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Abstract 

 

The number of employees needs to be based on the workload of administrative staff 

Economic Faculty Pakuan University. To calculate the activity time employees who used to work 

and time are not, researchers using work sampling table. Methods of calculating labor 

requirements are based on the calculation of the workload with the approach per duties of office 

according MenPAN No. KEP/75/M.PAN/7/2004 on Guidelines for Employee Needs Calculation 

based Workload in the framework. Samples were Economic Faculty Pakuan University employee 

status with the principal administrative officer. Calculation and data processing using Microsoft 

Excel. The study concluded that there is a significant result in the use of working time and to have 

the results of the number of employees needed for the actual number of employees, it is known that 

there are 3 functions of services with 9 person. Based on the calculation of the workload analysis 

should be required again one employee for the financial services. Efficiency level effective 

working hours administrative staff is 28 hours per week or 1680 minutes and smooth workload 

Administration in the Faculty of Economics is running smoothly. 
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1. Pendahuluan 

Fakultas Ekonomi yang merupakan salah satu Fakultas dari 6 (enam) 

fakultas yang ada di lingkungan Universitas Pakuan, sampai saat 

menyelenggarakan Program Pendidikan Tinggi Strata 1 dan program Diploma 3 

dengan sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Keberadaannya berasal dari 

penggabungan Fakultas Ekonomi Universitas Bogor yang mengadakan fusi 

dengan beberapa Perguruan Tinggi Swasta di wilayah kota Bogor menjadi 

Universitas Pakuan dibawah naungan Yayasan Kartika Siliwangi Universitas 

Pakuan. Fakultas Ekonomi Universitas Bogor (Unbo) adalah unsur pelaksana 

tugas dari Universitas Bogor yang merupakan Kesatuan Perguruan Tinggi yang 

bernaung di bawah Yayasan Perguruan Tinggi Bogor terdaftar pada Departemen 

Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) tertanggal 10 Januari 1963 No. 

21/B-SWT/P/1963. Dengan dibubarkannya Yayasan Perguruan Tinggi Bogor 

diganti dengan Yayasan Kartika Siliwangi Pembina Universitas Pakuan maka 

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta wilayah IV Jawa Barat menjamin tetap 

sama penghargaan kerjasamanya bagi para alumni UNBO yang mendaftarkan 

pada Universitas Pakuan. Selanjutnya keputusa tersebut dikukuhkan dengan 



Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 

0185/O/1982 tertanggal 10 Mei 1982 tentang : Perubahan nama Universitas Bogor 

menjadi universitas Pakuan. 

Tata usaha (TU) merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan pencatatan 

dan penyusunan keterangan – keterangan secara efektif dan efisien dengan 

menggunakan sarana dan prasarana sehingga keterangan – keterangan itu dapat 

dipergunakan secara langsung sebagai bahan informasi baik bagi pimpinan 

organisasi yang bersangkutan ataupun dapat dipergunakan oleh pihak luar 

organisasi yang membutuhkan. Kegiatan tugas pokok pekerjaan akademik dan 

kemahasiswaan pada unit tata usaha yaitu pelayanan akademik mahasiswa, 

pelaksanaan administrasi, penyelenggaraan kuliah, praktikum, dan ujian, serta 

pengarsipan. Dalam hal ini status tata usaha (TU) Fakultas Ekonomi di 

Universitas Pakuan terdiri dari karyawan tetap dan karyawan kontrak. Karyawan 

tetap adalah karyawan administrasi memiliki kualitas kerja dalam jangka waktu 

lama untuk bekerja di Universitas Pakuan, terdiri dari karyawan tetap yang 

diangkat oleh yayasan, Sedangkan karyawan tidak tetap adalah karyawan yang 

bukan tenaga tetap pada Universitas Pakuan di Fakultas Ekonomi bagian 

administrasi.  

