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ABSTRAK
Pada penelitian sebelumnya yang menganalisas tentang desain kursi ergonomis untk operator
mesin pond, dimana Analisa menggunakan metode RULA secara manual, Berdasarkan hasil
pengolahan data dengan metode RULA maka dapat disimpulkan bahwa postur pekerja operator
pembuat ring (washer) dengan posisi tubuh yang sedikit membungkuk memiliki nilai skor 5, dan
desain kursi yang dibuat berdasarkan desain ulang untuk kursi operator mesin pond tersebut samasama menunjukkan untuk hasil final adalah 3.(Mukhtar,2018) Pada penelitian ini, analisis
produktifitas dilakukan untuk mengukur tingkat produktifitas kursi dengan mempertimbangnkan
beberapa aspek aktifitas pekerjaan, metode yang digunakan adalah Objective Matrix(OMAX).
Metode pengukuran produktivitas yang digunakan adalah metode Objective Matrix (OMAX) dan
untuk penentuan nilai skor dari penilaian kinerja menggunakan metode Analytical Hierarchy
Process (AHP). Di dalam metode ini memberikan gambaran mengenai keadaan produktivitas
perusahaan. Bahan baku merupakan salah satu komponen penting dari input yang berperan sebagai
material dasar dalam produksi washer. Dan juga tenaga kerja adalah salah satu komponen input yang
berperan sebagai pengelola sistem manajemen dan bersama mesin menjalankan proses produksi.

Kata kunci : Produktivitas, Kursi Ergonomi, Mesin Pond
ABSTRACT
In previous studies analyzing the design of ergonomic chairs for pond machine operators,
where the analysis uses the RULA method manually, Based on the results of data processing with
the RULA method, it can be concluded that the posture of the ring making operator (washer) operator
with a slightly bent body position has a score value 5, and the chair design based on the redesign of
the pond machine operator's chair shows that the final result is 3. (Mukhtar, 2018) In this study, a
productivity analysis is carried out to measure the level of chair productivity by considering several
aspects of work activities, The method used is the Objective Matrix (OMAX). The productivity
measurement method used is the Objective Matrix (OMAX) method and for determining the score of
the performance appraisal using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method. In this method
provides an overview of the state of company productivity. Raw material is one of the important
components of input which acts as a basic material in washer production. And also labor is one input
component that acts as the manager of the management system and with the machine runs the
production process.
Keywords : Productivity, Ergonomic chair, Pond Machine
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1. PENDAHULUAN

pada akhirnya dapat mendukung
produktivitas nasional
Pengukuran
produktivitas
dilakukan
dengan
memperhatikan
kondisi perusahaan, sehingga ukuran
yang didapat mampu memberikan
gambaran yang jelas dari tingkat
produktivitas
perusahaan
(Zanuar,
2014). Penggunaan sumber daya bahan
baku, tenaga kerja, energi, dan mesin
yang tidak efisien dan efektif selama
kegiatan
produksi
mendorong
perusahaan
untuk
meningkatkan
produktivitas.
Oleh
karena
itu
perusahaan perlu melakukan pengukuran
produktivitas untuk mengtahui faktorfaktor dominan yang memengaruhi
produktivitas.
Pada penelitian sebelumnya yang
menganalisas tentang desain kursi
ergonomis untk operator mesin pond,
dimana Analisa menggunakan metode
RULA secara manual, Berdasarkan hasil
pengolahan data dengan metode RULA
maka dapat disimpulkan bahwa postur
pekerja operator pembuat ring (washer)
dengan posisi tubuh yang sedikit
membungkuk memiliki nilai skor 5, dan
desain kursi yang dibuat berdasarkan
desain ulang untuk kursi operator mesin
pond tersebut sama-sama menunjukkan
untuk
hasil
final
adalah
3.(Mukhtar,2018)
Tujuan dalam penelitian ini adalh
untuk mengukur tingkat produktifitas dari
perancangan desain kursi ergonomis yang
di gunakan oleh operator mesin pond,
Mengingat pentingnya peranan aktifitas
proses produksi yang di lakukan oleh para
pekerja mesin pond pada industri logam,
dimana tenaga kerja berperan dominan,
maka sudah seharusnya dilakukan studi

