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ABSTRAKSI 

 

Saat ini perusahaan – perusahaan  memberikan perhatian khusus pada efisiensi, 

efektifitas dan produktivitas. Hal ini dapat dipenuhi apabila perusahaan melakukan 

pengaturan terhadap jadwal penyelesaian permintaan dengan sebaik-baiknya. Salah 

satu faktor yang berpengaruh agar pesanan dapat diselesaikan atau terpenuhi sesuai 

dengan jadwal yang ditetapkan yaitu faktor waktu, pekerja atau tenaga kerja yang 

terlibat langsung didalam bagian proses produksi. 

 Sebagai perusahan yang bergerak di bidang pembuatan kemasan salah satu 

faktor yang mempengaruhi adalah beban kerja yang diberikan oleh parusahaan kepada 

karyawan. Untuk itu pihak perusahan harus memperhatikan beban kerja yang akan 

diberikan kepada karyawan agar tercapai produktifitas yang optimal. 

 Untuk mengatasi masalah pengukuran beban kerja pada PT. Surabaya Perdana 

Rotopack, maka dalam penelitian ini menggunakan metode Work Load Analysis 

(WLA). Metode  ini akan memberikan informasi mengenai pengalokasian sumber daya 

manusia karyawan untuk menyelesaikan beban kerja yang ada secara optimal. 

 Berdasarkan hasil pengukuran beban kerja pada PT. Surabaya Perdana 

Rotopack dengan menggunakan metode Work Load Analysis (WLA) dapat 

disimpulkan bahwa beban kerja Pada bagian printing, mempunyai rata-rata beban 

kerja sebesar 123,04%, Pada bagian laminating, mempunyai rata-rata beban kerja 

sebesar 117,36%, Pada bagian dry, mempunyai rata-rata beban kerja sebesar 98,23%, 

Pada bagian slitting, mempunyai rata-rata beban kerja sebesar 133,89%. 

Kata kunci : Beban Kerja, Work Load Analysis. 
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ABSTRACT 

Currently, some companies give special attention to efficiency, effectiveness 

and productivity. This can be met if companies make arrangements to schedule 

completion of the demand with the best. One of the factors that effect for orders can be 

completed or fulfilled in accordance with tha schedule is time factor, the worker or 

worker directly involved in the production process. 

As a company engaged in the pack product industry one of the factors that 

effect the workload provided by the company. For that the company should consider 

the workload that will be provided by the employee in order to achieve optimal 

productivity. 

To solve the problem of workload measurement in PT. Surabaya Perdana 

Rotopack, so this research using Work Load Analysis (WLA). This method will 

provide information on the allocation of human resources employees to complete the 

existing workload. 

Based on the result of workload measurement in PT. Surabaya Perdana 

Rotopack by using method Work Load Analysis (WLA) can be conclude that the 

workload of the section Printing, had an average workload 123,04%. On the 

laminating han an average workload 117,36%. On the dry had an average workload 

98,23%. On the slitting, had an average workload 133,89%.  

Keyword : workload, workload analysis 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

 Seiring dengan berjalanya era globalisasi banyak perusahaan yang 

memberi perhatian lebih pada segi efektivitas, efisiensi dan produktivitas. Karena 

dengan ketiga faktor tersebut , perusahaan dapat melihat penggunaan optimal dari 

sumber daya yang dimiliki serta pencapaiannya terhadap target yang diinginkan 

oleh suatu perusahaan. Hal ini dapat dipenuhi apabila perusahaan melakukan 

pengaturan terhadap jadwal penyelesaian permintaan dengan sebaik-baiknya. 

Salah satu faktor yang berpengaruh agar pesanan dapat diselesaikan atau 

terpenuhi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan yaitu faktor waktu, pekerja atau 

tenaga kerja yang terlibat langsung didalam bagian proses produksi.  

Untuk mengetahui sebarapa besar beban kerja yang dialami oleh pekerja 

dalam melaksanakan suatu proses aktivitas pekerjaan, maka diperlukan suatu 

metode yang nantinya mampu digunakan untuk meningkatkan produktivitas kerja 

di dalam usaha peninggkatan produktivitas diantaranya dapat dilakukan dengan 

mengganti metode kerja yang telah ada dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi aktivitas tersebut. Cara lain yang dapat dilakukan yaitu 

dengan lebih mengoptimalkan para karyawan agar melakukan aktivitas 

pekerjaannya secara tepat.  

PT. Surabaya Perdana Rotopack adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang pembuatan kemasan, perlu meningkatkan kualitas kerja karyawan yang 

dimilikinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas karyawan adalah 
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keseimbangan beban kerja yang diberikan kepada karyawan tersebut. Hal ini 

ditandai dengan adanya stasiun kerja yang beban kerjanya belum seimbang antar 

stasiun kerja dimana ada beban kerja yang kurang atau (P < 100%) dan ada juga 

yang berlebihan atau (P > 100%) dimana diharapkan karyawan dapat bekerja 

dengan normal atau (P  = 100%).  Karyawan yang berlebihan beban kerja, akan 

cenderung lebih cepat bosan dan lelah dalam menjalankan tugasnya, sehingga 

cenderung kurang produktif. Produktif atau tidak produktif seorang karyawan 

tergantung beban kerjanya, untuk itu pihak perusahaan harus memperhatikan 

beban kerja yang akan diberikan kepada karyawan agar tercapai produktifitas 

karyawan yang optimal sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada jadwal 

yang telah ditetapkan..  

