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ABSTRACT 

Penggunaan metode work sampling untuk menghitung waktu baku dan 

kapasitas produksi kaleng tinner 1 kg PT. Multi Makmur Indah Industri 

 

 This study aims to determine the standard time of metal cans  production in order 

to know their capacity. In this study, work sampling method is used to calculate 

the standard time, and to determine performance rating factors are used objective 

method. Some steps to obtain the standard time of metal cans production are: 

preliminary measurement, testing uniformity of data, testing the adequacy of the 

data, the determination of performance factor, determining the allowance factor, 

and calculate the cycle time and the normal time. From the obtained results of 

research conducted standard time it takes to work on one metal cans tinner 1kg is 

77.134 seconds, or the equivalent of 1.28 minutes. As for the production capacity 

that can be produce depends on the number of hours on shift there. For shift I,II 

and III by the number of hours worked 7 hours, 980 pcs  

Keyword: standard time, work sampling, work measurement, time measurement 
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ABSTRACT 

Penggunaan metode work sampling untuk menghitung waktu baku dan 

kapasitas produksi kaleng tinner 1 kg PT. Multi Makmur Indah Industri 

 

 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui waktu baku yang diperlukan dalam 

satu siklus pekerjaan pembuatan kaleng tinner  agar dapat diketahui kapasitas 

produksinya. Dalam penelitian ini, metode work sampling digunakan untuk 

menghitung waktu baku, dan untuk penentuan faktor penyesuaian digunakan cara 

objektif. Beberapa langkah untuk memperoleh waktu baku dari satu siklus 

pekerjan pembuatan kaleng tinner, yaitu: melakukan pengukuran pendahuluan, 

pengujian keseragaman data, pengujian kecukupan data, penentuan faktor 

penyesuaian, penentuan faktor kelonggaran, dan menghitung waktu siklus serta 

waktu normal. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh waktu baku yang 

dibutuhkan untuk mengerjakan 1 kaleng tinner 1kg adalah 77,134 detik, atau 

setara dengan 1,28 menit. Sedangkan untuk kapasitas produksi yang dapat 

dihasillkan tergantung dari jumlah jam pada shift yang ada. Untuk shift I,II dan III 

dengan jumlah jam kerja 7 jam, kapasitasnya dapat mencapai 980 pcs.  

Kata kunci: waktu baku, sampling pekerjaan, pengukuran kerja, pengukuran 

waktu  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 

Persaingan antar perusahaan, khususnya perusahaan sejenis saat ini tampak 

semakin ketat. Oleh karena itu, setiap perusahaan dituntut untuk memiliki strategi 

agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup atau bahkan bisa memenangkan 

persaingan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan perusahaan adalah menjual 

produk dengan harga lebih rendah namun berkualitas dibandingkan dengan 

perusahaan lain. Harga jual yang rendah disebabkan oleh ongkos produsi yang 

rendah. Ongkos produksi yang rendah dapat dicapai dengan efisiensi penggunaan 

sumberdaya yang optimal disetiap stasiun kerja yang ada.  

PT. Multi Makmur Indah Industri adalah perusahaan yang bergerak 

dibidang manufaktur, Khusunya pembuatan general can. Dalam menjalankan 

usahanya, perusahaan ini menerapkan sistem produksi job order. Kaleng adalah 

salah satu produk  yang diproduksi berdasarkan job order. Berdasarkan data yang 

diperoleh dari tahun ke tahun ternyata produk ini terus mengalami peningkatan 

permintaan, dimana kini PT. Multi Makmur Indah Industri telah memiliki banyak 

customer tetap. 

Setiap tahunnya produksi kaleng selalu mengalami kenaikan permintaan 

pasar. Dengan adanya target yang ingin dicapai, maka pendataan waktu baku 

harus dimiliki untuk mengetahui kondisi aktual yang terjadi dalam lantai produksi 

sehingga dapat dilakukan penyesuaian antara kondisi aktual dengan target yang 

ingin dicapai. 



2 
 

 
 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya membuat tugas akhir 

dengan mengambil judul Penggunaan Metode Work Sampling Untuk 

Menghitung Waktu Baku dan Kapasitas Produksi kaleng Tinner 1 Kg  (Studi : 

PT.Multi Makmur Indah Industri)”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 

 Setelah dilakukan studi pendahuluan maka dapat diketahui bahwa yang 

menjadi permasalahan adalah belum adanya penelitian mengenai standar waktu 

baku bagi pekerja yang menangani bagian Produksi kaleng Tinner 1 kg PT. Multi 

Makmur Indah Industri. Padahal standar waktu baku tersebut sangat penting bagi 

pihak Perusahaan dalam penentuan kapasitas dan target produksi. Pengukuran 

waktu baku yang benar terkadang tidak diketahui oleh pihak perusahaan, dimana 

yang terjadi adalah hanya mengukur waktu penyelesaian satu satuan produk 

kemudian memberi toleransi sekian persen. Cara ini banyak kelemahannya, 

diantaranya adalah waktu kelonggaran bagi Operator tidak diperhitungkan dengan 

benar dan estimasi target jumlah produksi tidak tercapai karena kesalahan 

perhitungan waktu baku tersebut. Jika terjadi kenaikan produksi sesuai penjualan 

yang meningkat ini bisa dipakai sebagai dasar acuan untuk mengambil suatu 

keputusan agar permintaan terpenuhi dan proses produksi berjalan lancar, 

misalnya dengan penerapan sistem bonus atau insentif bagi Operator. 

