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Abstrak. Penelitian ini dilakukan pada salah satu perusahaan penyedia makanan cepat saji yang terkenal di 
Indonesia. Pelayanan pada tempat tersebut sangat dipengaruhi oleh kasir dimana sebagian besar kegiatan 
dilakukan oleh kasir seperti input pesanan, membuat minuman, mengambil pesanan, transaksi hingga 
memberikan pesanan. Oleh karena tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan bergantung pada 
seberapa cepat kasir dalam menangani maka diperlukan pengukuran kerja dengan metode work sampling 
untuk mengetahui waktu baku, produksi standar serta beban kerja. Pengukuran dilakukan pada 2 operator 
kasir pada pukul 15.00-19.00 dikarenakan pada jam-jam tersebut sering terjadi peningkatan jumlah 
pelanggan yang disebabkan oleh jam pulang kerja dan lokasi gerai berada di Stasiun Kereta Api Listrik 
dimana pada jam pulang kerja terjadi peningkatan pengguna kereta yang berdampak pada peningkatan 
pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu baku dari operator adalah 2,069 menit dengan 
produksi standar pada jam sibuk adalah 232 pelanggan serta beban kerja yang dirasakan operator pada jam 
sibuk adalah 128%. 

Kata kunci—Work Sampling; Waktu Baku; Produksi Standar; Beban Kerja 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia bisnis selalu berkaitan dengan para pekerja yang menyebabkan perusahaan selalu 
berfokus pada bagaimana cara meningkatan produktivitas dari operator dalam bekerja guna meningkatkan 
kualitas perusahaan dengan melakukan evaluasi kerja untuk mengontrol dan mengetahui kondisi operator. 
Work sampling adalah metode yang umum digunakan untuk mengukur dan mengukur produktivitas tenaga 
kerja secara tepat [1], [2]. Hal ini memungkinkan pihak yang berkepentingan untuk mengevaluasi 
produktivitas dan mengidentifikasi penyebab penurunan atau kenaikan produktivitas [1]. Work sampling 
adalah teknik untuk menyelidiki proporsi total waktu yang dikhususkan untuk berbagai kegiatan yang 
merupakan pekerjaan atau situasi kerja [3]. Work sampling sangat berguna untuk studi tentang kegiatan 
nonrepetitif atau ketika metode kerja tidak spesifik, dan waktu siklusnya panjang [4]. 

Analisis penggunaan waktu bagi operator dalam melakukan tugasnya dengan menggunakan metode work 
sampling penting dilakukan untuk mengetahui seberapa efektif operator dalam bekerja, dimana work sampling 
juga memperhatikan faktor kelonggaran yang terjadi pada operator seperti pada saat operator pergi ke toilet, 
posisi duduk serta adanya varian dari bahan yang menyebabkan pekerjaan terhenti [5]. 

Penelitian sebelumnya membahas produktivitas tenaga kerja menggunakan metode work sampling [1], [2], 
[6]. Metode work sampling dapat disandingkan dengan metode wawancara [2], metode pengawasan pekerja 
menggunakan kamera [1], pengukuran denyut jantung [4], dan simulasi diskret [3]. Pengembangan metode 
work sampling dan pengukuran denyut jantung dapat memperbaiki penentuan waktu kelonggaran (allowance) 
yang cocok untuk kegiatan pekerjaan dinamis (menggunakan seluruh bagian tubuh) [4]. Metode work 
sampling digunakan sebagai masukan bagi model simulasi diskret pada dunia kesehatan sehingga waktu 
proses lebih realistis [3]. 

