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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Data survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2008-2012 yang diambil 

dari situs resmi Kementrian Pertanian Tahu menempati posisi teratas 

dibandingkan dengan daging sapi, daging ayam kampung, daging ayam ras, 

telur ayam kampung, dan telur ayam ras. Konsumsi rata-rata per kapita untuk 

Tahu sebesar 6,987 kg sedangkan daging sapi sebesar 0,365 kg, daging ayam 

kampung sebesar 0,521 kg, daging ayam ras 3,494 kg, telur ayam kampung 

sebesar 2,764 kg, serta telur ayam ras sebesar 6,581 kg, 

(www.beritasatu.com). 

Pada tingkat konsumsi Tahu yang tinggi dikalangan masyarakat, maka 

produsen Tahu harus dapat memenuhi output permintaan yang kian 

meningkat. Tahu biasanya diproduksi oleh industri rumahan atau biasa disebut 

dengan home industry. Untuk meningkatkan produksi yang dihasilkan bukan 

hanya diakibatkan oleh modal dan asset melainkan dari segi tenaga kerja. 

Menurut Sukirno (2005) menyatakan bahwa dilihat dari segi keahlian dan 

pendidikannya tenaga kerja dibedakan atas tiga golongan yaitu: tenaga kerja 

kasar, tenaga kerja terampil dan tenaga kerja terdidik. Pada usaha untuk 

pencapaian pertumbuhan tersebut banyak tantangan yang harus dihadapi, baik 

internal maupun eksternal. 

http://www.beritasatu.com/
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Pesaing merupakan faktor eksternal yang harus dihadapi. Seiring 

dengan pertumbuhan home industry yang semakin cepat, maka persaingan 

juga semakin ketat. Persaingan menuntut home industry untuk lebih produktif 

dan efisien dalam menciptakan barang ataupun jasa yang lebih berkualitas 

dengan harga yang mampu bersaing. Dengan adanya persaingan yang ketat, 

maka perusahaan harus menerapkan kebijakan-kebijakan tertentu dalam 

menjalankan kegiatan perusahaan. 

Kebijakan dalam menjalankan kegiatan perusahaan harus mampu 

menerapkan strategi yang baik sehingga keberhasilan dalam penciptaan 

produk dapat tercapai. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

menghadapi persaingan dengan kompetitor, seperti kualitas barang yang 

diciptakan, harga, waktu yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi, serta 

jumlah tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Untuk 

memenangkan persaingan, maka pentingnya ketepatan waktu dan kebutuhan 

jumlah tenaga kerja dalam penyelesaian pesanan produk menjadi suatu hal 

yang wajib diperhatikan oleh pihak produsen. 

Ketepatan waktu dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sangat 

mempengaruhi output yang dihasilkan. Output yang dihasilkan harus 

mempunyai standar kuantitas sehingga waktu penyelesaian dapat ditetapkan. 

Untuk itu standar tenaga kerja sangat diperlukan. Menurut Heizer, Render 

(2009) standar tenaga kerja merupakan jumlah waktu yang diperlukan untuk 

melaksanakan sebuah pekerjaan atau sebagian pekerjaan. 



3 
 

 
 

Penentuan standar tenaga kerja memerlukan penetapan waktu standar. 

Waktu standar merupakan penyesuaian ke waktu normal total memberikan 

kelonggaran, seperti kebutuhan pribadi, keterlambatan yang tidak dapat 

dihindarkan, dan kelelahan. Kelonggaran waktu pribadi kerap ditetapkan 

dalam rentang 4% hingga 7% dari waktu total, bergantung pada kedekatan 

toilet, tempat air minum, dan fasilitas lainnya, Heizer and Render (2009). 

Standar waktu penting untuk ditetapkan dengan tujuan agar 

manajemen dapat mengetahui kebutuhan tenaga kerja perusahaan, 

penjadwalan kegiatan produksi, mengetahui output yang mampu dihasilkan 

oleh seorang pekerja, mengetahui biaya yang harus dikeluarkan, dan apa saja 

yang terkandung dalam satu hari kerja normal. Penentuan waktu standar yang 

kurang tepat akan menghambat beberapa kegiatan perusahaan, seperti 

terjadinya kemacetan aliran bahan baku atau barang setengah jadi, bahan baku 

akan menumpuk di tempat proses produksi, kemudian tidak menghasilkan 

jumlah output yang diinginkan pada waktu yang tepat serta kualitas yang 

diharapkan tidak tercapai. Hal tersebut akan mengakibatkan produktifitas 

perusahaan menurun, serta biaya produksi yang tinggi. 