 

1.3  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian di PT. Multi Makmur Indah Industri adalah 

sebagai berikut :  

1. Mengetahuai waktu baku dalam pembuatan kaleng Tinner 1 Kg 

bag di PT.Muti Makmur Indah Industri.  

2. Mengetahui kapasitas produksi atau target pembuatan kaleng 

Tinner 1 Kg di PT.Multi Makmur Indah Industri. 
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 Manfaat dilakukannya penelitian di PT. Multi Makmur Indah Industri 

adalah sebagai berikut : 

- Manfaat Secara umum 

1. Mengadakan  perpaduan  antara  ilmu  yang  kami  dapatkan  di  

bangku perkuliahan dengan kejadian dilapangan sebagai obyek 

penerapan teori. 

2. Sebagai  persyaratan  untuk l u l u s  pada  jurusan Teknik Industri 

Universitas Mercu Buana. 

 

- Manfaat Secara Khusus 

1. Bagi Perusahaan 

a. Memberikan bahan pertimbangan kepada perusahaan 

mengenai waktu standar dan beban kerja yang optimal. 

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan ketika 

perusahaan akan mengambil keputusan untuk melakukan 

target yang diinginkan. 

2. Bagi Mahasiswa  

a. Memperoleh gambaran secara langsung mengenai proses 

produksi dan aliran prosess kaleng Tinner 1 Kg 

b. Dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama kuliah 

ketika melakukan praktek di lapangan. 

c. Memberi dan menambah  pengetahuan serta pengalaman 

dalam penghitungan ongkos material handling. 
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d. Mahasiswa dapat gambaran tentang kondisi real dunia kerja 

dan memiliki pengalaman terlibat langsung dalam aktifitas 

industri. 

e. Mahasiswa  dapat  mengenalkan dan  membiasakan diri  

terhadap  suasana kerja sebenarnya sehingga dapat 

membangun etos kerja yang baik, serta sebagai upaya untuk 

memperluas wawasan kerja. 

 

3. Bagi Pihak Lain 

a. Dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian 

yang berkaitan dengan waktu baku dan beban tenaga kerja 

yang optimal. 

b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang proses 

produksi Kaleng Tinner 1 Kg. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan dan pemecahan masalah dapat dilakukan maka akan 

diberi beberapa batasan pada permasalahan yang ada. Batasan-batasannya adalah : 

1. Penelitian hanya akan dilakukan pada bagian produksi kaleng tinner 1 kg. 

2. Pengamatan ini hanya dilakukan untuk satu orang operator yang 

memproduksi kaleng tinner 1 kg 

3. Untuk menentukan jumlah pengamatan maka digunakan data-data sebagai 

berikut : 

 Tingkat keyakinan = 95 % 

 Tingkat ketelitian = 5 % 
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Dalam pengukuran ini penulis mengunakan tingkat ketelitian 5% dan 

tingkat keyakinan 95% dimana pengaruh tingkat ketelitian dan keyakinan 

terhadap jumlah pengukuran yang diperlukan dapat dipelajari secara 

statistik. Tetapi secara intuitif hal ini dapat diduga yaitu bahwa semakin 

tinggi tingkat ketelitian dan semakin besar tingkat keyakinan, semakin 

banyak pengukuran yang diperlukan. 

4. Pengukuran pendahuluan dilakukan langsung dibagian tersebut selama 1 

hari dengan jumlah pengamatan sebanyak 50 kali, dimana waktu 

pengamatan adalah pengukuran langsung dengan menggunakan alat 

stopwacth. Hal ini digunakan untuk dapat melihat kegiatan produktif dan 

non produktif yang terjadi selama pekerjaan itu berlangsung. Pekerja 

diasumsikan berkemampuan normal dan dapat diajak bekerja sama dan 

berada pada kondisi yang wajar pada saat pengukuran dilakukan. 

5. Adapun output yang dihasilkan adalah jumlah kaleng yang berhasil 

diproduksi  selama waktu pengamatan dan output selama proses evaluasi 

setelah penentuan waktu baku dan target produksi. 

 

1.5 Metode Pengumpulan Data 

 

 Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan dua jenis 

metodologi pengumpulan data, yaitu metode pengumpulan data primer dan 

metode pengumpulan data sekunder.  

