
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang Teori 

 Dalam membangun sebuah organisasi atau lembaga, baik lembaga swasta 

maupun pemerintahan, selain dana diperlukan juga strategi yang matang saat 

menyusun sumber daya manusia. Dengan demikian, organisasi atau lembaga akan 

menjadi suatu badan yang taktis dan effisien. Menurut (Samsudin 2006) tanpa 

orang-orang yang memiliki keahlian atau kompeten maka sulit bagi organisasi 

untuk mencapai tujuannya. Salah satu indikator keberhasilan organisasi yang 

efektif dan efisien adalah tersedianya SDM yang cukup dengan kualitas yang 

tinggi, professional sesuai dengan fungsi dan tugas setiap personel. Salah satu hal 

yang perlu dipahami bersama bahwa jika bicara mengenai SDM di dalam 

organisasi, maka erat kaitannya dengan strategi organisasi secara menyeluruh 

serta perencanaan SDM yang baik (Mangkuprawira 2003)  

Fungsi SDM harus dapat memahami bagaimana mereka meningkatkan nilai 

dalam organisasi membantu manajer dalam mensejajarkan strategi-strategi SDM, 

proses-proses dan praktik-praktik dengan kebutuhan bisnis. Untuk itu dibutuhkan 

SDM yang berkemampuan baik, sehingga dapat berperan dalam tuntutan terhadap 

peran mereka yang semakin kompleks. Peran-peran tersebut menempatkan SDM 

sebagai pemeran yang memiliki kedudukan kritis dalam meningkatkan keefektifan 

dan kemampuan organisasi untuk dapat berkompetisi dan menciptakan 

keunggulan kompetitif. 

Perencanaan SDM merupakan elemen penting dalam mengembangkan 

strategi institusi. Ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dengan 

kuantitas yang tepat adalah mutlak diperlukan di setiap institusi. Jumlah tenaga 

kerja yang tepat dapat diketahui melalui analisis beban kerja dan kebutuhan 

tenaga kerja. Beban kerja menjadi hal penting untuk diketahui institusi karena 

merupakan hal mendasar untuk identifikasi seberapa baik seorang tenaga kerja 

melakukan pekerjaan. Jumlah tenaga kerja yang tepat akan membantu institusi 

untuk lebih meningkatkan efektifitasnya. Melalui program perencanaan SDM 

yang sistematis dapat diperkirakan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan 

pada setiap periode tertentu sehingga dapat membantu bagian SDM dalam 

perencanaan rekrutmen, seleksi, serta pendidikan dan pelatihan (Rachmawati 

2008). 

Dalam rangka mencapai manajemen sumber daya yang baik maka 

diperlukan perencanaan kebutuhan dari sumber daya manusia secara menyeluruh. 

Apabila dilakukan perencanaan sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik 

maka perencanaan kebutuhan tenaga kerja dapat dilakukan secara tepat. Dalam 

hal ini, pengukuran beban kerja menjadi salah satu penunjang penting agar 

tercapainya manajemen SDM yang efektif dan efisien. Usaha efektif dan efisien 

mengandung arti bahwa output yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja 

memenuhi apa yang ditargetkan oleh organisasi. Berdasarkan jumlah output atau 

hasil kerja yang mampu dihasilkan oleh setiap tenaga kerja, dapat diketahui 

berapa jumlah tenaga kerja yang sesungguhnya diperlukan oleh perusahaan untuk 

mencapai target. Hal tersebut dapat dilakukan melalui suatu pengukuran beban 

kerja, sehingga tenaga kerja dapat bekerja optimal sesuai kemampuannya. Beban 
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kerja seseorang sudah ditentukan dalam bentuk standar kerja perusahaan menurut 

jenis pekerjaannya (Mangkuprawira 2003). 

