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Desain Pekerjaan

• Terjadinya konflik antara kebutuhan dan tujuan
pekerja dan kelompok pekerja dengan kebutuhan
proses transformasi.

• Sifat unik individu pekerja mengakibatkan
munculnya bermacam-macam tanggapan dalam
wujud sikap, kegiatan fisik, dan produktivitas dalam
pelaksanaan tugas.

• Perubahan karakter atau sifat tenaga kerja dan
pekerjaan membuat model-model tradisional
perilaku pekerja dan ketepatan pendekatan
pengembangan kerja standar harus selalu
dipertanyakan.
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Desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegaitan-
kegiatan kerja individu atau kelompok secara
organisasional.

Tujuannya: mengatur penugasan-penugasan kerja
yang memenuhi kebutuhan organisasi, 
teknologi serta memuaskan kebutuhan
pribadi dan individu pemegang jabatan.

Pekerjaan dan bagian kegiatan:

1. Gerak mikro : kegiatan kerja terkecil (meraih, memegang, 
meletakkan suatu obyek).

2. Elemen : suatu agregasi dua atau lebih gerak mikro atau
kesatuan gerak yang lengkap (mengambil, 
mengangkut, mengatur barang).

3. Tugas : suatu agregasi dua atau lebih elemen menjadi
kegiatan yang lengkap (menyapu lantai, 
memotong pohon, memasang kabel).

4. Pekerjaan : serangkaian tugas-tugas yang harus dilaksanakan
oleh seorang pekerjaan tertentu (pengetikan, 
pengarsipan, pembuatan konsep, pekerjaan
sekertariat).
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Faktor-faktor dalam desain pekerjaan
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Perluasan Pekerjaan (Job Enlargment):

Perluasan secara horisontal , melalui penambahan
lebih banyak tugas kepada karyawan untuk
meningkatkan variasi pekerjaan dan mengurangi sifat
yang membosankan pada pekerjaan,

Masalah : menghentikan spesialisasi yang berlebihan
dengan kehilangan sedikit efisiensi untuk
mengurangi kebosanan dan sifat monoton, 
untuk membuat karyawan terpusatkan dan
termotivasi secara efektif.
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Job Enrichment : 

perluasan pekerjaan dan tanggung jawab secara
vertikal dan merupakan suatu perubahan yang 
direncanakan pada kegiatan-kegiatan pekerjaan untuk
memberikan variasi yang lebih besar kepada
seseorang yang memerlukan pengetahuan dan
ketrampilan lebih untuk perkembangan pribadi.

Sasaran pokok disain pekerjaan: mengemat tenaga
manusia, menentukan campuran atau kombinasi
antara karyawan dan mesin yang paling ekonomik dan
merancang pekerjaan sehingga dapat diperoleh jumlah
kepuasan yang memadai.

Cara : 

1. menghapuskan gerakan-gerakan.

2. Mengurangi gerakan-gerakan yang tidak dapat dihilangkan.

3. Membuat gerakan-gerakan yang diperlukan berkurang efek
kelelahannya.

Metode untuk perbaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu:

1. bagan-bagan proses.

2. Pedoman-pedoman studi gerak.

3. Studi gerak mikro.

4. Analisis Therblig.

5. Kelompok-kelompok satuan tugas
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Studi

Pekerjaan

Studi metode-
metode dengan
pokok masalah
perbaikan

Produktivitas
lebih besar dan
lebih ekonomis

Mengembangkan
metode-metode

labih baik
Menstandardisasikan
metode yang paling 

baik

Pengukuran kerja

Mengembangkan standar-

standar waktu untuk:

Pemilihan metode yang 

tepat

Pengawasan produksi

Pengawasan anggaran.

Perkiraan biaya

Upah insentif

Memecahkan masalah untuk penempatan atau
penugasan yang dapat menghasilkan keuntungan
yang maksimal atau biaya yang minimal.

Metode Hungarian :

yang ditugaskan harus sama dengan jumlah tugas
yang akan diselesaikan. Setiap sumber ditugaskan
untuk satu tugas. Ada n! yang mungkin dalam
suatu masalah karena perpasangan satu-satu
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Bentuk matematis
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Masalah Minimisasi

Matrik Biaya Penugasan:

Peluang = 4! (4x3x2x1) = 24
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Langkah-langkah:

1. Merubah matrik biaya menjadi matrik opportunity cost. 

Memilih elemen terkecil dari setiap baris dari matrik biaya

mula-mula untuk mengurangi seluruh elemen dalam

setiap baris.

2. Mengurangi reduced cost matrix untuk mendapatkan total 

opportunity cost matrix, dengan cara memilih elemen

terkcil dari setiap kolom yang belum bernilai nol. 
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3. Mencari skedul penugasan dengan suatu total 

opportunity cost nol.

