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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka mewujudkan efektifitas serta efisiensi dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja karyawan, maka analisis beban 

kerja merupakan salah satu hal yang tidak boleh dilupakan dari salah satu 

fungsi operasional pengadaan dari Manajemen Sumber Daya Manusia. 

Analisis Beban Kerja merupakan jumlah tugas yang harus diselesaikan oleh  

karyawan pada periode waktu tertentu dalam keadaan normal (Haryanto, 

2004). Perusahaan pasti mengharapkan karyawannya memiliki produktivitas 

yang maksimal dalam bekerja. Maka konsep analisa beban kerja ini sebagai 

salah satu teknik yang praktis untuk mengkuantitatifkan dan menghitung 

produktivitas karyawan dalam sebuah perusahaan dalam menentukan Jumlah 

SDM yang dibutuhkan organisasi secara efektif dan efisien.  

PT. TAP merupakan salah satu perusahaan agrobisnis yang berlokasi 

di Sayung, Kabupaten Demak. Sebagai salah satu perusahaan swasta dalam 

negeri, PT. TAP memproduksi berbagai jenis benih holtikultura semusim, 

seperti: melon, semangka, semangka tanpa biji, cabai, tomat, jagung manis, 

dan beberapa sayuran. Selain berbagai macam benih, PT. TAP juga 

menghasilkan berbagai nutrisi organik untuk tanaman. Sebagai salah satu 

perusahaan yang bergerak pada bidang pertanian, PT. TAP Kabupaten Demak 

juga mengerahkan SDM yang bekerja guna melakukan sebuah pendampingan 
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kepada konsumen terkait usaha budidaya tanaman. Disini program 

pendampingan ini dimaksudkan agar konsumen dibantu menganalisis 

permasalahan dan diberi solusi dari permasalahan budidaya tanaman yang 

konsumen kelola. 

PT. TAP menerapkan 2 shift kerja dalam sehari yaitu 07.00 – 15.00 

dan 15.00 – 21.00 (Pengecualian untuk divisi produksi menerapkan jam kerja 

hanya pada pukul 07.00 – 15.00). Divisi Produksi merupakan salah satu dari 

berbagai divisi yang ada di PT. TAP. Sesuai dengan namanya, divisi produksi 

ini menghasilkan benih bermutu dan berkualitas untuk dipasarkan ke 

konsumen. Lokasi kerja dari Divisi Produksi ini berbeda dengan divisi lain di 

PT. TAP yaitu di Kantor Pusat Sayung dan di lahan produksi yang berlokasi di 

Boyolali, Juwiring, dan Boto Wonogiri. 

Observasi awal sudah Peneliti lakukan pada 5 divisi yang ada di PT. 

TAP ini yaitu divisi Marketing and Sales, Human Resource & General Affairs, 

Financial, Research and Development, dan Produksi. Observasi yang 

dilakukan berfokus pada 3 indikator beban kerja yaitu : kondisi pekerjaan, 

waktu kerja, dan karyawan yang mengerjakan tugas. Hasil observasi tidak 

ditemukan permasalahan yang kompleks pada bagian Marketing and Sales, 

HR & GA, Financial, dan Research and Development. Hal berbeda terjadi 

pada divisi Produksi, selain sebagai salah satu divisi yang berperan penting 

karena produk utama di PT. TAP ini adalah benih buah dan sayuran, ada 

permasalahan yaitu Realisasi Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan 
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Pelaksanaan Aktivitas Kerja Ideal. Adapun permasalahan tersebut 

digambarkan pada tabel  sebagai berikut. 

Tabel 1 Aktivitas Kerja, Jumlah SDM yang ada, dan Permasalahan di Divisi 

Produksi 

Aktivitas Kerja Personil 

yang ada 

Pelaksanaan yang ideal Realisasi Pelaksanaan Permasalahan 

Melakukan kontrol 

dan mengkoordinir 

kegiatan pekerja di 

lahan yang meliputi 

pengawasan lahan, 

tanaman produksi 

benih termasuk 

melakukan roguing. 

