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Bab 1 

PENDAHULUAN  

 

9.1  Deskripsi Singkat  

Pengukuran kerja adalah suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh 

seorang operator yang memiliki kemampuan rata-rata dan terlatih baik dalam melaksanakan 

sebuah kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo kerja yang normal. Tujuan pokok dari aktivitas 

ini, berkaitan erat dengan usaha menetapkan waktu standar. 

 

9.2  Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa mampu mengetahui dasar-dasar Analisa & Pengukuran Kerja. 

 

9.3  Penyajian  

Pengukuran kerja adalah suatu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik 

untuk mendapatkan suatu rancangan sistem kerja yang terbaik. Ilmu ini merupakan salah satu 

ilmu didalam disiplin teknik industri, bahkan dilihat dari sejarahnya, pengukurankerja 

merupakan cikal bakal disiplin ini. 

Dalam penerapannya, pengukuran kerja akan berinteraksi dengan berbagai ilmu lain 

didalam disiplin teknik industri untuk secara bersamaan mencapai keadaan optimal dari suatu 

sistem produksi dalam arti kata yang luas, yaitu sistem yang terdiri dari komponen-komponen 

manusia, bahan, mesin, peralatan, dan uang. Sebagai suatu ilmu, pengukuran kerja mempunyai 

kerangka sendiri dengan bagian-bagiannya yang secara bersama-sama terpadu untuk mencapai 

tujuan diatas. 

Pengukuran kerja ini dikembangkan oleh F.W. Taylor dan F.B. Gilbreth. Berdasarkan 

penelitian dari F.W. Taylor dan F.B. Gilbreth, walaupun penelitian tersebut  tidak dilakukan 

secara bersama-sama, yang dikemudian hari dikenal sebagai suatu kesatuan dan dikenal 

sebagai Perancangan Kerja atau Methods Engineering. Perancangan ini dilakukan dengan 

memperhatikan aspek-aspek teknologi, psikologis, dan sosiologis kerja sehingga diperoleh 

sistem kerja yang lebih sesuai dengan kemampuan serta keterbatasan manusia. 

 

 



Pengembangan teknik tata cara kerja berdasarkan teori F.W. Taylor dan F.B. Gilbreth. 

a. F.W. Taylor (1981) 

Memperhatikan para pekerja dan menilai mereka tidak berprestasi maksimal. Taylor 

menggunakan jam henti (stopwatch) untuk melakukan pengukuan waktunya. 

Pengukuran waktu ini dikembangkan terus sampai dikenal istilah waktu baku/standar 

untuk suatu pekerjaan. Penentuan aktu bagi suatu pekerjaan sangat penting bagi sistem 

produksi: upah perangsang, penjadwalan kerja dan mesin, pengaturan tata letak pabrik. 

b. Frank B. Gilbreth 

Melakukan penelitian terhadap gerakan-gerakan kerja dan membaginya menjadi 

sejumlah elemen-elemen gerakan.Misalnya gerakan tangan mengambil sebuah gelas 

diurai menjadi elemen-elemen menjangkau, memegang, dan mengangkat. Bersama 

istrinya, Lilian yang juga seorang psikolog, keduanya mengembangkan serangkaian 

prinsip Pengukuran kerja yang dikenal dengan Ekonomi Gerakan. 

Tujuannya untuk menghasilkan suatu sistem kerja yang terancang secara baik, sehingga 

memudahkan dan menyamankan gerakan-gerakan kerja untuk menghindari atau melambatkan 

datangnya kelelahan (fatique). 

Pada proses produksi, perancangan stasiun kerja dan metode kerja bukan hal mudah. 

Kesalahan dalam perancangan maupun metode kerja akan berdampak buruk pada proses secara 

keseluruhan. Analisa dan evaluasi perancangan harus dilakukan secara terus menerus untuk 

mendapatkan metode terbaik. 

Pengukuran kerja adalah suatu aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh 

seorang operator yang memiliki skill rata-rata dan terlatih baik dalam melaksanakan sebuah 

kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo kerja yang normal. Tujuan pokok dari aktivitas ini, 

berkaitan erat dengan usaha menetapkan waktu standar. Secara historis  dijumpai dua macam 

pendekatan didalam menentukan waktu standar ini,yaitu pendekatan dari bawah ke atas 

(bottom-up) dan pendekatan dari atas ke bawah (top-down). 

Pendekatan bottom-up dimulai dengan mengukur waktu dasar (basic time) dari suatu 

elemen kerja, kemudian menyesuaikannya dengan tempo kerja (rating performance) dan 

menambahkannya dengan kelonggaran-kelonggaran waktu (allowance time) seperti halnya 

kelonggaran waktu untuk melepas lelah, kebutuhan personal, dan antisipasi terhadap delays. 

Pendekatan dari atas kebawah (top-down) banyak digunakan dalam berbagai kontrak dengan 

para pekerja, dimana waktu standar adalah waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dengan 



kualifikasi tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan yang bekerja dalam kondisi biasa, 

digunakan untuk menentukan besarnya jumlah insentif yang harus dibayar pada pekerja diatas 

upah dasarnya. Apapun definisi yang digunakan, pendekatan yang dipakai untuk menghitung 

waktu standar biasanya adalah pendekatan bottom-up. Untuk menjelaskan prosedur penentuan 

waktu standar dengan pendekatan bottom-up maka terlebih dulu perlu dipahami beberapa 

definisi sebagai berikut: 

a. Waktu normal (normal time), yaitu waktu rata-rata yang dibutuhkan operator terlatih 

untuk melakukan suatu pekerjaan dalam kondisi kerja biasa dan bekerja dalam kecepatan 

normal, dalam hal ini tidak termasuk waktu longgar untuk kebutuhan pribadi dan waktu 

tunggu yang mungkin akan sangat penting jika pekerjaan tersebut dilakukan selama 8 

jam 

b. Kecepatan normal (normal race), yaitu rata-rata kecepatan operator yang terlatih dan 

bekerja secara bersungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan selama 8 jam dalam satu 

hari. 

c. Waktu aktual (actual time), yaitu waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja untuk 

melakukan suatu pekerjaan yang didapatkan secara langsung dari hasil pengamatan. 

d. Kelonggaran (allowance time), yaitu sejumlah waktu yang ditambahkan dalam waktu 

normal untuk memenuhi kebutuhan pribadi, waktu-waktu tunggu yang tak dapat 

dihindari, dan kelelahan. 

Penelitian dan analisa kerja pada dasarnya akan memusatkan perhatiannya pada 

bagaimana suatu kegiatan akan bisa diselesaikan secara efisien. Disini suatu kegiatan akan 

diselesaikan secara efisien apabila waktu penyelesaiannya berlangsung paling singkat. Untuk 

menghitung waktu standar penyelesaian suatu kegiatan, maka diperlukan aktivitas pengukuran 

kerja (work measurement atau time study). Pengukuran waktu kerja akan menghasilkan waktu 

atau output standard yang mana hal tersebut kemudian bermanfaat untuk : 

a. Man power planning 

b. Estimasi biaya-biaya untuk upah pekerja 

c. Penjadwalan produksi dan penganggaran 

d. Perencanaan sistem pemberian bonus dan insentif bagi pekerjayang berprestasi. 

Waktu standar secara definitif dinyatakan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh seorang 

pekerja yang memiliki tingkat kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 



Waktu standar tersebut sudah mencakup kelonggaran waktu yang diberikan dengan 

memperhatikan situasi dan kondisi yang harus diselesaikan. 

Ada beberapa macam cara untuk mengukur dan menetapkan waktu standar. Dalam 

beberapa kasus seringkali industri hanya sekedar membuat estimasi waktu dengan berdasar 

pengalaman historis. Umumnya penetapan waktu standar dilaksanakan dengan cara 

pengukuran kerja seperti : 

a. Stopwatch time study 

b. Work sampling 

c. Standard data 

d. Predetermined motion time system 

Stopwatch time study dan work sampling adalah cara pengukuran kerja secara langsung. 

Keduanya umum diaplikasikan guna menetapkan wktu standar ataupun mengukur kondisi 

kerja yang tidak produktif. 

Pengukuran kerja dengan menggunakan direct stop-watch time study 

  Dalam konteks pengukuran kerja, metoda direct stop-watch time study merupakan 

teknik pengukuran kerja dengan menggunakn stop-watch sebagi alat pengukur waktu yang 

ditunjukkan dalam penyelesaian suatu aktifitas yang diamati (actual time). Waktu yang 

berhasil diukur dan dicatat kemudian kemudian dimodifikasikan dengan mempertimbangkan 

tempo kerja operator dan menambahkannya dengan allowance. 

Untuk kelancaran kegiatan pengukuran dan analisis nantinya, maka selain stop-watch 

sebagai timing device diperlukan time study form untuk mencatat data waktu yang diukur 

tersebut. Selain mencatat waktu juga harus mencatat segala informasi yang berkaitan dengan 

aktifitas yang diukur tersebut seperti sketsa gambar layout area kerja, kondisi kerja (kecepatan 

kerja mesin, gambar produk, nama operator, dan lain-lain) dan deskripsi yang berkaitan dengan 

elemental breakdown. Pengukuran dan pencatatan biasanya menggunakan metode kontinyu 

(stopwatch tidak perlu dihentikan setiap kali elemen atau siklus kerja selesai diukur). Kegiatan 

kerja yang akan diukur terlebih dulu harus dibagi-bagi ke dalam elemen-elemen kerja secara 

detail. Dengan mengamati kegiatan yang akan diukur, kemudian pengukuran waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesikan setiap elemen kerja tersebut diukur dan dicatat. Waktu yang 

terbaca dari stopwatch (yang bergerak secara kontinyu) kemudian dicatat dalam kolom 

”record”(R). Untuk setiap elemen kerja dari setiap siklus kerja yang dicatat tersebut maka 



dilaksanakan kalkulasi pada saat akhir studi. Waktu yang sebenarnya untuk setiap elemen kerja 

ini kemudian dicatat dalam kolom ”Time”(T). 

Pengukuran Kerja dengan Metode Work Sampling 

 Work sampling adalah suatu aktifitas pengukuran kerja untuk mengestimasikan 

proporsi waktu yang hilang (idle/delay) selama siklus kerja berlangsung atau untuk melihat 

proporsi kegiatan tidak produktif yang terjadi (ratio delay study). Pengamatan dilaksanakan 

secara random selama siklus kerja berlangsung untuk beberapa saat tertentu. Sebagai contoh 

aktivitas ini sering kali ddiaplikasikan guna mengestimasikan jumlah waktu yang diperlukan 

atau harus dialokasikan guna memberi kelonggaran waktu (allowance) untuk personal needs, 

melepas lelah ataupun unavoidable delays. 

Pengamatan dilakukan dengan menggunakan metoda sampling sepanjang hari kerja 

selama beberapa periode waktu kerja. Pengamatan dilaksanakan secara random (untuk ini 

aplikasi dari tabelangka random bisa dikerjakan) dan hasil pengamatan dicatat untuk dievaluasi 

kemudian. Berikut sampel dari angka random yang bisa diperoleh dari tabel angka random 

dapat ditunjukkan guna menetapkan waktu kapan sebuah pengamatan harus dilakukan. 

Disini ketelitian data yang diperoleh akan sangat tergantung pada banyaknya pengamatan 

yang dilakukan. Semakin besar jumlah pengamatan yang dilakukan maka akan semakin teliti 

hasil yang diperoleh. 

Untuk menentukan jumlah pengamatan yang seharusnya dilaksanakan dalam metode 

sampling kerja maka hal ini agak berbeda formulasinya dengan perhitungan untuk metode 

Stopwatch Time Study, dimana data pengamatan diperoleh dari kegiiatan kerja yang siklusnya 

berlangsung secara berulang-ulang (repetitive works); maka dalam metode work sampling data 

pengamatan diperoleh dari kegiatan kerja yang siklusnya berlangsung secara acak (random). 

Untuk ini berlaku hukum probabilitas, dimana data pengamatan akan mengikuti distribusi 

binominal dan jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan. 

9.4  Penutup 

1.4.1 Bahan Tugas dan Diskusi 

1 . Jelaskan secara singkat perkembangan ilmu analisa dan pengukuran kerja. 

2 . Apa yang dimaksud dengan pengukuran kerja? 

3 . Apakah tujuan dilakukannya pengukuran kerja? 

4 . Jelaskan cara-cara melakukan pengukuran kerja. 
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9.6  Senarai 

1 . Pengukuran kerja adalah suatu ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik 

untuk mendapatkan suatu rancangan sistem kerja yang terbaik. 

2 . Tujuan Analisa dan pengukuran kerja (APK) adalah menghasilkan suatu sistem kerja 

yang ENASE yaitu efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien. Maksud dari tujuan ini 

adalah bahwa dengan diterapkannya APK diharapkan sistem kerja yang dirancang 

mampu menghasilkan output sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, nyaman, aman, dan 

sehat bagi pekerja dan orang-orang yang berada di sekitar lingkungan tempat kerja itu 

berlangsung, serta efisien dalam arti bahwa biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan 

suatu pekerjaan tertentu kecil nilainya dibanding dengan output yang dihasilkan. 

3 . Efektif adalah perbandingan antara input dan output dalam berbagai aktivitas kegiatan 

samapi dengan pencapaian tujuan terpenuhi yang bisa dilihat dari banyaknya kuantitas 

dan kualitas hasil kerja, maupun batas waktu yang ditargetkan sebelumnya. 

4 . Efisien adalah pencapaian target dengan menggunakan input (biaya) yang sama untuk 

menghasilkan output (hasil) yang lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2 

PRODUKTIVITAS KERJA 

 

2.1  Deskripsi Singkat  

Produktivitas kerja merupakan tolak ukur keberhasilan perusahaan dalam menjalankan 

produksinya dengan se-efisien dan se-efektif mungkin. Semakin tinggi tingkat 

produktivitasnya, semakin tinggi pula efisiensi kerja dalam produksi. 

 

2.2  Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa mampu dan memahami definisi, maksud dan  tujuan produktivitas kerja, cara 

pengukuran serta hubungan antara produktivitas dan kualitas hasil kerja serta faktor-faktor 

yang mempengaruhi usaha peningkatan produktivitas. 

 

2.3  Penyajian  

 

2.3.1  Pengantar  

Dalam bekerja seseorang dituntut untuk menghasilkan suatu hasil pekerjaan yang 

maksimal, dengan kata lain seseorang harus dituntut produktivitas. Produktivitas menekankan 

pada hasil yang maksimal dan sekaligus pada prosedur atau cara memperolehnya, yaitu hasil 

maksimal yang dicapai harus dengan pengorbanan atau resiko yang relatif kecil. Produktivitas 

berasal dari Bahasa Inggris yaitu product, yang kemudian berkembang menjadi 

kata productiveyang berarti menghasilkan. Kata productive dalam Bahasa Indonesia menjadi 

produktivitas yang berarti kekuatan atau kemampuan menghasilkan sesuatu. 

Produktivitas mengandung pandangan hidup dan sikap mental yang selalu berusaha 

untuk meningkatkan mutu kehidupan. Keadaan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan mutu 

kehidupan besok harus lebih baik dari hari ini. Pandangan hidup dan sikap mental yang 

demikian akan mendorong manusia untuk tidak cepat merasa puas dan akan terus 

meningkatkan kemampuan kerjanya. 

 

 

 

 



2.3.2  Definisi Produktivitas 

Menurut J. Ravianto, produktivitas adalah suatu konsep yang menunjang adanya 

keterkaitan hasil kerja dengan sesuatu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dari tenaga 

kerja. 

Menurut Marvin E Mundel, yang dipublisir oleh The Asian Productivity Organization 

(APO) produktivitas didefinisikan sebagai berikut: Produktivitas adalah rasio keluaran yang 

menghasilkan untuk penggunaan di luar organisasi, yang memperbolehkan untuk berbagai 

macam produk dibagi oleh sumber-sumber yang digunakan, semuanya dibagi oleh suatu rasio 

yang sama dari periode dasar. 

Menurut Paul Mali definisi produktivitas adalah sebagai berikut: Produktivitas adalah 

ukuran yang menyatakan seberapa hemat sumber daya yang digunakan di dalam organisasi 

untuk memperoleh sekumpulan hasil. 

Dewan Produktivitas Nasional mendefinisikan produktivitas dalam beberapa segi, yaitu: 

a. Secara fisiologi / psikologis. Produktivitas merupakan sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari 

esok harus lebih baik dari hari ini. 

b. Secara ekonomis. Produktivitas merupakan usahan memperoleh hasil (output) sebesar-

besarnya dengan pengorbanan sumber daya (input) yang sekecil-kecilnya. 

c. Secara teknis. Produktivitas diformulasikan sebagai rasio output terhadap input. 

 

David J. Sumanth mendefinisikan produktivitas sebagai berikut: Total produktivitas 

adalah perbandingan antara output tangible dengan input tangible. 

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa produktivitas adalah suatu 

perbandingan antara keluaran / output dengan masukan / input. Produktivitas akan semakin 

baik jika output semakin tinggi sedangkan input semakin kecil. Dalam kerja maka produktivitas 

tinggi tercapai bila output kerja tinggi dan input kerja rendah. 

 

2.3.3  Manfaat Pengukuran Produktivitas 

Manfaat pengukuran produktivitas untuk organisasi atau perusahaan seperti di 

kemukakan oleh David J. Summanth adalah sebagai berikut :   

1. Perusahaan dapat menilai efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan 

barang dan jasa. 



2. Pengukuran produktivitas berguna untuk perencanaan sumber daya, baik untuk 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

3. Usaha pengukuran tingkat produktivitas dapat dipakai untuk menyusun kembali 

tujuan ekonomi dan non ekonomi perusahaan.  

4. Hasil pengukuran tingkat produktivitas dapat digunakan untuk merencanakan 

target tingkat produktivitas dimasa yang akan datang. 

5. Strategi untuk meningkatkan produktivitas dapat ditentukan berdasarkan perbedaan 

antara tingkat produktivitas yang direncanakan dan tingkat produktivitas yang 

diukur. 

6. Pengukuran produktivitas dapat dipakai untuk membandingkan prestasi kerja 

manajemen dalam perusahaan yang sejenis, baik disektor industri maupun disektor 

nasional. 

7. Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari pengukuran produktivitas 

dipergunakan dalam perencanaan tingkat keuntungan perusahaan.  

 

2.3.4  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Kerja 

Menurut Ravianto (1995:91), faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja 

adalah sebagai berikut : 

1. Pendidikan, baik formal maupun informal, akan mendorong karyawan bertindak 

produktif. 

2. Keterampilan dalam bekerja dan memakai fasilitas kerja dengan baik. 

3. Disiplin kerja, yaitu sikap patuh, taat, dan sadar pada peraturan lembaga atau organisasi 

4. Sikap dan etika kerja, yang menjadi pedoman dan pola perilaku karyawan agar bersikap 

produktif dan mengerahkan kemampuan. 

5. Motivasi, yaitu dorongan kehendak yang mempengaruhi perilaku karyawanuntuk 

meningkatkan produktivitas kerjanya. 

6. Gizi dan kesehatan yang baik dan akan meningkatkan semangat kerja karyawan. 

7. Tingkat penghasilan yang sesuai akan menimbulkan konsentrasi dan kemampuan yang 

dimiliki karyawan. 

8. Jaminan sosial dapat meningkatkan pengabdian dan semangat kerja karyawan. 

9. Lingkungan kerja yang baik bagi kenyamanan bekerja 



10. Kemajuan dan ketepatan teknologi menyebabkan penyelesaian proses produksi tepat 

waktu, jumlah produksi lebih banyak dan bermutu, serta memperkecil pemborosan bahan 

sisa. 

11. Sarana produksi. 

12. Manajemen, yaitu sistem yang diterapkan atasan untuk mengelola dan mengendalikan 

bawahannya, sehingga mendorong bawahan bertindak produktif. 

13. Kesempatan untuk berprestasi akan memberi dorongan psikologis untuk meningkatkan 

dedikasi serta pemanfaatan potensi yang dimilikinya. 

 

2.3.5  ProduktivitasTenaga Kerja dan Cara Pengukurannya 

Produktivitas  tenaga kerja ditunjukkan sebagai rasio dari jumlah keluaran yang 

dihasilkan per total tenaga kerja yang jam manusia (man-hours), yaitu jam kerja yang dipakai 

untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Metode yang digunakan untuk mengukur 

produktivitas tenaga kerja adalah metode pengukuran waktu tenaga kerja (jam, hari atau tahun). 

Pengeluaran diubah ke dalam unit-unit pekerja yang biasanya diartikan sebagai jumlah kerja 

yang dapat dilakukan dalam satu jam oleh pekerja yang terpercaya yang bekerja menurut 

pelaksanaan standar. Karena hasil maupun masukan dapat dinyatakan dalam waktu, 

produktivitas tenaga kerja dapat dinyatakan sebagai suatu indeks yang sangat sederhana = Hasil 

dalam jam-jam yang standar : Masukan dalam jam-jam waktu. 

Untuk mengukur suatu produktivitas tenaga kerja dapat digunakan dua jenis ukuran jam 

kerja manusia, yakni jam-jam kerja yang harus dibayar dan jam-jam kerja yang dipergunakan 

untuk bekerja. Jam kerja yang harus dibayar meliputi semua jam-jam kerja yang harus dibayar, 

ditambah jam-jam yang tidak digunakan untuk bekerja namun harus dibayar, liburan, cuti, libur 

karena sakit, tugas luar dan sisa lainnya. Jadi bagi keperluan pengukuran umum produktivitas 

tenaga kerja kita memiliki unit-unit yang diperlukan, yakni: kuantitas hasil dan kuantitas 

penggunaan masukan tenaga kerja (Sinungan, 2003, p.24-25). 

Produktivitas secara umum dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Produktivitas = Output / input....................................................................................(2.1) 

 

 



Rumus untuk menghitung produktivitas kerja dalam produksi adalah sebagai berikut : 

Produktivitas  = (Output x Standard Time) / (Jumlah Tenaga Kerja x Waktu Kerja) x 100..........(2.2) 

Dengan keterangan sebagai berikut: 

a. Produktivitas, satuannya adalah persen (%) 

b. Output, satuannya adalah Unit (pcs) 

c. Standard Time, satuannya adalah menit (minutes) 

d. Jumlah Tenaga Kerja, satuannya adalah orang (person) 

e. Waktu Kerja, satuannya adalah menit (minutes) 

 

Berdasarkan rumus diatas, maka sangatlah jelas bahwa jika kita ingin meningkatkan 

produktivitas, maka langkah yang harus kita lakukan adalah: 

a. Meningkatkan jumlah output 

b. Mengurangi jumlah tenaga kerja, atau 

c. Meningkatkanjumlah tenaga kerja dan meningkatkan jumlah output, tetapi kenaikan 

output harus lebih besar dari penambahan jumlah tenaga kerja. 

 

Contoh Kasus  

Perusahaan A memiliki satu jalur Produksi yang memproduksi kalkulator, Standard Time (ST) 

yang telah diperhitungkan oleh para Product Designer adalah 10menit dalam menyelesaikan 

perakitan 1 (satu) unit Kalkulator. Pada proses produksinya, Perusahaan A memakai tenaga 

kerja sejumlah 23 orang, waktu kerja yang ditentukan oleh Pemerintah adalah 420 menit, 

jumlah output yang berhasil diproduksi pada hari yang bersangkutan adalah 1.000 unit. 

Berapakah produktivitas yang dicapai oleh jalur produksi kalkulator Perusahaan A? 

