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KONSEP SIPOC DALAM KERANGKA PENINGKATAN
PRODUKTIVITAS MENYELURUH

Nurdin Brasit
Abstract
In the current era of globalization is the level of competition faced by the business to be very tight and is
frontal, and therefore need to think about efforts to consolidate andreform efforts in the firm. Consolidation
is needed to better ensure that each componentinvolved in the entire chain of business activities are managed
in a productive, thus increasing company productivity.
This paper attempts to describe efforts to increase overall productivity by analyzing thecomponents
associated components such as human resources, material, money,machinery / equipment, environmental
facilities, and working methods as well asanalyzing the chain of business activities including suppliers,
inputs, process, output and customer (SIPOC).
Several opportunities increase overall productivity can be achieved through the concept SIPOC namely:
Increased Product Value services, Quality Improvement Quality Integrated Work Attitude Improvement,
Quality Improvement Work, Improved Material Utilization, Increasing Utilization of Equipment, Quality
Assurance andImprovement.
Keywords: productivity, consolidation, increasing overall productivity
I.
1.1

PENDAHULUAN

Latar Bela kang
Dalam situasi persaingan saat ini,
para pela ku ekono mi dituntut untu k
selalu berusaha secara ma ksi -mal a gar
dapat hidup dan b erke m-bang sesuai
den gan arus ke maju an dari berbagai
bidang,
khususn ya
dalam
bidang
eko nomi. Hal ini tidak terlepas dari
ko nteks globalisasi yang melihat duni a
sebagai s uatu ruan g yan g men gacu
kepada keseluruhan proses, dimana
manusia di bumi ini dikelompokka n ke
dalam mas yarakat du ni a ya ng tunggal.
Salah satu langkah n yata ke arah pengelompokan
tersebut
adal ah
de ngan
terciptanya
kesepakatan -kesepa katan
antara beberapa negara seperti WTO,
AFT A, dan APEC yang membu ka era
perdaga ngan bebas ( f ree trade). Dalam
perdaga ngan bebas ini, tarif, kuota, dan
segala proteksi yan g ada selama ini harus
dihilangkan.
Dengan
demi kian,
persaingan global me rupaka n suatu hal
ya n g tidak t erela kkan ya ng harus
dihadapi
oleh
per eko nomian
suatu
negara. Pasar yan g efi sien dan ko mpetitif
akan berla ku, bai k pasar dalam negeri
maupun pasar luar negeri.

Hal tersebut menuntut para pela ku
ekonomi untu k me mbuat perencanaan
(planning) dari se gala tingkatan ke giat an
sehari-hari ji ka in gi n t etap survive dala m
kompetisi t ersebut. Dalam kompetisi ini
ditandai dengan berlaku n ya hu kum alam
– siapa kuat dan t anggap dialah yang
akan mena ng - sehingga keunggulan dari
berbagai bidan g merupakan ke kuatan
utama untu k me menangkan persain gan
global tersebut .
E ra globalisasi sekarang ini yang
ditandai dengan deras nya arus in formasi
dan dunia tanpa tapal batas bai k berupa
batas negara (kondisi geo gra fis), bendera
nasi onal
maupun
hambatan-hambatan
lainnya di mana ti ngkat persaingan yang
dihadapi oleh duni a usaha menjadi
sangat ketat dan bersifat frontal (Ohmae,
1991: 183 -185). Dalam kondisi seperti
it u, perusahaan dituntut bukan saja
memi ki r kan strate gi ya ng berhubun gan
dengan
e ksternal
perusahaan
untuk
memenangkan persai nga n, tetapi perlu
memi ki r kan u pa ya-upaya ko nsolidasi dan
pembenahan ke dal am (st rategi ke
dalam). Konsolidasi tersebut sangat
diperlukan u ntu k lebih memasti kan
bahwa setiap komponen yang ter kait
dalam seluruh mata rantai ke giatan
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bisnis
di kelola
s ecara
produkti f,
sehingga
dapat
menin gkat ka n
produ ktivit as
per usahaan
secara
men yeluruh.
Komponen-kompone n yan g ter kait
tersebut mel iputi sumber da ya man usia,
mat erial, uang, mesin/peralat an, fasil itas
lingkun gan, dan met ode kerja. Adapun
mat a rantai kegiatan bisnis menca kup
suppli er, input, process, output dan
customer atau dapat disingkat menjadi
SIP OC. Dengan melakukan pe mbenaha n
ke
dalam
tersebut,
berbagai
macam/be ntuk keboro san at au inefisiensi
ya n g merupakan “penya kit kan ker” b a gi
perusahaan dapat segera dihapus kan,
sehingga memun gkin kan perusahaan siap
men ghada pi persaingan dalam bentuk
apapun. Tanpa upaya semacam it u,
strat egi jitu apapun ya ng di terapkan oleh
perusahaan dalam pe rsaingann ya, akan
selalu dirongro n g dar i dal am, sehingga
akhirn ya sulit untuk menang karena tetap
berada dalam kondisi lemah.
1.2 Permasalahan
Pertanyaan yan g mu ncul adalah upa ya
apa yan g di lakukan dalam kerangka
peningkatan
produ kti vitas
secara
men yeluruh?
1.3