Beban kerja yang dibebankan kepada tenaga kerja dapat terjadi dalam tiga 

kondisi. Pertama, beban kerja sesuai standar. Kedua, beban kerja yang terlalu 

tinggi (over capacity). Ketiga, beban kerja yang terlalu rendah (under capacity) 

(Ilyas 2011). Beban kerja yang terlalu berat atau ringan akan berdampak 

terjadinya inefisiensi kerja. Beban kerja yang terlalu ringan berarti terjadi 

kelebihan tenaga kerja. Analisis beban kerja digunakan untuk penentuan jumlah 

pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam jangka 

waktu tertentu (Hasibuan 2006). Kelebihan ini menyebabkan organisasi harus 

menggaji jumlah tenaga kerja lebih banyak dengan produktifitas yang sama, 

sehingga terjadi inefisiensi biaya. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan tenaga kerja 

atau banyaknya pekerjaan dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sedikit, 

dapat menyebabkan keletihan fisik maupun psikologis bagi tenaga kerja. 

Akhirnya tenaga kerja pun menjadi tidak produktif karena terlalu lelah. Untuk 

dapat melakukan perhitungan kebutuhan SDM dengan tepat, dibutuhkan 

perangkat yang disebut dengan Analisis Beban Kerja (ABK) (Pranoto 2015). 

Salah satu metode untuk mengukur kebutuhan tenaga kerja dengan melihat beban 

kerja adalah metode Work Indicator Staffing Need (WISN), metode ini pun sudah 

di standarisasi oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui World Health 

Organization (WHO) 

 

Latar Belakang Masalah 

PT. Best Logistic Service Indonesia (PT. BLSI) adalah perusahaan PMA 

penyedia jasa di bidang logistic yang merupakan salah satu bagian dari group 

perusahaan Honda Logistic Inc. Dalam menjalankan bisnisnya PT BLSI menjadi 

vendor dari PT Honda Precision Parts Manufacturing (PT HPPM) yang bergerak 

di bidang manufacture komponen penting automotive dengan brand Honda yang 

bertempat di kawasan Indoteisei kota Karawang. Dalam hal ini PT BLSI adalah 

pihak ke tiga dari PT HPPM yang seluruh aktifitasnya bergantung pada kebutuhan 

dari customer yaitu PT HPPM. 

Ketersediaan SDM pihak ke tiga disesuaikan dengan kebutuhan department 

logistic control PT HPPM berdasarkan receiving, supply, packaging, dan prepare 

shipping. Untuk itu ketersediaan SDM pada PT BLSI harus menjadi perhatian 

pimpinan dari Departement Logistic Control PT HPPM sebagai pihak pertama 

karena dalam aktifitasnya akan menentukan biaya logistik, efektifitas, serta 

effisiensi Departement Logistic Control PT HPPM. Salah satu upaya penting yang 

harus dilakukan Manager Logistic adalah merencanakan kebutuhan SDM secara 

tepat sesuai dengan fungsi setiap area kerja, bagian, dan kebutuhan logistik PT 

HPPM. Dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan operasionalnya membutuhkan 

SDM yang sesuai dari segi tenaga kerja pelaksana maupun tenaga kerja pimpinan 

untuk membantu pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan 

yang baik dari segi manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien, 

agar dapat meningkatkan daya saing dan nilai perusahaan. 

Dari pengamatan yang dilakukan, saat ini terjadi masalah penentuan tenaga 

kerja di pihak ketiga. Dalam aktifitas penerimaan tenaga kerja PT BLSI 

menentukan sendiri kebutuhan tenaga kerjanya dan memperlakukan sistem 
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kontrak pada tenaga kerja baru, sehingga selain jumlah tenaga kerjanya menjadi 

berlebih, rotasi pekerjaan sangat sering terjadi mengakibatkan munculnya banyak 

permasalahan dan nilai tagihan untuk biaya operasional PT BLSI kepada PT 

HPPM menjadi besar. Pada laporan bulanan PT BLSI di dapatkan informasi 

bahwa kondisi pekerjaan sangat banyak, namun pada kenyataannya masih banyak 

tenaga kerja yang bisa memainkan telepon genggam dan bersantai saat jam kerja. 

Berkaitan dengan beban kerja, perusahaan ini sebagian besar mengalami 

kelebihan tenaga kerja pada jabatan fungsional maupun operasional, seperti 

dimuat pada tabel 1. 