Penyelesaiannya : 

Diketahui : 

Standard Time (ST)  = 10 menit 

Jumlah Tenaga Kerja  = 23 orang 

Waktu Kerja    =  420 menit 

Output yang dihasilkan = 1,000 unit 

Ditanya :  Berapakah Produktivitasnya ? 

Jawab : 

Produktivitas(%) =(Output x Standard Time) / (Jumlah Tenaga Kerja x Waktu Kerja) x 100 

Produktivitas(%) = (1.000 unit x 10 menit) / (23 orang x 420 menit) x 100 



 

Produktivitas (%) = (10.000) / (9,660) x 100 

Produktivitas(%) =103,52% 

Jadi Produktivitas yang dicapai oleh Jalur Produksi Kalkulator Perusahaan A pada hari tersebut 

adalah 103,52%. 

 

2.3.6  Hubungan antara Kualitas dan Produktivitas  

Dalam kegiatan produksi, terdapat 2 hal penting yang paling sering dibicarakan. Kedua 

hal tersebut adalah kualitas dan produktivitas. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan 

kualitas dan Produktivitas? Apa hubungannya antara Kualitas dan Produktivitas? 

Kualitas (quality) atau mutu adalah tingkat baik atau buruknya suatu produk yang 

dihasilkan apakah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan  ataupun kesesuaiannya 

terhadap kebutuhan. Pada dasarnya standar kualitas akan berbeda-beda sesuai dengan 

kebutuhan dari pihak yang membutuhkannya. Kualitas tentunya bukan hanya pada produk atau 

barang, tetapi juga diaplikasikan pada sektor Jasa atau pelayanan. 

Produktivitas merupakan rasio atauperbandingan antara output (keluaran) dan input 

(masukan) dalam kegiatan menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Produktivitas pada 

dasarnya adalah mengukur efisiensi dari kegiatan produksi.  

Pada dasarnya, tujuan utama dari suatu perusahaan bisnis adalah untuk menghasilkan 

keuntungan ataupun profit yang sebanyak-banyaknya. Untuk meningkatkan keuntungan atau 

profit perusahaan, ide ataupun usulan yang paling sederhana dan paling pertama muncul adalah 

meningkatkan produktivitas. Hal ini tidak selalunya tepat. Berikut ini contoh atau gambaran 

mengapa meningkatkan produktivitas bukan suatu pilihan yang tepat pada kondisi tertentu. 

Perusahaan “X” adalah sebuah perusahaan manufacturing elektronika yang 

memproduksi DVD player, setiap harinya perusahaan tersebut berhasil menghasilkan output 

sebanyak 1000 unit dengan rata-rata tingkat kecacatan adalah 5%. Untuk meningkatkan profit, 

manajemen perusahaan kemudian memutuskan untuk meningkatkan produktivitas hingga 

10%, artinya setiap hari perusahaan harus menghasilkan 1100 unit. Keputusan meningkatkan 

produktivitas dengan menambahkan jumlah output produksi ini membuat karyawan 

perusahaannya tertekan (stress) dan ketakutan. Tetapi karena merupakan kebijakan dan 

instruksi dari manajemen, karyawan perusahaan tersebut tetap berusaha untuk memenuhinya. 



Akan tetapi, tingkat kerusakan (cacat) produk yang dihasilkan bertambah dari yang 

sebelumnya rata-rata 5% per hari menjadi rata-rata 12% per hari. Artinya, setiap hari terdapat 

132 unit yang cacat (rusak) dan produk baik yang siap dikirimkan ke customer (pelanggan) 

hanya 968 unit saja. Jumlah tersebut hanya sedikit lebih tinggi atau 18 unit lebih banyak dari 

kondisi sebelumnya (950 unit). Peningkatan produktivitas jika tidak diiringi dengan 

pengendalian proses dan peningkatan kualitas, tingkat kerusakan akan semakin tinggi sehingga 

hasilnya sering tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh manajemen perusahaan. 

Di sisi yang lain, peningkatan kualitas akan selalu dapat menghasilkan peningkatan 

dalam produktivitas. Sebagai contoh, perusahaan “Y” memproduksi 1000 unit DVD player 

per hari dengan rata-rata tingkat kecacatan adalah 5%. Artinya rata-rata setiap hari terdapat 50 

unit yang cacat dan 950 unit baik yang siap dikirimkan ke customer. Manajemen perusahaan 

tersebut selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas. Menurut pihak manajemen perusahaan 

“Y”, tingkat kecacatan yang mencapai  5% ini merupakan suatu biaya yang perlu dihindari. 

Apabila pengendalian proses dapat ditingkatkan, jumlah unit yang baik akan bertambah 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas yang akhirnya dapat menghasilkan keuntungan 

bagi perusahaannya. 

Untuk lebih jelas, berikut ini perhitungan berdasarkan contoh diatas : 

Perusahaan “X” 

 Sebelum permintaan untuk 

menaikkan produktivitas 10% 

Setelah permintaan untuk 

menaikkan produktivitas 10% 

Tingkat Kecacatan 5% 12% 

Jumlah yang diproduksi 1000 1100 

Jumlah cacat 50 132 

Jumlah yang baik 950 968 

 

 

 

 



Perusahaan “Y” 

 Sebelum Meningkatkan 

Kualitas 

Setelah Meningkatkan  

Kualitas 

Tingkat Kecacatan 5% 2% 

Jumlah yang diproduksi 1000 1000 

Jumlah cacat 50 20 

Jumlah yang baik 950 980 

 

Coba kita lihat perbedaan pada hasil dari perusahaan “X” dan perusahaan “Y”. 

Perusahaan “Y” yang berusaha untuk mengendalikan proses untuk meningkatkan kualitas 

produksi berhasil meningkatkan outputnya menjadi 980 unit sedangkan perusahaan “X” yang 

diperintahkan untuk menambahkan 10% produktivitas malah menghasilkan jumlah output baik 

yang lebih rendah daripada perusahaan “Y” yang meningkatkan kualitasnya.Contoh diatas 

hanya sebagai gambaran atau ilustrasi bagaimana peningkatan kualitas juga dapat 

mempengaruhi peningkatan produktivitas dalam kegiatan produksi. 

Manajemen perusahaan harus mampu menemukan cara untuk menyeimbangkan 

peningkatan kualitas dan produktivitas. Terlalu menekankan peningkatan produktivitas akan 

mengorbankan kualitas yang mungkin pada akhirnya juga akan menurunkan output produksi. 

Sedangkan terlalu menekankan peningkatan kualitas dengan mengorbankan produktivitas juga 

akan menimbulkan biaya operasional yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan 

produktivitas harus dilakukan secara bersamaan tanpa mengorbankan salah satunya. 

Dengan meningkatkan kualitas dan produktivitas secara bersamaan, perusahaan akan 

menikmati keuntungan seperti harga pokok produksi yang lebih rendah, mengurangi biaya 

pekerjaan ulang (rework cost), meningkatkan kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dan 

tentunya meraih profit yang lebih besar. 

 

 

 

 

 

 

 



2.4  Penutup 

2.4.1 Bahan Diskusi dan Tugas 

1. Apakah yang dimaksud dengan produktivitas pekerja? 

2. Apakah keuntungan yang diperoleh persusahaan dengan meningkatnya produktivitas?  

3. Mengapa peningkatan produktivitas penting baik bagi individu maupun perekonomian? 

 

2.5  Daftar Pustaka 
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2.6  Senarai 

1. Produktivitas adalah suatu perbandingan antara keluaran /output dengan masukan / input. 

2. Manfaat mengukur produktivitas diantaranya adalah: 

a. Hasil pengukuran tingkat produktivitas dapat digunakan untuk merencanakan 

target tingkat produktivitas dimasa yang akan datang. 

b. Pengukuran produktivitas dapat dipakai untuk membandingkan prestasi kerja 

manajemen dalam perusahaan yang sejenis, baik disektor industri maupun 

disektor nasional. 

c. Nilai-nilai produktivitas yang dihasilkan dari pengukuran produktivitas 

dipergunakan dalam perencanaan tingkat keuntungan perusahaan.  

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja antara lain: pendidikan, 

keterampilan, disiplin kerja, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat penghasilan, jaminan 

sosial, lingkungan kerja, teknologi dan sarana produksi. 

4. Kualitas adalah tingkat baik atau buruknya suatu produk yang dihasilkan apakah sesuai 

dengan spesifikasi yang telah ditentukan  ataupun kesesuaiannya terhadap kebutuhan. 

 

 



BAB 3 

PETA PETA KERJA 

 

3.1 Deskripsi Singkat 

Peta kerja merupakan alat komunikasi yang sistematis dan logis untuk menganalisis 

proses kerja dari tahap awal sampai akhir. Penggambaran peta kerja harus menggunakan simol-

simbol yang telah baku. Peta kerja memberi informasi tentang bahan baku produk, jumlah 

operator, aktivitas yang dilakukan serta waktu yang diperlukan untuk membuat satu siklus 

produk. 

 

3.2 Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa mampu memahami peta kerja guna menganalisa proses kerja keseluruhan 

dan setempat serta mampu melakukan penggambaran peta-peta kerja. 

 

3.3 Penyajian 

3.3.1  Pengantar Peta Kerja 

Peta kerja adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan 

jelas (pada umumnya kegiatan kerja produksi). Melalui peta kerja kita dapatmengetahuisecara 

lengkaptahapan atau kejadian yang dialami oleh suatu benda kerja dari mulai masuk ke pabrik 

(berbentuk bahan baku), kemudian menggambarkan semua langkah yang dialaminya, seperti 

transportasi, operasi, pemeriksaan dan perakitan, sampai akhirnya menjadi produk jadi, baik 

produk lengkap, atau bagian dari produk lengkap.      

Apabila  kita melakukan studi yang saksama terhadap suatu pekerjaan, maka pekerjaan 

kita dalam usaha untuk memperbaiki metode kerja dari suatu proses produksi akan lebih mudah 

dilaksanakan. Perbaikan yang mungkin dilakukan antara lain, menghilangkan operasi-operasi 

yang tidak perlu, menggabungkan suatu operasi dengan operasi lainnya, menemukan suatu 

urutan-urutan kerja, menentukan mesin yang lebih ekonomis, dan menghilangkan waktu 

menunggu antaroperasi. Pada dasarnya semua perbaikan tersebut ditujukan untuk mengurangi 

biaya produksi secara keseluruhan. Dengan demikian, peta ini merupakan alat yang baik untuk 

menganalisa suatu pekerjaan sehingga mempermudah dalam perencanaan perbaikan kerja. 

 

 

 



3.3.2  Simbol-Simbol Kerja Untuk Menganalisis Proses Kerja 

Sesuai dengan catatan sejarah, peta-peta kerja yang ada sekarang ini dikembangkan oleh 

Gilberth dengan mengusulkan 40 lambang yang dapat dipakai dalam pembuatan peta-peta 

kerja, yang kemudian disederhanakan menjadi empat lambang yaitu operasi, transportasi, 

pemeriksaan, dan penyimpanan atau menunggu. Penyederhanaan ini memudahkan pembuatan 

suatu peta kerja selain karena setiap notasi mempunyai fleksibilitas yang tinggi yaitu bahwa 

setiap lambang mempunyai arti yang sangat luas. Lambang-lambang yang digunakan oleh 

Gilbreth kemudian dimodifikasi oleh American Society of Mechanical Engineers (ASME) pada 

tahun 1947 seperti lingkaran kecil diganti dengan anak panah untuk kejadian transportasi dan 

menambah lambang baru untuk proses menunggu. Lambang-lambang yang diusulkan oleh 

ASME dapat diuraikan sebagai berikut: 

a.       Operasi dilambangkan dengan lingkaran. 

Suatu kegiatan operasi terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat baik fisik 

maupun kimiawi, mengambil informasi, dan memberikan informasi mengenai suatu 

keadaan. Operasi merupakan kegiatan yang paling banyak terjadi dalam suatu proses dan 

biasanya terjadi pada suatu mesin atau stasiun kerja seperti pekerjaan menyerut kayu 

dengan mesin serut, pekerjaan mengeraskan logam, dan pekerjaan merakit. 

b.      Pemeriksaan/inspeksi dilambangkan dengan persegi. 

Suatu kegiatan pemeriksaan terjadi apabila benda kerja atau peralatan mengalami 

pemeriksaan baik segi kualitas maupun kuantitasnya. Pemeriksaan tidak mengarahkan 

bahan untuk menjadi suatu barang jadi misalnya mengukur dimensi benda, memeriksa 

warna benda, dan membaca alat ukur. 

c.       Transportasi dilambangkan dengan anak panah. 

Suatu kegiatan transportasi terjadi apabila benda kerja, pekerja atau perlengkapan 

mengalami perpindahan tempat yang bukan bagian dari suatu operasi seperti 

memindahkan barang dengan kereta dorong, mengangkat benda kerja dengan katrol, dan 

memindahkan benda kerja dari mesin bubut ke mesin frais. 

d.      Aktivitas Gabungan dilambangkan dengan lingkaran dan persegi. 

Kegiatan ini terjadi antara aktivitas operasi dan pemeriksaan dilakukan bersamaan. 

e.        Menunggu (delay) dilambangkan dengan D. 

Proses menunggu terjadi apabila benda kerja, pekerja atau perlengkapan tidak mengalami 

kegiatan apapun atau berhenti sementara yang menunjukkan bahwa suatu obyek 

ditinggalkan untuk sementara tanpa pencatatan sampai diperlukan kembali seperti obyek 



menunggu untuk diproses atau diperiksa, peti menunggu untuk dibongkar, dan bahan 

menunggu untuk dipindahkan ke tempat lain. 

f.       Penyimpanan (storage) dilambangkan dengan merge. 

Proses penyimpanan terjadi apabila benda kerja disimpan untuk jangka waktu yang 

cukup lama. Jika benda kerja tersebut ingin diambil kembali biasanya membutuhkan 

prosedur perizinan tertentu. Lambang di atas menyatakan bahwa suatu obyek mengalami 

penyimpanan secara permanen misalnya penyimpanan dokumen-dokumen dalam 

brankas dan penyimpanan bahan baku dalam gudang. 

 

3.3.3  Macam-Macam Peta Kerja 

Berdasarkan kegiatannya, peta kerja dibagi dalam dua bagian. Adapun bagian-bagian 

peta kerja berdasarkan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Peta-peta kerja kegiatan kerja keseluruhan. 

Suatu kegiatan disebut kegiatan kerja keseluruhan apabila kegiatan tersebut melibatkan 

sebagian besar atau semua fasilitas yang diperlukan untuk membuat produk yang 

bersangkutan. Peta-peta kerja yang termasuk kedalam peta kerja keseluruhan adalah: 

1. Peta Proses Operasi 

2. Peta Aliran Proses 

3. Diagram Aliran  

4. Peta Proses Kelompok Kerja 

 
b. Peta-peta kerja kegiatan kerja setempat. 

Suatu kegiatan disebut kegiatan kerja setempat apabila kegiatan tersebut terjadi dalam 

suatu stasiun kerja, biasanya hanya melibatkan orang dan fasilitas dalam jumlah terbatas. 

Peta-peta kerja yang termasuk kedalam peta kerja kegiatan setempatadalah: 

1. Peta Pekerja dan Mesin 

2. Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan 

 

     

3.3.4  Peta Proses Operasi 

Peta proses operasi merupakan suatu peta yang menggambarkan langkah-langkah proses 

yang dialami bahan baku mengenai urutan-urutan operasi dan pemeriksaan dari tahap awal 

sampai menjadi produk jadi atau komponen, dan memuat informasi-informasi yang diperlukan 

untuk menganalisis lebih lanjut seperti waktu, material, tempat, alat, dan mesin yang 



digunakan. Informasi-informasi yang diperoleh dari peta proses operasi memiliki beberapa 

manfaat antara lain: 

a. Mengetahui kebutuhan terhadap mesin dan anggarannya. 

b. Memperkirakan kebutuhan terhadap bahan baku dengan memperhitungkan efisiensi tiap 

operasi dan pemeriksaan. 

c. Menentukan tata letak pabrik. 

d. Melakukan perbaikan cara kerja yang sedang digunakan. 

e. Melatih cara kerja. 

 

Penggambaran suatu peta proses operasi sangat dibutuhkan dalam perencanaan 

aktivitas produksi. Peta proses operasi dapat digambarkan dengan baik apabila menggunakan 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

a. Membuat judul Peta Proses Operasi dan identifikasi nama obyek, nama pembuat peta, 

tanggal dipetakan, nomor peta, dan nomor gambar. 

b. Material yang digunakan ditempatkan di atas garis horisontal, yang menunjukkan bahwa 

material tersebut masuk ke dalam proses. 

c. Lambang-lambang ditempatkan dalam arah vertikal, yang menunjukkan terjadinya 

perubahan proses. 

d. Penomoran terhadap suatu kegiatan operasi diberikan secara berurutan sesuai dengan 

urutan operasi yang dibutuhkan untuk pembuatan produk tersebut atau sesuai dengan 

proses yang terjadi. 

e. Penomoran terhadap suatu kegiatan pemeriksaan diberikan secara tersendiri dan 

prinsipnya sama dengan penomoran untuk kegiatan operasi. 

f. Produk yang biasanya paling banyak memerlukan operasi, harus dipetakan terlebih 

dahulu dan berarti dipetakan dengan garis vertikal di sebelah kanan halaman kertas. 

 

Peta proses operasi yang telah dipetakan dapat dianalisis untuk mengetahui informasi-

informasi yang diperlukan dari kegiatan kerja yang dilakukan. Analisis yang perlu dilakukan 

terdiri dari hal-hal seperti di bawah ini: 

a.        Bahan-bahan 

Semua alternatif dari bahan yang dipergunakan harus dipertimbangkan supaya proses 

penyelesaian dan toleransi sedemikian rupa sesuai dengan fungsi, realibilitas, pelayanan, 

dan waktunya. 

b.       Operasi 



Semua pilihan yang mungkin terjadi dalam proses pengolahan, pembuatan, pengerjaan 

dengan mesin atau metode perakitannya, serta alat-alat dan perlengkapan yang digunakan 

perlu dipertimbangkan. Perbaikan yang dapat dilakukan adalah dengan menghilangkan, 

menggabungkan, mengubah, atau menyederhanakan operasi-operasi yang terjadi. 

c.        Pemeriksaan 

Pemeriksaan perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas maupun kuantitas suatu obyek 

untuk memenuhi standar atau ketentuan yang sudah ditetapkan supaya produk tersebut 

dapat dikatakan baik atau memenuhi syarat. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan 

teknik pengambilan sampel untuk mengetahui kondisi suatu obyek atau produk. 

 d.       Waktu 

Semua alternatif mengenai cara kerja, jenis peralatan dan perlengkapan yang digunakan 

perlu diperhatikan untuk menyederhanakan waktu yang dipergunakan. 

3.3.5  Peta Aliran Proses 

Peta aliran proses digunakan untuk mengamati secara lebih lengkap dan rinci setiap 

komponen pembentuk suatu produk. Peta ini memuat informasi mengenai urut-urutan operasi; 

pemeriksaan; transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi pada suatu proses 

berlangsung. Disamping itu juga memuat informasi mengenai waktu yang dibutuhkan untuk 

selang jarak perpindahan. 

Perbedaan utama dengan peta proses operasi adalah bahwa peta aliran proses memuat 

seluruh kegiatan dasar, serta dapat digunakan untuk menganalisis setiap komponen secara lebih 

lengkap. Artinya peta ini tidak dapat digunakan untuk menggambarkan proses perakitan secara 

keseluruhan. Kegunaan peta aliran proses antara lain: 

a. Menganalisis aliran bahan atau orang. 

b. Memperbaiki proses atau metode kerja. 

c. Mengetahui seluruh rangkaian proses yang dialami suatu bahan hingga komponen akhir. 

d. Mengetahui letak ketidakefisienan yang terjadi sepanjang rangkaian proses. 

3.3.5.1 Macam-Macam Peta Aliran Proses 

 Peta aliran proses pada umumnya dibagi dalam 2 tipe yaitu: 

a. Peta Aliran Proses Tipe Bahan 

Peta aliran proses tipe bahan adalah suatu peta yang menggambarkan kejadian yang 

dialami bahan (bisa merupakan salah satu bagian dari produk jadi) dalam suatu proses 

atau prosedur operasi. 

b. Peta Aliran Proses Tipe Orang 



Peta aliran proses tipe orang adalah suatu peta yang menggambarkan suatu proses 

dalam bentuk aktifitas-aktifitas manusianya. Peta jenis ini dibagi menjadi 2 bagian, 

yaitu: 

1. Peta aliran proses pekerja yang menggambarkan aliran kerja seorang operator. 

2. Peta aliran proses pekerja yang menggambarkan aliran kerja sekelompok manusia, 

sering disebut peta proses kelompok kerja. 

3.3.6  Diagram Aliran 

Diagram aliran merupakan suatu gambaran menurut skala dari susunan lantai dan 

gedung, yang menunjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi dalam peta aliran proses. 

Aktivitas yang berarti pergerakan suatu material atau orang dari suatu tempat ke tempat 

berikutnya, dinyatakan oleh garis aliran dalam diagram tersebut. Arah aliran digambarkan oleh 

anak panah kecil pada garis aliran tersebut. Diagram aliran mempunyai beberapa fungsi yang 

antara lain adalah: 

a. Lebih memperjelas suatu peta aliran proses, apalagi jika arah aliran merupakan faktor 

yang penting. 

b. Menolong dalam perbaikan tata letak tempat kerja. 

c. Model tiga dimensi merupakan suatu variasi dari diagram aliran, yang berguna terutama 

untuk menganalisa aliran-aliran baik barang, bahan maupun orang yang terjadi pada 

suatu gedung yang bertingkat banyak. 

Diagram aliran berfungsi melengkapi peta aliran proses, ini berarti penganalisaan suatu 

proses kerja akan lebih sempurna apabila kita mengetahui dimana tempat mesin, tempat kerja, 

daerah kerja dan kemana saja arah gerakan dari bahan, perlengkapan atau orang selama proses 

tersebut berlangsung. 

3.3.7  Peta Proses Kelompok Kerja 

Peta proses kelompok kerja digunakan dalam suatu tempat kerja dimana untuk 

melaksanakan pekerjaan tersebut memerlukan kerjasama yang baik dari sekelompok pekerja. 

Jenis pekerjaan atau tempat kerja yang memerlukan analisa melalui peta: 

a. Proses Kelompok Kerja 

b. Pekerjaan Pergudangan 

c. Pekerjaan Pemeliharaan 

d. Pekerjaan Pengangkutan Material (Material Handling) 

Peta proses kelompok kerja merupakan kumpulan dari beberapa peta aliran proses 

dimana tiap peta aliran proses tersebut menunjukkan satu seri kerja. Tujuan utama yang harus 

dianalisa dari kelompok kerja adalah dapat meminimumkan waktu menunggu berarti kita dapat 



mencapai tujuan lain yang lebih nyata seperti mengurangi ongkos proses atau mempercepat 

waktu penyelesaian proses. 

Seorang penganalisa biasanya membuat peta proses kelompok kerja jika ia bermaksud 

untuk menyelidiki suatu operasi yang dilaksanakan oleh beberapa operator. Operator dalam hal 

ini bisa mengoperasikan suatu fasilitas (mesin, perlengkapan atau peralatan) maupun suatu 

proses. 