Adapun data karyawan administrasi atau tata usaha di fakultas ekonomi 

adalah sebagai berikut :  

 

Tabel 1.1. Data Empirik Jumlah karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi 

Universitas Pakuan 

Rincian Jumlah Orang 

Karyawan tetap 8 

Karyawan kontrak 1 

Jumlah karyawan 9 
Sumber : Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan 

 

Dari tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa jumlah karyawan tata usaha 

adalah 9 orang. Beban kerja yang terlalu berat berdampak terjadinya infisiensi 

kerja, kekurangan tenaga kerja atau banyak pekerjaan dengan jumlah karyawan 

yang dipekerjakan sedikit, dapat menyebabkan keletihan fisik maupun psikologis 

bagi pegawai, akhirnya pegawai menjadi kurang produktif karena terlalu lelah. Ini 



adalah bentuk efesiensi yang terjadi dalam pegawai. Semakin banyak deskripsi 

pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pegawai maka besar kemungkinan 

terjadinya over capacity. Selain itu beban kerja juga tergantung dari penggunaan 

teknologi dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Untuk mendapatkan sumber 

daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan, maka dibutuhkan pengukuran beban 

kerja sehingga karyawan dapat optimal dalam menjalankan pekerjaannya. 

Pengukuran beban kerja diperlukan untuk menetapkan waktu bagi seorang 

pegawai yang memenuhi persyaratan dalam menjalankan pekerjaan tertentu pada 

tingkat prestasi yang telah ditetapkan. Ketidak sesuaian tersebut, disebabkan oleh 

komposisi keahlian atau keterampilan pegawai yang belum profesional. Demikian 

pula penempatan pegawai saat ini masih belum mengacu pada kebutuhan fakultas 

ekonomi yang sebenarnya, dalam arti belum didasarkan pada beban kerja yang 

ada. Maka harus ada perencanaan sumber daya manusia, hal ini merupakan 

elemen penting dalam mengembangkan strategi. Ketersediaan sumber daya 

manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang tepat adalah mutlak diperlukan di 

setiap perguruan tinggi. Jumlah karyawan yang tepat dapat diketahui melalui 

analisis beban kerja. Beban kerja menjadi hal penting untuk diketahui pegawai 

karena merupakan hal mendasar untuk identifikasi seberapa baik seorang pegawai 

melakukan pekerjaan. Jumlah pegawai yang tepat akan membantu Fakultas 

Ekonomi untuk lebih meningkatkan efektifitasnya. Tujuan analisis beban kerja 

yang menjelaskan sebagai berikut yaitu :  

1. Penataan atau penyempurnaan struktur organisasi.  

2. Penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit.  

3. Bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.  

4. Sarana peningkatan kinerja Fakultas Ekonomi.  

5. Penyusunan daftar karyawan  

6. Penyusunan rencana kebutuhan karyawan dari unit yang berlebihan ke unit 

yang kekurangan.  

7. Bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan 

pendayagunaan sumber daya manusia  

Untuk melaksanakan analisis beban kerja ada empat langkah yang dilakukan 

yaitu menyusun daftar jabatan - jabatan, menyusun daftar karyawan jabatan, 



membuat perkiraan karyawan, dan menghitung kebutuhan karyawan dengan 

menjelasan sebagai mana diuraikan dibawah ini :  

1. Menyusun daftar jabatan  

2. Menyusun daftar pegawai menurut jabatan.  

3. Membuat perkiraan persedian pegawai  

4. Perhitungan kebutuhan pegawai 

 

2. Literatur Review 

Beban kerja merupakan salah satu aspek yang harus di perhatikan oleh 

setiap perusahaan, karena beban kerja salah satu yang dapat meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. Menurut Irwandy (2007), dalam merencanakan 

kebutuhan tenaga kesehatan, departemen kesehatan Republik Indonesia telah 

menyusun modul Dasar Susunan Personalia (DSP) yang memuat tentang metode 

perhitungan tenaga kesehatan yaitu estimasi beban kerja. Dalam metode ini tiap-

tiap pegawai dapat dihitung beban kerjanya berdasarkan tugas dan fungsinya. 

Beban kerja adalah frekuensi kegiatan rata-rata dari masing-masing pekerjaan 

dalam jangka waktu tertentu (Irwandy, 2007). Beban kerja adalah frekuensi 

kegiatan rata-rata dari masing-masing pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. 

