
ABSTRAK

CV. Mekar Abadi adalah pentsahaan yang bergerak di hidang perkaymm. CV
Mekar Abadi bernsaha meningkatkan hasil produksinya. sehmgga periu dilahikan
pengukuran produktivilas sebagai salah safu iolok ukur untuk meningkatkan produksi.
Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tugas akhir ini adalah bagaimana
lingkal produktivilas pentsahaan pada kurun waktu tiga iahun terakhir, langkah-
langkah apa sqja yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan produktivilas
pentsahaan tersebut dan apakah dengan pengukuran model OMAX ini dapai
membenkan lebth banyak pengaruh bagi peningkatan produktivilas pentsahaan.
Sehingga tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahiu apakah terjadi
penunman atau peningkatan produktivilas pada kurun waktu tiga tahun terakhir,
memherikan iangkah-langkah perbaikan yang mengarah pada peningkatan
produktivilas pada masa datang berdasar hasil evaluasi, dan dapat menentukan
target tingkat produktivilas yang direncankan di masa mendatang.

Dalam skripsi ini mengaplikaskan produktivilas dengan menggunakan model
Objective Matrix (OMAX). Model ini mempunyai ciri yang unik yaitu heberupa
khteria kinerja kelomok ker/a digabungkan ke dalam sebuah matriks. Hasil akhir dari
pengukuran produktivilas OMAX ini adalah niiai tunggal untuk suatu kelompok kerja.
Penelitian diawali dengan melakukan penelitian terhadap kayu laminating ukuran
150x1220x2440 mm, dimana data yang diambil adalah dari bulan Januari 2001
sampai dengan bulan Desember 2003. Data-data yang diambil meliputi hasil
produksi, fumlah produk yang baik, produk yang cacat, pemakaian KWH listrik,
ittmlah tenaga kerja, jam ker/a yang tersedia, jam iembur, absensi tenaga kerja, jam
kerusakan mesin dan jam mesin normal. Setelah data-data tersebut diperoleh maka
dilakukan perhitungan rasio berdasarkan khteria, yaitu kritena efisiensi, khteria
efektifitas dan kriteria inferensial

Hasil akhir diperoleh bahwa rasio yang periu diperbaiki adalah rasio(3),
rasio (4), rasio (5) dan rasio (7). Dan hasil evaluasi didapoi nilai indikator
pencapaian produktivilas total terlmggi dicapai pada bulan Desember 2003 sehesar
422 dengan persentase penibahan kenaikan terhadap nilai awal sebesar 43.^37%.
Sedangkan indikator pencapaian terendah lerdapat pada bulan Juni 200Isebesar IOH
dengan persentase penunman terhadap nilai tahap awai sebesar -63.265%.
Sedangkan indeks produktivilas terendah terhadap satu periode sebelumnya lerdapat
pada bulan Juni 2001 mengalami penunman sehesar-55.187% Indeks produktivilas
terlmggi terjadi padabulan Juli 2002 sbesar 133.XH4%.
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