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Komunikasi
Sangat diperlukan

……..
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Central Telephone

Perencanaan SDM adalah sebagai proses untuk menentukan jumlah dan jenis 
manusia yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam waktu dan 

tempat yang tepat serta melakukan tugas sesuai dengan yang diharapkan
(Ardana et al, 2012)

Keluhan karyawan menjadikan perencanaan
SDM sangat diperlukan

Perencanaan SDM satunya dapat dilakukan dengan menggunakan

analisis beban kerja (workload) karyawan
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Analisis Beban Kerja (Workload Analysis)
adalah penentuan jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu atau proses penentuan jumlah jam 
kerja orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu beban kerja tertentu 

dalam periode waktu tertentu (Ardana et al, 2012)

Penggunaan Analisis Beban Kerja Sebelumnya:
• KEP/75/M.PAN/7/2004, perhitungan kebutuhan pegawai negeri sipil 

dilakukan dengan menggunakan analisis beban kerja
• Di perusahaan percetakan (Singgih, 2008) 
• Di perusahaan cellular provider (Anggraini, 2006)
• Di jurusan teknik industri ITS (Arsi, 2012).

ALLOWENCE berdasarkan Standar ILO (International Labor Office)

Pendahuluan
Latar Belakang



Pendahuluan
Latar Belakang



Rumusan Masalah
1. Berapa total waktu aktivitas aktif karyawan dari studi work sampling?
2. Berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan pada unit kerja Central Telephone

pabrik Gresik PT. Semen Indonesia?

Tujuan
1. Mengetahui total waktu aktivitas aktif karyawan dari studi work sampling

2. Mengetahui jumlah karyawan yang dibutuhkan pada unit kerja Central

Telephone pabrik Gresik PT. Semen Indonesia.

Manfaat
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk menentukan jumlah operator
Central Telephone yang dibutuhkan dari waktu ke waktu.

Batasan Masalah
Penelitian ini dilakukan pada unit kerja Central Telephone PT. Semen Indonesia
pabrik Gresik, pada shift 1 (hari senin s.d. kamis).

Pendahuluan
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Tinjauan Pustaka
Konsep Pengukuran Kerja

Pengukuran kerja adalah penerapan teknik yang direncanakan
untuk menetapkan waktu bagi pekerja yang memenuhi syarat

untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu pada tingkat prestasi yang 
ditetapkan

(International Labor Office, 1983)



Tinjauan Pustaka
Work Sampling

Work sampling adalah sebuah teknik yang digunakan untuk
mengidentifikasi proporsi dari total waktu yang digunakan untuk

mengerjakan suatu aktivitas pada suatu pekerjaan atau situasi kerja tertentu
(Niebel, 1976)

 Peneliti tidak dilelahkan dan objek penelitian tidak terganggu.
 objek penelitian dapat bekerja lebih natural didalam waktu penelitian.
 Gangguan–gangguan tidak memberikan efek yang berarti terhadap hasil

penelitian.
 Dapat diukur dengan satu orang peneliti saja.
 Peneliti tidak harus dilatih mengenai studi waktu terlebih dahulu. 
 Waktu pemrosesan data biasanya lebih sedikit
 Dapat diukur secara statistik.
 Tidak diperlukan peralatan-peralatan waktu

Kelebihan Work sampling (Polk, 1984)



Tinjauan Pustaka
Work Sampling

1. Melakukan langkah persiapan awal
2. Melakukan pengamatan pendahuluan
3. Melakukan perhitungan jumlah sampel
4. Melakukan pengujian keseragaman dan kecukupan data
5. Melakukan analisa dan kesimpulan

Prosedur pelaksanaan kegiatan work sampling

berdasarkan Wignjosoebroto (2006) 



Tinjauan Pustaka
Allowence

Allowance adalah waktu yang dialokasikan pada pekerjaan untuk suatu
kepentingan atau penundaan diluar waktu normal yang diperlukan untuk

menyelesaikan suatu pekerjaan atau operasi.

Nilai allowence yang 
digunakan didapatkan
dengan cara mencocokan

keadaan-keadaan tempat kerja
karyawan dengan poin-poin
dari tabel di atas kemudian

dilakukan penjumlahan
terhadap poin-poin tersebut.

(International Labour Office)



Tinjauan Pustaka
Peta Kendali p

Peta kendali p digunakan untuk 
pengontrolan kualitas dimana karakteristik 

kualitas produk yang digunakan hanya 
dibedakan menjadi “cacat” dan “tidak 

cacat”  (Montgomery, 2005)

pengendalian proporsi
aktivitas non aktif karyawan

x adalah banyak unit produk yang tak sesuai
maka x berdistribusi binomial dengan
parameter n dan p

Mean dan variansi variabel random X adalah
np dan np(1-p)

Proporsi aktivitas menganggur:

Mean dan Varians:

Jika w 
merupakan suatu

statistik yang 
mengukur suatu

karakteristik
kualitas

Peta kendali p:

k adalah jarak kelipatan standar deviasi dari
garis tengah, dalam hal ini digunakan nilai k=3