Beban kerja meliputi beban kerja fisik maupun mental. Akibat beban kerja yang 

terlalu berat atau kemampuan fisik yang terlalu lemah dapat mengakibatkan 

seorang pegawai menderita gangguan atau penyakit akibat kerja. Beban kerja 

merupakan salah satu unsur yang harus diperhatikan bagi seorang tenaga kerja 

untuk mendapatkan keserasian dan produktivitas kerja yang tinggi selain unsur 

beban tambahan akibat lingkungan kerja dan kapasitas kerja (Sudiharto, 2001). 

Beban kerja menurut (Haryono 2004), adalah sebagai berikut :“Jumlah kegiatan 

yang harus diselesaikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang selama periode 

waktu tertentu dalam keadaan normal.” “beban kerja adalah suatu proses analisa 

terhadap waktu yang digunakan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

menyelesaikan tugas-tugas suatu pekerjaan (jabatan) atau kelompok jabatan (unit 

kerja) yang dilaksanakan dalam keadaan/kondisi normal” (Adil Kurnia 2010) 

Menurut Komaruddin (1996:235) dikutip Adil Kurnia (2010), analisa beban kerja 

adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau 



dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau 

dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah 

personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat 

dilimpahkan kepada seorang petugas. Menurut Simamora (1995:57) dikutip dari 

Adil Kurnia (2010), analisis beban kerja adalah mengidentifikasi baik jumlah 

karyawan maupun kualifikasi karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Menurut Menpan (1997) dikutip Adil Kurnia (2010), pengertian beban 

kerja adalah sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh 

suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. 

Pengukuran beban kerja diartikan sebagai suatu teknik untuk mendapatkan 

informasi tentang efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi, atau 

pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan teknik 

analisis jabatan, teknik analisis beban kerja atau teknik manajemen lainnya. Lebih 

lanjut dikemukakan pula, bahwa pengukuran beban kerja merupakan salah satu 

teknik manajemen untuk mendapatkan informasi jabatan, melalui proses 

penelitian dan pengkajian yang dilakukan secara analisis. Informasi jabatan 

tersebut dimaksudkan agar dapat digunakan sebagai alat untuk menyempurnakan 

aparatur baik di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumberdaya manusia. 

Perhitungan beban kerja dapat dilihat dari 3 aspek, yakni fisik, mental dan 

panggunaan waktu. Aspek fisik meliputi beban kerja berdasarkan kriteria-kriteria 

fisik manusia. Aspek mental merupakan perhitungan beban kerja dengan 

mempertimbangkan aspek mental (psikologis). Sedangkan aspek pemanfaatan 

waktu lebih mempertimbangkan pada aspek pengunaan waktu untuk bekerja 

(Adipradana, 2008). Menurut KEPMENPAN no.75/2004 beban kerja adalah : 

“sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan 

waktu tertentu” Sedangkan pengertian beban keja menurut PERMENDAGRI 

No.12/2008 ; “Beban kerja adalah besaran pekerjaan yang harus dipikul oleh 

suatu jabatan atau unit organisasi dan merupakan hasil kali antara volume kerja 

dan norma waktu”. 

 

 

 



3. Metodologi Penelitian 

3.1. Metodologi Penelitian 

Kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek  alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument  kunci, pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data 

dengan triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada  generisasi. 

(Sugiyono,2012:  15).  

 

3.2.Variabel Penelitian 

Variabel Penelitian  adalah Beban Kerja dengan sub Variabel adalah kebijakan 

beban kerja, analisis beban kerja, tingkat efesiensi dan kelancaran. 

 

3.3.Analisis Data 

 Analisis data  adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit – unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting  dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan  sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. Analisis deskriptif yaitu metode pengumpulan 

