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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pengukuran Waktu Kerja 

 Pengukuran waktu kerja adalah suatau aktivitas untuk menentukan waktu 

yang dibutuhkan oleh seorang operator dalam melaksanakan sebuah kegiatan kerja 

dalam kondisi dan tempo yang normal. (Wignjosoebroto, Pengantar Teknik dan 

Manajemen Industri, 2006) untuk menghitung waktu baku (standart time) 

penyelesaian pekerjaan guna alternative metode kerja terbaik, maka perlu diterapkan 

prinsip-prinsip dan teknik-teknik pengukuran kerja (work measurement atau time 

study). 

 Penelitian kerja dan analisa metode kerja pada dasarnya kan memusatkan 

perhatiannya pada bagimana suatu macam pekerjaan yanag akan diselesaikan. Suatu 

kegiatan akan dikatakan diselesaikan secara efisien apabila waktu penyelesaiannya 

berlangsung paling singkat, untuk penyelesaian suatu kegiatan maka diperoleh 

aktivitas pengukuran kerja. Pengukuran waktu kerja menghasilkan waktu atau output 

standart. (Wignjosoebroto, Pengantar Teknik dan Manajemen Industri, 2006) 

 Waktu standart diperlukan untuk : 

1. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (man power planning). 

2. Estimasi biaya-biaya untuk karyawan. 

3. Penjadwalan prosuksi dengan penganggaran. 

4. Perencanaan sistem pemberian bonus dan intensif bagi karyawan. 

5. Indikasi keluaran yang mampu dihasilkan oleh seorang pekerja.  

Waktu standart merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yang 

memiliki tingkat kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Didalam 

waktu standart meliputi kelonggaran waktu yang diberikan dengan memperhatikan 

situasi dan kondisi pekerjaan yang diselesaikan tersebut. Dengan demikian waktu 

standart yang dihasilkan dalam aktifitas pengukuran kerja ini akan dapat digunakan 

sebagai alat untuk membuat rencana penjadawalan kerja yang menyatakan berapa 

lama suatu kegiatan harus berlangsung dan berapa output yang dihasilkan serta berapa 

jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Menurut Wignjosoebroto, (2006) pengukuran waktu kerja ini dapat dibagi menjadi 

dua bagian, yaitu pengukuran waktu kerja lansung dan pengukuran waktu kerja tidak 

langsung :
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1. Pengukuran Waku Kerja langsung.  

Pengukuran waktu kerja yang dilakukan secara langsung ditempat, dimana 

pekerjaan yang bersangkutan dilakukan. Dalam pengukuran waktu kerja 

secara langsung ada dua cara pengukuran kerja, yaitu :  

1.Pengukuran waktu kerja dengan jam henti (stopwatch time study). 

2. Pengukruan waktu kerja menggunakan metode work sampling.  

 

2. Pengukuran Waktu Kerja tidak langsung. 

Pengukuran waktu kerja yang dilakukan secara tidak langsung dilaksanakan 

dengan cara melakukan perhitungan waktu kerja tanpa datang ketempat 

pekerjaan yang akan diukur. Pengukuran waktu kerja tidak langsung dibagi 

menjadi dua macam, yaitu : 

1. Pengukuran standart. 

2. Pengukuran waktu gerakan (predetemind time system). 

2.1.1  Perhitungan Waktu Baku 

 Pengukuran waktu kerja merupakan usaha untuk menentukan lama kerja 

yang dibutuhkan oleh seorang operator dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang 

spesifik pada tingkat kecepatan kerja yang normal dalam lingkungan kerja yang 

terbaik. Cara mendapatkan waktu baku dari data yang terkumpul adalah sebagai 

berikut: 

1. Waktu siklus rata-rata 

Adalah waktu hasil pengamatan secara langsung tertera dalam stopwatch. 

𝑊𝑠 =
Xi

N  
…………………………………………………………………(2.2) 

Keterangan : 

Ws = Waktu siklus 

Xi = Nilai tiap data 

N = Data pengamatan 

 

2. Waktu Normal 

Adalah waktu kerja yang telah mempertimbangkan faktor penyesuaian. 

𝑊𝑛 = 𝑊𝑠 𝑥 𝑝……………………………………………………………(2.3) 

Keterangan : 

Wn = Waktu normal 

Ws = Waktu siklus 
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P = Faktor penyesuaian 

 

3. Waktu baku 

Adalah waktu kerja dengan mempertimbangkan faktor pernyesuaian dan 

faktor kelonggaran. 

