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1.1. Latar Belakang 
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Dalam era globalisasi, pembangunan di bidang industri te1ah mengalami 

kemajuan yang cukup pesat. Hal ini dapat dilihat dengan berkembangnya industri

industri barn yang menawarkan bermacam-macam produk, sehingga persaingan 

dalam dunia industri saat ini juga semakin meningkat. 

Setiap perusahaan diharapkan dapat mengolah semua sumber daya yang 

dimiliki secara efektif dan efisien agar mampu bersaing dengan para pesaingnya. 

Selain itu, perusahaan juga harus mampu menghasilkan produk yang berkualitas 

tinggi. Salah satu cara untuk mengetahui bahwa efisiensi penggunaan sumber-sumber 

daya sebagai input telah berhasil dihemat yaitu dengan mengetahui nilai produktifitas. 

Upaya peningkatan produktifitas kerja secara terus menerus dan menyeluruh 

merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan. Produktifitas dapat ditingkatkan 

dengan mengupayakan agar proses produksi bisa memberikan kontribusi sepenuhnya 

terhadap kegiatan-kegiatan produktif yang berkaitan dengan nilai tambah dan 

berusaha menghindari atau meminimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, 

seperti banyaknya idle atau delays, set-up, loading-unloading, materials handling, 

dan sebagainya. 

PT. Sari Rasa adalah suatu perusahaan yang bergerak dibidang industri 

pembuatan mie kering. Perusahaan ini memproduksi bermacam-macam jenis mie 

kering, diantaranya adalah mie kering polos dan mie kering keriting. Mie kering 

keriting yang diproduksi tersebut ada empat macam dengan bentuk dan ukuran yang 

berbeda-beda. Selama ini perusahaan hanya mengacu pada output produksi saja, jika 

output rendah maka perusahaan berpendapat bahwa proses produksi jelek tanpa 

menganalisa penyebabnya secara spesifik. 
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L2. Perumusan Masalah 

Penyusunan laporan Tugas Akhir ini akan membahas mengenai masalah yang 

dihadapi oleh PT. Sari Rasa, yaitu : 

1. Berapa besar tingkat produktifitas perusahaan selama ini ? 

2. Bagaimana cara untuk meningkatkan produktifitas perusahaan ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penyusunan laporan 

Tugas Akhir ini, yaitu : 

1. Mengetahui tingkat produktifitas perusahaan selama ini. 

2. Menentukan langkah-Iangkah perbaikan produktifitas. 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah : 

I. Analisa dan pengambilan data hanya dilakukan pada bagian proses produksi 

pembuatan mie kering keriting saja. 

2. Tidak melibatkan perhitungan biaya. 

3. Pengambilan data dilakukan selama 7 bulan. 

L5. Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam laporan Tugas Akhir ini, yaitu : 

I. Perusahaan beroperasi selama 24 jam dalam I hari dengan 3 shift kerja. 

2. 1 shift = 8 jam kerja dengan istirahat selama 1 jam. 

3. Selama periode pengamatan tidak ada perubahan teknologi dan inflasi. 

4. Penetapan level 0 diambil dari data perusahaan mulai dari tahun 2002 - 2004. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, sistematika penulisan laporan 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 
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: Pendahuluan 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Asumsi dan Sistematika 

Penulisan. 

: Landasan Teori 

Pada bagian ini dibahas mengenai teori yang digunakan dalam 

melakukan pengukuran produktifitas dengan menggunakan model 

produktifitas OMAX. 

: Metodologi Penelitian 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tahapan penelitian dan langkah

langkah pengeIjaan yang akan dilakukan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada. 

: Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai Sejarah Perusahaan, Struktur 

Organisasi, Mesin Produksi, Material Handling, Proses Produksi, serta 

Pengumpulan dan Pengolahan Data. 

: Anaiisa dan Pembahasan 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai analisa dan pembahasan yang 

pada data yang diperoleh dari perusahaan dengan menerapkan model 

produktifitas OMAX dalam melakukan pengukuran produktifitas 

sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya 

produktifitas kineIja perusahaan. 

: Penutup 

Pada bagian ini diberikan kesimpulan dari analisa dan pembahasan 

yang telah itu, diberikan pula saran yang mungkin dapat membantu 

perusahaan dalam meningkatkan produktifitas kerja. 


