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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Sumber Daya Manusia dan Rancangan Kerja 

Sumber daya manusia adalah mengelola tenaga kerja dan 

merancang pekerjaan orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan 

efisien. Kualitas lingkungan kerja berarti sebuah pekerjaan tidak hanya 

cukup aman dan cukup bayarannya, tetapi juga mencapai tingkat 

memadai dalam persyaratan baik fisik maupun psikologis. Seiring 

memusatkan perhatian pada strategi sumber daya manusia, kita juga 

harus memastikan bahwa orang-orang (Heizer & Render, 2015): 

a. Diberdayakan secara efidien dalam batas-batas keputusan 

manajemen operasi lainnya 

b. Memiliki kualitas lingkungan kerja yang memadai dalam atmosfer 

yang penuh dengan komitmen dan kepercayaan satu sama lain. 

Menurut Herjanto (2008), rancangan kerja adalah rincian isi dan 

cara pelaksanaan tugas atau kegiatan, yang mencakup siapa yang 

mengerjakan tugas, bagamaina tugas itu dilaksanakan, di mana tugas itu 

dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Dengan adanya rancangan 

kerja, karyawan dapat mengetahui dan menjalankan tugasnya dengan 

lebih baik, rendahnya keluar masuknya karyawan serta diperolehnya 

kondisi dan lingkungan kerja yang baik. 
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Menurut Gitosudarmo (2010), tenaga kerja dibutuhkan untuk 

melakukan proses transformasi dari bahan menjadi barang jadi yang 

dikehendaki oleh perusahaan. Dalam hal ini tenaga kerja sebagai suatu 

factor prosduksi yang berbeda dengan bahan baku serta mesin-mesin. 

Perbedaan itu terletak pada sifat yang tidak dapat disimpannya tenaga 

kerja itu. Di samping itu tidaklah seperti bahan baku tenaga kerja tidak 

mudah untuk ditunjukkan kaitannya dengan produk akhir. 

2. Perencanaan Tenaga Kerja 

Perencanaan tenaga kerja ialah menentukan kebijakan susunan 

kepegawaian yang berhubungan dengn stabilitas ketenagakerjaan, 

jadwal kerja dan aturan kerja (Mangkuprawira, 2003). 

a. Kebijakan stabilitas ketenagakerjaan 

Stabilitas ketenagakerjaan berurusan dengan sejumlah karyawan yang 

mempertahankan oleh organisasi pada suatu waktu yang ditentukan. 

Terdapat 2 kebijakan dasar dalam menghadapi stabilitas: 

1) Mengikuti permintaan dengan persis sama: mengikuti permintaan 

dengan persis sama mempertahankan biaya tetap langsung yang 

mengikuti produksi, tetapi memunculakan biaya lainnya. Biaya-

biaya lainnya meliputi biaya perekrutan, asuransi pengangguran, 

dan upah yang premium untuk menarik personel agar menerima 

pekerjaan yang tidak stabil. 

2) Mengadakan pekerjaan yang konstan: mengadakan pekerjaan pada 

level konstan mempertahankan tenaga kerja yang terlatih dan 
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menjaga perekrutan, layoff, dan biaya pengangguran pada level 

minimum. 

b. Jadwal kerja 

Standar jadwal kerja memiliki banyak variasi salah satunya yang 

dinamakan dengan flextime (waktu fleksibel). Waktu fleksibel 

memungkinkan karyawan menetapkan jadwal mereka sendiri. 

Kebijakan waktu fleksibel akan memungkinkan karyawan untuk berada 

di tempat kerja tepat pukul 8 pagi kurang lebih 2 jam. Kebijakan ini 

memungkinkan lebih otonomi dan indepedensasi pada sisi tenaga kerja. 

c. Aturan kerja  

Aturan kerja membatasi fleksibilitas karyawan di tempat kerja, yang 

mana pada gilirannya akan mengurangi fleksibilitas fungsi operasional. 

Perusahaan semakin fleksibel ketika susunan kepegawaian dan 

menentukan penjadwalan kerja, maka semakin responsif.  

3. Desain Pekerjaan 

Menurut Herjanto (2008), Desain pekerjaan (job design) ialah 

menetapkan tugas yang membentuk pekerjaan untuk individual atau 

dalam kelompok. Terdapat lima komponen desain pekerjaan: 

spesialisasi pekerjaan, ekspansi pekerjaan, komponen psikologis, tim 

yang mandiri, dan motivasi dan sistem insentif. 
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a) Spesialisasi pekerjaan 

Spesialiasi pekerjaan sangat membantu dalam menurunkan biaya tenaga 

kerja yang multitalenta. Hal ini dilakukan dalam beberapa cara sebagai 

berikut: 

1) Pengembangan keterampilan dan pembelajaran yang lebih cepat 

oleh karywan karena pengalaman. 

