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ABSTRAK 

 

“ Menentukan Kebutuhan Karyawan di Departemen Quality Control 

Dengan Pendekatan Metode Work Load Analysis di PT mayora indah TBK ” 

   PT. Mayora Indah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak sebagai 

produsen penghasil makanan  dan minuman siap saji di Indonesia. Biskuit adalah 

produk utama perusahaan ini. Bermula dari produk biskuit,  PT Mayora Indah bisa 

berkembang menjadi perusahaan besar hingga sekarang tentu tidak lepas sangkut 

pautnya dengan pelayanan dan kualitas yang diberikan oleh mereka sejak 

dulu.masalah yang timbul pada perusahaan PT. Mayora Indah yaitu bagaimana 

perencanaan kebutuhan karyawan di departemen Quality Control pada PT. 

Mayora indah berdasarkan analisis beban kerja untuk bisa mencapai kinerja yang 

optimal dan jumlah kerja yang efisien dengan metode Analisa Beban Kerja (Work 

Load analysis).Pengumpulan data primer mengenai karyawan diperoleh melalui 

metode work sampling yaitu pengamatan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh 

karyawan selama jam kerja dengan jarak waktu pengamatan setiap sepuluh menit. 

Pengamatan dilakukan selama 8 jam waktu kerja selama 1 minggu untuk masing - 

masing unit bagian QC Field. Aktifitas yang diamati dalam penelitian 

menggunakan work sampling dan dilakukan pendataan lamanya masing – masing 

aktivitas tersebut.Metode perhitungan kebutuhan tenaga kerja yang digunakan 

yaitu perhitungan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja dengan 

pendekatan tugas per tugas jabatan.Berdasarkan data hasil pengolahan dan 

pembahasan dari penelitian yang telah disajikan penulis di atas, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa kondisi tenaga kerja di departemen Quality Control 

khususnya pada QC Field masih terdapat ketidaksesuaian tenaga kerja yaitu 

kondisi overload. 

Kata Kunci : Work Load analysis,beban kerja  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

            Di era globalisasi saat ini, dunia industri memegang peranan yang sangat 

penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Perkembangan industrialisasi dan 

inovasi teknologi yang semakin berkembang pesat tiap waktu mendorong semua 

perusahaan untuk menjadi lebih kompetitif dalam mengahadapi persaingan yang 

semakin ketat dalam era globalisasi saat ini. Dalam situasi seperti ini, perusahaan 

dituntut agar dapat menjalankan perannya lebih baik lagi dalam mencapai tujuan 

dan mecapai target kinerja perusahaan yang dinginkan secara optimal. 

Selain penggunaan teknologi yang modern, perusahaan juga harus 

memperhatikan pengelolaan dan pengkoordinasian sumber daya manusia yang 

lebih baik lagi agar terjalin hubungan yang sinergi dan dan seimbang antara pihak 

karyawan dan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor 

penting dalam menunjang jalannya organisasi perusahaan, karena kualitas dari 

organisasi itu sendiri bergantung pada kualitas sumber daya manusianya itu 

sendiri.  . 

Menjalankan tuntutan tugas merupakan salah satu bagian dari aspek beban 

kerja mental. Beban kerja dapat berupa tuntutan tugas atau pekerjaan, organisasi 

dan lingkungan kerja.  Jika kemapuan pekerja lebih tinggi daripada tuntutan 

pekerjaan, maka akan muncul perasaan bosan. Sebaliknya, jika kemampuan 

pekerja lebih rendah dari tuntutan pekerjaan, maka akan muncul kelelahan yang 

berlebih dan tentu saja meyebabkan keadaan strees kepada pekerja itu sendiri.. 
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PT. Mayora Indah merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

sebagai produsen penghasil makanan  dan minuman siap saji di Indonesia. Biskuit 

adalah produk utama perusahaan ini. Bermula dari produk biskuit,  PT Mayora 

Indah bisa berkembang menjadi perusahaan besar hingga sekarang tentu tidak 

lepas sangkut pautnya dengan pelayanan dan kualitas yang diberikan oleh mereka 

sejak dulu. Konsistensi Kualitas produk dan pelayanan adalah hal yang menjadi 

prioritas utama untuk dapat menarik pelanggan dalam menikmati produk mereka. 

Dalam menjalankan dan menjaga kualitas produknya, maka perusahan ini pun 

juga harus bisa menjaga stabilitas tenaga kerjanya agar dapat bekerja secara 

optimal dalam menjalankan proses produksi sehingga kualitas produk yang 

dihasilkan tetap terjaga. 

Dengan perubahan lingkungan yang pesat dan seringkali untuk sulit 

diprediksi menyebabkan setiap perusahaan mempunyai 2 tantangan. Disatu pihak 

perusahaan di harapkan mampu menciptakan keteraturan agar dapat memprediksi 

perubahan lingkungan, sedangkan di pihak lain diharapkan tanggap pada 

perubahan lingkungan gara mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. 

Pengaturan karyawan dan SDM sangatlah penting, oleh karena itu pengaturan dan 

anilisis  Beban Kerja SDM  pada PT Mayora Indah sangatlah diperlukan, agar 

pencapaian target yang dinginkan perusahaan tercapai dengan baik. Karena hal itu  

peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Menentukan kebutuhan 

Karyawan Di Departemen Quality Control dengan pendekatan metode work load 

analysis di PT. Mayora Indah Tbk ” 
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1.2 Rumusan masalah 

Adapun rumusan  masalah yang timbul pada perusahaan PT. Mayora Indah 

yaitu bagaimana perencanaan kebutuhan karyawan di departemen Quality Control 

pada PT. Mayora indah berdasarkan analisis beban kerja untuk bisa mencapai 

kinerja yang optimal dan jumlah kerja yang efisien dengan metode Analisa Beban 

Kerja (Work Load analysis). 

1.3 Batasan Masalah 

Agar proses penelitian ini tidak meluas cakupannya dan tidak mengalami 

kerancuan dalam pembahasannya. Maka dari itu  penulis menyusun beberapa 

batasan masalah dalam pembuatan penelitian ini, Antara lain: 

1. Acuan dalam pengukuran beban kerja adalah deskripsi kerja (job 

description) yang diberikan oleh pihak manajemen PT. Mayora indah. 

2. Biaya tenaga kerja tidak menjadi pembahasan dalam penentuan jumlah 

karyawan yang optimal. 

3. Perhitungan beban kerja dilakukan di departemen Quality Control PT. 

Mayora indah dan difokuskan pada QC Field. 

4. Metode perhitungan beban kerja menggunakan pendekatan tugas perjabatan 

sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

KEP/75/M.PAN/7/2004 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Mengetahui beban kerja karyawan di Departemen Quality Control pada PT. 

Mayora Indah. 

2. Mengetahui jumlah karyawan yang efektif di Departemen Quality Control 

pada PT. Mayora Indah. 

3. Mengetahui standar beban kerja yang belum optimal pada Departemen 

Quality Control di PT. Mayora Indah. 

 

1.5 Metode penulisan 

      Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan 

menggunakan deskripsi sistematis yaitu berupa paparan yang langsung didapatkan 

oleh penulis saat praktik dengan membandingkan kesesuaian antara teori dan 

pengamatan secara langsung di lapangan diserta analisis untuk pemecahan 

masalah 

1.6 Sistematika Penulisan 

       Sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir ini disusun dengan pendekatan 

bab per bab, dimana antara tiap bab berhubungan langsung sehingga dapat 

memberikan    kesimpulan dari permasalahan yang ada.   
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  BAB I. Pendahuluan 

Berisikan tentang latar belakang, Rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Dalam bab ini dibahas tentang 

masalah yang dihadapi dan tujuan diadakannya penelitian ini. 

BAB II. Tinjauan Pustaka 

Berisi teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini serta hasil penelitian 

terdahulu tentang pengendalian kualitas. Dalam bab ini dimuat kerangka 

pemikiran yang menggambarkan pola pikir dan sistematika pelaksaanan 

penelitian. 

  BAB III. Metode Penelitian 

Berisikan tentang langkah-langkah dalam pengumpualan data, metode-metode 

yang di pakai dalam penelitian dan kerangka pemikiran penelitian. 

BAB IV. Pengumpulan dan pengolahan data 

Berisikan tentang pengumpulan data – data untuk di olah yang bersifat terpadu 

  BAB V. Analisis Hasil 

Berisikan data yang telah diolah dibahas berdasarkan teori–teori untuk 

memperoleh suatu pemecahan masalah yang ada. 

  BAB VI. Kesimpulan dan saran 

Berisikan kesimpulan dari pengumpulan dan pengolahan serta saran–saran bagi 

perusahaan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Pengertian Sumber Daya Manusia (SDM) 

 Pengertian dan peranan Sumber Daya Manusia yang dibangun atau 

dikembangkan melalui proses pembangunan dari SDM itu dapat dipertanyakan, 

apanya dari SDM itu yang harus dibangun sehingga terwujud manusia seutuhnya 

atau manusia yang berbobot atau yang berkualitas sesuai dengan hakikat dan 

sasaran pembangunan nasional Indonesia. Yang   perlu dibangun adalah daya 

yang berasal atau bersumber dari manusia itu ataukah manusia yang menghasilkan 

daya itu yang harus dibangun atau dikembangkan. 

Sumber Daya Manusia atau sering disingkat sebagai SDM adalah salah 

satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah 

organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang 

menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia 

yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan 

organisasi itu. 

Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai 

sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau 

organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar H.R. (Human 

Resources), yaitu H.C. atau Human Capital. Di sini SDM dilihat bukan sekedar 

sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipatgandakan, 

dikembangkan (bandingkan dengan portfolio investasi) dan juga bukan sebaliknya 
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sebagai liability (beban,cost). Di sini perspektif SDM sebagai investasi bagi 

institusi atau organisasi lebih mengemuka.  

Menurut Nawawi dalam Makmur (2008) pengertian SDM dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian SDM secara mikro 

adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi 

dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan 

lain sebagainya. Sedangkang pengertian SDM secara makro adalah penduduk 

suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja 

maupun yang sudah bekerja. Secara garis besar, pengertian Sumber Daya Manusia 

adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi 

maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan 

dikembangkan kemampuannya. 

Menurut Abdurrahmat Fathoni  (2006) menyatakan Sumber Daya Manusia 

merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. 

Manusia sebagai unsur terpenting mutlak dianalisis dan dikembangkan dengan 

cara tersebut. Waktu, tenaga dan kemampuanya benar-benar dapat dimanfaatkan 

secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu. 

 Sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan, SDM 

selalu menjadi subjek dan objek pembangunan. Proses administrasi pun sangat 

dipengaruhi oleh manajemen sumber daya manusia, dan ada empat macam 

klasifikasi sumber daya manusia sebagaimana dikemukakan oleh Ermaya (1996), 

Manusia atau orang-orang yang mempunyai kewenangan untuk menempatkan, 

mengendalikan dan mengarahkan pencapaian tujuan yang disebut administrator. 