Tujuan Penulisan
Tulisan ini hendak mere-fle ksi kan
berbagai hal yang berkaitan dengan
perlunya ko nsolidasi perusahaan dan
upa ya penin gkatan produktivitas secara
men yeluruh.
II.
2.1

LANDASAN TEORI

Konsep Produktivitas
Konsep
produktivit as
dapat
dipahami dari beberapa pandan gan yaitu
pandangan
il mu
manajeme n
yan g
men gata kan bahwa pr oduktivitas a dalah
"Rat io perbandin gan antara keluaran
dengan
masukan
(i np ut) ".
(output)
Sementara secara fil osofi produkti vitas
difo kus kan pada nil ai tambah (value
added) dari setiap aktivitas "cara kerj a

hari ini lebih bai k dari kemarin dan hari
esok harus lebih baik dari hari ini."
Selanjutn ya, pro du kti vit as juga
dapat diartikan sebagai perbandin gan
antara totalitas hasil keluaran ( out put)
pada wa kt u t ertentu dibagi totalitas
masukan (input) sela ma periode tersebut
(Chase,
2004:
39).
Pengukuran
produ ktivitas merup akan suatu alat
manajeme n yan g penti ng bagi perusahaan
unt uk meningkat kan kesadaran kar yawan
dalam mendo-rong efesiensi produksi.
Produkti vitas dapat dikata kan sebagai
ukuran efisiensi produktif. Selain itu,
produ ktivitas juga diartikan sebagai
ti ngkatan efisiensi dalam memproduksi
produ k atau menghasi lkan jasa. Adapun
menurut Greenberg dalam Sinun gan
(2003
:
12)
produ ktivit as
adalah
perbandin gan antara totalitas output yang
dihasilkan den gan tot al input yang
digun akan dalam menghasilka n out put
pada periode tertentu. Dari pengertian
ini
dapat
diterjemah kan
ba hwa
produ ktivitas
adal ah
perbandin gan
ukuran har ga ba gi input dan output;
perbedaan antara total output denga n
total input.
Dari berbagai de fini si tersebut
dapat
dipaha mi
konsep
dan
arti
produ ktivitas yaitu;
Pertama, konsep
ya ng berkaitan den ga n hubun gan a ntara
out put
dan
i nput.
Kedua,
konsep
produ ktivitas se bagai ratio perbandin gan
antara keluaran dan masu kan dimana
sasaran yang diin ginkan dapat tercapai .
Ketiga, konsep produktivitas adalah
ke mampuan
siste m
untuk
tet ap
berlangsu ng,
beradaptasi
dan
berke mbang
tanpa
memperduli kan
tujuan-tujuan khusus ya n g a ka n dicapai .
Keempat,
Pengu kur an
produ kti vitas
merupa kan cara terbaik dala m menilai
ke mampuan
perusahaan
dalam
memper bai ki
standar
kehidupan
anggotan ya.
Keli ma,
dari
konsep
produ ktivitas tersebut , dapat dikatakan
ukuran produ kti vitas merupakan Key
P erformance Indicators (KPI).
Dua
metode
Pengukuran
produ ktivitas ya ng biasa di guna kan
2
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perusahaan (Chase, 2 004, 39-40) yaitu
pen gu kuran Produ kti vitas Total dan
pen gu kuran
Pro du kti vitas
Parsial.
Pen gu kuran
produktivit as
tot al
merupakan perbandingan antara
total
keluaran (Outputs Total) dan total
masu kan
(Inputs
Total).
Adapun
Produktivitas
Parsial
merupakan
perbandi ngan antara output den gan satu
jenis input saja, misaln ya: produkti vitas
tenaga kerja, produ kt ivitas mo dal, dan
lain-lain.
B erdasarkan
kons ep
dan
pen gu kuran
prod ukti vitas,
baik
pen gu kuran produkti vitas total maupu n
pen gu kuran produkti vi tas parsial ya n g
telah dike muka kan di atas terdapat
asumsi - asumsi yang diguna kan seperti
suppli er
(pemasok
bahan
ba ku,
ko nsultan),
process
dan
c ustomer
(pelanggan) dianggap given (tertent u),
padahal realitasn ya tidak demi kian.
Seperti haln ya ba han ba ku perlu
dikelol a
de ngan
b aik
dari
mana
sumbern ya, si stem ap a yan g di gunakan
dalam pen ga daann ya, berapa banya k
persediaan penga man , berapa banya k
kua ntitasn ya setiap
kali melakukan
pesanan dan seba gainya. Juga dal am hal
proses tidak bisa diabai kan dalam
pen gu kuran produkti vitas. Oleh karena
itu, manajemen sangat berperan a ktif
dalam transformat ion process dari input
menjadi output. Demikian pula haln ya
customer ya n g merupakan sasaran a khir
dari pengel olaan su atu bisnis perlu
dipahami apa dan bagai mana cara
memen uhi kebutu han dan kein ginann ya
agar dapat tercipta kepuasan bagin ya.
2.2