4. Untuk merevisi opportunity cost matrix, pilih elemen

terkecil yang belum terliput garis-garis terendah.

Skedul penugasan:

Atmo : Bekasi Rp. 18

Bardi : Bogor Rp. 14

Cokro : Jakarta Rp. 20

Dimun : TanggerangRp. 10 +

Total Biaya Rp. 68
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Masalah Maksimisasi

Pekerjaan

Karyawan

Mema

sak

Menyaji

kan

Minu

man
Kasir Mencuci

Jamil 10 12 10 8 15

Karsa 14 10 9 15 13

Lana 9 8 7 8 12

Miun 13 15 8 16 11

Nadir 10 13 14 11 17
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Skedul Penugasan

1
keuntungan

Skedul Penugasan

2
keuntungan

Jamil-

Menyajikan
12 Jamil-Mencuci 15

Karsa-

Memasak
14 Karsa-Kasir 15

Lana-Mencuci 12 Lana-Memasak 9

Miun-Kasir 16
Miun-

Menyajikan
15

Nadir-Minuman 14 Nadir-Minuman 14

Total 

Keuntungan
68

Total 

Keuntungan
68
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Pengukuran Kerja
Pernyataan khusus tentang jumlah waktu yang harus

digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bawah

kondisi kerja normal disebut standar tenaga kerja (labor 

standard). 

Tanpa adanya petunjuk waktu standar akan mengakibatkan:

1. biaya-biaya tidak dapat diperkirakan, maka harga tidak

dapat ditetapkan di muka.

2. Anggaran-anggaran tidak dapat diperkirakan.

3. Evaluasi prestasi atau pelaksanaan suatu kegiatan tidak

akan mungkin dilakunkan karena tidak akan ada basis 

pembandingnya.

4. Rencana-rencana insentif dan program balas jasa menjadi

tidak dapat diperkirakan

Metode penentuan waktu kegiatan yang dapat digunakan

Sebagai dasar penetapan standar

1. pendekatan historikal.

2. Studi waktu.

3. Data standar.

4. Data waktu standar yang ditetapkan sebelumnya.

5. Pengambilan sampel kerja.
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Tipe-tipe pengukuran kerja diterapkan pada

pekerjaan-pekerjaan yang berbeda

Tipe Pekerjaan Metode-metode untuk penentuan

waktu kegiatan

Interval sangat pendek dan sangat

berulang-ulang ….

Analisis film

Interval pendek dan berulang-ulang

……

Studi waktu stopwatch; data waktu

standar yang ditetapkan

sebelumnya.

Kegiatan dalam hubungannya

dengan mesin atau peralatan

dengan waktu permrosesan tetap

lainnya……..

Data standar

Pekerjaan yang jarang dilakukan

atau pekerjaan yang mempunyai

waktu siklus lama ………

Work sampling

Maksud teknik-teknik pengukuran kerja:

1. Mengevaluasi pelaksanaan kerja karyawan

2. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja

3. Menentukan tingkat kapasitas

4. Menentukan harga atau biaya suatu produk

5. Memperbandingkan metode-metode kerja

6. Memudahkan skeduling operasi-operasi

7. Menentukan upah insentif
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Metode Studi Waktu

Frederick Taylor (1881). 

1. Pemilihan pekerjaan : analisis harus mencatat perincian

pekerjaan yang relevan dan merumuskannya secara tepat

dalam bentuk standar.

2. Penentuan jumlah siklus : waktu-waktu sampel adalah

representatif untuk waktu-waktu on the job nyata.

∑
∑ ∑−

=
22

22'2

X)(h

]X)(X[nZ
  n

n’ = besarnya sampel pendahuluan

X  = waktu-waktu yang dicatat

stopwacht

h  = setengah interval ketelitian

Z  = deviasi standar normal untuk

tingkat kepercayaan yang 

diinginkan

Bila n kurang dari n’ besarnya

sampel pendahuluan adalah cukup, 

bila n lebih besar, maka harus

diambil sampel yang lebih besar.

Koefisien Variasi : suatu pernyataan nilai deviasi standar

sampel.

3. Perhitungan siklus waktu rata-rata (CT). 

Kejadian atau unsur yang tidak bersifat pengulangan dan

tidak biasa (mesin rusak, pemogokan) harus dihilangkan

dan tidak dimasukan dalam perhitungan.

sampel) (mean X

deviasi) (standar S
 V =

siklus n

 waktu
  CT
Σ

=
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4. Perhitungan waktu normal 

Aplikasi rating faktor (RF) tertentu pada waktu terpilih

disebut waktu normal.