2) Sedikit kehilangan waktu karena karyawan tidak akan mengubah 

pekerjaan atau perangkat. 

3) Pengembangan perangkat yang terspesialisasi dan penurunan 

investasi karena masing-masing karyawan hanya memiliki beberapa 

perangkat yang diperlukan untuk suatu tugas tertentu. 

b) Perluasan pekerjaan 

Terdapat pekerjaan dalam berbagai macam cara. Pendekatan pertama 

adalah Perluasan pekerjaan, dimana terjadi ketika menambahkan tugas 

yang memerlukan keahlian yang sama pada pekerjaan yang sudah ada. 

Rotasi pekerjaan ialah versi dari perluasan pekerjaan yang terjadi ketika 

karyawan memungkinkan untuk berpindah dari satu pekerjaan yang 

terspesialisasi ke yang lainnya. Pengayaan pekerjaan ialah di mana 

menambahkan perencanaan dan pengendalian pada pekerjaan. 

Pemberdayaan karyawan ialah praktik memperkaya pekerjaan sehingga 

para karyawan yang menerima tanggung jawab atas berbagai macam 

keputusan yang normalnya dihubungkan dengan spesialis staf. 
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c) Komponen psikologis 

Strategi sumber daya manusia yang efektif juga memerlukan 

pertimbangan atas komponen psikologis dari desian pekerjaan. 

Komponen-komponen ini memusatkan perhatian pada bagaimana 

merancang pekerjaan sehingga dapat memenuhi beberapa kebutuhan 

minimum psikologis 

d) Tim yang mandiri 

Tim yang mandiri ialah sekolompok pemberdayaan individual yang 

bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan umum. Tim-tim ini akan 

diorganisasi untuk tujuan jangka panjang atau jangka pendek. Tim ini 

terutama efektif karena mereka dapat secara mudah memberikan 

pemberdayaan manusia, memastika karateristik pekerjaan inti, dan 

memuaskan banyak kebutuhan psikologis dari anggota tim secara 

perorangan.  

e) Motivasi dan system insentif 

Penghargaan dalam bentuk keuangan mengambil bentuk berupa bonus, 

laba dan pembagian keuntungan, dan sistem insentif. Bonus, biasanya 

dalam bentuk uang kas atau opsi saham, sering kali digunakan pada 

level eksekutif untuk manajemen penghargaan. Sistem pembagian laba 

memberikan beberapa bagian dari laba untuk didistribusikan kepada 

para karyawan. Variasi dari pembagian laba adalah pembagian 
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keuntungan, yang mana dilakukan pemberian hadiah kepada karyawan 

atas pemberdayaan kinerja dalam perusahaan. 

4. Standar Tenaga Kerja  

Standar tenaga kerja adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk 

melaksanakan pekerjaan atau bagian dari pekerjaa, dan mereka ada, baik 

dalam bentuk formal maupun informal, untuk seluruh pekerjaan. 

Perencanaan pemberdayaan tenaga kerja yang efektif bergantung pada 

pengetahuan yang diperlukan dari tenaga kerja. Manajemen operasional 

yang efektif memerlukan standar yang bermakna yang membantu 

perusahaan dalam menetapkan: isi tenaga kerja atas barang yang 

dihasilkan, kebutuhan kepegawaian, estimasi biaya dan waktu sebelum 

kegiatan produksi, besaran kru dan keseimbangan kerja, produksi yang 

diharapkan, rencana insentif upah yang mendasar dan efisiensi dalam 

hal karyawan dan supervisi.  

Standar penetapan tenaga kerja yang layak mempresentasikan jumlah 

waktu yang harus diambil oleh rata-rata karyawan untuk mengerjakan 

aktivitas pekerjaan tertentu di bawah kondisi kerja yang normal. Standar 

tenaga kerja ditentukan dalam 4 cara sebagai berikut. 

a) Pengalaman historis 

Standar kerja dapat diestimasi berdasarkan pada pengalaman historis, 

yang mana berapa banyak jam kerja yang diperlukan untuk mengerjakan 

suatu tugas pada waktu yang terakhir dikerjakan. Standar historis 
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memiliki keuntungan menjadi mudah secara relatif dan murah untuk 

memperolehnya. 

b) Studi waktu 

 Menurut Heizer dan Render (2015), studi waktu adalah yang sangat 

banyak menggunakan metode standar tenaga kerja, melibatkan sampel 

kinerja pekerja dan menggunakannya untuk menetapkan suatu standar. 