3.3.8  Peta Pekerja dan Mesin 

Peta pekerja dan mesin merupakan peta yang menggambarkan koordinasi antara waktu 

bekerja dan waktu menganggur dari interaksi antara pekerja dan mesin. Peta ini merupakan 

alat yang baik untuk dipakai dalam mengurangi waktu menganggur. Informasi paling penting 

yang diperoleh melalui peta pekerja dan mesin adalah hubungan yang jelas antara waktu kerja 

operator (pekerja) dan waktu kerja mesin yang ditangani. Berikut ini merupakan kegunaan dari 

peta pekerja dan mesin. 

a. Mengubah tata letak tempat kerja 

b. Mengatur kembali gerakan-gerakan kerja 

c. Merancang kembali mesin dan peralatan 

d. Memperkirakan adanya penambahan pekerja bagi suatu mesin atau sebaliknya 

penambahan mesin bagi seorang pekerja. 

Dalam membuat peta pekerja-mesin, lambang-lambang yang digunakan perlu diperhatikan: 

 

 

 

Digunakan untuk menyatakan pekerja atau 

mesin yang sedang menganggur atau salah 

satu sedang menunggu yang lain. 

 

 

Ditinjau dari pihak pekerja, keadaan ini 

menunjukkan pekerja yang sedang bekerja 

dan independen dengan mesin dan pekerja 

lainnya. Misalnya, ketika tukang jus 

membiarkan mesin blender mengolah buah 

selagi dia mempersiapkan kemasan. 
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Ditinjau dari pihak mesin, mesin tersebut 

sedang bekerja tanpa operator (otomatis). 

 

 

Ditinjau dari pihak pekerja, keadaan ini 

menunjukkan pekerja yang sedang berkerja 

dengan mesin dan/atau pekerja lainnya. 

Ditinjau dari pihak mesin, mesin tersebut 

bekerja dengan operator (manual). 

 

3.3.9  Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan 

Peta ini menggambarkan semua gerakan pada saat bekerja dan waktu menganggur yang 

dilakukan oleh tangan kiri dan tangan kanan, juga menunjukkan perbandingan antara tugas 

yang dibebankan pada tangan kiri dan tangan kanan ketika melakukan suatu pekerjaan. Melalui 

peta ini, dapat dilihat semua operasi secara cukup lengkap, yang berarti mempermudah 

perbaikan operasi tersebut. Peta ini sangat praktis untuk memperbaiki suatu pekerjaan manual 

dimana tiap siklus dari pekerjaan terjadi dengan cepat dan terus berulang. Itulah sebabnya, 

dengan menggunakan peta ini dapat dilihat adanya pola gerakan yang tidak efisien, dan dapat 

dilihat adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ekonomi gerakan yang terjadi pada saat 

pekerjaan manual tersebut berlangsung. Pada dasarnya, Peta tangan kiri dan Tangan kanan 

berguna untuk memperbaiki suatu sistem kerja. 

Seperti peta pekerja-mesin, peta ini pun memiliki lambang-lambang yang mewakili 

setiap elemen-elemen gerakan: 

Tabel 3.1 Elemen Gerakan Peta Tangan Kiri dan Kanan 

Elemen Simbol 

Menjangkau Re 

Memegang G 

Membawa  M 

Mengarahkan P 

Menggunakan  U 

Melepas RI 

Menganggur D 

Memegang untuk memakai H 
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3.3.10  Penggambaran  Peta-Peta Kerja 

Salah satu peta kerja yang akan digambarkan adalah peta pekerja dan mesin. Contoh 

pekerjaan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 Seorang pembeli datang ke toko, kemudian memesan kopi kepada pelayan toko 

tersebut sebanyak satu kilogram dengan pesanan khusus atau digiling pada saat itu. Setelah 

mendapat pesanan, si pelayan pergi mengambil kopi dari tempatnya, menyiapkan mesin giling, 

memasukkan kopi ke dalam mesin giling, kemudian menjalankan mesin tersebut. Si pembeli 

dan pelayan menunggu sampai selesai menggiling, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 

hal ini kira-kira selama 12 menit. Setelah kopi menjadi halus, dimasukkan ke dalam kantong 

kemudian diberikan kepada pembeli. Si pembeli membayar kepada pelayan, pelayan menerima 

pembayaan dan dicatat dalam “buku keuangan”. Terlihat bahwa waktu ang dibutuhkan untuk 

melayani pemesan sebanyak satu kg kopi yaitu 70 detik. Dalam tempo 70 detik, waktu efektif 

bagi si pembeli hanya 22 detik (yaitu untuk melakukan pmesanan, menerima kopi hasil 

penggilingan, dan melakukan pembayaran). Ini berarti si pembeli menganggur sebanyak 69% 

dari waktu total.. Sementara sang pelayan bekerja efektif selama 49 detik (70 % dari waktu 

total). Sedangkan mesin giling bekerja efektif 21 detik (30% dari waktu total). 

 

 

Gambar 3.1 Peta Pekerja dan Mesin 

 

 



3.4 Penutup 

3.4.1 Bahan Diskusi dan Tugas 

4. Apakah yang dimaksud dengan peta kerja? 

5. Jelaskan pembagian peta kerja  

6. Buatlah peta tangan kiri dan kanan untuk pekerjaan merakit komponen pulpen 
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3.6 Senarai 

1. Peta kerja adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis dan 

jelas (pada umumnya kegiatan kerja produksi). Melalui peta kerja kita 

dapatmengetahuisecara lengkaptahapan atau kejadian yang dialami oleh suatu benda 

kerja dari mulai masuk ke pabrik (berbentuk bahan baku), kemudian menggambarkan 

semua langkah yang dialaminya, seperti transportasi, operasi, pemeriksaan dan perakitan, 

sampai akhirnya menjadi produk jadi, baik produk lengkap, atau bagian dari produk 

lengkap.      

2. Kegiatan kerja yang dipetakan adalah kegiatan operasi (disimbolkan dengan lingkaran), 

transportasi (disimbolkan dengan anak panah), pemeriksaan (disimbolkan dengan 

persegi panjang), gabungan kegiatan operasi dan pemeriksaan (disimbolkan dengan 

lingkaran), menunggu (disimbolkan dengan huruf D), dan penyimpanan (disimbolkan 

dengan merge). 

3. Berdasarkan kegiatannya, peta kerja dibagi dalam dua bagian yaitu peta-peta kerja 

kegiatan kerja keseluruhan dan peta-peta kerja kegiatan kerja setempat. 

 

 



Bab 4 

STUDI GERAKAN 

 

4.1  Deskripsi Singkat  

Studi gerakan merupakan salah satu metode pemetaan sistem kerja dengan menganalisis 

gerakan anggota badan saat bekerja yang diuraikan dalam elemen-elemen gerakan.Gerakan 

kerja dasar ini pertama kali dikembangkan oleh Frank dan Lilian Gilberth dan disebut dengan 

gerakan therblig. 

 

4.2  Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa mampu menggunakan simbol-simbol gerakan therblig, memahami aspek 

gerakan kerja dan prinsip ekonomi gerakan. 

 

4.3  Penyajian 

4.3.1  Pengantar 

Studi gerakan adalah analisa terhadap beberapa gerakan bagian badan pekerja dalam 

melakukan pekerjaannya. Tujuan dari studi gerak adalah untuk mengurangi atau 

menghilangkan gerakan yang kurang efektif agar mendapatkan gerakan yang cepat dan efektif. 

Adapun manfaat dari Studi Gerakan adalah: 

1. Memperbaiki kemampuan pekerja karena menerapkan metode yang baik, penggunaan 

alat yang baik dan menghentikan kegiatan yang tidak perlu. 

2. Kehidupan mesin dapat ditingkatkan. 

3. Mengurangi kelelahan pekerja. 

4. Mengurangi biaya tenaga kerja karena pemborosan kurang dalam pabrik. 

 

4.3.2  Gerakan Dasar Therblig 

Frank dan Lilian Gilberth telah berhasil menciptakan simbol dari gerakan–gerakan dasar 

kerja yang dikenal dengan namaTHERBLIG (dieja dari nama belakang Frank dan Lilian 

Gilberth secara terbalik). Disini mereka menguraikan gerakan-gerakan kerja kedalam 17 

gerakan dasar Therbligs.  



Adapun penjelasan dari 17 elemen gerakan dasar yang diteliti oleh Frank B. Gilbert dan 

Lilian Gilbert adalah : 

1.      Mencari (Search) dilambangkan dengan‘SH’ 

Elemen gerakan mencari merupakan gerakan dasar pegawai untuk menemukan lokasi 

objek, menggunakan mata.Mencari ini termasuk dalam gerakan Therblig yang tidak efektif. 

Contoh : 

a. Mencari letak komputer yang akan digunakan mengetik 

b. Menemukan lokasi / letak telepon yang berdering 

 

2.    Memilih (Select) dilambangkan dengan ‘ST’ 

Gerakan untuk menemukan suatu objek yang tercampur menggunakan tangan dan mata, baru 

berhenti bila objek sudah ditemukan.Memilih ini termasuk dalam elemen gerakan Therblig 

yang tidak efektif. 

Contoh : 

a. Mencari sebuah file pada tumpukan berkas 

b. Mencari sebuah pena dikumpulkan alat tulis 

 

3.     Memegang (Graps) dilambangkan dengan ‘G’ 

Gerakan untuk memegang objek, biasanya didahului dengan gerakan menjangkau dan 

dilanjutkan dengan gerakan membawa. Memegang adalah elemen Therblig yang 

diklasifikasikan sebagai elemen gerakan efektif yang biasanya tidak bisa dihilangkan tetapi 

dalam beberapa hal dapat diperbaiki. 

Contoh :Memegang file yang telah ditemukan kemudian membawanya ke mejakerja 

 

      4.      Menjangkau(Reach) dilambangkan dengan ‘RT’ 

Gerakan tangan berpindah tempat tanpa beban, baik gerakan mendekati maupun 

menjauhi objek.Gerakan ini diklasifikasikan sebagai elemen Therblig yang efektif dan sulit 

untuk dihilangkan secara keseluruhan dari suatu siklus kerja. Meskipun demikian gerakan ini 

dapat diperbaiki dengan memperpendek jarak jangkauan serta memberikan lokasi yang tetap 

untuk obyek yang harus dicapai selama siklus kerja berlangsung. 

Contoh : 

a. Menjangkau mouse komputer ketika menggunakan komputer. 

b. Menjangkau benda yang berada sedikit tinggi ketika kita ingin mengambil file diatas 

lemari. 

     



      5.      Membawa (Move) dilambangkan dengan ‘M’ 

Gerakan berpindah tangan dimana tangan dalam keadaan dibebani.Elemen gerak 

membawa termasuk Therblig yang efektif sehingga sulit untuk dihindarkan. Tetapi waktu yang 

digunakan untuk elemen kegiatan ini dapat dihemat dengan cara mengurangi jarak 

perpindahan, meringankan beban yang harus dipindahkan, dan memperbaiki tipe pemindahan 

beban dengan prinsip gravitasi atau mempergunakan peralatan material handling. 

Contoh: 

a. Membawa laptop ke ruang rapat 

b. Membawa tumpukan file ke ruang arsip. 

 

      6.      Memegang untuk memakai (Hold) dilambangkan dengan huruf ‘H’ 

Gerakan memegang tanpa menggerakan objek yang sedang dipegang. Elemen 

memegang untuk memakai adalah elemen kerja yang efektif yang bisa dihilangkan dengan 

memakai alat bantu untuk memegang obyek. 

Contoh: 

a. Menggunakan komputer ketika mengetik 

b. Menghidupkan mesin cetak misalnya printer ketika ingin mencetak berkas. 

 

      7.      Melepas (Release) dilambangkan dengan ‘RL’ 

Gerakan ini terjadi ketika pekerja melepaskan objek yang dipegangnya. Berawal dari 

pekerja mulai melepaskan tangannya dari objek dan berakhir bila seluruh jarinya tidak 

menyentuh objek lagi. Elemen gerak melepas termasuk elemen therblig yang efektif yang bisa 

diperbaiki. 

Contoh:Meletakkan kunci inggris setelah memperbaiki mesin. 

 

      8.      Mengarahkan (Position) dilambangkan dengan ‘P 

Didahului oleh gerakan mengangkut dan diikuti oleh gerakan merakit (assembling). 

Misalnya memutar, menggeser ketempat yang diinginkan dan berakhir pada saat objek sudah 

dirakit atau mulai dipakai.Elemen gerak ini termasuk Therblig yang tidak efektif, sehingga 

untuk itu harus diusahakan untuk dihilangkan. Waktu untuk mengarahkan dapat diefisiensikan 

dengan mempergunakan alat bantu. 

Contoh: 

a. Menggeser meja kerja ke dekat dinding 

b. Memindahkan printer kedekat komputer kemudian menyambungkannya dengan 

komputer. 



 9.      Mengarahkan sementara (Preposition) dilambangkan dengan ‘PP’ 

Elemen gerak menuju pada tempat sementara. Tujuan mengarahkan sementara adalah 

memudahkan pemegangan apabila objek akan dipakai kembali.Mengarahkan awal adalah 

elemen gerakanefektif.  Therblig yang mengarahkan obyek ke suatu tempat sementara 

sehingga pada saat kerja mengarahkan obyek benar-benar dilakukan maka obyek tersebut 

dengan mudah dapat dipegang dan dibawa ke arah tujuan yang dikehendaki. 

                        Contoh: 

a. Memindahkan pena dari tempat pena dan diletakkan dimeja didekat posisi kita duduk. 

b. Meletakkan laptop didepan posisi duduk. 

 

      10.    Pemeriksaan (Inspect)dilambangkan dengan ‘I’ 

Pekerjaan memeriksa objek untuk mengetahui apakah objek telah memenuhi syarat 

tertentu atau belum.Elemen ini termasuk elemen Therblig yang tidak efektif . 

Contoh: 

a. Memeriksa tinta printer 

b. Memeriksa kembali dokumen laporan yang akan diserahkan pada atasan 

 

      11.  Perakitan (Assamble) dilambangkan dengan ‘A’ 

Gerakan untuk menghubungkan satu objek dengan objek lain sehingga menjadi satu 

kesatuan.Elemen ini merupakan elemen Therblig yang efektif yang tidak dapat dihilangkan 

sama sekali tetapi dapat diperbaiki. 

Contoh: 

a. Menyambungkan mouse pada laptop. 

b. Menyambungkan printer pada komputer. 

 

      12.     Lepas rakit (Dissamble) dilambangkan dengan ‘DA’ 

Dua bagian objek dipisahkan dari satu kesatuan.Ini termasuk gerakan therbligh 

yang efektif. 

Contoh: 

a. Melepaskan mouse pada laptop ketika selesai digunakan. 

b. Melepaskan kabel proyektor dari laptop ketika selesai presentasi. 

 

 

 



      13.  Memakai (Use) dilambangkan dengan ‘U’ 

Bila satu tangan atau kedua tangan digunkan untuk menggunakan alat.Memakai adalah 

elemen gerakanefektif Therblig dimana salah satu atau kedua tangan digunakan untuk 

memakai/mengontrol suatu alat untuk tujuan-tujuan tertentu selama kerja berlangsung. 

Contoh: 

a. Mengetik file 

b. Menulis menggunakan pena 

c. Menstempel suatu berkas, dll. 

 

      14.  Kelambatan yang tidak dapat dihindarkan (Unavoidable Delay) dilambangkan ‘UD’ 

Kelambatan disini maksudnya adalah kelambatan yang terjadi diluar kemampuan 

pengendalian pegawai.Kondisi ini diakibatkan oleh hal-hal diluar kontrol dari operator dan 

merupakan interupsi terhadap proses kerja yang sedang berlangsung. Ini termasuk gerakan 

therbligh yang tidak efektif. 

Contoh:Ketika ingin mencetak berkas printernya ternyata rusak. 

 

      15.  Kelambatan yang dapat dihindarkan (Avoidable Delay) dilambangkan dengan ‘AD’ 

Disebabkan oleh hal-hal yang ditimbulkan sepanjang waktu kerja oleh pegawai baik 

disengaja maupun tidak.Kegiatan ini menunjukan situasi yang tidak produktif yang dilakukan 

oleh operator sehingga perbaikan/penanggulangan yang perlu dilakukan lebih ditujukan 

kepada operator sendiri tanpa harus merubah proses kerja lainnya. Ini termasuk gerakan 

therbligh yang tidak efektif. 

              Contoh:Pegawai yang sedang mengalami masalah pribadi tidak bisa berkonsentrasi pada 

pekerjaannya. 

 

      16.  Merencana (Plan) dilambangkan dengan ‘Pn’ 

Merupakan proses mental dimana operator berfikir untuk menentukan tindakan yang akan 

diambil selanjutnya.Elemen ini merupakan proses mental dimana operator berhenti sejenak 

bekerja dan berpikir untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Ini 

termasuk gerakan therbligh yang tidak efektif. 

                Contoh:Seorang pegawai telah selesai mengerjakan suatu pekerjaannya ia berencana 

menyerahkannya kepada atasannya. 

 

 

 



      17.  Istirahat untuk menghilangkan fatique (Rest to overcome fatique) ‘R’ 

Terjadi pada setiap siklus kerja tetapi secara periodic waktu untuk memulihkan kembali 

kondisi badan dari rasa fatique sebagai akibat kerja berbeda-beda, tidak saja karena jenis 

pekerjaannya tetapi juga karena pegawainya.Elemen ini tidak terjadi pada setiap siklus kerja 

akan tetapi berlangsung secara periodik. Ini termasuk gerakan therbligh yang tidak efektif. 

Contoh: 

a. Hari sabtu libur bekerja 

b. Adanya waktu istirahat makan siang yang cukup panjang dari jam 12.00 – 13.00 

 

Untuk lebih memudahkan, berikut adalah tabel klasifikasi gerakan dasar Therblig 

Tabel 4.1 Klasifikasi Gerakan Dasar Therblig 

 

4.3.3  Prinsip Ekonomi Gerakan  

Proses telaah/analisis metode kerja pada prinsipnya akan menitik-beratkan pada studi 

tentang gerakan-gerakan kerja yang dilakukan oleh oekerja untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Dari hasil studi ini diharapkan akan menghasilkan gerakan-gerakan standar untuk 

menyelesaikan pekerjaan, yaitu rangkaian gerakan kerja yang efektif dan efisien. Untuk 

mencapai maksud ini terlebih dahulu haruslah diperoleh kondisi pekerjaan yang 

Efektif Tidak Efektif 

Memegang (Graps) Mencari (Search) 

Memegang untuk memakai (Hold) Memilih (Select) 

Melepas (Released Load) Mengarahkan (Position) 

Menjangkau (Reach) Perencanaan (Plan) 

Membawa dengan beban (Move) Kelambatan Tak Terhindar (Unavoidable Delay) 

Merakit (Assemble) Kelambatan dapat Dihindarkan (Avoidable Delay) 

Lepas Rakit (Disassemble) 
Istirahat Menghilangkan Fatique (Rest to Overcome 

Fatique) 

Memakai (Use)  

Pengarahan sementara (Preposition)  

Pemeriksaan (Inspection)  



memungkinkan dilakukannya gerakan-gerakan secara ekonomis. Hal ini selanjutnya disebut 

Studi Ekonomi Gerakan. 

Pada studi ekonomi gerakan ketika menganalisa dan mengevaluasi metode kerja untuk 

memperoleh metode kerja yang lebih efisien, maka perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip 

ekonomi gerakan. Prinsip ekonomi gerakan ini dapat dipergunakan untuk menganalisa 

gerakan-gerakan kerja setempat yang terjadi dalam sebuah proses kerja dan juga untuk kegiatan 

kerja yang berlangsung secara menyeluruh dari satu proses ke proses kerja yang lainnya. 

1.     Prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan penggunaan anggota tubuh manusia: 

a. Sebaiknya kedua tangan harus memulai dan mengakhiri gerakannya dalam waktu 

yang bersamaan. 

b. Kedua tangan sebaiknya tidak menganggur pada saat yang sama kecuali pada 

waktu istirahat. 

c. Gerakan tangan akan lebih mudah jika satu terhadap lainnya simetris dan 

berlawanan arah. 

d. Gerakan tangan atau badan sebaiknya dihemat, yaitu hanya menggerakkan bagian 

badan yang diperlukan saja untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. 

e. Hindari gerakan yang menyebabkan perubahan arah karena akan menghabiskan 

waktu yang lebih banyak. 

f. Pekerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga gerak mata terbatas pada satu 

bidang tanpa perlu mengubah fokus. 

 

2. Prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan tempat kerja berlangsung: 

a. Sebaiknya badan dan peralatan mempunyai tempat yang tetap. 

b. Tempatkan bahan-bahan dan fasilitas kerja ditempat yang mudah dan cepat untuk 

dicapai.   

c. Tempat penyimpanan bahan yang akan dikerjakan sebaiknya memanfaatkan 

prinsip gaya berat sehingga bahan yang akan dipakai selalu tersedia di tempat yang 

dekat untuk diambil. 

d. Mekanisme yang baik untuk menyalurkan objek yang sudah selesai dirancang. 

e. Bahan-bahan dan peralatan sebaiknya ditempatkan teratur sedemikian rupa 

sehingga gerakan-gerakan dapat dilakukan dengan urutan terbaik.   



f. Tinggi tempat kerja dan kursi sebaiknya  dirancang sedemikian rupa sehingga 

alternatif berdiri atau duduk dalam menghadapi pekerjaan merupakan suatu hal 

yang menyenangkan.  

g.  Tipe tinggi kursi harus  dirancang sedemikian rupa sehingga yang mendudukinya 

memiliki postur yang baik dan nyaman. 

h.  Tata letak fasilitas kerja  sebaiknya diatur sedemikian rupa sehingga dapat 

membentuk kondisi kerja yang baik. 

 

3. Prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan desain peralatan kerja yang dipergunakan: 

a. Sebaiknya tangan dapat dibebaskan dari semua pekerjaan bila penggunaan dari 

perkakas pembantu atau alat yang dapat digerakkan dengan kaki dapat 

ditingkatkan.   

b. Sebaiknya peralatan dirancang sedemikian rupa agar mempunyai lebih dari satu 

kegunaan.   

c. Peralatan sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam 

pemegangan dan penyimpanan.   

d. Bila setiap jari tangan melakukan gerakan sendiri-sendiri, misalnya seperti 

pekerjaan mengetik, beban yang didistribusikan pada jari harus sesuaidengan 

kekuatan masing-masing jari.   

 

4.4  Penutup 

4.4.1 Bahan Diskusi dan Tugas 

1. Uraikan gerakan therligh yang digunakan ketika merakit komponen pulpen 

2. Jelaskan prinsip-prinsip ekonomi gerakan. 
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4.6  Senarai 

1. Studi gerakan adalah analisa terhadap beberapa gerakan bagian badan pekerja dalam 

melakukan pekerjaannya. Tujuh belas gerakan dasar dalam studi gerakan disebut gerakan 

Therblig. 

2. Prinsip ekonomi gerakan dipergunakan untuk menganalisa gerakan-gerakan kerja 

setempat yang terjadi dalam sebuah proses kerja dan juga untuk kegiatan kerja yang 

berlangsung secara menyeluruh dari satu proses ke proses kerja yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 5 

INTERAKSI MANUSIA MESIN 

 

5.1  Deskripsi Singkat  

Di jaman modern ini, banyak bermunculan mesin-mesin yang dapat membantu dan 

meringankan tugas manusia. Mulai dari ruang lingkup lingkungan yang kecil seperti kehidupan 

dalam rumah tangga sampai pabrik-pabrik besar menggunakan mesin untuk menyelesaikan 

pekerjaan dan untuk dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa ada hubungan antara manusia dan mesin dalam menyelesaikan tugas. Hal ini disebut 

dengan sistem manusia mesin. 

