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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pesatnya kemajuan teknologi informasi di era globalisasi saat ini 

memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kehidupan manusia, 

tak bisa dipungkiri kemajuan teknologi masa kini berkembang dengan 

sangat pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya inovasi-inovasi 

yang telah dibuat di dunia ini. Dari hingga yang sederhana, hingga yang 

menghebohkan dunia. Kemajuan teknologi yang semakin berkembang ini 

kemudian memunculkan banyaknya perusahaan-perusahaan baik pada 

sektor manufaktur maupun sektor jasa. Kemajuan teknologi yang semakin 

berkembang ini kemudian memunculkan banyaknya perusahaan-

perusahaan baik pada sektor manufaktur maupun sektor jasa. 

Munculnya banyak perusahaan baik dari sektor manufaktur maupun 

sektor ini menyebabkan terjadinya persaingan bisnis yang ketat, untuk 

menghadapi persaingan bisnis yang ketat perusahaan dituntun untuk selalu 

berpikir kreatif dan inovatif serta harus memiliki strategi bisnis yang tepat. 

Salah satu strategi bisnis yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam 

menghadapi persaingan yaitu dengan memaksimalakan atau 

mengoptimalkan manajemen operasi diperusahaan.  
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Manajemen operasi pada perusahaan memiliki berbagai aspek yaitu, 

mutu, desain barang dan jasa, desain proses dan kapasitas, seleksi lokasi, 

desain tata letak, manusia dan sistem kerja, manajemen rantai pasokan, 

pemeliharaan dan penjadwalan. Salah satu aspek yang dapat dijadikan 

strategi bisnis jasa yaitu sumber daya manusia. Tujuan dari strategi sumber 

daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan merancang 

pekerjaan para karyawan dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. 

(Heizer dan Reinder 2015). 

Pada perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur, perusahaan 

melakukan proses produksi dengan merubah bahan baku menjadi produk 

jadi. Sedangkan pada perusahaan jasa, perusahaan tidak menghasilkan 

produk nyata melainkan produk yang dihasilkan berupa layanan kepada 

pelanggan. Sehingga pada perusahaan jasa, karyawan menjadi ujung 

tombak kesuksesan perusahaan jasa karena karyawan juga merupakan 

cerminan dari perusahaan itu sendiri. Salah satu aspek penting keberhasilan 

perusahaan jasa ialah sumber daya manusia yang optimal sehingga 

pemanfaatan sumber daya manusia yang maksimal pada perusahaan jasa 

dapat dijadikan strategi utama dalam menghadapi persaingan bisnis. 

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan karyawannya untuk 

menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan menggunakan 

metode studi waktu (time study). Metode studi waktu adalah waktu yang 

dilaksanakan dengan menggunakan alat jam henti (stopwatch) untuk 

mengamati waktu tugas. Waktu standar dihitungan berdasarkan 
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pengamatan terhadap seorang pekerja yang melaksanakan siklus tugasnya 

berulang-ulang. Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

cleaning service yaitu PT Werbel Indonesia Service yang berada di kota 

Malang. Layanan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan selain jasa 

cleaning service yaitu jasa layanan manajemen, jasa property perawatan, 

jasa layanan penjualan dan pemasaran, jasa layanan pelanggan dan jasa 

layanan pelatihan. Layanan jasa kebersihan sangat dibutuhkan masyarakat 

sekarang karena masyarakat produktif sangat sibuk dengan pekerjaan dan 

mengabaikan kebersihan rumah mereka. 

Pada proses operasinya PT. Werbel Indonesia Service sering 

menghadapi kendala yang berkaitan dengan permasalahan waktu standar 

pekerjaan yang belum optimal. Waktu standar tenaga kerja setiap aktivitas 

pekerjaan yang sama tetapi waktu yang dikerjakan berbeda sehingga 

menyebabkan tidak efektif dan efisien didalam aktivitas pekerjaan, berikut 

merupakan data jam kerja semua karyawan dalam hitungan per-jam: 

Tabel 1.1 Data Jam Kerja Karyawan 

PAGI SORE 

Toilet Lower Toilet Lower 

P1 8 P3 8 

P2 8.5 P4 6.75 

Toilet Ground Toilet Ground 

P5 8 P9 8 

P6 8.25 P10 7.5 

P7 8 P11 8 

P8 7.5 P12 8 

Toilet Upper Toilet Upper 

P13 8 P17 7 

P14 7.25 P18 8 

P15 7.5 P19 7.5 
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P16 7 P20 7.25 

 Sumber: PT. Werbel Indonesia Service 

Jam kerja karyawan pada PT.Werbel Indonesia Service memiliki 

waktu standar belum optimal yang ditetapkan oleh perusahaan sehingga 

terjadi kesenjangan atau perbedaan jam kerja pada setiap karyawan dengan 

aktivitas pekerjaan yang dikerjakan sama. 

Bagi peneliti mengetahui akan pentingnya standar waktu tenaga 

kerja yang tepat, maka menarik bagi peneliti untuk melakukan evaluasi 

standar waktu tenaga kerja pada PT. Werbel Indonesia Service untuk 

mencari solusi agar waktu pengoperasiannya dapat menjadi efektif dan 

efisien. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka peneliti dapat menarik 

judul tentang “Optimasi Standar Waktu Kerja pada PT. Werbel Indonesia 

Service Malang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan di atas, maka rumusan 

masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana pembagian tugas dan waktu kerja pada PT. Werbel 

Indonesia Service? 

2. Apakah terjadi permasalahan pada pembagian tugas dan waktu kerja 

pada PT. Werbel Indonesia Service? 

3. Bagaimana upaya sebaiknya dilakukan dalam mengatasi permasalahan 

pembagian tugas dan waktu kerja pada PT. Werbel Indonesia Service? 
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C. Batasan Masalah 

Agar pemecahan permasalahan tidak terlalu melebar perlu diberikan 

batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya pada 

waktu pengerjaan dan aktivitas pekerjaan pada layanan cleaning service.  

D. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya permasalah dalam penilitian ini, maka tujuan 

penilitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui pembagian tugas dan waktu kerja pada PT. Werbel 

Indonesia Service. 

2. Mengetahui dan menganalisis permasalahan pada pembagian tugas dan 

waktu kerja pada PT. Werbel Indonesia Service. 

3. Mengetahui & menganalisis upaya yang sebaiknya dilakukan guna 

mengoptimalkan pembagian tugas dan waktu kerja pada PT. Werbel 

Indonesia Service.  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan untuk kedepannya dalam penulisan 

ini antara lain: 

1. Bagi perusahaan, manfaat yang didapatkan dari hasil penilitian ini dapat 

menjadi masukan dan evaluasi perusahaan mengenai pembagian tugas 

dan waktu kerja demi kemajuan PT. Werbel Indonesia Service Malang. 

2. Bagi pembaca manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan acuan dalam memecahkan masalah standar kerja dan 

dapat menjadi landasan untuk peniliti selanjunya.  


