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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 SISTEM PENGAWASAN 

Sistem pengawasan ataupun pengendalian sangat diperlukan dalam suatu 

proyek konstruksi. Menurut Mockler (1972) dalam Husen (2009), pengendalian 

dapat didefinisikan sebagai usaha yang sistematis untuk menentukan standar yang 

sesuai dengan sasaran dan tujuan perencanaan, merancang sistem informasi, 

membandingkan pelaksanaan dengan standar-standar yang telah ditetapkan, 

menganalisa kemungkinan terjadinya penyimpangan, kemudian melakukan 

tindakan koreksi yang diperlukan agar sumber daya dapat digunakan secara 

efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan. Selain agar 

mendapatkan produk yang memuaskan, pengendalian juga dimaksudkan untuk 

memastikan bahwa program dan aturan kerja yang telah ditetapkan dapat dicapai 

dengan penyimpangan atau kesalahan yang paling minimal.  

Untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, maka dilakukan bentuk-

bentuk kegiatan sebagai berikut (Husen, 2009) : 

• Supervisi, yaitu melakukan tindakan koordinasi pengawasan sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab organisasi yang telah ditetapkan, agar dalam 

dalam pelaksanaanya dapat dilakukan secara bersama-sama oleh semua 

personel dengan kendali pengawas. 

• Inspeksi, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan dengan tujuan 

menjamin spesifikasi mutu dan produk sesuai dengan yang direncanakan. 

• Tindakan koreksi, yaitu melakukan perubahan dan perbaikan terhadap rencana 

yang telah ditetapkan untuk menyesuaikan dengan kondisi pelaksanaan. 

Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan 

usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa 

konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal 

pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan (UU No. 

18/1999 Tentang Jasa Konstruksi, BAB I Pasal 19).  
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Penelitian ini menggunakan sampel proyek konstruksi bangunan 

bertingkat dan menitikberatkan pada manajemen waktu pada tenaga kerja, yang 

mana kegagalan konstruksi dapat disebabkan oleh kelalaian atau 

ketidakproduktifan tenaga kerja dalam pemanfaatan waktu bekerja atau dapat 

disebut pula waste of time. Kegagalan pekerjaan konstruksi adalah keadaan hasil 

pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan sebagaimana 

disepakati dalam kontrak kerja konstruksi baik sebagian maupun keseluruhan 

sebagai akibat kesalahan pengguna jasa atau penyedia jasa 

(http://bpksdm.pu.go.id/database/skkni, 2010). 

Keterlambatan dalam suatu proyek konstruksi dapat mengakibatkan 

peningkatan biaya dan waktu operasional pembangunan. Menurut Sandyavitri 

(2008) peningkatan pengawasan untuk meminimalkan risiko terhadap 

produktifitas pekerja sangat diperlukan, dengan cara antara lain : 

‐ Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, misalnya dengan 

menambah tenaga kepala pekerja dan mandor). 

‐ Melakukan evaluasi kemajuan tiap pekerjaan perminggu, sehingga cepat 

diketahui kemajuan dan keterlambatan yang telah dicapai dan dapat dilakukan 

antisipasi setelahnya. 

 

2.2 PERENCANAAN TENAGA KERJA 

Salah satu sumber daya yang menjadi faktor penentu dalam keberhasilan 

suatu proyek pekerjaan konstruksi adalah tenaga kerja konstruksi. Tenaga kerja 

merupakan salah satu sumber daya yang penting. Sering kali penyedian tenaga 

kerja sangat terbatas tergantung dari faktor kualitas dan lain-lain. Merekrut, 

menyeleksi dan melatih tenaga kerja memerlukan biaya mahal dan membutuhkan 

waktu yang relatif lama sebelum tenaga kerja tersebut siap ditempatkan di proyek 

konstruksi. Setelah tenaga kerja bergabung dengan proyek, tidak mudah untuk 

melepas dan memanggil kembali untuk bekerja sesuai dengan naik turunnya 

pekerjaan yang tersedia. 
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Jenis dan intensitas kegiatan proyek dapat berubah cepat sepanjang 

siklusnya sehingga penyedian jumlah tenaga kerja, jenis keterampilan dan 

keahlian harus mengikuti tuntutan perubahan kegiatan yang sedang berlangsung. 

