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ABSTRACT 
 

 

In this era, mathematics has been applied to almost every field there is. 

Mathematics can be found and implemented in various things in life, including 

running a company. One of the companies that face these problems is PT Lautan 

Natural Krimerindo. Companies are usually faced with difficulties, for instance 

calculating the production capacity, analyzing the maximum profit, and 

substantially more. This study excursion program aims to study and analyze the 

mathematical concepts used by PT Lautan Natural Krimerindo to obtain results and 

analysis of these existing difficulties experienced by the company. This paper 

discusses the mathematical concepts and ideas that are being used by PT Lautan 

Natural Krimerindo to process data, calculate, and analyze their data. From the 

presentation delivered by the representative from PT Lautan Natural Krimerindo, 

research, literature review, and the unstructured interviews that have been 

conducted, the data concerning the amount of production capacity, the number of 

employees, and the proportions of the products manufactured by PT Lautan Natural 

Krimerindo were obtained. The data has then been analyzed and processed using 

mathematical concepts. Our methods involve sequence and series, linear 

programming, statistics, correlation analysis, and simple regression analysis. From 

analyzing and sorting out the data, we can deduce that there is a significant amount 

of mathematical concepts that are being implemented by PT Lautan Natural 

Krimerindo. The reason for this circumstance is that math can be applied to most 

fields. 

Keywords: number of employees, production capacity, proportions of the products, 

maximum profit, mathematical implementation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, penggunaan konsep 

matematika tidak hanya terbatas dalam lingkup pendidikan saja. Penggunaan 

matematika sudah berkembang sangat luas di berbagai bidang dan aspek 

kehidupan. Bahkan, tanpa disadari setiap detiknya manusia selalu dihadapkan 

dengan matematika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, matematika 

adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan prosedur 

operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan. 

Tentunya berdasarkan pengertian di atas, matematika tidak hanya sebatas teori 

saja, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.  

Di era yang semakin modern ini, banyak penerapan konsep matematika 

yang dapat dijumpai. Berbagai macam bidang akademik dan industri 

bergantung pada matematika untuk berkreasi dan berinovasi. Di bidang 

akademik, matematika berperan penting dalam pengembangan konsep dan teori 

baru sebuah riset ilmiah. Selain itu, abstraksi matematika juga mampu 

memberikan solusi terhadap masalah-masalah praktis yang pada gilirannya 

merangsang temuan-temuan baru dalam matematika itu sendiri. Sedangkan 

dalam industri, matematika berperan dalam mengidentifikasi permasalahan, 

membangun model matematika kuantitatif, menganalisis, menyelesaikan 

berbagai permasalahan, serta sangat berpotensi untuk menghasilkan produk 

dengan nilai ekonomis yang tinggi.  
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Matematika menjadi pondasi utama dalam bidang industri atau suatu 

perusahaan. Matematika memegang peranan krusial dan strategis dalam dunia 

industri diantaranya sebagai penyedia kerangka logis yang koheren dan juga 

sebagai bahasa universal untuk analisis, simulasi, optimasi, dan kontrol dari 

suatu proses industri. Seiring dengan berkembangnya zaman, peranan 

matematika semakin diperhitungkan dalam pengembangan yang efisien dari 

suatu teknologi dan produk industri. Matematika juga digunakan sebagai sarana 

yang sangat membantu dalam memahami dan mereduksi kompleksitas dari 

saling ketergantungan dalam ekonomi, melakukan prediksi, optimasi dan 

kontrol suatu sistem. Sejatinya, dengan mendorong kolaborasi inovatif antar 

bidang, penerapan metode matematika ini dapat memberikan keuntungan 

kompetitif dalam sebuah industri.  

Di dalam sebuah industri atau perusahaan, tidak sedikit persoalan yang 

muncul sehingga tentu membutuhkan kalkulasi yang tepat untuk 

menyelesaikannya. Hal ini juga diterapkan pada salah satu perusahaan, yaitu PT 

Lautan Natural Krimerindo. PT Lautan Natural Krimerindo adalah anak 

perusahaan dari PT Lautan Luas Tbk., yang merupakan perusahaan terdepan 

dalam bahan baku makanan dan minuman terutama di bidang spray dried dan 

premiks bubuk. Salah satu produk unggulan dari perusahaan ini adalah Ellenka 

FiberCreme.  

Selain itu, diperoleh beberapa data dari PT Lautan Natural Krimerindo 

yang dapat dikembangkan dengan model matematika. Data yang diperoleh 

antara lain volume produksi dalam kilogram (kg) per jam untuk tahun 2012 dan 
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2017, harga jual FiberCreme kemasan 168 gram dan 450 gram, jumlah 

karyawan tahun 2012 sampai dengan 2019, dan distribusi usia karyawan. Telah 

diketahui bahwa matematika berfungsi sebagai kunci utama pendorong 

pengembangan sains dan teknologi maupun pengembangan industri dalam 

menghadapi persaingan pasar global dan menciptakan inovasi dalam sebuah 

kolaborasi strategis. Oleh karena itu, penerapan konsep dasar matematika dalam 

perusahaan akan dianalisis dalam laporan ini dengan menggunakan data yang 

didapatkan dari PT Lautan Natural Krimerindo. Diharapkan melalui 

pendalaman konsep tersebut, data yang didapatkan dapat dianalisis dan 

dikembangkan menjadi lebih luas. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah laporan penelitian 

hasil studi ekskursi ini adalah: 

1. Apa saja konsep matematika yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

data dari PT Lautan Natural Krimerindo? 

2. Bagaimana penerapan matematika dalam penghitungan pendapatan 

maksimum penjualan FiberCreme? 