  
5.2  Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui teori interaksi manusia dan mesin dalam 

sistem produksi, sistem manusia mesin dengan pendekatan kualitatif yaitu hubungan manual, 

mekanistik/semi otomatik dan hubungan otomatis dan mengetahui bagaimana metode 

kuantitatif untuk menganalisis sistem manusia mesin. 

 

5.3  Penyajian  

5.3.1  Pengantar Teori Interaksi Manusia dan Mesin dalam Sistem Produksi 

Sistem manusia mesin adalah sistem kerja yang didalamnya terdapat kombinasi 1 atau 

beberapamanusia dengan 1 atau beberapa mesin yang salingberinteraksi untukmenghasilkan 

output berdasarkan input tertentu. 

Mesin dalam hal ini mempunyai arti yang luas, yaitu mencakup semua objek fisik 

seperti peralatan, perlengkapan, fasilitas, dan benda-benda yang bisa digunakan oleh manusia 

dalam melaksanakan kegiatannya. Perancangan sistem kerja yang baik adalah dengan 

menyeimbangkan fungsi objek didalamnya yang berupa unsur-unsur mati dengan manusia 

sebagai pihak yang hidup. 

Penyelidikan terhadap fungsi manusia-mesin adalah didasarkan atas suatu kenyataan 

bahwa antara manusia dan mesin masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Hal 

ini berarti bahwa ada beberapa pekerjaan yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh manusia 

dan sebaliknya ada beberapa bidang pekerjaan yang lebih baik jika dilakukan oleh mesin. 

Dari perbedaan kemampuan antara manusia dan mesin, maka diharapkan dengan 

membuat hubungan sistem manusia-mesin akan bisa melengkapi satu sama lain. 



Penelitian terhadap manusia-mesin didasarkan pada suatu kenyataan bahwa antara 

manusia dan mesin, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dan 

kekurangan sistem manusia-mesin ditampilkan pada tabel 5.1 

 

           Tabel 5.1 Kelebihan dan Kekurangan Sistem Manusia-Mesin 

No Masalah Manusia Mesin 

1 Kecepatan Kerja Lambat Sangat cepat 

2 Tenaga (Power) 
Kecil, Terbatas, dan berubah-

ubah 
Dapat diatur dengan baik, besar & 

tetap) 

3 Keseragaman 
Tidak dapat diandalkan, perlu 

dimonitor dengan mesin 
Cocok untuk pekerjaan rutin, 

berulang-ulang dan perlu 

ketetapan. 

4 
Kegiatan 

Kompeks  

Satu saluran  Banyak saluran  

5 
Ingatan 

(memory) 

Dapat mengingat segala 

macam dengan pendekatan 

dari berbagai sudut, baik untuk 

menentukan dasar - dasar 

pikiran maupun strategi 

Baik untuk menyimpan dan 

memproduksi sesuatu yang sudah 

ditentukan, baik untuk jangka 

pendek atau panjang (Komputer) 

6 Berpikir Induktif baik Deduktif baik 

7 Kalkulasi 

Lambat dan sangat mungkin 

melakukan kesalahan, tetapi 

memiliki kemampuan untuk 

koreksi 

Cepat dan tepat, tetapi tidak 

memiliki kemampuan untuk 

koreksi. 

8 
Reaksi terhadap 

beban yang 

berlebihan 

Degradasi Kerusakan tiba-tiba. 

9 Kepintaran 

Dapat menyesuaikan sesuatu 

yang tidak terduga/ yang dapat 

diduga. Dapat meramal, 

menganalisa dan membuat 

keputusan. 

Tidak ada, hanya bisa memutuskan 

ya/tidak sesuai dengan 

programnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.3.2  Sistem Manusia Mesin dengan Pendekatan Kualitatif yaitu Hubungan Manual, 

Mekanistik/Semi Otomatik dan Hubungan Otomatis. 

Berikut ini macam-macam hubungan (Interaksi) Manusia – Mesin : 

1. Sistem Manusia – Mesin secara Manual : 

a. Masukan (input) akan langsung ditransformasikan oleh manusia menjadi keluaran 

(output) 

b. Manusia memegang kendali secara penuh dalam menjalankan aktifitas 

c. Mesin hanya sekedar menambah kemampuan dalam menyelesaikan aktifitas. 

d. Manusia sebagai sumber tenaga (power) dan sekaligus fungsi kendali (control) 

 

Gambar 5.1 Sistem Manusia-Mesin secara Manual 

Dalam sistem ini input akan langsung ditransformasikan oleh pekerja/manusia menjadi 

output. Disini manusia masih memegang kendali secara penuh di dalam melaksanakan 

aktivitasnya. Peralatan kerja yang ada hanyalah sekedar menambah kemampuan atau 

kapabilitas dalam menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.  

2. Sistem Manusia – Mesin secara Semi-Otomatis : 

a. Adanya mekanisme khusus yang akan mengolah masukan (input) atau informasi dari luar 

sebelum masuk kedalam sistem manusia 

b. Reaksi yang berasal dari sistem manusia akan diolah atau dikontrol terlebih dahulu 

melalui suatu mekanisme tertentu, sebelum suatu output berhasil diproses oleh mesin 

c. Mesin yang memberikan sumber tenanga (power) 

d. Manusia yang melakukan proses kendali (control) 

 



 

Gambar 5.2 Sistem Manusia-Mesin secara Semi Otomatis 

Adanya revolusi industri dan perkembangan teknologi maka telah berhasil ditemukan 

berbagai macam mesin dan peralatan kerja yang semakin kompleks.Contoh dalam hal ini ialah 

apa yang terjadi dalam kerja sebuah mobil. Adanya instrument-instrument atau display-display 

panel dalam mobil akan mampu menunjukkan kecepatan mobil yang sedang berjalandan atau 

jumlah bahan bakar yang masih ada di dalam tangki mobil.  

Disini manusia atau pengemudi kendaraan tidak akan bisa secara langsung 

mengendalikan sumber tenaga penggerak mobil tersebut secara langsung, karena dalam sistem 

ini mesinlah yang akan memberi tenaga yang mampu menyebabkan sistem berjalan. 

Manusia disini kemudian akan melaksanakan fungsi kontrol dengan memakai sensing inputnya 

lewat display dan peralatan lainnya seperti : kemudi, rem, gas, danlain-lain. Sistem dimana 

mesin akan memberikan power (tenaga) dan manusia akan melaksanakan fungsi kontrol 

dikenal sebagai semi automatic man-machine system. 

3. Sistem Manusia – Mesin secara Otomatis : 

a. Mesin memegang peranan penuh secara langsung 

b. Mesin sebagai penerima rangsangan dari luar 

c. Mesin juga sebagai pengendali aktifitas 

d. Manusia hanya memonitor agar mesin dapat bekerja secara baik 

e. Manusia dapat memasukan data atau mengganti program apabila diperlukan 

f. Mesin berfungsi penuh sebagai sumber tenaga (power) & pengendali (control) aktifitas. 

 



 

Gambar 5.3 Sistem Manusia-Mesin secara Otomatis 

Pada sistem yang berlangsung secara otomatis, maka disini mesin akan melaksanakan 

dua fungsi sekaligus yaitu : penerima rangsangan dari luar (sensing) dan pengendali aktivitas 

seperti umumnya dijumpai dalam prosedur kerja yang normal. Fungsi operator disini hanyalah 

memonitor dan menjaga agar supaya mesin tetap bekerja dengan baik serta memasukkan data 

atau menggantikan dengan program-program baru apabila diperlukan. 

Penyelidikan terhadap fungsi manusia-mesin adalah didasarkan atas suatu kenyataan 

bahwa antara manusia dan mesin masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Hal 

ini berarti bahwa ada beberapa pekerjaan yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh manusia 

dan sebaliknya ada beberapa bidang pekerjaan yang lebih baik jika dilakukan oleh mesin. 

Dari perbedaan kemampuan antara manusia dan  

mesin, maka diharapkan dengan membuat hubungan sistem manusia-mesin akan bisa 

melengkapi satu sama lain. 

 

 

5.3.3  Metode Kuantitatif untuk Menganalisis Sistem Manusia Mesin. 

 

  Secara umum hubungan aktivitas manusia-mesin dapat berbentuk tipe berikut: 

1. Synchronous servicing (pelayanan sinkron) 

2. Completely random servicing (pelayanan acak penuh) 

3. Kombinasi synchronous dan completely random servicing 

 

 



5.3.3.1 Synchronous Servicing (Pelayanan Sinkron) 

Penugasan seorang operator untuk menangani lebih dari satu mesin dalam kondisi ideal akan 

menghasilkan bentuk hubungan kerja manusia-mesin yang sinkron. Jumlah mesin yang bisa 

dilayani oleh seorang operator dapat dihitung: 

     N= l + m 

                                            l  ......................................(5.1) 

Di mana : 

N = jumlah mesin yang harus dilayani 

l = Total operator servicing time per mesin (loading dan unloading) dalam jam 

m  = Total machining time (jam) 

 

Contoh Soal: 

Jika waktu operator untuk melayani sebuah mesin adalah 1 menit, sedangkan waktu 

permesinan 4 menit, maka berapa jumlah mesin yang bisa dilayani oleh seorang operator? 

Jawab : 

N = l + m 

 l  

N = (1+4)/4 = 5/1 = 5 mesin. 

 

Jika hasil N dalam jumlah pecahan, maka dilakukan analisa biaya dengan kriteria minimum 

biaya per unit. 

𝑁1 =  
𝑙+𝑚 

𝑙+𝑤
...............................................................................(5.2) 

Di mana : 

N = jumlah mesin yang harus dilayani 

l = Total operator servicing time per mesin (loading dan unloading) dalam jam 

m  = Total machining time (jam) 

w  = waktu yang diperlukan operator untuk bergerak pindah dari mesin ke mesin  

 

Total biaya yang diharapkan TEC- N1       = ( l+m ) (K1 + (N1 x K2 ) .....................      (5.3) 

               N1 

 

Total biaya yang diharapkan TEC- N2       = ( l+w ) (K1 + (N2 x K2 ) .....................      (5.3) 

               N2 

Di mana : 

K1 = labour cost (Rp/jam) 

K2 = machine cost (Rp/jam)                                         



5.3.3.2 Completely Random Servicing (pelayanan acak penuh) 

1. Diaplikasikan untuk menghadapi kondisi : 

a. Kapan suatu fasilitas kerja memerlukan pelayanan operator TIDAK DIKETAHUI 

b. Berapa lama pelayanan terhadap fasilitas kerja tersebut harus berlangsung juga 

TIDAK DIKETAHUI. 

2. Mesin dapat berhenti (down) karena: 

a. Siklus kerja selesai (dan ada proses loading atau unloadingyang dilakukan oleh 

operator). 

b. Mesin rusak sehingga operator harus melakukan perbaikan (maintenance 

+services) 

3. Probabilitas mesin down (memerlukan pelayanan operator) :0,1,2,… n (nrelatif kecil). 

4. Kapan pelayanan dikehendaki dan berapa lama waktu pelayanan (service) bersifat 

acak(random). 

5. Pendekatan Distribusi Binomial digunakan untuk penyelesaiannya. 

6. Di"ASUMSI"kan bahwa mesin akan down/idle secara random selama siklus kerja 

berlangsung 

P = probability of running time 

      q = probability of down/idletime 

          p + q = 1 

 

5.3.3.3 Kombinasi Synchronous Dan Completely Random Servicing 

1. Servicing time adalah Constant 

2. Machine downtime adalah Random 

3. Sebuah tipikal umum dari sistem manusia mesin. 

4. Problemteori antrian (queuing theory) yang dapat dijumpai cara penyelesaiannya dalam 

riset operasi( operation research) 

 

5.4  Penutup 

 

5.4.1 Bahan Tugas dan Diskusi  

1. Carilah beberapa contoh kegiatan yang termasuk dalam Sistem Manusia Mesin dengan 

Pendekatan Kualitatif 



2. Toko ANEKA KERAMIK  mencari kemungkinan berapa banyak mesin press yang bisa 

dioperasikan oleh seorang operator berdasarkan biaya per unit output yang minimal, 

jika diketahui : 

Loading and unloading standar time : 1,58 menit 

Walking time between two machine : 9,5 menit 

Machining time    : 6,9 menit 

Direct labor cost   : Rp. 80000 / hari 

Machining cost    : Rp. 120000 / hari 

1 hari kerja  16 jam          

Berapa banyak mesin yang seharusnya mampu dioperasikan oleh seorang operator yang 

paling ekonomis? 
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5.6  Senarai 

1. Manusia merupakan komponen dan faktor yang penting serta menentukan dalam setiap 

sistem operasional (sistem manusia – mesin) agar mampu berfungsi untuk menghasilkan 

aktivitas kerja produktif. 

2. Agar sistem manusia-mesin tersebut bisa berfungsi baik, maka sub-sistem (komponen-

komponen) pendukungnya haruslah dirancang secara sinkron dan terintegrasi satu 

dengan yang lain. Hal ini tidak saja menyangkut komponen (elemen) yang berada 

didalam sub-sistem mesin, tetapi juga menyangkut manusia yang akan berinteraksi 

dengan sub-sistem mesin tersebut untuk membentuk sebuah sistem manusia-mesin (man-

machine system). 
 

 

 



BAB 6 

TINGKAT PENYESUAIAN DAN KELONGGARAN 

 

6.1  Deskripsi Singkat  

Tingkat penyesuaian dan kelonggaran operator adalah dua faktor penting dalam 

pengukuran waktu kerja. Tingkat penyesuaian merujuk kepada kecepatan operator dalam 

menyelesaikan produk. Tingkat kelonggaran merujuk pada waktu yang diberikan kepada 

operator untuk menyelesaikan pekerjaannya disamping waktu normal. 

 

6.2  Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa mampu memahami dasar pengukuran dan aplikasi dalam perhitungan 

pengukuran tingkat performansi dan kelonggaran baik untuk kebutuhan personal, melepaskan 

lelah dan keterlambatan. 

 

6.3  Penyajian  

6.3.1  Penyesuaian dan Kelonggaran Kerja 

Penyesuaian adalah aktifitas untuk menilai dan mengevaluasi kecepatan operator untuk 

menyelesaikan produknya. Tujuan dari penyesuaian adalah untuk menormalkan waktu kerja 

yang disebabkan oleh ketidakwajaran. Perancangan sistem kerja menghasilkan beberapa 

alternatif sehingga harus dipilih alternatif terbaik. Pemilihan alternatif rancangan sistem kerja 

ini harus berlandaskan empat kriteria utama, yaitu: kriteria waktu, kriteria fisik, kriteria 

psikis,dan kriteria sosiologis. Berdasarkan keempat kriteria tersebut suatu sistem kerja 

dipandang terbaik jika memberikan waktu penyelesaian pekerjaan dengan wajar dan normal 

serta menggunakan tenaga fisik paling ringan, sehingga memberi dampak psikis dan sosiologis 

paling rendah. 

Kelonggaran pada dasarnya adalah suatu faktor koreksi yang harus diberikan kepada 

waktu kerja operator, karena dalam melakukan pekerjaannya operator terganggu oleh hal-hal 

yang tidak diinginkan namun sifatnya alamiah. Sifat alamiah menyebabkan waktu kerja 

menjadi cenderung bertambah lama, karena ‘gangguan-gangguan’ ini muncul tidak dapat 

dihindarkan.Kelonggaran secara umum dapat dibagi kedalam 3 jenis, yaitu:   

 

 



1. Kelonggaran untuk kebutuhan pribadi. 

Kegiatan yang termasuk dalam kebutuhan pribadi disini adalah hal hal seperti minum 

sekedarnya untuk menghilangkan haus, ke kamar kecil, bercakap dengan teman sekerja 

sekedarnya. Kebutuhan ini terlihat sebagai suatu kebutuhan yang mutlak. Besarnya 

kelonggaran yang diberikan untuk kebutuhan pribadi seperti itu berbeda dari satu pekerjaan ke 

pekerjaan lainnya karena setiap pekerjaan berbeda karakteristiknya. Berdasarkan penelitian 

ternyata besarnya kelonggaran ini bagi pria dan wanita berbeda. Bagi pria kelonggarannya 2%-

2,5%, sedangkan untuk wanita 2,5%-5%. 

 

2. Kelonggaran untuk menghilangkan kelelahan (fatique). 

Rasa fatique biasanya terlihat saat hasil produksi menurunbaik kuantitas maupun 

kualitas. Jika pekerja dituntut untuk menghasilkan performansi normalnya, maka usaha yang 

dikeluarkan pekerja lebih besar dari normaldan ini menambah rasa fatique. 

 

3. Kelonggaran hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan. 

Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja tidak lepas dari hambatan-hambatan yang 

datang pada saat pekerja sedang melakukan pekerjaannya. Hambatan ini dapat berupa 

mengobrol, merokok, membaca koran, dan sebagainya. Untuk hambatan jenis ini, maka upaya 

yang harus dilakukan adalah menghilangkan delay tersebut dengan cara melakukan perbaikan 

kerja. Namun demikian, ada hambatan lain yang benar-benar diluar kendali pekerja, misalnya 

listrik padam, peralatan rusak, menerima telepon, serta gangguan-gangguan kerja lainnya. 

 

6.3.2  Cara Menentukan Faktor Penyesuaian 

Penyesuaian biasanya dilambangkan dengan huruf (p). Jika operator bekerja dengan 

cepat dari yang biasa maka nilai (p>1). Jika lambat dari biasanya maka (p<1) dan jika operator 

bekerja dengan normal maka (p=1). 

Ketika melakukan pengamatan kita biasanya kita dapat cara kerja seorang operator. 

lambat ataupun cepat kita pasti akan dapat menyatakan bahwa operator itu bekerja dengan 

cepat atau lambat. Artinya pada saat itu kita telah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang 

lain yang lebih wajar dan untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat dalam pengukuran, 

pengalaman operator menjadi peran yang penting karena semakin berpengalaman operator 

semakin peka inderanya dalam bekerja, maka untuk memudahkan dalam memilih konsep 

wajar, seorang pengukur dapat mempelajari cara kerja seorang operator yang dianggap normal 

yaitu : 



1. Jika operator dianggap berpengalaman 

2. Bekerja tanpa usaha yang berlebihan sepanjang hari 

3. Menguasai cara kerja yang ditetapkan 

4. Menunjukkan kesungguhan dalam melakukan pekerjaannya 

 

Ada lima cara untuk menentukan faktor penyesuaian, yaitu  

1. Cara Schumard 

Memberikan patokan-patokan penilaian melalui kelas kelas kinerja dan setiap kelas 

memiliki nilai sendiri sendiri. Pengukur diberi patokan untuk menilai performansi kerja 

operator menurut kelas Superfast, Fast +, Fast, Fast -, Excellent, dan seterusnya. 

 

                                  Tabel 6.1 Penyesuaian cara Schumard 

Kelas Penyesuaian 

Superfast 100 

Fast + 95 

Fast 90 

Fast- 85 

Excellent 80 

Good+ 75 

Good 70 

Good- 65 

Normal 60 

Fair+ 55 

Fair 50 

Fair- 45 

Poor 40 

 

Seseorang yang dipandang bekerja normal diberi nilai 60, dengan kinerja yang lain 

dibandingkan untuk menghitung faktor penyesuaian. Bila kinerja seorang operator dinilai 

excellentmaka ia mendapat nilai 80, dan karenanya faktor penyesuaiannya adalah: 

p = 80/60 = 1,33 

 

2. Cara Westinghouse 

Cara Westinghousemengarahkan penilaian pada 4 faktor yang dianggap menentukan 

kewajaran atau ketidak wajaran dalam bekerja, yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja dan 

konsistensi. Setiap faktor terbagi dalam kelas-kelas dengan nilainya masing-masing. 

Keterampilan atau Skill di definisikan sebagai kemampuan mengikuti cara kerja yang 

ditetapkan. Usaha adalah kesungguhan yang ditunjukkan atau diberikan operator ketika 

melakukan pekerjaannya. 



Kondisi kerja adalah kondisi fisik lingkungannya, seperti keadaan pencahayaan, suhu, 

dan kebisingan. Konsistensi adalah ketepatan waktu penyelesaian yang tetap dari saat ke saat. 

Angka-angka yang diberikan bagi setiap kelas dari faktor-faktor diatas diperlihatkan pada 

Tabel berikut. 

Tabel 6.2 Penyesuaian menurut Westinghouse 

Faktor Kelas Lambang Penyesuaian 

Keterampilan 

Superskill A1 + 0,15 

A2 + 0,13 

Excelent B1 + 0,11 

B2 + 0,08 

Good C1 + 0,06 

C2 + 0,03 

Average D 0,00 

Fair E1 - 0,05 

E2 - 0,10 

Poor F1 - 0,16 

F2 - 0,22 

Usaha Excessive A1 + 0,13 

A2 + 0,12 

Excellent B1 + 0,10 

B2 + 0,08 

Good C1 + 0,05 

C2 + 0,02 

Average D 0,00 

Fair E1 - 0,04 

E2 - 0,08 

Poor F1 - 0,12 

F2 - 0,17 

Kondisi Kerja 

Ideal A + 0,06 

Excellent B + 0,04 

Good C + 0,02 

Average D 0,00 

Fair E - 0,03 

Poor F - 0,07 

Konsistensi 

Perfect A + 0,04 

Excellent B + 0,03 

Good C + 0,01 

Average D 0,00 

Fair E - 0,02 

Poor F - 0,04 

 

 

 

 



Contoh Perhitungan Penyesuaian Cara Westinghouse: 

Keterampilan  :  Fair (E1)  = -0.05 

Usaha              :  Good (C2)  =+0.02 

Kondisi kerja   : Excellent (B) =+0.04 

Konsisten          : Poor (F)  = -0.04    + 

 -0.03 

jumlah, jadi P = (1 – 0.03) atau p=0.97 

Perlu diperhatikan juga bahwa nilai 0.97 bukanlah sekadar penjumlahan dari nilai dari kelas 

kelas yang bersangkutan tapi merupakan hasil interaksi dari kelas kelas dari keempat faktor 

tersebut. artinya, nilai tersebut hanya berlaku setelah dijumlahkan satu sama lain. 

3. Cara Objektif 

Cara ini memperhatikan 2 faktor yaitu kecepatan kerja dan tingkat kesulitan pekerjaan. 

Kecepatan kerja adalah kecepatan dalam melakukan pekerjaan dalam pengertian biasa. Untuk 

kesulitan kerja disediakan tabel yang menunjukkan berbagai kesulitan kerja. 

4. Cara Bedaux 

Pada dasarnya cara Bedaux tidak banyak berbeda dengan cara Shumard, hanya berbeda 

pada nilai-nilai dinyatakan dalam “B”. 

5. Cara Sintesis 

Dalam cara waktu penyelesaian setiap elemen gerakan dibandingkan dengan harga-harga 

yang diperoleh dari tabel-tabel data-data waktu gerakan untuk kemudian dihitung harga rata-

ratanya.  

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3.3  Perhitungan Kelonggaran untuk Kebutuhan Personal, Melepaskan Lelah dan 

Keterlambatan. 

Besarnya nilai kelonggaran ini ditunjukkan pada Tabel 6.3. 