Untuk itulah diperlukan suatu parameter yang sangat penting yaitu produktifitas 

tenaga kerja yang digunakan untuk mengukur efisiensi kerja. 

Menurut Soeharto (1997), definisi indeks produktifitas dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

Kondisi standar adalah kondisi rata-rata di mana Indeks Produktifitas 

diberi angka = 1,0. Jika Indeks Produktifitas > 1,0 berarti produktifitas tenaga 

kerja kurang dari standar. Sebalknya, jika Indeks Produktifitas < 1,0 berarti 

produktifitas tenaga kerja melebihi standar yang ditetapkan (Soeharto, 1997). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi produktifitas tenaga kerja lapangan 

antara lain (Soeharto, 1997) : 

1. Kondisi fisik lapangan dan sarana bantu. 

Kondisi geografis lokasi proyek, iklim, cuaca, tempat penampungan 

tenaga kerja serta sarana bantu yang berupa peralatan konstruksi sangat 

berpengaruh terhadap produktifitas tenaga kerja. 

2. Supervisi, perencanaan dan koordinasi. 

Melihat lingkup tugas dan tanggung jawabnya terhadap pengaturan 

pekerjaan dan penggunaan tenaga kerja di lapangan, maka kualitas pengawas 

lapangan sangat besar pengaruhnya terhadap produktifitas secara menyeluruh. 

3. Komposisi kelompok kerja. 

Perbandingan jam-orang pengawas lapangan terhadap total jam-orang 

kelompok kerja yang dipimpinnya menunjukkan indikasi besarnya rentang 

pengendalian yang dimiliki. 
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4. Kerja lembur. 

Walaupun bertujuan untuk mengejar sasaran jadwal, kerja lembur dapat 

berakibat pada menurunnya efisiensi kerja. 

5. Pengalaman pekerja. 

Seorang atau sekelompok tenaga kerja yang melakukan pekerjaan yang 

identik secara berulang-ulang diharapkan dapat menaikkan tingkat 

produktifitasnya untuk menyelesaikan pekerjaan berikutnya. Hal ini sesuai 

dengan konsep Learning Curve yang dapat dilihat pada grafik berikut ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Learning Curve 

(Sumber: http:// groups.yahoo.com/group/QualityClub/learningcurve/971) 

Konsep Learning Curve memberikan informasi bahwa semakin lama 

seseorang bekerja pada satu jenis pekerjaan yang sama, maka keterampilannya 

akan semakin meningkat dan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan satu unit pekerjaan tertentu. Dengan adanya peningkatan 

pengalaman kerja maka terjadinya kesalahan akan berkurang, meningkatnya 

kualitas metode kerja, penggunaan peralatan yang lebih baik, produk yang 
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dihasilkan lebih baik dari sebelumnya dan tentunya lebih efektif dalam 

memaanfaatkan waktu (Maarif dan Tanjung, 2003). 

6. Ukuran besar proyek. 

Semakin besar ukuran proyek, maka produktifitas pekerja akan cenderung 

menurun. 

7. Kepadatan tenaga kerja. 

Yaitu jumlah luas tempat kerja bagi setiap tenaga kerja. Semakin tinggi 

jumlah pekerja per area atau semakin turunnya luas area per pekerja, maka 

kegiatan per area akan semakin sibuk, atau dengan kata lain kelancaran 

pekerjaan akan terganggu dan mengakibatkan penurunan produktifitas. 

Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan kepadatan tenaga kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Grafik Kepadatan Tenaga Kerja – Produktifitas 

(Sumber: Soeharto, 1997) 

 

 

 



10 
 

2.3 STANDAR KOMPETENSI KERJA 

Berdasarkan UU No. 18/1999 Tentang Jasa Konstruksi, pada BAB III 

Pasal 8 dan 9 disebutkan bahwa tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi harus memiliki sertifikat 

keahlian dan atau keterampilan kerja.  

Dari data yang dimiliki oleh Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan 

Konstruksi (Pusbin KPK) Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya 

Manusia (BPKSDM), pada tahun 2008 diketahui bahwa dari jumlah 4,9 juta 

tenaga kerja konstruksi baru 3% yang telah disertifikasi. Kondisi seperti ini 

menunjukkan bahwa pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga kerja 

berkualitas masih kurang. Sertifikasi diupayakan agar pelaksanaan konstruksi 

dapat mengalami peningkatan yang terus-menerus  termasuk dalam menghasilkan 

mutu konstruksi yang terbaik serta memberi bekal kepada tenaga kerja lokal 

terhadap ketatnya persaingan yang datang dari tenaga kerja asing. Selain itu, 

kepemilikan sertifikat akan mampu meningkatkan nilai jual SDM konstruksi di 

lapangan kerja (http://bpksdm.pu.go.id/database/pusbinkpk, 2008). 