𝑊𝑏 = Wn x 
100%

100%−% 𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒
………………………………………….(2.4) 

Keterangan : 

Wb  = Waktu Baku 

Wn  = Waktu normal 

Allowance = kelonggaran yang diberikan kepada pekerja 

2.1.2  Uji Keseragaman Data  

 Untuk melakukan uji keseragaman data, dalam penelitian ini menggunakan 

formula berikut : 

1. Menghitung rata-rata 

x̅ =
∑ 𝑥𝑖

𝑛
………...…………………………………………………………(2.5) 

Keterangan : 

x̅ = Rata-rata waktu pengamatan 

∑瑬𝑖 = Jumlah seluruh data pengamatan 

n = Jumlah pengamatan tiap elemen kerja 

 

 

2. Menghitung Standart Deviasi 

𝜕 =  
√∑(𝑥𝑖−x̅)2

𝑛−1
……………………………………………………………(2.6) 

Keterangan : 

𝜕 = Standar Deviasi 

𝑥𝑖 = Data waktu pengamatan 

x̅ = Rata-rata waktu pengamatan 

n = Jumlah pengamatan tiap elemen kerja 

 

3. Menghitung Tingkat Ketelitian 

𝑆 =
𝜕

x̅
 𝑥 100%...........................................................................................(2.7) 

Keterangan : 

S = Tingkat Ketelitian 

𝜕 = Standar Deviasi 
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4. Menghitung Tingkat Kepercayaan 

CL = 100% - 

S……………………………………………………………(2.8) 

Dengan diketahui nilai CL sesuai perhitungan pada kurva normal maka 

diketahui nilai konstanta (k) 

0%   ≤ CL ≤ 68% → k = 1 

68% ≤ CL ≤ 95% → k = 2 

95% ≤ CL → k = 3 

 

5. Menghitung Batas Kontrol 

BKA = x̅ + 

k. 𝜕…………………………………………………………...(2.9) 

BKB = x̅ - 

k. 𝜕…………………………………………………………..(2.10) 

Keterangan : 

x̅ : nilai rata-rata 

n : jumlah data (pengamatan) 

𝜕 : Standart Deviasi 

S : Tingkat Ketelitian Data 

BKA : Batas Kontrol Atas 

BKB : Batas Kontrol Bawah 

2.1.3 Uji Kecukupan Data  

 Rumus Uji Kecukupan Data : 

N’ = ⌈
𝑘

𝑠
√𝑁 ∑ 𝑥2−(∑(𝑥)2

∑ 𝑥
⌉

2

……………………………………………………(2.11) 

Keterangan : 

N’ : Jumlah pengamatan yang harus dilakukan  

N : Jumlah pengamatan dalam observasi 

x : Waktu pengamatan 

k : Tingkat Kepercayaan 

s : Tingkat Ketelitian 

 

2.2 Penentuan Performance Rating  

 Rating Performance Kerja merupakan bagian paling sulit dalam melakukan 

pengukuran kerja, karena Rating Performance Kerja merupakan bagian penting 
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untuk menjukkan kecepatan gerakan operator saat bekerja dan juga untuk 

mengevaluasi kinerja operator (Sutalaksana dkk, 2006). 

Dengan adanya rating ini diharapkan operator bisa bekerja dengan normal 

kembali. Ketidak normalan dari waktu kerja ini diakibatkan oleh operator yang 

bekerja kurang wajar, yaitu bekerja dengan kecepatan yang tidak semestinya atau 

bisa dikatakan berkerja dengan lambat. Rating adalah satu persoalan penilaian 

merupakan bagian dari aktivitas pengukuran kerja dan untuk menetapkan waktu 

baku penyelesaian kerja tidak bisa tidak faktor penilaian (lebih cenderung bersifat 

subjektif) terhadap tempo kerja operator ini harus dibuat oleh time study analyst. 

Berikut adalah beberapa cara untuk menentukan penhyesuaian: 

1. Apabila operator dinyatakan terlalu cepat yaitu bekerja kewajaran (normal) 

maka rating faktor : p > 1 atau p < 100%. 

2. Apabila operator bekerja terlalu lambat yaitu bekerja dengan kecepatan di 

bawah kewajaran (normal) maka rating faktor : p < 1 atau p > 100%. 

3. Apabila operator bekerja secara normal atau wajar maka rating faktor : p = 1 

atau p = 100%. Untuk kondisi kerja dimana operasi secara penuh 

dilaksanakan oleh mesin maka waktu yang diukur dianggap merupakan waktu 

normal. 

Berikut ini akan diuraikan beberapa sistem untuk memberikan rating yang 

umunya diaplikasikan didalam aktivitas pengukuran kerja : 

1. Skill dan effort rating 

Charles E.bedaux (1916) memperkenalkan prosedure pengukuran kerja yang 

meliputi menentukan rating terhadap kecakapan (skill) dan usaha-usaha 

(effort) yang ditunjukkan operator saat bekerja, disamping juga 

mempertimbangkan kelonggaran (allowances) waktu lainnya. 

2. Westing house system rating 

Westing house company (1997) menambahkan lagi dengan kondisi kerja 

(working condition) dan keanjengan (consistency) dari operator di dalam 

melakukan kerja. Untuk ini westing house telah berhasil membuat suatu 

tingkatan yang ada untuk masing-masing faktor yang terpilih sesuai dengan 

performance yang ditunjukkan oleh operator. 