Tabel 6.3. Nilai Kelonggaran 

      Faktor    Contoh Pekerjaan Kelonggaran (%) 

A. Tenaga Yang 

Dikeluarkan 

 Ekivalen Beban    

                       Pria           Wanita 

1. Dapat Diabaikan Bekerja Dimeja, Duduk Tanpa Beban        0,0-6,0            0,0-6 

2. Sangat Ringan Bekerja Dimeja, Berdiri 0,00-2,25 Kg        6,0-7,5            6,0-7,5 

3. Ringan  Menyekop, Ringan 2,25-9,00            7,5-12,0            7,5-16 

4. Sedang Mencangkul 9,00-18,00         12,0-19,0          16,0-30 

5. Berat Mengayun Palu Yang Berat 19,00-27,00       19,0-30,0 

6. Sangat Berat Memanggul Beban 27,00-50,00       30,00-50,0 

7. Luar Biasa Berat Memanggul Karung Berat Diatas 50 Kg 

B. Sikap Kerja   

1. Duduk  Bekerja Duduk, Ringan 0,0 – 1,0 

2. Berdiri Diatas Dua Kaki Badan Tegak, Ditumpu Dua 

Kaki 

1,0 – 2,5 

3. Berdiri Diatas Satu Kaki Satu Kaki Mengerjakan Alat 

Kontrol 

2,5 – 4,0 

4. Berbaring Pada Bagian Sisi, Belakang 

Atau Depan Badan 

2,5 – 4,0 

5. Membungkuk Badan Dibungkukkan 

Bertumpu Pada Dua Kaki 

4,0 – 10,0 

C. Tenaga Yang 

Dikeluarkan 

 Ekivalen Beban    

                       Pria           Wanita 

8. Dapat Diabaikan Bekerja Dimeja, Duduk Tanpa Beban        0,0-6,0           0,0-6 

9. Sangat Ringan Bekerja Dimeja, Berdiri 0,00-2,25 Kg        6,0-7,5           6,0-7,5 

10. Ringan  Menyekop, Ringan 2,25-9,00            7,5-12,0           7,5-16 

11. Sedang Mencangkul 9,00-18,00         12,0-19,0         16,0-30 

12. Berat Mengayun Palu Yang Berat 19,00-27,00       19,0-30,0 

13. Sangat Berat Memanggul Beban 27,00-50,00       30,00-50,0 

14. Luar Biasa Berat Memanggul Karung Berat Diatas 50 Kg 

D. Sikap Kerja   

6. Duduk  Bekerja Duduk, Ringan 0,0 – 1,0 

7. Berdiri Diatas Dua Kaki Badan Tegak, Ditumpu Dua 

Kaki 

1,0 – 2,5 

8. Berdiri Diatas Satu Kaki Satu Kaki Mengerjakan Alat 

Kontrol 

2,5 – 4,0 

9. Berbaring Pada Bagian Sisi, Belakang 

Atau Depan Badan 

2,5 – 4,0 

10. Membungkuk Badan Dibungkukkan 

Bertumpu Pada Dua Kaki 

4,0 – 10,0 

 

 

 

 

 



Tabel 6.3 (Lanjutan) 

FAKTOR KELONGGARAN (%) 

E. Keadaan Temperatur Tempat Kerja (°C) Normal Berlebihan 

1. Beku Di bawah 0 Di atas 10 Di atas 12 

2. Rendah 0 - 13 10 s.d 5 12 s.d 5 

3. Sedang 13 - 22 5 s.d 0 8 s.d 0 

4. Normal 22 - 28 0 s.d 5 0 s.d 8 

5. Tinggi 28 - 38 5 s.d 40 8 s.d 100 

6. Sangat 

tinggi 
Di atas 38 Di atas 40 Di atas 100 

F. Keadaan Atmosfer  

1. Baik 
Ruang yang berventilasi baik, udara 

segar 
0 

2. Cukup Ventilasi kurang baik, ada bau-bauan 0  s.d 5 

3. Kurang 

baik 

Adanya debu beracun atau tidak beracun 

tapi banyak 
5 s.d 10 

4. Buruk 
Adanya bau-bauan berbahaya harus 

menggunakan alat pernafasan 
10 s.d 20 

G. Keadaan Lingkungan Yang Baik  

1. Bersih, sehat, cerah dengan kebisingan rendah 0 

2. Siklus kerja berulang antara 5 - 10 detik 0 s.d 1 

3. Siklus kerja berulang antara 0 - 5 detik 1 s.d 3 

4. Sangat bising 0 s.d 5 

5. Jika faktor yang berpengaruh dapat menurunkan 

kualitas 
0 s.d 5 

6. Terasa adanya getaran lantai 5 s.d 10 

7. Keadaan yang luar biasa (bunyi, kebersihan, dan 

lain-lain) 
5 s.d 10 

  Sumber: Sutalaksana,dkk (2006) 

 

 

 

 

 

 



Contoh perhitungan besarnya kelonggaran ditunjukkan pada Tabel 6.5 

Tabel 6.4 Perhitungan Allowance (Kelonggaran)  

Faktor 
Interval 

Kelonggaran (%) 

Kelonggaran 

(%) 

A 
Tenaga yang dikeluarkan 

sangat ringan 
6,0 – 7,5 7 

B 
Sikap kerja 

berdiri diatas dua kaki 
1,0 – 2,5 2,5 

C 
Gerakan kerja 

agak terbatas 
0 – 5,0 3 

D 
Kelelahan mata 

terus-menerus 
2,0 – 5,0 5 

E 
Keadaan temperatur 

temperatur tinggi 
0,0 – 5,0 5 

F 
Keadaan atmosfer 

kurang baik 
5,0 – 10,0 10 

G 
Keadaan Lingkungan  

Siklus kerja berulang 
1,0 – 3,0 2 

Sub total 32 

 Kebutuhan pribadi  

pria 
0 – 2,5 2 

 Hambatan yang tak terhindarkan  2,5 

Total kelonggaran 39 

 

Maka besarnya kelonggaran adalah 0,39% 

 

6.4  Penutup 

 

6.4.1 Bahan Tugas dan Diskusi  

1. Apa yang dimaksud dengan faktor penyesuaian dan kelonggaran? 

2. Mengapa pekerja memerlukan faktor penyesuaian dan kelonggaran? 

3. Hitung faktor penyesuaian dan kelonggaran operator ketika merakit 10 pulpen. 
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6.6  Senarai 

1. Penyesuaian adalah aktifitas untuk menilai dan mengevaluasi kecepatan operator untuk 

menyelesaikan produknya. 

2. Kelonggaran adalah suatu faktor koreksi yang harus diberikan kepada waktu kerja 

operator, karena dalam melakukan pekerjaannya operator terganggu oleh hal-hal yang 

tidak diinginkan namun sifatnya alamiah 

3. Fatique adalah suatu kondisi yang memiliki tanda berkurangnya kapasitas yang dimiliki 

seseorang untuk bekerja dan mengurangi efisiensi prestasi, dan biasanya hal ini disertai 

dengan perasaan letih dan lemah. Kelelahan dapat akut dan datang tiba-tiba atau kronis 

dan bertahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 7 

PENGUKURAN WAKTU KERJA  

 

7.1  Deskripsi Singkat  

Pengukuran waktu kerja adalah usaha untuk menentukan lama kerja yang dibutuhkan 

seorang operator untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. 

 

7.2  Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa mampu memahami pengukuran waktu kerja dengan metode pengukuran 

langsung, sampling kerja dan pengukuran waktu kerja dengan metode pengukuran tidak 

langsung serta mampu menganalisa sistem kerja. 

 

7.3  Penyajian  

7.3.1  Pengantar 

 Waktu merupakan elemen yang sangat menentukan da1am merancang atau 

memperbaiki suatu sistem kerja. Peningkatan efisiensi suatu sistem kerja mutlak berhubungan 

dengan waktu kerja yang digunakan dalam berproduksi. Pengukuran waktu kerja pada 

dasarnya merupakan suatu usaha untuk menentukan lamanya waktu kerja yang dibutuhkan oleh 

seorang operator (yang sudah terlatih) untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang spesifik, 

pada tingkat kecepatan kerja yang normal,serta dalam lingkungan kerja yang terbaik pada saat 

itu. Dengan demikian pengukuran waktu ini merupakan suatu proses kuatitatif, yang diarahkan 

untuk mendapatkan suatukriteria yang obyektif. Studi mengenai pengukuran waktu kerja 

dilakukan untuk dapat melakukan perancangan atau perbaikan dari suatu sistem kerja. Untuk 

keperluan tersebut, dilakukan penentuan waktu baku, yaitu waktu yang diperlukan dalam 

bekerja dengan telah mempertimbangkan faktor-faktor diluar elemen pekerjaan yang 

dilakukan. 

 Sistem kerja adalah suatu suatu sistem dimana komponen-komponen kerja seperti 

manusia (operator), mesin (fasilitas kerja lainnya), material serta lingkungan kerja fisik akan 

berinteraksi bersama-sama dalam memberikan hasil kerja. 

 Dalam melaksanakan suatu pekerjaan, seseorang dapat memilih berbagai cara dalam 

melakukannya. Penelitian cara kerja merupakan kegiatan pencatatan sistematik dan 

pemeriksaan secara seksama mengenai cara kerja yang berlaku atau dibutuhkan untuk 



melakukan suatu pekerjaan.Sasaran menganalisa sistem kerja adalah untuk mendapatkan cara 

kerja yang terbaik, dengan cara : 

a. Memperbaiki gerakan kerja. 

b. Memperbaiki tata ruang dan tempat kerja. 

c. Pendayagunaan manusia dan pengurangan kegiatan yang tidak perlu. 

d. Perbaikan pemakaian alternatif bahan, mesin atau tenaga kerja. 

e. Pengembangan lingkungan kerja yang baik. 

 

Kreatifitas seseorang memungkinkan diperolehnya beberapa alternatif dan 

menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga perbaikan cara kerja dapat dilakukan dengan memilih 

yang paling baik dan dapat dilaksanakan dalam pemilihan ini perlu dilakukan dengan cara 

mengembangkan suatu kriteria penilaian, yaitu : 

a. Waktu penyelesaian yang dibutuhkan. 

b. Tenaga yang dikeluarkan. 

c. Akibat psikologis dan sosiologis yang ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut. 

Secara umum, teknik-teknik pengukuran waktu kerja dapat dikelompokkan atas dua 

kelompok besar : 

1. Secara Langsung 

a. Pengukuran waktu dengan jam henti (Stop Watch) 

b. Sampling pekerjaan (Work Sampling) 

2. Secara Tidak Langsung 

a. Data Waktu Baku 

b. Data Waktu Gerakan, terdiri dari : 

-  Work Factor (WF) System 

- Maynard Operation Sequence Time (MOST System) 

- Motion Time Measurement (MTM System) 

 

 

7.3.2  Pengukuran Waktu Kerja Secara Langsung 

 Pengukuran secara langsung ialah pengamat mengukur atau mencatat langsung waktu 

yang diperlukan oleh seorang operator dalam melakukan pekerjaannya ditempat operator 

tersebut bekerja. Tabel berikut menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari pengukuran waktu 

kerja secara langsung. 

 



Tabel 7.1 Pengukuran Waktu Secara Langsung 

Kelebihan Kekurangan 

Praktis, mencatat waktu saja tanpa 

harus menguraikan pekerjaan ke dalam 

elemen-elemen pekerjaannya. 

 

1. Dibutuhkan waktu lebih lama untuk 

memperoleh data waktu yang banyak 

tujuannya: hasil pengukuran yg teliti 

dan akurat 

2. Biaya lebih mahal karena harus 

melakukan pengukuran dimana 

pekerjaan pengukuran kerja 

berlangsung. 

 

7.3.2.1 Jam Henti 

Karakteristik sistem kerja yang sesuai menggunakan pengukuran kerja dengan jam 

henti adalah: 

1. Jenis aktivitas pekerjaan bersifat homogen 

2. Aktivitas dilakukan secara berulang - ulang dan sejenis 

3. Terdapat output yang riil, berupa produk yang dapat dinyatakan secara kuantitatif 

 

Tahap pengukuran ketika menggunakan metode jam henti 

Tabel 7.2 Tahap Pengukuran dengan Jam Henti 

Tahap Langkah yang dilakukan 

Pra Pengukuran 

1. Penetapan sistem kerja yang akan diukur 

2. Pemilihan pekerja yang akan diukur 

3. Penetapan elemen pekerjaan 

4. Persiapan peralatan pengukuran 

Pengukuran 

1. Pengukuran pendahuluan 

2. Pengujian keseragaman data 

3. Perhitungan kecukupan data 

Pasca pengukuran 1. Menghitung waktu kerja 

 

 

 

 



a. Tingkat Ketelitian, Tingkat Keyakinan dan Pengujian Keseragaman Data 

Tingkat ketelitian adalah penyimpangan maksimum hasil dari waktu penyelesaian 

sebenarnya. Tingkat keyakinan adalah besarnya keyakinan pengukur bahwa hasil yang 

diperoleh memenuhi syarat ketelitian. 

Contohnya tingkat ketelitian 10% dan tingkat keyakinan 95% memiliki arti bahwa 

pengukur membolehkan rata-rata hasil pengukurannya menyimpang sejauh 10% dari rata-rata 

sebenarnya, dan kemungkinan berhasil mendapatkan hal ini adalah 95%. 

 

b. Perhitungan Waktu Baku 

Setelah proses pengukuran selesai, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut 

sehingga memberikan waktu baku. Cara untuk mendapatkan waktu baku adalah sebagai 

berikut: 

1.      Hitung waktu siklus rata-rata (Ws) 

Waktu penyelesaian satu satuan produksi mulai dari bahan baku atau mulai diproses di 

tempat kerja yang bersangkutan. 

2. Hitung waktu normal (Wn) 

Waktu normal adalah waktu penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh pekerja 

dalam kondisi wajar dan kemampuan rata-rata. Adapun pembagian faktor penyesuaian, 

yaitu: 

 p = 1 / p = 100% berarti bekerja normal 

 p > 1 / p > 100% berarti bekerja cepat 

        p < 1 / p < 100% berarti bekerja lambat 

3. Hitung waktu baku (Wb) 

Waktu baku adalah waktu penyelesaian yang dibutuhkan secara wajar oleh pekerja 

normal untuk menyelesaikan pekerjaannya yang dikerjakan dalam sistem kerja terbaik 

pada saat itu. 

Contoh Perhitungan  

Hasil Data yang telah di amati 

 

Tabel 7.3 Data Hasil Pengamatan 

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

W 14 10 12 15 17 18 15 16 11 9 14 16 10 18 14 15 



Kelompokkan Data Ke Dalam Sub Grup 

 

Tabel 7.4 Data Subgrup 

Subgrup Waktu Penyelesaian Berturut-turut Rata-rata 

 

1 14 10 12 15 12,75 

2 17 18 15 16 16,50 

3 11 9 14 16 12,50 

4 10 18 14 15 14,25 

Jumlah 56,00 

Hitung Rata-rata dari Harga Rata-rata Sub Grup 

�̅� = 
∑ 𝑿𝒊

𝒌
....................................................................................(7.1) 

Keterangan : 

Xi = di mana Xi adalah harga rata-rata subgrup ke i,  

k   = banyaknya sub grup yang terbentuk  

�̅� =  
𝟓𝟔

𝟒
= 𝟏𝟒 

Hitung Standar Deviasi Sebenarnya 

𝝈 =  √
∑(𝑿𝒋−�̅�)𝟐

𝑵−𝟏
    ................................................................................                                 (7.2) 

Keterangan : 

N  = Jumlah pengamatan pendahuluan yang telah dilakukan 

Xj = Waktu penyelesaian yang teramati selama pengukuran dilakukan. 



𝝈 =  √
∑(𝟏𝟒 − 𝟏𝟒)𝟐 + (𝟏𝟒 − 𝟏𝟒)𝟐 + (𝟏𝟒 − 𝟏𝟒)𝟐 + ⋯ … … + (𝟏𝟓 − 𝟏𝟒)𝟐

𝟏𝟔 − 𝟏
= 𝟐, 𝟖𝟓 

Hitung Standar Deviasi dari Distribusi Harga Rata Rata Subgrup 

𝝈�̅� =  
𝝈

√𝒏
 .........................................................................................                                     (7.3) 

𝝈�̅� =  
𝟐, 𝟖𝟓

√𝟒
= 𝟏, 𝟒𝟐𝟓 

Hitung Batas Kendali Atas (BKA) dan Batas Kendali Bawah (BKB) 

𝑩𝑲𝑨 =  𝑿 ̅ + 𝟑𝝈�̅� ..............................................................................................................(7.4) 

𝑩𝑲𝑩 =  𝑿 ̅ − 𝟑𝝈�̅� ..............................................................................................................(7.5) 

Sehingga 

𝑩𝑲𝑨 =  𝑿 ̅ + 𝟑𝝈�̅� = 14 + 3(1,425) = 18,275 

𝑩𝑲𝑩 =  𝑿 ̅ − 𝟑𝝈�̅� = 14 – 3(1,425) = 9,725 

Berdasarkan data kendali yang diperoleh tidak ada hasil pengukuran yang berada 

diluar batas kendali, maka dengan ini dinyatakan data yang diperoleh seragam.  

Seandainya ada nilai dari hasil pengukuran yang berada diluar dari batas atas dan batas 

bawah, maka inilah yang dianggap tidak wajar, karena berada diluar batas kontrol, oleh karena 

itu subgrup atau data yang berada diluar batas kontrol harus di buang. 

Uji Kecukupan Data 

𝑵′ =  √𝟒𝟎
√𝟏𝟔(𝟏𝟒𝟐  +𝟏𝟎𝟐+...)− (𝟏𝟒)+(𝟏𝟎)+⋯+𝟏𝟓)𝟐

𝒙𝟏+𝒙𝟐+⋯……+𝒙𝒏

𝟐

..................................................................(7.6) 

𝑵′ =  √𝟒𝟎
√𝟏𝟔(𝟏𝟒𝟐  +𝟏𝟎𝟐+...)− (𝟏𝟒)+(𝟏𝟎)+⋯+𝟏𝟓)𝟐

𝟏𝟒+𝟏𝟎+⋯.+𝟏𝟓

𝟐

= 64,19 

Ini berarti pada tingkat ketelitian dan keyakinan tersebut masih diperlukan (64,19-16) = 

49 data lagi. Jadi masih diperlukan 49 kali pengukuran lagi. Oleh karena itu dibutuhkan 



pengukuran tahap kedua. Seandainya pada tahap kedua data yang didapat masih belum cukup, 

maka dilakukan pengukuran tahap ketiga, sebanyak data yang diperlukan. 

Perhitungan Waktu Kerja 

𝑾𝒔 =  
∑ 𝑿𝒊

𝑵
 ...........................................................................................................................(7.7) 

𝑾𝒔 =  
𝟐𝟐𝟒

𝟏𝟔
= 𝟏𝟒 

𝑾𝒏 =  𝑾𝒔 𝒙 𝒑 ..................................................................................................................(7.8) 

𝑾𝒏 =  𝟏𝟒 𝒙 1,33 = 18,62 

𝑾𝒃 =  𝑾𝒏 (𝟏 + 𝒍) ...........................................................................................................(7.9) 

𝑾𝒃 =  𝟏𝟖, 𝟔𝟐 (𝟏 + 𝟎, 𝟑𝟗) = 25,88 

 

7.3.2.2 Sampling Pekerjaan 

 Ini merupakan cara yang dipakai untuk mengukur waktu pada pekerjaan yang saat-saat 

pelaksanaannya dalam suatu hari tidak menentu dan kerap bercampur dengan pekerjaan lain.  

 Pekerjaan seorang sekretaris mengetik surat adalah salah satu contohnya. Dalam 

kesehariannya ia mengerjakan juga pengarsipan, menelpon, menyiapkan rapat, mencatat hasil 

rapat, dsb. 

Langkah-langkah sebelum melakukan sampling pekerjaan adalah: 

1. Menetapkan tujuan pengukuran, yaitu untuk apa sampling dilakukan, yang akan 

menentukan besarnya tingkat ketelitian dan keyakinan. 

2. Jika sampling ditujukan untuk mendapatkan waktu baku, lakukanlah penelitian 

pendahuluan untuk mengetahui ada tidaknya sistem kerja yang baik. Jika belum, 

perbaikan-perbaikan sistem kerja harus dilakukan dahulu. 

3. Memilih operator yang berpengalaman. 

4. Bila perlu, mengadakan pelatihan bagi para operator yang dipilih agar bisa terbiasa 

dengan sistem kerja yang dilakukan. 

5. Melakukan pemisahan kegiatan sesuai yang ingin didapatkan. 

6. Menyiapkan peralatan yang diperlukan berupa papan pengamatan, lembaran 

pengamatan, pena atau pensil. 



 Cara melakukan sampling pengamatan dengan sampling pekerjaan juga tidak berbeda 

dengan yang dilakukan untuk cara jam henti yaitu yang terdiri dari tiga langkah, yaitu 

melakukan sampling pendahuluan, menguji keseragaman data, dan menghitung jumlah 

kunjungan yang diperlukan.  Langkah-langkah ini dilakukan terus sampai jumlah kunjungan 

mencukupi yang diperlukan untuk tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan. 

 

Sampling Pendahuluan  

Disini dilakukan sejumlah kunjungan yang banyaknya ditentukan oleh pengukur, 

biasanya tidak kurang dari 30. Untuk mudahnya kita ikuti contoh sampling pekerjaan untuk 

menghitung waktu baku penyelesaian. Kita mengasumsikan semua kegiatan yang dilakukan 

pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan disebut sebagai kegiatan produktif, lainnya non 

produktif. Selanjutnya dilakukan pengamatan-pengamatan sesaat pada waktu-waktu yang acak 

sebanyak 144 kali, dan hasilnya sebagai berikut: 

Tabel 7.5 Sampling Pendahuluan 

Kegiatan 
Frekuensi teramati pada hari ke 

Jumlah 
1 2 3 4 

Produktif 24 29 30 26 109 

Non produktif 12 7 6 10 35 

Jumlah  36 36 36 36 144 

% Produktif 67 81 83 72  

 

Pengujian Keseragaman Data 

 

Batas Kontrol Atas (BKA) dan Batas Kontrol Bawah (BKB) 

BKA = 𝑝 ̅ + 3√
�̅�(1−�̅�)

�̅�
 ...................................................................................................        (7.10) 

BKB = 𝑝 ̅ − 3√
�̅�(1−�̅�)

�̅�
 ...................................................................................................        (7.11) 

�̅� =  
∑ 𝑃𝑖

𝑘
.........................................................................................................................      (7.12) 

di  mana pi  adalah persentase produktif di hari ke-i dan k adalah jumlah hari pengamatan. 

 

�̅� =  
∑ 𝑛𝑖

𝑘
.........................................................................................................................      (7.13) 

di  mana ni  adalah jumlah pengamatan yang dilakukan pada hari ke-i. Selanjutnya untuk contoh 

di atas didapat: 



�̅� =  
67 + 81 + 83 + 72

4
∶ 100 = 0,76 

�̅� =  
36 + 36 + 36 + 36

4
= 0,76 

Sehingga: 

BKA = 0,76 + 3√
0,76(1−0,76)

36̅̅̅̅
= 0,976 

 

BKB = 0,76 − 3√
0,76(1−0,76)

36̅̅̅̅
= 0,546 

 

Ternyata semua harga-harga pi berada dalam batas-batas ini sehingga semuanya dapat 

digunakan untuk menghitung banyaknya pengamatan yang diperlukan. Jika terdapat pi yang di 

luar batas kontrol, maka data pengamatan dari hari yang bersangkutan dibunag karena berasal 

dari sistem sebab yang berbeda. 