Produktivi tas Secara
Menyeluruh
Konsep
produ kti vitas
dalam
kerangka
peningkat an
produkti vitas
men yeluruh melihat keter kaitan secara
ko mprehensi f
ant ara
kompone nko mpon en yang ter kait dalam seluruh
mat a rantai kegiatan bisnis dan mat a
rantai ke giatan bisnis itu sendiri. Bil a
ki ta kaji lebih saksama dari setiap mat a
rantai kegiatan bisni s, maka terun gkap

ban yak peluang un tuk meni ngkat kan
produ ktivitas yan g bersifat men yel uruh.
Dalam kaitan itu, sa ya mengguna kan
konsep “SIP OC” sebagai upa ya untuk
penin gkatan produ kti vitas men yeluruh.
Dalam konse p ini, akan kita lihat secara
komprehensi f dina mi ka dan tatanan mata
rantai bisni s dalam akti vitas perusahaan,
ya itu:
1. customer---- Sasaran akhir dari suatu
pengelolaan bisnis adalah mencapai
kepuasan pelanggan denga n cara me menuhi kebutuhan dan tuntutan
kein ginann ya. T un-tut an keinginan
costumer diba gi dala m 5 aspe k yang
biasa disingkat den gan “QCSDM”
(PPM, 1995: 4). Kelima aspek
tersebut
aka n
diuraikan
pengertiann ya secara singkat sebagai
berikut:
a) Q(Quality) adalah mutu dari produk
dan atau jasa yan g perlu mendapat
perhatian
bagi
pr odusen
dalam
memenuhi
tuntutan
keinginan
ko nsumen. Kesadaran aka n mutu
meningkat dramatis selama dekade
terakhir
i ni
denga n
ban yakn ya
perusahaan yan g mul ai men yerta kan
mutu seba gai salah satu konsep
manaj eme n. Mutu semakin sering
dipandan g sebagai suatu penentu
kepuasan pelan ggan. Jika di pandang
dari perspektif ini , mutu telah
menjadi sebuah strategi bi snis ya ng
mendasar dalam pasar glo bal yang
sema kin kompetiti f (Kotler 1997:
65). Bergerak dari definisi ini,
beberapa prinsip se perti berfo kus
pada pelanggan dan keterlibatan
semua
le vel
man ajerial
serta
ber wa wasan lingkungan menjadi isu isu dan suplemen ya n g pentin g ba gi
ko nsep tradisi onal ten tang perbai kan
proses yan g dilaku kan selama ini .
Persainga n pada tin gkat har ga yang
rendah, mutu tin ggi, d an wa kt u kirim
(delivery time) yang tepat, selalu
memacu piha k perusahaan untuk
bekerja secara efe ktif, efisien dan
3
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inovati f a gar tida k te nggelam dalam
kancah persaingan. Seri ngkali upa yaupa ya ini akan meni ngkat kan bia ya,
baik bia ya produksi maupun bia ya
nonprodu ksi. Namun, di lain sisi
perbaikan mutu da pat menghi lan gka n
kerja ulan g (rework) dan menguran gi
jumlah kega galan. Crosb y dalam
Alfianto (2000: 50) lebih jauh
mengat akan bah wa produk ya n g

bermutu,
di
satu
sisi
dapat
meningkat kan pe njualan dan pan gsa
pasar dan di sisi lain menin gkat kan
produ kti vitas
serta
penghematan
bia ya
yang
pada
akhirn ya
meningkat kan
l aba
perusahaan.
Berikut dapat di lihat kontribusi
peni ngkatan mutu terhadap laba
dalam ga mbar berikut:

Kepuasan Konsumen
Meningkat
● Berkompetisi dengan nilai
● Harga relatif lebih tinggi

