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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat persaingan 

perusahaan semakin ketat. Terdapat banyak cara yang bisa digunakan oleh 

perusahaan untuk memenangkan persaingan dalam dunia bisnis, salah satunya 

dari segi keputusan dasar operasional. Keputusan dasar operasional tersebut 

diantaranya adalah desain proses, desain produk dan jasa, manajemen kualitas, 

lokasi, tata letak, sumber daya manusia, penjadwalan, manajemen rantai 

pasokan, persediaan dan pemeliharaan (Heizer dan Render, 2017). Dari 10 

keputusan dasar operasional tersebut, salah satu keputusan terpenting adalah 

desain proses. 

Proses produksi yang lancar, perusahaan perlu melakukan penyesuaian 

terhadap perkembangan teknologi untuk mendukung kinerja perusahaan. Hal 

tersebut dapat diupayakan agar perusahaan tidak mengalami masalah yang 

diakibatkan oleh berhentinya suatu proses produksi. Suatu proses produksi 

bergantung kepada teknoogi yang digunakan untuk menghasilkan suatu output. 

Teknologi yang digunakan pada perusahaan manufaktur yaitu manual dan 

mesin. Teknologi manual adalah dimana perusahaan dalam proses produksinya 

menggunakan peralatan yang masih sederhana. Sedangkan teknologi mesin 

adalah perusahaan sudah menggunakan mesin-mesin otomatis yang dapat 

mempermudah jalannya proses produksi. 



2 

 

Proses produksi merupakan bagian dari suatu produktivitas dari 

perusahaan. Aktivitas mengubah input menjadi ouput di suatu perusahaan 

memiliki urutan dan waktu pengerjaan yang berpengaruh terhadap 

produktivitas. Proses yang dipilih akan berdampak terhadap produktivitas 

produksi, biaya dan kualitas barang. 

Produktivitas sebagai konsep ekonomis berkenaan dengan usaha atau 

kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa yang berguna untuk 

menghasilkan kebutuhan hidup manusia dan masyarakat umunya. Sebagai 

konsep filosofis produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental 

yang selalu berguna untuk meningkatkan mutu kehidupan dimana keadaan ini 

harus lebih baik dari hari kemarin dan mutu hari esok harus lebih baik dari hari 

ini (Syukron dan Kholil, 2016). 

Upaya untuk menghasilkan suatu produk atau jasa, diperlukan suatu 

kemampuan untuk dapat mengelola perusahaan dengan baik. Salah satu upaya 

yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah dengan melaksanakan 

pengukuran produktivitas pada tingkat perusahaan. Suatu perusahaan perlu 

mengetahui pada tingkat produktivitas mana perusahaan tersebut beroperasi 

agar dapat membandingkan dengan produktivitas standar yang ditetapkan oleh 

manajemen, mengukur tingkat perbaikan produktivitas dari waktu ke waktu 

dan membandingkan dengan produktivitas industri sejenis untuk 

memaksimalkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan 

dengan tujuan mendapatkan hasil yang optimum. 
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Peningkatan produktivitas merupakan upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan dalam meningkatkan output yang dihasilkan dengan input tetap 

sama, begitu juga dengan input perusahaan yang lebih rendah dapat 

menghasilkan output dengan kuantitas tetap sama maka produktivitas 

perusahaan tersebut meningkat. Untuk mencapai peningkatan produktivitas 

tersebut ada beberapa faktor-faktor penting yang harus diperhatikan dalam 

upaya meningkatkan produktivitas yaitu, tenaga kerja, mesin, dan manajemen. 

Setiap faktor tersebut akan mewakili setiap unit yang lebih luas agar dapat 

dilakukan tindakan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan (Heizer dan 

Render, 2017). 

UMKM (Usaha Kecil Mikro Menengah) merupakan salah satu bagian 

penting dari perekonomian suatu bangsa dan daerah tidak terkecuali di 

Indonesia. UMKM merupakan salah satu motor penggerak perekonomian di 

Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perannya dalam pertumbuhan 

ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja sehingga telah mendorong 

banyak negara termasuk Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan 

UMKM. 

Salah satu UMKM yang ada di Jawa Timur yaitu terdapat di Kabupaten 

Kediri. Kabupaten Kediri memiliki cukup banyak potensi mulai dari makanan, 

minuman hingga kerajinan. Salah satu UMKM di Kediri sektor makanan yang 

terkenal adalah Gethuk Pisang. Kediri memiliki banyak UMKM pengolahan 

gethuk pisang, hal tersebut dikarenakan banyaknya pisang yang tersedia di 



4 

 

Kediri. Pengolahan pisang menjadi gethuk pisang merupakan salah satu cara 

untuk meningkatkan nilai tambah pisang. 

