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METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Pemsahaan adalah salah satu obyek penelitian disamping instalasi-instalasi

lain. Obyek penelitian adalah suatu sumber tempat data diperoleh dalam

melakukan penelitian, apabila terdapat suatu masalah pada tempat penelitian

sebaiknya dicari jalan pemecahannya dengan menerapkan salah satu metode yang

sesuai dengan pokok permasalahan serta mampu dilaksanakan oleh peneliti

sendiri.

Data-data yang dikumpulkan oleh penulis adalah data-data yang

berhubungan dengan masalah pereneanaan tenaga kerja, pemecahannya

menggunakan metode program dinamis, sehingga diharapkan pemsahaan dapat

merencanakan saat dan jumlah tenaga kerja langsung yang optimal yang

dibutuhkan oleh perusahaan.

Adapundata-data yang diperlukan adalah :

a. Data primer, meliputi : data penjualan produk, data peramalan penjualan,

jumlah tenaga kerja, jam kerja yang tersedia, tingkat absensi tenaga kerja,

perputarantenaga kerja,dan data waktu proses produksi.

b. Data pelengkap, meliputi: sejarah pemsahaan, sistem upah.

Obyek penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data tersebut

adalah Pemsahaan Kerajinan Cor Aluminium "ED", Maksud dari hal tersebut

adalah sebagai bahan masukan bagi perusahaan.
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3.2 Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam rangka

mengumpulkan data sehingga proses penyelesaian masalah dapat tercapai dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi dan pemmusan masalah

2. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian

3. Studi pustaka dari literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek

penelitian

4. Pengumpulan data yang berkaitan dengan obyek yang diteliti

5. Hasil penelitian dan pembahasan

6. Kesimpulan dan saran

3.3 Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Penelitian langsung ke pemsahaan guna mendapatkan data yang akan diambil

dalam penelitian dengan cara :

1. Metode Interview

Peneliti mengadakan wawancara langsung kcpada pihak yang mempunyai

kaitan langsung dengan data yang akan diambil dalam penelitian ini

seperti hasil produksi di Perusahaan Kerajinan Cor Aluminium "ED",

metode pemberian upah karyawan, tingkat absensi karyawan, pergantian

buruh dan data penjualan dimasa lalu.
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2. Metode Observasi

Pengambilan data dengan pengamatan dan pencatatan langsung kegiatan

produksi, menghitung jumlah tenaga kerja, waktu proses produksi dan

beban kerja yang diselesaikan.

b. Studi Pustaka

Pengumpulan data diperoleh dari literatur atau buku-buku yang ada

kaitannya dan mendukung permasaiahan yang dileliti.

3.4 Kerangka Pemecahan Masalah

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan berdasarkan tiga tahap utama, yaitu

penelitian pendahuluan, pelaksanaan penelitian, pengolalian data dan pembahasan.

Tahap-tahap penelitian dapat dilihat pada kerangka pemecahan yang masing-

masing tahap memberikan hubungan dengan tahap berikutnya. Secara skcniatis

kerangka pemecahan masalah tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram

flow chart.

3.4.1 Perumusan Masalah

Pemmusan masalah dilakukan dengan melihat atau mengantati

permasalahan-permasalahan yang terjadi sehingga setiap masalah yang ada dapat

dikumpulkan dan dianalisis, terhadap prosedur serta pemecahan masalahnya.

Pemmusan masalah dalam penelitian ini adalah mementukan berapa jumlah

tenaga kerja langsung yang optimal yang dibutuhkan oleh perusahaan.
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3.4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan metode-

metode seperti : studi lapangan dan studi pustaka.

3.4.3 Pengukuran Waktu Proses

Pada tahap ini dilakukan pengukuran waktu proses untuk tiap-tiap stasiun

kerja. Pada setiap stasiun kerja dilakukan 20 pengamatan yang selanjutnya akan

diolah untuk memperoleh waktu baku.

3.4.4 Uji Keseragaman Data

Uji keseragaman data perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum data yang

diperoleh digunakan untuk untuk inenetapkan waktu baku. Uji keseragaman data

dilaksanakan dengan cara visual dan dengan mengaplikasikan peta kontrol. Uji

keseragaman data secara visual dilakukan secara sederhana, hanya dengan melihal

data yang terkumpul dan setenisnya mengidentiiikasikan data yang terlalu

ekstrem, yaitu data yang terlalu besar atau terlalu kecil dan jauh menyimpang dari

rata-ratanya. Data yang terlalu ekstrem tersebut dibuang jauh-jauh dan tidak

dimasukkan dalam perhitungan selanjutnya.