Berdasarkan penjelasan singkat diatas diketahui bahwa metode work sampling berguna untuk menentukan 
kegiatan operator berupa aktivitas dan delay serta waktu yang diperlukan operator dalam melakukan 
pekerjaan, dimana penelitian dilakukan pada salah satu gerai makanan cepat saji di Jakarta yang berlokasi di 
Stasiun Jakarta Kota. Pemilihan lokasi serta waktu penelitian yang dilakukan pada gerai makanan cepat saji di 
Stasiun Kota dan waktu penelitian pada waktu pulang kerja yaitu pukul 15.00-19.00 yang disebabkan karena 
pada jam tersebut sering terjadi peningkatan jumlah pelanggan sehingga menyebabkan antrian pada kasir. 
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Analisis dilakukan pada operator kasir untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan operator dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai kasir dimana tingkat kepuasan yang dirasakan pelanggan dimulai dari 
seberapa cepat operator kasir dalam melayani pelanggan guna mengurangi waktu tunggu untuk memperoleh 
makan serta mengurangi waktu mengantri sebelum dilayani [5]. Selain analisis mengenai produktivitas dari 
operator guna meningkatkan kepuasan yang dirasakan pelanggan, penelitian ini juga menganalisis beban kerja 
untuk mengetahui keseimbangan beban kerja terhadap pekerjaan yang ada serta dapat digunakan untuk 
menentukan jumlah karyawan yang diperlukan pada jam-jam tersebut.  

Penelitian ini mendikusikan nilai waktu baku yang dibutuhkan operator, jumlah produksi standar, dan nilai 
rata-rata beban kerja operator. Secara umum, perbedaan kelamin tidak membedakan kinerja pada pekerjaan 
umum [7], sehingga pengumpulan, pengolahan dan analisis data dilakukan pada 2 pekerja yang dipilih secara 
acak tanpa memperhatikan jenis kelamin. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

a. Work Sampling 
Work sampling merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis pekerjaan dengan 

menggunakan data observasi dalam jumlah yang besar dan observasi dilakukan secara acak [5]. Keuntungan 
dari pendekatan ini adalah memungkinkan untuk mengamati banyak orang pada saat yang bersamaan [3] 

b. Penentuan Waktu Kunjungan dan Frekuensi Pengamatan 
Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pengambilan sampel pekerjaan tergantung pada kebutuhan 

penelitian dan dapat bervariasi antara jam atau hari untuk menentukan persentase waktu dan intensitas setiap 
kegiatan [4]. Penentuan waktu pengamatan berdasarkan tabel bilangan random sesuai (1) [5]. 

 (1) 

dimana: 

Angka Random Maksimum (ARM) diperoleh dengan (2): 

 
(2) 

Disini dilakukan sejumlah kunjungan yang banyaknya ditentukan oleh pengukur, biasanya tidak kurang 
dari 30 [8]. 

c. Produktivitas  
Produktivitas didefinisikan sebagai perbandingan (rasio) antara output per input [9]. Rumus persentase 

produktivitas ditampilkan pada (3) [10]. 

 
(3) 

Kegiatan yang efektif memerlukan upaya berkelanjutan untuk meminimalkan jam kerja langsung yang 
tidak produktif [5]. Waktu tidak produktif ini merepresentasikan waktu yang hilang karena kerusakan mesin, 
kekurangan material, kesulitan alat, dan interupsi panjang dalam bentuk apa pun [5] 

d. Uji Keseragaman Data 
Perubahan pada sistem kerja adalah suatu yang wajar karena bagaimanapun juga sistem kerja tidak 

dipertahankan terus-menerus pada keadaan yang sama. Keadaan sistem yang berubah dapat diterima, selama 
perubahan berada dalam batas kewajaran [5]. Ketidakpastian sistem ini menyebabkan dibutuhkannya uji 
keseragaman. Rumus yang digunakan untuk menentukan keseragaman data ditunjukkan pada (4) dan (5) [5]. 

 

(4) 

 

(5) 



 

 

597  
 

e-ISSN : 2621-5934 
p-ISSN : 2621-7112 

 
(6) 

 
(7) 

dengan 

P  = Persentase rata-rata untuk proporsi kejadian yang diamati dan dinyatakan dalam bentuk desimal. 

N  = Jumlah pengamatan yang dilakukan per siklus waktu kerja. 

k  = Tingkat kepercayaan. Untuk tingkat kepercayaan 68 % harga k adalah 1, untuk tingkat 
kepercayaan 95 % harga k adalah 2, untuk tingkat kepercayaan 99 % harga k adalah 3. 