5. Perhitungn waktu standar = penambahan waktu normal 

dengan cadangan-cadangan untuk kebutuhan pribadi, 

penundaan-penundaan kerja yang tidak dapat dihindarkan

dan kelelahan karyawan

RFx 
diproduksi  yangunit jumlah

bekerja waktu
  NT

(RF) CT  NT

=

=

cadangan  waktu% - 100

(100) NT

cadangan waktu-1

NT
  ST

dan cadangan) waktu(1 NT  ST

==

+=

Waktu dalam menit/siklus

karyawan Mesin Total 

2,30 0,80 3,1

1,80 0,80 2,6

2,00 0,80 2,8

2,20 0,80 3,0

1,90 0,80 2,7

10,20* 0,80 11,0

2,20 0,80 3,0

1,80 0,80 2,6

* Situasi yang tidak biasa, tidak berulang.

Contoh Soal :
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Deviasi standar sampel (dengan siklus 10,20 menit

dihilangkan) sebesar S = 0,21 menit. Analis menghitung

karyawan pad RF = 90%, dan perusahaan mencadangkan

waktu berikut per 8 jam. Waktu keperluan pribadi 20 menit

dan waktu penundaan 30 menit.

a. Hitung waktu standar.

b. Apakah besarnya sampel mencukupi bagi analisi yang 

menghendaki tingkat kepercayaan 99

Jawab:

1. Untuk menghitung waktu standar, waktu siklus situasi

yang tidak biasa harus dihilangkan.

2. Koefisien variasi.

menit 94,2
0,1042-1

2,63
                               

10,42%  100% x 
480

50
  cadangan prosentase dimana                                 

cadangan waktu-1

NT
  (ST) standar waktu

menit 2,63  0,80(100)2,03(0,90)  (NT) normal waktu

(RF) CT  (NT) normal waktu

menit 0,80  mesin CT

menit 03,2
7

1,802,201,902,202,001,802,30
  CT
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 waktu
CT
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=
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=

=

=
++++++

=
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Data Standar:

• Penggunaan data standar menyangkut konsep bank data.

• Sistem data standar berguna bila ada sejumlah operasi

yang berulang-ulang dan hampir serupa.

• Data standar diperoleh dari studi waktu atau

predetermined time data

Predetermined time data:

Semua pekerjaan dapat diperinci menjadi serangkaian

gerakan dasar � bank data waktu

Asumsi:

1. Waktu yang diperlukan oleh banyak individu untuk

pekerjaan yang sama akan mendekati waktu normal.

2. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan unsur-unsur

yang terpisah adalah bersifat dapat ditambahkan.

3. Analisis studi waktu mempunyai kemampuan untuk

menggambarkan secara akurat prosedur untuk

menyelesaikan pekerjaan, memerinci pekerjaan menjadi

unsur-unsur yang tepat, dan mengetahui derajat kesulitan

masing-masing unsur sehingga dapat menentukan waktu

cadangan kelelahan secara tepat.
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Prosedur:

1. Setiap unsur pekerjaan diperinci menjadi gerakan-gerakan

dasar, setiap gerakan dasar dinilai derajat kesulitan. 

2. Waktu-waktu gerakan dasar dijumlahkan untuk

memperoleh waktu normal  total.

3. Cadangan-cadangan dimasukkan untuk mendapatkan

waktu standar.

Kebaikan:

Perusahaan tidak memerlukan penilaian atau penggunaan

stopwatch dan murah.

Kelemahan:

1. Tenaga kerja disuatu lokasi tertentu belum tentu sama

dengan populasi tenaga kerja.

2. Untuk menetapkan waktu standar, analis harus memerinci

pekerjaan menjadi unsur-unsur dan mengidentifikasikan-

nya secara tepat.

3. Pada setiap unsur analis harus menilai derajat kesulitan

pelaksanaannya, sehingga sering menghasilkan berbagai

variasi standar untuk pekerjaan yang sama.
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Work Sampling:

LHC Tippet (1934)

Work sampling terdiri atas pengambilan observasi-observasi

para pekerja secara acak untuk menentukan proporsi waktu

dalam kegiatan-kegiatan tertentu.

Prosedur:

1. Memilih pekerjaan atau kelompok kegiatan yang diteliti

dan menguraikan operasi-operasi secara tertulis.

2. Memberitahu para pekerja dan menyiapkan daftar

kegiatan-kegiatan mereka.

3. Menentukan jumlah observasi yang diperlukan dan

menyiapkan skedul pelaksanaan observasi.

4. Melakukan observasi, menilai dan mencatat kegiatan-

kegiatan pekerja per skedul.

5. Mencatat waktu mulai, waktu berhenti dan jumlah unit-

unit selesai yang dapat diterima selama periode tersebut.