3. Bagaimana penerapan matematika dalam menentukan kapasitas produksi 

setiap tahunnya jika diketahui data kapasitas produksi untuk dua tahun? 

4. Bagaimana penerapan matematika dalam menyajikan data karyawan PT 

Lautan Natural Krimerindo? 

5. Bagaimana pengaruh peningkatan kapasitas produksi terhadap 

peningkatan tenaga kerja di PT Lautan Natural Krimerindo? 
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C. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari laporan penelitian hasil studi ekskursi di PT 

Lautan Natural Krimerindo adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui konsep matematika yang dapat diterapkan dalam 

pengembangan data PT Lautan Natural Krimerindo. 

2. Mengetahui penerapan matematika dalam penghitungan pendapatan 

maksimum penjualan FiberCreme. 

3. Mengetahui penerapan matematika dalam menentukan kapasitas produksi 

setiap tahunnya jika diketahui data kapasitas produksi untuk dua tahun. 

4. Mengetahui penerapan matematika dalam penyajian data karyawan PT 

Lautan Natural Krimerindo. 

5. Mengetahui hubungan antara peningkatan kapasitas produksi terhadap 

peningkatan tenaga kerja di PT Lautan Natural Krimerindo. 

D. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk pembuatan laporan ini 

adalah: 

1. Riset 

Riset dilakukan untuk mempersiapkan data-data yang digunakan 

untuk penyusunan laporan studi ekskursi ini. Data tersebut digunakan 

sebagai referensi dan panduan menyusun laporan penelitian. Teknik 

pengumpulan data ini dilaksanakan sebelum melakukan wawancara dan 

pembuatan laporan penelitian. Riset dilaksanakan terhadap PT Lautan 

Natural Krimerindo melalui laporan tahunan PT Lautan Luas Tbk. yang 
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merupakan pemegang saham terbesar atau pemilik PT Lautan Natural 

Krimerindo. 

2. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur 

karena tidak menggunakan pedoman wawancara yang disusun secara 

sistematis dan lengkap. Wawancara dilakukan dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan pada pihak PT Lautan Natural Krimerindo. 

Wawancara ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, 

tepatnya pukul 08.10 WIB – 11.10 WIB. Wawancara dilakukan secara 

virtual menggunakan media zoom meeting. 

3. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk memperdalam pengetahuan 

mengenai konsep dasar dari matematika yang akan diterapkan untuk 

menganalisis dan mengembangkan data yang telah didapatkan. Studi 

pustaka dilakukan melalui pembelajaran dengan guru bidang studi yang 

bersangkutan, mengeksplorasi kekurangan atau kelemahan dan 

mengelaborasi gagasan baru untuk dibuktikan atau dikembangkan, 

mengkaji informasi melalui literasi, serta mencari informasi yang relevan 

terhadap topik. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya 

ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.  
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

PT Lautan Natural Krimerindo atau yang biasa disingkat LNK (Ellenka) 

merupakan industri kimia yang bergerak di bidang pangan khususnya non-dairy 

creamer (NDC). PT Lautan Natural Krimerindo ini merupakan salah satu anak 

perusahaan dari PT Lautan Luas Tbk. (LTLS). Meskipun PT Lautan Natural 

Krimerindo bergerak di bidang pangan khususnya non-dairy creamer (NDC), PT 

Lautan Natural Krimerindo ini juga telah memproduksi beberapa produk lainnya 

seperti produk dairy creamer dan juga produk non-creamer melalui kesepakatan 

dengan perusahaan pangan lainnya.  

A. Sejarah Berdirinya PT Lautan Natural Krimerindo 

Dalam pendirian dan perkembangan PT Lautan Natural Krimerindo, 

terdapat beberapa peristiwa penting yang perlu diketahui. Berikut adalah rincian 

peristiwa penting perusahaan yang disunting dari situs web PT Lautan Natural 

Krimerindo: 

1. 23 April 2010 – Persetujuan dan pengesahan untuk mendirikan PT Lautan 

Natural Krimerindo (LNK) yang kemudian diperingati sebagai tanggal 

berdirinya perusahaan.  

2. 18 Januari 2011 – Peletakan batu pertama untuk mendirikan bangunan.  

3. 10 Juli 2012 – Produksi dalam jumlah besar (Mass Production) dan 

pengiriman perdana hasil produksi kepada pelanggan. 
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4. 25 Februari 2013 – Peresmian PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) yang 

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian 

Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Benny Wachjudi.  

5. 1 Juni 2015 – Pembukaan lahan untuk mendirikan Plant 2.  

6. 8 Agustus 2017 – Peluncuran produk FiberCreme dengan pasar eceran. 

Selain itu, setiap perusahaan pastinya tidak terlepas dari adanya sebuah 

logo. Logo dalam sebuah perusahaan adalah pembeda visual suatu perusahaan 

dengan perusahaan lain serta di dalam desain logo, tercerminkan visi dan misi 

dari perusahaan dan tentunya dari desain logo tersebut, setiap perusahaan 

memiliki ciri khas atau keunikan tersendiri. Berikut adalah logo dari PT Lautan 

Natural Krimerindo. 

 

Gambar 2.1 

Logo PT Lautan Natural Krimerindo 
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B. Visi dan Misi PT Lautan Natural Krimerindo 

Visi dan misi memiliki peran penting dalam mendirikan dan 

menjalankan suatu perusahaan. Dari visi dan misi, perusahaan dapat 

memetakan dan menetapkan tujuan pendirian perusahaan dan dapat membantu 

menggerakan suatu perusahaan menjadi bisnis sesuai yang diinginkan, atau 

bahkan dapat lebih sukses untuk kedepannya.  

