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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Karyawan atau sumber daya manusia (SDM) merupakan aset yang sangat 

penting dan unik dalam sebuah perusahaan. Diantara aset-aset lain seperti modal, 

bangunan, mesin, peralatan kantor, persediaan barang, dan lainnya hanya 

karyawan yang dapat bernapas, berpikir dan berperilaku. Keunikan ini jika 

memiliki kualitas yang baik dan dilibatkan dalam aktivitas usaha akan 

memberikan sumbangan yang besar bagi kemajuan perusahaan. Di Dalam 

organisasi juga tak pernah lepas dari masalah atau kendala yang dihadapi oleh 

setiap organisasi perusahaan, sehingga sumber daya manusia disini memiliki 

peran untuk memecahkan masalah-masalah yang ada pada organisasi sehingga 

tidak akan mengganggu kinerja organisasi. Namun dalam setiap organiasi 

karyawan mempunyai sifat, perilaku, keinginan, kebutuhan dan pemikiran yang 

berbeda-beda sehingga disini peran pemimpin dituntut untuk menggunakan 

kewenangannya dalam mengubah sikap dan perilaku para karyawan  mampu  

meningkatkan kinerjanya agar dapat bekerja dengan giat serta mencapai hasil 

yang optimal. Untuk memperoleh karyawan yang sesuai dengan kualitfikasi 

perusahaan maka perusahaan perlu mengadakan rekrutmen karyawan baru. 

Namun untuk mendapatkan karyawan baru sesuai keinginan perusahaan memang 

sangat sulit seperti contoh adanya keterbatasan  jumlah karyawan yang tidak 

sesuai yang dibutuhkan perusahaan. 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Lakers Resto BSB Sport Club 

Semarang dengan melibatkan seluruh karyawan yang ada pada Lakers Resto BSB 

Sport Club Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Manajer  Lakers 

Resto BSB Sport Club pada 2 Februari 2019 diperoleh hasil bahwa pada 

perusahaan ini mempunyai masalah salah satunya ketidakcocokan karyawan 

dengan  system  jam  kerja yang mereka peroleh saat bekerja di perusahaan itu. 
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Selain dengan manajer penulis juga mewawancari karyawan bagian kasir pada 20 

juni 2019 dimana hasil wawancara ini berkaitan dengan beban kerja karyawan, 

seperti jam kerja pada Lakers Resto BSB Sport Club sangat tinggi melebihi batas 

normal jam kerja yang sewajarnya dimana jam kerjanya adalah 9jam (Lihat 

Lampiran 4). Dari masalah tersebut dapat menyebabkan kekhawatiran terhadap 

menurunnya kinerja karyawan karena timbulnya masalah beban kerja yang terima 

oleh karyawan. Saat terjadi menurunnya kinerja karyawan kemungkinan juga 

dapat meningkatkan turn over pada perusahaan Lakers Resto BSB Sport Club. 

Sehingga hal ini dapat menjadikan perusahaan ini harus lebih mengurangi beban 

kerja yang diterima karyawan agar nantinya kinerja karyawan semakin meningkat 

bukan semakin menurun akibat timbulnya masalah beban kerja yang ada pada 

perusahaan Lakers Resto BSB Sport Club. Jika perusahaan dapat meminimalisir 

tingkat beban kerja karyawan dan dapat menjadikan karyawan lebih berkualitas 

dalam bekerja maka akan menjadikan perusahaan menjadi perusahaan yang dapat 

bersaing secara kompetitif dalam dunia bisnis. 

Sumber Daya Manusia (SDM) dituntut lebih tidak sekedar pada hal-hal 

yang berkaitan dengan  produktivitas kerja, akan tetapi kinerja dalam bentuk 

perilaku menjadi hal yang menetukan produktivitas itu sendiri. Karyawan sebagai 

individu ketika memasuki perusahaan akan membawa kemampuan, kepercayaan 

pribadi, pengharapan-pengharapan, kebutuhan dan pengalaman masa lalunya 

sebagai karakteristik individual. Kinerja tersebut berdampak pada produktivitas 

kerja yang berkaitan erat dengan pola, hasil, tujuan, dan perencanaan suatu 

organisasi atau perusahaan. Tinggi rendahnya produktivitas kinerja  karyawan 

dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari sikap, disiplin karyawan sampai pada 

manajemen dan teknologi. Akan tetapi dari berbagai jenis faktor produksi, tenaga 

kerja memegang peranan utama. Dengan kata lain, produktivitas kerja terkait erat 

dengan sumber daya manusia (SDM).  