Tinjauan Pustaka
Workload Analysis

Workload analysis atau analisis beban kerja adalah penentuan jumlah tenaga
kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam jangka waktu

tertentu atau proses penentuan jumlah jam kerja orang yang dibutuhkan untuk
menyelesaikan suatu beban kerja tertentu dalam periode waktu tertentu

(Ardana et al, 2012)

 Nilai beban kerja >1 mengindikasikan bahwa
terjadi kelebihan beban pekerjaan seorang
karyawan

 Nilai beban kerja =1 mengindikasikan bahwa
telah terjadi kesesuaian pekerjaan seorang
karyawan dari total waktu yang diberikan oleh
pihak perusahaan

 Nilai beban kerja <1 mengindikasikan bahwa
telah terjadi keringanan pekerjaan seorang
karyawan dari total waktu yang diberikan oleh
pihak perusahaan

Dengan memperhatikan hak allowence waktu
karyawan tersebut



Tinjauan Pustaka
Unit Kerja Central Telephone

Central telephone pabrik Gresik PT. Semen Indonesia merupakan salah satu kerja
yang dimiliki oleh PT. Semen Indonesia yang berlokasi di pabrik Gresik, secara

struktural merupakan salah satu grup kerja yang dimiliki seksi sekretariat dan berada di 
bawah sekretaris perusahaan.

3 Karyawan Wanita

7 Karyawan Pria

Karyawan Sistem Hunting, telepon yang masuk ke
Central telephone akan diterima dan diarahkan
ke salah satu perangkat yang sedang tidak sibuk
secara otomatis oleh sistem

Shift 1
07.30 – 15.00

Shift 2
15.00 - 23.30

Shift 3
23.30 - 07.30

Shift Kerja

Karyawan yang bertugas akan
menerima permintaan telepon tersebut
kemudian mencatat dan melakukan beberapa
percakapan dan aktivitas hingga penelpon
tersambungkan kepada seseorang yang dituju.
Aktivitas penelpon tersebut akan dipantau oleh
operator dan jika terjadi kegagalan sambungan
maka penelpon akan terarahkan kembali
kepada operator.
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Metode Penelitian
Sumber Data

Data Sekunder
Pencatatan terhadap aktivitas telepon oleh operator selama melaksanakan

pekerjaannya.
Yang dicatat Waktu dimulai dan diakhirinya percakapan operator dengan penelpon
serta jenis panggilan yang dilakukan yang terdiri dari panggilan masuk, handphone, 

lokal,keluar dan interlokal keluar.

Data Primer
Proporsi aktivitas aktif karyawan yang diperoleh dengan cara melakukan studi work

sampling terhadap aktivitas telepon masuk pada jam kerja karyawan shift 1 pada tanggal
14 hingga 17 April 2014.



Metode Penelitian
Sumber Data
Data Primer
Cara Pengambilan Sampel

Perhitungan Sampel Memerlukan survey pendahuluan
Pengamatan pendahuluan : Memerlukan 100 satuan pengamatan

Diambil dari data sekunder selama

2 hari

50 di hari ke 1 50 di hari ke 2

Digunakan satuan waktu pengamatan 5 menit

Dengan jam kerja pukul 07.30 – 15.00 

 ada 78 satuan waktu pengamatan

»Sehingga dilakukan pengacakan sebanyak 50 dari 78 

satuan pengamatan yang tersedia untuk mendapatkan nilai

p yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel yang 

diperlukan.



Metode Penelitian
Variabel Penelitian

1. Lama waktu kegiatan pelayanan telepon oleh operator
2. Proporsi waktu aktif operator
3. Jenis permintaan layanan telepon

Variabel penelitian yang digunakan:



Metode Penelitian
Langkah-langkah Penelitian

1. Melakukan analisis statistika deskriptif.
2. Melakukan pengamatan awal sebanyak 100 pengamatan dan mendapatkan nilai

p awal untuk menentukan ukuran sampel.
3. Melakukan pengamatan sejumlah ukuran sampel yang telah ditentukan.

a. Melakukan pengujian keseragaman data. Jika data tidak seragam, maka
dilakukan penghilangan nilai outlier dari pengamatan yang didapat. Jika
data telah seragam, maka dapat dilanjutkan ke langkah selanjutnya.

b. Melakukan pengujian kecukupan data. Jika jumlah pengamatan yang telah
dilakukan lebih kecil dari nilai , maka data belum cukup dan ditambahkan
pengamatan tambahan. Jika jumlah pengamatan yang telah dilakukan lebih
besar dari nilai , maka data telah cukup dan dapat dilanjutkan ke langkah
selanjutnya.

4. Melakukan perhitungan dan analisa beban kerja karyawan.
a. Menghitung waktu aktivitas aktif karyawan.
b. Menentukan allowance masing-masing karyawan.
c. Menghitung dan menganalisa nilai beban kerja masing-masing karyawan.