3. Synthenic rating 

Synthenic rating merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi 

tempo kerja operator berdasarkan nilai waktu yang telah ditetapkan terlebih 

dahulu. Prosedur yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pepngukuran 

kerja seperti biasanya dan kemuadian membandingkan waktu yang diukur ini 
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dengan waktu penyelesaian elemen kerja yang sebelumnya sudah diketahui 

data waktunya. Perbandingan ini merupakan indeks performance atau rating 

faktor dari operator untuk melaksanakan elemen kerja tersebut. Rasio 

menghitung indeks performance atau rating faktro dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

𝑅 =
𝑃

𝐴
  …………………………………………………………………..(2.12) 

R = indeks performance atau rating factor 

P = predetrmind time untuk elemen kerja yang sudah diamati (menit) 

A = rata-rata waktu dari elemen kerja yang diukur (menit) 

 

Tabel 2 . 1 Performance Rating Westinghouse 

SKILL EFFORT 

+ 0.15 A1     Superskill 

+ 0.13 A2 

+ 0.11 B1     Excellent 

+ 0.08 B2 

+ 0.06 C1     Good 

+ 0.03 C2 

   0.00 D      Average 

- 0.05 E1     Fair 

- 0.10 E2 

- 0.16 F1     Poor 

- 0.22 F2 

+ 0.13 A1     excessive 

+ 0.12 A2 

+ 0.10 B1     Excellent 

+ 0.08 B2 

+ 0.05 C1     Good 

+ 0.02 C2 

   0.00 D      Average 

- 0.04 E1     Fair 

- 0.08 E2 

- 0.12 F1     Poor 

- 0.17 F2     Poor 

CONDITION CONSISTENCY 

+ 0.06 A     Ideal 

+ 0.04 B     Excellent 

+ 0.02 C     Good 

   0.00 D     Average 

- 0.03 E      Fair 

- 0.07 F      Poor 

+ 0.04 A     Ideal 

+ 0.03 B     Excellent 

+ 0.01 C     Good 

   0.00 D     Average 

- 0.02 E      Fair 

- 0.04 F      Poor 

   Sumber : (Wignjosoebroto S, 2006) 

 (Sutalaksana dkk, 2006) Keterampilan atau skill didefinisikan sebagai 

kemampuan mengikuti cara kerja yang diterapkan. Untuk keperluan penyesuaian, 
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keterampilan dibagi menjadi enam kelas dengan ciri-ciri dari setiap kelas yang 

dikemukakan berikut ini : 

 

Super Skill :   

1. Secara bawaan cocok sekali dengan pekerjaannya. 

2. Bekerja dengan sempurna 

3. Tampak seperti telah terlatih 

4. Gerakan-gerakannya halus tetapi sangat cepat sehingga sulit untuk diikuti. 

5. Kadang–kadang terkesan tidak berbeda dengan gerakan–gerakan mesin. 

6. Perpindahan dari satu elemen pekerjaan ke elemen lainnya tidak terlampau 

terlihat karena lancarnya.   

7. Tidak terkesan adanya gerakan–gerakan berpikir dan merencanakan dan 

merencanakan tentang apa yang dikerjakan (sudah sangat otomatis) 

8. Secara umum dapat dikatakan bahwa pekerjaan bersangkutan adalah 

pekerjaan yang baik.   

 

Exellent Skill: 

1. Percaya pada diri sendiri 

2. Tampak cocok dengan pekerjaannya. 

3. Terlihat telah terlatih baik. 

4. Bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran– pengukuran 

atau pemeriksaan–pemeriksaan. 

5. Gerakan-gerakan kerja beserta urutan–urutannya dijalankan tanpa kesalahan. 

6. Menggunakan peralatan dengan baik. 

7. Bekerjanya cepat tanpa mengorbankan mutu. 

8. Bekerjanya cepat tetapi halus. 

9. Bekerja berirama dan terkoordinasi.  

 

Good Skill: 

1. Kualitas hasil baik. 

2. Bekerjanya tampak lebih baik dari pada kebanyakan pekerjaan pada 

umumnya. 

3. Dapat memberikann petunjuk–petunjuk pada pekerja lain yang 

keterampilannya lebih rendah. 

4. Tampak jelas sebagai kerja yang cakap. 
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5. Tidak memerlukan banyak pengawasan. 

6. Tiada keragu-raguan 

7. Bekerjanya “stabil” 

8. Gerakannya-gerakannya terkoordinasi dengan baik. 

9. Gerakan-gerakannya cepat. 

 

Average Skill :  

1. Tampak adanya kepercayaan pada dirinya 

2. Gerakannya cepat tetapi tidak lambat. 

3. Terlihatnya ada pekerjaan–pekerjaan yang perencana. 

4. Tampak sebagai pekerja yang cakap. 

5. Gerakan-gerakannya cukup menunjukan tidak adanya keraguan. 

6. Mengkoordinasikan tangan dan pikiran dengan cukup baik. 

7. Tampak cukup terlatih dan karenanya mengetahui seluk beluk pekerjaannya. 

8. Bekerjanya cukup teliti.  

9. Secara keseluruhan cukup memuaskan.   

 

Fair Skill : 

1. Tampak terlatih tetapi belum cukup baik. 

2. engenal peralatan dan lingkuan secukupnya. 