 

Menghitung Jumlah Pengamatan yang diperlukan  

Jumlah pengamatan yang diperlukan untuk tingkat ketelitian 5% dan keyakinan 95% 

diketahui melalui rumus : 

 

�̅� =  
1600(1−�̅�)

�̅�
 = 0,757 

Sehingga 𝑁′ =
1600(1−0,757)

0,757
=   514 

Jadi masih diperlukan (514-144) = 370 kali kunjungan lagi. Maka sampling kedua pun 

dilakukan. Demikian seterusnya pengamatan dilakukan tahap demi tahap diuji keseragaman 

datanya dan dihitung kecukupannya sampai jumlah kunjungan yang telah dilakukan lebih 

banyak atau sama dengan yang seharusnya dilakukan. 

 

 

 

Cara Menentukan Waktu Pengamatan Secara Acak 

Kunjungan-kunjungan dapat dilakukan dalam waktu-waktu yang ditentukan secara acak. 

Untuk itu biasanya satu hari kerja dibagi ke dalam satuan-satuan waktu yang besarnya 

ditentukan oleh pengukur. Berdasarkan satuan-satuan waktu inilah saat-saat kunjungan 

ditentukan.  



Misalnya satu-satuan panjangnya 5 menit. Jadi satu hari kerja (7 jam) mempunyai 84 

satuan waktu. Ini berarti jumlah kunjungan perhari tidak lebih dari 84 kali. Jika dalam satu hari 

dilakukan 36 kali kunjungan maka dengan tabel bilangan acak ditentukan saat –saat kunjungan 

tersebut. 

Caranya adalah angka-angka pada tabel acak di ikuti dua-dua sampai 36 kali. Syaratnya adalah 

pasangan dua angka itu besarnya tidak boleh lebih dari 84 dan tidak boleh terjadi pengulangan. 

Jadi didapat : 

39 65 76 45 19 69  64 …dst  (36 pasang) 

Dengan demikian jika jam kerja mulai pukul 08.00 – 16.00 dan istirahat antara 12.00 – 13.00, 

maka pengamatan dapat dilakukan (untuk pasangan angka yang pertama yaitu 39) = 08.00 + 

(5 menit x 39) = 08.00 + 195 menit = 08.00 + 3jam15menit = pukul 11.15  

Selanjutnya untuk pasangan 65 = 08.00 + (5 menit x 65) = 08.00 + 325 menit = 08.00 + 

5jam25menit + 1jam (karena pukul 12.00 adalah waktu istirahat dan 12.00-08.00 = 240 menit 

= 4jam maka jika penambahannya melebihi 240 menit/4jam harus ditambahkan 1 jam karena 

lamanya istirahat adalah 1 jam) = pukul 14.25, dan seterusnya lalu urutkan dari yang pukul 

terkecil ke yang terbesar, maka diperoleh daftar saat kunjungan mulai kunjungan pertama 

sampai ke tiga puluh enam. 

 

Menghitung Waktu Baku 

Misalkan contoh diatas, akhirnya didapat bahwa jumlah pengamatan yangdiperlukan 425 

kali,dan jumlah pengamatan yang dilakukan adalah 432 kali selama 12 hari atau 5040 menit. 

Dari 432 pengamatan ini frekuensi kegiatan produktif yang teramati adalah 320 dan jumlah 

produk yang dihasilkan selama dilakukan sampling kerja adalah 350 buah. Maka : 

a. Jumlah pengamatan   = 432 

Jumlah produktif   = 320 

Persentase produktif    = (320/432)x 100% = 74,1% 

b. Jumlah menit pengamatan   = 5040 menit 

Jumlah menit produktif   = 74,1% * 5040 menit = 3733 menit 

c. Jumlah produk yang dihasilkan  = 350 unit 

Waktu diperlukan/unit   = 3733/350 = 10,67 menit 



d. Faktor penyesuaian    =  0,95 

Waktu normal     = (10,67 x 0,95) = 10,13 menit 

e. Kelonggaran     = 23% = 0,23 

Waktu baku     = 10,13 + 0,23(10,13) = 12,4599 menit 

 

Waktu baku diatas didapat dengan asumsi bahwa pekerjaan sepenuhnya ditangani oleh 

operator/manusia atau disebut manually controlled. Berikut contoh waktu jika pekerjaan diatas 

sebagian dikerjakan oleh mesin (machine controlled) dengan asumsi dari data diatas bahwa 

dari 320 produktif 40 diantaranya adalah machine controlled, maka perhitungannya menjadi : 

a. Jumlah pengamatan  = 432 

b. Jumlah produktif   = 320 atau 74,1% 

c. Jumlah produktif man.cont. = 280 atau 87,5% (dari produktif) 

d. Jumlah produktif mach.cont. = 40 atau 12,5% (dari produkif) 

e. Jumlah menit pengamatan  = 5040 menit 

f. Jumlah menit produktif  = 74,1% x 5040 menit = 3733 menit 

g. Jumlah produk yang dihasilkan = 350 unit 

h. Waktu diperlukan/unit  = 3733/350 = 10,67 menit 

i. Waktu man.cont./buah  = 0,875 x 10,67 = 9,34 menit 

j. Waktu mach.cont./buah  = 0,125 x 10,67 = 1,33 menit 

k. Faktor penyesuaian  = 0,95 

l. Waktu normal   = (9,34 x 0,95) + 1,33 = 10,203 menit 

m. Kelonggaran   = 23% = 0,23 

n. Waktu baku   = 10,203 + 0,23(10,203) = 12,5497 menit 

Terlihat faktor penyesuaian hanya dikalikan dengan waktu man.cont. dan tidak dikalikan 

dengan mach.cont. karena pada mesin tidak perlu disesuaikan sebab kegiatan-kegiatan ini dapat 

dianggap sebagai kerja normal. 

 

7.3.3  Pengukuran Waktu Kerja Secara Tidak Langsung 

Pengukuran waktu secara tidak langsung adalah pengamat tidak harus selalu mengamati suatu 

pekerjaan langsung ditempat operator bekerja karena pekerjaan tersebut telah 

didokumentasikan sebelumnya.Tabel berikut menunjukkan kelebihan dan kekurangan dari 

pengukuran waktu kerja secara tidak langsung.  

 

 



Tabel 7.6 Pengukuran Waktu Secara Tidak Langsung 

Kelebihan Kekurangan 

 

1. Waktu relatif singkat, hanya 

mencatat elemen-elemen 

gerakan pekerjaan satu kali 

saja.  

2. Biaya lebih murah 

 

1. Belum ada data waktu gerakan berupa tabel-

tabel waktu gerakan yang menyeluruh dan 

rinci. 

2. Tabel yang digunakan adalah untuk orang 

Eropa tidak cocok untuk orang Indonesia 

3. Dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk 

seorang pengamat pekerjaan karena akan 

berpengaruh terhadap hasil perhitungan. 

4. Data waktu gerakan harus disesuaikan 

dengan kondisi pekerjaan. Misal: elemen 

pekerjaan kantor tidak sama dengan elemen 

pekerjaan pabrik. 

 

7.3.3.1 Work Factor System 

Work Factor System atau sistem faktor kerja merupakan salah satu dari Predetermined 

Time System yang paling awal dan secara luas diaplikasikan. Sistem ini memungkinkan untuk 

menetapkan waktu untuk pekerjaan-pekerjaan manual dengan menggunakan data waktu 

gerakan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. 

Langkah-langkah dalam perhitungan waktu baku menggunakan metode work factor 

1. Membuat analisa detail setiap langkah kerja yang ada berdasarkan empat variabel yang 

merupakan dasar utama pelaksanaan kerja, yaitu: 

a. Anggota tubuh 

b. Kerja perpindahan gerakan 

c. Manual kontrol 

d. Berat/hambatan yang ada 

2. Pada work factor, pekerjaan dibagi atas elemen-elemen gerakan standar kerja sebagai 

berikut: Transport atau reach and move (TRM), Grasp (GR), Pre-Position (PP), 

Assemble (ASY), Use (manual, process or machine time)-(US), Diassemble (DSY), 

Mental Process (MP), dan Release (RL). Simbol-simbol yang digunakan untuk 

menunjukkan anggota tubuh yang dipergunakan dan faktor-faktor kerja juga di standar 

kan sebagai berikut: 



Tabel 7.7 Elemen Gerakan Standar Kerja 

Anggota Tubuh Simbol Faktor Kerja Simbol 

Finger F Weight of Resistant W 

Hand H Directional Control S 

Arm A Steer S 

Forearm FS Care (Precaution) P 

Trunk T Chenge Direction U 

Foot FT Define Stop D 

Leg L   

Head Turn HT   

 

3. Menetapkan waktu baku yang tepat (diperoleh dari tabel data waktu gerakan) untuk 

setiap gerakan kerja yang telah didefinisikan dengan menambahkan waktu longgar pada 

waktu total. 

 

 

Perhitungan waktu baku menggunakan metode work factor pada industri jasa pengisian 

pulsa “Aceh Cellular” 

 

Elemen gerakan yang terjadi pada saat pengisian pulsa di toko “Aceh Cellular” adalah: 

No. 

Elemen 
Deskripsi Elemen Kerja 

Analisa 

Gerakan 

Waktu 

(menit) 

1 Menjangkau hp sejauh 8” 

 

A8D 0,0054 

2 Memegang hp 0,5F1 0,0008 

3 Membawa hp ke depan wajah 6” A6D 0,0047 

4 Menginput data angka 24 digit F24D 0,0815 

5 Menunggu pulsa terkirim 24 detik 24D 0,4166 

6 Menekan tombol redial  F1D 0,0023 

7 Membawa hp ke meja 6” A6D 0,0047 

8 Meletakkan hp di atas meja F1P 0,0023 

9 Melepaskan hp 0,5F1 0,0080 

10 Menggerakkan tangan kembali 8” A12D 0,0065 

 Total waktu (menit)  0,5328 

 

Dalam hal ini, asumsi allowance atau kelonggaran adalah 1 menit untuk keterlambatan (delay), 

maka waktu baku yang diperoleh dari kegiatan ini adalah: 

Waktu baku = total waktu + allowance 

  = 0,5328 + 1,0000 = 1,5328 menit. 



7.3.3.2 Maynard Operation Sequence Time (MOST System) 

Maynard Operation Sequence Technique atau lebih sederhana dapat dikatakan sebagai 

perpindahan objek. Metode MOST objek dipindahkan menurut dua cara, yaitu: 

1 . Diambil dan dipindahkan secara bebas 

2 . Diambil dan digerakkan dengan menggeser diatas permukaan benda lain 

Untuk tiap tipe kegiatan bisa terjadi urutan gerakan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu 

dilakukan pemisahan model urutan kegiatan dalam metode MOST. 

Pemisahan model urutan gerakan ini dibedakan atas 3 urutan gerakan yang ketiga-tiganya 

menggambarkan kerja manual. 

1. Urutan Gerakan Umum (The general move sequence). 

2. Urutan gerakan terkendali (The controlled move sequence). 

3. Urutan gerakan memakai alat (The tool use sequence). 

 

Urutan Gerakan Umum (The General Move Sequence). 

Pemindahan objek secara manual dari satu tempat ke tempat lain secara bebas.Dengan 

urutan kegiatan dalam gerakan umum : 

 A : jarak gerakan (action distance), terutama dalam arah horizontal 

 B : gerakan badan (body motion), terutama dalam arah vertikal 

 G : proses pengendalian (gain control) 

 P : penempatan (place) 

 

Urutan gerakan terkendali (The Controlled Move Sequence). 

 Ameliputi semua gerakan perpindahan jari, tangan, kaki, dengan pembebanan atau tidak. 

 B gerakan badan 

 G semua gerakan manual yang dilakukan untuk mendapatkan pengendalian objek dan 

juga gerak melepaskan pengendalian. 

 P meluruskan objek, mengurut objek, sebelum pengendalian objek dilepaskan 

Urutan gerakan memakai alat (The Tool Use Sequence). 

A meliputi semua gerakan perpindahan jari, tangan, kaki, dengan pembebanan atau tidak. 

 B gerakan badan 

 G semua gerakan manual yang dilakukan untuk mendapatkan pengendalian objek dan 

juga gerak melepaskan pengendalian. 

 P meluruskan objek, mengurut objek, sebelum pengendalian objek dilepaskan. 

 



Tabel 7.8Notasi Gerakan Maynard 

Manual Handling 

Activity Sequence Model Subactivities 

General Move ABG ABP A 

A – Action Distances 

B – Body Motion 

G – Gain Control 

P – Place 

Controlled Move ABG MXIA 

M – Move controlled 

X – Process time 

I – Align 

Tool Use ABG ABP ABPA 

F – Fasten 

L- Loosen 

C – Cut 

S – Surface treat 

R – Record 

M – Measure 

 

Pengukuran waktu baku untuk proses pewarnaan pada sarung tenun ikat Tradisional 

No Deskripsi Kegiatan Waktu/mnt 

1 Mengambil benang yang sudah di ikat 0,5 

2 Memindahkan air pada bak pencelupan 0,3 

3 Memindahkan benang pada bak pencelupan 0,2 

4 Mencelupkan benang 0,1 

5 Memukuli benang dengan alat 5 

6 Memeras benang 2 

7 Pengulangan pemeresan 1 



8 Pencelupan benang dengan bahan pewarna 3 

9 Pengulangan pencelupan 6 

10 Mengambil benang 0,5 

11 Membawa ketempat pengeringan 3 

12 Menempatkan benang pada tempat pengeringan 1 

13 Pelepasan benang dengan solder 5 

 Total 30,7 

 

Perhitungan 

Waktu Normal (Wn) = Ws x p = 30,7 x 1 = 30,7 menit 

Waktu Baku (Wb) = WN + 1 (allowance) = 30,7 + 1 = 31,7 menit 

 

7.3.3.3 Motion Time Measurement (MTM) 

Measurement (MTM) merupakan salah satu  metode pengukuran kerja secara tidak 

langsung yang dapat digunakan dalam penentuan waktu kerja. Keistimewaan MTM 

dibandingkan pengukuran waktu kerja yang lain ialah dapat menentukan waktu penyelesaian 

suatu pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut dilakukan, karena dalam perhitungan MTM 

digunakan tabel-tabel waktu kerja berdasarkan elemen-elemen kerja yang telah distandarkan. 

Akan tetapi, dalam proses pengidentifikasian gerakan kerja dalam MTM perlu dilakukan 

simplifikasi karena proses identifikasi tersebut kurang efektif dan efisien untuk dilakukan 

secara manual dan sulit dilakukan oleh orang yang masih awam. 

   Gerakan-gerakan dasar pada MTM-1 dapat menghemat waktu kerja dan memudahkan dalam 

analisisnya.Berikut ini adalah pengertian elemen-elemen gerakan MTM-1 antara lain : 

1.   Mencari (Search) merupakan gerakan dasar dari pekerja untuk menemukan lokasi objek. 

Yang bekerja dalam hal ini adalah mata. Gerakan ini dimulai pada saat mata bergerak 

mencari objek dan berakhir bila objek sudah ditemukan. 

2.  Memilih (Select) merupakan gerakan untuk menemukan suatu objek yang 

tercampur. Tangan dan badan adalah dua bagian badan yang digunakan untuk melakukan 

gerakan ini. 



3.   Memegang (Grasp) merupakan gerakan untuk memegang objek, biasanya didahului oleh 

gerakan menjangkau dan dilanjutkan oleh gerakan membawa. 

4.   Menjangkau (Reach) merupakan gerakan tangan berpindah tempat tanpa beban, baik 

gerakan mendekati maupun menjauhi objek. Gerakan ini biasanya didahului oleh gerakan 

melepas dan diikiuti oleh gerakan memegang. 

5.   Membawa (Move) merupakan gerak perpindahan tangan, hanya dalam gerakan ini tangan 

dalam keadaan terbebani. Gerakan membawa biasanya didahului oleh memegang dan 

dilanjutkan oleh melepas atau dapat juga oleh pengarahan. 

6.   Memegang untuk memakai adalah memegang tanpa menggerakan objek yang dipegang. 

Perbedaanya dengan memegang terdahulu adalah pada perlakuan terhadap objek. Pada 

memegang, pemegangan dilanjutkan dengan gerak membawa, sedangkan memegang 

untuk memakai tidak demikian. 

7.  Melepas (Release) terjadi bila seorang pekerja melepaskan objek yang dipegangnya. Bila 

dibandingkan dengan therblig lainnya, gerakan melepas merupakan gerakan yang relatif 

lebih singkat. 

8.   Mengarahkan (Position) merupakan gerakan mengarahkan suatu objek pada suatu lokasi 

tertentu. Mengarahkan biasanya didahului oleh gerakan mengangkut dan diikuti oleh 

gerakan merakit. 

9.   Pemeriksaan (Inspect) merupakan pekerjaan memeriksa objek untuk mengetahui apakah 

objek memenuhi syarat-syarat tertentu. Elemen ini dapat berupa gerakan melihat seperti 

memeriksa warna, kehalusan, dan lain-lain. 

 

 

TMU (Time Measurement Unit ) 

TMU merupakan satuan waktu yang digunakan dalam MTM. Definisi TMU ialah unit 

pengukuran waktu, dimana 1 TMU = 0,00001 jam dan 1 TMU = 0,036 detik. Dasar waktu 

unit TMU = waktu pengukuran,  dimana 1TMU = 0.00001 hour = 1 TMU = 0,00001 jam = 

0.0006 min = 0,0006 min = 0.036 sec = 0,036 sec. Satuan waktu gerakan banyak menyelidiki 

lebih pendek (sekitar 3-4 seperseratus detik) dibandingkan menggunakan stopwatch.Satuan 

waktu yang digunakan TMU yaitu: 

a. 1 TMU = 0.00001 jam <> 1 jam = 100000 TMU, 1 TMU = 0,00001 jam <> 1 jam = 

100.000 TMU. 

b. 1 TMU = 0.0006 menit <> 1 menit = 1667 TMU, 1 TMU = 0,0006 menit <> 1 menit = 

1667 TMU. 



c. 1 TMU = 0.036 detik <> 1 detik = 27,8 TMU, 1 TMU = 0,036 Detik <> 1 Detik = 

27,8 TMU. 

Waktu-waktu gerak yang dicantumkan pada tabel-tabel pengukuran waktu metode 

bersatuan TMU atau Time Measurement Unit yang berarti satuan pengukuran waktu. Besarnya 

1 TMU sama dengan 0,00001 jam atau sama dengan 0,0006 menit.  

 

7.4  Penutup 

7.4.1 Bahan Tugas dan Diskusi  

 

1. Apa yang dimaksud dengan pengukuran kerja? 

2. Sebutkan dan jelaskan masing-masing waktu kerja? 

3. Jelaskan perbedaan waktu siklus, waktu normal dan waktu baku? 

4. Jelaskan perbedaan metode jam henti dan metode MOST? 

5. Jelaskan keuntungan dari penggunaan metode pengukuran waktu kerja secara langsung 

dan secara tidak langsung? 
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7.6  Senarai 

1. Waktu kerja merupakan salah satu faktor yang penting dan perlu mendapat perhatian 

dalam sistem produksi. Waktu kerja berperan dalam penentuan produktivitas kerja serta 

dapat menjadi tolak ukur untuk menentukan metode kerja yang terbaik dalam 

penyelesaian suatu pekerjaan. Untuk dapat membandingkan waktu kerja yang paling baik 

dari metode kerja yang ada dibutuhkan suatu waktu baku atau waktu standar sebagai 

acuan untuk penentuan metode kerja yang terbaik. 

2. Waktu baku didapatkan dari pengukuran waktu kerja, baik pengukuran waktu kerja 

secara langsung ataupun secara tidak langsung.Pengukuran kerja secara tidak langsung 

sebagai disiplin keilmuan yang baru, dalam perkembangannya akan banyak memerlukan 

informasi yang berkaitan dengan fungsi manusia. 



BAB 8 

KESEIMBANGAN LINTASAN PRODUKSI 

 

8.1  Deskripsi Singkat  

Istilah keseimbangan lini (line balancing) atau biasa disebut keseimbangan lintasan 

adalah suatu metode penugasan sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun-stasiun kerja yang saling 

berkaitan dalam satu lini produksi sehingga setiap stasiun kerja memiliki waktu yang tidak 

melebihi waktu siklus dari stasiun kerja tersebut.  

 

8.2  Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa mampu pengertian dan konsep dasar keseimbangan lintasan proses produksi 

dan mengetahui prosedur kerja keseimbangan lintasan produksi dengan menggunakan 

perhitungan waktu standar. 

 

8.3  Penyajian  

8.3.1  Pengantar Keseimbangan Lintasan Produksi 

Keseimbangan lini produksi bermula dari lini produksi massal, dimana dalam proses 

produksinya harus dibagikan pada seluruh operator sehingga beban kerja operator merata. Jadi 

dalam keseimbangan lini produksi kita dapat merancang bagaimana seharusnya suatu lintasan 

produksi sehingga dapat tercapai keseimbangan beban yang dialokasikan pada setiap stasiun 

kerja dalam menghasilkan produk. 

Line balancing adalah permasalahan pemberian task kepada stasiun  kerja sehingga 

pembagiantaskmerata atau seimbang dengan mempertimbangkan beberapa 

batasan. Keseimbangan lini sangat penting karena akan menentukan aspek-aspek lain dalam 

dalam  sistem  produksi  dalam  jangka  waktu yang cukup  lama. Beberapa aspek yang 

terpengaruh antara lain biaya, keuntungan, tenaga kerja, peralatan, dan sebagainya. 

Keseimbangan  lini  ini  digunakan  untuk mendapatkan  lintasan  perakitan yang  memenuhi 

tingkat  produksi  tertentu. 

Line balancing merupakan penyeimbangan penugasan elemen-elemen tugas dari suatu 

lini perakitan ke stasiun kerja untuk meminimumkan banyaknya stasiun kerja dan 

meminimumkan total harga idle time pada semua stasiun untuk tingkat keluaran tertentu, yang 

dalam penyeimbangan tugas ini, kebutuhan waktu atau unit produk yang dispesifikasikan untuk 



setiap tugas dan hubungan sekuensial harus dipertimbangkan. Keseimbangan lini dapat 

dikatakan juga sebagai suatu teknik untuk menentukan product mix yang dapat dijalankan oleh 

suatu assembly line untuk memberikan fairly consistent flow of work melalui assembly line itu 

pada tingkat yang direncanakan. 

Tujuan line balancing adalah untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam 

rangka memperoleh utilisasi yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui 

penyeimbangan waktu kerja antar work station, dimana setiap elemen tugas dalam suatu 

kegiatan produk dikelompokkan sedemikian rupa dalam beberapa stasiun kerja yang telah 

ditentukan sehingga diperoleh keseimbangan waktu kerja yang baik. Sedangkan tujuan dari 

lintasan produksi yang seimbang adalah sebagai berikut menyeimbangkan beban kerja yang 

dialokasikan pada setiap workstation sehingga setiap work station selesai pada waktu yang 

seimbang dan mencegah terjadinya bottle neck. Bottle neck adalah suatu operasi yang 

membatasi output dan frekuensi produksi, menjaga agar pelintasan perakitan tetap lancar dan 

berlangsung terus menerus, meningkatkan efisiensi atau produktifitas. 