Sumber daya manusia merupakan  faktor penentu keberhasilan 

perusahaan. Usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam  rangka 

mengembangkan kinerja sumber daya manusia adalah dengan  memperhatikan 

dan mempertimbangkan beban kerja, baik  fisik maupun mental. Untuk mencapai 
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kinerja yang maksimal pentingnya perusahaan memperhatikan kondisi sumber 

daya manusianya. Menurut Diana dan Harta (2017) Dalam dunia kerja bahwa 

beban kerja pegawai merupakan sesuatu hal yang selalu perlu diperhatikan dan di 

sesuaikan dengan kemampuan dan keterampilan pegawai karena untuk 

meningkatkan daya saing suatu organisasi serta dapat mengefektifkan pekerjaan 

yang ada, dalam mengatur beban kerja harus dilihat dari kesiapan pegawai itu 

sendiri sehingga pekerjaan yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik dan tepat 

waktu. Setiap divisi tentunya memiliki beban kerja yang berbeda-beda, diperlukan 

suatu pengukuran beban kerja untuk setiap masing–masing karyawan sehingga 

dapat diketahui tingkat pekerjaan yang dapat diselesaikan oleh setiap karyawan. 

Pemberian sistem kerja yang efektif dapat mengetahui sejauh mana karyawannya 

dapat diberikan  beban kerja yang maksimal dan sejauh mana pengaruhnya 

terhadap kinerja perusahaan itu sendiri, karena beban kerja sangat penting bagi 

sebuah perusahaan/instansi. Usaha yang efektif dan efisien mengandung arti 

bahwa output yang dihasilkan oleh setiap karyawan memenuhi apa yang 

ditargetkan oleh organisasi. Berdasarkan jumlah output atau hasil kerja yang 

mampu dihasilkan oleh setiap karyawan, dapat diketahui berapa jumlah karyawan 

yang sesungguhnya diperlukan oleh perusahaan untuk mencapai target. Hal 

tersebut dapat dilakukan melalui suatu pengukuran beban kerja, sehingga 

karyawan dapat bekerja optimal sesuai kemampuannya. Dengan melakukan 

analisis beban kerja, perusahaan dapat mengetahui dan menghitung tingkat 

optimalisasi dari jumlah seorang tenaga kerja terhadap beban kerja pada suatu unit 

kerja dalam organisasi itu sendiri. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang 

diatas, maka diajukan sebuah penelitian dengan judul “WORKLOAD 

ANALYSIS PADA KARYAWAN LAKERS RESTO BSB SPORT CLUB 

SEMARANG”. 
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1.2  Perumusan Dan Pembatasan Masalah 

 

 Berlatar belakang dari masalah tersebut maka, peneliti membuat rumusan  

masalah yaitu, bagaimana usulan beban kerja jabatan dan jumlah Sumber 

Daya Manusia yang optimal pada Lakers Resto BSB Sport Club Semarang 

berdasarkan analisis kerja? 

 

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk mengusulkan jumlah beban kerja 

dan jumlah Sumber Daya Manusia yang optimal pada Lakers Resto BSB 

Sport Club Semarang menggunakan alat analisis beban kerja. 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, bagi : 

1. Bagi Akademisi 

Peneliti berharap melalui penelitian  ini dapat memberikan informasi 

yang dapat membantu untuk mengembangkan pengetahuan. Dan dapat 

memberikan referensi peneliti lain untuk meneliti topik-topik terkait. 

2. Bagi Praktisi 

Agar dapat dijadikan pertimbangan atau masukan untuk perusahaan 

dalam menentukan langkah-langkah atau tindakan yang diambil untuk 

dapat lebih mengembangkan perusahaan dan untuk menentukan 

kebijakan yang berhubungan dengan menimimalisir tingkat beban kerja 

karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 


