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Abstrak

Perencanaan kebutuhan tenaga kerja menjadi aktivitas penting dalam menjalankan produksi
yang peka terhadap perubahan permintaan. Strategi mengikuti permintaan (chase demand
strategy) dengan teknik pengaturan jumlah tenaga kerja (varying workforce size) dilaksanakan
dengan mengatur tenaga kerja secara fleksibel dalam merekrut dan memberhentikan pekerja 
sesuai dengan kebutuhan produksi (manpower hire and layoff). Penentuan jumlah tenaga kerja 
biasanya diestimasikan tanpa memperhatikan pembagian kerja, atau diasumsikan setiap tenaga 
kerja akan mengerjakan keseluruhan aktivitas produksi dari pertama hingga terakhir. 
Penelitian ini akan menunjukkan perencanaan kebutuhan tenaga kerja fleksibel pada sistem job
shop dengan dua skenario, yaitu tanpa pembagian kerja,dan  dengan pembagian kerja. Pada 
skenario pertama, penentuan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan pada total kebutuhan 
produksi di seluruh operasi dibandingkan kapasitas tiap orang tanpa pembagian kerja. Pada 
skenario kedua, penentuan kebutuhan tenaga kerja dimulai dari kebutuhan produksi di setiap 
operasi selanjutnya dilakukan pembagian kerja. Skenario kedua dengan pembagian kerja 
menggunakan teknik shojinka untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja secara fleksibel 
menyesuaikan terhadap perubahan permintaan.

Kata kunci : Shojinka, perencanaan kebutuhan tenaga kerja, sistem job shop. 

1.   PENDAHULUAN 

Pengaturan kebutuhan tenaga kerja merupakan salah satu perencanaan jangka menengah yang menjadi 
bagian dari perencanaan produksi agregat atau aggregate planning. Jumlah tenaga kerja ditentukan (varying 
workforce size) sesuai dengan kebutuhan produksi dalam memenuhi permintaan yang berubah dalam 
menerapkan chase demand strategy. 

Sistem produksi dengan kapasitas produksi yang tergantung pada manusia sebagai penggerak utamanya
memerlukan perencanaan yang tepat pada pengaturan jumlah tenaga kerja. Perencanaan kebutuhan tenaga 
kerja fleksibel disesuaikan kebutuhan produksi berdasarkan peramalan permintaan yang akan dilayani. 
Prinsip chase demand strategy menambahkan jumlah tenaga kerja (manpower hire) saat kebutuhan produksi
tinggi dan  mengurangi jumlah tenaga kerja (manpower layoff) saat kebutuhan produksi rendah. 

Perencanaan kebutuhan jumlah tenaga kerja pada perencanaan produksi agregat umumnya dihitung
berdasarkan total waktu kebutuhan produksi yang mengkonversikan peramalan permintaan produk dalam 
satuan “jam-orang” (manhour) yang kemudian dibagi dengan kapasitas waktu kerja perorang yang tersedia 
dalam satuan “jam”. Perhitungan tersebut dipergunakan apabila pada lantai produksi tidak terdapat 
penugasan atau pembagian kerja dan diasumsikan setiap tenaga kerja tidak mempunyai kemampuan khusus 
yang berbeda dan dapat melakukan pekerjaan mulai operasi pertama hingga terakhir. Pada lantai produksi 
yang mempergunakan pembagian kerja, maka seringkali penghitungan jumlah tenaga kerja tersebut ternyata
masih belum mencukupi terutama di operasi bottleneck. 

Penerapan teknik shojinka dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja diharapkan dapat melakukan
efisiensi pemberdayaan tenaga kerja namun tetap mempertimbangkan penugasan atau pembagian kerja. Pada

ISBN 978-602-19492-0-7 PPS – MTI 241 



Prosiding Seminar Nasional dan Workshop Pemodelan dan Perancangan Sistem 2011
Magister Teknik Industri, Program Pascasarjana, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

sistem produksi flow shop di mana aliran material hanya satu macam, maka perencanaan kebutuhan tenaga
kerja mempergunakan teknik shojinka diawali dengan melakukan pembagian kerja atau penugasan
mempergunakan analisa keseimbangan lini/lintasan produksi terlebih dahulu (Rahman, 2011). Pada sistem
produksi job shop di mana aliran material lebih dari satu macam, perencanaan kebutuhan tenaga kerja
mempergunakan teknik shojinka perlu mempertimbangkan pembagian kerja dengan cara yang berbeda.

