
BABI 

PENDAHULUAN 

Suatu organisasi perusahaan perlu mengetalmi pada tingkat mana 

produktivitas perusahaan tersebut beroperasi agar dapat membandingkannya dengan 

stand.art yang telah ditetapkan manajemen, meaguk""llf tingkat perbaikan produktivitas 

dari waktu ke waktu dan mcmbandingkan dengim produktivitas industri sejenis yang 

rnenghasilkan produk serupa, hal ini menjadi penting agar pemsahaan itu dapat 

neningk.atkan daya saing dari produk. yang dihasilkamiya di pasar global yang amat 

'mnpetitif, untuk itu pengul"l.lrnn produktivitas pcrlu dilaksanakan, sehubungan 

' 
� belum pernahnya di ukur prodnktivitas dengan metode Matrix pada PT. Coca 

- Cola Bottling Indonesia Medan sehingga pada kesempatan kerja praktek yang 

penulis laksanakan di PT. Coca.Cola Bottling Tndonesia Medan, peuulis mendalami 

pengukuran produk:tivitas dan mcngambil judul untuk Tugas Akhir yaitu : 

.Pmgukuran Produkttv.lta1 Menggunabn Mdode Objective Matrix di Pf. Coca-

Cola Bottling Indonesia Metbn. 

Produktivitas mernpakan suatu bal yang penting dan sangat erat hubungannya 

� perkembangan kcmajuan suatu negara. Salah satu seki.or yang mendukung 

perekonomian negara adalah sektor industri, karena itu peningkatan produktivitas 

s-:;;afu perusahaan pada sektor industri akan mempengamhi tingkat pertumbuhan 
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ekooomi negara. Tingkat produktivitas yang dicapai oJeb suatu industri diperoJeh dari 

basil perllitungan antara efuktivitas dengan efisiensi. Perlunya perhitungan tingkat 

produktivitas disebabkan karena basil penguk:uran produktivias perusahaan akan 

1TDCDjadi landasan dalam membuat kebijakan perbaikan produktivitas secara 

,eseluruhan dalam proses bisnis, dirnana dari basil pt,"Ihitungan dikctahui cfisiensi 

;:ienggunaan sumber-sumber daya dan efoktivitas dari tujuan sehingga sumber-sumber 

¥8 dapat direncanakan lebih etektif. dan eJisi1..'11. Hal ini menjadi pen ting agar 

perusahaan dapat meningkatkan daya saing dmi produk yang dihasilkan dipasar 

· bal yang amat kompetitif 

Pentingnya produk'tivitas ini mc.,-nyebuhkan pt...'fhatian tcrtuju pada usaha 

peDghitungan tingkat produktivitas, sehlgai Jangkah awal dalam u..Wia peningkatan 

:roduktivitas. Hasil perbitungan produktivita.'\ pada suatu waktu merupakan titik ukur 

bagj peningkatan produktivitas dilain waktu. Melalui analisis basil perhitungan 

;roduktivitas aJcan dapat diketahui kekurangan yang ada dan untuk waktu yang 

selanjutnya kekurangan itu dapat diperbaiki, sehing,ga dapat dicapai tingkat 

· uktivitas yang lebih tinggi. Manfaat mclaku.kan pcngu.kuran tingkat pmduktivitas 

� suatl:l perusahaan antara lain untuk dapat mengetahui sampai sejauh mana 

::::.gkatan produktivitas yang dimiliki dan kapan terjadi pt."Ilingkatan maupun 

�unman produktivitas. Apabila terjadi pt.".Ilurunan pmduktivitas, dapat secam dini 

�ui dan dicegah agar tidak terjadi seca.ra terns menerus yang dapat merugikan 

� serta dapat dicarikan tindakan-tindakan yang secepatnya dilakukan agar 

:cti:mman produktivitas tersebut dapat diatasi. 
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