 

1. Metode Pengumpulan Data Primer  

 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data teknik yang 

sebenarnya dalam riset atau pengamatan secara langsung yang 

dilakukan. Metode ini dapat dilakukan dengan cara wawancara yaitu 

penulis melakukan diskusi atau tanya jawab dengan pembimbing di 

lapangan serta teknisi/operator. 
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2. Metode Pengumpulan Data 

a. Laporan Perusahaan 

b. Literatur 

c. Penelitian sebelumnya, dan 

d. Buku-buku yang berkaitan dengan waktu baku dan 

kapasitas produksi dengan metode work sampling 

 

1.6  Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan tugas akhir penulis berpedoman pada kriteria penyusunan 

tugas akhir dan membaginya menjadi enam bab yang saling berkaitan satu sama 

lainnya untuk memudahkan pembahasan dan penyampaian dari informasi yang 

ada dalam pembuatan tugas akhir yang telah berlangsung , yaitu dengan format 

sebagai berikut : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Pada bab ini menjelaskan  mengenai latar belakang, tujuan dan 

manfaat Penelitian serta materi yang akan dibahas , sampai 

dengan sistematika penulisan tugas akhir.  

BAB II :    LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini menjelasakan tentang dasar teori yang berhubungan 

dengan penulisan yang diambil dari berbagai sumber berupa buku 

perpustakaan, sehingga dapat dikorelasi yang erat antara teori 

yang didapat diperkuliahan dengan tema penulisan 
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BAB III :  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang langkah – langkah sistematis 

yang harus diambil dalam penyelesaian masalah yang diangkat 

BAB IV :  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menampilkan data yang telah diperoleh pada saat 

penelitian dilaksanakan. Kemudian pada sub bab selanjutnya 

Penulis akan mengolah data yang telah dipaparkan pada sub bab 

sebelumnya dengan berpedoman kepada tinjauan pustaka yang 

telah dipaparkan pada bab ketiga yang mengarah kepada solusi 

dari permasalahan yang terjadi. 

BAB V :   HASIL DAN ANALISA 

Penjelasan tentang inti permasalahan yang berisi tentang analisa 

dari data – data sebelumnya yang didapat dari hasil pengamatan, 

dan pemecahan masalah yang didapat dari pengolahan data. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Penjelasan tentang kesimpulan penulisan ini sebagai ringkasan 

penelitian disertai implikasi dan saran – saran. Daftar pustaka 

disertai di belakang tulisan sebagai acuan analisis tugas akhir yang 

dipakai penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Jika dalam suatu organisasi atau perusahan telah diterapkan sistem kerja 

yang baik dengan diperhatikannya faktor-faktor kerja serta segi-segi 

ergonomis,tentunya perusahaan tersebut perlu juga mengetahui seberapa besar 

produktivitas kerjanya. Selain itu perusahaan tentu ingin mengetahui standar 

performansi dan juga waktu baku dalam menghasilkan suatu produk. Dengan data 

waktu baku, kita bisa menentukan kapasitas produksi dan pengendalian upah 

buruh (Ralph M Barnes, Motion and Time Study : Design and Measurement of 

Work, Seventh Edition, Wiley 1980)  

Pada banyak pekerjaan, adalah tidak praktis untuk menetapkan standar 

performansi atau ukuran produktivitasnya dengan metode-metode seperti jam 

henti dan data waktu gerakan. Ada banyak pekerjaan dimana time studi, dan 

predetermined time standard tidak produktif untuk menetapkan waktu baku bagi 

pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai siklus waktu yang pendek dan banyak 

pengulangan. Pada kenyataannya, banyak pekerjaan yang tidak mempunyai 

tingkat pengulangan tinggi atau waktu siklus pendek. Siklus kerja mungkin saja  

terlalu lama atau terlalu panjang, terlalu bervariasi dan seringkali sulit untuk 

menghitung jumlah produk yang dihasilkan. Pada situasi seperti inilah Work 

Sampling dibutuhkan. Jenis-jenis pekerjaan yang bisa diukur dengan sampling 

antara lain pekerjaan manufaktur, seperti maintenance, material handling, 

packing, dan pekerjaan non maintenance seperti kegiatan di kantor, bank, rumah 

sakit, pusat perbelanjaan (kasir) dan restoran.  
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2.1 Pengertian Work Sampling  

 

Work Sampling pertama kali diterapkan oleh L.H.C. Tippet di industri  

tekstil Inggris pada tahun 1940. Work Sampling adalah proses membuat sejumlah  

pengamatan secara acak dengan jumlah sampel yang cukup. Pengamatan 

dilakukan terhadap aktivitas-aktivitas operator untuk menentukan jumlah waktu 

yang digunakan oleh operator atas berbagai aktivitas yang berhubungan dengan 

pekerjaannya. Tujuan utama dari Work Sampling adalah untuk menentukan 

seberapa lama waktu yang dugunakan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu 

Work Sampling didasarkan atas teori probabilitas, dimana sample yang diambil 

secara acak dari suatu kelompok besar akan cenderung mempunyai pola distribusi 

yang sama dengan kelompok besar tersebut secara keseluruhan (Ralph M 

Barnes,Motion and Time Study : Design and Measurement of Work, Seventh 

Edition, Wiley 1980).  