Manusia atau orang-orang yang mengendalikan dan memimpin usaha agar proses 



8 

 

pencapaian tujuan yang dilaksanakan bisa tercapai sesuai rencana disebut 

Manajer. Manusia atau orang-orang yang menpengaruhi syarat tertentu, singkat 

langsung melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing 

atau jabatan yang dipegangnya. 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

2.2.1   Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

Manajemen sumber daya manusia, disingkat MSDM, adalah suatu ilmu 

atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) 

yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara 

maksimal sehingga tercapai tujuan (goal) bersama perusahaan, karyawan dan 

masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap 

karyawan adalah manusia bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya 

bisnis. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, 

sosiologi, dan lain-lain. Unsur utama MSDM adalah manusia. Manusia adalah 

pemeran pemeran penting dalam aktivitas industri. 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2013), menyatakan Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen 

sumber daya manusia dapat di definisikan pula sebagai suatu pengelolaan dan 

pendayagunaan sumber daya yang ada pada indivdu (pegawai). Pengelolaan dan 

pendayagunaan tersebut dikembangkan secra maksimal di dalam dunia kerja 

untuk mencapai tujuan organisasi dan pengembangan individu pegawai 
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Suatu perusahaan akan beruntung bila bisa merekrut tenaga manajerial 

yang handal, baik yang sudah pengalaman ataupun trainee. Kesulitannya adalah 

bagaimana membuat karyawan itu betah di perusahaan. Gaji besar tak selalu bisa 

menjamin karyawan tersebut untuk selalu loyal. 

Merekrut tenaga tingkat manajerial merupakan aktivitas yang tidak murah. 

Tak jarang perusahaan harus menggunakan konsultan tenaga kerja dari luar untuk 

melaksanakan rekrutmen dan seleksi calon pegawai yang cocok. Cara yang lebih 

jitu lagi meojaring calon yang tepat adalah secara aktif mencari di dalam kalangan 

industri dan bila perlu membajaknya dari perusahaan lain. Semua, tentu dengan 

biaya yang tidak sedikit bagi perusahaan yang membutuhkan tenaga manajer 

tersebut.  

Usaha yang kompleks dan tidak murah ini belum juga menjamin 

kesesuaian antara calon pegawai dengan jabatan yang bakal diisinya. 

Ketidakcocokan bisa karena ternyata si calon itu tidak memenuhi sejumlah syarat 

kerja, atau malah si calon itu sendiri yang setelah ia tahu lebih banyak mengenai 

pekerjaannya merasa kurang pas dengan kedudukan barunya. Bila ini keadaannya, 

maka dapat diperkirakan bahwa cepat atau lambat si pegawai itu akan “mental” 

atau hengkang dari tempat kerja. Hal yang amat merugikan perusahaan sekiranya 

pegawai tersebut sebenarnya termasuk pekerja yang baik dan penuh potensi. 

 

 

 

2.2.2  Fungsi Operatif Manajemen Sumber Daya Manusia 



10 

 

Terdapat 6 fungsi operatif manajemen sumber daya manusia, yaitu 

1. Pengadaan tenaga kerja terdiri dari: 

a. Perencanaan sumber daya manusia 

b. Analisis jabatan 

c. Penarikan pegawai 

d. Penempatan kerja 

e. Orientasi kerja (job orientation) 

2. Pengadaan tenaga kerja mencakup: 

a. Pendidikan dan pelatihan (training and development) 

b. Pengembangan (karier) 

c. Penilaian prestasi kerja 

3. Pemberian balas jasa mencakup:  

a. Balas jasa langsung terdiri dari: 

1. Gaji/upah 

2. Insentif 

b. Balas jasa tak langsung terdiri: 

3. Keuntungan (benefit) 

4. Pelayanan/kesejahteraan (services) 

4. Integrasi mencakup: 

a. Kebutuhan karyawan 

b. Motivasi kerja  

c. Kepuasan kerja 

d. Disiplin kerja 

e. partisipasi kerja 
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5. pemeliharaan tenaga kerja mencakup: 

a. komunikasi kerja 

b. kesehatan dan keselamatan kerja 

c. pengendalian konflik kerja 

d. konseling kerja 

6. pemisahan tenaga kerja mencakup: 

a. pemberhentian karyawan 

2.3.    Perencanaan Sumber Daya Manusia (PSDM) 

2.3.1   Pengertian Perencanaan Sumber Daya Manusia (PSDM) 

Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya 

fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan 

lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk 

memenuhi kepuasannya. Andrew E. Sikula (1981) mengemukakan bahwa: 

“Perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan 

sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan 

kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dengan rencana organisasi”. 

George Milkovich dan Paul C. Nystrom (Dale Yoder, 1981) mendefinisikan 

bahwa: “Perencanaan tenaga kerja adalah proses peramalan, pengembangan, 

pengimplementasian dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai 

kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, 

yang secara otomatis lebih bermanfaat”. 

 Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka muncul pendapat lain yang 

dikemukakan oleh mangkunegara (2013) tentang pengertian perencanaan sumber 

daya manusia atau perencanaan tenaga kerja yaitu dapat diartikan sebagai suatu 
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proses menetukan kebutuhan akan tenaga kerja berdasarkan peramalan, 

pengenbangan, pengimplementasian, dan pengontrolan kebutuhan tersebut yang 

berintegrasi dengan rencana organisasi agar tercipta jumlah pegawai, penempatan 

pegawai secara tepat dan bermanfaat secara ekonomis.  

2.3.2 Kepentingan Perencanaan SDM 

Ada tiga kepentingan dalam perencanaan sumber daya manusia (SDM), yaitu: 

a. Kepentingan Individu 

b.  Kepentingan Organisasi. 

c. Kepentingan Nasional. 

2.3.3  Komponen-komponen Perencanaan SDM 

Terdapat beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam perencanaan SDM, 

yaitu: 

a. Tujuan 

Perencanaan SDM harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan 

individu, organisasi dan kepentingan nasional. Tujuan perencanaan SDM adalah 

menghubungkan SDM yang ada untuk kebutuhan perusahaan pada masa yang 

akan datang untuk menghindari mismanajemen dan tumpang tindih dalam 

pelaksanaan tugas. 

 

 

 

b. Perencanaan Organisasi 
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 Perencanaan Organisasi merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan 

untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan organisasi. 

Peramalan SDM dipengaruhi secara drastis oleh tingkat produksi. Tingkat 

produksi dari perusahaan penyedia (suplier) maupun pesaing dapat juga 

berpengaruh. Meramalkan SDM, perlu memperhitungkan perubahan teknologi, 

kondisi permintaan dan penawaran, dan perencanaan karir. 

 Kesimpulannya, PSDM memberikan petunjuk masa depan, menentukan 

dimana tenaga kerja diperoleh, kapan tenaga kerja dibutuhkan, dan pelatihan dan 

pengembangan jenis apa yang harus dimiliki tenaga kerja. Melalui rencana 

suksesi, jenjang karier tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan 

perorangan yang konsisten dengan kebutuhan suatu organisasi. 

c. Syarat – syarat perencanaan SDM 

1. Harus mengetahui secara jelas masalah yang akan direncanakannya. 

2. Harus mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM. 

3. Harus mempunyai pengalaman luas tentang job analysis, organisasi dan 

situasi persediaan SDM. 

4. Harus mampu membaca situasi SDM masa kini dan masa mendatang. 

5. Mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. 

6. Mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan 

pemerintah. 

 Strategi SDM adalah alat yang digunakan untuk membantu 

organisasi untuk mengantisipasi dan mengatur penawaran dan permintaan 
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SDM. Strategi SDM ini memberikan arah secara keseluruhan mengenai 

bagaimana kegiatan SDM akan dikembangkan dan dikelola. 

    Pengembangan rencana SDM merupakan rencana jangka panjang. 

Contohnya, dalam perencanaan SDM suatu organisasi harus 

mempertimbangkan alokasi orang-orang pada tugasnya untuk jangka 

panjang tidak hanya enam bulan kedepan atau hanya untuk tahun kedepan. 

    Alokasi ini membutuhkan pengetahuan untuk dapat meramal 

kemungkinan apa yang akan terjadi kelak seperti perluasan, pengurangan 

pengoperasian, dan perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi 

organisasi tersebut. 

d.  Prosedur perencanaan SDM 

1.  Menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan. 

2.  Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM. 

3.  Mengelompokkan data dan informasi serta menganalisisnya. 

4.  Menetapkan beberapa alternative. 

5.  Memilih yang terbaik dari alternative yang ada menjadi rencana. 

6.  Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan. 

7. Metode PSDM ,dikenal atas metode nonilmiah dan metode ilmiah. 

 Metode non ilmiah diartikan bahwa perencanaan SDM hanya 

didasarkan atas pengalaman, imajinasi, dan perkiraan-perkiraan dari 

perencanaanya saja. Rencana SDM semacam ini risikonya cukup besar, 

misalnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan 
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perusahaan. Akibatnya timbul miss manajemen dan pemborosan yang 

merugikan perusahaan. 

  Metode ilmiah diartikan bahwa PSDM dilakukan berdasarkan atas 

hasil analisis dari data, informasi, dan peramalan (forecasting) dari 

perencananya. Rencana SDM semacam ini risikonya relative kecil karena 

segala sesuatunya telah diperhitungkan terlebih dahulu.  

e. Pengevaluasian Rencana SDM 

 Jika perencanaan SDM dilakukan dengan baik, akan diperoleh 

keuntungan-keuntungan sebagai berikut: 

1.  Manajemen puncak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap 

dimensi SDM atau terhadap keputusan-keputusan bisnisnya. 

2. Biaya SDM menjadi lebih kecil karena manajemen dapat 

mengantisipasi ketidakseimbangan sebelum terjadi hal-hal yang 

dibayangkan sebelumnya yang lebih besar biayanya. 

3. Tersedianya lebih banyak waktu untuk menempatkan yang 

berbakat karena kebutuhan dapat diantisipasi dan diketahui 

sebelum jumlah tenaga kerja yang sebenarnya dibutuhkan. 

4.  Adanya kesempatan yang lebih baik untuk melibatkan wanita dan 

golongan minoritas didalam rencana masa yang akan datang. 

5. Pengembangan para manajer dapat dilaksanakan dengan lebih 

baik. 

g.      Kendala-kendala PSDM 
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1.  Standar kemampuan SDM 

Standar kemampuan SDM yang pasti belum ada, akibatnya informasi 

kemampuan SDM hanya berdasarkan ramalan-ramalan (prediksi) saja yang 

sifatnya subjektif. Hal ini menjadi kendala yang serius dalam PSDM untuk 

menghitung potensi SDM secara pasti. 

2.  Manusia (SDM) Mahluk Hidup 

Manusia sebagai mahluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti 

mesin. Hal ini menjadi kendala PSDM, karena itu sulit memperhitungkan 

segala sesuatunya dalam rencana. Misalnya, ia mampu tapi kurang mau 

melepaskan kemampuannya. 