Selain menentukan waktu standar pada setiap proses produksi, terdapat 

satu langkah untuk peningkatan produktifitas yaitu penentuan jumlah tenaga 

kerja. Biaya operasional tenaga kerja bagian produksi juga dapat dikurangi 

apabila jumlah tenaga kerja sesuai dengan beban kerja yang ada pada 

perusahaan. Menurut Mangkuprawira (2003), beban kerja yang terlalu berat 

atau ringan akan berdampak terjadinya inefisiensi kerja. Beban kerja yang 
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terlalu ringan  berarti terjadi kelebihan tenaga kerja. Kelebihan ini akan 

menyebabkan inefisiensi biaya. Sebaliknya jika beban yang terlalu berat 

berarti terjadi kekurangan tenaga kerja. Kekurangan ini akan menyebabkan 

keletihan fisik maupun psikologis bagi karyawan. 

Home industry Tahu RDS yang ada di Desa Klampok Singosari 

Malang merupakan usaha industri rumahan yang bergerak di bidang 

pembuatan Tahu. Tahu yang diproduksi adalah Tahu organik. Pembuatan 

Tahu ini meliputi beberapa proses mulai dari perendaman hingga pencetakan 

dan pendiaman.  

Home industry Tahu RDS ini kegiatan produksinya belum memiliki 

waktu standar. Hal ini menyebabkan target produksi yang tidak tercapai 

kemudian banyaknya waktu yang terbuang sia-sia, seperti melepas lelah 

sejenak, ngobrol antar pekerja, mengoperasikan alat komunikasi, dan lain 

sebagainya sehingga tidak memperhatikan waktu yang digunakan pada setiap 

proses produksi. Hal ini dibuktikan dengan waktu yang berbeda-beda pada 

produksi yang sama. 

Selain belum adanya waktu standar yang ditetapkan, beban tenaga 

kerja pada home industry ini juga belum sesuai dengan standar, yakni terdapat 

pembebanan yang terlalu tinggi dan rendah, yang ditunjukkan pada seorang 

pekerja ada yang dibebani empat proses kegiatan produksi mulai dari 

perebusan, penyaringan, pengasaman, sampai pencetakan Tahu, kemudian 

terdapat dua pekerja yang dibebani dengan pekerjaan yang sama yaitu 
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penggilingan kedelai, kontrol suhu pada ketel uap, serta terdapat seorang 

pekerja dengan tiga beban kerja, yaitu penggilingan Tahu gagal bentuk, 

pencetakan adonan bola-bola Tahu, serta proses akhir yaitu pengemasan Tahu. 

Berdasarkan fenomena yang dialami oleh home industry Tahu RDS, 

maka judul penelitian yang akan dilakukan yaitu ”Penentuan Waktu Standar 

dan Jumlah Tenaga Kerja Pada Home Industry Tahu RDS Klampok Singosari 

Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah yang 

terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Berapa waktu standar yang dibutuhkan di setiap proses produksi Tahu 

pada home industry Tahu RDS? 

2. Berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan home industry Tahu RDS? 

C. Batasan Masalah 

Dengan adanya beberapa metode pengukuran kerja yang antara lain 

adalah pengukuran waktu kerja dengan jam henti (stopwatch time study), dan 

pengukuran kerja dengan work sampling, maka batasan masalah pada 

penelitian ini adalah pengukuran kerja hanya diukur dengan metode work 

sampling saja. Kemudian jenis Tahu yang menjadi fokus pada penelitian ini 

adalah Tahu organik. 
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D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui waktu standar yang dibutuhkan pada setiap proses 

produksi Tahu RDS. 

b. Untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada home 

industry Tahu RDS. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Digunakan sebagai bahan pertimbangan home industry didalam 

pengambilan keputusan penentuan waktu standar pada masing-masing 

proses produksi dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. 

b. Dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi sehingga dapat 

memberikan informasi pada peneliti selanjutnya dalam penentuan 

waktu standar setiap proses produksi dan jumlah tenaga kerja. 

 

 