Sedangkan menurut Meyers, Work Sampling adalah suatu proses yang 

secara acak mengamati orang yang sedang bekerja untuk menentukan bagaimana 

mereka menghabiskan waktunya. Work Sampling dapat mengidentifikasikan 

kenyataan bahwa seorang operator menghabiskan banyak waktu untuk menunggu 

alat atau untuk mengerjakan pekerjaan kantor, atau bahkan tidak melakukan 

aktivitas yang tidak tercantum dalam job descriptionnya. Analisis produktivitas ini 

dapat memberi masukan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan secara 

keseluruhan (Fred E Meyers, Time and Motion Study for Lean Manufacturing).  

Meskipun definisi dari Work Sampling cukup sederhana, tetapi perlu 

tindakan yang hati-hati. Kata kunci dalam definisi kita adalah kecukupan data. 

Salah satu dasar teori statistik sampling adalah konsep bahwa semakin besar 

ukuran sampel, lebih baik, atau lebih akurat hasil yang diperoleh. Secara 

gamblang, jika kita mengamati pekerja sepanjang waktu, kesimpulan kita atas 

pemakaian waktu pekerja tersebut akan sangat akurat (sempurna). Tetapi jika kita 

mengamati pekerja sepanjang waktu, waktu kita menjadi tidak produktif. Dalam 

Work Sampling, sejumlah pengamatan yang cukup harus dibuat agar kita yakin 

bahwa hasilnya akurat. Rumus-rumus statistik diperlukan untuk membantu 

menentukan berapa pengamatan harus dibuat. 
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 Sangat penting untuk dicatat bahwa studi Work Sampling dapat dilakukan 

jika kondisi pekerjaan benar-benar mewakili kondisi pekerjaan yang 

sesungguhnya. Untuk membuat yakin bahwa sampel yang diambil mewakili 

keadaan yang sebenarnya, sampel harus diambil secara acak dari hasil kerja. Jika 

analisa melakukan pengamatan pada waktu yang sama setiap hari, subyek yang 

diamati akan bersikap tidak wajar. Jika hal ini terjadi, sampel yang diambil jadi 

tidak mewakili keadaan yang sebenarnya dan tidak valid.  

 

2.2    Langkah-langkah Sebelum Melakukan Sampling Pekerjaan  

 

Untuk mendapatkan hasil yang baik, yaitu yang dapat 

dipertanggungjawabkan maka tidaklah cukup sekedar melakukan beberapa kali 

pengukuran. Banyak faktor yang harus diperhatikan agar hasilnya dapat diperoleh 

waktu yang pantas untuk pekerjaan yang bersangkutan seperti yang berhubungan 

dengan kondisi kerja, cara pengukuran, jumlah pengukuran dan lain-lain. Di 

bawah ini adalah sebagian langkah yang perlu diikuti agar maksud di atas dapat 

dicapai, yaitu :  

 

a. Menetapkan Tujuan Pengukuran  

Langkah ini adalah untuk menetapkan untuk apa sampling dilakukan, yang  

akan menentukan besarnya tingkat ketelitian dan keyakinan. Misalnya jika waktu  

baku yang diperoleh juga dimaksudkan untuk dipakai sebagai dasar perhitungan  

penambahan besarnya upah yang berupa bonus atau insentif terhadap pekerja, 

maka ketelitian dan keyakinan tentang hasil pengukuran harus tinggi karena 

menyangkut prestasi dan pendapatan pekerja disamping keuntungan bagi 

perusahaan itu sendiri.  

 

b.  Melakukan Penelitian Pendahuluan 

  Penelitian pendahuluan untuk mengetahui ada tidaknya sistem kerja yang 

baik. Yang dicari dari pengukuran waktu baku adalah waktu yang pantas 

diberikan kepada pekerja untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam suatu 

konsep bekerja yang wajar dengan sistem kerja yang baik. Tentu suatu kondisi 



11 
 

 
 

yang ada dapat dicari waktu yang pantas tersebut, artinya akan didapat juga waktu 

yang pantas untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kondisi yang bersangkutan. 

Suatu perusahaan biasanya menginginkan waktu baku yang tersingkat agar dapat 

meraih keuntungan yang terbesar. Waktu yang akhirnya diperoleh setelah 

pengukuran selesai adalah waktu penyelesaian pekerjaan untuk sistem kerja yang 

dijalankan ketika pengukuran berlangsung. Jadi waktu penyesuaian berlaku hanya 

pada sistem kerja tersebut. Suatu penyimpangan yang terjadi dapat memberikan 

waktu penyelesaian yang jauh berbeda dari yang telah ditetapkan berdasarkan 

pengukuran. Oleh karena itu, catatan yang baku tentang system kerja yang telah 

dipilih perlu ada dan dipelihara walaupun pengukurannya telah selesai. 