3.  Situasi SDM 

Persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung 

kebutuhan SDM perusahaan. Hal ini menjadi kendala proses PSDM yang 

baik dan benar. 

4.   Kebijaksanaan Perburuhan Pemerintah 

Kebijaksanaan perburuhan pemerintah, seperti kompensasi, jenis kelamin, 

WNA, dan kendala lain dalam PSDM untuk membuat rencana yang baik 

dan tepat. 

2.3.4   Syarat Perencanaan SDM 

Terdapat beberapa syarat untuk membuat sebuah perencanaan SDM yang 

baik, yakni: 

a. Harus mengetahui secara jelas masalah yang direncanakannya. 
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b. Harus mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang SDM dalam 

organisasi tersebut secara lengkap. 

c. Mempunyai pengalaman luas tentang analisis pekerjaan (job analysis), 

kondisi organisasi, dan persediaan SDM. 

d. Harus mampu membaca situasi SDM saat ini dan masa mendatang. 

e. Mampu memperkirakan peningkatan SDM dan teknologi masa depan. 

f. Mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan pemerintah 

khususnya yang menyangkut tenaga kerja. 

2.3.5   Langkah Perencanaan SDM 

Untuk sebuah perencanaan SDM yang baik, diperlukan tahapan-tahapan atau 

langkah dasar yang harus ditempuh: 

1. Mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM. 

2. Mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai SDM. 

3. Mengelompokkan data dan informasi tersebut, kemudian menganalisisnya. 

4. Menetapkan beberapa alternatif yang kira-kira sanggup ditempuh. 

5. Memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. 

6. Menginformasikan rencana terpilih kepada para karyawan agar 

direalisasikan. 

2.3.6   Manfaat Perencanaan SDM 

Penggalakan perilaku proaktif dari pada reaktif. Proaktif berarti melihat ke 

depan dan mengembangkan visi, reaktif menjawab masalah setelah masalah 

muncul. Komunikasi eksplisit tujuan perusahaan. Fokus menggunakan tenaga 

berbakat yang mempunyai keterampilan khusus. Stimulasi pemikiran kritis dan 

pemeriksaan asumsi yang berkesinambungan. Keberhasilan satu keputusan 
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berawal dari asumsi yang tepat. Identifikasi kesenjangan situasi sekarang dan 

masa depan. Perbedaan “Where are we?” dengan “Where we should be?” 

Penggalakan partisipasi manajer lini.  Peran manajer lini juga penting. 

Identifikasi kendala dan peluang SDM. SDM memegang peranan penting dalam 

keputusan bisnis stratejik. Pembentukan ikatan bersama. Perencanaan yang 

melibatkan semua lapisan organisasi membantu menciptakan rasa memiliki. 

2.4 Beban Kerja 

2.4.1   Pengertian Beban Kerja 

Menurut Menpan (Dhini Rama Dhania, 2010), pengertian beban kerja 

adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit 

organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. 

Sedangkan menurut Permendagri No. 12/2008, beban kerja adalah besaran 

pekerjaan yang harus dipikul oleh suatu jabatan atau unit organisasi dan 

merupakan hasil kali antara volume kerja dan norma waktu.  

 Dengan demikian pengertian beban kerja adalah sebuah proses yang 

dilakukan oleh seseorang dalam menyelesaikan tugas-tugas suatu pekerjaan atau 

kelompok jabatan yang dilaksanakan dalam keadaan normal dalam suatu jangka 

waktu tertentu. 

2.4.2   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi beban kerja dalam penelitian Aminah 

Soleman (Jurnal Arika, 2011) adalah sebagai berikut : 

1. Faktor eksternal: Beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti: 
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a. Tugas (Task). Meliputi tugas bersifat fisik seperti, stasiun kerja, tata 

ruang tempat kerja, kondisi ruang kerja, kondisi lingkungan kerja, 

sikap kerja, cara angkut, beban yang diangkat. Sedangkan tugas yang 

bersifat mental meliputi, tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, 

emosi pekerja dan sebagainya. 

b. Organisasi Kerja. Meliputi lamanya waktu kerja, waktu istirahat, shift 

kerja, sistem kerja dan sebagainya. 

c. Lingkungan Kerja. Lingkungan kerja ini dapat memberikan beban 

tambahan yang meliputi, lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja 

kimiawi, lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja psikologis. 

2. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh akibat dari 

reaksi beban kerja eksternal yang berpotensi sebagai stresor, meliputi 

faktor somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi 

kesehatan, dan sebagainya), dan faktor psikis (motivasi, persepsi, 

kepercayaan, keinginan, kepuasan, dan sebagainya). 

 Dari faktor-faktor tersebut dapat diperoleh indikator-indikator dari variabel 

beban kerja sebagai berikut : 

1. Faktor eksternal : 

a. Tugas-tugas yang bersifat fisik (sikap kerja) 

b. Tugas-tugas yang bersifat mental (tanggung jawab, kompleksitas 

pekerjaan, emosi pekerja dan sebagainya) 

c. Waktu kerja dan waktu istirahat dosen 

d. Kerja secara bergilir 
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e. Pelimpahan tugas dan wewenang 

2. Faktor internal : 

a. Faktor somatis (kondisi kesehatan) 

b. Faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan dan 

sebagainya) 

2.5  Kepuasan Kerja 

2.5.1  Pengertian Kepuasan Kerja 

 Menurut Keith Davis dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2013) 

Mengemukakan Bahwa Kepuasan Kerja adalah perasaan menyokong yang 

dialami pegawai dalam bekerja. Menurut Wexley , dan yuki kepuasan kerja adalah 

suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang 

berhubungan dengan pekerjaanya maupun dengan kondisi dirinya. Perasaan yang 

berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek-aspek seperti upah atau gaji 

yang diterima, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan pegawai 

lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi perusahaan, mutu 

pengawasan. Sedangkan perasaan yang berhungan dengan dirinya, antara lain 

umur, kondisi kesehatan, kemampuan, pendidikan. 

2.5.2  Faktor-Faktor Penentu Kepuasan Kerja 

 Hasil penelitian Willybordus Wully dalam Jurnal Arthavidya (2007) 

mengemukakan teori kepuasan Maslow, merancang hirarki limam kebutuhan 

dasar manusia, yaitu fisiologis, keselamatan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi 

diri. 
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Gambar 2.1 Teori Hierarki Kebutuhan Maslow 

 Menurut Noor Arifin dalam Jurnal Economia (2012), faktor-faktor 

penentu kepuasan kerja karyawan, yaitu sebagai berikut : 

1. Pekerjaan itu sendiri 

Sejauh mana pekerjaan menyediakan kesempatan seseorang untuk 

belajar memperoleh tanggung jawab dalam suatu tugas tertentu dan 

tantangan untuk pekerjaan yang menarik. 

2. Gaji / imbalan yang dirasakan adil 

Upah yang diperoleh seseorang sebanding dengan usaha yang 

dilakukan dan sama dengan upah yang diterima oleh orang lain dalam 

posisi kerja yang sama. 

3. Kesempatan promosi 

Kesempatan seseorang untuk meraih atau dipromosikan ke jenjang 

yang lebih tinggi dalam organisasi atau perusahaan. 

4. Pengawasan 

Kemampuan atasan untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan 

terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab para bawahan. 

5. Rekan kerja 
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Sejauh mana rekan kerja secara teknis cakap dan secara sosial 

mendukung rekan kerja lainnya. 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan menurut 

Lussier oleh penelitian Nasution dan Rodhiah dalam  (Jurnal Manajemen, 2008) 

adalah sebagai berikut : 

1. The Work It Self. Faktor yang berasal dari pekerjaan itu sendiri, misalnya 

otonomi kerja/keterbatasan dalam mengerjakan berbagai keterampilan 

tugas dan kesempatan untuk mengemban suatu tanggung jawab. 

2. Pay. Merupakan suatu sumber penting dari kepuasan kerja dimana 

pembayaran finansial yang diterima seseorang, dirasakan adil oleh 

karyawan. 

3. Growth and Upword Mobility. Pertumbuhan dan penigkatan jabatan lebih 

tinggi akan mempengaruhi kepuasan kerja banyak orang tapi tidak 

semuanya. 

4. Supervision. Kemampuan supervisi dalam memberikan umpan balik atas 

kinerja karyawan dengan memberikan bantuan teknis serta mendorong 

perilaku kerja karyawan. 

5. Co-Workes. Merupakan kerja sama dan dukungan dari rekan kerja. 

6. Attitude Toward Work. Beberapa orang menilai pekerjaan menyenangkan 

dan menarik, beberapa orang puas dengan pekerjaan yang berbeda-beda 

sementara yang lain tidak puas dengan situasi pekerjaan yang beragam.  

 Dari faktor-faktor tersebut dapat diperoleh indikator - indikator dari 

variabel kepuasan kerja menurut Lussier didalam (Jurnal Manajemen, 2008) 

adalah sebagai berikut : 
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1. Indikator dari sub variabel the work it self : 

a. Keterbatasan dalam mengerjakan tugas 

b. Kesempatan untuk mengemban tanggung jawab 

2. Indikator dari sub variabel pay : 

a. Gaji yang diterima dosen 

3. Indikator dari sub variabel growth and upword mobility : 

a. Mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri 

b. Memperoleh kesempatan untuk menerima kenaikan jabatan 

4. Indikator dari sub variabel supervision : 

a. Kemampuan menyediakan bantuan teknis 

b. Kesempatan dalam memberikan dukungan 

5. Indikator dari sub variabel co-workes: 

a. Kerjasama dan dukungan dari rekan kerja 

6. Indikator dari sub variabel attitude toward work : 

a. Penilaian dosen terhadap pekerjaan 

2.6  Kinerja 

2.6.1  Pengertian Kinerja 

 Menurut Benardin dan Russell dalam penemuan Marliana Budhiningtias 

Winanti (Majalah Ilmiah UNIKOM, 2011) kinerja adalah pencatatan outcome 

yang dihasilkan pada fungsi atau aktivitas pekerjaan secara khusus selama periode 

waktu tertentu. Robbins dalam penemuan Anung Pramudyo (JBTI, 2010) 

menyatakan bahwa kinerja adalah ukuran mengenai apa yang dikerjakan dan apa 

yang tidak dikerjakan oleh karyawan. Kinerja dosen merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan proses belajar mengajar di perguruan tinggi. 
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 Prawirosentono dalam penemuan Anung Pramudyo (JBTI, 2010) 

mengatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kinerja perseorangan 

dengan kinerja perusahaan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa apabila 

kinerja dosen baik, maka kinerja perguruan tinggi juga akan menjadi baik. 

Sedangkan menurut Wood et al dalam penemuan Marliana Budhiningtias Winanti 

(Majalah Ilmiah UNIKOM, 2011) kinerja merupakan suatu pengukuran ringkas 

dari kuantitas dan kualitas kontribusi tugas-tugas yang dilakukan oleh 

individuatau kelompok untuk kerja unit atau organisasi. 