Pi  = adalah persentase kejadian dihari ke-i [5] 

ni  = adalah jumlah pengamatan yang dilakukan pada hari ke-i [5] 

x   = adalah jumlah hari pengamatan [5] 

e. Uji Kecukupan Data 
Untuk mengetahui apakah data yang kita kumpulkan sudah cukup, harus dilakukan test kecukupan data 

[10]. Oleh karena itu digunakan istilah kepastian yang diinginkan oleh pengamat berkenaan dengan sample 
yang diambil tersebut. Banyaknya pengamatan yang harus dilakukan dalam sampling kerja akan dipengaruhi 
oleh 2 faktor utama, yaitu: 

• Tingkat ketelitian (degree of accuracy) dan hasil pengamatan. 

• Tingkat kepercayaan (level of convidence) dari hasil pengamatan. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan kecukupan data sesuai (8). 

 
(8) 

dimana 

S  = Tingkat ketelitian yang dikehendaki dan dinyatakan dalam desimal. 

f. Waktu Baku 
Data-data yang telah dikumpulkan dan telah diuji keseragaman dan kecukupan data selanjutnya digunakan 

untuk menghitung waktu baku. Waktu baku dihitung setelah waktu siklus dan waktu normal diketahui terlebih 
dahulu [11]. Rumus perhitungan waktu baku sesuai (9) hingga (12) [10]. 

 (9) 

 
(10) 

 (11) 

 
(12) 

g. Rating Factors (Old Westinghouse System) 
Sistem multifactor rating yang paling dikenal adalah old westinghouse system. Sistem ini dibagi menjadi 4 

faktor pembanding yaitu keterampilan, usaha, kondisi dan konsistensi. Setiap faktor memiliki skala yang 
terbagi menjadi 6 poin [5]. Tabel 1 merupakan nilai dari The Old Westinghouse [5]. 
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Tabel 1. The Old Westinghouse Multi Factor Pace Rating System 

Rating Skill Effort Conditions Consistency 

Super 

A1 + 0,15 A1 + 0,13 

A + 0,06 A + 0,04 
A2 + 0,13 A2 + 0,12 

Excellent 

B1 + 0,11 B1 + 0,10 

B + 0,04 B + 0,03 
B2 + 0,08 B2 + 0,08 

Good 

C1 + 0,06 C1 + 0,05 

C + 0,02 C + 0,01 
C2 + 0,03 C2 + 0,02 

Average D 0,00 D 0,00 D 0,00 D 0,00 

Fair 

E1 - 0,05 E1 - 0,04 

E - 0,03 E - 0,02 
E2 - 0,10 E2 - 0,08 

Poor 

F1 - 0,16 F1 - 0,12 

F - 0,07 F - 0,04 
F2 - 0,22 F2 - 0,17 

h. Allowances 
Allowances merupakan tambahan waktu pada waktu normal untuk menyediakan waktu bagi keterlambatan 

personal, keterlambatan yang tidak dapat dihindari serta kelelahan [5]. Tabel 2 menjelaskan allowances yang 
disediakan oleh International Labour Office (ILO) dalam menentukan waktu baku bagi operator: 

 

Tabel 2. ILO Recommended Allowances 

A. Constant allowances: 5 

  1. Personal allowance 4 

  2. Basic fatigue allowance  

B. Variable allowances:  

  1. Standing allowance 2 

  2. Abnormal position allowance:  

    a. Slightly awkward 0 

    b. Awkward (bending) 2 

    c. Very awkward (lying, stretching) 7 

  3. Use of force, or muscular energy (lifting, pulling, or pushing):  

    Weight lifted, pounds:  

      5 0 

      10 1 

      15 2 

      20 3 
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      25 4 

      30 5 

      35 7 

      40 9 

      45 11 

      50 13 

      60 17 

      70 22 

  4. Bad light:  

    a. Slightly below recommended 0 

    b. Well below 2 

    c. Quite inadequate 5 

  5. Atmospheric conditions (heat and humidity)- variable 0-100 

  6. Close attention:  

    a. Fairly fine work 0 

    b. Fine or exacting 2 

    c. Very fine or very exacting 5 

  7. Noise level:  

    a. Continuous 0 

    b. Intermittent - loud 2 

    c. Intermittent - very loud 5 

    d. High-pitched - loud 5 

  8. Mental strain:  

    a. Fairly complex process 1 

    b. Complex or wide span of attention 4 

    c. Very complex 8 

  9. Monotony:  

    a. Low 0 

    b. Medium 1 

    c. High 4 

  10. Tediousness:  

    a. Rather tedious 0 

    b. Tedious 2 

    c. Very tedious 5 
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i. Produksi Standar 
Produksi standar sering diukur dengan efisiensi tenaga kerja, yang merupakan hasil bagi antara jumlah jam 

kerja yang digunakan dengan waktu baku pengerjaan per unit [5]. Rumus yang digunakan untuk perhitungan 
produk standar dijelaskan pada (13). 