A

Mutu Meningkat
● Produk lebih baik
● Proses perbaikan

B

Produktivitas
Meningkat
Ket. : A = Dampak Eksternal

Pangsa Pasar
Meningkat

Harga Turun
● Kompetisi
dengan harga

Biaya
Turun

Laba
Meningkat

B = Dampak Internal

Gambar 1 : Kontribusi peningkatan mutu terhadap laba

b) C(Cost) berarti kualitas dari bia ya,
misaln ya ji ka bia ya
produ ksi
rendah, ma ka har ga dapat di teka n.
Arus globalisasi te lah me maksa
setiap
perusa-ha an
untu k
menin gkat kan
kema mpua n
kompeti sin ya. Era baru ini telah
melahirkan standar kompet isi baru
pula. Suatu perusahaan yan g i ngin
survive dan growth ha rus melakukan
evaluasi terhadap car a/metode yan g
selama
ini
di gunaka n
dalam
menjalankan perusahaan, termasu k
cara-cara yan g selama ini digunakan
dalam
usaha
mer eduksi
bia ya
produksi. Harga pro duk serin g kali
dijadikan
bagian
dari
strategi
bersaing
perusahaan
untuk
memen an gkan
persaingan
bisnis,

sehingga seluruh akti -vitas yang
berkaitan lan gs ung de nga n kebija kan
penetapan har ga produ k seperti usaha
meredu ksi bia ya produksi men-jadi
penti ng.
Usaha
peningkat an
produ ktivitas dan e fi siensi proses
produ ksi adalah car a yan g sering
digun a kan dalam meneka n biaya
produ ksi per unit produ k yang
dihasilkan.
Mema ng
realitas
menunjukkan bah wa u saha mereduksi
bia ya produksi umumn ya han ya
mamp u me n gatasi ge jala (symptom)
dari timbul nya bia ya, tapi tidak
dapat
me n gidentifi kasi
pen yebab
timbuln ya bia ya tersebut ( Brimso n,
J. , dalam Lianto, B ., 2000:71-72).
Seba gai
conto h
manaje men
memutus kan untu k me ngurangi bia ya
4
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yan g berhu-bungan dengan proses
pergudangan,
ma ka
manaje men
cenderung mengurangi jumlah tena ga
kerja per gudangan. Sesunggu hn ya
kebija kan i ni tidak akan menguran gi
biaya karena pe kerja yan g tersisa
terlampau ban yak pe kerjaann ya. Ji ka
manajemen men yadar i bahwa yan g
menimb ul kan bia ya a dalah a ktivi tas,
ma ka
sebai kn ya
d iikuti
dengan
pen gurangan ju ml ah akti vitas a gar
hasiln ya tetap optimal (Act ivit y
Based Management).
c) S(Safet y)
adalah
kualitas
dari
kea manan
penggunaan
produk.
Keamanan pen ggunaan produ k da n
kara kteristi k mutu seharusn ya, kata
Taguchi (Taguchi
dan Clausing
dalam Ferr ya nto, 2000: 12), diukur
lewat kerugian yan g ditanggun g
mas yarakat
(buka n
han ya
pelanggan)
selama
penggu naan
produk sebagai akibat pen yimpa ngan
kinerja produk dari nilai target
dalam
perancan gan
(
variasi
fungsional ), dan aki bat sampingan
yan g ti mbul selama penggunaa n
produk. Sema ki n kecil keru gian yan g
ditanggu ng
mas yarakat,
sema ki n
tinggi mutu suat u pr odu k. Kerugian
tersebut paling sedi kit mempun yai
dua
komp onen,
ya itu
produsen
menderi ta keru gi an bila perbaikan
atau penguatan dari kinerja produ k
yan g ditolak atau dikembalika n
karena men yi mpan g dari kinerj a
targetn ya, dan pe ma kai menderit a
keru gi an
dala m
ben-tu k
keti da kn ya mana n,
kerugian
keua ngan, atau konse kue nsi merusa k
dari pen ggunan produk. Oleh kare na
itu, sal ah satu tuntutan konsumen
yan g perlu
diperhatikan adalah
dalam
masalah
aman
(s afety)
pen ggunaan produk.
d) D (Delivery Ti me) yaitu wa ktu
pen yerahan produk /pen yampaian
produk yan g tepat wa kt u sesuai
den gan
harapan
konsu men.
Konsumen ya n g merasa wa ktu t un ggu
( lead ti me) t erlalu lama t entun ya

