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1.1 Latar Belakang 

Pada tahun 1935, didirikan anak perusahaan Goodyear di lndonesia 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. Berlokasi di Bogor, Jawa earat, pabrik ini mempunyai luas tanah 

172.000 meter persegi. PT. Goodyear lndonesia yang berlokasi di Bogor ini 

merupakan bagian dari Goodyear di Akron, Ohio yang berdiri pada tahun 1898. 

Sampai dengan saat ini telah terdapat 72 anak perusahaan sejenis dengan 

PT. Goodyear lndonesia yang tersebar di seluruh dunia, dimana 33 diantaranya 

terdapat di Amerika Serikat dan sisanya sebanyak 39 pabrik berada di 27 negara 

di dunia. 

Struktur organisasi PT. Goodyear lndonesia di Bogor ini terbagi menjadi 4 

Direktur Utama dan 1 Presiden Direktur. 4 Direktur Utama tersebut adalah 

Direktur Keua~gan, Direktur Sales dar. Marketing, Direktur Supply dan Logistic, 

dan Direktur Produksi. Di tahun 2000, terjadi perubahan strukt,ur 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 dalamnya telah terdapat unsur produktifitas dan kualitas. 

Struktur organisasinya seperti terlihat pada Gambar 1. 

Pada dasarnya, seorang manajer business team dibantu oleh 5 orang 

staf, yaitu seorang auditor, dua orang production specialist, maintenance 

manager dan seorang training koordin~tor. 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 analisa dengan data-data yang ada. Dari 

data-data tersebut akan dibuat suatu sistem untuk memperbaiki keadaan, sistem 

tersebut diajarkan oleh training koordinator 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. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Goodyear Indonesia 
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Gambar 2. Konsep Business Team 
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Dalam pelaksanaan konsep ini, banyak sekali terjadi tumpang tindih 
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dalam ha1 pekerjaan. Sebagai contoh, seorang specialist bertindak dan diminta 

pertanggungjawabannya seperti seorang area manager begitu juga sebaliknya. 

Banyak celah lainnya yang harus segera diperbaiki, diantaranya adalah 

effektivitas kerja dari masing-masing karyawan. Pihak managemen melalui 

Departemen Sumber Daya Manusia berupaya melakukan pembenahan terutama 

pada kinerja karyawan untuk lebih efektif dan sesuai dengan tuntutan kerja yang 

ada. Tercapainya kinerja yang efektif diharapkan dapat menciptakan struktur 



organisasi yang memiliki kinerja tinggi guna mencapai visi dan misi perusahaan 

serta sesuai dengan pemenuhan tuntutan, harapan dan perubahan yang terjadi 

dari permintaan konsumen atau persaingan antar pabrik ban. 

1.2 ldentifikasi Masalah 

Untuk meningkatkan kinerja dari masing-masing karyawan, terbuka 

peluang bagi PT. Goodyear lndonesia Bogor untuk menata kembali efektivitas 

struktur organisasi produksinya. Dari diskusi yang ada, teridentifikasi beberapa 

masalah, yaitu : 

1. Struktur organisasi produksi baru (konsep Business Team) terutama pada 

peranan training coordinator, auditor, specialist dan area manager masih 

terdapat tumpang tindih, duplikasi d::il pelaksanaan tugas yang sama. 

2. Kinerja karyawan dengan struictur organisasi produksi ini belum berjalan 

sesuai dengan tuntutan serta harapan pihak manajemen perusahaan, karena 

para karyawan belum sepenuhnya memahami masing-masing peran pada 

struktur organisasi produksi ini 

I .3Rumusan Masalah 

Secara konseptual, struktur organisasi di departemen produksi PT. 

Goodyear lndonesia (konsep Business Team) merupakan suatu organisasi yang 

berdiri berdasarkan sistem-sistem yang terus berkembang, sehingga lingkungan 

dan suasana yang ada akan tetap terjaga serta timbul perbaikan terus menerus 



serta berkelanjutan. Berdasarkan pada latar belakang dan identifikasi masalah 

yang ada, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana efektivitas struktur organisasi produksi (konsep Business Team) 

terutama dalam menghadapi persaingan antar pabrik ban dan tuntutan yang 

ada 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap efektivitas struktur 

organisasi produksi ini 

3. Bagaimana strategi yang harus dilakukan agar struktur organisai produksi 

(konsep Business Team) ini menjadi lebih efektif dan effisien 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut : 

1. Menganalisis efektivitas struktur organisasi produksi (konsep Business Team) 

terutama dalam menghadapi persaingan antar pabrik ban dan tuntutan yang 

ada 

2. Menspesifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas struktur 

organisasi produksi ini 

3. Merumuskan strategi yang harus dilakukan atau ditetapkan agar struktur 

organisai produksi (konsep Business Team) ini menjadi lebih efektif dan 

effisien 



I .5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi PT. Goodyear Indonesia untuk 

menjawab tantangan yang ada pada jaman ini dan akan datang. Struktur 

organisasi menjadi lebih ramping dan flexible serta sesuai dengan kebutuhan 

dalam artian dapat menjawab tantangan sesuai dengan keadaan jaman 

sekarang serta mampu menjalankan mekanisme-mekanisme produksi yang ada 

dan lebih terkoordinir. 

1.6Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul "KAJIAN EFEKTlVlTAS 

STRUKTUR ORGANlSASl PADA DEPARTEMEN PRODUKSI Dl PT. 

GOODYEAR INDONESIA, BOGOR". Penelitian dibatasi pada efektivitas kerja 

karyawan dengan struktur organisasi produksi (konsep Business Team). 

Sedangkan data yang ada dibatasi dari responden karyawan PT. Goodyear 

lndonesia pada tingkat manajemen bawah (Area Manager) sampai dengan 

tingkatkan manajemen atas (Direktur Produksi). 