Persyaratan umum yang harus digunakan dalam suatu keseimbangan lintasan produksi 

adalah dengan meminimumkan waktu menganggur (idle time) dan meminimumkan pula 

keseimbangan waktu senggang (balance delay). Sedangkan tujuan dari lintasan produksi yang 

seimbang yaitu : 

1 . Menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada setiap workstation sehingga 

setiap workstationselesai pada waktu yang seimbang. 

2 . Mencegah terjadinya bottle neck (suatu operasi yang membatasi output dan frekuensi 

produksi). 

3 . Menjaga agar pelintasan perakitan tetap lancar dan berlangsung terus menerus. 

4 . Meningkatkan efisiensi atau produktivitas. 

Terdapat sejumlah langkah pemecahan masalah line balancing. Berikut ini merupakan 

langkah-langkah pemecahan masalah adalah sebagai berikut.  

a . Mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang akan dilakukan.  

b . Menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas itu.  

c . Menetapkan precedence constraints, jika ada yang berkaitan dengan setiap tugas itu.  

d . Menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan.  

e . Menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output.  

f . Menghitung cycle time yang dibutuhkan, misalnya: waktu diantara penyelesaian produk 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan output yang diinginkan dalam batas toleransi dari 

waktu (batas waktu yang yang diijinkan).  



g . Memberikan tugas-tugas kepada pekerja atau mesin.  

h . Menetapkan minimum banyaknya stasiun kerja (work station) yang dibutuhkan untuk 

memproduksi output yang diinginkan.  

i . Menilai efektifitas dan efisiensi dari solusi.  

j.  Mencari terobosan-terobosan untuk perbaiki proses terus-menerus (continous process 

improvement).  

Line balancing biasanya dilakukan untuk meminimumkan ketidakseimbangan diantara 

mesin-mesin atau personel agar memenuhi output yang diinginkan dari assembly line itu. 

Menyelesaikan masalah line balancing, manajemen industri harus dapat mengetahui tentang 

metode kerja, peralatan-peralatan, mesin-mesin, dan personel yang digunakan dalam proses 

kerja. Selain itu, diperlukan informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk setiap assembly 

line dan precedence relationship diantara aktivitas-aktivitas yang merupakan susunan dan 

urutan dari berbagai tugas yang perlu dilakukan. 

Ada beberapa istilah yang lazim digunakan dalam line balancing. Berikut adalah istilah-

istilah yang dimaksud :  

1. Precedence diagram, digunakan sebelum melangkah pada penyelesaian menggunakan 

metode keseimbangan lintasan. Precedence diagram sebenarnya merupakan gambaran 

secara grafis dari urutan operasi kerja, serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya 

yang tujuannya untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait 

di dalamnya, adapun tanda yang dipakai dalam precedence diagram adalah sebagai 

berikut: 

a . Simbol lingkaran dengan huruf atau nomor di dalamnya untuk mempermudah 

identifikasi asli dari suatu proses operasi.  

b . Tanda panah menunjukkan ketergantungan dan urutan proses operasi. Hal ini operasi 

yang ada di pangkal panah berarti mendahului operasi kerja yang ada pada ujung 

anak panah.  

c . Angka di atas simbol lingkaran adalah waktu standar yang diperlukan untuk 

menyelesaikan setiap proses operasi.  

2. Assemble Product adalah produk yang melewati urutan work station dimana, setiap work 

station memberkan proses tertentu hingga selesai menjadi produk akhir pada perakitan 

akhir. 

 

 

 



3. Waktu menunggu (Idle Time)  

Dimana operator atau pekerja menunggu untuk melakukan proses kerja ataupun kegiatan 

operasi yang selanjutnya akan dikerjakan. Selisih atau perbedaan antara Cycle time (CT) 

dan Stasiun Time (ST), atau CT dikurangi Stasiun Time (ST).  

 

𝐼𝑑𝑙𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 = 𝑛. 𝑊𝑠 −  ∑ 𝑊𝑖𝑛
𝑖=1 .............................................              (8.1) 

Keterangan:  

n  = Jumlah stasiun kerja.  

Ws  = Waktu stasiun kerja terbesar.  

Wi  = Waktu sebenarnya pada stasiun kerja. i = 1,2,3,…,n.  

 

4. Keseimbangan Waktu Senggang (Balance Delay).Balance delay merupakan ukuran dari 

ketidakefisienan lintasan yang dihasilkan dari waktu mengganggur sebenarnya yang 

disebabkan karena pengalokasian yang kurang sempurna diantara stasiun-stasiun kerja. 

Balance delay dapat dirumuskan sebagai berikut:  

𝐷 =  
𝑛.𝐶− ∑ 𝑡𝑖

(𝑛.𝑡𝑖)
 𝑥 100%................................              (8.2) 

Keterangan:  

D  = Balance delay (%).  

C  = Waktu siklus.  

N  = Jumlah stasiun kerja.  

∑ti  = Jumlah semua waktu operasi.  

ti  = Waktu operasi.  

 

5. Efisiensi stasiun kerja merupakan rasio antara waktu operasi tiap stasiun kerja (Wi) dan 

waktu operasi stasiun kerja terbesar (Ws). Efisiensi stasiun kerja dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝑆𝑡𝑎𝑠𝑖𝑢𝑛 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎 =  
𝑊𝑖

𝑊𝑠
 x 100%         ..........................................................(8.3) 

 

 

 

 

 

 



6. Line efficiency merupakan rasio dari total waktu stasiun kerja dibagi dengan siklus 

dikalikan jumlah stasiun kerja atau jumlah efisiensi stasiun kerja dibagi jumlah stasiun 

kerja. Line efficiency dapat dirumuskan sebagai berikut:  

 

𝐿𝑖𝑛𝑒 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑦 =  
∑ 𝑆𝑇𝑖𝑘

𝑖=1

(𝐾).(𝐶𝑇)
 𝑥 100% ..........................................................(8.4) 

 

Keterangan:  

STi  = Waktu stasiun kerja dari ke-i.  

K  = Jumlah stasiun kerja.  

CT  = Waktu siklus.  

 

7. Work Station merupakan tempat pada lini perakitan dimana proses perakitan dilakukan. 

Setelah menentukan interval waktu siklus, maka jumlah stasiun kerja yang efisien dapat 

ditetapkan dengan rumus:  

𝐾 min =  
∑ 𝑡𝑖𝑘

𝑖=1

𝐶
   ..........................................................(8.5) 

Keterangan:  

ti  = Waktu operasi (elemen).  

C  = Waktu siklus stasiun kerja.  

Kmin  = Jumlah stasiun kerja minimal.  

 

8. Smoothes index (SI) adalah suatu indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari 

penyeimbangan lini perakitan tertentu.  

𝑆𝐼 =  √∑ (𝑆𝑇𝑖 𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑆𝑇𝑖)2𝑘
𝑖=1      ..........................................................(8.6) 

 

Keterangan:  

STmaks  = Maksimum waktu di stasiun  

Sti   = Waktu stasiun di stasiun kerja ke-i. 

 

 

 

 

 

 

 



8.3.2  MetodeKeseimbangan Lintasan Produksi  

Penyeimbangan lini lintasan produksi diuraikan menjadi beberapa metode. Berikut ini 

merupakan metode-metode yang digunakan dalam keseimbangan lintasan, antara lain adalah 

sebagai berikut: 

1.    Metode Kilbridge-Wester Heuristic. 

2.    Metode Helgeson-Birnie. 

3.    Metode Moodie Young. 

4.    Metode Immediate Updater First-Fit Heuristic. 

5.    Metode Rank and Assign Heuristic. 

Dari kelima metode tersebut yang paling sering digunakan adalah metode kilbridge-

Wester Heuristic, Moodie-Young, dan Helgenson-Birnie. 

 

8.3.3 Metode Helgeson-Birnie 

Nama yang lebih popular ini adalah metode bobot posisi (Pisitional-Weight Technique). 

Metode ini sesuai dengan namanya dikemukakan oleh Helgeson dan Birnie. Langkah-langkah 

dalam metode ini adalah sebagai berikut. 

1. Buat precedence diagram untuk setiap proses. 

2. Tentukan bobot posisi untuk masing-masing elemen kerja yang berkaitan dengan waktu 

operasi untuk waktu pengerjaan yang terpanjang dari mulai operasi permulaan hingga 

sisa operasi sesudahnya. 

3. Membuat rangking tiap elemen pengerjaan berdasarkan bobot posisi di langkah 2. 

Pengerjaan yang mempunyai bobot terbesar diletakkan pada rangking pertama. 

4. Tentukan waktu siklus (CT). 

5. Pilih elemen operasi dengan bobot tertingg i, alokasikan ke suatu stasiun kerja. Jika 

masih layak (waktu stasiun < CT), alokasikan operasi dengan bobot tertinggi berikutnya, 

namun lokasi ini tidak boleh membuat waktu stasiun > CT. 

6. Bila alokasi suatu elemen operasi membuat waktu stasiun > CT, maka sisa waktu ini (CT 

– ST) dipenuhi dengan alokasi elemen operasi dengan bobot paling besar dan 

penambahannya tidak membuat ST < CT. 

7. Jika elemen operasi yang jika dialokasikan untuk membuat ST < CT sudah tidak ada, 

kembali ke langkah 5. 

Contoh : Sebuah perusahaan memiliki jalur perakitan yang terdiri dari 12 elemen operasi 

dengan hubungan ketergantungan (precedence) seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 



Terapkan metode Helgeson Birnie untuk menyeimbangkan jalur perakitan diperusahaan 

tersebut. 

 j i = Nomor Operasi 

 i j = Waktu elemen 

  3  4  2  6 

  2  3  7  8 

 

 5    5       1    7 

 1    6       9   12 

 

  3  6   4   4 

  4  5  10  11 

Diagram Preseden Lini Perakitan 

Penyelesaian : 

 Langkah1, dihitung dulu bobot setiap elemen operasi (task). Bobot task 1 adalah jumlah 

waktu elemen operasi 1 dan seluruh operasi setelahnya yang berhubungan, berarti 34 (jumlah 

waktu elemen 1,2,…,12). Bobot elemen 2 adalah 27 (jumlah waktu elemen 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12). Selengkapnya seperti dilihat pada table. 

Bobot Elemen Operasi 

Operasi Bobot Operasi Bobot 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

34 

27 

24 

29 

25 

20 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

15 

13 

8 

15 

11 

7 

    



 Langkah 2, urutkan elemen operasi ini berdasarkan bobot dari bobot tertinggi ke bobot 

terrendah. Hasilnya terlihat pada table di bawah ini. 

Rangking Bobot Elemen Operasi 

Operasi Bobot Ti 

1 

4 

2 

5 

3 

6 

7 

10 

8 

11 

9 

12 

34 

29 

27 

25 

24 

20 

155 

15 

13 

11 

8 

7 

5 

3 

3 

6 

4 

5 

2 

4 

6 

4 

1 

7 

 

 Langkah 3, tentukan CT, misalkan 10. 

 Langkah 4, stasiun kerja I (WS1), alokasikan task 1 (bobot tertinggi) ke sini, sisa waktu 

= 5 (CT-T1), selanjutnya alokasikan task 4, sisa waktu = 2 (CT-T1-T4), hentikan alokasi di 

WS1, task di rangking berikutnya (task 2) memiliki waktu operasi = 3, sehingga tak dapat 

dialokasikan ke WS1 (akan membuat waktu stasiun kerja 1 > CT). alokasikan task 2 ke stasiun 

kerja berikutnya. 

 Langkah 5, stasiun kerja II (WS2), alokasikan task 2 (waktu = 3) dan task 5 (waktu = 

6), selanjutnya alokasikan task 3 ke stasiun kerja berikutnya, karena bila dialokasikan ke WS2 

akan membuat station time 2 (ST2) > 10 (CT) demikian seterusnya. Hasil selengkapnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

 

 



Penyusunan Stasiun Kerja Dengan Metode Helgeson-Birnie (CT = 10) 

Stasiun kerja Task TI STK idle 

I 
1 

4 

5 

3 
8 2 

II 
2 

5 

3 

6 
9 1 

III 
3 

6 

4 

5 
9 1 

IV 
7 

10 

2 

4 
6 4 

V 
8 

11 

6 

4 
10 0 

VI 
9 

12 

1 

7 
8 2 

 

 Untuk mengukur performance dari pengelompokan operasi ke dalam stasiun kerja ini 

apakah sudah baik atau belum, perlu dihitung nilai LE (Line Efficiency) dan SI (Smoothing 

index) 

. 

  𝐿𝐸 =  
∑ 𝑆𝑇𝑖𝐾

𝑖=1

(𝐾)(𝐶𝑇)
× 100% 

 =
(8+9+10+8+8+7)

(6)(10)
× 100% 

 = 83,3% 

 Menghitung indeks kemulusan (kelancaran) : 

  𝑆𝐼 = √∑ (𝑆𝑇𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑇𝑖)2𝐾
𝑖=1  

 = √(22 + 12 + 12 + 42 + 02 + 22) 

 = 5,09 



 Ternyata belum seimbang, suatu lintasan dikatakan seimbang bila LE nilainya 100%. 

Artinya keseimbangan lintasan tercapai. Dengan menerapkan metode Helgeson-Birnie pada 

CT = 10, LE = 83,3%. Nilai ini dapat diperbaiki dengan cara ‘Trial and Error’, yaitu dengan 

mencoba CT  yang  lain dengan prosedur tetap. Misalkan ingin diketahui keseimbangan bila 

CT = 11, maka pengelompokan stasiun kerja menjadi seperti pada table di bawah ini. 

Penyusunan stasiun kerja dengan metode Helgeson-Birnie (CT = 11) 

Stasiun kerja Task TI STK Idle 

I 

1 

4 

2 

5 

3 

3 

11 0 

II 
5 

3 

6 

4 
10 1 

III 

6 

7 

10 

5 

2 

4 

11 0 

IV 
8 

11 

6 

4 
10 1 

V 
9 

12 

1 

7 
8 3 

 

  𝐿𝐸 =
∑ 𝑆𝑇𝑖𝐾

𝑖=1

(𝐾)(𝐶𝑇)
× 100% 

 =
(11+10+11+10+8)

(5)(11)
× 100% 

 = 91,0% 

  𝑆𝐼 = √(22 + 12 + 12 + 42 + 02 + 22) 

 = 5,09 

 

 

 

 



8.3.4 Metode Moodie Young 

Metode Moodie-Young memiliki dua tahap analisis. Fase (tahap) satu adalah membuat 

pengelompokan stasiun kerja berdasarkan matriks hubungan antar-task, tidak dirangking 

seperti metode Helgeson-Birnie. Fase dua, dilakukan revisi pada hasil fase satu. 

 Fase satu: Elemen pengerjaan ditempatkan pada stasiun kerja yang berurutan dalam 

lini perakitan dengan menggunakan aturan largest-candidate. Aturan largest-candidate terdiri 

atas penempatan elemen-elemen yang ada untuk tujuan penurunan waktu. Dari sini, bila dua 

elemen pengerjaan cukup untuk ditempatkan di stasiun, salah satu yang mempunyai waktu 

yang lebih besar ditempatkan pertama. Setelah masing-masing elemen ditempatkan, 

ketersediaan elemen dipertimbangkan untuk tujuan pengurangan nilai waktu untuk penugasan 

selanjutnya. Sebagai pemisalan, matriks P menunjukkan pengerjaan pendahulu masing-masing 

elemen dan matriks F pengerjaan pengikut untuk tiap elemen untuk tiap prosedur penugasan. 

 Fase dua: Pada fase dua ini mencoba untuk mendistribusikan waktu menganggur (idle) 

secara merata (sama) untuk tiap-tiap stasiun melalui mekanisme jual dan transfer elemen 

antarstasiun. Langkah-langkah pada step dua ini adalah sebagai berikut. 

1. Menentukan dua elemen terpendek dan terpanjang dari waktu stasiun dari 

penyeimbangan fase satu. 

2. Tentukan setengah dari perbedaan kedua nilai tujuan (GOAL). 

3. GOAL = (STmax – STmin) / 2. 

4. Menentukan elemen tunggal dalam STmax yang lebih kecil dari kedua nilai GOAL dan 

yang tidak melampaui elemen pengerjaan terdahulu. 

5. Menentukan semua penukaran yang mungkin dari STmax dengan elemen tunggal dari 

STmin yang mereduksi STmax dan mendapatkan STmin akan lebih kecil dari 2 x GOAL. 

6. Lakukan penukaran yang ditunjukkan oleh kandidat dengan perbedaan mutlak terkecil 

antara kandidat tersebut dengan GOAL. 

7. Bila tidak ada penukaran atau transfer yang dimungkinkan antara stasiun terbesar dan 

terkecil, mengusahakan penukaran antara rank pada pengerjaan berikut: N (stasiun 

ranking ke N memiliki jumlah waktu idle terbesar), N-1, N-2, N-3, …, 3, 2, 1. 

8. Bila penukaran masih tidak mungkin, lakukan pembatasan dengan nilai GOAL dan 

ulangi langkah satu hingga enam. 

Contoh : Terapkan metode Moodie-Young untuk menyeimbangkan lini perakitan pada contoh 

penerapan metode Helgeson-Birnie. 



Penyelesaian : 

Fase I. Pembuatan Matriks P dan F 

 Table dibawah menunjukkan matriks P dan F dari kasus sebelumnya. Kolom 1 dalam 

matriks P menunjukkan nomor elemen kerja (task). Kolom 2, 3, dan 4 matriks P menunjukkan 

elemen kerja yang mendahului elemen kerja padda kolom 1. Kolom 2, 3, dan 4 di matriks F 

menunjukkan elemen kerja yang pengerjaannya didahului oleh elemen kerja pada kolom 1. 

Jumlah kolom dalam kasus lain tidak harus tiga, tergantung pada jumlah elemen kerja yang 

mendahului (untuk matriks P) dan jumlah elemen kerja yang mengikuti (untuk matriks F). 

dalam contoh ini, jumlah kolom = 3 (elemen terbanyak yang mendahului ada pada elemen 12, 

yaitu 3 elemen. Matriks F berkolom 3, karena elemen 6 memiliki 3 elemen (terbanyak) yang 

mengikutinya. 

Matriks P dan F 

Task Matriks P Ti Task Matriks F 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

0 

1 

2 

1 

4 

3 

6 

7 

6 

6 

10 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

11 

5 

3 

4 

3 

6 

5 

2 

6 

1 

4 

4 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

2 

3 

6 

5 

6 

7 

8 

12 

12 

11 

12 

0 

4 

0 

0 

0 

0 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 Misalkan ditentukan waktu siklus = 10, maka elemen-elemen kerja ini akan 

digabungkan (dengan algoritma Moodie Young) dengan syarat jumlah waktu di setiap stasiun 

kerja tidak lebih dari 10. 



 Langkah 1, pilihlah elemen kerja (task) yang memiliki nilai 0 semua pada matrik P, 

pilih task dengan waktu siklus terbesar bila ada lebih dari 1 task yang matriks P-nya 0 semua. 

Dalam contoh ini berarti task 1 yang dipilih, waktu siklusnya = 5. 

 Langkah 2, tentukan task di matriks F yang berhubungan dengan task yang terpilih di 

langkah 1. Task yang berhubungan dengan task 1 ini dalam matriks F adalah task 2 dan task 4. 

Dipilih yang memiliki waktu siklus terbesar dulu. Jika Tc-nya ditambahkan dengan Tc task 

yang terpilih dilangkah sebelumya kurang dari Tc yang ditentukan, pilihlah task kedua (lihat 

Te-nya, apa masih mungkin, dalam kasus ini maksimal 10). Task 2 waktu siklusnya (Tc) = 3 

dan task 4 Tc-nya 3, sama. Bila sama dapat salah satu tanpa aturan. Missal dipilih task2, dasar 

pemilihan ini akan konsisten untuk langkah selanjutnya, yaitu “Memilih task dengan nomor 

task terkecil bila Tc task sama”. Task 1 Tc = 5, dan task 2 Tc = 3, jumlahnya 8, task 4 tidak 

mungkin digabung (total Tc akan > 10). Maka task 1 dan 2 digabung dalam stasiun kerja1, dan 

task I ke stasiun kerja II. 

 Stasiun II. Sudah ada task 4 dengan Tc = 3, masih ada sisa Tc = 7 (agar maksimal 10). 

Langkah berikutnya kembali ke langkah 1 dan 2, demikian seterusnya. Di matriks F, task yang 

berhubungan dengan task 4 adalah task 5 (Tc 6) dan task 3 (Tc = 4), dipilih task dengan Tc 

terbesar, yaitu task 5. Dipilih task 5. Penambahan task membuat Tc = 9 (Tc task 4 + Tc task 

5), task 3 tak dapat digabung karena Tc-nya = 4. Penambahan task 3 membuat waktu stasiun 

II menjadi 13 (9 + Tc task 3), maka task 3 ke stasiun kerja III. 

 Stasiun kerja III, lihat matriks P dan F. Task 3 yang berhubungan di matriks P adalah 

task 2 (sudah teralokasi, hentikan), di matriks F adalah task 6, gabungkan ke task 3, Tc total = 

9 (Tc task 3 = 4 + Tc task 6 = 5). Cari task yang berhubungan dengan task 6, di matriks P = 

task 3 & 5, sudah teralokasi, hentikan, di matriks F adalah task 7, 9, dan 10 (Tc =2, 1, dan 4), 

task 10 mesti kandidat terbesar, namun tidak layak karena penyertaan ke stasiun kerja III akan 

membuat Tc stasiun II > 10. Dipilih task 9. Task 7 dan 10 ke stasiun kerja berikutnya. 

 Stasiun kerja IV, task 10 (task 7 dikesampingkan dulu) berhubungan dengan task 11 

(task 6 sudah teralokasi jadi tidakk perlu disebut lagi). Tc stasiun IV menjadi 8 (4 + 4), task 

yang berhubungan dengAN task 11 ADALAHA task 12 (Tc 7), maka tidak layak. Task 

12dialokasikan ke stasiun kerja lain. 

 

 



Penyusunan Stasiun Kerja Metode Moodie Young (Fase 1) 

Untuk Contoh Dengan CT = 10 

Stasiun kerja Task Ti STK Idle 

I 
1 

2 

5 

3 

8 1 

II 
4 

5 

3 

6 

9 1 

III 

3 

6 

9 

4 

5 

1 

10 0 

IV 
10 

11 

4 

4 

8 2 

V 
7 

8 

2 

6 

8 2 

VI 12 7 7 3 

 

 Stasiun kerja V, stasiun kerja IV sudah habis ( sudah ketask 12, yaitu task terakhir), 

di stasiun kerja III task yang tak teralokasi adalah task 7 (Tc = 2), yang berhubungan dengan 

task 7 adalah task 8 (Tc = 6). Task 7 dan 8 digabung menjadi stasiun kerja V (Tc = 8, sisa 2), 

task yang berhubungan dengan task 8 tinggal task 12 (Tc = 7, tidak layak). Task 12 dialokasikan 

ke stasiun lain. Hasil fase satu dapat dilihat pada tabel diatas. 

 Menghitung efisiensi lintasan (LE) : 

 𝐿𝐸 =
∑ 𝑆𝑇𝑖𝑘

𝑖=1

(𝐾)(𝐶𝑇)
× 100% 

 =
(8+9+10+8+8+7)

(6)(10)
× 100% 

 = 83,3% 

 Menghitung indeks kemulusan (kelancaran) : 

 𝑆𝐼 = √∑ (𝑆𝑇𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑇𝑖)2𝐾
𝑖=1 = √(22 + 12 + 02 + 22 + 22 + 32) 

 = 4,89 



Fase 2, merupakan perbaikan hasil dari fase1. 