memp un yai kesan yang kuran g bai k
sehingga
dapat berpeng-aruh
terhadap kontinuitas pembel iann ya
dan ke mun gkinan ber pengaruh juga
terhadap pelan ggan la in bila menda patkan informasi. Di samping itu,
pela yana n
yang
prima
juga
merupa kan
harapan
pelanggan.
Demikian ya ng dij elas kan oleh Chase
(2004: 10) bah wa dari empat strategi
utama (Pure Strateg y) manaje men
operasional
yaitu :
Quality,
Flexibility, Speed time and price (or
cost of production ) , maka ya ng
menjadi fokus uta ma atau paradi gma
baru dalam strategi operasional
adal ah pela ya nan yang pri ma kepada
pelanggan.
e) M (Moral ) yai tu suat u si kap mental
ya ng harus dimil i ki oleh produsen
dalam menawar kan pr odu kn ya sesuai
tingkat kualitas yan g dimiliki produk
tersebut, kesesuaian harga den gan
kuali tas, dan men yat akan sesuai
keadaan
yan g
seb enarnya
bai k
men genai jenis ma upun kualitas dari
sesuatu produk.
2. Output---- Untuk da pat memenuhi
tuntutan customer yang di tuang-kan
melalui pi kiran atau pera-saann ya,
ma ka seba gai prod use n harus ma mpu
menerjemahkan
kei nginan
yang
masih abstrak ke dala m bentu k yang
lebih kon kr et berupa desain produk
atau paket-pa ket jas a yang a kan
dihasilkann ya. Konsep ini bi asa
disebut sebagai ko nsep Market-In.
Konsep
ini
mena namkan
pola
berpikir dan bertindak berdasar kan
kebutuhan
at au
kepe ntingan
ko nsume n ya n g mengguna kan produk
kita
den gan
tuj uan
untuk
memberi ka n kepu asan yan g optimal
kepa da konsu men melalui produk
ya ng dihasil kan.
merupakan
proses
3. Process---tranformasi
dari
input
menjadi
output. Dalam proses transfor masi
tersebut
men ghasil kan
keluaran
sesuai
desai n
produ k
atau
paket -paket jasa yang dibutuh kan
2

Soso-Q Vol. 2 No. 2 Tahun 2010

dan diin ginkan ko nsumen. Oleh
karena itu, diperluka n peranan dan
tanggun g
ja wab
manaje men
(kebija kan mutu, organisasi dan
tinjauan manaje men) , identifikasi
dan
ma mpu
telu sur
produ k,
pen gendalian proses, inspeksi dan
pen getesan, stat us inspeksi dan
pen gujian.
4. Input- merupakan korbanan ya n g
diguna kan
untu k
men ghasil kan
output . Ada beberapa variabel pada
input ya n g perlu di kel ola dengan
baik yaitu; man, material, money,
machine dan E nvirounment ( 4 M + 1
E). Ke empat variabel tersebut saling

bersinergi satu den ga n yang lainn ya
sehingga diperlukan t anggung jawab
manajeme n dalam pengelolaann ya.
5. Supplier ----- merup akan pemasok
baik berupa pemasok bahan ba ku
maupun pemaso k tenaga ahli atau
ko nsultan. Menurut Peter, Robert,
Roland (2000: 179) supplier adalah
orang
atau
kel ompok
yang
memberi ka n infor masi kunci, bahanbahan, atau sumber da ya lainn ya,
kepa da proses.
Keterkaitan antara konsep S I P O C
dengan peningkatan produ ktivitas
dapat dilihat pada gambar berikut:

TOTAL PRODUCTIVITY IMPROVEMENT

Gambar 2 : Keterkaitan Konsep SIPOC dengan Peningkatan Produktivitas

Selanjutnya dapat dilihat dalam mata rantai kegiatan bisnis pada gambar berikut:

BUTIR- BUTIR ISO 9001, 9002, 9003
DALAM MATA RANTAI KEGIATAN BISNIS

3
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Gambar 3 : Keterkaitan Komponen Mata Ranti Kegiatan Bisnis

III.

Konsep SIPOC dal am Kerangka
Produktivitas
Secara
Menyeluruh
Dalam
rangka
peningkatan
produ ktivit as
per usahaan
secara
men yeluruh dalam kai tan den gan ko nsep
SIPOC
yan g
telah
di ke muka ka n
sebelumn ya, ma ka terdapat peluan gpeluan g penin gkatan produktivitas yan g
dapat dilaku kan. Konsep-konsep tersebut
mel iputi:
3. 1

Peningkata n Nilai Produk/ Jasa
Produ kti vit as perusahaan dapat
dit ingkat kan
peningkatan
nil ai
produ k/jasa karena fun gsi produ kn ya
tetap, namun bia ya proses atau bahan
bakun ya diupa yaka n denga n alternatif
ya n g lebih murah. Penin gkatan nil ai
produ k/jasa dapat dilaku kan dengan
meman faat kan konse p Val ue A nalysis
Value
Engineering
(VAVE)
yan g
prinsipn ya menekankan pada:
- Peningkatan desain produ k yan g
bertujuan agar prose sn ya da pat
dilaku ka n lebih cepat dan lebih

-

mudah sehin gga bia yan ya menjadi
lebih
rendah
tan pa
harus
men guran gi fun gsi produ k/j asa
itu sendiri.
Pencarian alternatif bahan ba ku
substit usi
sehingga
dapat
men ghasil kan
produ k
den gan
fun gsi yang sama tapi bia yan ya
lebih murah.