 Menurut Mangkunegara dalam Jurnal Optimal (2007), pengertian kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang di capai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

 Berdasarkan definisi diatas, penulis dapat menyipulkan bahwa kinerja 

merupakan sebuah pencapaian atau hasil kerja seorang karyawan sesuai dengan 

tugas, kemampuan, dan tanggung jawab yang dilakukan untuk mencapai sebuah 

tujuan. 

2.6.2  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 Amstrong dalam penemuan Marliana Budhiningtias Winanti (Majalah 

Ilmiah UNIKOM, 2011) mengemukakan tentang bagaimana mengelola kinerja 

dan bagaimana menempatkannya dalam praktek. Terdapat empat faktor pokok 

dalam kinerja, yaitu input, process, output, dan outcome. 

Input  : Keterampilan, pengetahuan, dan keahlian dalam membawa  pekerjaan 

mereka. Hal ini menyangkut artibusi individual. 
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 Process : Bagaimana individu memiliki kepercayaan dalam melaksanakan 

pekerjaan mereka. Hal ini menyangkut perilaku kemampuan yang dibawa 

dalam pekerjaan untuk mengisi tanggung jawab. 

Output   : Hasil terukur yang dicapai oleh individu sesuai dengan tingkat 

kinerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Hal ini 

merupakan ukuran kinerja yang di capai seseorang. 

Outcomes  : Dampak apa yang telah dicapai oleh kinerja individu dari hasil 

tim mereka, departemen, unit dan organisasi. 

 Menurut Bernardin dan Russel oleh Noor Arifin (Jurnal Economia, 2012), 

ada lima kinerja karyawan secara individu, yaitu : 

1. Kualitas, artinya hasil kegiatan yang dilakukan mendekati sempurna, 

dalam arti menyesuaikan beberapa cara ideal dari penampilan kegiatan 

dalam memenuhi tujuan yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

2. Kuantitas, yaitu jumlah atau target yang dihasilkan dan dinyatakan dalam 

istilah unit jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3. Pengetahuan dan keterampilan, yaitu pengetahuan dan keterampilan yang 

dimiliki oleh karyawan. 

4. Ketepatan waktu, yaitu aktivitas yang diselesaikan pada waktu awal yang 

diinginkan dilihat dari sudut koordinasi dari hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

5. Komunikasi, yaitu hubungan atau interaksi dengan sesama rekan kerja 

dalam organisasi. 
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 Dari faktor-faktor tersebut dapat diperoleh indikator-indikator dari variabel 

kinerja kerja dalam penelitian Marliana Budhiningtias Winanti (Majalah Ilmiah 

UNIKOM, 2011), sebagai berikut : 

1. Indikator dari sub variabel input : 

a. Keterampilan yang dimiliki dosen 

b. Pengetahuan yang dimiliki dosen 

c. Keahlian yang dimiliki dosen 

2. Indikator dari sub variabel process : 

a. Kepercayaan dosen dalam melaksanakan pekerjaan 

3. Indikator dari sub variabel output : 

a. Hasil kihnerja dosen 

4. Indikator sub variabel outcomes : 

a. Dampak kinerja dosen terhadap mahasiswa dan fakultas 

2.7  Perhitungan Tenaga Kerja 

Menurut Moekijat (2008) jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu jabatan dapat ditentukan yaitu pertama-tama dengan 

menentukan jumlah waktu yang sunguh-sungguh diperlukan untuk 

menyelesaikan jabatan. Waktu tersebut diperoleh berdasarkan studi waktu dan 

gerak. Kemudian langkah berikutnya dengan menentukan persentase dari waktu 

yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak langsung berhubungan 

tetapi bermanfaat bagi organisasi, waktu untuk menghilangkan kelelahan, dan 

waktu untuk keperluan pribadi. Masing-masing waktu tersebut kemudian 

dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan jabatan. Selanjutnya, jumlah waktu yang diperlukan untuk 
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menyelesaikan jabatan dibagi jumlah waktu yang disediakan untuk 

menyelesaikan jabatan tersebut. Hasil pembagian dikalikan dengan satu orang 

sehingga diperoleh jumlah tenaga kerja yang diperlukan. 

Penentuan jumlah tenaga kerja yang lebih tepat dapat dilakukan dengan 

menambahkan jumlah tenaga kerja yang telah dihitung dengan persentase 

tertentu atau persentase kelonggaran. Persentase ini menunjukkan besarnya 

kelonggaran yang dapat diterima akibat ketidakhadiran pegawai karena alasan 

sakit, meninggal, dan alasan-alasan lainnya. 

Metode lain yang dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan tenaga 

kerja yaitu melalui perhitungan kebutuhan pegawai berdasarkan beban kerja 

seperti yang terdapat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor : KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan 

Pegawai berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai 

Negeri Sipil. Perhitungan dapat dilakukan melalui metoda umum yaitu 

perhitungan untuk jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu 

yang belum ditetapkan standar kebutuhannya oleh instansi Pembina. Perhitungan 

kebutuhan pegawai dalam jabatan tersebut menggunakan acuan dasar data 

pegawai yang ada serta peta dan uraian jabatan. Oleh karena itu, alat pokok yang 

dipergunakan dalam menghitung kebutuhan pegawai adalah uraian jabatan yang 

tersusun rapih. Jumlah kebutuhan pegawai dihitung dengan mengidentifikasi 

beban kerja melalui beberapa pendekatan yaitu hasil kerja, objek kerja, peralatan 

kerja, tugas per tugas jabatan. 
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a. Pendekatan Hasil Kerja 

 Hasil kerja adalah produk atau output jabatan. Metode dengan 

pendekatan hasil kerja adalah menghitung formasi dengan 

mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan. Metoda ini 

dipergunakan untuk jabatan yang hasil kerjanya fisik atau bersifat 

kebendaan, atau hasil kerja non fisik tetapi dapat dikuantifisir. Perlu 

diperhatikan, bahwa metoda ini efektif dan mudah digunakan untuk 

jabatan yang hasil kerjanya hanya satu jenis. 

b. Pendekatan Objek Kerja 

Objek kerja yang dimaksud disini adalah objek yang dilayani 

dalam pelaksanaan pekerjaan. Metoda ini dipergunakan untuk jabatan 

yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. 

Sebagai contoh, Dokter melayani pasien, maka objek kerja jabatan Dokter 

adalah pasien. Banyaknya volume pekerjaan Dokter tersebut dipengaruhi 

oleh banyaknya pasien. 

Metode ini membutuhkan informasi seperti :  wujud objek kerja 

dan satuan jumlah beban kerja yang tercemin dari banyaknya objek yang 

harus dilayani standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja. 

c. Pendekatan Peralatan Kerja 

Objek kerja yang dimaksud disini adalah objek yang dilayani 

dalam pelaksanaan pekerjaan. Metoda ini dipergunakan untuk jabatan 

yang beban kerjanya bergantung dari jumlah objek yang harus dilayani. 

Sebagai contoh, Dokter melayani pasien, maka objek kerja jabatan Dokter 

adalah pasien. Banyaknya volume pekerjaan Dokter tersebut dipengaruhi 
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oleh banyaknya pasien. Metode ini memerlukan informasi seperti wujud 

objek kerja dan satuan,  jumlah beban kerja yang tercemin dari banyaknya 

objek yang harus dilayani,  standar kemampuan rata-rata untuk melayani 

objek kerja. 

d. Pendekatan Tugas per Tugas Jabatan 

Peralatan kerja adalah peralatan yang digunakan dalam bekerja. 

Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung pada 

peralatan kerjanya. Sebagai contoh, pengemudi beban kerjanya bergantung 

pada kebutuhan operasional kendaraan yang harus dikemudikan. Dalam 

menggunakan metoda ini, informasi yang diperlukan adalah satuan alat 

kerja, jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja, jumlah alat 

kerja yang dioperasikan, rasio jumlah pegawai per jabatan  per alat kerja 

(RPK) 

2.8 Kajian Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai Hubungan kerja sebelumnya sudah pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti dengan berbagai judul penelitian diantaranya : 

a) “Analisis Beban Kerja Karyawan Pada Departemen Umum Dan Logistik 

DenganMetode Work Load Analysis Di Perusahaan Percetakan”. 

Penelitian ini dilakukan oleh Moses Laksono Singgih dan Ellyn Dewita 

2008, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetukan beban kerja dari 

tiap karyawan pada Departemen Umum dan Logistik dan penentuan 

jumlah karyawan yang optimal pada Departemen Umum dan Logistik. 

kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil analisis menunjukan bahwa 
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beban kerja dan jumah karyawan pada masing-masing bagian tidak 

sebanding. 

b) ”Analisis Beban Kerja Karyawan pada Divisi Produksi (Studi Kasus Pt. 

Perkebunan Nusantara Viii Gunung Mas, Bogor)”. Penelitian dilakukan 

oleh Siti Hanifah Sufiati pada tahun 2007 dengan tujuan untuk mengetahui 

dan mengidentifikasi permasalahan pada tiap unit di divisi produksi, 

menganalisis kesesuaian antara beban kerja dengan  karyawan yang 

tersedia pada tiap unit di divisi produksi, dan memberikan rekomendasi 

alternatif solusi bagi pemecahan masalah mengenai beban kerja pada tiap 

unit di divisi produksi PT. Perkebunan Nusantara VIII Gunung Mas. Dan 

hasil yang didapat pada penelitian ini adalah Semua unit memiliki 

kelebihan karyawan, ketidaksesuaian antara jumlah karyawan dengan 

beban kerja dikarenakan jumlah produksi bahan baku yang menurun di 

bawah standar target perusahaan. Dalam artian jumlah bahan baku yang 

menurun akan berdampak pada semakin ringannya beban kerja karyawan 

sehingga jumlah karyawan yang ada tidak dioptimalkan karena karyawan 

kekurangan beban kerja. 

c) “Analisis Beban Kerja dan Kebutuhan Karyawan Bagian Administrasi 

Akademik dan Kemahasiswaan (Studi Kasus Unit Tata Usaha Departemen 

pada Institut Pertanian Bogor)” dilakukan oleh Windry Novera tahun 

2010. Adapun tujuan penelitian ini yaitu : 1) Mengindentifikasi tugas-

tugas pokok pekerjaan administrasi akademik dan kemahasiswaan, 2) 

Menghitung penggunaan waktu kerja oleh karyawan administrasi 

akademik dan kemahasiswaan, dan 3) Menganalisis beban kerja serta 
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jumlah kebutuhan karyawan administrasi akademik dan kemahasiswaan 

berdasarkan beban kerja yang terdapat di unit tata usaha. Dari penelitian 

ini di dapat hasil Berdasarkan rata-rata persentase penggunaan waktu oleh 

karyawan administrasi dan akademik secara keseluruhan unit tata usaha 

untuk setiap jenis kegiatan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata karyawan 

administrasi akademik dan kemahasiswaan menggunakan sebesar 33,55 

persen waktu produktif mereka untuk mengerjakan kegiatan yang tidak 

produktif. Hal tersebut menyebabkan penggunaan waktu kerja untuk 

kegiatan yang produktif tidak optimal. Sedangkan untuk jenis kegiatan 

pribadi, rata-rata karyawan menghabiskan sebanyak 67,31 menit atau 1,12 

jam per hari untuk kegiatan pribadi. Hal ini sesuai dengan jam untuk 

keperluan pribadi seperti makan, istirahat, dan sebagainya, yang ditetapkan 

bagi karyawan yang bekerja di lingkup IPB yaitu satu jam. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Kerangka Pemikiran Operasional 

Dalam menjalankan sistem produksinya, PT Mayora Indah perlu mengatur 

serta menganalisa beberapa kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi agar sistem 

dapat berjalan dengan baik. Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

secara tersusun dengan alur operasionalnya 

Uraian aktifitas ataupun tugas pokok yang dilakukan karyawan perlu 

diketahui sebelum melakukan penelitian yaitu dengan observasi langsung 

kelapangan. Pengamatan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh karyawan melalui 

metode work sampling dalam interval waktu tertentu berguna untuk mengetahui 

gambaran penggunaan waktu kerja oleh karyawan. Selanjutnya dilakukan 

pencatatan terhadap frekuensi serta waktu untuk menyelesaikan aktifitas. 

