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ABSTRAKSI  

Metode Work Load Analysis (WLA) adalah deskriptif dari beban kerja yang 
dibutuhkan dalam suatu unit perusahaan. Metode ini akan memberikan informasi 
mengenai pengalokasian sumber daya karyawan untuk menyelesaikan beban kerja. 
Dengan diterapkanya metode Work Load Analysis diharapkan dapat terjadi peningkatan 
efisiensi kerja karyawan pada umumnya sehingga bisa memenuhi keinginan konsumen, 
dan akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. 

PT. Kusuma Dipa Nugraha adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan 
Pupuk Organik yang berlokasi di desa Mojorejo Kec. Pungging – Mojokerto. Pupuk yang 
dihasilkan adalah pupuk organik yang berbentuk Granule.  Dengan bahan baku kotoran 
hewan, kompos, blotong (limbah pabrik gula), limbah jamur, limbah tembakau dan 
bahan-bahan pengisi. Pada line proses produksi pupuk organik terdapat karyawan 
sejumlah 31 orang. Pengamatan sekilas menunjukkan bahwa beban kerja di setiap stasiun 
kerja belum merata, hal ini ditandai dengan adanya karyawan yang menganggur saat 
karyawan yang lain sedang mengerjakan tugasnya.  

Karyawan dengan beban kerja yang berlebihan akan cenderung lebih cepat bosan 
dan lelah dalam menjalankan tugasnya, sehingga cenderung tidak produktif. Produktif 
atau tidak produktif seorang karyawan tergantung dengan beban kerjanya, untuk itu pihak 
perusahaan harus memperhatikan beban kerja yang akan diberikan kepada karyawan agar 
tercapai produktifitas karyawan yang optimum.  

Berdasarkan hasil pengukuran beban kerja pada PT. X dengan menggunakan 
metode Work Load Analysis (WLA) dapat disimpulkan bahwa beban kerja karyawan pada 
bagian Visual 98,49% dengan jumlah karyawan yang optimal adalah 19 orang, pada 
bagian Packer 89,12% dengan jumlah karyawan yang optimal adalah 9 orang, pada 
bagian Operator 97,63% dengan jumlah karyawan yang optimal adalah 4 orang. 

 
 
Kata kunci : Efisiensi, Beban Kerja, Work Load Analysis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Dalam era globalisasi banyak perusahaan memberikan perhatian khusus 

pada efisiensi, efektivitas dan produktivitas. Dari ketiga hal tersebut perusahaan 

dapat melihat optimasi dari penggunaan sumber daya yang dimiliki dan 

pencapaian target yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Untuk mencapai ketiga 

hal tersebut diperlukan adanya kebijakan dari perusahaan tentang pengaturan 

jadwal penyelesaian permintaan. Beberapa hal yang membuat permintaan dapat 

diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan adalah faktor waktu, 

pekerja atau tenaga kerja yang terlibat di dalam proses produksi.  

PT. Kusuma Dipa Nugraha adalah perusahaan yang bergerak di bidang 

pembuatan Pupuk Organik yang berlokasi di desa Mojorejo Kec. Pungging – 

Mojokerto. Pupuk yang dihasilkan adalah pupuk organik yang berbentuk Granule.  

Dengan bahan baku kotoran hewan, kompos, blotong (limbah pabrik gula), 

limbah jamur, limbah tembakau dan bahan-bahan pengisi. Pada line proses 

produksi pupuk organik terdapat karyawan sejumlah 31 orang. Pengamatan 

sekilas menunjukkan bahwa beban kerja di setiap stasiun kerja belum merata, hal 

ini ditandai dengan adanya karyawan yang menganggur saat karyawan yang lain 

sedang mengerjakan tugasnya. Karyawan dengan beban kerja yang berlebihan 

akan cenderung lebih cepat bosan dan lelah dalam menjalankan tugasnya, 

sehingga cenderung tidak produktif. Produktif atau tidak produktif seorang 

karyawan tergantung dengan beban kerjanya, untuk itu pihak perusahaan harus 
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memperhatikan beban kerja yang akan diberikan kepada karyawan agar tercapai 

produktifitas karyawan yang optimum.   

Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan adanya pengukuran 

terhadap beban kerja operator di masing – masing stasiun kerja. Sehingga dapat 

diketahui berapa operator yang diperlukan dalam setiap stasiun kerja. Metode 

Work Load Analysis (WLA) adalah deskriptif dari beban kerja yang dibutuhkan 

dalam suatu unit perusahaan. Metode ini akan memberikan informasi mengenai 

pengalokasian sumber daya karyawan untuk menyelesaikan beban kerja. Dengan 

diterapkanya metode Work Load Analysis diharapkan dapat terjadi peningkatan 

efisiensi kerja karyawan pada umumnya sehingga bisa memenuhi keinginan 

konsumen, dan akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. 

 

1.2   Perumusan Masalah 

        Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

“Berapa beban kerja dan jumlah karyawan yang optimal di line proses produksi  

PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA?” 

 

1.3     Batasan Masalah 

          Beberapa batasan masalah dalam pengukuran beban kerja dan tingkat 

efisiensi kerja di PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA, agar dalam pemecahan 

masalah nantinya tidak menyimpang dan meluas dari lingkup yang ditentukan, 

antara lain : 
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1. Acuan dalam pengukuran beban kerja adalah deskripsi kerja (job description) 

yang diberikan oleh pihak manajemen PT. KUSUMA DIPA NUGRAHA. 

2. Biaya tenaga kerja tidak menjadi pembahasan dalam penentuan jumlah 

karyawan yang optimal. 

3. Perhitungan beban kerja dilakukan pada bagian produksi pupuk organik dan 

NPK. 

 

1.4   Asumsi - Asumsi 

       Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1.  Sarana dan prasarana baik mesin maupun peralatannya dianggap bekerja 

dengan baik. 

2.   Tidak terjadi perubahan job description pada karyawan bagian produksi 

selama penelitian. 

3. Mutu barang yang dihasilkan dianggap baik kualitasnya dan telah memenuhi 

standart customer. 

 

1.5    Tujuan Penelitian 

         Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Mengetahui beban kerja dari tiap karyawan pada line proses produksi 

2. Mengetahui jumlah karyawan yang optimal pada line proses produksi. 
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1.6    Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini manfaat yang ingin dicapai adalah : 

1. Perusahaan dapat mengetahui besar beban kerja setiap tenaga kerja di bagian 

produksi. 

2. Perusahaan dapat menentukan jumlah karyawan yang sesuai dengan beban 

kerja masing – masing bagian, sehingga didapat keseimbangan beban kerja di 

bagian produksi. 

 

1.7    Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini 

adalah:  

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menguraikan tentang berbagai hal yang melatar 

belakangi dari penelitian ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, asumsi-asumsi yang digunakan, manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menguraikan mengenai landasan-landasan teori 

atau literatur yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini. 

Teori-teori yang digunakan dalam bab ini kan digunakan sebagai 

landasan peneliti untuk menjalankan penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang waktu lokasi dan penelitian, menguraikan 

tentang metode pengumpulan data yang digunakan, pemaparan data-
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data yang telah dikumpulkan selama penelitian serta langkah-langkah 

yang digunakan untuk pemecahan masalah dan pencapaian tujuan. 

BAB IV :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan tentang aktifitas pengumpulan dan 

pengolahan data. Aktifitas pengumpulan data meliputi aktifitas dari 

posisi/jabatan dan waktu penyelesaian aktifitas.  

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan memberikan kesimpulan atas analisa terhadap hasil 

pengolahan data. Kesimpulan tersebut harus dapat menjawab tujuan 

penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu juga berisi 

tentang saran penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.


	ABSTRAKSI INDO ENG
	BAB 1_fix