Salah
satu
fa ktor
yang
men yebabkan pe mbel i mau memba yar
produk A lebih mahal dari produ k B
antara lain karena pro duk A mempun yai
nilai lebih tinggi d aripada produk B
menurut pandan gan pembeli tersebut .
Oleh karena itu, pemaha man t entang
konsep nilai dari suatu produ k menjadi
sangat
pentin g
di
samping
untuk
mendapat kan ni lai t ambah lebih besar
juga dapat menin gkatkan keperca ya an
pelanggan
dan
pada
a khirn ya
meni ngkat kan da ya saing perusahaan.
3.2

P ening katan
T erpadu

Mutu

/

Kualitas
2
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Konsep ini pene kan ann ya lebih
pada upa ya pemecah an masalah yan g
bersifat men yel uruh, sehingga akhi rn ya
menjurus pada u pa ya pen ye mpurnaan
standar hasil ke gi atan yang terus
omprovement).
menerus
(continuous
Peningkatan mutu t erpadu ini dapat
dil akuka n den gan me man faat kan konsep
Total Qual ity Cont rol (TQC) atau Total
Quality Management (TQM). Apabil a
ko nsep tersebut betu l-betul di terapkan
jelas
akan
memberi kan
da mpa k
produ ktivit as yan g bes ar bagi per usahaan
karena setiap oran g a kan berusaha
memecah kan masalahn ya
sendiri dan
mel akukan pen ye mpu rnaan yan g terus
menerus.
3. 3

Peningkata n Si kap Kerja.
Sikap
kerja
dalam
bentu k
kebiasaan me nata lin gku ngan atau tempat
kerjan ya secara cerma t melalui ke giatan
5PE (pemilahan, penataan, pembersihan,
pemantapan, dan pemb iasaan) merupaka n
keb utuhan dasar ya ng memun gkinkan
seti ap kar yawan dapat menin gkat kan
hasil kerjan ya (Buffa, 1997: 127).
Untuk meningkat ka n p roduktivitas, si kap
kerja perlu di arahka n pada kreati vitas
kar yawan
dan
menjauhkan
atau
men ghindar kan kar ya wan dari perasaan
takut. Perasaan takut akan mengha mbat
proses aktualisisasi diri pada setiap
individu.
Kesalahan
dalam
bekerja
biasanya sulit di un gkap kan. Hal ini
disebab kan karena a dan ya rasa ta kut
apabil a
kesalahan
diun gkap
akan
dimarahi atau dicemo oh oleh t eman atau
atasann ya.
Hal lain yan g perlu di kemban gkan
terkait dengan si kap kerja adalah si kap
disiplin dalam melaku kan pe kerjaan.
Disipl in dapat mendo rong produkti vitas
atau disipl in merupakan sarana penting
untuk mencapai prod ukti vitas. Tuntutan
untuk menin gkat kan sikap disiplin dalam
bekerja meman g c ukup beral asan karena
disiplin akan memberikan peluan g dan
kreati vitas
dalam
pen gemba n gan
ke mampuan pribadi seseorang.

Peranan
kep emi mp inan
juga
berpengaruh dalam meningkat kan sikap
kerja kar yawan. Seor ang pimpina n at au
manajer harus bertin dak se perti coach
(pendamping).
Mereka
mendoro ng
ba wahan
untuk
be rani
bertan ggung
jawa b,
bu kan
han ya
mela ksana kan
pekerjaan melain kan juga memi kir kan
tugas -tu gas operasional mereka secara
spesifi k.
3.4