Frekuensi dan waktu untuk menyelesaikan aktifitas mencerminkan nilai beban 

kerja yang selanjutnya digunakan untuk menentukan jumlah kebutuhan tenaga 

kerja melalui analisis perhitungan kebutuhan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja 

yang dibutuhkan kemudian dapat dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja riil 

yang ada di unit tata usaha. Hasil perbandingan kemudian dapat dijadikan 

rekomendasi bagi perencanaan SDM organisasi. Alur pemikiran operasional 

penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1  Alur Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian 
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3.2  Metode Pengumpulan Data 

3.2.1   Objek data penelitian 

 Penelitian ini dilakukan pada PT. Mayora Indah yang bergerak dibidang 

makanan siap saji dengan tujuan meneliti tentang kondisi beban kerja para pekerja 

pada departemen Quality dengan metode Analisa Beban Kerja (Work Load 

Analysis) untuk menghitung beban kerja serta jumlah pekerja  berdasarkan 

kelebihan beban kerjanya. Data yang digunakan disini bersifat kuantitatif dan 

kualitatif.  

A. Data Primer 

Mengumpulkan data tentang hal-hal yang berhubungan dengan karyawan, 

langsung dari perusahaan yang bersangkutan maupun dari wawancara dengan 

responden.. 

B. Data Sekunder 

Mengumpulkan data tentang pengukuran beban kerja melalui buku-buku, 

skripsi dan berbagai literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan 

3.2.2   Langkah-langkah penelitian 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.   Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai gambaran 

umum dan kondisi perusahaan yang sebenarnya. 

2. Studi Pustaka 
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Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh dan lebih memahami teori-teori yang 

berhubungan dengan pemecahan masalah. Sumber literatur berasal dari buku, 

jurnal, serta studi terhadap penelitian terdahulu dengan topik utama. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan studi pustaka dan studi lapangan, akan diketahui permasalahan yang 

ada sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang sedang diteliti. 

4. Penentuan Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan penelitian digunakan untuk menjelaskan tujuan apa saja yang 

ingin dicapai dengan diadakannya penelitian. 

5. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini meliputi data primer dan data 

sekunder antara lain: 

a.  Data struktur organisasi 

b.  Data jumlah pekerja saat ini 

c.  Data job description tiap pekerjaan 

d.  Time motion per aktivitas 
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3.3 Metode Penelitian 

3.3.1 Metode Pengumpulan data 

Pengumpulan data primer mengenai karyawan diperoleh melalui metode 

work sampling yaitu pengamatan terhadap aktifitas yang dilakukan oleh karyawan 

selama jam kerja dengan jarak waktu pengamatan setiap sepuluh menit. 

Pengamatan dilakukan selama 8 jam waktu kerja selama 1 minggu untuk masing - 

masing unit bagian QC Field. Aktifitas yang diamati dalam penelitian 

menggunakan work sampling dan dilakukan pendataan lamanya masing – masing 

aktivitas tersebut.  

Pengumpulan data primer berupa standar kemampuan rata-rata waktu 

penyelesaian dan kuantitas beban tugas-tugas pokok pekerjaan QC Field selama 

setahun dilakukan melalui metode wawancara terhadap karyawan. Selain itu, 

pengumpulan data untuk tujuan mengidentifikasi tugas-tugas pokok pekerjaan QC 

Field dilakukan dengan metode gabungan wawancara dan observasi. Adapun data 

sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara 

membaca dan mengutip informasi dari buku, skripsi, situs-situs internet, maupun 

dokumen-dokumen yang dimiliki oleh institusi. 

3.3.2 Metode Pengolahan data 

 Langkah pertama yang dilakukan dalam pengolahan data yaitu melakukan 

pemeriksaan terhadap data yang telah diperoleh pada lembar pengamatan work 

sampling. Pemeriksaan ditinjau dari segi kelengkapan atau jika ada kesalahan 

maupun ketidak konsistenan data pengamatan. Kegiatan yang telah 
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dikelompokkan  kemudian dihitung jumlahnya. Selanjutnya data yang berasal dari 

lembar pengamatan dipindahkan ke dalam komputer untuk diolah. 

 Langkah kedua yaitu memasukkan data mengenai standar kemampuan 

rata-rata waktu penyelesaian tugas-tugas pokok pekerjaan QC Field serta 

kuantitas beban tugas selama setahun ke dalam rumus perhitungan kebutuhan 

tenaga kerja berdasarkan beban kerja. Perhitungan dilakukan menggunakan 

bantuan Microsoft Excel. 

3.3.3 Metode Analisis  Data 

Melalui pengelompokkan kegiatan-kegiatan selama pengamatan, dapat 

diketahui berapa persentase waktu kerja yang digunakan oleh karyawan untuk 

melakukan kegiatan yang produktif, tidak produktif maupun pribadi. Dengan 

demikian gambaran penggunaan waktu kerja dapat dijelaskan. 

Berdasarkan standar kemampuan rata-rata pencapaian waktu untuk 

menyelesaikan tugas-tugas pokok serta kuantitas beban tugas dalam setahun dapat 

diketahui beban kerja untuk setiap tugas-tugas pokok. Besarnya frekuensi 

melakukan aktifitas dalam satuan waktu menunjukkan besarnya beban kerja. 

Beban kerja yang diperoleh kemudian menjadi dasar untuk melakukan 

perhitungan terhadap jumlah kebutuhan tenaga kerja. 

Metode perhitungan kebutuhan tenaga kerja yang digunakan yaitu 

perhitungan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja dengan pendekatan 

tugas per tugas jabatan. Langkah-langkah perhitungan kebutuhan tenaga kerja 

berdasarkan beban kerja dengan pendekatan tugas per tugas jabatan sesuai 

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai 
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berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri 

Sipil yaitu sebagai berikut : 

1.  Menetapkan waktu kerja 

Waktu kerja yang dimaksud adalah waktu kerja efektif, artinya 

waktukerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja. Waktu kerja 

efektif terdiriatas hari kerja efektif dan jam kerja efektif. Hari kerja efektif 

adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari libur dan cuti. 

Perhitungannya adalah sebagai berikut : 

Hari Kerja Efektif = ( A - (B + C + D) ) 

Keterangan : 

A = Jumlah hari menurut kalender 

B = Jumlah hari Sabtu dan Minggu dalam setahun 

C = Jumlah hari libur dalam setahun 

D = Jumlah cuti tahunan 

Hari libur di sini adalah hari libur wajib yang dinasionalkan negara 

atau menurut daerah masing-masing. Jam kerja efektif adalah jumlah jam 

kerja formal dikurangi dengan waktu kelonggaran karyawan (allowance) 

seperti buang air,melepas lelah, istirahat makan, dan sebagainya. Menurut 

table ILO, Allowance diperkirakan rata – rata sekitar 30 persen dari jumlah 

jam kerja formal. Dalam menghitung jam kerja efektif sebaiknya 

digunakan ukuran 1 minggu. 
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2.  Menyusun Waktu Penyelesain Tugas 

 Setelah ditentukan waktu kerja efektif. Maka langkah selanjutnya 

adalah menyusun waktu penyelesain tugas. Rumus untuk menhitung waktu 

penyelesaian tugas dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1  Tabel untuk menghitung WPT 

No Uraian Tugas BT SKR WPT (BTxSKR) 

          

          

          

          

          

          

          

          

      ∑ WPT   

  

Keterangan : 

BT  = Jumlah beban tugas dalam waktu tertentu.(hari kerja efektif x   

rata-rata pengerjaan dalam sehari ) 

SKR = Standar Kemampuan Rata-rata untuk menyelesaikan Tugas 

Tertentu. 

WPT = Waktu Penyelesaian Tugas. 
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Berdasarkan Tabel 3.1, adalah rumus perkalian antara beban tugas dengan 

standar kemampuan rata-rata waktu penyelesaian tugas per tugas pokok. Hasil 

perkalian dari seluruh tugas pokok yang ada kemudian dijumlahkan sehingga 

menghasilkan total waktu penyelesaian tugas. 

 

a. Menghitung Jumlah Kebutuhan Pegawai 

Langkah selanjutnya adalah menghitung kebutuhan pegawai. Adapun 

rumus untuk menghitung kebutuhan pegawai yaitu dengan 

menggunakan data hasil perhitungan langkah 1 dan 2. 

Jumlah kebutuhan  pegawai  
                         

                    
    x   1 orang 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1  Gambaran Umum perusahaan 

4.1.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

PT. MAYORA INDAH Tbk merupakan kelompok bisnis yang memproduksi 

makanan terkemuka di Indonesia. Mayora Indah telah berkembang menjadi salah 

satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods Industry yang telah diakui 

keberadaan-nya secara global. Terbukti bahwa Mayora Indah telah menghasilkan 

berbagai produk berkualitas yang saat ini menjadi merek-merek terkenal di dunia, 

seperti Kopiko, Danisa, Astor, Energen, Torabika dan lain-lain. Perusahaan ini 

pertama kali didirikan sejak 17 Februari 1977 sebagai sebuah industri biskuit 

rumah sederhana yang hingga sekarang mampu berkembang dengan pesat 

menjadi salah satu kelompok usaha yang ter-integrasi di Indonesia. Perkembangan 

perusahaan juga ditorehkan dengan merubah status perusahaan menjadi 

perusahaan terbuka seiring dengan pencatatan saham perusahaan untuk pertama 

kali di Bursa Efek Jakarta sejak 4 Juli 1990. Pada tahun-tahun berikutnya 

perusahaan terus melakukan ekspansi cepat untuk menjadi sebuah perusahaan 

yang berbasis ASEAN. Salah satu usaha-nya yakni mendirikan fasilitas produksi 

dan beberapa kantor pemasaran yang terletak di beberapa negara di Asia 

Tenggara. 