2.   DASAR TEORI 
2.1 Perencanaan Produksi Agregat 

Perencanaan produksi agregat memberikan ketentuan kapasitas dan persediaan yang diperhatikan dalam
perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang dapat menjadi masukan dalam perencanaan
finansial, perencanaan pemasaran dan perencanaan produksi yang lebih rinci (Narasimhan, 1995). 

Perencanaan produksi agregat membantu pengendalian produksi untuk menjadi dasar penjadwalan induk 
produksi. Tujuan dari perencanaan produksi agregat adalah utilisasi sumber daya manusia dan peralatan 
dengan lebih produktif. Perencanaan agregat merupakan perencanaan yang mengatur sumber daya secara
bruto untuk memenuhi total permintaan dari semua item produk yang mempergunakan sumber daya atau 
fasilitas secara bersama (Bedworth, 1987). 

Terdapat dua strategi murni utama dalam perencanaan produksi agregat, yaitu strategi mengikuti
permintaan (chase demand strategy) dan strategi produksi konstan (level production strategy).  Dari masing-
masing strategi terdapat beberapa teknik perencanaan. Perencanaan produksi agregat dapat disusun dengan
memadukan beberapa teknik perencanaan dari salah satu strategi murni atau keduanya. Strategi yang 
memadukan kedua strategi murni biasa disebut dengan hybrid strategy. 

Pada strategi produksi konstan terdapat beberapa teknik perencanaan. Teknik perencanaan pertama 
dengan mengendalikan persediaan, di mana produksi akan menambah tingkat persediaan pada saat 
permintaan rendah, dan persediaan akan dipergunakan pada saat permintaan tinggi. Teknik yang kedua 
dengan mempergunakan subkontrak, di mana produksi tetap konstan sesuai permintaan rata-rata, namun 
apabila terjadi kekurangan maka dipenuhi dengan melakukan subkontrak kepada mitra outsourcing. Teknik
yang ketiga dengan mempengaruhi pasar (influencing demand), di mana melakukan negosiasi untuk
menunda pengiriman (backorder) saat permintaan tinggi, dan memberikan penawaran menarik saat 
permintaan rendah.

Pada strategi mengikuti permintaan juga terdapat beberapa teknik perencanaan. Teknik perencanaan
pertama dengan mengatur jam kerja, di mana diperbolehkan bekerja tidak penuh waktu (undertime) pada saat 
permintaan rendah dan akan memberlakukan bekerja lembur (overtime) pada saat permintaan tinggi. Teknik
yang kedua dengan mengatur sumber daya atau tenaga kerja, di mana akan menambah tenaga kerja saat 
permintaan tinggi, namun akan mengurangi tenaga kerja saat permintaan rendah. 

Terdapat beberapa metode untuk menyusun perencanaan produksi agregat, yaitu dengan 
mempergunakan metode heuristik transportasi atau tabel, dengan mempergunakan metode optimasi 
programa linier atau programa dinamis. 

2.2 Teknik Shojinka
Shojinka merupakan salah satu teknik yang dikembangkan oleh Toyota di dalam sistem produksinya

(Toyota Production System). Shojinka adalah suatu teknik untuk mencapai fleksibilitas dalam pengaturan
jumlah pekerja di tempat kerja dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan permintaan (Monden, 2000). 
 Konsep dari shojinka menuntut agar pekerja dapat menanggapi perubahan dalam waktu siklus, rutin
operasi dan kewajiban terhadap pekerjaan masing-masing. Pekerja harus memiliki ketanggapan yang cepat, 
sehingga pekerja haruslah merupakan pekerja fungsi ganda. Dengan arti bahwa pekerja harus dilatih untuk
menjadi seorang pekerja terampil untuk setiap jenis pekerjaan dan proses apapun. 