P ening katan Kualitas Kerja
Usaha
untuk
meningkat kan
kualitas kerj a pada dasarn ya mengarah
pada peningkatan produktivi tas yang
bukan
saja
produkti vitas
indi vidu,
melainkan ju ga produkti vitas total secara
keseluruhan. Untuk itu, dapat ditempuh
berbagai lan gkah sepe rti berikut :
a. Penin gkat an produ kti vitas melalui
penin gkatan kualitas kerja dapat
dilaku ka n
melalui
pendidikan
ya ng terarah. Pendi dikan harus
mengarah kepada pembentu kan
sikap
kerj a
yang
bercirikan
inisiatif,
kreati f,
berani
menga mbil risiko, sistematis, dan
skeptis.
b. Menumbuhkan moti va si kerja dari
sudut pandang pekerj a. Kerja
berarti pengorbanan, bai k itu
pengorbanan wa ktu luang maupun
keni kmatan
hidup
lainnya,
sementara itu upah atau gaji
merupa kan ganti ru gi dari seluruh
pengorbanan yang di lakukan.
Seseoran g di kata kan mempu n yai
kualitas kerja yan g bagus apabila ya ng
bersangkutan
dala m
satuan
wa ktu
tertentu dapat men ye lesaikan sejuml ah
hasil tertentu. Dengan demi kian, me njadi
fa ktor
pe nentu
keberhasilan
dan
produktivitas karena dari waktu itul ah
dapat
di muncul kan
kecepatan
dan
percepatan yang aka n
mempengaruhi
keberhasilan perusaha an.
Olehnya itu, perusahaan harus
memberi kan jaminan pemberian imbal an
ya ng la ya k secara kemanusiaan sesuai
sumbanga n jasa yan g dihasil kan ol eh
2
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kar yawan, sesuai ke mauan dan tuj ua n
ya n g dicapai oleh perusahaan. Kar ya wan
harus memili ki kesadaran dan turut
bertanggun g ja wab atas kelancaran,
ke majuan
dan
kelangs un gan
hidu p
perusahaan.
Hal
tersebut
dike nal
dengan
tridarma, yaitu setiap orang merasa i kut
memil i ki (sense of b elonging), merasa
ikut bertanggun g j a wab (sense of
responsibil ity), dan mawas diri demi
ke majuan perusahaan. Apabila ketigan ya
ini dapat diterapkan dengan bai k, ma ka
stabilitas perusahaan dapat ter kendali,
mantap
dan
di namis,
sehingga
pertumbuhan or ganisasi akan meningkat.
Jadi,
dapat
dikata kan
bah wa
produ ktivit as
per usahaan
dapat
menin gkat kalau kualitas kerja yan g
berasal dari manusia d an sistemn ya dapat
dit ingkat kan.
Hal
tersebut
dapat
dil akuka n (Chase, 2000: 100) dengan
meman faat kan
ko nsep
Industri al
Engineerin g ( IE) yan g i ntin ya dapat :
- menin gkat kan
wa ktu
kerja
produ ktif
kar ya wa n
melalui
analisis operasi;
- menin gkat kan
t empo
kerja
kar yawan; dan
- menin gkat kan
p roduktivitas
sistem
melalui
anali sis
kesei mbangan l ini dan analisa
proses.
3. 5

Peningkata n
Pendayagunaa n
Material
Penda ya gunaan
mat eri al
harus
diperhatikan
betul
jangan
sa mpai
menimb ul kan bia ya yan g si a-sia mul ai
dari tahap pen gadaan, pen yimpanan,
sampai de ngan pema kaiannya. Dalam hal
ini dapat diguna kan konsep Just i n Ti me
(JIT).
Perbandi ngan hasil per jam kerja
manusia melalui wa kt u dipengaru hi oleh
volu me, variasi, dan hasi l akhir dalam
satu periode tertentu. Kualit as, peralatan
serta tingkat kesera ga man seringkali
memp un yai pen garuh yang si gni fi kan
dalam
meningkat ka n
produkti vitas
organisasi secara keseluruhan. Banya k

ahli percaya bahwa
penan ganan dan
penda ya gunaan mat eri al yang bai k a kan
menurunkan bia ya operasional at au
efisiensi biaya. Penurunan efisi ensi
bia ya a kan menin gkat kan produ kti vitas
perusahaan.
Umumn ya metode ya ng di gu na kan
untuk meni ngkat kan efisiensi biaya
melalui penda yagunaan material (Chase,
2004: 582) adalah sebagai berikut :
1. Pemi lihan
da ya
guna
peralatan ya ng sesuai
2. Penjadwalan
penda ya gunaan mesin
3. Pengaturan pela yana n dan
perawatan mesin
4. Melat ih
kar ya wan
operasional
T ujuan utama dari penin gkatan
penda ya gunaan
material
adalah
mela ku kan perancan ga n terhadap metode
produksi
yang
dapat
menghasil kan
jumlah prod u ksi yang sama den gan
penggunaan material ya ng lebih e fi si en
dan
bia ya
ya ng
lebih
rendah.
Meningkat ka n
produ kti vitas
juga
bergantu n g pa da pemi lihan material dan
da ya guna secara optimal. Setiap
material mempun yai harga dan kualitas
tersendiri yang pe milihann ya harus
dilaku ka n den ga n tepa t dan a kurat karena
akan me mpengaruhi produ ktivitas.
Materi al merupakan ko mponen
input ya ng dampakn ya pal ing besar
terhadap bia ya operas i, khususn ya untuk
perusahaan manu faktu r. Oleh karena itu,
keberadaann ya harus diperhatikan betul
jangan sa mpai meni mbulka n biaya yang
sia-sia (muspro) mulai dari tahap
pengadaan, pen yi mpanan, sampai dengan
pema kaiann ya.
Hal
tersebut
dapat
dilaku ka n den gan me manfaat kan konsep
Just In Ti me (JIT) yang prinsipn ya
mene kan tin gkat perse diaan dengan spi rit
“Zer o Inventory” melalui pembenah an
sistem seperti set up time, lot zise dan
lay out.
3.6