3. Terlihat adanya perencanaan–perencanaan sebelum melakukan gerakan. 

4. Tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup. 

5. Tampaknya seperti tidak cocok dengan pekerjaannya tetapi telah ditempatkan 

dipekerjaan itu sejak lama. 

6. Mengetahui apa yang dilakukan dan harus dilakukan tetapi tampak selalu 

tidak yakin. 

7. Sebagian waktu terbuang karena kesalahan–kesalahan sendiri. 

8. Jika tidak bekerja sungguh–sungguh outputnya akan sangat rendah. 

9. Biasanya tidak ragu–ragu dalam menjalankan gerakan-gerakanya.   

 

Poor Skill : 

1. Tidak bisa mengkoordinasikan tangan dan pikiran. 

2. Gerakangerakannya kaku. 

3. Kelihatan ketidak yakinannya pada urutan–urutan gerakan. 

4. Seperti yang tidak terlatih untuk pekerjaan yang bersangkutan. 

5. Tidak terlihat adanya kecocokan dengan pekerjaannya. 
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6. Ragu-ragu dalam menjalankan gerakan–gerakan kerja. 

7. Sering melakukan kesalahan–kesalahan 

8. Tidak adanya kepercayaan pada diri sendiri. 

 

Untuk usaha atau effort cara Westing House membagi juga kelas-kelas 

dengan ciri-ciri tersendiri, yang dimaksud usaha disini adalah kesungguhan yang 

ditunjukkan atau diberikan operator ketika melakukan pekerjaannya (Sutalaksana 

dkk, 2006). Berikut ini ada enam kelas usaha dengan ciri-cirinya, yaitu : 

 

Excessive effort : 

1. Kesempatan sangat berlebihan.  

2. Usahanya sangat bersungguh-sungguh tetapi dapat membahyakan 

kesehatannya. 

3. Kecepatan yang ditimbulkannya tidak dapat dipertahankan sepanjang hari 

kerja. 

 

Exellent effort :  

1. Jelas terlihat kecepatannya sangat tinggi.  

2. Gerakan-gerakan lebih ekonomis daripada operator-operator biasa. 

3. Penuh perhatiaan pada pekerjaannya. 

4. Banyak memberi saran.  

5. Menerima saran-saran petunjuk dengan senang. 

6. Tidak bertahan lebih dari beberapa hari. 

7. Bangga atas kelebihannya. 

8. Gerakan-gerakan yang salah terjadi sangat jarang sekali. 

9. Pekerjaannya sangat sistematis  

 

Good effort : 

1. Bekerja berirama. 

2. Saat-saat mengganggur sangat sedikit, bahkan tidak ada. 

3. Penuh perhatian pada pekerjaannya. 

4. Senang pada pekerjaannya. 

5. Kecepatannya baik dan dapat dipertahankan setiap hari.  

6. Percaya kepada pekerjaannya. 

7. Menerima saran-saran dan petunjuk-petunjuk dengan senang. 

 

Average effort : 

1. Tidak sebaik good, tapi lebih baik daro poor. 
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2. Bekerja dengan stabil. 

3. Menerima saran-saran tapi tidak melaksanakannya. 

4. Set up dilaksanakan dengan baik. 

5. Melakukan kegiatan-kegiatan perencanaan. 

Fair effort : 

1. Saran-saran perbaikan diterima dengan kesal.  

2. Kadang-kadang perhatian tidak ditunjukkan pada pekerjaannya. 

3. Kurang sungguh-sungguh. 

4. Tidak mengeluarkan tenaga dengan secukupnya. 

5. Terjadi penyimpangan sedikit dari cara kerja baku. 

 

Poor effort : 

1. Banyak membuang waktu. 

2. Tidak memperlihatkan adanya minat bekerja. 

3. Tidak mau menerima saran-saran. 

4. Melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu untuk mengambil alat-alat dan 

bahan. 

5. Set up kerjanya terlihat tidak rapi.  

 

Yang dimaksud dengan kondisi kerja pada Westing House adalah kondisi 

fisik lingkungan yang seperti keadaan pencahayaan, suhu, dan kebisingan ruangan. 