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan:



Metode Penelitian
Diagram Alir
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Analisis dan Pembahasan
Analisis Deskriptif

Analisis deksriptif dilakukan terhadap data sekunder
Data dari kesepuluh orang karyawan untuk hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis

 Rata-rata telepon per hari relatif sama di 
bulan Januari dan Februari

 Rata-rata telepon per jam relatif sama di 
bulan Januari dan Februari

 Rata-rata telepon per hari di bulan Januari
lebih fluktuatif dari bulan Februari

 Nilai minimum tidak jauh berbeda, namun
nilai maksimum menunjukan perbedaan
yang cukup besar



Analisis dan Pembahasan
Analisis Deskriptif

Line Plot Telepon Masuk Harian
Digunakan untuk mengetahui periode tersibuk
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 Rata-rata telepon per hari relatif
sama di bulan Januari dan Februari

 Secara deskriptif, beban kerja
teringan terjadi pada hari sabtu dan
minggu. Sebabnya adalah karena
hari tersebut adalah hari libur kerja.

 Trend jumlah telepon harian
cenderung menurun dari awal hingga
akhir minggu. Puncak kesibukan
pada hari senin, karena hari senin
adalah awal dimulainya periode
kerja baru dalam 1 minggu.



Analisis dan Pembahasan
Analisis Deskriptif

Bar Chart Jenis Layanan Telepon
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 Operator paling banyak melayani
panggilan masuk ke dalam
perusahaan ataupun panggilan
antar unit kerja di dalam
perusahaan pabrik Gresik baik pada
bulan Januari maupun Februari

 Tingginya sambungan HP dapat
membuat tagihan telepon
membengkak karena seperti yang 
diketahui bahwa telepon dengan
tujuan hand phone lebih mahal
dibanding yang tujuannya ke
pesawat telepon biasa



Analisis dan Pembahasan
Studi Work Sampling

Perhitungan Jumlah Sampel

 Waktu kerja yang tersedia pada shift 1 adalah pukul 07.30 – 15.00
 Dengan satuan waktu pengamatan 5 menit, diperoleh 78 satuan waktu pengamatan

yang tersedia dalam 1 hari:



Analisis dan Pembahasan
Studi Work Sampling

Perhitungan Jumlah Sampel

 Pengamatan Pendahuluan dilakukan selama 2 hari, sehingga dilakukan pengacakan satuan
waktu pengamatan sebanyak 50 dari 78 satuan waktu yang tersedia:



Analisis dan Pembahasan
Studi Work Sampling

Perhitungan Jumlah Sampel

 Check Sheet:



Analisis dan Pembahasan
Studi Work Sampling

Perhitungan Jumlah Sampel

 Hasil pengamatan pendahuluan:



Analisis dan Pembahasan
Studi Work Sampling

Pengamatan

 Pengujian Keseragaman dan Kecukupan Data:



Analisis dan Pembahasan
Studi Work Sampling

 Pengujian Keseragaman dan Kecukupan Data:

Pengamatan



Analisis dan Pembahasan
Studi Work Sampling

 Pengujian Keseragaman dan Kecukupan Data:

Pengamatan



Analisis dan Pembahasan
Studi Work Sampling

 Pengujian Keseragaman dan Kecukupan Data:

Pengamatan Periode Kedua



Analisis dan Pembahasan
Studi Work Sampling

 Pengujian Keseragaman dan Kecukupan Data:

Pengamatan Periode Kedua



Analisis dan Pembahasan
Studi Work Sampling

Waktu Aktif
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Analisis dan Pembahasan
Workload Analysis

Beban kerja unit didapatkan sebesar 3,169. Jika hanya dioperasikan 3 perangkat, 
maka akan didapatkan beban kerja rata-rata masing-masing karyawan adalah

sebesar 3,169/3 = 1,056. Artinya tidak mungkin untuk hanya mengoperasikan 3 
perangkat karena beban kerja rata-rata bernilai lebih dari 1. 

Jika digunakan alternatif kedua, yaitu nilai kelonggaran sebesar 9% untuk pria dan
11% untuk wanita, maka beban kerja karyawan menjadi seperti yang ditampilkan
pada Tabel. Beban kerja unit untuk alternatif kedua adalah sebesar 2,769. Artinya
jika digunakan allowance alternatif kedua, maka hanya dibutuhkan 3 perangkat.
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Kesimpulan

Karyawan 1 memiliki waktu aktif selama 3,738 jam per hari, Karyawan 2 selama 3,946 jam, 
Karyawan 3 selama 4,238 jam, dan Karyawan 4 selama 3,478 jam.

Jumlah karyawan yang dibutuhkan oleh unit kerja pada shift kerja 1 adalah 4 karyawan. Selain
itu, juga dapat dioperasikan hanya 3 perangkat telepon dengan menggunakan nilai allowance 

yang lebih kecil.

Unit kerja central telephone PT. Semen Indonesia pabrik Gresik cukup menjadwalkan 4 orang 
karyawan saja pada shift kerja 1. Perusahaan juga dapat mengoperasikan 3 perangkat saja dengan

menggunakan nilai allowance yang lebih kecil. Perusahaan tidak terlalu perlu untuk
menambahkan perangkat telepon yang dioperasikan 1 orang karyawan lagi pada shift kerja

tersebut.

Saran
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