Sumber: Logistic Control PT HPPM (2015) 

Dari data pada tabel 1 dapat dilihat terjadi kelebihan tenaga kerja yang rata-

rata cukup besar pada jabatan operator hampir pada seluruh area kerja. Dalam 

kegiatan operasional manufaktur maka perencanaan kebutuhan SDM harus sesuai 

dengan kebutuhan, baik dari segi jenis pekerjaan dan jumlahnya. Kondisi ini dapat 

menimbulkan banyaknya waktu kerja yang terbuang (loss time) dan tidak ada 

pekerjaan yang dilakukan operator. Menanggapi hal ini, pihak manajemen 

seharusnya dapat mengambil tindakan dalam penanganan masalah tenaga kerja 

pihak ketiga ini. Loss time pada satu area dalam system akan menimbukan loss 

time di area yang lain sehingga akan menimbulkan loss time juga untuk 

perusahaan sendiri. Secara tidak langsung kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja 

dari perusahaan, oleh karena itu hal ini harus menjadi kontrol dari pihak PT 

HPPM maupun PT BLSI. 

Tabel 1 Jumlah Tenaga Kerja PT BLSI 2015 

No. Item Jabatan Tenaga Kerja 

Tetap 

Tenaga Kerja 

Kontrak 

Total 

(a) 

Target 

(b) 

Selisih 

(a)-(b) 

Laki-

Laki 
Wanita 

Laki-

Laki 
Wanita 

1 President Director 1 0 0 0 1 1 0 

2 General Manager 1 0 0 0 1 1 0 

3 Senior Manager 1 0 0 0 1 1 0 

4 Ass Manager 0 0 0 0 0 1 -1 

5 Staff 0 0 0 0 1 1 -1 

6 Supervisor 1 0 0 0 1 1 0 

7 Team Leader 3 1 0 0 4 4 0 

8 Leader  21 0 0 0 21 21 0 

9 

Administration & 

Material Control 

Operator 

2 4 7 1 14 10 4 

10 

Safety, QC & 

Development 

Operator 

4 0 7 0 11 7 4 

11 Shipping Operator 9 3 7 1 20 18 2 

12 StagingOperator 31 1 89 1 122 111 11 

13 Supply Operator 12 0 50 0 62 48 14 

14 Packing Operator 28 3 91 1 123 102 21 

  TOTAL 114 12 251 4 381 327 54 
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Sangat wajar memang apabila pihak ketiga itu lebih mengutamakan profit 

pada perusahaan mereka. Semakin besar tenaga kerja yang dipekerjakan oleh PT 

BLSI maka keuntungan perusahaan tersebut semakin besar, walaupun dalam satu 

group tapi secara bisnis tidak akan merubah system bisnis yang berlaku. Sehingga 

ketika ada peningkatan produksi atau pengembangan bisnis dari PT HPPM, maka 

secara otomatis PT BLSI menambahkan jumlah tenaga kerja-nya tanpa 

memperhitungkan nilai efektifitas dan efisiensi kerja di PT HPPM. 

Sumber: LTPP PT HPPM 2014-2016 

Dapat dilihat pada Tabel 2 bahwa seharusnya dengan jumlah produksi yang 

terjadi penurunan pada area AT-M (Automatic Mission) dan peningkatan pada 

area M-CVT (Mobile CVT) seharusnya tidak perlu melakukan peningkatan jumlah 

operator namun bisa dilakukan rolling job atau perputaran pekerjaan tanpa harus 

menambah jumlah anggota. Dengan kondisi ini dapat terlihat bahwa terjadi trend 

yang berubah-ubah di setiap tahunnya dan kondisi ini lah yang harus dilakukan 

perencanaan SDM pada PT BLSI agar jumlah SDM dapat sesuai dengan 

kebutuhan produksi. Hal ini yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan analisis 

kebutuhan tenaga kerja PT BLSI, karena kelebihan tenaga akan mengakibatkan 

terjadinya penggunaan waktu kerja yang tidak produktif atau sebaliknya 

kekurangan tenaga akan mengakibatkan beban kerja yang berlebihan pada PT 

BLSI sebagai pihak ketiga dari PT HPPM. Selain itu apabila kondisi tenaga kerja 

PT BLSI yang berlebih, dapat mengakibatkan biaya logistik yang besar dan tidak 

tepat guna. Maka sangat penting dilakukan analisa beban kerja ini. 