P ening katan
P eralatan

P endayagu naan
3
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Penda ya gunaan peralatan secara
benar dapat mengel i minasi keborosan
wa ktu, kecepatan, dan cacat yan g dirinci
ke dalam e nam kebor osan utama yai tu:
kerusa kan, pen yetel an dan pen yesuaian,
ke kosongan dan ke macetan, pengurangan
kecepatan, cacat pada proses, penurunan
hasil. Hal tersebut dapat dicapai dengan
meman faat kan konsep Total Productive
Maintenance (TPM).
Hasi l kerja mesin at au peralatan
sebelumn ya yan g menghasil ka n produ k
ya n g tida k optimal, bai k dari segi wa kt u
maupun dari sisi kual itas produk, ma ka
peralatan t ersebut harus dihentikan
pen ggunaann ya. Hal i ni dil akukan untu k
men ghindari kerugia n ya n g lebih besar.
Deteksi di ni sangat penting dilakukan
untuk mengura ngi cacat produk yan g
pada
a khirn ya
akan
meni mbul kan
keluha n pelangga n.
3. 7

Peningkata n Jaminan Kualitas
Akhirn ya
semua
upa ya
peningkatan produkti vi tas yang bersi fat
men yeluruh p ada se tiap mata rant ai
bisnis
dan
komponen-komponenn ya
den gan
men gguna ka n
konsep -konsep
ya n g sesuai perlu di pe rtahankan hasiln ya
sehingga kesalah an ya n g sama ti da k
boleh muncul ke mba li. Hal ini dapat
dil akuka n den gan me man faat kan konsep
ISO
9000
yan g
int inya
berusaha
memb uat doku mentasi/manual tent an g
standardisasi jaminan kuali tas yan g
berkait an dengan bisnis dan ko mpo nenko mpon enn ya.
Pen gendalian dila ku ka n sejak a wal
proses,
selama
proses
berlangs un g
hingga menjadi hasil akhir. Apabila ada
masalah yan g timbul aka n segera
diketahui
dan
segera
pula
dapat
dil akuka n
ti ndakan
penanggulangan.
Kenyataan
ini
me nunju kkan
bah wa
masalah yang ti mbul di dalam proses
bu kan setelah proses bera khir. Dalam
mel akukan tinda ka n pada tahap proses,
perlu dipiki rkan dan dil akuka n 2 macam
tindakan, yaitu :

a. T indakan pena nggul anga n yang
dimaksud kan untu k men gurangi
akibatn ya.
b. T indakan
pence ga han
ya ng
dimaksud kan
untu k
mence gah
terulangn ya masalah yang sama.

IV.

KESIMPULAN
1. E ra gl obali sasi sekara ng ini ya ng
ditandai denga n der asnya arus
infor masi dan d unia tanpa tapal
batas dimana tingkat persaingan
ya ng dihadapi oleh duni a usaha
menj adi san gat ketat dan bersifat
frontal. Dalam kondisi seperti itu,
perusahaan dituntut bukan saja
memi ki rkan
strate gi
yang
berhubungan
denga n
eksternal
perusahaan untuk memenangkan
persaingan,
tetapi
perlu
memi ki rkan
upa ya-upa ya
konsoli dasi dan pembenahan ke
dalam untu k me ngel ola
setiap
kompon en (sumber daya manusia,
material, uang, mes in/ peral atan,
fasilitas lingkun gan dan metode
kerja) yan g ter kait da lam seluruh
mata
rantai
ke giatan
bisnis
(supplier, input, process, out put
dan custome= SIPOC) secara
produktif,
sehin gga
dap at
meni ngkat kan
produ ktivitas
perusahaan secara menyeluruh.
2. Dengan mela ku kan pembenahan ke
dalam
tersebut
berbagai
macam/bentu k
kebo rosan
at au
inefisiensi
yang
merupa kan
“pen ya kit
kan ke r”
bagi
perusahaan
dapat
segera
dihapus kan,
sehin gga
memun gkin kan perus ahaan siap
menghadapi
persain gan
dalam
bentu k apapun.
3. Beberapa peluang penin gkat an
produktivitas men yel uruh dalam
kaitan dengan apli kasi konsep
SIPOC yaitu: Penin gkat an Nilai
Produk/jasa,
Penin gkat an
Mut u/Kual itas
T erpadu,
Penin gkat an
Si ka p
Kerja,
4
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Peningkatan
Kualitas
Kerja,
Peningkatan
Pe nda ya gunaan
Material,
Peningkatan
Penda ya gunaa n
Pera latan,
dan
Peningkatan Jaminan Kualitas.
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