3.4.5 Uji Kecukupan Data

Waktu yang dilakukan untuk melaksanakan elemen-elemen kerja pada

umumnya akan sedikit berbeda dari siklus ke siklus kerja sekalipun operator
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bekerja pada kecepatan nonnal dan unifonn, tiap-tiap elemen dalam siklus yang

berbeda tidak selalu akan bisa diselesaikan dalam waktu yang persis sama.

Aktivitas pengukuran kerja pada dasarnya adalah merupakan proses sampling.

Konsekuensi yang diperoleh adalah bahwa semakin besar jumlah siklus kerja

yang diamati maka akan semakin mendekati kebenaran akan data yang diperoleh.

Konsistensi dari hasil pengukuran dan pembacaan waktu oleh stop-watch akan

merupakan hal yang diinginkan dalam proses pengukuran kerja . Semakin kecil

variasi atau perbedaan data waktu yang ada, jumlah pengamatan yang hams

dilakukan juga akan cukup kecil, sebaliknya semakin besar variabilitas dari data

waktu pengukuran akan menyebabkan jumlah siklus kerja yang diamati juga akan

semakin besar agar bisa diperoleh ketelitian yang dikehendaki.

3.4.6 Analisa Beban Kerja (WLA)

Rumus ini untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang ada dalam

menyelesaikan pekerjaan.

Jumlah produk x waktu standar n n
WLA = - x 1orang (->• 1)

Jam ker ja x hari ker ja / bulan

3.4.7 Analisa Kebutuhan Tenaga Kerja (WFA)

Jumlah tenaga kerja yang telah ditentukan dengan menggunakan analiasa

beban kerja (Work Load Analysis), belum tentu tenaga kerja tersebut berada

ditempat kerja selama satu bulan. Dengan kata lain, selalu ada kemungkinan

bahwa setiap harinya kurang dari jumlah yang telah ditentukan yang masuk kerja.

Melihat dari hal tersebut terlalu riskan apabila kita tidak menggunakan work force
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analysis. Paling tidak ada dua masalah iitama yang perlu dipertimbangkan, yaitu

tingkat absensi dan perputaran tenaga kerja.

1. Tingkat absensi

Untuk mengetahui berapa jumlah yang absen atau tidak masuk bekerja selama

satu bulan.

~ , ., Llah ker ja yang hilang , nnn/Tngkat Absensi = J * * —-x 100% (3.2)
Hari ker ja yang ada

2. Perputaran tenaga kerja

Rumus ini untuk mengetahui berapa orang yang masuk dan berapa orang yang

keluar.

_ Tenaga kerja masuk + Tenaga kerja keluar lftno/
Jumlah tenaga ker ja

Analisa ini untuk mengetahui kebutuhan tenaga kerja yang sebenamya setelah

ditambah dengan tingkat absensi dan pergantian buruh.

WFA = WIA + % absensi + % turn over (3.4)

3.4.8 Penggunaan Program Dinamis dalam Menentukan Jumlah Tenaga

Kerja Optimal

Tujuan pengadaan tenaga kerja adalah untuk memenuhi beban kerja yang

ada dengan meminimumkan biaya tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang

dibutuhkan oleh pemsahaan dapat lebih besar atau lebih kecil dari jumlah tenaga

kerja optimal. Tenaga kerja optimal ini diperoleh dengan cara mengangkat tenaga

kerja atau dengan cara inemecat tenaga kerja. Cara lain untuk mcnainbah
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persediaan tenaga kerja adalah dengan kerja lembur, sehingga disini timbul

masalah ongkos dan ongkos ini tentu sajaharus minimum.

Jika jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada bulan ke j adalah m, orang.