Setiap industri baik besar
maupun kecil ingin mempertahankan
usahanya. Untuk bertahan menghadapi
persaingan yang kompetitif perusahaan
harus memperbaiki dari sisi internal,
salah satunya dengan meningkatkan
produktivitas. Karena dengan hal ini
akan menjadikan perusahaan semakin
berkembang. Produktivitas merupakan
gambaran capaian perusahaan (Agustin
& Riana, 2011) yang mampu
memberikan
gambaran
mengenai
hubungan output dan input yang
digunakan untuk menghasilkan output
(Zanuar, 2014).
Kendala
perusahaan
dalam
meningkatkan produktivitas di lantai
produksi umumnya dipengaruhi oleh
penggunaan sumber daya yang tidak
tepat
selama
kegiatan
produksi
berlangsung. Untuk itu, diperlukan
adanya pengukuran produktivitas di
lantai produksi (Avianda et al., 2014).
Dengan
melakukan
pengukuran
produktivitas ini perusahaan mampu
mengetahui tingkat produktivitas yang
selama ini telah dicapai dan dapat
digunakan sebagai landasan perencanaan
masa depan perusahaan (Zanuar, 2014).
Sehingga, perusahaan dapat melakukan
evaluasi terhadap faktor-faktor yang
memengaruhi perubahan produktivitas
dari perusahaan (Pangaula et al., 2015)
Peningkatan produktivitas ini erat
kaitannya dengan usaha perbaikan
tingkat perekonomian suatu negara serta
untuk memperkuat kedudukan indonesia
dalam persaingan perdagangan dunia
yang semakin ketat. Dalam skala
perusahaan diharapkan adanya usaha
untuk meningkatkan produktivitas yang
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untuk menganalisis dan melakukan
evaluasi pada postur kerja.
Pada penelitian ini, analisis
produktifitas dilakukan untuk mengukur
tingkat produktifitas kursi dengan
mempertimbangnkan beberapa aspek
aktifitas
pekerjaan,
metode
yang
digunakan
adalah
Objective
Matrix(OMAX). Metode pengukuran
produktivitas yang digunakan adalah
metode Objective Matrix (OMAX) dan
untuk penentuan nilai skor dari penilaian
kinerja menggunakan metode Analytical
Hierarchy Process (AHP). Di dalam
metode ini memberikan gambaran
mengenai
keadaan
produktivitas
perusahaan. Bahan baku merupakan salah
satu komponen penting dari input yang
berperan sebagai material dasar dalam
produksi washer. Dan juga tenaga kerja
adalah salah satu komponen input yang
berperan sebagai pengelola sistem
manajemen
dan
bersama
mesin
menjalankan proses produksi.
Berdasarkan permasalahan tersebut
maka perlu adanya pengukuran seberapa
efektif dan efisienkah proses produksi
komponen washer menggunakan kursi
ergonomis untuk operator mesin pond.

b. Menentukan kriteria
pengukuran
c. Menentukan rasio
performance
Performance
adalah
tingkat
produktivitas yang merupakan rasio
tiap kriteria pengukuran. Nilai
performance didapat dengan cara
membagi rasio input dengan output
pada masing-masing kriteria.
d. Menentukan target (Faridz et al.,
2010)
Menentukan Target Sasaran Akhir
(Skor 10) Nilai dari skor 10 didapat
dari BKA (Batas Kendali Atas) yang
merupakan
batas
produktivitas
maksimum yang mungkin dicapai
perusahaan
dari
tiap
kriteria
produktivitas. Rumus BKA, DA
(Degree of Accuracy), dan CL
(Confident Level) adalah:
B𝐾A= + k. 𝜎
….………. (1)
𝜇
DA = 𝐷𝐴 = 𝜎 × 100 ………….(2)
CL= 100%− DA .………..…. (3)
Keterangan:
BKA : Batas Kendali Atas.
μ : Rata-rata tiap kriteria yang diukur.
σ : Standar Deviasi.
k : Konstanta.
k : 1, jika tingkat keyakinan (CL)
terletak pada 0% ≤ CL ≤ 68%.
k : 2, jika tingkat keyakinan (CL)
terletak pada 68% < CL ≤ 95%.
k : 3, jika tingkat keyakinan (CL)
terletak pada 95%<CL≤ 99,7%.
Menentukan Sasaran Jangka
Pendek (Skor 3) Nilai pada skor 3
merupakan nilai produktivitas yang
telah dicapai selama ini. Nilai pada
skor 3 diperoleh dengan merataratakan nilai radio tiap kriteria.