Bila tiga faktor lainya, yaitu keterampilan, usaha, dan konsistensi merupakan sesuatu 

di luar operator yang diterima apa adanya oleh operator tanpa banyak kemampuan 

mengubahnya. Oleh sebab itu, faktor kondisi sering disebut sebagai faktor 

manajemen, karena pihak ini yang dapat berwenang atau memperbaikinya  

(Sutalaksana dkk, 2006). kondisi kerja dibagi menjadi enam kelas yaitu ideal, 

Excellent, Good, Average, Fair, Poor. Kondisi yang ideal tidak selalu sama bagi setiap 

pekerjaan karena berdasarkan karakteristiknya masing-masing pekerja membutuhkan 

kondisi ideal sendiri-sendiri. Satu kondisi yang dianggap good untuk pekerjaan dapat 

saja dirasakan fair atau bahkan poor bagi pekerjaan yang lain. Pada dasarnya kondisi 

ideal adalah kondisi yang paling cocok untuk perkerjaan yang bersangkutan, yaitu 

yang memungkinkan kinerja yang baik. Sudah tentu suatu pengetahuan tentang 

kriteria yang disebut ideal, dan kriteria yang disebut poor perlu dimiliki agar penilaian 

terhadap kondisi kerja dalam rangka melakukan penyesuaian dapat dilakukan dengan 

seteliti mungkin. 

Faktor lain yang harus diperhatikan adalah konsistensi. Faktor ini perlu 

diperhatikan karena pada setiap pengukuran waktu angka-angka yang dicatat tidak 
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pernah semuanya sama, waktu penyelesaian yang ditunjukkan pekerja selalu berubah-

ubah dari satu siklus ke siklus lainnya, dari jam ke jam, bahkan dari hari ke hari. 

Selama ini masih dalam batas-batas kewajaran masalah tidak timbul, tetapi jika 

variabilitasnya tinggi maka hal tersebut harus diperhatikan. Sebagaimana halnya 

faktor-faktor lain, konsitensi juga dibagi enam kelas yaitu perfect, excellent, good, 

average, fair, dan poor. Seseorang yang bekerja perfect adalah yang dapat bekerja 

dengan waktu penyelesaian yang boleh dikatakan tetap dari saat ke saat. Sebaliknya 

konsistensi yang poor yang terjadi bila waktu-waktu penyelesaiannya berselisih jauh 

diatas rata-rata secara acak. Konsistensi rata-rata atau average adalah bila selisih 

antara waktu penyelesaian dengan rata-rata tidak besar. 

2.3 Sumber Daya Manusia  

 Sumber Daya Manusia adalah salah satu faktor yang paling utama pada suatu 

perusahaan dilihat dari faktor-faktor lainnya selain modal usaha. Oleh karenanya, 

SDM sangat diperlukan untuk dikelola dengan baik agar efektivitas dan efisiensi 

perusahaan semakin meningkat.  (Hariandja & Efendi, 2002) 

2.3.1 Manajemen Sumber Daya Manusia   

 Manajemen sumber daya manusia adalah proses yang terdiri atas 

perencanaan, perorganisasian, pemimpin, dan pengendalian kegiatan berkaitan 

dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan pengembangan, dan 

kompensasi promosi dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang 

ditetapkan. (Panggabean & Mutiara, 2002) 

 Manajemen SDM adalah potensi yang merupakan asset yang berfungsi 

sebagai modal di dalam organisasi bisnis yang dapat diwujudkan menjadi potensi 

nyata (real) secara fisik maupun non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi. 

 Tujuan MSDM tidak bisa dirumuskan secara tepat karena sifatnya bervariasi 

dan tergantung pada masing-masing organisasi. Menurut (Chusway, 2002) tujuan 

MSDM meliputi; 

1. Memberikan pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM 

untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan 

berkinerja tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan 

berkinerja tinggi. 

2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM 

yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya 

3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruan organisasi dan strategi, 

khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM. 
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2.4 Beban Kerja  

 Beban kerja dapat didefinisikan sebagai suatu perbedaan antara kapasitas atau 

kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. 

Mengingat kerja manusia bersifat mental dan fisik, maka masing- masing mempunyai 

tingkat pembebanan yang berbeda-beda. 

2.4.1 Definisi Beban Kerja  

 Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipukul oleh suatu 

jabatan/unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja dan normal 

waktu. Menurut (Wakui, 2000), aktivitas yang dilakukan oleh tiap posisi atau jabatan 

dalam rangka untuk melaksanakan tugasnya seperti tercantum dalam deskripsi 

pekerjaannya memberikan suatu beban kerja pada posisi/jabatan tersebut, sehingga 

perhitungan Beban Kerja Work Load dapat diformulasikan sebagai berikut:  

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠

Total Waktu Tersedia
……………………………………………(2.1) 

2.4.2 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Beban Kerja 

 Faktor eksternal dan internal adalah faktor utama yang dapat mempengaruhi 

beban kerja. Menurut (Manuaba, 2000), Faktor-faktor yang mempengaruhi beban 

kerja, antara lain; 

a. Faktor eksternal, yaitu beban yang berasal dari luar tubuh pekerja, seperti: 

1. Tugas–tugas yang bersifat fisik, seperti stasiun kerja, tata ruang, 

tempat kerja, alat dan sarana kerja, kondisi kerja, sikap kerja, dan 

tugas-tugas yang bersifat psikologis, seperti kompleksitas pekerjaan, 

tingkat kesulitan, dan tanggung jawab pekerjaan. 