untuk memperoleh bahan bahan teoritis yang dijadikan dasar bagi pengkajian 

masalah. Melalui penelitian ini mempelajari buku- buku dan lainnya yang ada 

hubungannya dengan masalah yang dibahas, baik langsung maupun tidak 

langsung. Perhitungan Beban Kerja MentriPerdayagunaan Aparatur Negara telah 

membuat pedoman analisis jabatan dan  analisis beban kerja melalui surat 

keputusan KEP/61/M.PAN/6/2004 dan KEP/75/M.PAN/7/2004, bahwa untuk 

melaksanakan analisis beban kerja ada empat langkah yang dilakukan yaitu 

menyusun daftar jabatan - jabatan, menyusun daftar karyawan jabatan, membuat 

perkiraan karyawan, dan menghitung kebutuhan karyawan  dengan menjelasan 

sebagai mana diuraikan dibawah ini : menyusun daftar jabatan, menyusun daftar 

karyawan menurut jabatan, membuat perkiraan persedian  karyawan 



4. Pembahasan 

Bagian tata usaha memiliki 4 karyawan untuk pelayanan terhadap 

kemahasiswaan dan dosen. Tugas – tugas pokok pekerjaan bagian tata usaha 

Fakultas Eknomi yaitu berdasarkan informasi mengenai pekerjaan bagian tata 

usaha,  maka tugas - tugas pokok pekerjaan yaitu : membuat surat, input nilai 

UTS, input nilai UAS, Tugas, pengarsipan, input KRS, pelayanan mahasiswa 

(studen service), pelayanan mahasiswa (print sedikit), pelayanan mahasiswa (print 

banyak), membuat laporan keuangan (per bulan), mengorganisir absen dosen, 

mengorganisir ijazah, legalisir ijizah, mempersiapkan dan membereskan ATK, 

konversi pindahan, mempersiapkan sidang, pengadaan barang, memperbaiki atau 

maintenance printer, membantu setiap penyelenggaraan acara Fakultas Ekonomi. 

Hari kerja menunjukkan jumlah hari yang tersedia untuk bekerja bagi pegawai. 

Waktu kerja adalah satuan waktu tertentu yang tersedia untuk bekerja. Hari kerja 

dan waktu kerja merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui dalam 

melakukan analisis beban kerja. Berdasarkan hari kerja dan waktu kerja, dapat 

diketahui bagaimana gambaran penggunaan waktu yang tersedia untuk bekerja 

oleh pegawai. Dalam seminggu dari hari Senin sampai Sabtu atau sebanyak 288 

hari kerja setahun. Adapun jam kerja pegawai per hari yaitu sejak pukul 08.00 

sampai 16.00. 

Waktu kerja yang secara efektif digunakan untuk bekerja terdiri dari jam 

kerja efektif. Waktu kerja efektif berlaku sama di tata usaha.  Hari kerja efektif 

dapat dihitung dengan langkah langkah berikut ini. Diketahui jumlah hari 

berdasarkan kalender 2017 adalah sebanyak 365 hari. Jumlah hari minggu adalah 

sebanyak 104 hari dalam setahun. Kemudian hari libur nasional pada tahun 2017 

adalah berjumlah 20 hari dan cuti tahunan berdasarkan informasi dari peraturan 

kepegawaian Universitas Pakuan yaitu 12 hari. Total hari libur nasional dan cuti 

tahunan yaitu sebesar 136 hari. Terakhir, hari kerja efektif diperoleh dengan 

mengurangi jumlah hari pada kalender 2017 dengan total hari libur sehingga 

diperoleh hari kerja efektif yaitu sebanyak 229 hari.  

Pegawai tata usaha bekerja selama 8 jam per hari atau perhari 40 jam perminggu. 

Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dengan waktu kerja yang hilang 

karena tidak bekerja (alowance) seperti buang air besar, melepas lelah, istirahat 



makan, dan sebagainya. Alowance diperkirakan rata- rata sekitar 30 persen dari 

jumlah kerja. Dengan demikian, jam kerja efektif karyawan tata usaha setelah 

dikurangi alowance menjadi 28 jam per minggu atau 1680 menit.  

Setiap tugas pokok memiliki beban kerja tugas yang mengambarkan 

seberapa banyak tugas tersebut dalam satuan hasil dan jangka waktu tertentu. 

Standar kemampuan rata- rata menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan 

oleh seorang untuk menyelesaikan pekerjaan. Beban tugas pekerjaan tata usaha 

yang diteliti tugas pertugas yang dalam menyelesaikan pekerjaan dan standar 

kemampuan rata – rata penyelesaian tugas kedalam satuan menit sehingga satuan 

menit penyelesaian tugas satuan menit. Beban tugas (BT) dan standar kemampuan 

rata- rata (SKR) waktu penyelesaian setiap elemen tugas pokok diperoleh dari 

hasil wawancara terhadap karyawan di bagian tata usaha. Hasil penelitian 

perkalian antara beban tugas dan standar kemampuan rata- rata untuk setiap tugas 

pokok pekerjaan kemudian dijumlahkan yaitu untuk pelayanan akademik 1000 

WPT, untuk pelayanan umum 750 WPT dan untuk pelayanan keuangan 625 

WPT. 

