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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data terkait beban kerja karyawan 

divisi produksi PT. TAP Kabupaten Demak, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Nilai Beban Kerja Individu (BKI) dari 4 (empat) jabatan yang ada di divisi 

produksi PT. TAP Kabupaten Demak lebih besar daripada Nilai Beban 

Kerja Jabatan (BKJ) dengan Standar Beban Kerja Jabatan yang ditetapkan 

sebesar 100% sedangkan nilai rata – rata Beban Kerja Jabatan dari 4 

jabatan yang ada di divisi produksi dibawah Standar Beban Kerja Jabatan, 

maka perusahaan dapat mempertimbangkan tugas tambahan yang ada di 

tiap jabatan untuk dijadikan tugas pokok yang tercantum dalam deskripsi 

pekerjaan, sehingga Nilai Beban Kerja Jabatan menjadi optimum yaitu 

sesuai dengan Standar Beban Kerja Jabatan sebesar 100%. 

2. Berdasarkan perhitungan Jumlah Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada 

bab sebelumnya, dapat diketahui jumlah kebutuhan ideal karyawan di 

divisi produksi adalah 7 orang, meliputi: Pengawas Lahan ( 2 orang ), 

Asisten Pengawas Lahan ( 3 orang ), Administrasi Lahan ( 1 orang ), dan 

Driver Produksi ( 1 orang ). Artinya, ada selisih 3 (tiga) orang dari jumlah 

Sumber Daya Manusia yang bekerja di divisi produksi PT. TAP 

Kabupaten Demak saat ini yaitu 10 (sepuluh) orang. 
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5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti kepada pihak perusahaan 

terkait hasil penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan dapat mempertimbangkan tugas tambahan yang ada di tiap 

jabatan pada divisi produksi untuk dijadikan tugas pokok yang tercantum 

dalam deskripsi pekerjaan pada jabatan yang memiliki karakteristik 

pekerjaan serupa. Hal ini disebabkan oleh Nilai Beban Kerja Jabatan yang 

cenderung lebih rendah daripada Standar Beban Kerja Jabatan, sehingga 

dengan alokasi tugas tersebut Nilai Beban Kerja Jabatan akan menjadi 

optimum. 

2. Perusahaan dapat mempertimbangkan hasil perhitungan Jumlah 

Kebutuhan Sumber Daya Manusia sebagai sarana untuk meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pekerjaan yang ada di divisi produksi. Perhitungan 

tersebut menunjukkan rata – rata Beban Kerja Jabatan sebesar 72,48% 

sedangkan Standar Beban Kerja sebesar 100%, hal ini disebabkan volume 

tugas pokok yang relatif sedikit dengan kuantitas SDM divisi produksi 

yang tidak sebanding. Maka 7 (tujuh) orang berdasarkan hasil perhitungan 

tersebut merupakan kebutuhan SDM ideal yang ada di divisi produksi PT. 

TAP Kabupaten Demak. 

3. Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan 

metode log book ini pada penelitian yang akan datang diharapkan dapat 

memberikan penjelasan terkait berapa banyak tugas tambahan yang dapat 

dialokasikan menjadi tugas pokok pada jabatan yang dianalisis, sehingga 
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Nilai Beban kerja Jabatan menjadi optimum yang sesuai dengan Standar 

Beban Kerja Jabatan. 

 

 