 Stasiun kerja dengan waktu maksimal aalah III (10), stasiun kerja dengan waktu 

minimal adalah VI (7). Alokasikanlah salah satu task di stasiun kerja III ini ke stasiun kerja VI. 

Task yang dipilih ini harus berhubungan ( sesuai matriks P dan F) dengan task di stasiun kerja 

VI. Karena di stasiun kerja VI hanya ada task 12, maka dipilih task di stasiun kerja III yang 

berhubungan dengan task 12, di matriks P dan F adalah task 9. Pindahkan task 9 ke stasiun 

kerja VI. Setelah ada pemindahan ini, maka pengelompokan stasiun kerja menjadi seperti 

terlihat pada table di bawah ini. 

Penyusunan stasiun kerja metode moodie young (Fase 2) 

Stasiun kerja Task Ti STK Idle 

I 
1 

2 

5 

3 

8 1 

II 
4 

5 

3 

6 

9 0 

III 
3 

6 

4 

5 

9 0 

IV 
10 

11 

4 

4 

8 1 

V 
7 

8 

2 

6 

8 1 

VI 12 7 8 1 

 

 Karena task 9 (dengan Tc = 1) pindah ke stasiun kerja VI, maka stasiun kerja III yang 

waaktu siklusnya 10 (terbesar) menjadi berkurang 1 (karena Tc task 9 = 1). Waktu stasiun kerja 

yang terbesar adalah CT (waktu siklus), maka CT menjadi 9. Dengan demikian, idle, LE, dan 

SI dihitung dengan CT = 9 tersebut. 

 Menghitung efisiensi lintasan (LE) yang baru : 

 𝐿𝐸 =
∑ 𝑆𝑇𝑖𝐾

𝑖=1

(𝐾)(𝐶𝑇)
× 100% 

 =
(8+9+9+8+8+8)

(6)(10)
× 100 = 92,6% 



 Menghitung indeks kemulusan (kelancaran) : 

 𝑆𝐼 = √∑ (𝑆𝑇𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑇𝑖)2𝐾
𝑖=1  

 = √(12 + 02 + 02 + 12 + 12 + 12) 

 = 2 

 

 

8.4  Penutup 

8.4.1 Bahan Tugas dan Diskusi  

Lakukan penyeimbangan lintasan untuk permasalahan berikut: 

 

Task Aktivitas 
Waktu Proses 

(menit) 
Task terdahulu 

A Pemasangan poros roda depan 20 - 

B Pemasangan batangan kipas 6 A 

C Pemasangan penutup kipas 5 B 

D Pemasangan poros roda depan 21 - 

E Pemasangan roda 8 - 

F Pemasangan jendela 35 - 

G Pemasangan roda gigi 15 C, D 

H Pemasangan pengatur jarak pada roda gigi 10 G 

I Pengencangan roda depan 15 E, H 

J Pemasangan mesin 5 C 

K Pemasangan kap mobil 46 F, I, J 

L Pelapisan body mobil  16 K 
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8.6  Senarai 

1 . Keseimbangan Lintasan Produksi atau Line balancing merupakan metode penugasan 

sejumlah pekerjaan ke dalam stasiun-stasiun kerja yang saling berkaitan/berhubungan 

dalam suatu lintasan atau lini produksi sehingga setiap stasiun kerja memiliki waktu yang 

tidak melebihi waktu siklus dari stasiun kerja tersebut. 

2 . Tujuan line balancing adalah untuk memperoleh suatu arus produksi yang lancar dalam 

rangka memperoleh utilisasi yang tinggi atas fasilitas, tenaga kerja, dan peralatan melalui 

penyeimbangan waktu kerja antar work station, dimana setiap elemen tugas dalam suatu 

kegiatan produk dikelompokkan sedemikian rupa dalam beberapa stasiun kerja yang 

telah ditentukan sehingga diperoleh keseimbangan waktu kerja yang baik. 

3 . Persyaratan umum yang harus digunakan dalam suatu keseimbangan lintasan produksi 

adalah dengan meminimumkan waktu menganggur (idle time) dan meminimumkan pula 

keseimbangan waktu senggang (balance delay). 

4 . Tujuan dari lintasan produksi yang seimbang adalah sebagai berikut: 

a. Menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada setiap workstation sehingga 

setiap workstation selesai pada waktu yang seimbang dan mencegah terjadinya 

bottle neck. Bottle neck adalah suatu operasi yang membatasi output dan frekuensi 

produksi. 

b. Menjaga agar pelintasan perakitan tetap lancar. 

c. Meningkatkan efisiensi atau produktifitas. 

5 . Metode penyeimbangan lini rakit yang biasa digunakan antara lain: 

a. Metode Kilbridge-Wester Heruistic 

b. Metode Helgeson-Birnie 

c. Metode Moodie Young 

d. Metode Immediate Update First-Fit Heruistic 

e. Metode Rank And Assign Heruistic 

 

 

 



BAB 9 

PENETAPAN UPAH STANDAR 

 

9.1  Deskripsi Singkat  

Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan 

menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk 

tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan. 

 

9.2  Tujuan Instruksional Khusus 

Mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip dasar penetapan pemberian upah dan 

insentif kerja, metode pembayaran dan mampu memahami aplikasinya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

 

9.3  Penyajian  

9.3.1  Pengantar Penetapan  Upah Standar 

 

Ketika waktu standar berhasil ditetapkan, maka manajemen akan memiliki kemudahan 

dalam membuat evaluasi tentang performans kerja operator. Waktu atau output standar akan 

merupakan tolok ukur dan target yang harus dicapai oleh seorang pekerja. Bagi mereka yang 

berhasil melewati output standar maka harus dihargai dengan memberikan imbalan (insentif 

atau bonus) disamping upah atau gaji tetap. 

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah 

hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha 

atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

Insentif adalah kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja luar 

biasa (superior performance). Dalam bahasa yang lebih sederhana insentif dapat diartikan 

sebagai bonus diluar gaji. Kompensasi dalam bentuk insentif ini mempunyai kaitan langsung 

http://id.wikipedia.org/wiki/Gaji


dengan motivasi (jadi insentif diberikan guna meningkatkan motivasi). Insentif diberikan 

tergantung dari prestasi atau produksi. 

Upah yang akan diberikan kepada operator yang berprestasi diformulasikan sebagai 

berikut: 

Total upah  =  Upah Dasar + Insentif……………………………………..(9.1) 

Dasar penetapan besarnya insentif yang dibayarkan adalah efisiensi kerja operator yang 

diukur menurut output yang dihasilkan dibandingkan dengan standar output yang ditetapkan. 

Selain itu ada pula beberapa faktor tidak langsung yang dapat dipakai sebagai dasar penetapan 

besarnya insentif seperti kehadiran, disiplin kerja, kreativitas dan sebagainya. 

 

9.3.2  Tata Cara Pembayaran Upah dan Insentif Kerja 

 

Metode evaluasi jabatan seringkali diaplikasikan untuk bisa menangani masalah 

pendistribusian gaji/upah secara layak dan adil untuk setiap jabatan dalam suatu organisasi 

industri. 

Berdasarkan evaluasi jabatan dan survei mengenai upah/gaji, maka besarnya upah dasar 

(Rp/jam) atau (Rp/unit output) akan bisa diputuskan. Dalam kaitannya dengan pembayaran 

upah, terdapat beberapa metode umum diaplikasikan yaitu: 

1. Metode pembayaran upah berdasarkan hasil kerja (Daywork and measurementday work) 

2. Metode pembayaran upah dan insentif kerja berdasarkan unit periodik yang dihasilkan 

(Piece work incentive) 

3. Metode pembayaran upah dan insentif kerja berdasarkan jam kerja standar dicapai 

(Standard hour incentive) 

4. Metode pembayaran upah dan insentif kerja berdasarkan prestasi kerja kelompok (Group 

incentive) 

Insentif baru akan memberikan hasil yang diharapkan apabila tiga faktor dibawah ini tlah 

dipertimbangkan pada saat kebijaksanaan pemberian insentif akan ditetapkan, yaitu: 

1. Besarnya insentif yang diberikan 

2. Frekuensi pemberian insentif 

3. Siapa yang berhak menerima (grup atau individual bonus) 

Dengan memperhatikan prosedur pemberian insentif yang didasarkan pada output kerja, 

maka akan dijumpai berbagai macam cara yang bisa dipakai untuk pembayaran insentif ini. 

Suatu hal yang bisa dilakukan untuk perencanaan (plans) pembayaran insentif adalah dengan 

http://www.pengertianahli.com/2013/09/pengertian-motivasi-menurut-para-ahli.html
http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-produksi-dan-faktor-produksi.html


jalan memplotkan upah (labor cost) terhadap performans kerjanya. Untuk melakukan analisa 

perhitungan, maka terlebih dahulu diperkenalkan notasi-notasi yang akan dipergunakan yaitu 

sebagai berikut: 

X = Performansi kerja yang dinilai (efisiensi kerja) 

Yc     = Unit labor cost 

Yw = Total penerimaan upah operator  

s = Rasio performansi jika insentif akan dimulai diberikan  

p = Rasio dari partisipasi pekerja  

Misalkan, operator menerima bonus pada x = 1 dan akan menerima bonus 25% bila berhasil 

mencapai performansi x = 1,50 (disini performansi operator + 50% diatas standar), maka nilai 

partisipasi (p) = 50. 

Dari notasi-notasi tersebut, maka dibentuk formulasi sebagai berikut: 

𝑌𝑐 =  
𝑌𝑤

𝑥
       ………………………………………..(9.2) 

 

 

9.3.3 Incentive Plan Berdasarkan  Hari Kerja (Day Work and Measurement Day Work) 

 

Pada metode day work pekerja menerima upah yang besarnya akan didasarkan pada 

jumlah jam yang dihabiskan untuk bekerja. Keuntungan metode ini adalah tidak adanya 

pemaksaan untuk mengikuti standar-standar kerja. Standar kerja dievaluasi dan dipergunakan 

sebagai tolak ukur performansi yang harus dicapai oleh seorang pekerja. Hal positif lain dari 

metode ini adalah sederhana, mudah diaplikasikan dan bersifat langsung. Kekurangannya 

adalah laju kecepatan produksi cenderung lambat, jadwal produksi dan evaluasi biasa sulit 

ditetapkan dengan tingkat keyakinan tinggi. 

Pada metodeMeasurement day workupah dasar dibayar berdasarkan standar kerja dan 

laporan periodik,pekerja bebas memberikan performans kerja terbaiknya, laju kecepatan 

produksi lebih tinggi sertajadwal produksi dan estimasi biaya bisa lebih dipercaya. 

 

9.3.4  Metode Pembayaran Upah Dan Insentif Kerja Berdasarkan Jam Kerja Standar 

Yang Dicapai 

Metode ini berbeda dengan metode sebelumnya dalam hal adanya jaminan kepada 

pekerja untuk tetap memperoleh upah dasar pada suatu tingkat output kerja tertentu dan adanya 

pemberian insentif untuk kinerja yang melewati standar tersebut. 

Metode ini akan memberikan upah kerja berdasarkan jam kerja yang dicapai dan bukan 

pada output kerjanya. Sebagai contoh, misalnya seorang pekerja memiliki upah dasar Rp. 



6000/jam, untuk suatu kegiatan tertentu dimana dari hasil pengukuan kerja telah ditetapkan 

waktu standar sebesar 0,3 menit/unit. Disini jam kerja yang dicapai sebagai jumlah unit output 

yang dikalikan dengan waktu standar per unitnya. Tabel berikut ini akan memberikan hasil 

perhitungan besarnya insentif berbagai tingkat unit output yang dihasilkan. 

 

Unit Output/jam 
Upah Dasar Atas 

Insentif 

Jam Kerja yang 

dipakai (jam) 

Besar upah yang diberikan 

per jam (Rp/jam) 

160 Upah dasar 0,8 6.000,00 

180 Upah dasar 0,9 6.000,00 

200 Upah dasar 1,0 6.000,00 

220 Insentif 1,1 6.000,00 

240 Insentif 1,2 7.200,00 

260 Insentif 1,3 7.800,00 

280 Insentif 1,4 8.400,00 

Dst-nya 

 

 

9.3.5  Pengukuran Output Kerja 

Didalam menghitung insentif, efisiensi (X) harus dihitung dan ditetapkan terlebih dahulu. 

Cara sederhana untuk menghitung efisiensi adalah dengan mengukur output kerja dan 

kemudian efisiensi dihitung berdasarkan formulasi sebagai berikut: 

 

𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 =  
𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒉𝒂𝒔𝒊𝒍𝒌𝒂𝒏 (𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕)

𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕 𝑩𝒂𝒌𝒖 (𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 𝑶𝒖𝒕𝒑𝒖𝒕)
……………………………..(9.3) 

 

 

Alternatif perhitungan lain yang dapat diambil khususnya bila pekerjaan tersebut tidak 

bisa secara langsung dikaitkan dengan output yang dihasilkan, efisiensi dapat dihitung dengan 

formulasi: 

𝑬𝒇𝒊𝒔𝒊𝒆𝒏𝒔𝒊 =  
𝑾𝒂𝒌𝒕𝒖 𝑩𝒂𝒌𝒖 (𝑺𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 𝑻𝒊𝒎𝒆)

𝑾𝒂𝒌𝒕𝒖 𝑨𝒌𝒕𝒖𝒂𝒍 (𝑨𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝑻𝒊𝒎𝒆)
…..………………..……………..(9.4) 

Selanjutnya total penerimaan pekerja (Yw) dalam hal ini dapat dikaitkan dengan efisiensi 

(X) sesuai tipe incentive plan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sedangkan insentif 



sebagai angka pecahan dari upah dasar dihitung dengan formulasi (Yw-1). Sebagai contoh 

dengan menggunakan unit waktu sebagai faktor menetapkan efisiensi, maka: 

 

𝑌𝑤 = 𝑋 =  
(𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒)

(𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒)
 

 

𝐼𝑛𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓 = 𝑌𝑤 − 1 = 𝑋 − 1 

 

=  
𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒 − 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒

𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒
 

 

=  
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑒𝑚𝑎𝑡 (𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑣𝑒𝑑)

(𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒)
 

 

Kemudian bonus yang dinyatakan dalam bentuk nilai uang (Rp) dapat dihitung dengan 

formulasi sebagai berikut: 

Bonus (Rp) = 
𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑆𝑎𝑣𝑒𝑑

𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒
 𝑥  𝑊𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑎𝑡𝑒 𝑥 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑇𝑖𝑚𝑒 

Bonus (Rp) = Time x Wage Rate               ………..…………………………….…..(9.5) 

 

Contoh Soal : 

Dalam suatu kegiatan kerja tertentu diketahui data sebagai berikut: 

- Rate of Pay = Rp. 4.000,-/jam 

- Jam kerja yang dilaksanakan = 40 jam 

- Standard time per piece = 6 menit 

- Jumlah produk yang dihasilkan pada akhir kerja = 520 unit 

- Intensive Plan 4, bonus dimulai pada S = 0,75 dan faktor partisipasi p = 0,60 

Hitung bonus total penerimaan dari operator tersebut di atas! 

 

Jawab :  

Standard Output  = 
40𝑥60

60
= 400 unit/jam 

Efisiensi (X)  = 
𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡
=  

520

400
= 1,3 

Berdasarkan Incentive Plan 4, maka: 

 



Yw   = 1 + 1 + p(X/S – 1) 

     = 1 + 0,6(1,3/0,75 – 1) 

     = 1,44 

Insentif  = 0,44 x Rp. 4.000,00 x 40 

     = Rp. 70.400,00 

Total penerimaan operator = Rp. 70.400,00+ (40 x Rp. 4.000,00) 

     = Rp. 230.400,00 

 

 

9.3.6  Beberapa Kasus Yang Dijumpai Dalam Incentive Plan Berdasarkan Output  

 

1. Waktu siklus yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh manusia tetapi sebagian 

dikendalikan oleh mesin (Machine Controlled) 

Permasalahan yang muncul adalah dalam kondisi kerja tertentu sering dijumpai bahwa 

operator tidaklah memiliki kesempatan untuk memperoleh bonus yang sama dengan operator 

yang melaksanakan suatu pekerjaan, dimana seluruh waktu kerja yang dimiliki berada dalam 

kontrolnya secara penuh (kegiatan manual). Dalam suatu kegiatan operasi tertentu yang 

bersifat ‘semi otomatis’ (machine controlled), maka penilaian mengenai performansi dari 

sistem kerja manusia mesin tersebut haruslah dievaluasi berdasarkan performans masing-

masing subsistem tersebut.  

Sebagai contoh, bila diketahui suatu kegiatan operasi tertentu, 50% dari siklus waktu di 

kontrol oleh mesin dan operator bekerja pada tingkat performans 125% untuk kegiatan-

kegiatan manual (loading and unloading), misalkan yang merupakan bagian dari operasi kerja 

tersebut, maka: 

Total efisiensi sistem  = 50% x 100% + 50% x 125% 

    = 50% + 62,5% 

    = 112,5% 

Operator kegiatan tersebut hanya memperoleh bonus kerja sebesar 12,5% saja, meskipun 

pada kenyataannya operator bekerja dengan performans 25% diatas normal. Disini 

kebijaksanaan menambahkan bonus bisa saja diberikan. Tetapi harus diingat bahwa dengan 

adanya sebagian pekerjaan dilakukan oleh mesin, maka operator akan idle dan memanfaatkan 



saat-saat menganggur tersebut untuk istirahat. Logis kiranya bahwa hal tersebut 

memungkinkan operator mampu bekerja lebih keras pada saat elemen-elemen kerja manual 

harus dilaksanakan sehingga performans kerja nya pun naik 25% diatas normal. 

2. Kualitas Produk 

Kualitas output kerja cenderung akan menurun terutama sekali disaat kebijakan 

pemberian insentif dilaksanakan. Disini operator seakan-akan dikejar untuk menghasilkan 

output sebanyak-banyaknya. Orientasi yang lebih mementingkan kualitas ini akan membawa 

ke arah penurunan kualitas sajalah yang akan dihitung sebagai dasar penetapan bonus. Bila 

terdapat variasi kualitas, maka dipilih kualitas yang baik dari rata-rata yang ada. 

3. Kurva Belajar 

Semua operator seharusnya mampu berpartisipasi dalam incentive plan. Hal inipun juga 

termasuk operator baru. Untuk memungkinkan operator bisa mencapai bonus yang diharapkan 

selama proses belajar, maka kepada pekerja baru dapat diberikan rangsangan berupa bonus 

atau menambah waktu standar dengan memberikan allowance yang mengantisipasi proses 

belajar tersebut.  

Dari eksperimen yang dilakukan disimpulkan bahwa model matematis dari kurva belajar 

dapat digambarkan dalam bentuk persamaan:  

Tq = T1 q
-n ………..………………………………….……..(9.6) 

Dengan keterangan: 

Tq = Waktu siklus setelah sejumlah q siklus dilakukan 

T1 q
-n = Bilangan konstan yang ditetapkan secara empiris.  

 Kurva kumulatif rata-rata dapat ditemukan dari kurva unit waktu. Jika ukuran jumlah 

kegiatan  adalah B dan �̅�𝐵 adalah cumulative average time untuk semua item dari batch 

tersebut, maka : 

   𝑇𝐵
̅̅ ̅ =  

∫ 𝑇1 𝑞
−𝑛𝑑𝑞

𝐵
0

𝐵
=  

𝑇1

1−𝑛
=  

𝐵1−𝑛

𝐵
=  

𝑇1𝐵−𝑛

1−𝑛
 

 𝑇𝐵
̅̅ ̅ =  

𝑇𝐵

1−𝑛
………..………………………….……..(9.7) 

 

Contoh Soal: 



Waktu standar untuk suatu kegiatan kerja ditetapkan sebesar 2 menit dan waktu standar tersebut 

diharapkan dipenuhi oleh rata-rata operator yang berpengalaman sebanyak 10.000 kali siklus 

operasi. Suatu kurva belajar 90% diperoleh dan diaplikasikan untuk operasi kerja tersebut. 

Berapakah standard time rata-rata per siklus operasi untuk 1.000 kali operasi dilakukan? 

Jawab: 

𝑛 =  
− log(0,9)

log 2
=  0,152 

dan, T = T1 q
-n , maka T1 = T/q-n = 

2,0

(1.000)−0,152
= 8,11𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡 

Kemudian,  

T1.000 = T1 q
-n= 8,11 (1.000)-0,152  = 2,838 menit 

dan, 

  𝑇1000
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =  

𝑇𝐵

1−𝑛
=

𝑇1000

1−0,152
=

2,838

0,848
= 3,35 menit 

Waktu sebesar 3,35 menit dapat diaplikasikan sebagai waktu standard per unit untuk 

sejumlah produksi (batch size) 1.000 unit dan bonus dapat didasarkan pada waktu 3,35 menit 

juga. 

9.4  Penutup 

 

9.4.1 Bahan Tugas dan Diskusi  

PT Aceh Jaya melakukan pengukuran kerja untuk mendapatkan waktu standar. Data 

pengamatan dan pengukuran waktu (dalam satuan menit) dapat dilihat pada tabel berikut: 

Siklus 

Pengamatan 

Elemen elemen Kerja 

 1 2 3 4 5 6 

1 0,25 0,20 0,41 0,19 0,30 0,52 

2 0,23 0,20 0,40 0,18 0,30 0,88 

3 0,24 0,20 0,42 0,20 0,30 0,51 

4 0,24 0,20 0,41 0,19 0,30 0,52 

5 0,26 0,20 0,43 0,19 0,30 0,52 

6 0,23 0,20 0,43 0,21 0,30 0,53 

7 0,24 0,20 0,41 0,22 0,30 0,52 

8 0,63 0,20 0,42 0,21 0,30 0,54 

9 0,25 0,20 0,42 0,22 0,30 0,51 

10 0,27 0,20 0,44 0,21 0,30 0,53 

 



Jika performansi kerja operator pada saat pengukuran dinilai +15% diatas normal (operator 

dalam hal ini melaksanakan elemen-elemen kerja nomor 1,2,3,4 dan 6) dan total allowance 

time untuk kegiatan ini diperikirakan sebesar 12%, maka: 

a. Tentukan waktu standar dan output standar untuk operasi kerja tersebut 

b. Jika upah operator ditetapkan sebesar Rp.10.000,- per jam, maka tentukan berapakah 

upah operator untuk per 100 unit output yang dihasilkan (Rupiah/100 unit) 
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9.6  Senarai 

1 . Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan 

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. 

2 . Insentif adalah kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja luar biasa. 

3 . Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin 

hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. 

Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan 

lebih cepat. 
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Bahan ajar Analisa dan Pengukuran Kerja disusun sebagai pegangan bagi dosen 

pengampu dan mahasiswa dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Maksud dan tujuan 

pokok yang ingin dicapai adalah memberi pengetahuan dasar mengena i  prinsip, konsep, 

maupun prosedur yang harus diketahui dalam usaha peningkatan efektivitas, efisiensi serta 

produktivivitas kerja. 

Bahan ajar ini membahas secara mendasar hal-hal yang berkaitan dengan analisa dan 

pengukuran kerja seperti tata cara kerja, aspek gerakan dalam kerja, metode dan tata cara 

pengukuran waktu kerja, penggambaran peta-peta kerja serta perbaikan metode kerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