2. Organisasi kerja, seperti lamanya waktu bekerja, waktu istirahat, sift 

kerja, kerja malam, system pengupahan, model struktur organisasi, 

pelimpahan tugas dan wewenang. 

3. Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja 

kimiawi, lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja psikologis. 

b. Faktor internal adalah factor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri akibat 

dari reaksi beban kerja eksternal. Faktor internal meliputi factor somatic (jenis 

kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, dan kondisi kesehatan) dan factor 

psikis (motovasi, presepsi, kepercayan, keinginan, dan kepuasan). 
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2.5 Perencanaan Sistem Kerja  

 Perencanaan sistem kerja adalah suatu ilmu yang terdiri dari Teknik-teknik 

dan prisnsip-prinsip untuk mendapatkan rancangan terbaik dari sistem kerja yang 

bersangkutan. Teknik-tenik dan prisnisp-prinsip ini digunakan mengatur komponen-

komponen sistem kerja yang terdiri dari manusia dan sifat kemampuannya, peralatan 

kerja, beban serta lingkungan kerja sedemikan rupa sehingga dicapai tigkat efektivitas 

dan efisiensi yang tinggi bagi perusahaan serta aman, sehat, dan nyaman bagi pekerja.   

2.6  Metode Work Sampling (WS) 

 Work Sampling adalah suatu teknik untuk mengadakan sejumlah besar 

pengamatan terhadap aktivitas kerja dari mesin, proses dan pekerja. Pada awalnya 

cara ini dikembangkan di inggris oleh seorang yang bernama L.H.C Tippet di pabrik 

tekstil Inggris, tetapi karena kegunaannya cara ini dipakai dinegara lain secara lebih 

luas. Dari namanya dapat diduga bahwa cara ini menggunakan ilmu statistik, tetapi 

pada sampling pekerjaan hal ini tampak lebih nyata. Pengukuran waktu jam henti 

merupakan cara langsung karena dilakukan dengan melakukan pengukuran secara 

langsung ditempat berjalannya pekerjaan. Beda dengan cara jam henti adalah bahwa 

cara sampling pekerjaan pengamatan tidak terus menerus berada ditempat pekerjaan 

melainkan hanya mengamati hanya pada waktu yang ditentukan secara acak. 

(Sutalaksana, 1979) 

 Metode sampling pekerjaan sangat cocok untuk digunakan dalam melakukan 

pengamatan atas pekerjaan yang sifatnya tidak berulang dan memiliki waktu yang 

relatif panjang. Pada dasarnya prosedur pelaksanaanya cukup sederhana, yitu 

melakukan pengamatan aktifitas kerja untuk selang waktu yang diambil secara acak 

terhadap satu atau lebih mesin atau operator dan kemudian mencatatnya apakah 

mereka ini dalam keadaan bekerja atau menganggur. (Wignjosoebroto, 1992) 

Adapun beberapa kegunaan-keguanaan dari metode work sampling menurut 

(Sutalaksana, 2006;174) adalah : 

1. Untuk mengetahui distribusi pemakaian waktu sepanjang waktu kerja oleh 

pekerja atau kelompok kerja. 

2. Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan alat-alat atau mesin-mesin di pabrik.  

3. Untuk menentukan waktu baku bagi pekerja-pekerja tidak langsung.  

4. Untuk memperkirakan kelonggaran bagi suatu pekerjaan.  

Langkah-langkah yang dijalankan sebelum metode work sampling ini 

dilakukan yaitu (Sutalaksana, 2006;175) : 

1. Menetapkan tujuan pengukuran. 
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2. Menentukan waktu baku suatu pekerjaan. 

3. Memilih operator-operator yang baik. 

4. Mengadakan latihan bagi operator yang dipilih agar bisa dan terbiasa dengan 

sistem kerja yang dilakukan. 

5. Melakukan pemisahan kegiatan sesuai yang ingin didapatkan. 

6. Menyiapkan peralatan yang diperlukan berupa papan pengamatan, lembaran-

lembaran pengamatan, dan pena atau pensil. 

2.6.1 Prosedur Work Sampling  

 Cara melakukan pengamatan dengan metode work sampling tidak berbeda 

dengan jam henti, yaitu terdiri dari tiga langkah : 

1. Melakukan sampling pendahuluan  

Pada langkah ini dilakukan sejumlah pengamatan pada aktivitas kerja dari 

operator yang diamati untuk mengetahui sistem kerja terbaik dan mengetahui selang 

waktu yang diambil secara acak. Untuk itu sebuah sampling pekerjaan juga menuntut 

perhitungan waktu baku penyelesaian suatu pekerjaan.  