Untuk mencapai pekerja fungsi ganda yang perlu dilakukan adalah dengan menerapkan rotasi pekerjaan. 
Rotasi pekerjaan merupakan suatu kegiatan dimana setiap pekerja bergiliran melalui dan melakukan setiap
pekerjaan di tempat kerjanya. Setelah melewati satu periode atau waktu yang ditetapkan, masing-masing 
pekerja diharapkan memiliki kemampuan disegala bidang pekerjaan sehingga pekerja fungsi ganda dapat
tercapai.
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Gambar 1  Faktor utama shojinka 
(Sumber : Monden, 2000)

2.3 Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja Tanpa Pembagian Kerja
Permintaan agregat merupakan total permintaan tingkat bruto keseluruhan produk yang perlu diproduksi

pada fasilitas atau sumber daya yang sama secara berbagi. Perhitungan kebutuhan waktu proses untuk
masing-masing produk adalah : 
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Dimana : 
Ti = Kebutuhan waktu proses setiap 1 unit produk ke-i (menit) 
pi,j = Jumlah part produk ke-i pada operasi ke-j (unit) 
ti,j = waktu operasi part produk ke-i pada operasi ke-j (menit) 
J = jumlah operasi 

Total kebutuhan waktu proses beberapa item produk dengan mempertimbangkan permintaan masing-
masing produk dapat dihitung dengan :

 (pers.2) 
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Dimana : 
Ttotal = Total kebutuhan waktu proses semua produk (menit)
Ti = Kebutuhan waktu proses setiap 1 unit produk ke-i (menit) 
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Di = Permintaan produk ke-i (unit) 
pi,j = Jumlah part produk ke-i pada operasi ke-j (unit) 
ti,j = waktu operasi part produk ke-i pada operasi ke-j (menit) 
I = varian produk 
J = jumlah operasi 

Penentuan kebutuhan tenaga kerja dengan 20 hari kerja per bulan, 8 jam per hari diperoleh berdasarkan
perhitungan sebagai berikut : 
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 (pers.3) 

Dimana : 
Ttotal = Total kebutuhan waktu proses semua produk (menit)
Di = Permintaan produk ke-i (unit) 
pi,j = Jumlah part produk ke-i pada operasi ke-j (unit) 
ti,j = waktu operasi part produk ke-i pada operasi ke-j (menit) 
I = varian produk 
J = jumlah operasi 
N = jumlah kebutuhan tenaga kerja 

2.4 Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kerja dengan Pembagian Kerja pada Sistem Flow Shop  
Rahman (2011) menerapkan teknik Shojinka dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja pada

perencanaan agregat pada sistem flow shop dengan lini produk tunggal atau hanya satu aliran material. 
Langkah yang paling awal adalah menyusun daftar waktu siklus dan kapasitas lini produksi dengan

semua alternatif mulai dari waktu siklus terbesar hingga waktu siklus terkecil seperti pada Tabel 1. Waktu 
siklus terbesar sebanding dengan total waktu operasi atau menyatakan bahwa semua operasi dikerjakan oleh
satu orang tenaga kerja. Waktu siklus terkecil sebanding dengan waktu operasi terbesar atau menyatakan
bahwa lintasan operasi tergantung pada operasi bottleneck. Semua alternatif jumlah tenaga kerja mulai dari 1
orang dengan waktu siklus terbesar hingga n orang dengan waktu siklus terkecil dianalisa mempergunakan 
analisa keseimbangan lini untuk mendapatkan waktu siklus optimal dan efisiensi lintasan yang baik. 
Kapasitas masing-masing alternatif diperoleh dari perhitungan berikut :
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Dimana : 
N = jumlah tenaga kerja
CN = kapasitas lintasan dengan N tenaga kerja (unit) 
TcN =waktu siklus lintasan dengan N tenaga kerja (menit)

Tabel 1. Daftar Jumlah Tenaga Kerja & Waktu siklus
No Tenaga Kerja Waktu Siklus Kapasitas 
1 1 Tc1 = �Ti C1

