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Pada tahun 1935, didirikan PT. Goodyear lndonesia di Bogor yang 
memproduksi ban-ban ukuran ultra light truck, light truck, earth mover, front farm 
dan radial passenger untuk memenuhi kebutuhan ban di kawasan Asia 
Tenggara. Pabrik ini mempunyai Ic:s tanah 172.000 meter persegi dan 
merupakan bagian dari Goodyear di Akron, Ohio. 

Struktur organisasi PT. Goodyear lndonesia di Bogor ini terbagi menjadi 4 
Direktur Utama dan 1 Presiden Direktur. 4 Direktur Utama tersebut adalah 
Direktur Keuangan, Direktur Sales dan Marketing, Direktur Supply dan Logistic, 
dan Direktur Produksi. Di tahun 2000, terjadi perubahan struktur organisasi di 
bawah kendali Direktur Produksi. Departemen engineering, departemen quality 
control dan departemen produksi menjadi satu kedalam suatu divisi yang 
dinamakan business team. Konsep ini kemudian lebih dikenal dengan istilah 
konsep Business Team. Perubahan ini membuat pabrik secara keseluruhan 
terbagi menjadi beberapa business team (di dalam produksi terdapat 3 business 
team), dimana di dalarnnya telah terdapat unsur produktifitas dan kualitas. 

Pada dasarnya, seorang manajer business team dibantu oleh 5 orang 
staf, yaitu seorang auditor, dua orang production specialist, maintenance 
manager dan seorang training koordinator. Dalam menjalankan tugas sehari-hari 
terdapat 3 area manager yang bertanggung jawab kepada manajer business 
team. Konsep ini menginginkan semua perbaikan berjalan terus menerus secara 
kontinu dan berkesinambungan. Misalkan terdapat suatu masalah, maka 
production specialist akan melakukan i:inalisa dengan data-data yang ada. Dari 
data-data tersebut akan dibuat suatu sistem untuk memperbaiki keadaan, sistem 
tersebut diajarkan oleh. training koorclinator kepada para karyawan. Setelah 
semua karyawan memahami, maka karyawan akan menjalankannya dengan 
pengawasan seorang area manager. Dalam pelaksanaan sistem tersebut akan 
dilakukan pengechekan oleh seorang auditor. 

'Tuiuan ~enelitian ini adalah menaanalisis efektivitas struktur oraanisasi - 
produksi (konsep Business Team), menspesifikasi faktor-fakto; yang 
berpengaruh terhadap efektivitas struktur organisasi produksi ini, merumuskan 
strategi yang hams dilakukan atau ditetapkan untuk dapat meningkatkan 
pemahaman karyawan akan struktur organisasi produksi. 

Penelitian dilakukan pada struktur organisasi departemen produksi di PT. 
Goodyear lndonesia dengan waktu penelitian awal bulan April 2003 sampai 
dengan akhir bulan Agustus 2003. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah rnetode deskriptif dimana terlebih dahulu dilakukan survey terhadap 



kurang lebih 20 karyawan di departemen produksi PT. Goodyear lndonesia 
mengenai organisasi seperti apa yang dianggap efektif. Hasil survey 
menunjukkan terdapat 36 pertanyaan mengenai efektifitas organisasi yang 
terbagi menjadi 6 bagian, yaitu adaptasi dan respon organisasi, komunikasi, 
lingkungan, suasana dan kepuasan kerja, tugas dan tanggung jawab, hubungan 
karyawan, kepribadian dan alat kerja karyawan. Hal ini yang menjadi dasar 
pertanyaan pada penelitian disamping itu pula diteliti korelasi faktor-faktor di atas 
terhadap efektifitas organisasi di PT. Goodyear Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengolahan data yaitu dengan 
teknik rentang kriteria, teknik Chi-Square dan teknik korelasi Rank Spearman 
(rs). Teknik Rentang Kriteria digunakan untuk melihat persepsi karyawan 
terhadap kondisi efektivitas struktur organisasi PT. Goodyear Indonesia, Bogor. 
Teknik Chi-Square digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, 
contohnya hubungan antara usia re3ponden dengan efektivitas organisasi. 
Sedangkan Teknik Korelasi Ranks Spearman (rs) digunakan untuk melihat 
hubungan antara struktur organisasi dengan kondisi efektivitas organisasi. 