 

  Dengan inovasi-inovasi terbaru yang dilakukan perusahaan semakin 

memperkokoh posisi Mayora di pasar global. Terbukti bahwa produk-produk 



42 

 

Mayora tidak hanya mampu memenuhi konsumen yang ada di dalam negeri saja, 

namun telah menjangkau konsumen luar negeri bahkan hampir menyebar di 

seluruh dunia. Hasil ini dapat dicapai berkat dukungan dari jaringan distribusi 

yang kuat selain tersedia-nya fasilitas dengan sistem logistik dan pengelolaan 

gudang yang modern. Selain itu, perusahaan telah menerapkan tiga visi utama 

perusahaan yang menjadi acuan pengelolaan di antaranya menjadi produsen 

makanan dan minuman berkualitas yang dipercaya oleh konsumen baik di pasar 

domestik dan internasional serta mengendalikan pangsa pasar yang signifikan 

dalam setiap kategori, memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham 

perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara 

dimana perusahaan beroperasi.  

 

Produk-produk Mayora dibagi menjadi beberapa lini produk dengan merek-merek 

terkenal, antara lain Biskuit dengan pabrik biskuit terbesar di Asia Tenggara 

(Marie Roma, Slai O’lai, Better, Danisa dan Sari Gandum), Permen yang menjadi 

salah satu pelopor permen kopi dan menjadi merek permen nomor 1 di dunia 

(Kopiko, Kis, dan Tamarin), Wafer & Chocolate yang menjadi pelopor hadir-nya 

wafer roll dan coklat pasta dengan kualitas tinggi (Astor, Beng-beng, Superstar, 

Zuperr Keju, dan Choki-choki), Kopi yang merupakan produsen kopi instan 

terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara (Torabika Brown Coffe, Torabika 3inOne, 

Torabika Cappucino), Mayora Nutrition (Energen Oat Milk), Bubur (Super 

BUbur), Mie Instan (Mie Gelas), Minuman (Vitazone, Teh Pucuk Harum & 

Kopiko 78°C) dan beberapa varian produk lainnya. Saat ini produk-produk 

tersebut telah didistribusikan ke lebih dari 52 negara di dunia seperti Amerika 
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Serikat, Australia, Belanda, Jerman, Jepang, Iran, Italia, Inggris, Spanyol, Korea 

Selatan, Saudi Arabia, Portugal dan beberapa negara lainnya. 

 

Berikut beberapa produk PT Mayora Indah Tbk: 

a. Divisi Biskuit                :  Roma marie, Malkist, Slai O’lai, Better, Danisa,  

         biskuit kelapa, Sari gandum, coffee joy, cheese  

         crackers. 

 b. Divisi Candy            :  Kiss, Tamarin, Kopiko. 

 c. Divisi Wafer           :   Zuper keju, Sando, Beng-beng, super star, astor. 

 d. Divisi Cokelat          :  Choki-choki 

 e. Divisi Minuman      :  Vitazone, Teh pucuk, Kopiko 78ºC, Q Guava. 

 f. Divisi Healthfood    :  Energen Sereal dan Energen Oatmeal 

 g. Divisi Noodle         :  Mie gelas, Super bubur. 

 h. Divisi Kopi             :   Kopi torabika, Kopiko white coffee. 

       PT mayora Indah Divisi Biskuit didirikan pada tahun 2009 adalah merupakan 

salah satu produsen makanan ringan. Seiring berjalannya waktu dalam hitungan 

tahun. PT mayora Indah pun semakin berkembang dan menjadi besar. Dengan 

produk awalnya yang hanya memproduksi satu jenis Produk kini telah dapat 

menghasilkan lebih dari sepuluh jenis produk yang dipasarkan atau dijual dalam 

negeri maupun luar  negeri 

       Dalam proses menghasilkan produknya, Mayora Indah tetap berusaha 

menjaga kualitas produknya karena kualitas adalah prinsip utama yang dipegang 

oleh PT Mayora Indah.  
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Gambar 4.1 Gedung PT Mayora Indah Tbk 

4.1.2  Visi dan Misi perusahaan 

1. Menguasai dan mempertahankan pangsa pasar  terbesar di kategori di 

mana kita berada.  

2. Membangun merk-merk dan kemampuan distribusi yang sangat kuat untuk 

dapat bersaing di semua lini. 

3. Menjadi perusahaan pilihan karyawan, menyediakan pekerjaan yang 

menantang, kondisi kerja yang memuaskan, kompensasi yang kompetitif, 

pengembangan karir dan kesempatan untuk maju. 

4. Kontribusi positif terhadap lingkungan dan negara dimana kita berada. 

5. membawa nilai-nilai kepada stakeholder dan shareholder dengan 

mengamankan pertumbuhan dan keuntungan keuangan kita di struktur 

yang kuat pada industri. 

4.1.3  Sekilas Tentang Departemen Quality Control di PT mayora Indah 

PT Mayora indah adalah sebuah perusahaan yang mengutamakan kualitas 

pada produknya, sehingga semua proses produksinya harus lah tetap pada kinerja 
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yang optimal. Dalam hal ini maka departemen Quality control mempunyai 

peranan penting untuk bertugas mengontrol kualitas produksi dan kinerja produksi 

pada titik yang optimal.  penelitian ini membahas tentang aktivitas dan kinerja 

karyawan di departemen Quality Control khususnya pada bagian QC Field. 

Adapun struktur organisasi yang ada pada bagian Quality Control dan jumlah 

karyawan bisa dilihat pada gambar 4.2 dan tabel 4.1 di bawah ini. 

Dept Head QC

ADM QC
QC Packaging & 

Developt

Sec Head QC Lab Sec Head QC 
Produksi

QC Analyst 
Laboratorium

QC Incoming PMQC Incoming RM QC CK process QC Packing Process QC Finish Good

 

Gambar 4.2 Struktur organisasi Quality Control PT Mayora Indah  
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Table 4.1  Jumlah Karyawan pada QC Filed 

Bagian 

Jumlah Karyawan 

(per shift) 

QC CK Process 2 orang 

QC Packing Process (1 line) 3 orang 

QC Incoming PM 1 orang 

QC Incoming RM 2 orang 

QC Finish Good 1 orang 

Pada gambar 4.2 terlihat skema struktur organisasi Departement QC dalam 

formasi teratas adalah Dept head atau Manager QC, sampai ke tingkat struktur 

yang paling bawah yaitu QC Incoming RM, QC Incoming PM, QC CK Process, 

QC Packing Process, dan QC Finish Good. Pada tingkat struktur paling bawah ini 

adalah QC Field karena area kerjanya yang langsung berhubungan dengan 

lapangan proses produksi maupun proses bongkar muat di PT. Mayora Indah. 

Jumlah karyawan QC field actual saat ini dapat diketahui dalam tabel 4.1. 

yaitu pada packing proses terdapat 3 orang, bagian CK proses 2 orang, Incoming 

PM 1 orang, Incoming RM 2 orang, dan pada bagian finish good 3 orang. 

Dalam aktivitas kerjanya, QC field mempuyai Job Desc yang mungkin 

bisa dikatakan beraneka ragam tetapi mempunyai satu tujuan yang sama yaitu 

mengontrol kualitas.  
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4.1.4  Gambaran Hari dan Waktu Kerja Karyawan 

 Untuk hari kerja Karyawan pada PT Mayora Indah yaitu dimulai pada hari 

senin sampai dengan hari sabtu, sedangkan hari minggu merupakan hari libur 

perusahaan. Dan untuk waktu kerja Karyawan yaitu pada hari Senin sampai 

dengan hari Jumat 8 jam kerja, sedangkan untuk hari Sabtu yaitu 5 jam kerja. 

4.2 Pembahasan 

 Analisis mengenai jumlah kebutuhan karyawan Bagian Quality Control 

pada PT Mayora Indah yaitu dilakukan dengan menggunakan metode perhitungan 

kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja. Hasil kerja pada bagian Quality 

Control memiliki hasil yang beragam. Oleh karena itu, pendekatan perhitungan 

jumlah kebutuhan karyawan menggunakan pendekatan tugas per tugas jabatan.  

Cara atau langkah-langkah dalam menentukan kebutuhan pegawai yaitu sesuai 

dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

:KEP/75/M.PAN/7/2004 yaitu sebagai berikut : 

4.2.1 Menetapkan Waktu Kerja 

Hari kerja efektif dapat dihitung dengan langkah-langkah berikut ini. 

Diketahui jumlah hari berdasarkan kalender 2015 adalah sebanyak 365 hari. 

Jumlah hari sabtu dan minggu adalah sebanyak 104 hari dalam setahun.Kemudian 

hari libur nasional pada tahun 2015 adalah sejumlah 14 hari dan cuti tahunan 

berdasarkan ketentuan perusahaan yaitu sebanyak 12 hari. Total hari libur 

diperoleh dengan menjumlahkan hari minggu,dengan hari libur nasional dan cuti 

tahunan yaitu sebesar 78 hari. Terakhir, hari kerja efektif diperoleh dengan 
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mengurangi jumlah hari pada kalender 2015 dengan total hari libur sehingga 

diperoleh hari kerja efektif yaitu sebanyak 287 hari. 

Karyawan PT Mayora Indah  bekerja selama 8 jam per hari pada hari 

senin- jumat dan 5 jam kerja pada hari sabtu atau sebanyak 2700 menit per 

minggu. Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan waktu 

kerja yang hilang karena tidak bekerja (allowance) seperti buang air, melepas 

lelah, istirahat makan, dan sebagainya. Menurut Tabel Allowance yang di tetapkan 

ILO, Allowance diperkirakan 30 persen dari jumlah jam kerja. Dengan demikian, 

jam kerja efektif karyawan IPB setelah dikurangi allowance menjadi 1890 menit 

per minggu atau 98280 menit per tahun. 

4.2.2 Menetapkan Waktu Penyelesaian Tugas 

 Setiap tugas pokok memiliki beban tugas yang menggambarkan seberapa 

banyak tugas tersebut dilakukan dalam satuan hasil dan jangka waktu tertentu. 

Misalnya pada QC Packing Proses yang tersaji pada tabel 4.2. salah satu tugas 

pokoknya adalah Pengecekan metal detektor. Beban tugas untuk melakukan 

pengecekan metal detector dalam setahun adalah 1722 kali. Standar kemampuan 

rata-rata menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan oleh seseorang untuk 

menyelesaikan aktivitas pengecekan metal Detector, yaitu 10 menit per aktivitas. 