 

c. Memilih Operator  

Operator yang akan melakukan pekerjaan yang diukur bukanlah orang 

yang begitu saja diambil dari pabrik. Orang tersebut harus memenuhi beberapa 

persyaratan tertentu agar pengukuran dapat berjalan baik, dan dapat diandalkan 

hasilnya. Syarat-syarat tersebut adalah berkemampuan normal dan dapat diajak 

bekerja sama. Orang yang dicari bukan orang yang berkemampuan tinggi atau 

rendah, karena orang-orang demikian hanya meliputi sebagian kecil saja dari 

seluruh pekerja yang secara wajar diperlukan oleh pekerja normal, hal ini adalah 

orang-orang yang berkemampuan rata-rata. Di samping itu, operator yang dipilih 

adalah orang yang pada saat pengukuran dilakukan mau bekerja secara wajar. 

walaupun operator yang bersangkutan sehari-hari dikenal memenuhi syarat 

pertama tadi bukan mustahil dia bekerja tidak wajar ketika pengukuran dilakukan 

karena alasan tertentu. Biasanya jika operator tersebut memiliki kecurigaan 

erhadap maksud pengukuran, misalnya dianggap untuk hal yang akan merugikan 

dirinya atau pekerja lain, dia akan bekerja dengan kecepatan lebih karena 

menginginkan hasil yang banyak untuk mendapatkan pujian. Operator harus dapat 

bekerja secara wajar tanpa canggung walaupun dirinya sedang diukur dan 

pengukur berada didekatnya.  
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d. Melatih Operator  

Operator harus dilatih terlebih dahulu karena sebelum diukur operator 

harus terbiasa dengan kondisi dan cara kerja yang telah ditetapkan. Operator baru 

dapat diukur bila sudah berada pada tingkat penguasaan maksimum dari pekerjaan 

yang dilakukan.  

 

e. Mangurai Pekerjaan Atas Elemen Pekerjaan  

Pada cara sampling kegiatan, yang ingin diukur dipisahkan dari kegiatan-

kegiatan lain yang mungkin terjadi. Bentuk yang paling sederhana adalah 

memisahkan seluruh kegiatan menjadi dua bagian yaitu yang ingin diukur dan 

yang lainnya. Contoh pemisahan demikian yaitu kegiatan produktif dan non 

produktif.Di sini pekerjaan dipecah menjadi elemen pekerjaan, yang merupakan 

gerakan bagian dari pekerjaan yang bersangkutan. Elemen-elemen inilah yang 

diukur waktunya. Waktu siklusnya jumlah total dari waktu setiap elemen. Waktu 

siklus adalah waktu penyelesaian satu satuan proses kerja, dari tahap pertama 

pekerjaan mulai dilakukan sampai pekerjaan selesai pada satuan proses kerja.  

Tujuan melakukan penguraian pekerjaan atas elemen-elemennya yaitu :  

 Untuk menjelaskan cara kerja yang dibakukan, yaitu menyatakan secara 

tertulis untuk kemudian digunakan sebagai pegangan sebelumnya, pada 

saat dan sesudah pengukuran. Salah satu cara membakukan cara kerja 

adalah dengan membakukan pekerjaan berdasarkan elemennya.  

 Untuk memungkinkan melakukan penyesuaian bagi setiap elemen karena 

ketrampilan bekerjanya operator belum tentu sama untuk semua bagian 

dari gerakan kerjanya 

 Untuk memudahkan mengamati terjadinya elemen yang tidak baku yang 

mungkin saja dilakukan pekerja. Elemen demikian biasa diterima jika 

memang harus terjadi, misalnya gerakan-gerakan yang dilakukan tidak 

pada setiap siklus secara berkala.  

 Untuk memungkinkan dikembangkannya data waktu standard atau tempat 

kerja yang bersangkutan. 
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2.3 Aplikasi Work Sampling 

1. Menentukan kelonggaran 

Salah satu penggunaan work sampling adalah menentukan kelonggaran 

untuk waktu normal yang kemudian digunakan untuk menentukan waktu 

standar. 

2. Menentukan Utilisasi Mesin 

Hal ini berati menentukan utilisasi mesin, dan seberapa besar produktivitas 

dari mesin tersebut. 

3. Mengukur aktivitas pekerja  

Disini melakukan pengukuran terhadap persentase kegiatan produktif dan 

non produktif dari seorang pekerja. 

4. Mengukur waktu baku  

Waktu baku suatu produk atau suatu kegiatan tertentu dapat diperoleh 

dengan pengolahan data lebih lanjut sesudah pengamatan Work sampling 

dilakukan. 

