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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan usaha jasa yang semakin pesat, dewasa ini membuat dunia 

persaingan bisnis semakin hari bertambah ketat, mengakibatkan bertambahnya 

persaingan antar perusahaan dalam penguasaan pasar. Kondisi ini memaksa setiap 

perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan kualitas proses 

operasi barang atau jasanya untuk dapat tetap bertahan. 

 Kemampuan perusahaan dalam mempertahankan dan mengembangkan 

usahanya sangat tergantung pada kemampuan perusahaan dalam mengelola dan 

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki, terutama pada proses operasi barang 

atau jasa yang dimiliki. Untuk itu dibutuhkan cara dan kemampuan khusus agar 

perusahaan mampu bertahan dan berhasil memenangi persaingan. Persaingan 

usaha yang terjadi mengharuskan sebuah perusahaan untuk selalu melakukan 

perbaikan kinerja. Selain itu, pengelolaan yang ada pada sebuah perusahaan akan 

menentukan baik atau tidaknya kegiatan di dalam perusahaan tersebut.  

Salah satu perbaikan kinerja yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu 

dilakukan melalui manajemen operasinya. Manajemen operasi menjadi salah satu 

acuan dalam perkembangan dan pencapaian tujuan perusahaan. Pada hakikatnya 

kegiatan operasi barang atau jasa akan dapat dilaksanakan bila tersedia faktor-

faktor produksi, antara lain yang paling pokok adalah berupa orang atau tenaga 

kerja, uang atau dana, bahan-bahan, baik bahan baku maupun bahan pembantu 
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dan metode. Namun demikian, dari semua faktor-faktor produksi tersebut yang 

menjadi faktor utamanya, adalah tenaga kerja, karena tenaga kerja yang 

bersangkutanlah yang akan menjalankan roda perusahaan. Tenaga kerja tersebut 

mempunyai keterampilan yang berbeda-beda, dari yang sangat terampil sampai 

yang biasa-biasa saja bahkan ada yang sangat lamban atau keterampilannya di 

bawah rata-rata pekerja lainnya. Padahal untuk memenangkan persaingan, pihak 

perusahaan harus dapat memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang 

dimilikinya secara optimal, khususnya para tenaga kerja yang bersangkutan harus 

dapat dimanfaatkan seproduktif mungkin. 

Waktu kerja dalam dunia industri barang dan jasa merupakan salah satu 

faktor yang penting dan perlu mendapat perhatian dalam sistem produksi barang 

atau jasanya. Waktu kerja berperan dalam penentuan produktivitas kerja serta 

dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan metode kerja yang terbaik dalam 

penyelesaian suatu pekerjaan. Untuk dapat membandingkan waktu kerja yang 

paling baik dari metode kerja yang ada, dibutuhkan suatu waktu baku atau waktu 

standar sebagai acuan untuk penentuan metode kerja yang terbaik. 

Waktu baku atau waktu standar didapatkan dari pengukuran waktu kerja. 

Pengukuran waktu kerja dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 

Dengan adanya perencanaan produksi barang atau jasa yang baik, maka 

produktifitas perusahaan akan maksimal. Dalam perencanaan produksi barang 

atau jasa salah satu aspek yang cukup penting adalah perencanaan waktu standar 

yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses produksi 

barang atau jasa, agar perusahaan dapat bekerja pada tingkat yang lebih baik. 
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Gas bumi merupakan kekayaan alam di Indonesia yang cukup banyak 

tersedia. Dalam perkembangannya gas bumi saat ini menjadi solusi dan alternatif 

energi pengganti LPG (liquid petreolium gas), pada saat ini gas bumi digunakan 

sebagai alternative bahan bakar rumah tangga, karena harganya relatif murah 

dibandingkan dengan minyak tanah yang sebelumnya menjadi bahan bakar rumah 

tangga yang diminati masyarakat. 

Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap gas, pemerintah dan pihak 

swasta mewujudkan dengan diproduksinya gas bumi yang langsung disalurkan 

kepada masyarakat melalui jaringan gas. Gas alam yang dapat langsung 

disalurkan kepada msayarakat dikelola oleh pertamina yang dalam hal ini sebagai 

penyedia jaringan gas dan kemudian disalurkan kepada perusahaan- perusahaan 

yang memiliki izin sebagai penyalur gas kepada masyarakat, baik masyarakat 

rumah tangga maupun masyarkat yang memiliki industri.  

PT. City Gas Surabaya merupakan anak usaha dari PT. Petrogas Jatim 

Utama atau PJU, yang berkantor di Surabaya dan bergerak sebagai perusahaan 

penyalur Gas Bumi kepada masyarakat baik golongan Rumah Tangga maupun 

Industri, PT. City Gas mengelola pendistribusian wilayah sebagian Kota Surabaya 

dan Sidoarjo. PT. City Gas Surabaya resmi dikelola atau dioperasikan oleh PT. 

Petrogas Jatim Utama pada tanggal 1 oktober 2010.  

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada pihak PT. City Gas 

Surabaya, diperoleh keterangan bahwa didalam kegiatan proses pelayanan, 

perusahaan telah menetapkan standar untuk kegiatan operasi pelayanan. 

Penetapan ini hanya didasarkan dari hasil perkiraan, dengan pedoman pada waktu 
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kegiatan operasi pelayanan yang dihasilkan pada masa lalu. Perusahaan belum 

menetapkan berapa waktu standar untuk melakukan pelayanan terhadap satu 

pelanggan.  

 Dari survey awal pada perusahaan, diperoleh keterangan bahwa didalam 

pelayanan perusahaan ini sering mengalami kesulitan didalam melayani 

pelanggan terutama pada pelayanan pembayaran rekening gas bumi. Antara lain 

adalah terjadinya lamanya waktu proses pelayanan, sehingga menyebabkan 

lamanya waktu pelayanan dalam melayani setiap pelanggan pada pembayaran 

rekening gas bumi.  

Berdasarkan fenomena diatas memotivasi untuk melakukan penelitian 

dengan mengambil judul “PENENTUAN STANDAR WAKTU KERJA 

KARYAWAN PADA PT. CITY GAS SURABAYA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemikiran sebagaimana yang digambarkan 

pada pembahasan diatas maka fokus penelitian ini ditekankan pada standar 

waktu pekerja. Dari penekanan ini maka rumusan masalah dari penelitian ini 

adalah: Berapakah standar waktu kerja karyawan pelayanan pembayaran PT. 

City Gas Surabaya  

  

C. Batasan Masalah 

Pembatasan Masalah dipergunakan, Untuk, memperjelas dan 

mengarahkan pembahasan yang akan dilakukan. Adapun batasan terhadap 
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permasalahan yang akan diteliti adalah Penelitian hanya dilakukan pada PT. 

City Gas area Surabaya. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk menentukan besarnya waktu standar yang 

diperlukan karyawan dalam melayani pembayaran rekening gas bumi 

PT.City Gas Surabaya. 

2.  Manfaat Penelitian 

a. Hasil penelitian ini diharapkan, dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan pengambilan keputusan dalam 

meningkatkan produktifitas dan kinerja karyawan khususnya pada 

pelayanan pembayaran PT. City Gas Surabaya. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya, khususnya dalam study waktu. 

 

 

 


