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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Produktivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan bagaimana baiknya 

sumber daya diatur dan dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal. 

Menurut (Sutrisno 2009) Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif suatu 

pembanding antara hasil keluaran dan masukan. Sedangkan menurut pendapat 

(Ardana 2012) bahwa produktivitas di pengaruhi beberapa faktor seperti : 

pendidikan, keterampilan, disiplin dan etika kerja. Pengertian produktivitas adalah 

sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasa-jasa“ 

Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumber-

sumber dalam memproduksi barang-barang.” 

PT Hasil Alam Tani Nelayan Indonesia (PT HATNI) merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang perikanan khususnya dalam usaha industri pengolahan 

ikan Frozen Fress (ikan beku). Bertempat di Desa Tlogosadang, Kecamatan 

Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Penyetokan ikan ini dari beberapa 

tempat, yaitu di TPI Campurejo, TPI Brondong, dan TPI Pasar tangsi. Jenis ikan 

yang dominan untuk di export keluar Negri adalah ikan swangi dan kuniran. Dari 

produk tersebut semuanya dipasarkan diluar negri khususnya di China dan 

Taiwan. Berdasarkan data dari perusahaan bahwasannya pada tahun 2015, 

produksi ikan di PT HATNI diperkirakan mencapai 5.706 ton. Sedangkan pada 

tahun 2016 produksi ikan mengalami penurunan sebesar 8,7% atau setara dengan 

4.836 ton. Pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 11% atau setara 

dengan 5.936 ton. Dan pada tahun 2018 produksi ikan hanya mengalami kenaikan 

sebesar 3% atau setara dengan 6.236 ton. Sampai saat ini PT HATNI hanya 

berpedoman pada perhitungan laba–rugi untuk mengukur produktivitasnya 

sehingga belom mengetahui performansi kerja yang telah dicapai. Oleh karna itu, 

pimpinan perusahaan perlu melakukan suatu pengukuran produktivitas 

perusahaan yang bertujuan untuk mengetahui tolak ukur produktivitas yang telah 
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dicapai dan merupakan dasar dari perencanaan bagi peningkatan produktivitas 

dimasa yang akan datang. 

Dengan begitu, maka yang dirasa perlu untuk melakukan pengukuran dan 

menganalisis produktivitas produksi yaitu dengan metode Objective Matrix 

(OMAX), Menurut (Nasution 2006) keuntungan dari model OMAX sendiri dalam 

pengukuran produktivitas perusahaan antara lain : relatif sederhana, mudah 

dipahami, mudah dilaksanakan, datanya mudah di peroleh dan lebih fleksibel. 

selanjutnya di evaluasi dengan Traffict light System (TLS). Untuk mengetahui 

bagian skor mana yang mempunyai warna kuning merah dan hijau.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas yang dibahas dalam penelitian ini yaitu 

bagaimana analisis produktivitas perusahaan pengolahan ikan di PT HATNI 

dengan metode Objective Matrix (OMAX) dan Traffic Light System (TLS). 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini : 

1. Mengidentifikasi faktor – faktor yang berkaitan dengan produktivitas pada 

pengolahan ikan beku. 

2. Mengukur dan mengevaluasi produktivitas pada proses pengolahan ikan beku 

dengan Objective Matrix dan Traffict light System. 

3. Memberikan usulan perbaikan dan peningkatan produktivitas pada 

pengolahan ikan beku. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Bagi Bidang Praktis 

a. Dapat digunakan sebagai bahan masukkan dan pertimbangan pada 

perusahaan PT HATNI untuk meningkatkan produksinya. 

b. Bagi peneliti, diharapkan dalam keseluruhan tahapan penelitian serta 

penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus 
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memperoleh pengetahuan empiric mengenai penigkatan produktivitas yang 

diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. 

2. Manfaat Bagi Bidang Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sebagai 

bahan informasi ataupun pembandingan bagi peneliti di bidang peningkatan 

produksi dan pihak – pihak yang bersangkutan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka permasalahan yang akan 

diteliti dibatasi sebagaimana berikut: 

1. Penelitian peningkatan produktivitas dilakukan di area produksi PT HATNI 

2. Penelitian dilakukan hanya pada tahap peningkatan produksi dimana dilihat 

dari input dan output. 

3. Data yang diambil pada bulan januari – desember 2018 

 

 

 

 

 


