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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  Persaingan bisnis di dunia Industri dari tahun ketahun  berkembang 

sangat pesat oleh karena itu menuntut setiap perusahaan untuk selalu 

memiliki kemampuan bersaing antar perusahaan. Hal ini mengharuskan 

bagi setiap perusahaan untuk selalu melakukan pembenahan dalam proses 

bisnisnya. Dengan demikian perusahaan harus melakukan langkah-langkah 

yang menuju kearah perbaikan, diantaranya memanfaatkan secara efektif 

dan efisien sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang optimal. 

  Salah satu upaya dalam menghadapi situasi ini dengan 

melaksanakan pengukuran produktivitas pada perusahaan agar tingkat 

produksi dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang diinginkan 

dengan biaya yang serendah mungkin. Produktivitas merupakan hubungan 

antara input dan output, dimana di dalamnya terdapat efisiensi dan 

efektivitas sumber daya yang tersedia antara lain tenaga kerja, bahan baku, 

modal, dan energi untuk mencapai keluaran dalam menghasilkan suatu 

produk. 

  PT Iskandar Tex berlokasi di jalan Pakel No. 11 RT.03 RW.08 

Kelurahan Kerten Surakarta. Perusahaan ini bergerak dibidang tekstil, 

yang mana memproduksi kain katun dan kain rayon. Kain ini merupakan 
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bahan setengah jadi dari proses pengolahan bahan baku atau bahan 

mentah. Faktor tenaga kerja, bahan baku, material, energi, dan modal 

merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas perusahaan. 

Pada saat peneliti melakukan observasi, pokok masalah yang dibahas 

adalah bagaimana cara pengukuran produktivitas perusahaan dan rencana 

apa yang harus dilakukan agar produktivitas perusahaan untuk masa yang 

akan datang meningkat, khususnya di bagian weaving.  

  Terdapat berbagai macam metode pengukuran produktivitas antara 

lain: Omax, Marvin E. Mundel, David J. Sumanth, American Productivity 

Center dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan  metode The American 

Productivity Center (APC) bertujuan agar perusahaan dapat mengetahui 

hubungan secara langsung antara profitabilitas dengan produktivitas dan 

perbaikan harga. Metode ini lebih cocok dan tepat di PT. Iskandar Tex 

karena memiliki kelebihan dari metode lainnya yaitu  dapat melihat lebih 

cepat dalam mengetahui apakah produktivitas mengalami penurunan atau 

peningkatan, karena model APC ini melihat dari seluruh total input, antara 

lain: tenaga kerja, bahan baku, energi dan modal.  

  Peneliti berharap hasil pengukuran produktivitas ini dapat 

digunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk merencanakan sumber 

daya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam menyusun 

tingkat keuntungan dan menilai keberhasilan perusahaan.   
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1.2 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

Bagaimana menganalisis tingkat indeks produktivitas, indeks profitabilitas 

dan indeks perbaikan harga menggunakan model produktivitas The 

American Productivity Center (APC) ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

  Memecahkan suatu masalah, diperlukan adanya batasan-batasan 

untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dan sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan, maka ruang lingkup penelitian dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di PT. Iskandar Tex Surakarta, bagian Weaving. 

2. Metode yang digunakan hanya The American Productivity Center. 

3. Periode pengukuran produktivitas  pada tahun 2011-2013 per 4 bulan. 

4. Variabel input terdiri dari material, energi, tenaga kerja, dan  modal.  

5. Produk yang diteliti adalah Kain Katun dan Kain Rayon. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

  Tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Mengetahui tingkat produktivitas, profitabilitas dan perbaikan harga 

perusahaan tersebut. 

2. Membantu perusahaan dalam mengetahui tingkat produktivitas biaya 

produksi melalui pengukuran The American Productivity Center 

(APC). 
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3. Mengetahui pemanfaatan sumber daya yang kurang efektif. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

  Manfaat dari penelitian ini adalah  

1. Mengetahui jumlah variabel input pada PT. Iskandar Tex yaitu tenaga 

kerja, material, energi, modal dari tahun 2011-2013 per 4 bulan. 

2. Mencegah terjadinya pemanfaatan sumber daya yang berlebihan dan 

kurang efektif  sehingga biaya produk melambung tinggi. 

3. Sebagai bahan pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan 

dalam penggunaan sumber daya perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

  Penelitian Tugas Akhir ini terdiri dari 5 bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang uraian latar belakang 

masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujauan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB  II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang teori pengukuran 

produktivitas dan metode The American Productivity 

Center yang menunjang pelaksanaan penelitian. 
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BAB  III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang Objek Penelitian, Metode 

Pengumpulan data, pengolahan data dan kerangka 

pemecahan masalah. 

BAB  IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini  menyajikan tentang Pengumpulan  Data, 

Pengolahan Data saat penelitian dan pembahasan tingkat 

 produktivitas perusahaan tersebut. 

BAB  V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang 

telah dilakukan pada PT. Iskandar Tex Surakarta. 

 

 

 

 