2 orang 

Pengawas 

Lahan 

Dibutuhkan 3 orang Pengawas 

Lahan (tiap lahan berjumlah 1 

orang), dengan waktu 

penyelesaian pagi untuk 

koordinasi tugas, siang 

pengecekan kondisi lahan, dan 

sore untuk evaluasi kinerja 

Hanya ada 2 orang 

pengawas lahan yang 

menangani 3 lahan 

berbeda (1 Pengawas 

Lahan bisa merangkap 2 

lahan sekaligus) 

Pengecekan Lahan 

menjadi tidak efektif 

karena kontrol tidak 

dilakukan secara 

detail pada setiap 

bagian yang ada di 

tiap lahannya  

Melakukan 

processing buah dan 

sayuran 

5 orang 

Asisten 

Pengawas 

Lahan 

Tahap processing mulai dari: 

seleksi buah/sayuran – sterilisasi 

– dan packaging sehingga 

dibutuhkan 3 orang Asisten 

Pengawas Lahan dengan rata – 

rata waktu 40-100 menit untuk 

sekali processing 

Hanya terdapat 1 – 2 

orang Asisten Pengawas 

Lahan tiap lahan yang 

bertugas mengerjakan 

aktivitas processing ini 

dengan rata – rata waktu 

adalah 120 – 130 menit 

Waktu processing 

menjadi lebih lama 

dikarenakan jumlah 

karyawan pelaksana 

yang tidak sesuai 

dengan tahapan 

dalam processing ini 

 

 

Melakukan 

administrasi 

penerimaan dan 

pengeluaran bahan 

untuk produksi 

 

 

 

1 orang 

Administra

si Lahan 

 

Dibutuhkan minimal 2 orang 

Administrasi Lahan ( 1 orang 

bertugas menangani 

administrasi operasional lahan 

dan 1 orang bertugas melakukan 

input dan rekap penerimaan dan 

pengeluaran bahan produksi) 

 

Hanya ada 1 orang 

Administrasi Lahan yang 

bertugas menangani 

administrasi operasional 

lahan sekaligus input dan 

rekap penerimaan dan 

pengeluaran bahan 

produksi 

 

 

 

 

 

Data administrasi 

penerimaan dan 

pengeluaran bahan 

untuk produksi pada 

setiap lahan tidak 

terinci dengan baik 

dan detail  
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Aktivitas Kerja Personil 

yang ada 

Pelaksanaan yang ideal Realisasi Pelaksanaan Permasalahan 

Pengantaran &  

penjemputan Tenaga 

Kerja Lahan serta 

Mengirim Hasil 

Produksi ke 

Bandungan dan 

Sayung 

2 Orang 

Driver 

Produksi 

3 orang driver yang bertugas 

menangani 3 lahan produksi 

(tiap lahan berjumlah 1 orang) 

Hanya terdapat 2 orang 

driver yang menangani 3 

lahan produksi (1 orang 

driver bisa merangkap 2 

lahan sekaligus) 

Jarak tempuh yang 

berjauhan antara 1 

lahan dengan lahan 

yang lain dan lokasi 

pengiriman yang jauh 

menyebabkan Driver 

Produksi mengalami 

kelelahan bekerja 

Sumber: Data Primer, diolah 2018 

 

Pada tabel 1 tersebut telah diidentifikasi bahwa terdapat permasalahan 

yaitu realisasi pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan aktivitas kerja ideal 

yang ada di divisi produksi, sehingga menyebabkan ketidakefektifan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab kerja karyawan di tiap jabatan yang 

ada di divisi produksi PT. TAP Kabupaten Demak.  