 

Perumusan Masalah 

Dari hasil pengamatan selama ini pada PT BLSI sebagai pihak ke tiga PT 

HPPM memiliki permasalahan jumlah tenaga kerja, terutama pada jabatan 

operasional. Hal ini dapat mempengaruhi beban kerja tenaga kerja sehingga 

mengurangi produktifitas tenaga kerja apabila tidak segera dilakukan perbaikan. 

Pada kondisi aktual masih banyak ditemukan operator yang bercanda, santai 

beristirahat dan memainkan telepon genggamnya karena tidak ada pekerjaan yang 

bisa dilakukan karena pekerjaan sudah dapat diselesaikan dalam waktu yang 

singkat tanpa harus menghabiskan 8 jam kerja. 

Kelebihan jumlah tenaga kerja ini dapat mengindikasikan bahwa dalam 

proses penyusunan program beban kerja, dan kebutuhan tenaga kerja yang masih 

kurang tepat pada PT BLSI sebagai pihak ke tiga atau vendor dari PT HPPM yang 

Tabel 2 Jumlah Produksi Tahun 2014-2016 

No Production (unit) 2014   2015 

 

2016 

1 AT-M 167,640 

 

167,550 

 

65,625 

2 4-WD 250,020 
 

206,160 
 

321,420 

3 M-CVT 497,918 

 

577,920 

 

695,640 

4 Engine Valve 8,315,320 
 

8,983,900 
 

7,867,520 

5 Pulley 644,820 

 

667,620 

 

701,292 

 TOTAL 9,875,718  10,603,150  9,651,497 
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seluruh aktifitasnya berdasarkan atas kebutuhan dari PT HPPM. Hal ini 

mengakibatkan banyaknya Loss Time atau waktu menganggur dari tenaga kerja 

yang mengakibatkan kondisi tidak seimbang antara jumlah tenaga kerja dengan 

SDM yang ada saat ini.  

Pengkajian ulang dapat dilakukan pada proses rekrutmen tenaga kerja 

sehingga program pengembangan SDM berjalan tepat dan tidak ada terjadinya 

tenaga kerja yang menghasilkan Lose Time pada proses kerja. Selain itu, 

penelitian ini dibutuhkan untuk analisis kebutuhan tenaga kerja yang tepat 

berdasarkan analisis beban kerja yang ada di unit operasional PT BLSI sebagai 

vendor PT HPPM dengan menggunakan metode Work Sampling. Selanjutnya 

jumlah tenaga yang dibutuhkan dihitung dengan menggunakan metode Workload 

Indicator Staffing Needs (WISN). Metode ini digunakan agar mendapatkan hasil 

jumlah tepat tenaga kerja yang dibutuhkan. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

tenaga kerja yang sesuai kebutuhan tiap unit serta porsi beban kerja optimal 

diharapkan tingkat produktivitas tenaga kerja dapat meningkat. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka permasalahan yang perlu 

diteliti adalah: 

1. Bagaimana ketersediaan tenaga kerja pada PT BLSI?  

2. Bagaimana kebutuhan tenaga kerja PT BLSI? 

3. Bagaimana jumlah tenaga kerja yang efektif dan efisien bagi PT BLSI? 

 

Tujuan Penelitian 

Secara rinci, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis ketersediaan tenaga kerja pada PT BLSI. 