Sedangkan menurut data dari Asosiasi Tenaga Ahli Konstruksi Indonesia, 

pada tahun 2007 sekitar 90% dari 4 juta tenaga konstruksi di Indonesia sulit untuk 

mendapatkan sertifikasi kompetensi ahli maupun terampil  karena terbentur syarat 

pendidikan formal. Salah satu syarat untuk mendapatkan Sertifikat Kompetensi 

Ahli (SKA) atau Sertifikat Kompetensi Terampil (SKT) yaitu harus berpendidikan 

formal serendah-rendahnya lulusan STM atau sederajat. Persyaratan ini sangat 

sulit untuk dipenuhi bagi sebagian besar tenaga kerja konstruksi, sedangkan 

menurut BPKSDM 90% pekerja konstruksi di Indonesia tidak memiliki ijasah 

formal hingga STM. Sebagian besar hanya dibekali ijasah SD dan SMP, bahkan 

ada yang tidak tamat SD (http://www.ataki.org, 2008). 

Peningkatan kompetensi kerja sangat mutlak dibutuhkan untuk 

meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki perusahaan, yang juga akan 

meningkatkan kualitas perusahaan jasa konstruksi. Kompetensi kerja adalah 

kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek spesifik pengetahuan, 
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keterampilan dan sikap kerja yang diterapkan untuk mewujudkan standar kinerja 

yang dipersyaratkan ditempat kerja (http://bpksdm.pu.go.id/database/skkni, 2010).  

Kompetensi tenaga kerja konstruksi Indonesia telah dibakukan ke dalam 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), yaitu rumusan 

kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau 

keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat 

jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(http://bpksdm.pu.go.id/database/skkni, 2010). 

Di dalam SKKNI, kompetensi tenaga kerja Indonesia telah 

diklasifikasikan berdasarkan fungsi kerjanya masing-masing. Klasifikasi tenaga 

kerja jasa konstruksi adalah penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja 

orang perorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau 

kefungsian dalam hal ini terdiri dari profesi perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan pekerjaan konstruksi (http://bpksdm.pu.go.id/database/skkni, 2010). 

Dalam hal peningkatan kemampuan dan keterampilan tenaga kerja 

konstruksi, BPKSDM sebagai badan di bawah Kementrian Pekerjaan Umum 

berkewajiban dalam rangka mengadakan pelatihan berbasis kompetensi kerja. 

Pelatihan berbasis kompetensi kerja adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan 

pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat 

kerja (http://bpksdm.pu.go.id/database/skkni, 2010). 

 
2.4 BENTUK-BENTUK  KEJADIAN WASTE  

Waste atau pemborosan adalah pergerakan pekerja yang tidak menambah 

nilai dan tidak diperlukan dalam suatu proses (Ohno, 1988 dalam Formoso dkk, 

2002). Waste dapat juga digambarkan sebagai segala aktifitas manusia yang 

menyerap sumberdaya dalam jumlah tertentu tetapi tidak menghasilkan nilai 

tambah, seperti kesalahan yang membutuhkan pembetulan, hasil produksi yang 

tidak diinginkan oleh pengguna, proses atau pengolahan yang tidak perlu, 

pergerakan tenaga kerja yang tidak berguna dan menunggu hasil akhir dari 
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kegiatan-kegiatan sebelumnya (Womack dan Jones, 1996 dalam Formoso dkk, 

2002). 

Menurut Formoso dkk (2002), kategori lain dari  waste dapat berupa 

kecelakaan, bekerja di bawah kondisi yang tidak optimal (Koskela, 2000), 

perencanaan produk yang tidak dibutuhkan oleh pengguna (Womack dan Jones, 

1996), penanaman modal yang tidak perlu (Monden, 1983) serta pengrusakan dan 

pencurian (Bossink dan Brouwers, 1998).  