PT Lautan Natural Krimerindo memiliki visi untuk “Menjadi 

perusahaan kelas dunia yang fokus dalam menciptakan nilai tambah untuk 

pelanggan dan pemegang saham.”  

Visi yang telah dibuat dan dirancang oleh PT Lautan Natural 

Krimerindo menegaskan bahwa mereka memiliki tujuan untuk menjadi 

perusahaan yang fokus dalam menciptakan nilai tambah untuk pelanggan dan 

para pemegang saham PT Lautan Natural Krimerindo. Dengan visi yang jelas 

dan memusatkan terhadap satu tujuan, PT Lautan Natural Krimerindo dapat 

berkembang dan mencapai visinya. 

PT Lautan Natural Krimerindo juga memiliki misi yang membantu 

mereka dalam mewujudkan visi dan menjalankan industrinya. Misi PT Lautan 

Natural Krimerindo adalah sebagai berikut: 

1. Memastikan terjadinya produktivitas di semua bidang untuk mencapai 

pertumbuhan perusahaan sehingga kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi. 

2. Fokus kepada riset dan pengembangan yang berkelanjutan untuk 

menciptakan diferensiasi produk yang mengacu kepada kebutuhan 

pelanggan.  
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3. Menjaga hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam 

hubungannya dengan pelanggan, lingkungan sekitar, karyawan, dan 

pemasok. 

4. Berpartisipasi secara aktif sebagai perusahaan yang menghasilkan produk- 

produk yang ramah lingkungan. 

Dengan adanya misi tersebut, PT Lautan Natural Krimerindo dapat 

berkembang menjadi perusahaan yang sukses dalam bidangnya. Hal  ini dapat 

dilihat dari produk yang telah dihasilkan dan prestasi yang sudah dicapai oleh 

PT Lautan Natural Krimerindo. Misi yang telah ditetapkan oleh PT Lautan 

Natural Krimerindo tidak hanya bertujuan untuk menyukseskan perusahaan 

sendiri, tetapi juga untuk kepuasan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.  

C. Struktur Organisasi PT Lautan Natural Krimerindo 

Setiap perusahaan tentunya sangat membutuhkan struktur organisasi 

yang jelas agar bisnisnya dapat berjalan dengan lancar. PT Lautan Natural 

Krimerindo juga memerlukan struktur yang jelas agar memiliki koordinasi yang 

baik dalam pembagian tugas dan dalam menjalankan sebuah perusahaan. PT 

Lautan Natural Krimerindo dipimpin oleh sebuah direktur yang membawahi 

sekretaris, Research & Development Division, Marketing Division, 

Promotional Review Committee Division, dan Finance and Accounting 

Division. Selain itu direktur juga bertanggung jawab atas Human Resource and 

General Affair Division, Quality Assurance Division, Health Safety 

Environment Division, dan Head Operational. Setiap divisi yang dibawahi oleh 

direktur memiliki tugasnya masing-masing dan juga bertanggung jawab atas 
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berbagai macam tugas sesuai dengan namanya yang sudah tertera. Head 

Operational membawahi Product Division, Maintenance Division, Utility 

Division, dan Quality Control Division. Selain dari yang sudah  dinyatakan, 

Head Operational juga bertanggung jawab atas Logistic Division, Production, 

Planning and Control Division, dan Engineering Division. Bagan struktur 

organisasi PT Lautan Natural Krimerindo dapat dilihat di bawah ini. 

 

Gambar 2.2 

Struktur Organisasi PT Lautan Natural Krimerindo  
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Konsep Matematika Untuk Pengembangan Data di PT Lautan Natural 

Krimerindo 

Menurut narasumber dari pihak PT Lautan Natural Krimerindo, 

matematika dalam perusahaannya diterapkan dalam menyelesaikan persoalan 

seperti menghitung modal, efisiensi penggunaan mesin, gaji karyawan, pajak, 

optimalisasi kapasitas gudang, kebutuhan tenaga kerja agar efektif dan efisien; 

pembuatan laporan keuangan atau pembukuan; merencanakan volume 

produksi; menganalisis tren masyarakat; dan masih banyak lagi.  

Berdasarkan data hasil studi ekskursi virtual dengan PT Lautan Natural 

Krimerindo yang telah didapat, terdapat beberapa konsep matematika yang 

dapat digunakan untuk menganalisis dan mengembangkan data tersebut. 

Materi-materi tersebut adalah program linear yang menggunakan varian data 

harga jual FiberCreme untuk mencari pendapatan maksimum, barisan dan deret 

yang menggunakan data kapasitas produksi tahun 2012 dan 2017 untuk mencari 

kapasitas produksi per tahun, statistika untuk menunjukkan data distribusi usia 

karyawan dengan menggunakan diagram lingkaran dan grafik, serta analisis 

korelasi dan regresi linear sederhana yang digunakan untuk menentukan 

pengaruh peningkatan volume produksi terhadap peningkatan tenaga kerja 

berdasarkan data kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja yang diperoleh. 
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B. Penerapan Matematika untuk Menghitung Pendapatan Maksimum 

Penjualan FiberCreme 

Salah satu produk unggulan dari PT Lautan Natural Krimerindo adalah 

Ellenka FiberCreme. Ellenka FiberCreme diproduksi dalam dua kemasan 

berbeda, yaitu 168 gram dan 450 gram. Harga jual di pasaran untuk kedua 

varian tersebut juga berbeda. Untuk mencari pendapatan maksimal dari hasil 

penjualan kedua varian FiberCreme tersebut, konsep yang digunakan adalah 

program linear. Program linear adalah suatu metode penentuan nilai optimum 

dari suatu persoalan linear. Nilai optimum (maksimum atau minimum) 

diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesain persoalan linear. Di 

dalam persoalan linear terdapat fungsi linear yang bisa disebut sebagai fungsi 

objektif. Persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear merupakan 

sistem pertidaksamaan linear. Penentuan nilai optimum dari suatu persoalan 

linear terdiri 2 jenis yaitu persoalan maksimum dan persoalan minimum. 

