
RINGKASAN EKSEKUTIF 

JOKO PRIHATNO. Analisis Keseimbangan Penggunaan Tenaga Kerja 

Pabrik Kayu Lapis PT. Kalhold Utama di Samarinda-Kalirnantan Timur 

( D i  bawah  b imbingan SJAFRI MANGKUPRAWIRA sebagai  Ketua, 

HARDJANTO WIRJOKUSUMO dan MOELYADI sebagai anggota). 

Perrnasalahan studi ini adalah terjadinya ketidak seimbangan antara 

jumlah tenaga kerja dengan beban kerja yang ada. Hal tersebut ditunjuk- 

kan adanya kekurangan atau kelebihan penggunaan tenaga kerja pada sub 

bag ian  produks i  ter tentu,  sehingga proses p roduks i  t idak  seirnbang. 

Sebagai akibatnya , rnaka pada sub bagian tertentu kadang terjadi keku- 

rangan bahan baku untuk dikerjakan, sernentara sub bagian yang lain 

terjadi kelebihan. Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari belurn adanya 

standar kemarnpuan kerja, proses produksi secara semi automatic, kapasi- 

tas mesin t idak seimbang dan angka tenaga kerja yang keluar cukup 

tinggi. 

Studi ini bertujuan untuk merurnuskan model keseimbangan peng- 

gunaan tenaga kerja dan jam kerja pada masing-masing sub bagian pro- 

duksi, sesuai dengan beban kerja dan standar kernarnpuan kerja yang ada. 

Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data, alternatif perne- 

cahan  masalah yang disarankan un tuk  perusahaan adalah dengan 

"melakukan penambahanlpengurangan tenaga kerja melalui program 

mutasi dan melakukan penambahanlpengurangan jam kerja sesuai dengan 

beban kerja yang ada". Adapun keseimbangan proses produksi diperkira- 

kan  tercapai pada kondisi ketenagakerjaan dan penggunaan jam kerja 

sebagai berikut : 

(1 ). Log preparation : beban kerja sebesar 475.46 rn3/hari diperkirakan 

mernbutuhkan jurnlah tenaga kerja 20 orang dengan jam kerja 15,62 

jam per hari. 



(2). Peeling : beban kerja sebesar 465,86 m3/hari, diperkirakan membu- 

tuhkan jumlah tenaga kerja 9 0  orang dengan jam kerja 17.40 jam 

per hari. 

(3). Green Veneer Clipping : beban kerja sebesar 341.69 m3/hari, di- 

perkirakan membutuhkan jumlah tenaga kerja 11 6 orang dengan 

jam kerja 15.80 jam per hari. 

(4). Drying : beban kerja sebesar 339.25 m3/hari, diperkirakan membu- 

tuhkan jumlah tenaga kerja 62 orang dengan jam kerja 24.00 jam 

per hari. 

(5). Veneer processing : beban kerja sebesar 339,25 m3/hari, diperkira- 

kan rnembutuhkan jumlah tenaga kerja 362 orang dengan jam kerja 

22,OO jam per hari. 

(6).  Glueing dan Pressing : beban kerja sebesar 248,67 m3/hari, di- 

perkirakan membutuhkan jumlah tenaga kerja 330 orang dengan 

jam kerja 21.60 orang per hari. 

(7). Finishing : beban kerja sebes.ar 232,83 m3/hari, diperkirakan 

membutuhkan jumlah tenaga kerja 330  orang dengan jam kerja 

13,64 jam per hari. 