 
(13) 

j. Beban Kerja 
Untuk mencegah terjadinya kelelahan, dapat menggunakan aturan bahwa beban kerja harus dijaga di 

bawah 1/3 (sepertiga) dari kapasitas kerja maksimal [5]. Jika beban kerja secara keseluruhan sangat tinggi atau 
melebihi batas yang direkomendasikan, maka metabolisme aerobik mungkin tidak cukup untuk menyediakan 
semua kebutuhan energi, dan pekerja mulai bergantung pada jumlah metabolisme anaerobik yang lebih 
banyak, yang mengakibatkan kelelahan dan penumpukan asam laktat [5]. Rumus beban kerja ditunjukkan 
pada (14). 

 
(14) 

3. METODOLOGI 

Pada penelitian ini, pengumpulan data dimana banyaknya pengambilan data ditentukan oleh peneliti dan 
waktu pengamatan ditentukan dengan menggunakan tabel angka acak. Setelah pengumpulan data dilakukan 
pengolahan data sesuai tahapan pada Gambar 1. Tahap awal adalah tahap uji keseragaman dan uji kecukupan 
data yang bertujuan untuk mengetahui kualitas data. Jika data yang dimiliki belum mencukupi, maka proses 
pengambilan data harus dilakukan kembali, namun apabila data telah mencukupi maka pengolahan data dapat 
dilakukan. Pengolahan data dilakukan untuk memperoleh nilai dari waktu normal, waktu baku, produksi 
standar serta beban kerja untuk kemudian dilakukan analisis mengenai hasil yang diperoleh. Tahap terakhir 
dari penelitian adalah memberikan kesimpulan serta saran sebagai pedoman bagi pihak manajemen 
perusahaan. 

 

Hitung Waktu 
Normal

Hitung Waktu 
Baku

Hitung Produksi 
Standar

Hitung Beban 
Kerja

 

Gambar 1 Tahapan Pengolahan Data 

 

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

a. Pengumpulan Data 
Sebelum melakukan pengumpulan data dibutuhkan interval waktu dan tabel angka random untuk 

mengetahui waktu kunjungan. Interval waktu yang digunakan adalah 5 menit. Berikut merupakan perhitungan 
yang dilakukan guna memperoleh waktu kunjungan: 

 

 

Diperoleh angka random maksimum yaitu 48 dengan jumlah pengamatan yang dilakukan peneliti adalah 
sebanyak 32 kali pengamatan selama 2 hari. Selanjutnya adalah menentukan waktu kunjungan. Berikut 
merupakan perhitungan untuk memperoleh waktu kunjungan: 
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b. Uji Keseragaman dan Uji Kecukupan Data 
Untuk melakukan uji keseragaman dan uji kecukupan data diperlukan nilai dari persentase produktif dan 

non produktif dari pengamatan yang dilakukan. Berikut merupakan perhitungannya: 

• Pengamatan hari ke-1: 

 

 

• Pengamatan hari ke-2: 

 

 

• Rata-rata persentase pengamatan: 

Tabel 5. Rata-rata persentase pengamatan 

Pengamatan hari ke- Produktif Nonproduktif Output (Customer) 

1 0,93 0,07 147 

2 0,924 0,076 152 

Rata-rata 0,927 0,073 299 

 

Selanjutnya adalah uji keseragaman dan uji kecukupan data dengan menggunakan tingkat kepercayaan 
95% maka nilai k=2 dan menggunakan tingkat ketelitian 10%. 

• Uji Keseragaman Data 

 

 

Berdasarkan data hasil perhitungan uji keseragaman data diperoleh bahwa data hasil penelitian masih 
dalam batas kontrol yaitu 0,93 dan 0,924 dengan batas kontrol atas adalah 1,019 dan batas kontrol 
bawah 0,835. 