2 2 Tc2 C2

: : : : 
n Tcn=Tbottleneck Cnn 

Langkah yang kedua adalah menghitung waktu siklus maksimal yang diperkenankan agar kapasitas 
produksi dari lintasan mampu melayani kebutuhan memenuhi permintaan pada bulan tersebut. Waktu siklus
dihitung berdasarkan total waktu kerja dalam satu bulan dibagi dengan permintaan produk di bulan yang 
sama, di mana dalam satu bulan bekerja 20 hari dan 8 jam perhari seperti formulasi berikut: 
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Dimana : 
Tcmax=batas waktu siklus lintasan untuk memenuhi permintaan (menit)
D = permintaan produk (unit) 

Langkah yang ketiga adalah menentukan jumlah kebutuhan tenaga kerja dengan membandingkan waktu
siklus pada tabel 1 dengan batas waktu siklus yang diperoleh dari rumus (5). Dipilih jumlah tenaga kerja 
yang efisien namun mempunyai waktu siklus yang lebih kecil atau sama dengan batas waktu siklus, seperti
persamaan berikut :

 (pers.6) 
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Dimana : 
N = jumlah kebutuhan tenaga kerja 
TcN =waktu siklus lintasan dengan N tenaga kerja (menit)
Tcmax=batas waktu siklus lintasan untuk memenuhi permintaan (menit)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Perencanaan kebutuhan tenaga kerja dengan pembagian kerja pada sistem job shop perlu memperhatikan

keragaman permintaan dari banyak produk dengan lini produksi yang bervariasi. 
Langkah pertama menghitung waktu yang diperlukan masing-masing operasi untuk memproses multi-

item produk dipengaruhi oleh permintaan setiap produk, kebutuhan part dari setiap item di operasi tersebut,
dan waktu operasinya dengan mengabaikan urutan operasi. Kebutuhan waktu proses di masing=masing 
operasi diperoleh dari :
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Dimana : 
Tj = Kebutuhan waktu proses pada operasi ke-j (menit) 
Di = Permintaan produk ke-i (unit) 
pi,j = Jumlah part produk ke-i pada operasi ke-j (unit) 
ti,j = waktu operasi part produk ke-i pada operasi ke-j (menit) 
I = varian produk 

Langkah kedua menghitung total kebutuhan waktu proses beberapa item produk dengan menjumlah
seluruh kebutuhan waktu proses semua operasi, dan dihitung dengan : 
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Dimana : 
Ttotal = Total kebutuhan waktu proses semua produk (menit)
Tj = Kebutuhan waktu proses pada operasi ke-j (menit) 
Di = Permintaan produk ke-i (unit) 
pi,j = Jumlah part produk ke-i pada operasi ke-j (unit) 
ti,j = waktu operasi part produk ke-i pada operasi ke-j (menit) 
I = varian produk 
J = jumlah operasi 

Langkah ketiga mengestimasikan kebutuhan minimal tenaga kerja dengan 20 hari kerja per bulan, 8 jam
per hari diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut : 
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Dimana : 
Ttotal = Total kebutuhan waktu proses semua produk (menit)
Di = Permintaan produk ke-i (unit) 
pi,j = Jumlah part produk ke-i pada operasi ke-j (unit) 
ti,j = waktu operasi part produk ke-i pada operasi ke-j (menit) 
I = varian produk 
J = jumlah operasi 
N = jumlah kebutuhan minimal tenaga kerja

Langkah keempat penentuan kebutuhan tenaga kerja dengan melakukan penugasan atau pembagian
kerja. Penugasan dengan cara mengombinasikan operasi tiap tenaga kerja dengan kendala total waktu 
memenuhi batasan waktu kerja 20 hari perbulan, 8 jam perhari, serta memperhatikan keseimbangan beban 
kerja antar tenaga kerja. Penentuan kebutuhan tenaga kerja mengikuti persamaan berikut :
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Dimana : 
N = jumlah kebutuhan tenaga kerja 
Delayn=waktu menganggur dari tenaga kerja ke-n (menit) 
Mean(Delay)=rata-rata waktu menganggur
StDev(Delay)=standar deviasi waktu menganggur
Tj = Kebutuhan waktu proses pada operasi ke-j (menit) 
An,j = Penugasan tenaga kerja ke-n pada operasi ke-j (bernilai 1 jika ditugaskan dan 0 jika tidak) 
J = jumlah operasi 
N = jumlah kebutuhan minimal tenaga kerja