Waste dalam bidang konstruksi dapat diartikan sebagai kehilangan atau 

kerugian berbagai sumberdaya, yaitu material, waktu (yang berkaitan dengan 

tenaga kerja dan peralatan) dan modal, yang diakibatkan oleh kegiatan-kegiatan 

yang membutuhkan biaya secara langsung maupun tidak langsung tetapi tidak 

menambah nilai kepada produk akhir bagi pihak pengguna jasa konstruksi 

(Formoso dkk, 2002). 

Waste dalam bidang konstruksi dan manufaktur dapat berupa penundaan 

waktu, kurangnya keamanan, pengerjaan ulang (rework), biaya yang berlebihan, 

perjalanan atau perpindahan yang tidak perlu, jarak yang jauh, ketidaktepatan 

dalam pemilihan metode kerja atau manajemen peralatan dan kemampuan 

bangunan yang buruk (Alarcón, 1993; Ishiwata, 1997; Koskela, 1992; Serpell, 

1995 dalam Lee dkk, 1999). 

Menurut Spivey (1974) dan Gavilan & Bernold (1994) dalam Faniran & 

Caban (2007) waste di dalam konstruksi dapat bersumber dari : 

‐ Kesalahan desain dan perinciannya. 

‐ Perubahan desain. 

‐ Kesalahan procurement (misalnya pemesanan yang berlebihan atau 

kekurangan). 

‐ Penanganan material yang tidak tepat (selama fabrikasi, pengepakan, pemuatan 

atau pengantaran). 

‐ Penyimpanan material yang tidak tepat. 

‐ Ketenagakerjaan yang buruk. 

‐ Cuaca yang tidak mendukung. 
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‐ Kecelakaan di lokasi kerja. 

‐ Potongan atau serpihan yang tersisa dari pemotongan material. 

‐ Waste yang disebabkan oleh pencurian atau kerusakan. 

‐ Kurangnya pengendalian material di lokasi dan manajemen waste. 

Gambaran umum dari kategori waste (Lee dkk, 1999) : 

1. Produk yang dihasilkan rusak atau tidak sempurna. 

2. Produksi yang berlebihan. 

3. Proses atau pengolahan yang tidak diperlukan. 

4. Pergerakan manusia (tenaga kerja) yang tidak perlu. 

5. Pergerakan material yang tidak perlu. 

6. Menunggu. 

7. Barang-barang atau material yang menunggu untuk pengolahan atau 

pemakaian selanjutnya. 

8. Merencanakan sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan. 

Kejadian waste di bidang konstruksi tidak hanya disebabkan oleh material, 

namun juga sangat dipengaruhi oleh produktifitas tenaga kerja. Penelitian 

sebelumnya mengemukakan bahwa sumber utama menurunnya produktifitas di 

bidang konstruksi dalam satu dekade belakangan disebabkan oleh menurunnya 

tingkat keahlian para pekerja (Allen, 1985 dalam Mojahed & Aghazadeh, 2008). 

Kerugian ekonomi yang disebabkan oleh waste material relatif lebih kecil 

dibandingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketidakefisienan tenaga 

kerja (Taylor, 1913 dalam Formoso dkk, 2002). 

Untuk mempermudah dalam penyajiannya, untuk selanjutnya waste of 

time dapat disingkat menjadi waste. Dalam kajian ini waste terbagi menjadi tiga 

bagian besar yaitu waste material/peralatan, waste teknis dan waste perilaku, di 

mana masing-masing jenis waste tersebut dapat diperinci sebagai berikut. 

a. Waste material/peralatan, yaitu waste yang disebabkan oleh ketidaksiapan atau 

keterbatasan peralatan dan material di lokasi kerja. 

1. Kerusakan alat, waktu tukang dapat terbuang untuk memperbaiki alat. 
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2. Keterbatasan alat, waktu tukang dapat terbuang untuk mencari atau 

meminjam alat. 

3. Material belum datang, waktu  tukang dapat terbuang untuk menunggu 

atau mengambil sendiri material. 

4. Material tidak sesuai spesifikasi, akibatnya material diganti dengan yang 

lain. 

b. Waste teknis, yaitu waste yang disebabkan oleh ketidakcakapan tukang dalam 

melakukan suatu jenis pekerjaan. 

1. Rework, yaitu tukang mengulangi lagi pekerjaannya karena ada suatu 

kesalahan dalam pelaksanaannya. 