Work Load Analysis (WLA) atau analisa beban keja merupakan  salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk menganalisa aktivitas-aktivitas yang timbul 

beserta beban kerja yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas tersebut. Dari Work 

Load Analysis (WLA) ini akan diperoleh sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh 

karyawan beserta dengan frekuensi terjadinya aktivitas tersebut dan waktu yang 

diperlukan guna menyelesaikan aktivitas tersebut.  

Solusi yang diharapkan dengan penerapan metode Work Load Analysis (WLA) 

adalah dapat mengetahui kinerja karyawan yang optimal Dengan diterapkannya 

metode Work Load Analysis (WLA) diharapkan dapat terjadi peningkatan efisiensi 

kinerja karyawan dan jumlah karyawan yang optimal pada umumnya serta 

peningkatan kualitas pada khususnya sehingga bisa memenuhi keinginan 

masyarakat yang berperan sebagai konsumen, dan akhirnya visi misi dan target 

perusahaan akan tercapai.  
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, peneliti merumuskan permasalahan 

dan dirumuskan sebagai berikut : 

“Seberapa besar prosentase beban kerja dan jumlah tenaga kerja 

yang optimal pada bagian produksi berdasarkan analisa beban kerja di PT. 

Surabaya Perdana Rotopack.” 

 

1.3. Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah dalam pengukuran beban kerja di PT. Surabaya 

Perdana Rotopack agar dalam  pemecahan masalah nantinya tidak menyimpang 

dan meluas dari lingkup yang ditentukan, antara lain : 

1. Penelitian dilakukan pada kinerja karyawan di bagian produksi. 

2. Penelitian hanya dilakukan pada shift 1 (07.00 – 16.00 WIB). 

3. Acuan dalam pengukuran beban kerja adalah berdasarkan deskripsi kerja 

(job description) yang diberikan oleh pihak manajemen. 

4. Pengukuran dibatasi dengan menggunakan pendekatan metode Work Load 

Analysis (WLA) sampai dihasilkan suatu penelitaian evaluasi beban keja dan 

optimalisasi jumlah karyawan pada bagian produksi sedangkan 

implementasinya diserahkan kepada pihak manajemen. 
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1.4  Asumsi - asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Sarana dan prasarana baik mesin maupun peralatannya dianggap bekerja 

dengan baik. 

2.   Karyawan yang bekerja dalam kondisi sehat. 
 
3. Mutu barang yang dihasilkan dianggap baik kwalitasnya dan telah memenuhi 

standart customer. 

4. Biaya tenaga kerja tidak menjadi pembahasan dalam penentuan jumlah 

karyawan yang optimal. 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui beban kerja karyawan pada bagian produksi. 

2. Mengetahui jumlah tenaga kerja yang optimal pada karyawan bagian 

produksi. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini manfaat yang ingin dicapai adalah : 

1. Bagi Perusahaan 

a. Mengetahui beban kerja tiap karyawan bagian Produksi. 

b. Mengetahui jumlah karyawan yang optimal di bagian Produksi yang 

dibutuhkan. 
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2. Bagi Mahasiswa 

Dengan adanya penelitian ini penulis dapat belajar dan menerapkan 

metode Work Load Analysis (WLA) dan mengimplementasikan 

pendidikan yang dicapai di perguruan tinggi. 

3. Bagi Universitas 

Hasil analisa ini dapat digunakan sebagai pembendaharaan perpustakaan, 

agar dapat berguna bagi mahasiswa dan menambah ilmu pengetahuan. 

 

1.7. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah pemahaman atas materi-materi yang dibahas dalam 

tugas akhir ini, maka berikut ini akan penulis uraikan secara garis besar isi 

dari masing-masing bab sebagai berikut :  

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 laporan penelitian ini. 

Teori-teori yang digunakan dalam bab ini akan digunakan sebagai 

landasan peneliti untuk menjalankan penelitiannya, sehingga kebenaran 

dari metode yang ada dapat dipertanggung jawabkan. Landasan teori yang 

digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu konsep perencanaan 
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SDM; work measurement; work load analysis; penentuan waktu longgar 

(allowance); uraian pekerjaan ( job description) dan peneliti terdahulu.  

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini berisi tentang waktu lokasi dan penelitian, menguraikan 

tentang metode pengumpulan data yang digunakan, pemaparan data-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. Pada tahap ini data akan digambarkan seperti 

perhitungan waktu aktifitas, allowance, beban kerja sampai dengan 

penentuan jumlah karyawan yang optimal. Dan dilakukan analisa terhadap 

pengolahan data sehingga hasil-hasil tersebut dapat lebih mudah dipahami 

serta akan dapat memberikan gambaran mengenai hasil pengolahan data 

tersebut. 

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. Penelitian yang masih belum sempurna atau 

diperlukan penelitian yang lebih lanjut adalah beberapa saran yang 

mungkin disertakan dalam penelitian ini.  
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