Waktu penyelesaian tugas (WPT) untuk melakukan aktivitas penegcekan tersebut 

dihitung dengan mengalikan beban tugas selama setahun dengan standar 

kemampuan rata-rata yaitu 1722 x 10 menit per aktivitas sama dengan 17220 

menit per tahun dan seterusnya. 
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 Beban tugas (BT) dan standar kemampuan rata-rata (SKR) waktu 

penyelesaian setiap elemen tugas pokok diperoleh dari hasil wawancara terhadap 

karyawan di masing-masing bagian. Contoh hasil pengukuran waktu penyelesaian 

tugas dapat dilihat pada (Tabel 4.2 – 4.6). Hasil perkalian antara beban tugas dan 

standar kemampuan rata - rata untuk setiap tugas pokok kemudian dijumlahkan 

seperti yang terlihat pada Tabel 4.2, sehingga total waktu penyelesaian tugas        

(Σ WPT) adalah 297906 menit per tahun. 

Perlu untuk diketahui bahwa seluruh beban tugas (BT) QC Field PT 

Mayora Indah pada setiap bagian sampel yang diteliti adalah beban tugas yang 

dihitung selama setahun dan standar kemampuan rata-rata penyelesaian tugas 

(SKR) dikonversikan ke dalam satuan menit sehingga satuan untuk waktu 

penyelesaian tugas (WPT) adalah menit per tahun. Adapun perhitungan waktu 

penyelesaian tugas QC Field  secara lengkap dapat dilihat pada tabel 4.2 – 4.6 di 

bawah ini. 
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Tabel 4.2  Perhitungan jumlah kebutuhan karyawan QC Packing Proses per 

line 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Aktivitas Sub Aktivitas Periode BT SKR (menit) WPT (BTxSKR) (menit)

Lentera Hati/Briefing Lentera hati/Briefing harian 861 10 8610

pengecekan mesin Pengecekan metal detector harian 1722 10 17220

check speed and temperatur Oven harian 1722 10 17220

Check kodifikasi kemasan mesin 1 harian 2583 2 5166

Check kodifikasi kemasan mesin 2 harian 2583 2 5166

Check kodifikasi kemasan mesin 3 harian 2583 2 5166

Check kodifikasi kemasan mesin 4 harian 2583 2 5166

Check kodifikasi kemasan mesin 5 harian 2583 2 5166

Check kodifikasi kemasan mesin 6 harian 2583 2 5166

Pengecekan Produk pengecekan Organoleptik harian 5166 5 25830

Check berat adonan harian 1722 10 17220

Check kadar air harian 1722 20 34440

Check Berat produk akhir harian 1722 7 12054

check dimensi dan berat produk harian 1722 8 13776

Spray oil biscuit harian 2583 5 12915

uji sobek harian 2583 5 12915

Check visual kemasan produk harian 3444 5 17220

Test kebocoran produk mesin 1 harian 2583 5 12915

Test kebocoran produk mesin 2 harian 2583 5 12915

Test kebocoran produk mesin 3 harian 2583 5 12915

Test kebocoran produk mesin 4 harian 2583 5 12915

Test kebocoran produk mesin 5 harian 2583 5 12915

Test kebocoran produk mesin 6 harian 2583 5 12915

297906

3,031Kebutuhan Pegawai

∑ WPT



51 

 

Tabel 4.3  Perhitungan jumlah kebutuhan karyawan QC CK Proses 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitas Sub Aktivitas Periode BT SKR (menit) WPT (BTxSKR) (menit)

Briefing Lentera hati/Briefing harian 861 10 8610

Check CCP & OPRP Check CCP & OPRP harian 861 30 25830

Pengecekan Mesin Check metal Detector line A (better) harian 1722 2 3444

Check metal Detector line B (kelapa 27 gr) harian 1722 4 6888

Check metal Detector line C (kelapa 300 gr) harian 1722 4 6888

Check metal Detector line D (malkist) harian 1722 6 10332

Check metal Detector line E (marie susu) harian 1722 3 5166

Check metal Detector line F (sari gandum) harian 1722 2 3444

Check metal Detector line G (slai olai) harian 1722 4 6888

pengecekan bahan baku sangrai fine brand harian 861 15 12915

persen Brix dan PH gula line A harian 4305 2 8610

Check Organoleptik Cream harian 1722 4 6888

organoleptik Jam selai harian 1722 4 6888

pengambilan sampel Jam selai harian 861 10 8610

Pengambilan sampel Cream harian 861 10 8610

pengambilan sampel & Check Organoleptik Chocolate harian 861 15 12915

Check PH dan persen Brix Jam selai Blueberry harian 861 3 2583

Check PH dan persen Brix Jam selai Pinneapple harian 861 3 2583

Check PH dan persen Brix Jam selai Strawberry harian 861 3 2583

Pengecekan Lab Coklat harian 861 7 6027

pengecekan Partikel Size dan % MC Cream harian 861 5 4305

Pengecekan Adonan Check temperatur dan Sampel PH gula line A harian 4305 10 43050

control mixing, resting, temperatur adonan line A harian 6027 7 42189

Sampling dan Check PH Line A harian 8610 8 68880

Check PH adonan Line A harian 6027 3 18081

333207

3,390

∑ WPT

Kebutuhan Pegawai
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Tabel 4.4  Perhitungan jumlah kebutuhan karyawan QC Incoming Packaging 

 

 

 

 

 

 

   

Aktivitas Sub Aktivitas Periode BT SKR (menit) WPT (BTxSKR) (menit)

Briefing Lentera hati/Briefing harian 287 10 2870

Pengecekan Cello Pencatatan SJ dan pengecekan Coa harian 1722 3 5166

Pengambilan sampel harian 1722 10 17220

pengecekan Visual harian 1722 5 8610

Pengecekan dimensi harian 1722 7 12054

Pengecekan Bonding strength harian 1722 5 8610

penimbangan cello harian 1722 2 3444

pembuatan label harian 7175 0,2 1435

Pengecekan karton Pencatatan SJ dan pengecekan Coa harian 2870 3 8610

Pengambilan sampel harian 2870 10 28700

pengecekan Visual harian 2870 3 8610

Pengecekan dimensi harian 2870 2 5740

Pengecekan material/Berat lapisan harian 2870 8 22960

pembuatan label harian 43050 0,2 8610

Pengecekan plastik Pencatatan SJ dan pengecekan Coa harian 1148 3 3444

Pengambilan sampel harian 1148 7 8036

pengecekan Visual harian 1148 3 3444

Pengecekan dimensi harian 1148 3 3444

pembuatan label harian 5740 0,2 1148

pengecekan tray Pencatatan SJ dan pengecekan Coa harian 574 3 1722

pengambilan sampel harian 574 7 4018

pengecekan Visual harian 574 5 2870

Pengecekan dimensi harian 1435 2 2870

pembuatan label harian 5740 0,2 1148

pembuatan laporan rekap laporan harian pengecekan harian 287 30 8610

pengecekan retur produksi pengecekan retur produksi mingguan 52 30 1560

merekap retur R2 merekap retur R2 /2minggu 26 30 780

185733

1,890

∑ WPT

Kebutuhan Pegawai
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Tabel 4.5  Perhitungan jumlah kebutuhan karyawan QC Raw Material 

 

  Tabel 4.6  Perhitungan jumlah kebutuhan karyawan QC Finish Good 

 

 

 

 

Aktivitas Sub Aktivitas Periode BT SKR (menit) WPT (BTxSKR) (menit)

Briefing Lentera hati/Briefing harian 287 10 2870

Pengambilan sampel kemasan karung Pencatatan SJ dan pengecekan COA harian 4018 5 20090

Pengecekan Kendaraan harian 4018 3 12054

Pengambilan sampel harian 4018 10 40180

Pengecekan Organoleptik harian 4018 2 8036

mengantar sampel ke LAB harian 1148 5 5740

Pembuatan Label Identifikasi harian 60270 0,2 12054

Penempelan Label Identifikasi harian 60270 0,3 18081

pengayakan harian 1435 5 7175

Pengambilan sampel mobil Tangki Pencatatan SJ dan pengecekan COA harian 1148 5 5740

Pengecekan Kendaraan harian 1148 5 5740

Pengambilan sampel harian 1148 10 11480

Pengecekan Organoleptik harian 1148 2 2296

mengantar sampel ke LAB harian 1148 5 5740

Pengambilan Sampel liquid kemasan Drum Pencatatan SJ dan pengecekan COA harian 861 5 4305

Pengecekan Kendaraan harian 861 1 861

Pengambilan sampel harian 1435 5 7175

Pengecekan Organoleptik harian 1435 2 2870

mengantar sampel ke LAB harian 861 5 4305

Pembuatan Label Identifikasi harian 5740 0,2 1148

Penempelan Label Identifikasi harian 5740 0,1 574

rekap Laporan Harian Penulisan Laporan analisa harian harian 287 20 5740

184254

1,875

∑ WPT

Kebutuhan Pegawai

Aktivitas Sub Aktivitas Periode BT SKR (menit) WPT (BTxSKR) (menit)

verifikasi produk hold pendataan produk hold harian 112 25 2800

klarifikasi produk release harian 112 20 2240

69902

0,711

64862

∑ WPT

Kebutuhan Pegawai

verifikasi produk yang masuk dari 

produksi ke gudang
harianverifikasi produk FG 64862 1



54 

 

4.2.3 Menghitung Jumlah Kebutuhan Pegawai 

Jumlah kebutuhan karyawan dengan demikian dapat dihitung berdasarkan 

data yang diperoleh dari tahapan sebelumnya. Misalnya diketahui pada sub bab 

4.2.2, total waktu penyelesaian tugas QC Field pada bagian Packing proses adalah 

297906 menit per tahun. Jam kerja efektif adalah 98280 menit per tahun. Jumlah 

kebutuhan karyawan QC Field pada bagian Packing proses dapat dihitung dengan 

membagi jumlah total waktu penyelesaian tugas dengan jam kerja efektif. Hasil 

pembagian kemudian dikalikan dengan satu orang sehingga diperoleh angka 

kebutuhan karyawan yaitu sebesar 3,031 orang dan dibulatkan ke atas menjadi 

tiga orang. Adapun perhitungan jumlah kebutuhan karyawan QC Field pada 

seluruh bagian yang diteliti dapat dilihat pada tabel 4.2 – 4.6.  Untuk bagian QC 

finish good jumlah kebutuhan karyawan disesuaikan dengan waktu kerja 

produksi, karena waktu kerja produksi berjalan 3 sift, maka kebutuhan karyawan 

pun disesuaikan menjadi 3 orang dan jumlah ini sudah sesuai dengan keadaan 

aktual. 