Orang yang terlatih dan berpengalaman dapat menentukan standar 

dengan mengikuti delapan langkah berikut ini: 

1) Mendifinisikan tugas untuk dipelajari (setelah analisi metode telah 

dilakukan). 

2) Membagi tugas ke dalam elemen secara persis tepat (bagian tugas 

yang sering kali memerlukan waktu tidak lebih dari beberapa detik). 

3) Membagi berapa banyak kali untuk mengukur tugas (sejumlah 

siklus pekerjaan atau sampel diperlukan). 

4) Waktu dan mencatat waktu mendasar dan memeringkatkan kinerja. 

5) Mengihtung rata-rata waktu yang diobservasi (actual). Rata-rata 

waktu yang diobservasi adalah rata-rata aritmatika atas kali untuk 

tiap-tiap elemen diukur, disesuaikan untuk pengaruh yang tidak 

biasanya untuk masing-masing elemen : 

Rata-rata waktu yang diobservasi = 

Jumlah waktu yang diterima

untuk kinerja 
masing−masing elemen

Jumlah observasi
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6) Menentukan pemeringkatan kinerja (kecepatan kerja) dan kemudian 

menghitung waktu normal untuk masing-masing elemen. 

Waktu normal = rata-rata waktu diobservasi x factor pemeringkatan 

kinerja. 

Pemeringkatan kinerja menyesuaikan rata-rata waktu yang 

diobservasi pada apa yang diharapkan oleh pekerja terlatih untuk 

menyelesaikan pekerjaan dengan kecepatan normal. 

7) Menambahkan waktu normal untuk tiap elemen untuk 

mengembangkan total waktu normal bagi tugas. 

8) Menghitung waktu standar. Penyesuaian ini pada total waktu normal 

yang meyediakan bagi cadangan, misalnya kebutuhan pribadi, 

penundaan waktu yang tidak dapat dihindarkan, dan kelelahan 

pekerja: 

Waktu standar = 
Total waktu normal

1−faktor cadangan
 

c) Standar Waktu yang Telah Ditetapkan Sebelumnya 

Standar waktu yang telah ditetapkan sebelumnya (predetermined time 

standards) membagi kerja manual ke dalam elemen dasar yang kecil 

yang telah menetapkan waktu (didasarkan pada ukuran sampel kerja 

yang sangat besar). Untuk mengestimasi waktu untuk suatu tugas 

tertentu, factor waktu untuk masing-masing elemen dasar tugas tugas 

tersebut ditambahkan bersama. Standar waktu yang telah ditentukan 

sebelumnya yang paling umum adalah metode pengukuran waktu 

(MTM), yang mana merupakan produk dari asosiasi MTM.  
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d) Pengambilan Sampel Kerja  

Pengambilan sampel kerja (work sampling) memperkirakan persentase 

wakty yang dihabiskan oleh pekerja atas tugas yang bervariasi. 

Observasi acak digunakan untuk mencatat aktivitas yang dikerjakan 

oleh pekerja. Hasilnya terutama digunakan untuk menentukan 

bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara 

bermacam-macam aktivitas. Pengetahuan alokasi ini dapat 

mengarahkan pada perubahan kepegawaian, penugasan ulang tugas, 

mengestimasi biaya aktivitas, dan menetapkan cadangan penundaan, 

kadangkala disebut dengan rasio studi penundaan. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu penting untuk digunakan sebagai referensi dan 

bahan acuan peneliti dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian 

terdahulu yang dijadikan sebagai referensi ini memiliki topik yang sama 

dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengenai masalah standar 

kerja dengan menggunakan alat analisis metode studi waktu (time study). 

Referensi penilitian pertama mengenai masalah standar kerja 

dilakukan Nurhasanah et al (2016) pada Pabrik Sukabi yang dilakukan 

dengan tujuan untuk merancang dan mengaplikasikan metode kerja baru 

yang lebih ergonomis, mendapatkan metode kerja dan watu yang lebih 

singkat, memperbaiki metode kerja dengan gerakan-gerakan yang lebih 

efektif, dan meningkatkan efisien pada operator pengupasan kulit ubi. Hasil 

yang didapat menunjukkan bahwa dari perbaikan metode kerja di bagian 
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proses pengupasan ubi di pabrik Sukabi yang dilakukan dengan 

menggabungkan gerakan tangan kiri dan tangan kanan, tata letak fasilitas 

produksi, dan mengeliminasi gerakan menunggu. Perbaikan yang dilakukan 

dapat mempercepat waktu siklus dan waktu standar juga dapat 

meningkatkan output aktual, output standar, dan efisiensi kerja. 