Mcngerjakan m, orang pada bulan ke j belum tentu optimal dilihat dari segi

ongkos, disini akan terjadi ongkos pemecatan apabila perusahan memecat tenaga

kerja atau akan timbul ongkos penerimaan jika perusahaan menerima tenaga kerja

baru. Pekerjaan akan dapat dikerjakan pada bulan ke j dengan tenaga kerja yang

kurang dari m, orang, yaitu dengan melakukan kerja lembur. Jika X, menunjukkan

jumlah tenaga kerja optimal pada bulan ke j maka besarnya ongkos karena tidak

mengerjakan orang (ongkos pemecatan) atau ongkos pengangkatan tenaga kerja

pada bulan ke j dapat ditulis sebagai berikut:

t;(Xr XH)

Yaitu ongkos untuk merubah jumlah tenaga kerja dari bulan ke j-1 ke bulan

selanjutnya dapat dilihat bahwa :

/—* Ongkos pengangkatan tenaga kerja baru jika X, - XM > 0

fiCXj-Xi.,)-^
^~* Ongkos pemecatan jika X, - X,_i <0

Jika tidak ada perubahan jumlah tenaga kerja X, - X,-i maka f, (0) = 0, tidak ada

ongkos jika tidak ada perubahan tenaga kerja. Selain itu terdapat ongkos lain pada

bulan ke j, yaitu ongkos karena tidak memiliki jumlah tenaga kerja ideal pada

pekerjaan yang sedang berlangsung sebesar § (mrX,). Ongkos tersebut dapat

digolongkan menjadi :
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g, (m,-Xj) = Ongkos kerja lembur, jika m, > x,

g (0) - 0, tidak ada ongkos, jika x,-m,

Misalkan bahwa pada awal pekerjaan (bulan ke nol) jumlah tenaga kerja adalah

Untuk menentukan set nilai-nilai X, optimal, kita harus mcncari satu set

integer non negatif yang meminimumkan :

Dengan x«, - m„. Disini tenaga kerja pada bulan kc nol diketahui x» - m0, tetapi

untuk bulan ke n+1 tidak diketahui. Persamaan ini dapat diselcsaikan dengan

sistem persamaan recursif sebagai berikut:

Z-minimum (fi(xi-m(1) +gi(mr x,) +h,(X|)) + minimum
Xi x2---x„

£={^-U+*/K-*MM (3-6)

Dan mm |> {/,(*,. -xM)+gi{ml -x,)+h,{jcf)}
.1-2

x?....xn

run if,(x2-xi)4g:(m2-x2)+h2(x:)! +min£ -Jf^rx,.,)! g,(m,- xi)+hj(xi))
,/-2

X2 X.v...Xn

(3.7)
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Prosedur ini dapat dilanjutkan terus, selanjutnya didetinisikan deretan fungsi

berikut:

Sk(b)- minimum £= {f](xJ -x, l)+fil{mi-xl)+hJ(xf)} (3.8)
xk.--xn

k- 1,2,3 ... n

Dengan xk.i ,, dimana x, adalah integer non negatif, sehingga Z^S^irO dan

Sn(b) - minimum [f„(x„-b) ^ gn(m„- x„) +hn (xn)J (3 9)
x„

Sk(b) =minimum {fk(xk-b) +gk(mk-xk) i hk(xk) i Sk+i(xk)j (3.10)
Xk

k~ 1,2, n-1

Pada stage terakhir x*i dapat ditentukan, sedangkan nilai x*k yang lain dapat

dihitung dari :

x\ = Axk(x*k.,)

Nilai Axk (b) dapat dihitung dari persamaan recursif tersebut diatas. Fungsi slate

Sk(b) menunjukkan ongkos minimum untuk bulan ksampai nJika jumlah tenaga

kerja pada bulan ke k adalah b, dengan perkataan lain badalah state parameter

yang menunjukkan jumlah tenaga kerja pada bulan k.

Penyelesaian di atas merupakan penyelesaian recursif secara backward,

karena mulai dengan penyelesaian persamaan pada bulan ke n dengan

mempergunakan hasil perhitungan {tenaga kerja) pada periode ke n-1.



3.4.9 Kerangka Penelitian

<^~ Mulai ~J^>

Studi Literatur

Ruang Lingkup

Fokus Penelitian

Identiflkasi Masalah

'erumusan Masalah

Pengumpulan Data
• Data Penjualan Produk
• Data Peramalan Penjualan
• Jam Kerja dan Upah Tenaga Kerja
• Jumlah Tenaga Kerja
• Tingkat Absensi Tenaga Kerja
• Perputaran Tenaga Kerja
• Data Waktu Proses Produksi 4

Uji Keseragaman Data

Tidak

"*" Dibuang

Uji Kecukupan Data

Tidak
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Perhitungan
• Waktu Siklus

• Waktu Standar

• Waktu Baku

Perhitungan Jumlah
Tenaga Kerja Langsung

• Berdasarkan WFA

• Berdasarkan Program
Dinamis

Analisis

I
Kesimpulan dan saran

T
Selesai

Gambar 3.1 Kerangka Penelitian
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