6. Menghitung waktu normal

7. Menghitung waktu standar

andiselesaik  yangunit jumlah

F)bekerja)(R total)(% (waktu
  NT =

cadangan waktuNTST +=



3/25/2009

19

Besarnya sampel:

H = Z Sp

Z = deviasi standar normal untuk tingkat kepercayaan yang 

diinginkan.

p = nilai proporsi sampel

q = 1=p

n = jumlah sampel

Sehingga

n

pq
  Sp =

2

2

h

pqZ
 n dan 

n

pqZ
h ==

Metode yang baik adalah menggunakan bilangan acak dengan

menggunakan tabel bilangan acak.

Manajemen Produktivitas:

Produktivitas adalah hubungan antara input dan output suatu

sistem produksi.

Macam-macam ukuran produktivitas tingkat perusahaan:

kantor pembersih

bersih lantai permukaan luas
        

personalia departemen upah

total upah

perancang

teknik gambar-gambar
       

kredit karyawan

piutang
      

penjualan tenaga

penjualan

baku bahan 
langsung tidak kerja tenaga 

langsung kerja tenaga

pengiriman
          

upah

penjualan
        

kerja tenaga jam

penjualan

+

+
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Prinsip dalam pengukuran produktivitas pada tingkat-tingkat

lebih rendah dalam perusahaan:

1. Para manajer diminta untuk mengembangkan ukuran-

ukurannya sendiri.

2. Rasio-rasio produktivitas sedapat mungkin harus dikaitkan

dengan semua tanggung jawab pekerjaan.

3. Semua pengukuran produktivitas hendaknya dihubungkan

dalam suatu pola hirarki

Program peningkatan produktivitas:

1. Mengembangkan ukuran-ukuran produktivitas pada

seluruh tingkat organisasi.

2. Menetapkan tujuan-tujuan peningkatan produktivitas dalam

konteks ukuran-ukuran yang ditetapkan, sifatnya realistis

dan mempunyai batasan waktu.

3. Mengembangkan rencana-rencana untuk mencapai tujuan.

4. Mengimplementasikan rencana.

5. Mengukur hasil-hasil.
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Persyaratan agar pengukuran produktivitas sukses:

1. Dukungan manajemen puncak.

2. Komitmen dengan implementasi.

3. Monitoring pelaksanaan peningkatan produktivitas.

4. Apresiasi produktivitas.

5. Organisasi komite.

Metode untuk peningkatan produktivitas:

1. Perbaikan produk dan proses.

2. Perbaikan pekerjaan.

3. Metode motivasi karyawan

4. Perubahan organisasional

Pengelolaan tenaga kerja dalam operasi-operasi:

Tujuan : mengoptimalkan pelaksanaan kerja guna

mencapai performance yang memuaskan, yaitu

tingkat prestasi yang memungkinkan organisasi

mempertahankan kelangsungan hidup dan

tumbuh.

Prinsip:

1.Memadukan karyawan dan pekerjaan.

2.Menetapkan standar-standar pelaksanaan kerja.

3.Memberikan penghargaan atas prestasi kerja.

4.Menjamin supervisi yang baik

5.Merumuskan secara jelas tanggung jawab karyawan.
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Manajemen Tenaga Kerja Jepang.

Ciri : mempekerjakan karyawan seumur hidup

membantu karyawan untuk melaksanakan tugas

gagasam pendidikan dan latihan yang kontinyu

cara membuat keputusan dari bawah ke atas

hubungan yang serasi antara karyawan dan pimpinan

Positif: menjamin kontinyuitas tenaga kerja dan mendorong

karyawan untuk berpartisipasi dalam manajemen.

karyawan merasa aman kedudukannya dan mereka

mempunyai sikap yang jauh lebih positif terhadap

pembaharuan dan penggunaan teknologi baru

Masalah Kompensasi:

Kompensasi adalah pembayaran finansial untuk pekerjaan

yang dilaksanakan dan sebagai motivator pelaksanaan

kegiatan di waktu yang akan datang.

Rencana-rencana upah insentif:

Atas dasar waktu : upah harian, per jam, upah langsung.

Tingkat keluaran kerja : jam standar, tingkat keluaran langsung.

Pembagian keuntungan/bonus : bonus 100%, Haley plan, Rowan plan, 

Gant task dan bonus plan, hari kerja

yang diukur.

Pembayaran tidak langsung : bonus tahunan, rencana pensiun, 

distribusi saham, pembagian laba, 

pembayaran asuransi, cuti, liburan.
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Keamanan dan kesehatan karyawan:

1. Membuat kondisi kerja aman

2. Melakukan kegiatan-kegiatan pencegah kecelakaan

dengan mengendalikan praktek-praktek manusia yang 

tidak aman.

3. Penciptaan lingkungan kerja yang sehat untuk menjaga

kesehatan karyawan dari gangguan penglihatan, 

pendengaran, kelelahan dan sebagainya.

Literatur:
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