Contoh lembar pengamatan : 

 

Tabel 2 . 2 Contoh Lembar Pengamatan Work Sampling 

 

Kegiatan 

 

Frekuensi teramati pada hari ke  

Jumlah 
    

Produktif       

Non 

produktif  

     

Jumlah       

% 

produktif  

     

    Sumber : Sutalaksana, (2006:177) 

Disini dilakukan sejumlah kunjungan yang banyaknya ditentukan oleh pengukur, 

biasanya tidak kurang dari 30. 

2. Menguji keseragaman data  
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Untuk menghitung keseragaman data ditentukan dulu batas-batas kontrolnya 

yaitu BKA (batas kontrol atas) dan BKB (batas kontrol bawah) sebagi berikut : 

BKA = �̅� + 3
√�̅�(1−�̅�)

�̅�  

BKB = �̅� - 3
√�̅�(1−�̅�)

�̅�  

 

Dimana   �̅� = 
∑ 𝑝𝑖

𝑘
 

Dengan  𝑝𝑖 = presentasi produktif hari ke-i  

  𝑘  =  jumlah pengamatan  

Dimana  �̅� = 
∑ 𝑛𝑖

𝑘
 

Dengan  𝑛𝑖 = jumlah pengamatan hari ke-i  

Menghitung jumlah kunjungan yang diperlukan, jumlah pengamatan yang 

diperlukan untuk tingkat ketelitian 5% dan tingkat keyakinan 95% diketahui melalui 

rumus : 

𝑁′ =  
1600(1 − �̅�)

�̅�
 

Keterangan : P = prosentasi produktif. 

        N’ = jumlah data yang diperlukan. 

3. Menghitung waktu baku  

a. Prosentasi produktif (PP) 

=
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 
𝑥100% 

b. Jumlah menit produktif (JMP) 
   = pp x jumlah menit pengamatan  

c. Waktu yang diperlukan / unit 

=
𝐽𝑀𝑃

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛  
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d. Waktu normal (WN) 

   = waktu yang diperlukan x faktor penyesuaian  

 

e. Waktu baku (WB) 

   = Wn + (kelonggaran x wn) atau 

 

𝑤𝑛 𝑥 
100%

100% − 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛   
 

2.7 Metode Work Load Analysis (WLA) 

 Analisa beban kerja (Work Load Analysis) adalah proses menghitung beban 

kerja yang diberikan kepada operator oleh perusahaan. Analisa beban kerja bertujuan 

untuk merangkum suatu pekerjaan dan beberapa jumlah beban yang dilimpahkan 

kepada seorang karyawan. 

 Analisa ini sangat penting dilakukan dan datanya bisa dimanfaatkan untuk 

menilai jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk mengisi tanggung jawab tertentu 

dan seberapa beban kerja yang semestinya dilimpahkan kepada seorang karyawan. 

Kerja karyawan juga menjadi lebih jelas dan memiliki target, sebab perusahaan 

perusahaan mengetahui beberapa jam yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang dibebankan dan beberapa orang yang dibutuhkan  untuk 

menyelesaikannya. Hal ini juga bisa membantu perusahaan menyeleksi karyawan 

yang benar-benar berkualitas dan karyawan yang kurang bagus. 

 Pengukuran beban kerja dapat dilakukan dalam berbagai prosedur. 

(O'Donnell & Eggemeier, 1986) telah menggolongkan secara garis besar ada tiga 

kategori pengukuran beban kerja, kategori tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuran Subyektif, yakni pengukuran yang didasarkan kepada penilaian 

dan pelaporan oleh pekerja terhadap beban kerja yang dirasakannya dalam 

penyelesaiaan suatu tugas. Pengukuran ini menggunakan skala penilaiaan 

(ratting scale). 

2. Pengukuran kinerja, yaitu pengukuran yang diperoleh melalui pengamatan 

terhadap aspek-aspek perilaku/aktivitas yang ditampilkan oleh pekerja. 

3. Pengukuran fisiologis, yaitu pengukuran yang mengukur tingkat beban kerja 

dengan mengetahui beberapa aspek dari respon fisiologis pekerja sewaktu 

menyelesaikan tugas/pekerjaan tertentu. Pengukuran yang dilakukan 

biasanya pada refleks pupil, pergerakan mata, aktivitas otot dan respon-respon 

tubuh lainnya. 
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Perhitungan besarnya beban kerja dapet dihitung menggunakan rumus 

dibawah ini: 

1. Berdasarkan pada perbandingan jumlah waktu aktivitas ditambah 

kelonggaran kerja dengan jumlah waktu yang tersedia (Singgih, 2006) dimana 

beban kerja diperoleh dari: 

 

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 =
(total waktu aktivitas)+𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒

total menit tersedia
……………..(2.13) 

 

2. Berdasarkan pada produktivitas perbandingan frekuensi antara aktivitas yang 

sesuai dan tidak sesuai dengan job description yang dilakukan oleh setiap 

karyawan (Arif Ridwan, 2010) dengan menggunakan rumus: 

 

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 =
%produktif×rating factor×total waktu pengamatan×(1+allowance)

total waktu pengamatan
…(2.14) 

 

