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1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi telah melanda Indonesia dan mempengaruhi berbagai 

aspek kehidupan salah satu dampak di era globalisasi ini adalah meningkatkan 

persaingan dunia usaha, baik pada tingkat domestik, regional, maupun global. 

Meningkatnya dunia usaha tersebut dialami juga oleh CV. Sahabat Klaten.     

Agar perusahaan dapat bertahan dan berkembang ditengah persaingan yang 

semakin global, maka diperlukan berbagai upaya yang dapat meningkatkan 

daya saing perusahaan. Salah satu konsep yang tepat adalah dengan cara lebih 

mengembangkan profesionalisme karyawan perusahaan.  

Sumber Daya Manusia (karyawan) merupakan peran utama dalam 

setiap kegiatan perusahaan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana 

serta sumber dana yang berlimpah, tetapi tanpa dukungan sumber daya 

manusia yang handal kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan 

baik. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci 

pokok yang harus di perhatikan dengan segala kebutuhannya. Sebagai kunci 

pokok, Sumber Daya Manusia akan menentukan tingkat keberhasilan 

pelaksanaan kegiatan perusahaan. 

CV. Sahabat merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penerbit dan percetakan, dimana perusahaan tersebut dituntut untuk 

memberdayakan dan mengoptimalkan seluruh tenaga kerja khususnya tenaga 



kerja pada bagian finishing, karena pada proses tersebut memerlukan 

penanganan khusus dan lebih banyak membutuhkan tenaga kerja yang dituntut 

lebih terampil. Hal tersebut dilakukan karena proses finishing pada sebuah 

perusahaan percetakan diperlukan ketelitian dan ketekunan dari para pekerja 

apabila ingin mendapatkan hasil produk yang baik, rapi, tidak terjadi 

kesalahan dalam peletakan halaman dan selesai dengan tepat waktu. 

Dengan mengingat penentuan jumlah tenaga kerja merupakan salah 

satu kebijaksanaan yang perlu dilakukan oleh perusahaan, maka dalam 

melakukan penelitian di CV. Sahabat menganalisis tentang perencanaan 

jumlah tenaga kerja secara optimal pada bagian finishing untuk mencapai 

target produksi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah jumlah tenaga kerja pada bagian finishing yang ada sekarang ini 

sudah tepat ? 

2. Berapa besar tingkat perputaran tenaga kerja (turn over)dan persentase 

absensi pada bagian finishing? 

3. Berapa besar beban kerja dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada 

bagian finishing ? 

 

 



 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan mudah di pahami dan pembahasan tidak 

menyimpang dari pokok masalah, maka penulis menentukan batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian di lakukan dibagian finishing 

2. Tenaga kerja yang diteliti adalah tenaga kerja langsung dengan ketentuan 

sebagai karyawan tetap perusahaan 

3. Peramalan permintaan produk dilakukan pada bulan Desember 2006 s/d 

November 2007 dengan menggunakan program software Qs. 3.0 

4. Produk yang diteliti adalah pembuatan buku “SAINS” kelas 1 SD 

5. Penelitian ini hanya membahas tentang penentuan jumlah tenaga kerja 

secara optimal, sehingga adanya penambahan atau pengurangan biaya 

produksi tidak dibahas.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menentukan jumlah tenaga kerja secara optimal dibagian finishing yang di 

butuhkan oleh perusahaan.  

2. Mengevaluasi jumlah tenaga kerja yang ada pada bagian finishing. 

3. Mengetahui jumlah waktu standart yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

satu unit produk dibagian  finishing pada tiap stasiun kerja. 

 



 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan melakukan penelitian ini dapat diambil beberapa 

manfaat sebagai berikut : 

1. Meningkatkan produktifitas tenaga kerja dalam melaksanakan aktivitasnya 

2. Memberikan masukan kepada perusahaan bahwa waktu standart 

menyelesaikan pekerjaan adalah tolak ukur pengembangan perusahaan 

3. Menetapkan kebijaksanaan perusahaan dalam perencanaan penentuan 

jumlah tenaga kerja yang tepat 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, sistematika penulisan 

yang digunakan adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang pengertian tenaga kerja, peranan tenaga kerja, 

perencanaan tenaga kerja, manfaat dan tujuan perencanaan tenaga 

kerja, aktifitas perencanaan tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan, peramalan, pengukuran waktu kerja, perhitungan 



waktu standart, faktor penyesuaian dan kelonggaran, pengertian 

work load analysis dan work force analysis.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tentang kerangka pemikiran dalam memecahkan 

masalah yang berbentuk sistematis, hipotesa, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data dan analisa data.  

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisi tentang pengolahan data berdasarkan data yang didapat dari 

perusahaan dan hasil pengamatan langsung dari objek penelitian.  

BAB V ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menyajikan hasil-hasil analisis terhadap data-data 

yang sudah diolah. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN  

 Meliputi kesimpulan dan saran dari hasil yang diperoleh dalam 

perhitungan, pengolahan data dan analisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 