3.1 Contoh Permasalahan  
Suatu perusahaan memproduksi dua item produk X dan Y yang diproses melalui 10 operasi. Permintaan

atas produk X sebesar 100 unit dan produk Y sebesar 200 unit. Masing-masing part dari setiap produk yang
diproses di setiap operasi adalah hanya 1. Urutan operasi tidak diperhatikan, waktu operasi dari setiap part 
dari masing-masing produk di masing-masing operasi ditunjukkan pada Tabel 2.
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Tabel 2. Waktu operasi 
Operasi Produk X Produk Y 

1 12 16
2 17 13
3 20 15
4 14 16
5 8 10
6 7 7 
7 21 15
8 16 14
9 12 10
10 5 7 

Total 132 123

3.2 Tanpa Pembagian Kerja 
Melalui 10 operasi, untuk memproduksi 1 unit produk X membutuhkan 132 menit, dan untuk

memproduksi 1 unit produk Y  membutuhkan 123 menit. Perhitungan kebutuhan waktu proses untuk setiap 1 
unit produk adalah sebagai berikut :

Waktu proses 1 unit produk X

   menit132.
1

,1,1 �� �
�

J

j
jjX tpT

Waktu proses 1 unit produk Y

   menit123.
1

,2,2 �� �
�

J

j
jjY tpT

Total kebutuhan waktu proses untuk semua produk dengan memperhatikan permintaan adalah sebesar
37.800 menit. Total kebutuhan waktu proses dihitung sebagai berikut : 
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Penentuan kebutuhan tenaga kerja dengan 20 hari kerja per bulan, 8 jam per hari diperoleh berdasarkan
perhitungan sebagai berikut : 
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Dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja untuk memproduksi 100 unit produk X dan 200 unit produk
Y tanpa pembagian kerja ditentukan bahwa dibutuhkan sebanyak 4 orang.
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3.3 Dengan Pembagian Kerja 
Kebutuhan waktu proses setiap operasi ditunjukkan Tabel 3. Pada operasi ke-1, untuk memproses 100

unit produk X dengan waktu operasi 12 menit dan 200 unit produk Y dengan waktu operasi 16 menit 
membutuhkan waktu proses sebesar 4.400 menit. 
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Tabel 3. Kebutuhan Waktu Proses Per-operasi 
TjOperasi Produk X Produk Y 

1 12 16 4.400
2 17 13 4.300
3 20 15 5.000
4 14 16 4.600
5 8 10 2.800
6 7 7 2.100
7 21 15 5.100
8 16 14 4.400
9 12 10 3.200
10 5 7 1.900

Total 132 123 37.800

Berdasarkan total kebutuhan waktu proses sebesar 37.800 menit dengan setiap tenaga kerja bekerja
selama 9.600 menit, maka jumlah tenaga kerja minimal diestimasikan sebanyak 4 orang. Penugasan atau 
pembagian kerja dilakukan seperti pada Tabel 4. 

Tabel 4. Pembagian kerja tiap tenaga kerja 
Tenaga kerja An,jOperasi Waktu 

j Tj 1 2 3 4 
1 4.400 1 - - - 
2 4.300 - 1 - - 
3 5.000 - - 1 - 
4 4.600 - - - 1 
5 2.800 - - - 1 
6 2.100 - - - 1 
7 5.100 1 - - - 
8 4.400 - - 1 - 
9 3.200 - 1 - - 
10 1.900 - 1 - - 

Total 37.800 9500 9400 9400 9500

Dengan pembagian kerja seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4, maka perencanaan kebutuhan tenaga 
kerja untuk memproduksi 100 unit produk X dan 200 unit produk Y ditentukan bahwa dibutuhkan sebanyak
4 orang. Waktu menganggur rata-rata tenaga kerja tiap bulan adalah sebesar 150 menit dan standar deviasi
sebesar 50 menit.  

4. Kesimpulan 
Penerapan teknik shojinka dalam perencanaan kebutuhan tenaga kerja dapat menekan kebutuhan tenaga 

kerja secara efisien dengan pembagian kerja secara fleksibel. Teknik shojinka membutuhkan ketanggapan
dari tenaga kerja dalam menjalankan tugasnya yang mungkin terjadi perubahan.
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