2.8 Penelitian Terdahulu  

 Penelitian terdahulu bertujuan untuk menjelaskan penelitian terdahulu yang 

memiliki kajian baik dalam teori maupun metode yang digunakan. Sehingga 

penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang akan 

dilaksanakan, berikut adalah ebberapa penelitian yang sudah dilaksanakan : 

 

Tabel 2 . 3 Penelitian Terdahulu 

N

o 

Nama 

Peneliti/Tahu

n 

Metode Judul Hasil 

1.  (Septian 

Nugroho, 

Setijanen 

Djoko, 

Hilyatun 

Nuha, 2018) 

Work Load Analysis ANALISA 

BEBAN KERJA 

DALAM 

PENENTUAN 

JUMLAH 

TENAGA KERJA 

OPTIMAL PADA 

DEPARTEMEN 

PACKING 

Dari uraian 

hasil analisis 

diatas sebagai 

perusahaan 

ataupun badan 

usaha untuk 

disarankan 

menggunakan 

solusi pertama 

yaitu 

penambahan 
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karyawan 

sebagai upaya 

peningkatan 

pelayanan 

kepada 

konsumen 

dengan 

mengurangi 

tingkat 

kemungkinan 

kendala 

pengisian yang 

dapat 

berakibat 

keterlambatan 

pengiriman. 

2.  (Handoko, 

Putra, & 

Haryanto, 

2020) 

Work Load Analysis  ANALISIS 

BEBAN KERJA 

MENGGUNAKA

N METODE 

WORK LOAD 

ANALYSIS 

DALAM 

PENENTUAN 

JUMLAH 

TENAGA KERJA 

YANG OPTIMAL 

DI CV. JAYA 

PERKASA 

TEKNIK, KOTA 

PASURUAN  

Berdasarkan 

perhitungan 

WLA (Work 

Load 

Analysis) 

dimana beban 

kerja lebih dari 

batas 

maksimum 

yaitu sebesar 

100% 

diketahui rata-

rata beban 

kerja dari 5 

pekerja 

sebesar 

108,12% yang 

termasuk 

dalam beban 

kerja berlebih. 

Dengan 

penambahan 

jumlah tenaga 

kerja yang 

optimal 

menjadi 8 

orang dibagian 

produksi dapat 
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menurunkan 

beban kerja 

rata-rata pada 

bagian 

produksi dari 

108,12% 

menjadi 

67,58% 

sehingga 

dengan 

menurunnya 

beban kerja 

dapat 

meningkatkan 

produktifitas 

pekerja.  

3.  (Sitorus & 

Alfath, 2017) 

Stopwatch Time 

Study&Westinghous

e factor  

OPTIMASI 

JUMLAH 

TENAGA KERJA 

BERDASARKAN 

WAKTU 

STANDARD 

Berdasarkan 

perbandingan 

jumlah tenaga 

kerja dengan 

menggunakan 

waktu standar 

diperoleh 

jumlah tenaga 

kerja sebanyak 

15 orang, 

sedangkan 

pada kondisi 

awal terdapat 

13 tenaga 

kerja. Maka 

diperoleh 

bahwa pada 

bagian 

pengepakan 

terdapat 

kekurangan 

tenaga kerja 

sebanyak 2 

orang.    

4.  (Afiani & 

Pujotomo, 

ST. M, 2017) 

Stopwatch Time 

Study  

PENENTUAN 

WAKTU BAKU 

DENGAN 

Berdasarkan 

perhitungan 

diatas 
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METODE 

STOWATCH 

TIME STUDY 

STUDI KASUS 

CV. MANS 

GROUP 

diketahui 

bahwa waktu 

baku 

pembuatan 

ITC adalah 

4244,5 detik 

atau 70,7417 

menit. 

Sehingga 

perusahaan 

dapat 

memperkiraka

n berapa 

jangka waktu 

barang dibuat 

dan dikirim 

kepada 

pelanggan.  

5.  (Rinawati, 

Puspitasari, & 

Muljadi, 

2012) 

Time Study  PENENTUAN 

WAKTU 

STANDAR DAN 

JUMLAH 

TENAGA KERJA 

OPTIMAL PADA 

PRODUKSI 

BATIK CAP 

Waktu baku 

pengerjaan 1 

lot batik cap di 

IKM Batik 

Saud Effendy 

36 jam 30 

menit 36 detik, 

setara 4,56 hari 

kerja. Total 

tenaga kerja 

untuk seluruh 

proses adalah 

11 orang, total 

biaya tenga 

kerja yang 

dikeluarkan 

dalam 

memproduksi 

1 lot batik cap 

untuk jumlah 

tenaga kerja 

yang diusulkan 

sebesar Rp 

2.310.000. 

Dari usulan 

jumlah tenaga 
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kerja dapat 

menghemat 

pengeluaran 

IKM Batik 

Saud Effendy 

sebesar Rp 

630.000 atau 

12% dari 

pengeluaran 

awal. 
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“Halaman ini sengaja dikosongkan” 