 

Tabel 3.1 

Persoalan Program Linear 

Pada penelitian ini, program linear digunakan untuk mencari 

pendapatan maksimum dari hasil penjualan dua varian Ellenka Fiber Creme 

https://www.studiobelajar.com/relasi-fungsi-komposisi-invers/
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yang dijual PT Lautan Natural Krimerindo. Kedua varian tersebut adalah 

Fibercreme dengan kemasan 168 gram dan 450 gram. Dalam 1 jam, pabrik 

dapat memproduksi 5700 kilogram krimer.  

Selain itu, FiberCreme kemasan 168 gram membutuhkan waktu 

produksi selama 4 detik dan dijual dengan harga Rp 24.850,00. Sedangkan, 

FiberCreme 450 gram diproduksi selama 10 detik dan dijual dengan harga Rp 

36.500,00. Dengan menggunakan program linear, pendapatan maksimum yang 

diperoleh PT Lautan Natural Krimerindo dari hasil produksi dan penjualan 

kedua produk tersebut dalam setiap jamnya dapat diketahui. Berikut langkah-

langkahnya: 

1. Menentukan X dan Y 

X: FiberCreme kemasan 168 gram 

Y: FiberCreme kemasan 450 gram 

2. Menentukan Fungsi Optimum 

Karena harga jual FiberCreme kemasan 168 gram adalah Rp 

24.850,00 dan kemasan 450 gram adalah Rp 36.500,00, maka fungsi 

optimum untuk mencari pendapatan maksimum adalah: 

f(x,y) = 24850 x + 36500 y 

3. Menentukan Persamaan Linear 

Berikut adalah berat FiberCreme dalam kemasan 168 gram 

dan 450 gram yang dikonversikan ke dalam kilogram menjadi 0,168 

kg dan 0,45 kg. Kapasitas maksimal mesin di pabrik FiberCreme 

adalah 5700 kg per jam. Maka, produksi dari FiberCreme 0,168 kg 
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dan 0,45 kg tidak boleh melebihi 5700 kg per jam. Jika dibuat 

menjadi pertidaksamaan, akan menjadi seperti berikut ini: 

0,168 x + 0,45 y ≤ 5700  dengan x ≥ 0 dan y ≥ 0 

Selain itu, diketahui informasi waktu produksi FiberCreme 

168 gram dan 450 gram berturut-turut adalah 4 detik dan 10 detik. 

Maka, jumlah waktu produksi kedua produk tersebut tidak boleh 

melebihi 3600 detik atau satu jam karena kapasitas produksi yang 

digunakan adalah dalam satu jam. Jika dibuat menjadi 

pertidaksamaan, akan menjadi pertidaksamaan berikut ini: 

4 x + 10 y ≤ 3600 dengan x ≥ 0 dan y ≥ 0 

Kedua persamaan tersebut akan digunakan untuk mencari 

titik maksimum dan minimum. 

4. Membuat Grafik dan Menentukan Titik Potong 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Grafik Program Linear dari Jarak Jauh 
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Gambar 3.2 

Grafik Program Linear dari Jarak Dekat 

Keterangan: 

Garis Biru: 4 x + 10 y ≤ 3600 

Garis Merah: 0,168 x + 0,45 y ≤ 5700  

Garis Ungu:  y ≥ 0 

Garis Hijau: x ≥ 0 

 Titik Potong: 

 0,168 x + 0,45 y = 5700 |x100|  

 4 x + 10 y = 3600   |x42| 

  168 x + 450 y = 5700000 

 168 x + 420 y = 151200     - 

  30 y = 5548800 

        x  = 184960 

 4(184960) + 10 y = 3600 

 739840 + 10 y = 3600 
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 10 y = -736240 

       y = -736240 

 (x,y) = (184960, -736240) (tidak memenuhi syarat y ≥ 0) 

5. Menentukan Nilai Optimum 

f(900,0) = 24850(900) + 36500(0) = Rp. 22.365.000,00 

f(0,360) = 24850(0) + 36500(360) = Rp. 13.140.000,00 

 Setelah nilai optimum diperoleh, dapat disimpulkan bahwa PT 

Lautan Natural Krimerindo dapat memproduksi 900 buah FiberCreme 

kemasan 168 gram untuk memperoleh pendapatan maksimum dalam waktu 

1 jam, yaitu Rp 22.365.000,00. Namun, pada kenyataannya, masih banyak 

faktor selain keuntungan yang menjadi pertimbangan PT Lautan Natural 

Krimerindo untuk menjual FiberCreme kemasan 450 gram. Faktor tersebut 

dapat berupa minat masyarakat atau konsumen, kebutuhan promosi, dan 

masih banyak lagi. 

C. Penerapan Matematika untuk Menentukan Kapasitas Produksi Setiap 

Tahunnya Jika Diketahui Data Kapasitas Produksi Untuk Dua Tahun 

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Ares Chandra, bagian 

produksi PT Lautan Natural Krimerindo, didapatkan data kapasitas produksi 

dalam kilogram (kg) setiap jam untuk tahun 2012 dan 2017. Konsep barisan dan 

deret dapat diterapkan untuk memenuhi data setiap tahunnya. Barisan adalah 

suatu urutan bilangan dari kiri ke kanan yang mempunyai pola atau aturan 

tertentu, sedangkan deret adalah suatu penjumlahan dari anggota-anggota 

sebuah barisan. Barisan aritmatika adalah baris yang nilai setiap sukunya 
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didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan suatu 

bilangan. Selisih atau beda antara nilai suku-suku selalu sama yaitu b dan nilai 

suku pertama dilambangkan dengan a.  