 Berikut terlihat ringkasan jumlah kebutuhan karyawan yang dibutuhkan 

untuk semua bagian pada QC Field setelah dilakukan perhitungan dengan 

pendekatan tugas perjabatan. 
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Tabel 4.7  Ringkasan hasil perhitungan jumlah kebutuhan Karyawan 

 

 

Tabel 4.8  Perbandingan jumlah karyawan yang dubutuhkan dengan aktual 

No Bagian 
Jumlah karyawan 

yang dibutuhkan 

jumlah 

karyawan actual 

1. QC Packing Proses 3 orang 3 orang 

2. QC Central Kitchen Proses 3 orang 2 orang 

3. 
QC Incoming Packaging 

Material 2 orang  1 orang 

4. QC Incoming Raw Material 2 orang 2 orang 

5. QC Finish Good 3 orang 3 orang 

 

 

 

1. QC Packing Proses 3,031 3

2. QC Central Kitchen Proses 3,39 3

3. QC Incoming Packaging Material 1,89 2

4. QC Incoming Raw Material 1,875 2

kebutuhan hasil 

perhitungan (orang)
No bagian

Pembulatan 

(orang)

disesuaikan dengan 

jam kerja produksi
5. QC Finish Good 3
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BAB V 

ANALISA HASIL 

Berdasarkan hasil dari pengumpulan serta pengolahan dari penelitian yang 

datanya diambil oleh responden yang bekerja pada departemen quality control,  

Maka pada bab analisa hasil ini akan dijelaskan bagaimana hasil data yang telah 

diolah menggunakan software microsoft excel  

5.1 HASIL ANALISA DATA PERHITUNGAN WPT 

5.1.1 Hasil Perhitungan WPT karyawan QC Packing Proses per line 

        Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 4.2,Dapat diketahui bahwa hasil 

perhitungan WPT pada variabel aktifitas lentera hati dengan sub aktifitas briefing 

mendapat hasil 8610 menit pertahun,pada variabel aktifitas pengecheckan 

mesin,sub aktifitas tertinggi adalah check kodifikasi mesin 1-6 dengan hasil WPT 

5166 menit pertahun di setiap mesinnya,dan pada variabel aktiftas pengecheckan 

produk,sub aktifitas check kadar air mendapat hasil tertinggi dengan jumlah WPT 

34440 menit karena selain tingkat ketelitiannya yang tinggi dan juga waktu 

pengerjaannya yang lama. 

Pada divisi QC packing proses per line,di dapatkan total WPT per tahunnya 

adalah 297096 menit pertahunnya, setelah di lakukan perhitungan dengan 

membagi total Jam kerja efektif (98280 menit pertahun) dan hasil total WPT maka  

kebutuhan karyawan pada divisi ini adalah 3,031 (3) orang 
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5.1.2 Hasil Perhitungan WPT karyawan QC CK Proses 

        Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 4.3,dapat diketahui bahwa 

perhitungan WPT pada variabel aktifitas check CCP & OCRP mendapat hasil 

WPT 25830 menit pertahun,pada variabel aktifitas pengecheckan mesin dengan 

sub aktifitasnya check metal detector hasil tertinggi di dapat pada line D karena 

waktu pengecheckan yang lebih lama dengan hasil WPT 10332 menit 

pertahun,pada variabel aktifitas pengecheckan bahan baku hasil WPT tertinggi 

didapat pada sub aktifitas sangrai fine brand dan pengambilan sample & check 

organoleptik chocolate dengan hasil 12915 menit pertahun,variabel aktifitas 

pengecheckan adonan dengan sub aktifitas check temperatur dan sample PH gula 

line A mendapat hasil WPT 43050 menit pertahunnya 

Total WPT pada divisi QC CK proses adalah 333207 menit pertahunnya, setelah 

di lakukan perhitungan dengan membagi total Jam kerja efektif (98280 menit 

pertahun) dan hasil total WPT maka kebutuhan karyawan pada divisi ini adalah 

3,390 ( 3 ) orang 

 

5.1.3 Hasil Perhitungan WPT karyawan QC incoming packaging 

        Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 4.4,dapat diketahui bahwa untuk 

hasil WPT tertinggi dari sub aktiftas pada variabel aktifitas pengecheckan cello 

(WPT 17220 menit pertahun),pengecheckan karton (WPT 28700 menit 

pertahun),pengecheckan plastik (WPT 8036 menit pertahun) dan pengecheckan 

tray (WPT 4018 menit pertahun) adalah pengambilan sample,meski dengan BT 

yang relatif sama dengan sub aktifitas lain,tetapi dengan SKR yang lumayan lama 
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yaitu rata-rata 10 menit,pada variabel aktifitas pembuatan laporan dengan sub 

aktifitas rekap laporan harian pengecheckan mendapat hasil WPT 8610 menit 

pertahun,aktiftas pengecheckan returproduksi mendapat hasil WPT 1560 menit 

pertahun,dan aktifitas merekap retur R2 mendapat hasil WPT 780 menit pertahun 

Total WPT pada divisi QC incoming packaging adalah 185733 menit per tahun, 

setelah di lakukan perhitungan dengan membagi total Jam kerja efektif (98280 

menit pertahun) dan hasil total WPT maka kebutuhan karyawan pada divisi ini 

adalah 1,890 ( 2 ) orang  

 

5.1.4 hasil perhitungan WPT karyawan QC Raw material 

        Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 4.5,dapat diketahui bahwa untuk 

hasil WPT tertinggi didapat dari sub aktifitas pengambilan sampel di setiap kolom 

aktifitasnya yaitu pengambilan sampel kemasan karung ( WPT 40180 menit 

pertahun),pengambilan sampel mobil tangki  (WPT 11480 menit 

pertahun),pengambilan sampel liquid kemasan drum (WPT 7175 menit 

pertahun),pada variabel aktifitas rekap laporan harian dengan sub aktifitas 

penulisan laporan analisa harian mendapat hasil WPT 5740 menit pertahun 

Pada divisi QC raw material,di dapatkan total WPT per tahunnya adalah 184254 

menit pertahunnya, setelah di lakukan perhitungan dengan membagi total Jam 

kerja efektif (98280 menit pertahun) dan hasil total WPT,maka kebutuhan 

karyawan pada divisi ini adalah 1,875 (2) orang 
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5.1.5 hasil perhitungan WPT karyawan QC finish good  

        Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel 4.6 , dapat diketahui bahwa variabel 

aktifitas verifikasi produk FG dengan sub aktifitas Verifikasi produk yang masuk 

dari produksi ke gudang mendapat WPT 64862 menit karena BT yang terbilang 

tinggi yaitu 64862 kali pertahun,pada variabel aktifitas verifikasi produk hold 

dengan sub aktifitas pendataan produk hold mendapat hasil WPT 2800 menit 

pertahun,dan pada sub aktifitas klarifikasi produk release mendapat hasil WPT 

2240 menit pertahunnya  

Dan pada divisi QC finish good,didapatkan total WPT 69902 menit 

pertahunnya,setelah di lakukan perhitungan dengan membagi total Jam kerja 

efektif (98280 menit pertahun) dan hasil total WPT,sekurangnya pada divisi ini 

membutuhkan 0,711 (1) orang 

 

5.2  HASIL PERHITUNGAN JUMLAH KARYAWAN  

       Menghitung Jumlah kebutuhan karyawan dengan demikian dapat dihitung 

berdasarkan data yang diperoleh dari tahapan sebelumnya. Misalnya diketahui 

pada sub bab 4.2.2 jumlah kebutuhan karyawan dapat dihitung dengan membagi 

jumlah total waktu penyelesaian tugas dengan jam kerja efektif (98280 menit 

pertahun). Hasil pembagian kemudian dikalikan dengan satu orang sehingga 

diperoleh angka kebutuhan karyawan dan dibulatkan ke atas menjadi beberapa 

orang 
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5.2.1 Ringkasan hasil perhitungan jumlah kebutuhan karyawan       

    Berdasarkan hasil data tabel 4.8 diketahui bahwa kebutuhan karyawan yang 

dibutuhkan dengan jumlah karyawan aktual terlihat tidak seimbang atau dapat 

dikatakan pada beberapa bagian QC field masih terdapat kekurangan kebutuhan 

SDM seperti pada bagian QC CK Proses dan Incoming PM.   Keadaan seperti ini 

akan berdampak pada efektifitas kerja karyawan karena bekerja melebihi dari 

kapasitas orang tersebut. Oleh karena itu perhitungan dan perencaan kebutuhan 

tenaga SDM sangatlah dibutuhkan agar efisiensi produktivitas dapat berjalan 

sesuai dengan apa yg dinginkan perusahaan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan data hasil pengolahan dan pembahasan dari penelitian yang  

telah disajikan penulis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Diketahui bahwa kondisi tenaga kerja di departemen Quality Control 

khususnya pada QC Field masih terdapat ketidaksesuaian tenaga kerja 

dengan beban kerjanya yaitu kondisi overload. dan pada beberapa bagian 

terlihat juga keadaan yang sudah sesuai atau normal (fit) dengan 

kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan. Sehingga mengakibatkan 

terjadinya inefisiensi kerja pada bagian-bagian tersebut. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan WPT diketahui bahwa kebutuhan karyawan 

pada bagian QC Field Incoming PM mengalami defisit tenaga kerja, 

karena pada bagian tersebut hanya tersedia tenaga SDM sejumlah 1 orang, 

sedangkan menurut beban kerja yang ada dibutuhkan tenaga SDM 

sejumlah 2 orang. Dan adapun pada QC CK proses dibutuhkan tenaga 

kerja berjumlah 3 orang tetapi tenaga kerja yang tersedia aktual hanya 

berjumlah 2 orang.  

3. Dari hasil perhitungan WPT juga dapat ditemukan pada bagian QC Finish 

Good mengalami underload pada kondisi kerjanya, yaitu belum dalam 
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kondisi kerja yang maksimal. Itu dapat dilihat dari hasil perhitungan WPT 

yaitu 0,711. 

6.2  Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan setelah penelitian ini dilakukan yaitu : 

1. Kurangnya jumlah tenaga kerja pada beberapa bagian tersebut mungkin 

sementara akan sedikit dapat diatasi dengan cara pengalihan tenaga kerja 

karyawan yang jumlah WPT nya sedikit lebih longgar sampai tenaga kerja 

yang dibutuhkan terpenuhi. 

2. Adapun jika pihak perusahaan tidak bisa memenuhi kekurangan karyawan 

pada setiap bagian di QC field yang overload tersebut, pihak perusahaan 

mungkin cukup bisa mengurangi keadaan overload tersebut dengan 

menambahkan 1 orang sebagai helper yang lingkup kerjanya bisa 

dikondisikan untuk dapat meng-handle keadaan kerja yang apabila sedang 

dalam kondisi kerja overload. Hal ini guna mengurangi inefisiesi biaya 

karyawan. 

3. Untuk mengoptimalkan kinerja karyawan, dapat dilakukan dengan 

merubah komposisi jumlah tenaga kerja sesuai perhitungan jumlah tenaga 

kerja yang optimal dan melakukan penyusunan job description kembali. 

4. Mengingat sampel pada penelitian ini yang terbatas, maka bagi penelitian 

selanjutnya sebaiknya dilakukan dengan sampel yang lebih representative 

sehingga generalisasi penelitian dengan tema ini dapat dilakukan pada 

populasi yang lebih luas. 
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