
RINGKASAN 

Hartama Daman� Pmgukuran Proclakm·itu M�kan Metode 

Objective Matrix dJ PT. Coca - Cob Bottling lntlonesia Metbn deng211 bimbing:m Ir. 

HJ. H� MT sebagai pembimbing I dan Jr. Kamil Mmt:afa, MT sebag.U 

pembimblng II 

PT. Coca - Cola Bottling Indonesia Medan ad1l<1h suatu pcm.sahaan PMA 

(Penanaman Modal Asing) yang bcrgernk di bidang irn:hi.'>1ri minuman ring.an dengan 

merek Coca - Cola, Sprite, Fanta clan Fresh Tea. 

Penelitian ini bertujuan imtuk menguknr produktivitas dengan menernpkan 

metode Objective.T Matrix ( Matriks sasaran) yang dikernlxmgkan olch James L Riggs. 

Hasil dari pengukuran produktivitas tersebut adalah nilai indikator pencapaian dan indeks 

produktivitas parsial dari setiap periode )'mtg meliputi bahan baku yang digunakan, 

pemakaian daya listrik, tenaga kerja, jam kcrja dan jam mcsin. Dari basil penguknran 

diperoleh bahwa nilai indikator pencapaian yang paling tinggi adalah pad.a bulan Februari 

2002 yaitu sebesar 387 ,6 Dan nilai indikator pcncapaian }"ang paling reodah a<lalah pada 

bulan Oktooc-r 2002 yaitu scbcs.ar 284,80 clan Indeks Produktivitas tertinggi pada bu]an 

Maret 2003 yaitu 5,432 1 % sedangk.an Indeks Produktivitas tereodah pada bulan Oktober 

_ 2 yaitu - 3, 9600. 

Hasil evaluasi penguknran produktivitas tcrscbut <lipcrolch lxihwa faktor - fuktor 

yang menyebabkan rendahnya produktivitas pcrusahmm yang utam.a adalah j1m11ah jam 

kerusakan mesin yang mcngakibatkan bcrhcntinya proses produhi schingga banyak 
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wak'tu kerja yang terbuang secam percmna dan jug.a di scbabkan oleh autara lain karena 

masih adanya karyawan yang absen yang disclxtbkan kurangnya kesadarnn dan semangat 

kerja dari karyawan, tidak dioptimalkannya jam kcrja yang ada, disampillg itu peruakaian 

daya listrik yang sangat besar sebingga kurnng cfi�icn dakun mcnggmiakau daya listrik. 

Pcrencarwan yang perlu dilakukan oleh pihak JX-"fLL<>.ahaan mencakup sasarnn 

jangka panjang dan jangka pcrn:Jck, dim;ma imtuk s.as.1ran jangka pcndck langk.ah -

langkah yang perlu dilakukan oleh pihak man.ajc.,ncn untuk mcningkatkan 

produk.iivitasnya antara lain adalah memberlakukan sanksi yang berat ba&ri karyawan 

yang absen dan yang tidak mentaati pc,--raturnn., mengg;mti mcsin dan peralatan yang tua 

dengan tingkat efisiensi yang rendah, pemcriksaan dan pengawasan oohan bak:u secarn 

telifi clan bila perlu menambah frekucnsi pemeriksaan, sert�1 meningkatkau motivasi kerja 

karyawan dengan memberik.an bonus m1tuk )'tmg ber:prestasi sehingga akan meimnnlkan 

tingkat absensi karyawan tersebut, sedangkan untuk sasaran jangka panjang dilakukannya 

perekrutan karyawan yang benar benar berkualitas, di'>-iplin dan memiliki tanggUng jawab 

dalam kerja. 
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