0.055 38.152 5.303 3 
0.044 34.890 4.420 2 
0.034 31.628 3.537 1 
0.024 28.365 2.654 0 

 
3 1 2 Score 

0.505 0.111 0.367 Weight 
1.515 0.111 0.734 Value 

Performance indicator 
Current Previous Index productivity 
2.360 2.498 -5.524 
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Lampiran 7.  Matrix OMAX (Lanjutan) 

k. Bulan November  2011 
 

Kriteria produktivitas 
bahan baku 

(kg/kg) 
tenaga kerja 
(kg/orang) 

jam mesin 
(kg/jam) 

Skor 
produktivitas 

0.050 30.514 3.183 Performance 
0.086 47.940 7.952 10 
0.082 46.541 7.574 9 
0.077 45.143 7.195 8 
0.073 43.745 6.817 7 
0.068 42.347 6.438 6 
0.064 40.949 6.060 5 
0.059 39.551 5.681 4 
0.055 38.152 5.303 3 
0.044 34.890 4.420 2 
0.034 31.628 3.537 1 
0.024 28.365 2.654 0 

 
3 1 0 Score 

0.505 0.111 0.367 Weight 
1.515 0.111 0 Value 

Performance indicator 
Current Previous Index productivity 
1.626 2.360 -31.102 
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Lampiran 7.  Matrix OMAX (Lanjutan) 

l. Bulan Desember  2011 

Kriteria produktivitas 
bahan baku 

(kg/kg) 
tenaga kerja 
(kg/orang) 

jam mesin 
(kg/jam) 

Skor 
produktivitas 

0.052 35.164 5.594 Performance 
0.086 47.940 7.952 10 
0.082 46.541 7.574 9 
0.077 45.143 7.195 8 
0.073 43.745 6.817 7 
0.068 42.347 6.438 6 
0.064 40.949 6.060 5 
0.059 39.551 5.681 4 
0.055 38.152 5.303 3 
0.044 34.890 4.420 2 
0.034 31.628 3.537 1 
0.024 28.365 2.654 0 

 
3 2 3 Score 

0.505 0.111 0.367 Weight 
1.515 0.222 1.101 Value 

Performance indicator 
Current Previous Index productivity 
2.838 1.626 74.539 
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Lampiran 8. Perhitungan Bobot Kriteria dengan ANP 
1. Bobot Keterkait Antar Node (Unweight Supermatrix)  
a. Pakar 1 

 

 

 

 

 
b. Pakar 2 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 
c. Pakar 3 

 

 

 

 

 

 

2. Hasil Weight Supermatrix 

a. Pakar 1 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

b. Pakar 2 
 
 

 

 

 

 

 

c. Pakar 3 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

3. Hasil Limiting Matrix 

a. Pakar 1 

 

 

 

 

 

 
 

b. Pakar 2 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

c. Pakar 3 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 

a. Pakar 1 

 

c. Pakar 2 

 

b. Pakar 3 

 

Lampiran 8. (Lanjutan) 

4. Hasil Keterkaitan Cluster Matrix  
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

5. Hasil Consistency Ratio (CR) dari pembobotan 
kuesioner  

a. Pakar  1 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

b. Pakar  2  
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

c. Pakar  3 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 
6. Hasil Perhitungan Bobot Kriteria Produktivitas 

a. Pakar 1 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

b. Pakar 2 
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Lampiran 8. (Lanjutan) 

c. Pakar 3 
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Lampiran 9.  Perhitungan Jumlah Usulan Perbaikan 

Produktivitas 
1. Perbaikan jumlah pemakaian bahan baku =  

 Target  produksi  (kg )
Nilai  skor  5 kriteria  I (kg /kg )

 = 2000
0,086

 = 29069,77  kg/bulan 

2. Perbaikan jumlah pemakaian tenaga kerja = 

 Target  produksi  (kg )
Nilai  skor  10 kriteria  II (kg /orang )

 = 2000
47,940

  

= 41,72 orang ≈ 42 orang 

3. Perbaikan jumlah pemakaian jam mesin = 

 Target  produksi  (kg )
Nilai  skor  10 kriteria  III  (kg /jam )

 = 2000
7,952

 = 251.51 jam/bulan 
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Lampiran 10. Perbaikan Produktivitas Pada Bagian Produksi Dengan 5w+1h 

Faktor Masalah Why What Where When Who How 
Material Ketersediaan 

bahan baku 
berkualitas 
dari supplier 
kurang 

Agar supplier 
bisa 
menyediakan 
bahan baku 
berkualitas 

Meningkatkan 
hubungan kerjasama 
yang saling 
menguntungkan 

Supplier Setiap 
bulan 

Owner, 
Mandor 
produksi 

Pengawasan 
pengadaan bahan 
baku berkualitas 

Manusia Motivasi 
kerja kurang 

Agar motivasi 
kerja 
meningkat 

Memberikan motivasi, 
menciptakan 
lingkungan kerja yang 
nyaman 

Bagian 
produksi 

Setiap 
semester 

Owner, 
Mandor 
produksi 

Memberikan finansial 
insentif, memperbaiki 
sarana prasarana. 

Ketrampilan 
kurang 

Agar 
ketrampilan 
meningkat 

Meningkatkan 
ketrampilan tenaga 
kerja 

Bagian 
produksi 

Setiap 
semester 

Owner, 
Mandor 
produksi 

Memberikan pelatihan 
pada tenaga kerja 

Mesin Pengeringan 
pada keripik 
kurang 
merata 

Agar 
pengeringan 
rata 

Meningkatkan kinerja 
mesin 

Bagian 
produksi 

Secepatn
ya paling 
lama dua 
bulan 

Mandor 
Mesin 

Meningkatkan kinerja 
pemanas pada mesin 
tersebut 

Kurangnya 
perawatan 
mesin 

Agar kinerja 
mesin optimal 
dan tidak 
mengganggu 
proses 
produksi 

Meningkatkan 
perawatan mesin dan 
dapat menghasilkan 
produk yang 
berkualitas 

Bagian 
produksi 

Setiap 
bulan 

Mandor 
Mesin 

Memberikan pelatihan 
cara perawatan dan 
membuat 
penjadwalan 
maintenance mesin 
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	II   TINJAUAN PUSTAKA
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