• Uji Kecukupan Data 

 

Dari uji kecukupan yang telah dilakukan menyatakan bahwa jumlah data pengamatan yang dilakukan 
sudah mencukupi yaitu dengan 64 pengamatan. 

c. Pengolahan Data 
Setelah data yang diperoleh dilakukan uji keseragaman dan uji kecukupan maka tahap selanjutnya adalah 

dengan melakukan pengolahan data guna memperoleh waktu baku, produksi standar serta beban kerja dari 
operator. Berikut merupakan perhitungan yang dilakukan: 
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• Waktu Normal 

Untuk menentukan waktu normal dari operator dibutuhkan data-data sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

• Waktu Baku 

Berikut merupakan data nilai allowances yang akan digunakan untuk menentukan nilai dari waktu 
baku: 

Allowances: 

1. Constant allowances: Personal allowance = 5 

     Basic fatigue allowance = 4 

2. Variable allowance:  Standing allowance = 2 

      Abnormal position allowance = 0 

3. Use of force or muscular energy (5) = 0 

4. Bad light (a) = 0 

5. Atmospheric conditions = 0 

6. Close attention (a) = 0 

7. Noise level (a) = 0 

8. Mental strain (a) = 1 

9. Monotony (b) = 1 

10. Tediousness (a) = 0 

 

 

• Produksi Standar 

Berikut merupakan nilai produksi standar berdasarkan nilai waktu baku yang diperoleh: 

 

• Beban Kerja 

Berdasarkan data waktu yang dimiliki maka beban kerja yang dialami oleh operator dapat dihitung. 
Berikut merupakan perhitungan beban kerja: 
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d. Analisis Data 
Dari data hasil perhitungan yang dilakukan diperoleh nilai waktu baku sebesar 2,069 menit yang berarti 

dalam melayani 1 pelanggan operator membutuhkan waktu 2,069 menit dimana waktu tersebut telah 
memperhitungkan faktor performance dari operator serta allowances yang mungkin terjadi selama melayani 
pelanggan. Dari data waktu baku yang ada maka produksi standar dari operator dapat diperkirakan. Nilai 
produksi standar dari kedua operator dalam melayani pelanggan pada jam sibuk adalah 232 pelanggan. Data 
produksi standar memiliki angka yang cukup jauh berbeda dari jumlah pelanggan yang dilayani pada saat 
pengamatan dilakukan yaitu 299 pelanggan. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh pada penentuan 
produksi standar menggunakan waktu baku dimana waktu baku diperoleh dengan mempertimbangkan faktor 
performance dan allowances dari operator kondisi nyata tidak selalu terjadi. 

Setelah diketahui nilai produksi standar dari operator maka perhitungan dilakukan untuk memperoleh nilai 
dari beban kerja yang dialami oleh kedua operator. Berdasarkan data hasil perhitungan yang dilakukan 
diperoleh bahwa nilai beban kerja dari operator mencapai 128% yang berarti beban kerja operator telah 
melebihi batas maksimal yaitu 100%. Dari nilai beban kerja yang diperoleh menunjukan bahwa perlu adanya 
perbaikan dari pihak manajemen perusahaan khususnya pada jam sibuk agar beban kerja yang dialami oleh 
operator dapat berkurang misalnya dengan menambah jumlah kasir pada jam sibuk. 

 

5. SIMPULAN 

Nilai waktu baku yang diperoleh adalah 2,069 menit yang menunjukan bahwa operator membutuhkan 
waktu 2,069 menit untuk melayani 1 orang pelanggan. Produksi standar kedua operator kasir adalah 232 
pelanggan selama jam sibuk yaitu pukul 15.00-19.00 dengan mempertimbangkan allowances dan faktor 
performance. Beban kerja yang dialami oleh operator selama jam sibuk adalah sebesar 128% dimana angka 
tersebut telah melebihi batas maksimum. 

Pihak manajemen sebaiknya menambah jumlah kasir khususnya pada jam sibuk sehingga dapat 
mengurangi beban kerja yang dirasakan oleh operator kasir. Selain itu pihak manajemen perlu mengadakan 
pelatihan kepada operator kasir mengenai rincian kerja khususnya pada jam sibuk sehingga kegiatan 
nonproduktif dapat dikurangi. 
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