Untuk mengetahui nilai suku ke-n dari suatu barisan aritmatika dapat 

dihitung dengan rumus berikut. 

𝑼𝒏 = 𝒂 + (𝒏 − 𝟏)𝒃 

Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke-n barisan aritmatika 

dapat dihitung dengan rumus berikut. 

𝑺𝒏 =
𝒏

𝟐
(𝒂 + 𝑼𝒏) 

atau jika disubstitusikan menjadi: 

𝑺𝒏 =
𝒏

𝟐
{𝒂 + (𝒂 + (𝒏 − 𝟏)𝒃} 

𝑺𝒏 =
𝒏

𝟐
{𝟐𝒂 + (𝒏 − 𝟏)𝒃} 

Konsep barisan dan deret diterapkan untuk mencari data kapasitas 

produksi setiap tahunnya dengan jumlah kapasitas produksi pada tahun 2012 

sebagai 𝑈1 (suku pertama) dan jumlah kapasitas produksi pada tahun 2017 

sebagai 𝑈6 (suku ke-6). Berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan, 

didapatkan hasil sebagai berikut. 

Tahun Suku ke- (U) Kapasitas Produksi (Kg/jam) 

2012 1 3500 

2013 2 3940 

2014 3 4380 
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2015 4 4820 

2016 5 5260 

2017 6 5700 

2018 7 6140 

2019 8 6580 

Tabel 3.2 

Kapasitas Produksi per Tahun 

Berdasarkan tabel yang di atas, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan 

yang signifikan pada kapasitas produksi, sesuai dengan pernyataan pihak PT 

Lautan Natural Krimerindo.  

D. Penerapan Matematika dalam Penyajian Data Karyawan PT Lautan 

Natural Krimerindo 

Setelah melakukan riset dan wawancara, didapatkan berbagai macam 

data dari PT Lautan Natural Krimerindo. Konsep statistika digunakan untuk 

menyajikan data yang didapat agar memudahkan pembacaan dan analisis. 

Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mengumpulkan data dalam 

bentuk angka, tabel, ataupun diagram yang menggambarkan data yang 

berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Meskipun mirip, statistika berbeda 

dengan statistik. Statistik adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari 

cara-cara atau metode pengumpulan, penyajian, analisis, interpretasi dan 

pengambilan kesimpulan dari suatu data, sehingga data tersebut dapat 

memberikan pengertian atau makna tertentu. 
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Statistika dan statistik akan diterapkan dalam penulisan laporan 

penelitian ini dalam bentuk penyajian data. Data yang akan disajikan adalah 

data jumlah karyawan, sebaran usia karyawan, dan kapasitas produksi. Data 

tersebut akan disajikan dalam bentuk grafik dan diagram lingkaran. 

Dari riset yang telah dilakukan terhadap PT Lautan Natural Krimerindo 

melalui laporan tahunan PT Lautan Luas Tbk.. yang merupakan pemegang 

saham terbesar atau pemilik PT Lautan Natural Krimerindo, didapatkan data 

jumlah karyawan dari tahun 2012-2019. Dari sekian banyak karyawan, pihak 

PT Lautan Natural Krimerindo menyatakan sebaran usia karyawan perusahaan 

mereka, yang dinyatakan dalam diagram lingkaran di bawah ini. 

Gambar 3.3 

Diagram Sebaran Usia Karyawan PT Lautan Natural Krimerindo 

Dari jumlah karyawan yang diketahui, 54% dari karyawan PT Lautan 

Natural Krimerindo adalah generasi milenial atau generasi Y, 39% merupakan 

generasi Z, dan 7% sisanya merupakan bagian dari generasi X. Generasi Z 

merupakan generasi termuda, yaitu mereka yang lahir dalam rentang tahun 1998 
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sampai 2010. Generasi milenial atau generasi Y adalah mereka yang lahir antara 

tahun 1980 hingga 1995. Yang terakhir, generasi X merupakan generasi tertua 

yang bekerja di PT Lautan Natural Krimerindo, yaitu mereka yang lahir antara 

tahun 1965-1980. 

Selain itu, dari kegiatan wawancara yang telah dilakukan dengan 

narasumber pihak PT Lautan Natural Krimerindo, didapatkan beberapa 

informasi mengenai kapasitas produksi dalam kilogram per jam untuk tahun 

2012 dan 2017. Setelah itu, konsep barisan dan deret (telah dijelaskan pada 

pokok bahasan barisan dan deret) diterapkan untuk mencari kapasitas produksi 

tahun 2013-2016 dan 2018-2019. Untuk melihat kemungkinan adanya 

hubungan antara data kapasitas produksi dan jumlah karyawan PT Lautan 

Natural Krimerindo, data tersebut disajikan dan dibandingkan dalam grafik di 

bawah ini. 

Gambar 3.4 

Grafik Perbandingan Jumlah Karyawan dengan Kapasitas Produksi 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kedua grafik, grafik 

jumlah karyawan dan grafik kapasitas produksi, menunjukkan garis yang 
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cenderung naik ke kanan atas (gradien positif). Hal ini menunjukkan 

kemungkinan adanya pengaruh positif (korelasi positif) antara kedua data.  