2. METODE PENELITIAN

Pengolahan data menggunakan
metode yang dikembangkan oleh James L.
Riggs ini memiliki tahapan-tahapan
sebagai berikut (Riggs, 1986 diacu dalam
Balkan, 2010):
a. Menentukan tujuan
pengukuran
Penentuan tujuan pengkuran adalah
langkah pertama yang
harus
ditentukan
sebelum melakukan
penelitian.
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Rumus untuk menghitung rata-rata
adalah:
1

𝜇 = 𝑛 ∑𝑛

𝑖=1 𝑋𝑖

Nilai

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙0−3 =

1

KRITERIA 1 sama penting dibanding
dengan KRITERIA 2

2

KRITERIA 1 sedikit lebih penting
dibanding dengan KRITERIA 2

5

KRITERIA 1 lebih penting dibanding
dengan KRITERIA 2

7

KRITERIA 1 sangat penting dibanding
dengan KRITERIA 2

9

KRITERIA 1 jauh sangat penting dibanding dengan
KRITERIA 2

3,4,6,8

KRITERIA 1 *) nilai tengah-tengah

.….…..…….. (4)

Keterangan :
: Rata-rata tiap kriteria yang
diukur selama 3 bulan
n : jumlah data
Xi : Rasio tiap kriteria
Menentukan
Nilai
Produktivitas Terendah (Skor 0) Nilai
pada skor 0 didapat dari BKB (Batas
Kendali Bawah) yang merupakan
batas produktivitas minimum yang
mungkin dicapai oleh perusahaan.
Rumus BKB adalah :
B𝐾A = − k. 𝜎 .….……….. (5)
e. Menentukan nilai
produktivitas
realistis (Skor 1-2 dan Skor 4-9) Nilai
produktivitas realistis merupakan
nilai yang mungkin dicapai sebelum
sasaran akhir. Skor 1-2 dan skor 4-9
didapat dari interpolasi. Rumus
interpolasi yang digunakan adalah
(Balkan, 2010):
𝑠𝑘𝑜𝑟 3−𝑠𝑘𝑜𝑟 0

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙3−10 =

10−3

2.

HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian disajikan dalam
bentuk grafik, tabel, atau deskriptif.
Analisis dan interpretasi hasil ini
diperlukan sebelum dibahas. Tulis secara
sistematis, berurutan seperti pada langkah
kerja di metode dan berujung pada temuan
penting. Untuk data yang banyak dan
rumit, lengkapi dengan ilustrasi.
3.

PEMBAHASAN

Pembahasan
difokuskan
pada
mengaitkan data dan hasil analisisnya
dengan permasalahan atau tujuan
penelitian dan konteks teoretis yang lebih
luas. Dapat juga pembahasan merupakan
jawaban pertanyaan mengapa ditemukan
fakta seperti pada data.

..…(6)

3−0
𝑠𝑘𝑜𝑟 10−𝑠𝑘𝑜𝑟 3

Nilai Tingkat Prioritas

..(7)

f. Menentukan nilai bobot kriteria
Menentukan bobot tiap kriteria
ditekankan pada penentuan nilai
prioritas
kriteria
denganmembandingkan
mana
yang lebih penting antarkriteria.
Untuk
lebih
mempermudah
penentuan prioritas maka perlu
dibuat tabel konversi dari
pernuataan prioritas ke dalam
angka-angka. Berikut adalah tabel
skala prioritas kriteria yang
digunakan (Agustina & Riana,
2011).
Tabel 1. Skala Prioritas Kriteria

4.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada
bagian
ini,
peneliti
memaparkan tingkat ketercapaian target
penelitian. Juga perlu dipaparkan tentang
ketepatan antara persoalan, kebutuhan
atau tantangan yang ditangani dan metode
yang diterapkan. Kesimpulan merupakan
jawaban hipotesis yang mengarah pada
tujuan kegiatan penelitian. Peneliti perlu
mengemukakan implikasi dari hasil
kegiatan penelitian.
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