 

2.4  Melakukan Pengukuran Waktu  

 

 Pengukuran waktu adalah pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-

waktu kerjanya baik setiap elemen maupun siklus dengan menggunakan alat-alat 

yang telah disiapkan. Pada dasarnya, secara garis besar teknik pengukuran waktu 

kerja dapat dibagi atas 2 bagian dasar, yaitu :  

 

a. Teknik Pengukuran Secara Langsung  

Teknik pengukuran secara langsung adalah teknik pengukuran dengan 

pengamatan langsung terhadap pekerja (benda kerja). Teknik ini didalam 

pelaksanaan pengamatannya menggunakan jam henti (stop watch) atau 

menggunakan sampling pekerjaan. 

b. Teknik Pengukuran Secara Tak Langsung  
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Untuk teknik pengukuran ini digunakan cara pengamatan secara tidak 

langsung, yaitu cukup dengan membaca tabel yang tersedia atau melalui data 

waktu gerakan.  

Pada umumnya, kedua metode pengukuran waktu ini banyak digunakan 

untuk: 

• Penentuan jadwal rencana kerja.  

• Penentuan standar pembayaran dan persiapan anggaran.  

• Memperkirakan harga produksi sebelum dijalankan.  

• Menentukan keberhasilan guna mesin, jumlah mesin yang 

dibutuhkan dalam operasi kerja.  

• Menentukan waktu baku yang dibutuhkan sebagai dasar 

pembayaran upah perangsang untuk buruh. 

 

2.4.1 Pengukuran Pendahuluan  

 

Tujuan melakukan pengukuran pendahuluan ialah untuk mengetahui 

berapa kali pengukuran harus dilakukan untuk tingkat ketelitian dan keyakinan 

yang diinginkan. Seperti telah dikemukakan, tingkat ketelitian dan keyakinan ini 

ditetapkan pada saat menjalankan langkah penetapan tujuan pengukuran.  

Untuk mengetahui berapa kali pengukuran harus dilakukan, diperlukan 

beberapa tahap pengukuran pendahuluan yaitu dengan melakukan beberapa buah 

pengukuran yang banyaknya ditentukan oleh pengukur. Biasanya 10 kali atau 

lebih. 

Beberapa parameter penting yang digunakan sebagai pencerminan dari 

karakter suatu populasi adalah deviasi standar (σ) dan harga rata-rata (       

Apabila dari suatu populasi telah diambil sample data sebesar N, maka dapat 

dihitung hal-hal sebagai berikut : 

 

Harga rata-rata ( ̅  
∑   
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Deviasi standart     untuk N < 30 

        √(      ̅)2
 Untuk N > 30 

 

Deviasi standar masing – masing sub grup  (      
 

√ 
   

Dimana n adalah banyaknya sub grup dari data pengukuran. 

2.4.2  Menguji keseragaman data 

 

` Uji kelengkapan data agar jumlah data dibutuhkan sesuai dengan jumlah 

data yang diobservasi. Kesesuaian jumlah ini akan berpengaruh dengan hasil 

analisa data yang dilakukan.  

Data yang telah memenuhi jumlah pengamatannya, lalu diuji 

keseragamannya dengan menggunakan suatu diagram pengendalian (x-chart) yang 

merupakan cara yang baik untuk menguji keabsahan dari data pengamatan. 

Dari nilai deviasi standar yang didapat, dengan tingkat keyakinan yang 

ditentukan pengukur, maka dari kurva normal didapatkan nilai z, untuk 

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

dengan menggunakan rumus : 

 

BKA  =  ̅    
√ ̅ (    ̅ 

 ̅
 

BKA  =  ̅    
√ ̅ (    ̅ 

 ̅
  

 

Dari data-data yang telah diukur, ditentukan nilai rata-rata sub grup. 

Apabila nilai minimal rata-rata sub grup > BKB dan nilai maksimal rata-rata sub 

grup < BKA, maka nilai rata-rata sub grup yang didapatkan dari hasil pengukuran 

dapat dikatakan seragam. Maka semua harga yang ada dapat digunakan untuk 

menghitung banyaknya pengukuran yang diperlukan. 

 

2.4.3  Menghitung Jumlah Pengukuran yang Diperlukan  

 

N 
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Bila jumlah belum mencukupi dilanjutkan dengan pengukuran pendahuluan 

kedua. Jika tahap kedua selesai maka dilakukan lagi ketiga hal lagi yang sama 

seperti tadi, dimana bila perlu dilanjutkan dengan pengukuran pendahuluan tahap 

kedua. Begitu seterusnya sampai jumlah keseluruhan pengukuran mencukupi 

untuk tingkat ketelitian dan keyakinan yang dikehendaki. Untuk menghitung 

banyaknya pengukuran yang diperlukan, yaitu dengan pengujian kecukupan data, 

menggunakan rumus : 

 

 

Dimana :   N = Jumlah pengamatan yang telah dilakukan 

   z = tingkat keyakinan yang diplotkan dari kurva normal 

   s = tingkat ketelitian ( dalam % ) 

 

Jika harga N’ < N, yaitu jumlah N’ dari perhitungan < dari jumlah data 

yang sudah diukur, maka data yang telah didapat telah mencukupi.  