2. Kekeliuran penggunaan material atau peralatan, yaitu ketidakmampuan 

tukang dalam menggunakan material dan peralatan. 

c. Waste perilaku, yaitu waste yang disebabkan oleh tingkah laku tukang yang 

seharusnya tidak dilakukan selama bekerja. 

1. Waktu mulai kerja tidak tepat waktu. 

2. Kehilangan waktu akibat terjadinya kecelakaan kerja. 

3. Menunggu pekerjaan orang lain, dapat terjadi akibat dari keterbatasan 

ruang gerak ataupun melakukan pekerjaan yang didahului oleh pekerjaan 

lainnya. 

4. Menyelesaikan pekerjaan orang lain, misalnya tukang kayu membantu 

pekerjaan tukang besi. 

5. Memperpanjang waktu istirahat siang, dengan cara memulai istirahat 

sebelum waktunya atau menyudahi istirahat melebihi waktu yang 

seharusnya atau dapat pula kedua-duanya. 

6. Melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan selama bekerja, 

misalnya bersantai-santai, tidur, pergi ke warung dan lain-lain. 

7. Menyudahi pekerjaan sebelum waktunya selesai kerja. 
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2.5 BESARNYA KERUGIAN AKIBAT WASTE  

Kejadian waste pada suatu proyek konstruksi dapat disebabkan oleh tidak 

produktifnya tenaga kerja, sehingga dapat mengakibatkan kerugian bahkan 

kegagalan konstruksi. Secara tidak langsung kejadian waste dapat menambah 

jangka waktu pengerjaan dan pembiayaan. Misalnya pekerjaan berulang (rework), 

akibat kesalahan berulang mengakibatkan keterlambatan dalam waktu 

pelaksanaan, selain itu produk yang dihasilkan dari kesalahan pengerjaan akan 

terbuang sia-sia dan tidak bermanfaat (biaya tak terduga). 

Teori yang digunakan untuk menghindari waste yaitu melakukan 

pengendalian waktu dan biaya, di mana hal tersebut merupakan salah satu syarat 

suatu proyek dikatakan berhasil. Untuk menganalisa pengendalian waktu kita 

dapat menggunakan Metode Optimasi, sedangkan untuk analisa pengendalian 

biaya, kita dapat menggunakan Metode SNI, yang mana dapat menganalisa semua 

biaya yang harus dikeluarkan dalam suatu proyek berdasarkan semua faktor yang 

ada (Duhita, 2001). 

 

2.6 MEMINIMALISASI KEJADIAN WASTE  

Master schedule merupakan salah satu alat yang efektif untuk melakukan 

pengontrolan terhadap penjadwalan tenaga kerja. Ini adalah salah satu upaya yang 

seharusnya ada pada setiap perusahaan konstruksi yang sedang melaksanakan 

proyek. Efisiensi tenaga kerja dan keuangan proyek menjadi terkontrol dan 

maksimal penggunaannya.  

Selain  master schedule, penjadwalan  tenaga kerja dalam proyek yang 

cukup besar sangat penting karena dapat memberikan hasil kerja serta efisiensi 

keuangan yang maksimal. Dalam mengatur jumlah alokasi tenaga kerja sepanjang 

durasi proyek diusahakan agar fluktuasinya tidak terlalu berlebihan dan cenderung 

berbentuk kurva distribusi normal. Harus dipertimbangkan pula kebutuhan 

maksimal per hari, per minggu atau perbulan agar persediaan tenaga kerja tidak 

melampaui kemampuan perusahaan (Husen, 2009). 
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Berikut ini adalah grafik yang menunjukkan tingkat kebutuhan tenaga 

kerja pada proyek. Pada awal proyek, jumlah tenaga kerja sedikit, kemudian 

jumlahnya akan naik terus-menerus sesuai dengan jumlah volume pekerjaan, dan 

turun menjelang akhir proyek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Tingkat Kebutuhan Tenaga Kerja pada Proyek 

Perencanaan sistem manajemen lingkungan juga menjadi sangat penting, 

yang dikenal dengan 5 R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin)., yang merupakan 

cara tentang bagaimana seseorang memperlakukan tempat kerjanya secara benar. 