Penelitian terdahulu selanjutnya yang menggunakan metode studi 

waktu yaitu dilakukan oleh Zulaeha et al (2016). Tujuannya untuk 

menganalisis gerak efektif serta gerakan tidak efektif. Pengukuran waktu 

baku dapat digunakan sebagai cara dalam menentukan jumlah target 

produksi dan jumlah pekerja yang harus digunakan. Hasil yang diperoleh 

pernyataan bahwa semua rata-rata subgroup yang dilakukan oleh pekerja 

pembuat roti ini masih berada didalam batas kendali normal yaitu 1,81 

menit. Analisis studi gerak ini mampu memberikan pengetahuan terhadap 

pekerja agar tidak melakukan gerakan yang kurang efektif dan memberikan 

waktu baku kerja lebih baik. 

Metode methods time measurement dan maynard operation 

sequence technique digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Febriana et al pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Adapun tujuan yang 

ingin didapatkan mengetahui apakah ada perbedaan hasil waktu baku secara 

tidak langsung pada bagian pengemasan dengan metode work factor, 

methods time measurement, dan maynard operation sequence technique. 

Hasil yang didapat oleh peniliti ialah pengukuran dengan menggunakan 

metode work factor diperoleh waktu baku sebesar 10,37 detik/karung, 
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sedangkan methods time measurement dengan maynard operation sequence 

technique diperoleh waktu baku berturut-turut sebesar 9,10 detik/karung 

dan 8,26 detik/karung. Perbedaan hasil pengukuran tersebut disebabkan 

adanya pembagian gerakan-gerakan kerja, satuan unit dalam TMU tiap 

metode. Pemilihan aplikasi dari salah satu metode dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan. 

Peniliti berikutnya yang dilakukan oleh Sitorus et al (2017) studi 

kasus pada pabrik kertas rokok. Manfaat yang ingin diperoleh peniliti ialah 

pengukuran kerja dilakukan dengan menentukan waktu standar di bagian 

pengepakan yang dilakukan oleh operator sehingga diperoleh tenaga kerja 

yang optimal. Hasil yang didapat oleh peneliti ialah pekerja yang masih 

wajar untuk dilakukan. Dikarenakan sebagian dari pekerja sudah cukup 

lama bekerja di perusahaan ini sehingga sudah terbiasa dalam melakukan 

gerakan kerja dan perbandingan jumlah tenaga kerja dengan menggunakan 

waktu standar diperoleh jumlah tenaga kerja sebanyak 15 orang, sedangkan 

pada kondisi awal terdapat 13 tenaga kerja. Maka diperoleh bahwa pada 

bagian pengepakan terdapat kekurangan tenaga kerja sebanyak 2 orang, 

kekurangan tenaga kerja tersebut terdapat pada kegiatan membungkus 

lembaran kertas rokok. 

Peniliti yang dijadikan acuan, peniliti dari Cahyawati et al (2018). 

Penetilitian ini berjudul Analisis Pengukuran Kerja Dengan Menggunakan 

Metode Stopwatch Time Study. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh 

peniliti untuk menentukan elemen-elemen kerja dengan menggunakan 
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operation process chart serta didukung dengan pengukuran kerja secara 

langsung yaitu dengan metode stopwatch time study. Hasil yang didapat 

oleh peniliti ialah waktu standar dan output standar pembuatan bros 

sehingga didapatkan waktu standar sebesar 626,75 detik dengan output 

standar 6 pcs/ jam. 

Dari hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan terdapat 

perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. 

Adapun persamaannya dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama 

menggunakan metode studi waktu (time study) untuk memecahkan suatu 

permasalahan standar tenaga kerja, sedangkan untuk perbedaannya dengan 

penelitian terdahulu yaitu pada objek, waktu dan hasil dalam penilitian. 
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C. Kerangka Pikir 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Heizer & Render (2015); diolah  

Keterangan:  

Pada kerangka pikir diatas menunjukan bahwa hasil yang ingin 

dicapai ialah standar waktu maksimum pada PT.Werbel Indonesia Service, 

cara untuk mendapatkan standar waktu maksimum dengan cara mengetahui 

pembagian aktivitas kerja dengan menggunakan gantt chart, kemudian 

mencari permasalahan aktivitas kerja dengan tabulasi data, kemudian 

membagi aktivitas pekerjaan cleaning service dan mencatat waktu kerja 

setiap tenaga kerja kemudian data diolah menggunakan metode studi waktu. 

Adapun data yang melengkapi seperti data tenaga kerja, waktu kerja, dan 

aktivitas pekerjaan. Sehingga akan didapatkan hasil waktu standar. 

 

Waktu Standar Gantt Chart Tabulasi Data 

Studi Waktu 

-Tenaga 

Kerja 

-Waktu Kerja 

- Aktivitas 

Pekerjaan 