E. Pengaruh Peningkatan Kapasitas Produksi Terhadap Peningkatan 

Tenaga Kerja di PT Lautan Natural Krimerindo 

1. Variabel 

Setelah menduga kemungkinan adanya pengaruh positif (korelasi 

positif) antara data kapasitas produksi dan jumlah tenaga kerja atau 

karyawan, pengaruh peningkatan volume produksi terhadap peningkatan 

jumlah karyawan akan dianalisis. Sebelum itu, variabel yang akan 

digunakan harus terlebih dahulu ditentukan. Variabel adalah objek yang 

difokuskan dalam penelitian yang bersifat abstrak atau real dan dapat 

berubah-ubah. 

a. Variabel Independen 

Variabel independen adalah variabel yang tidak dipengaruhi 

oleh variabel lain, tetapi justru memengaruhi variabel lain. Variabel 

independen disebut juga variabel bebas. Umumnya, variabel 

independen diubah-ubah untuk mengetahui hubungannya dengan 

variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel independen (X) yang 

digunakan adalah kapasitas produksi dalam kilogram (Kg) per jam, PT 

Lautan Natural Krimerindo. Data kapasitas produksi didapatkan melalui 

wawancara dengan Bapak Ares Chandra dari bagian produksi PT 

Lautan Natural Krimerindo. Data tersebut kemudian dikembangkan 

dengan menerapkan konsep barisan dan deret. 
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b. Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah variabel yang sangat mudah 

terpengaruh oleh variabel lain. Variabel dependen disebut juga variabel 

terikat. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah 

jumlah tenaga kerja per tahun dari tahun 2012 hingga 2019. Data jumlah 

tenaga kerja didapatkan dari laporan tahunan PT Lautan Luas Tbk. yang 

merupakan pemegang saham terbesar atau pemilik PT Lautan Natural 

Krimerindo.  

2. Analisis Korelasi 

Untuk mengidentifikasi kuatnya hubungan antar variabel bebas dan 

terikat yang telah ditentukan, konsep yang dapat diterapkan adalah analisis 

korelasi. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistika yang 

digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat 

kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada 

variabel satu akan diikuti oleh perubahan pada variabel lain secara teratur 

dengan arah yang sama (korelasi positif) atau berlawanan (korelasi negatif). 

Kekuatan korelasi dapat dinyatakan dengan koefisien korelasi. 

Koefisien korelasi yang umum digunakan adalah koefisien korelasi 

momen-produk Pearson. Data yang ada dapat langsung digunakan tanpa 

harus dimodifikasi. Koefisien korelasi tersebut dapat dinyatakan dengan: 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋) (∑ 𝑌)

√[𝑛 ∑(𝑋)2 − (∑ 𝑋)
2
] [𝑛 ∑(𝑌)2 − (∑ 𝑌)

2
]
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Keterangan: 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah data 

X = variabel independen (kapasitas produksi kg/jam) 

Y = variabel dependen (jumlah karyawan) 

Koefisien korelasi berkisar antara 1 sampai -1. Nilai semakin 

mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. 

Sebaliknya, nilai mendekati 0 berarti hubungan antara dua variabel semakin 

lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah (X naik, Y naik), 

sementara nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik, Y turun). 

Kuatnya korelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Koefisien Hubungan 

0,00 - 0,1999  Sangat rendah 

0,20 - 0,3999 Rendah 

0,40 - 0,5999 Sedang 

0,60 - 0,7999 Kuat 

0,80 - 1,000 Sangat kuat 

Tabel 3.3 

Hubungan Koefisien Korelasi 
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Karena pada grafik perbandingan jumlah karyawan dan kapasitas 

produksi terdapat kesamaan pada kedua garis yaitu bergradien positif, 

dilakukan penghitungan korelasi antara kedua variabel. Berdasarkan 

penghitungan yang telah dilakukan, korelasi antara data variabel 

independen kapasitas produksi dengan variabel dependen jumlah tenaga 

kerja berada di angka 0,99. Angka tersebut menggambarkan adanya 

hubungan yang sangat kuat antara variabel independen kapasitas produksi 

dengan variabel dependen jumlah tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena 

salah satu faktor produksi yang sangat penting adalah sumber daya manusia 

atau tenaga kerja. 

3.   Uji Ketepatan Model 

Sebelum melakukan analisis regresi, diperlukan uji ketepatan 

model. Jika model signifikan maka model bisa digunakan, sebaliknya jika 

non/tidak signifikan maka model regresi tidak bisa digunakan. Uji yang 

dilakukan untuk mengetahui ketepatan model adalah dengan menggunakan 

uji parsial (Uji t), dan melihat besarnya koefisien determinasi (𝑅2) 

a.    Uji t 

Uji t merupakan sebuah metode tes statistik yang berfungsi 

untuk menguji kebenaran hipotesis nihil yang menyatakan tidak adanya 

perbedaan signifikan antara dua buah mean sampel yang diambil secara 

acak dari suatu populasi tertentu. Secara singkat, uji t adalah pengujian 

koefisien regresi linear secara individual untuk mengetahui kemampuan 

dari masing-masing variabel independen dalam memengaruhi variabel 
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dependen. Kriteria untuk menyatakan adanya pengaruh antar variabel 

adalah sebagai berikut: 

1) Jika |t hitung| ≤ t tabel maka variabel tidak berpengaruh secara 

signifikan. 

2) Jika |t hitung| > t tabel maka variabel berpengaruh secara signifikan. 

Nilai t hitung dimutlakkan karena tanda negatif hanya 

menyatakan kesebandingan pengaruh variabel tersebut terhadap 

variabel dependen. Untuk menentukan t tabel, diperlukan degree of 

freedom (df) atau derajat kebebasan, dan taraf signifikansi atau 𝛼. Pada 

uji hipotesis model regresi, nilai df dihitung dengan n-k dimana n adalah 

jumlah data dan k adalah jumlah variabel. Setelah menentukan df dan 𝛼, 

nilai t tabel dapat dilihat di tabel distribusi t.  