Proses produksi yang dilakukan  perusahaan gethuk pisang tersebut 

secara garis besar hampir sama. Proses produksi dimulai dari pencucian bahan 

baku, pengukusan pisang, pengupasan, penghalusan, pencampuran bahan-

bahan lainnya dan pencetakan. Persamaan proses produksi tersebut ternyata 

terdapat perbedaan pada proses penghalusan pisang dan pencetakan gethuk 

pisang. Ada 2 cara yang digunakan untuk penghalusan pisang yaitu dengan 

menggunakan cara manual dengan ditumbuk dan menggunakan mesin 

penghalus yaitu mesin slondok. Sedangkan, untuk proses pencetakan gethuk 

terdapat 2 cara yang digunakan, yaitu masih menggunakan cara manual dengan 

memasukkan adonan ke dalam cetakan pipa paralon dan menggunakan mesin 

pencetak lontongan yang telah dimodifikasi. 

UD. Sumber Pisang Alam adalah salah satu perusahaan gethuk pisang 

yang masih menggunakan peralatan sederhana dalam proses produksi gethuk 

pisang, mulai dari penghalusan hingga pencetakannya. Penghalusan pisang 

yang telah matang dilakukan dengan cara ditumbuk dan proses pencetakan 

dilakukan secara manual oleh pekerja dengan memasukkan adonan gethuk 

pisang ke dalam cetakan pipa paralon. Sedangkan, UD. Agung Jaya adalah 

perusahaan gethuk pisang yang sudah menggunakan mesin dalam proses 

produksinya, mulai dari proses penghalusan pisang hingga pencetakan adonan 

gethuk pisang. Proses penghalusan pisang dilakukan menggunakan mesin 
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slondok, sedangkan untuk proses pencetakan adonan gethuk pisang dilakukan 

menggunakan mesin pencetak lontongan yang dimodifikasi.  

Perbedaan dalam proses pencetakan mengakibatkan output yang 

dihasilkan masing-masing perusahaan tersebut juga berbeda. Berikut data 

produksi perusahaan UD. Sumber Pisang Alam dan UD. Agung Jaya:  

   Tabel 1.1 Data Produksi Gethuk Pisang Tahun 2018 

Bulan 
UD. Sumber Pisang 

Alam (Biji) 

UD. Agung Jaya 

(Biji) 

Januari 30.100 71.500 

Februari 30.000 75.000 

Maret 30.250 73.800 

April 29.800 72.850 

Mei 30.000 74.980 

Juni 30.050 73.600 

Juli 29.000 73.750 

  Sumber: UD. Sumber Pisang Alam dan UD. Agung Jaya (2018). Diolah 

Dari tabel di atas dapat dilihat selisih jumlah produksi UD. Sumber 

Pisang Alam dan UD. Agung Jaya. Keterbatasan kapasitas produksi karena 

masih menggunakan peralatan manual dalam proses penghalusan dan 

pencetakan mengakibatkan UD. Sumber Pisang Alam kesulitan untuk 

memenuhi permintaan pasar. Kesulitan tersebut seharusnya dapat diatasi jika 

perusahaan menggunakan mesin dalam proses penghalusan dan 

pencetakannya, namun pemilik perusahaan berasumsi bahwa jika 

menggunakan mesin dalam proses pencetakan maka akan menelan biaya 

operasional yang lebih besar lagi.  
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Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis produktivitas 

perusahaan UD. Sumber Pisang Alam, dimana  dalam proses penghalusan 

pisang dan pencetakan gethuk pisang masih menggunakan peralatan manual. 

Maka penelitian ini diberi judul “Produktivitas Pada Perusahaan Produksi 

Gethuk Pisang”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan yang muncul adalah: 

1. Berapa tingkat produktivitas Perusahaan Gethuk Pisang yang 

menggunakan ? 

a. Penghalus manual 

b. Penghalus dengan mesin slondok 

c. Pencetak manual  

2. Apa saja penyebab tingkat produktivitas rendah pada Perusahaan Gethuk 

Pisang ?  

3. Usulan seperti apa yang sesuai untuk direkomendasikan pada Perusahaan 

Gethuk Pisang yang memiliki produktivitas rendah ? 

C. Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada perusahaan gethuk 

pisang yaitu UD. Sumber Pisang Alam dimana dalam proses produksinya  

masih menggunakan teknologi manual yaitu dalam proses penghalusan pisang 

dan pencetakan gethuk pisang. 
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, dapat dirumuskan tujuan 

penelitian yang ingin dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat produktivitas pada Perusahaan

Gethuk Pisang yang menggunakan :

a. Penghalus manual

b. Penghalus dengan mesin slondok

c. Pencetak manual

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingkat produktivitas rendah

Perusahaan Gethuk Pisang di Desa Kepung.

3. Untuk memberikan usulan peningkatan produktivitas pada Perusahaan

Gethuk Pisang yang memiliki produktivitas yang rendah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan

bermanfaat untuk :

1. Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ataupun

sebagai usulan melalui perbaikan efisiensi penggunaan sumber daya

sehingga  peningkatan produktivitas perusahaan gethuk pisang dapat

tercapai.

2. Sebagai wawasan dan pembelajaran bagi pembaca atau peneliti selanjutnya

yang meneliti tentang upaya peningkatan produktivitas pada perusahaan

gethuk pisang.