2. Menganalisis kebutuhan tenaga kerja PT BLSI. 

3. Menganalisis jumlah tenaga kerja yang efektif dan efisien bagi PT BLSI. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu: 

1. Memberikan bahan pertimbangan bagi Departement Logistic PT HPPM 

dalam penataan organisasi, mutasi tenaga kerja, promosi, dan evaluasi 

pelaksanaan pekerjaan, penilaian prestasi kerja, dan pengawasan terhadap 

pihak ke tiga nya yaitu PT BLSI. 

2. Memberikan gambaran bagi pelaku usaha, pelaku pendidikan, maupun 

mahasiswa secara umum diharapkan penelitian ini dapat menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan dengan terkait pengelolaan sumber daya 

manusia. 

3. Memberikan bahan pemikiran bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini 

dapat menjadi referensi dalam penelitian beban kerja lebih lanjut. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian analisis kebutuhan tenaga kerja PT BLSI, 

yaitu: 

1. Fokus pada analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan beban kerja pada 

PT BLSI, Karawang, Jawa Barat yang terdiri dari beberapa jabatan staff, 

dan operator.  
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2. Area kerja yang dijadikan bahan penelitian adalah area logistic dimana area 

ini adalah pintu keluar masuk dan ujung tombak aliran barang dari PT 

HPPM yang terdiri dari area Material Service dan Export.  

3. Penelitian ini dilakukan dengan dua desain studi, yaitu desain studi kualitatif 

dan kuantitatif 

4. Desain studi Kualitatif diaplikasikan dengan menggunakan metode 

Workload Indicator of Staffing Need (WISN), observasi, wawancara, focus 

group discussion dan telaah dokumen.  

5. Desain studi Kuantitatif diaplikasikan dengan menggunakan perhitungan 

waktu kerja dengan mengamati cycle time yang terbaik. Alat ukur yang 

digunakan adalah pedoman wawancara, pedoman telaah dokumen, dan tabel 

proses (form work sampling) untuk mencatat kegiatan yang dilakukan 

tenaga kerja dan waktu pelaksanaannya. 

6. Menyusun perkiraan dan rekomendasi Kebutuhan tenaga kerja berdasarkan 

tugas dan fungsi kerja, jabatan, dan tingkat jabatan. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Beban Kerja 

 Beban kerja adalah istilah yang mulai dikenal sejak tahun 1970-an. 

Banyak ahli yang telah mengemukakan definisi beban kerja sehingga terdapat 

beberapa definisi yang berbeda mengenai beban kerja. Ia merupakan suatu konsep 

yang multi-dimensi, sehingga sulit diperoleh satu kesimpulan saja mengenai 

definisi yang tepat (Cain 2007). Beban kerja mempunyai peran dalam menentukan 

seberapa besar porsi kerja tenaga kerja yang dapat berpengaruh langsung dalam 

tingkat produktivitas tenaga kerja tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Komaruddin (1996) yang mengatakan bahwa analisa beban kerja adalah proses 

menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk 

merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain 

analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan 

berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada 

seorang petugas. 

 Salah satu tokoh yang mengemukakan definisi beban kerja adalah Gopher 

dan Doncin (1986). Gopher dan Doncin mengartikan beban kerja sebagai suatu 

konsep yang timbul akibat adanya keterbatasan kapasitas dalam memeroses 

informasi. Saat menghadapi suatu tugas, individu diharapkan dapat menyelesaikan 

tugas tersebut pada suatu tingkat tertentu. Apabila keterbatasan yang dimiliki 

individu tersebut menghambat atau menghalangi tercapainya hasil kerja pada 

tingkat yang diharapkan, berarti telah terjadi kesenjangan antara tingkat 

kemampuan yang diharapkan dan tingkat kapasitas yang dimiliki. Kesenjangan ini 

menyebabkan timbulnya kegagalan dalam kinerja (performance failures). Hal 

inilah yang mendasari pentingnya pemahaman dan pengukuran yang lebih dalam 

mengenai beban kerja (Gopher dan Doncin 1986; Conner dan Ulrich 1996).  

O’Donnell dan Eggemeier (1986) menjelaskan definisi yang selaras dengan 

apa yang dikemukakan oleh Gopher dan Doncin. Keduanya mengemukakan 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