Peneliti juga mewawancarai karyawan pada jabatan Asisten Pengawas 

Lahan yang bekerja pada lahan produksi Boyolali, karyawan tersebut 

mengungkapkan bahwa karyawan pada jabatan tersebut sering bekerja 

overtime / lembur dari waktu normal. Karyawan Bagian Asisten Pengawas 

Lahan bertanggung jawab terhadap membantu Pengawas Lahan dalam 

melakukan kontrol dan mengkoordinir kegiatan pekerja di lahan meliputi 

pengawasan lahan, tanaman produksi benih termasuk melakukan roguing dan 

mengurangi reject. Lahan di PT. TAP ini ada 3 yaitu di Juwiring, Boyolali, 

dan Boto Wonogiri. Kondisi lahan yang luas menyebabkan sulitnya proses 
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roguing, sehingga karyawan jabatan Asisten Pengawas Lahan perlu 

menambah alokasi waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

Selain itu, kelelahan kerja menjadi dampak yang ditimbulkan akibat 

terlalu banyak tuntutan pekerjaan pada jabatan tersebut. Berbagai macam 

gejala yang muncul dari kelelahan kerja karyawan adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2 Hasil Wawancara Gejala Kelelahan pada Karyawan Divisi Produksi PT. 

TAP Kabupaten Demak 

No Gejala Jabatan yang terdampak 

1 Sering mengantuk pada saat pagi pada 

pukul 07.00 – 09.00  

Driver Produksi 

2 Mengalami perubahan jam makan 

siang dari yang semula pukul 13.00 

berubah pada pukul 14.00 – 14.30  

Driver Produksi 

3 Mengalami pusing saat bekerja  Administrasi Lahan 

4 Kurangnya kehati - hatian saat bekerja Asisten Pengawas Lahan 

5 Respon yang lambat ketika bekerja Asisten Pengawas Lahan 

Sumber: Data Primer,  diolah 2018 

 

Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan analisis beban kerja 

karyawan dengan menggunakan pendekatan tugas per tugas lalu mengisinya 

dalam lembar pencatatan pengukuran dengan log book, sehingga dapat 

diketahui beban kerja individu dan beban kerja jabatan yang dibebankan pada 

tiap jabatan. Penggunaan metode log book ini karena lebih terinci secara detail 

masing – masing tugas yang dikerjakan oleh pemegang jabatan terkait beserta 

waktu penyelesaian setiap tugas, dapat mengetahui waktu normal yang 
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dihasilkan dari tiap penyelesaian tugas, serta dapat menjadi bahan 

pertimbangan apakah tugas yang diberikan pemegang jabatan terkait sudah 

optimal / belum yang terlihat dari Beban Kerja Individu dan Beban Kerja 

Jabatan. Hasil dari analisis ini dapat menentukan jumlah kebutuhan Sumber 

Daya Manusia (JKSDM) untuk mengetahui lebih / kurangnya SDM yang ada 

di tiap jabatan divisi produksi PT. TAP Kabupaten Demak. 

Berdasarkan penjelasan tersebut akan dilakukan penelitian tentang 

“Analisis Beban Kerja Pada Divisi Produksi PT. TAP Kabupaten Demak 

Dengan Menggunakan Metode Log Book” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

A. Bagaimana deskripsi Beban Kerja Karyawan divisi produksi PT. TAP 

Kabupaten Demak? 

B. Bagaimana Penentuan Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia 

(JKSDM) pada divisi produksi PT. TAP Kabupaten Demak? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

A. Mendeskripsikan Beban Kerja Karyawan divisi produksi PT. TAP 

Kabupaten Demak 

B. Mengetahui Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia (JKSDM) pada 

divisi produksi PT. TAP Kabupaten Demak 
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Sedangkan, manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama oleh 

peneliti sebagai berikut. 

A. Manfaat Penelitian Bagi Praktisi 

Penelitian ini dapat diharapkan memberikan masukan bagi 

manajemen perusahaan dari hasil analisis beban kerja, sehingga dapat 

menentukan jumlah kebutuhan SDM yang ada di tiap jabatan pada divisi 

Produksi PT. TAP Kabupaten Demak dan karyawan tidak mengalami over 

workload/ beban kerja berlebih ketika menjalankan pekerjaan. 

B. Manfaat Penelitian Bagi Akademisi 

Dari penelitian ini, dapat memberikan sebuah gambaran bahwa 

tugas dan waktu penyelesaian pekerjaan dari karyawan pada jabatan yang 

dianalisis dapat digunakan untuk menentukan beban kerja jabatan dan 

beban kerja individu sehingga dapat mengetahui jumlah kebutuhan 

Sumber Daya Manusia pada jabatan yang dianalisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