Bila tempat kerja tertata rapi, bersih dan tertib, maka kemudahan bekerja 

perorangan dapat diciptakan, dan dengan demikian 4 bidang sasaran pokok 

industri, yaitu efisiensi, produktifitas, kualitas dan keselamatan kerja dapat lebih 

mudah dicapai (Dwitama, 2006). 

Awal 
 proyek 

Pertengahan
 proyek 

Akhir
proyek 
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 Rincian teknis pelaksanaan 5R adalah sebagai berikut (Dwitama, 2006): 

1. Ringkas, yaitu memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan 

menyingkirkan yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Mengetahui benda 

mana yang tidak digunakan, mana yang akan disimpan, serta bagaimana cara 

menyimpan supaya dapat mudah diakses akan sangat berguna bagi sebuah 

perusahaan atau suatu proyek konstruksi. 

2. Rapi, yaitu menyimpan barang sesuai dengan tempatnya. Kerapian adalah 

segala sesuatu mengenai seberapa cepat kita meletakkan barang dan 

mendapatkannya kembali pada saat diperlukan dengan mudah. Suatu proyek 

konstruksi tidak boleh asal-asalan dalam memutuskan di mana benda-benda, 

peralatan  atau material harus diletakkan untuk mempercepat waktu untuk 

memperoleh barang tersebut. 

3. Resik, yaitu membersihkan tempat atau lingkungan kerja, mesin atau peralatan 

dan barang-barang agar tidak berdebu atau kotor. Kebersihan harus 

dilaksanakan dan dibiasakan oleh setiap orang dalam suatu organisasi, begitu 

pula pada proyek konstruksi. 

4. Rawat, yaitu mempertahankan hasil yang telah dicapai pada hasil yang sudah 

maksimal sebelumnya dengan membakukannya (standarisasi). Misalnya 

menetapkan standar kebersihan, penempatan material atau peralatan dan 

penataan area kerja. 

5. Rajin, yaitu terciptanya kebiasaan pribadi karyawan atau pekerja untuk 

menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai. Rajin di tempat kerja 

berarti pengembangan kebiasaan positif di tempat kerja. Apa yang sudah baik 

harus selalu dalam keadaan prima setiap saat. Misalnya dengan cara 

meningkatkan komunikasi di area kerja dan adanya kesempatan belajar. 

Selain itu dapat pula dilakukan perencanaan dengan menerapkan 

konsep ergonomis. Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang memanfaatkan 

informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia 

dalam rangka membuat sistem kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat dan 

efisien. Atau dengan kata lain, ergonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari 

tentang hubungan kenyamanan dan efektivitas sebuah alat kerja dengan 
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manusia sebagai pemakainya. Menurut ilmu ergonomi, secara teknis 

seseorang akan bekerja lebih maksimal (efisien dan efektif) apabila bekerja 

dalam kondisi yang nyaman (Hendrik, 1997). 

Ergonomi dan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) merupakan dua 

hal yang tidak dapat dipisahkan.Keduanya mengarah kepada tujuan yang sama 

yakni peningkatan kualitas kehidupan kerja. Aspek kualitas kehidupan kerja 

merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi rasa kepercayaan 

dan rasa kepemilikan pekerja kepada perusahaan serta kecintaan terhadap 

pekerjaan, yang berujung kepada produktifitas dan kualitas kerja. Pencapaian 

kinerja manajemen K3 sangat tergantung kepada sejauh mana faktor ergonomi 

telah terperhatikan di suatu perusahaan (Hendrik, 1997). 

Kondisi berikut menunjukkan beberapa tanda-tanda suatu sistem kerja 

yang tidak ergonomis (Hendrik 1997) : 

• Hasil kerja (kualitas dan kuantitas) yang tidak memuaskan. 

• Sering terjadi kecelakaan kerja atau kejadian yang hampir berupa 

kecelakaan. 

• Pekerja sering melakukan kesalahan. 

• Alat kerja atau mesin yang tidak sesuai dengan karakteristik fisik pekerja. 

• Pekerja terlalu cepat lelah dan butuh istirahat yang panjang. 

• Lingkungan kerja yang tidak teratur, bising, pengap, atau redup. 

• Pekerja mengeluhkan beban kerja yang berlebihan 

• Komitmen kerja yang rendah. 

• Rendahnya partisipasi pekerja dalam sistem sumbang saran atau hilangnya 

sikap kepedulian terhadap pekerjaan. 

 

 

 

 