Tabel 1-2. Kebutuhan Pegawai Tata Usaha 

Untuk  Pelayanan Akademik 

 

   
NO PROGRAM STUDI 

Jml 

Mahasiswa 
WPT Pegawai Pembulatan 

1 S1 Manajemen 1750 1000 1,75 2 

2 S1 Akuntansi 1235 1000 1,24 2 

3 D3 Akuntansi 31 1000 0,03 0 

4 D3 Manajemen Perpajakan 58 1000 0,06 0 

5 
D3 Manajemen Keu & 

Perbankan 
81 1000 0,08 1 

Total 3155 5000 3,155 5 

*  Waktu Penyelesaian Tugas 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Tabel 1-3. Kebutuhan Pegawai Tata Usaha 

Untuk Pelayanan Umum 

   
NO PROGRAM STUDI 

Jml 

Mahasiswa 
WPT Pegawai Pembulatan 

1 S1 Manajemen 1750 750 2,33 3 

2 S1 Akuntansi 1235 750 1,65 2 

3 D3 Akuntansi 31 750 0,04 0 

4 D3 Manajemen Perpajakan 58 750 0,08 1 

5 
D3 Manajemen Keu. & 

Perbankan 
81 750 0,11 1 

Total 3155 3750 4,2066667 7 

*  Waktu Penyelesaian Tugas 

           

Tabel 1-4. Kebutuhan Pegawai Tata Usaha 

Untuk Pelayanan Keuangan 

   NO PROGRAM STUDI Jml Dosen WPT Pegawai Pembulatan 

1 S1 Manajemen 60 625 0,10   

2 S1 Akuntansi 40 625 0,06   

3 D3 Akuntansi 20 625 0,03   

4 D3 Manajemen Perpajakan 20 625 0,03   

5 
D3 Manajemen Keu. & 

Perbankan 
20 625 0,03   

Total 160 3125 0,256 1 

 

* Waktu PenyelesaianTugas 

    

 5. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat memberikan suatu kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Kebijakan beban kerja pegawai dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas 

Pakuan. Kebijakan beban kerja yang telah diuraikan diperguruan tinggi di 

Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan berisi tentang pengelolaan sumber daya 

manusia, rekrutmen, jabatan dan pengangkatan karyawan, hak dan kewajiban 

karyawan, pelanggaran dan sanksi. Kebijakan tersebut tercantum dalam 

peraturan ketenagakerjaan pegawai Universitas Pakuan Bogor.  

2. Implementasi tugas pegawai bagian tata usaha Fakultas Ekonomi masih ada 

aturan yang belum terlaksana misalkan tugas yang belum terperinci.  



3. Tingkat efesiensi jam kerja efektif pegawai tata usaha yaitu 28 jam per 

minggu atau 1680 menit dan kelancaran beban kerja Tata Usaha di Fakultas 

Ekonomi yaitu berjalan dengan lancar.  

 

6. Saran  

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam kesempatan ini akan 

memberikan beberapa saran, diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan bahan 

pertimbangan bagi tata usaha sebagai berikut: 

1. Bagian Tata Usaha Fakultas Ekonomi di Universitas Pakuan perlu mengkaji 

ulang mengenai analisis pekerjaan di unit tata usaha. Hal – hal yang dikaji 

ulang misalnya mempertahankan kebijakan yang sudah diterapkan di 

Universitas Pakuan. Mengenai tugas – tugas pokok pekerjaan harus lebih rinci 

lagi, sehingga perlu diadakan uraian lebih spesifik pada pekerjaan yang 

dikerjakan oleh masing – masing pegawai.  

2. Harus ditingkatkan lagi efesiensi dalam mengerjakan pekerjaan supaya tidak 

fluktuatif.  

3.  Adanya usulan penambahan pegawai bidang akademik sebanyak 1 orang dan 

bagian pelayanan keuangan 1 orang. 

4. Adanya pelatihan mengenai “Pelayanan Prima/Service Excelent” untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan terhadap dosen dan mahasiswa. 
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