Setelah menentukan t tabel, t hitung harus ditentukan agar dapat 

melakukan uji t atau uji parsial. Untuk memperoleh t hitung, rumus yang 

dapat digunakan adalah sebagai berikut: 

𝒕 =
𝒓√𝒏 − 𝟐

√𝟏 − 𝒓𝟐
 

Keterangan: 

t = nilai t hitung 

r = koefisien korelasi 

n = jumlah data 

Karena penelitian ini menggunakan 2 variabel dan 8 jumlah data, 

maka df yang digunakan adalah 6 dan 𝛼 0,05. Dengan data tersebut, 

didapatkan t tabel sebesar 1,943. Sedangkan, setelah melakukan 
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penghitungan, t hitung dari variabel bebas kapasitas produksi adalah 

17,542. Dengan demikian, nilai t hitung (17,542) lebih besar dari nilai t 

tabel (1,943). Karena syarat uji t telah dipenuhi, dapat disimpulkan 

bahwa variabel bebas memberi pengaruh signifikan pada variabel 

terikat. 

b.   Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (𝑅2) merupakan cara untuk mengukur 

ketepatan suatu garis regresi. Menurut Sudjana, koefisien determinasi 

adalah angka yang menunjukkan besarnya derajat kemampuan 

menerangkan variabel independen terhadap variabel dependen dari 

model regresi tersebut. Secara sederhana koefisien determinasi dihitung 

dengan mengkuadratkan koefisien korelasi (r) yang telah ditentukan 

sebelumnya.  

Setelah melakukan penghitungan, ditemukan koefisien 

determinasi pada model ini adalah 0,980874112754141 atau 98% yang 

artinya peningkatan volume produksi memengaruhi peningkatan jumlah 

tenaga kerja sebanyak 98%, sedangkan 2% sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain di luar penelitian ini. 

4.  Analisis Regresi Linear 

Setelah mengetahui kuatnya pengaruh dan kelayakan model 

matematika yang digunakan, peningkatan volume produksi memengaruhi 

jumlah tenaga kerja akan dianalisis dengan menggunakan konsep analisis 

regresi linear sederhana. Regresi linear adalah sarana pendekatan untuk 
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menggambarkan hubungan antara variabel dependen (Y) dengan variabel 

independen (X) untuk kemudian digunakan sebagai dasar melakukan 

prediksi menggunakan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Secara 

umum, regresi linear dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu regresi 

linear sederhana dengan satu variabel independen dan satu variabel 

dependen, serta regresi linear berganda dengan beberapa variabel 

independen dan satu variabel dependen. Analisis regresi linear merupakan 

metode statistika yang paling jamak digunakan dalam penelitian-penelitian. 

Secara umum, persaman regresi linear dapat dituliskan sebagai: 

𝒀 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + ⋯ + 𝜷𝒏𝑿𝒏 + 𝜺 

Keterangan: 

Y   = variabel dependen 

𝛽
0
   = intercept/konstanta 

𝛽
1,2,...,𝑛

= koefisien regresi 

 𝜀  = error 

Untuk menentukan nilai intercept atau konstanta dan koefisien 

regresi, dapat digunakan rumus berikut ini: 

𝜷𝟎 =
∑ 𝒀(∑ 𝑿)𝟐 − (∑ 𝑿)(∑ 𝒀)

𝒏 ∑ 𝑿𝟐 − (∑ 𝑿)𝟐
 

𝜷𝟏 =
𝒏 ∑ 𝑿𝒀 − (∑ 𝑿)(∑ 𝑿𝒀)

𝒏 ∑ 𝑿𝟐 − (∑ 𝑿)𝟐
 

Pada penelitian ini, analisis regresi linear yang digunakan adalah 

analisis regresi linear sederhana, karena variabel bebas yang digunakan 
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hanya satu. Data yang akan digunakan untuk analisis regresi linear 

sederhana terdapat pada tabel berikut ini: 

Tahun Kapasitas Produksi (X) Jumlah Karyawan (Y) 

2012 3500 122 

2013 3940 161 

2014 4380 201 

2015 4820 218 

2016 5260 288 

2017 5700 340 

2018 6140 388 

2019 6580 395 

Tabel 3.4 

Data Kapasitas Produksi dan Jumlah Karyawan 

Berdasarkan penghitungan yang sudah dilakukan dengan menggunakan 

data di atas, didapatkan harga intercept atau konstanta sebesar -217,648 dan harga 

koefisien regresi sebesar 0,0956. Dengan perolehan nilai tersebut, pengaruh 

peningkatan volume produksi terhadap peningkatan tenaga kerja dapat 

digambarkan secara matematis melalui persamaan berikut ini: 

𝒚 =  −𝟐𝟏𝟕, 𝟔𝟒𝟖 + 𝟎, 𝟎𝟗𝟓𝟔𝒙 

Persamaan tersebut menggambarkan bahwa kenaikan volume produksi 

sebanyak 1 kilogram (kg) per jam akan memicu peningkatan jumlah tenaga kerja 

sebanyak 0,0956 orang. Jika dibulatkan, kenaikan volume produksi sebanyak 1000 
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kilogram (kg) per jam akan memicu peningkatan jumlah tenaga kerja sebanyak 95 

orang. Intercept atau konstanta dalam persamaan tersebut menyatakan jumlah 

tenaga kerja PT Lautan Natural Krimerindo apabila variabel bebasnya bernilai nol 

(0).  
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

berbagai macam konsep matematika dapat diterapkan untuk mengembangkan 

data yang didapatkan dari PT Lautan Natural Krimerindo. Penerapan konsep 

matematika dalam sebuah perusahaan membuktikan bahwa kemajuan ilmu 

pengetahuan dan penggunaan matematika sangat memudahkan dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan dalam perusahaan. Dengan menerapkan 

matematika, segala sesuatu dapat dihitung dan dianalisis, tidak hanya 

diasumsikan. Konsep matematika yang penerapannya dibahas dalam laporan ini 

diantaranya: program linear, barisan dan deret, statistika, analisis korelasi, serta 

analisis regresi linear sederhana.  

