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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan dalam meningkatkan kemampuan daya saingnya 

perlu adanya peningkatan performansi produksi agar mampu 

mempertahankan dan meningkatkan posisinya dalam persaingan bisnis. 

Untuk mencapai hal itu perusahaan dapat melakukan langkah-langkah yang 

menuju kearah perbaikan, diantaranya memanfaatkan secara efektif dan 

efisien sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang optimal. 

Untuk mengetahui seberapa jauh sebuah perusahaan dapat 

memanfaatkan sumber-sumber yang ada terhadap hasil (output) yang 

diinginkan, yaitu dengan mengukur tingkat produktivitas yang dimiliki oleh 

perusahaan dan selanjutnya disusun langkah-langkah peningkatannya.  

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang industri, PT. Jamu Air 

Mancur terkait dengan beberapa sektor penting, yaitu tenaga kerja, bahan 

baku, dan modal yang semuanya merupakan faktor yang berpengaruh pada 

tingkat produktivitas perusahaan. Dampak dari krisis global saat ini sangat  

berpengaruh terhadap siklus produksi di PT. Jamu Air Mancur. Harga bahan 

baku yang melonjak tinggi berpengaruh terhadap tingkat penurunan 

produktivitas di perusahaan.  
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Beberapa kendala ini dapat diatasi dengan menganalisa tingkat  

produktivitas perusahaan dan menerapkan langkah-langkah perbaikan 

terhadap unsur-unsur yang berpengaruh terhadap tingkat produktivitas 

perusahaan. Sehingga sumber daya yang dimiliki semakin efektif dan 

efisien.   
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1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Seberapa besar tingkat produktivitas yang dicapai oleh perusahaan 

2.  Bagaimana pengaruh penggunaan faktor-faktor produksi terhadap 

hasil produksi PT. Jamu Air Mancur yang dianalisis menggunakan 

model produktivitas The American Productivity Center ( APC ). 

3. Apakah PT. Jamu Air Mancur dalam penggunaan faktor-faktor 

produksi telah mencapai tingkat efisiensi dan optimal? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang diteliti tetap terarah dan sesuai dengan tujuannya, 

maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di PT. Jamu Air Mancur Karanganyar Surakarta. 

2. Metode pengukuran produktivitas yang digunakan adalah pengukuran 

produktivitas  The American Productivity Model ( APC ). 

3. Penelitian dilakukan selama 5 periode, yaitu dimulai pada tahun 2007 

sampai dengan 2011. 

4. Variabel output yang digunakan adalah produk yang dihasilkan di PT. 

Jamu Air Mancur Surakarta.  

5. Perhitungan tingkat produktivitas mencakup perhitungan indeks  

produktivitas, indeks produktivitas produk, indeks produktivitas 

produksi, profitabilitas dan perbaikan harga. Kemudian dilakukan 
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peningkatan produktivitas melalui pengukuran produktivitas dan 

evaluasi produk serta perencanaan peningkatan produktivitas. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tingkat produktivitas total, profitabilitas perusahaan dan 

faktor perbaikan harga. 

2. Mengetahui penyebab penurunan produktivitas di PT. Jamu Air 

Mancur serta memberikan langkah-langkah perbaikan. 

3. Menganalisis apakah PT. Jamu Air Mancur dalam mengkombinasikan 

penggunaan faktor-faktor produksi sudah efisien dan optimal? 

4. Menganalisa pengaruh penggunaan faktor-faktor produksi terhadap 

hasil produksi di PT. Jamu Air Mancur dengan menggunakan model 

produktivitas The American Productivity Center ( APC ). 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Di harapkan dengan dilakukannya penelitian ini bisa berguna bagi 

perusahaan maupun bagi penulis, yaitu sebagai berikut: 

1. Mencegah  pemanfaatan sumber daya yang berlebihan dan tidak efektif 

sehingga biaya produksi tinggi. 

2. Sebagai rekomendasi dalam pertimbangan perusahaan dalam 

mengambil suatu kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya 

perusahaan. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini terbagi kedalam beberapa bab, adapun 

sistematika penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang Latar Belakang masalah, Perumusan Masalah, 

Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian serta 

Sistematika Penulisan. 

 BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi uraian tentang metode APC yang menunjang pelaksanaan 

penelitian.  

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi uraian tentang Objek Penelitian, Metode Pengupulan Data, 

dan Analisa yang akan di pakai. 

 BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Menyajikan Pengumpulan Data dan Pengolahan Data yang 

diperoleh dari penelitian, yang akan dibahas untuk mendapatkan 

solusi terbaik dan untuk dapat meningkatkan produktivitas 

perusahaan. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi Kesimpulan dan Saran yang dikemukakan dari hasil analisa 

dan pemecahan masalah. 

 

 