Setelah dikumpulkan data ini, selanjutnya adalah melakukan 

pengelompokan data menjadi sub grup, dilanjutkan dengan menghitung harga 

rata-rata dari sub grup dan seterusnya sama dengan yang dilakukan tadi sampai 

mendapatkan BKA dan BKB baru. Jika semua harga rata-rata sub grup berada 

diantara kedua batas ini maka seperti tadi dihitung lagi berapa jumlah pengukuran 

yang diperlukan. 

  

2.4.4  Tingkat Ketelitian dan Tingkat Keyakinan  

Tujuan melakukan pengukuran ini adalah waktu yang sebenarnya 

dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Karena waktu penyelesaian ini 

tidak pernah diketahui sebelumnya, maka harus diadakan pengukuran. Yang ideal 

dilakukan pengukuran yang banyak, karena dengan demikian diperoleh jawaban 

yang pasti. Tetapi hal ini jelas tidak mungkin karena keterbatasan waktu, tenaga 

dan tentunya biaya. Namun sebaiknya jika dilakukan beberapa kali pengukuran 

saja, dapat diduga hasilnya sangat kasar. Sehingga yang diperlukan adalah jumlah 

pengukuran yang tidak membebankan waktu, tenaga dan biaya yang besar tetapi 

hasilnya dapat dipercaya. 
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Tingkat ketelitian menunjukkan penyimpangan maksimum hasil 

pengukuran dari waktu penyelesaian sebenarnya. Hal ini biasanya dinyatakan 

dalam persen (dari waktu penyelesaian sebenarnya yang seharusnya dicari).  

Sedangkan tingkat keyakinan menunjukkan besarnya keyakinan pengukur 

bahwa hasil yang diperoleh memenuhi syarat ketelitian tadi. Inipun dinyatakan 

dalam persen. Jadi tingkat ketelitian 10% dan tingkat keyakinan 95% memberi arti 

bahwa pengukur menghasilkan rata-rata hasil pengukurannya menyimpang sejauh 

10% dari rata-rata sebenarnya, dan kemungkinan berhasil mendapatkan hal ini 

adalah 95%. Jika pengukur sampai memperoleh rata-rata pengukuran yang 

menyimpang lebih dari 10% seharusnya, hal ini dibolehkan terjadi hanya dengan 

kemungkinan 5% ( = 100% - 95% ). Sebagai contoh, rata-rata waktu penyelesaian 

pekerjaan adalah 100 detik. Harga ini tidak pernah diketahui kecuali jika 

dilakukan tak terhingga kali pengukuran. Paling jauh yang dapat dilakukan adalah 

memperkirakannya dengan melakukan sejumlah pengukuran. Dengan pengukuran 

yang tidak sebanyak itu, maka rata-rata yang diperoleh mungkin tidak 100 detik, 

tetapi suatu harga lain, misalnya 88 detik, 96 detik atau 100 detik. Misalnya rata-

rata pengukuran yang didapat 96 detik, walaupun rata-rata sebenarnya (100 detik) 

tidak diketahui. 

Jika jumlah pengukuran yang dilakukan memenuhi untuk tingkat ketelitian 

5% dan tingkat keyakinan 95%, maka pengukur mempunyai keyakinan 95% 

bahwa 96 detik itu terletak pada interval harga rata-rata yang sebenarnya 

dikurangi 5% dari rata-rata ini, dan harga rata-rata sebenarnya ditambah 5% dari 

rata-rata ini. 

Semakin tinggi tingkat ketelitian dan semakin besar tingkat keyakinan, 

maka semakin banyak pengukuran yang diperlukan. Jika pengukuran-pengukuran 

telah selesai, yaitu jumlah data yang didapat memiliki keseragaman yang 

dikehendaki, dan jumlahnya telah memenuhi tingkat ketelitian dan tingkat 

keyakinan yang diinginkan, maka selesailah kegiatan pengukuran data. Langkah 

selanjutnya adalah mengolah data tersebut sehingga memberikan hasil 

perhitungan waktu baku.  

Cara untuk mendapatkan waktu baku dari data yang terkumpul adalah 

sebagai berikut : 
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1. Menghitung waktu siklus rata – rata  

Ws = 
∑  

 
  

 

 Dimana :  Ws  = Waktu Siklus 

   Xi = Waktu Penyelesaian kerja 

   N  = Jumlah pengukuran 

 

 

2. Menghitung waktu normal 

Wn = Ws x p 

 

Dimana :  Wn  = Waktu Normal 

  Ws = Waktu Siklus 

  P = Faktor penyesuaian yang akan dibahas pada  

      penjelasan sub-bab 2.4 

3. Menghitung Waktu Baku 

 

Wb = Wn + ( Wn x i ) = Wn x ( 1 + i )  

Dimana : i = faktor kelonggaran atau allowance yang diberikan kepada 

pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya disamping waktu normal.  