Secara umum, didapatkan kesimpulan bahwa organisasi di departemen 
produksi PT. Goodyear lndonesia adalah efektif, dengan skor 4981 dari total 
maksimum skor 7200. Responden diambil secara acak pada departemen 
produksi PT. Goodyear lndonesia dengan persentase sebesar 80% dari total 
karyawan tingkatan manajemen bawah sampai dengan manajemen atas. 

Dari hasil perhitungan chi-square hubungan antara tingkat efektifitas dan 
usia responden menandakan terdapat hubungan antara tingkat efektivitas 
dengan usia responden, begitu juga dengan masa kerja responden. Untuk 
perhitungan chi-square hubungan antara tingkat efektifitas dan jabatan 
responden tidak terdapat hubungan antara tingkat efektivitas dengan jabatan 
responden, begitu juga dengan pendidikan terakhir responden. 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektifitas organisasi di 
departemen produksi PT. Goodyear lndonesia adalah sebagai berikut : 

1 Lingkungan, suasana dan kepue?an kerja 
2. Hubungan karyawan 
3. Tugas dan tanggung jawab 
4. Komunikasi 
5. Adaptasi dan respon organisasi 
6. Kepribadian dan alat kerja karyawan 

Hal ini dapat dilihat dari nilai korelasi ranks spearman (Rs), dimana semua faktor- 
faktor di atas berhubungan searah dengan efektifitas organisasi di departemen 
produksi PT. Goodyear Indonesia. 



Secara umum, strategi atau kebijakan yang harus dijalankan untuk 
I 
I meningkatkan kondisi efektifitas organisasi di departemen produksi PT. 

Goodyear lndonesia ini adalah sebagai berikut : 
1. Kebiasaan bekerja yang didasarkan pada sistem dan prosedur yang ada 

Masih banyak yang perlu diperbaiki terutama mengenai kebiasaan bekerja 
I 

I 
para karyawan. Contohnya : beberapa sistem dikerjakan pada hari ini, 
akan tetapi dikemudian hari sistem tersebut tidak dijalankan dengan baik 

I dan benar. 
2. Sistem penghargaan dilakukan secara terbuka dan transparan 
3. Mengkoreksi efektifitas sistem yang telah ada 

Hal ini disebabkan karena beberapa sistem tidak dapat dikerjakan karena 
I adanya keterbatasan. Dimana sistem tersebut tidak mempunyai pengaruh 

langsung terhadap produktivitas dan kualitas barang yang dihasilkan 
sehingga menjadi beban bagi departemen produksi itu sendiri. 

4. Meningkatkan frekuensi audit 
Frekuensi audit harus ditingkatkan terutama follow up mengenai hasil 

I audit tersebut. Kelemahan yang mencolok adalah kurangnya follow up 
mengenai hasil audit yang telah dilakukan,.sehingga apabila dilakukan 
audit kembali akan didapatkan hasil yang sama (belum ada perbaikan). 

5. Manajemen secara aktif merespon keinginan serta keluhan para 
karyawan 

6. Keikutsertaan karyawan dalam setiap permasalahan dan membuat 
kelompok kerja untuk menyelesaikan masalah secara tuntas 

Secara khusus, didapatkan suatu hasil bahwa untuk karyawan dengan 
kriteria tertentu didapatkan kebijakan yang tertentu pula. Untuk karyawan dengan 
kriteria : 
I. Berusia muda (dibawah 40 tahun) dan belum berpengalaman (masa kerja 

dibawah 15 tahun) 
Kebijakan yang bisa secara langsung membuat efektivitas organisasi 
meningkat adalah sistem penghargaan yang dilakukan secara terbuka dan 
transparan. 

2. Berusia tua (diatas 40 tahun) dan berpengalaman (masa kerja diatas 15 
tahun) 
Kebijakan kebiasaan bekerja didasarkan pada sistem dan prosedur yang 
ada sangat cocok untuk kelompok ini. 

3. Berpendidikan dibawah S1 
Kebijakan yang cocok adalah manajemen secara aktif merespon 
keinginan dan keluhan para karyawan serta keikutsertaan karyawan 
dalam setiap penyelesaian suatu masalah. 

4. Berpendidikan S1 dan diatas S1 
Meningkatkan frekuensi audit adalah kebijakan yang tepat untuk kelompok 
ini. 

Perlu juga dilakukan penelitian hubungan antara efektifitas organisasi di 
departemen produksi PT. Goodyear lndonesia ini dengan produktifitas dan 
kualitas barang yang dihasilkan. Korelasi yang searah antara efektifitas 