 Konsep program linear diterapkan untuk mencari pendapatan 

maksimum yang diperoleh PT Lautan Natural Krimerindo. Setelah perhitungan 

dilakukan, pendapatan maksimum yang dapat diperoleh PT Lautan Natural 

Krimerindo adalah Rp 22.365.000,00 dengan menjual 900 buah FiberCreme 

kemasan 168 gram. Namun, pada kenyataannya, masih banyak faktor selain 

pendapatan atau keuntungan yang menjadi pertimbangan PT Lautan Natural 

Krimerindo untuk menjual FiberCreme kemasan 450 gram.  

Barisan dan deret matematika digunakan untuk menganalisis data 

kapasitas produksi setiap tahunnya. Dari hasil penghitungan yang telah 
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dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya, produksi krimer di PT 

Lautan Natural Krimerindo meningkat sebesar 440 kilogram per jam. 

Selain itu, statistika digunakan untuk menggambarkan sebaran usia 

karyawan, jumlah karyawan dan kapasitas produksi. Dari hasil statistik yang 

telah dimodelkan dalam bentuk grafik, garis jumlah karyawan dan kapasitas 

produksi memiliki gradien positif. Melihat adanya keterkaitan tersebut, analisis 

korelasi digunakan untuk mengidentifikasi kuatnya hubungan antar variabel 

bebas kapasitas produksi dan variabel terikat jumlah tenaga kerja.  

Adapun, analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menganalisis 

hubungan antara peningkatan volume produksi dengan peningkatan jumlah 

tenaga kerja. Berdasarkan analisis dan perhitungan yang telah dilakukan, 

peningkatan volume produksi berpengaruh terhadap tenaga kerja dimana setiap 

1000 kg volume produksi akan memicu peningkatan tenaga kerja di PT Lautan 

Natural Krimerindo sebanyak 95 orang. 

B. Saran 

Dari hasil observasi dan analisis data PT Lautan Natural Krimerindo 

yang sudah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan 

oleh perusahaan. 

1. Pada masa pandemi Covid-19 ini, produk-produk yang memiliki nilai bagi 

kehidupan dan kesehatan semakin dipandang oleh masyarakat. Produk 

kesehatan seperti makanan sehat maupun minuman sehat yang kaya akan 

gizi dan memiliki cita rasa unik adalah hal yang sangat diminati oleh 

konsumen. Dengan meningkatnya permintaan konsumen untuk makanan 
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dan minuman yang lebih sehat, perusahaan sebaiknya menambahkan varian 

produk seperti FiberCreme dengan berbagai kandungan khasiat dan variasi 

rasa yang berbeda. Hal ini dapat memperluas pasar, karena peminatan pasar 

terhadap produk meningkat. Meningkatnya volume penjualan juga akan 

berdampak pada pertambahan lapangan kerja bagi masyarakat. 

2. Perusahaan perlu meninjau kembali rasio mesin (kapasitas produksi) 

dengan tenaga kerja. Dengan kapasitas produksi yang cukup besar namun 

jumlah karyawan yang tergolong sedikit serta dibagi ke dalam beberapa 

shift dapat berdampak pada kemungkinan terjadinya kekurangan atau 

kelemahan dalam hal penanganan produk jadi setelah keluar dari ruang 

produksi. 

3. Produk dari PT Lautan Natural Krimerindo yaitu FiberCreme masih kurang 

populer di kalangan masyarakat. Perusahaan dapat lebih mensosialisasikan 

keunggulan atau kelebihan dari produk-produknya, agar masyarakat lebih 

mengetahui khasiat dan kegunaan dari FiberCreme. Produk krimer yang 

dijual oleh PT Lautan Natural Krimerindo ini, memiliki berbagai macam 

manfaat yang menguntungkan bagi konsumennya. Salah satunya, orang 

yang menjalani diet, karena FiberCreme memiliki kandungan serat yang 

tinggi dan dapat membantu proses pencernaan. Dengan sosialisasi produk 

yang menyeluruh, penjualan FiberCreme dapat meningkat dan mendapat 

peminat dari berbagai kalangan.   
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 

Pelaksanaan studi ekskursi virtual di PT Lautan Natural Krimerindo pada hari 

Selasa, 16 Februari 2021. 

 

 

Lampiran 2 

Penjelasan proses produksi krimer di PT Lautan Natural Krimerindo 
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Lampiran 3 

Bangunan PT Lautan Natural Krimerindo yang berlokasi di Mojosari, Mojokerto, 

Jawa Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

Kelompok studi ekskursi Matematika XI MIPA 1 saat melakukan konsultasi dan 

bimbingan penyusunan laporan pada hari Rabu, 24 Februari 2021 dengan guru 

bidang studi matematika, Ibu Patricia Lilik Indriyani, S. Pd. 
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Lampiran 5 

Tabel Distribusi T yang digunakan untuk menentukan nilai t tabel pada uji parsial. 

 



37 

 

 

Lampiran 6 

Grafik persamaan regresi linear sederhana 

 

 

 

 

 

 