 

2.5 Penyesuaian  

 

Penyesuaian adalah proses dimana analisa pengukuran waktu 

membandingkan penampilan operator ( kecepatan dan tempo) dalam pengamatan 

dengan konsep pengukur sendiri tentang bekerja secara wajar.  

 

2.5.1  Maksud Melaksanakan Penyesuaian  

Selama pengukuran berlangsung, pengukur harus mengamati kewajaran  

kerja yang ditunjukan operator. Ketidakwajaran bisa terjadi, misalnya bekerja 

tanpa kesungguhan, sangat lambat bekerja, sangat cepat seolah dikejar waktu atau 
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menjumpai kesulitan seperti kondisi ruangan yang buruk. Hal-hal seperti inilah 

yang mempengaruhi kecepatan kerja dari operator.  

Waktu baku yang kita cari adalah waktu yang diperoleh dari kondisi dan 

cara kerja yang diselesaikan dengan wajar dan benar oleh operator. Bila 

ketidakwajaran terjadi, maka pengukur harus menilai berdasarkan penilaian inilah 

penyesuaian dilakukan.  

 

 

 

2.5.2  Konsep Tentang Bekerja Wajar  

Untuk memudahkan pemilihan konsep bekerja secara wajar, seorang 

pengukur dapat mempelajari bagaimana bekerjanya seorang operator yang 

dianggap normal, yaitu : jika seorang operator yang dianggap berpengalaman 

bekerja tanpa usaha-usaha yang berlebihan sepanjang hari kerja, menguasai cara 

kerja yang ditetapkan, dan menunjukkan kesungguhan dalam melakukan 

pekerjaannya.  

 

2.5.3  Metode Dalam Menentukan Faktor Penyesuaian  

Beberapa metode yang digunakan dalam menentukan faktor penyesuaian 

adalah:  

a. Metode Prosentase  

Metode ini merupakan cara yang paling awal digunakan dalam 

melakukan penyesuaian dan merupakan cara yang paling mudah dan 

sederhana. Pada metode ini, faktor penyesuaian sepenuhnya ditentukan 

oleh si pengukur melalui pengamatannya selama melakukan 

pengukuran.  

b. Metode Schummard  

Schummard memberikan batasan penilaian melalui kelas-kelas 

performance kerja dimana setiap kelas mempunyai nilai sendiri-

sendiri. Seseorang dianggap bekerja normal diberi nilai 60, dimana 

performansi kerja yang lain dibandingkan untuk menghitung faktor 

penyesuaian. Misalnya faktor performance seorang operator adalah 



20 
 

 
 

good, maka ia diberi nilai 70, dan faktor penyesuaiannya adalah 70/60 

= 1,167. 

 

Tabel 2.1 Penyesuaian Menurut Schummard 

Kelas Penyesuaian 

Superfast 160 

Fast + 95 

Fast 90 

Fast - 85 

Excellent 80 

Good + 75 

Good 70 

Good - 65 

Normal 60 

Fair + 55 

Fair 50 

Fair - 45 

Poor 40 

 

c. Metode Westinghouse 

Metode ini terdiri dari 4 faktor yang menentukan kewajaran dan 

ketidakwajaran dalam bekerja, yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja 

serta konsistensi. Tabel berikut ini merupakan tabel Westinghouse 

yang menunjukan angka-angka yang diberikan bagi setiap kelas dari 

faktor- 

faktornya. 

Dalam keadaan wajar, faktor p = 1, sedangkan terhadap penyimpangan 

dari keadaan ini ditambah angka-angka yang sesuai dengan 

kemampuan faktor diatas.  

Misalnya waktu siklus rata-rata = 100,15 dan waktu ini dicapai 

dengan keterampilan pekerja dinilai fair (E1), usaha Good (C1), 
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kondisi Good (C),dan konsistensi Poor (F), maka tambahan terhadap p 

= 1 adalah :  

Keterampilan   : Fair   E1  = -0,05 

Usaha    : Good C1  = +0,05  

Kondis    : Good  C = +0,02  

Konsistensi   : Poor   F = -0,04 + 

   Jumlah  = -0,02  

Jadi p = 1-0,02 = 0,98, sehingga waktu normal = 100,15 x 0,98 = 

98,147 detik. 

 

 

 

Tabel 2.2 Penyesuaian Westinghouse 
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d. Metode Objektif 

Metode ini memperhatikan 2 faktor, yaitu kecepatan dan tingkat 

kesulitan pekerjaan. Kecepatan kerja ini adalah kecepatan dalam 

melakukan pekerjaan dalam pengertian biasa. 

 

Tabel 2.3 Penyesuaian Objektif 
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2.6 Kelonggaran  

Keadaan Lambang Penyesuain

Anggota terpakai

Jari                                                                                                                                             A 0

Pergelangan tangan dan jari                                                          B 1

Lengan bawah, pergelangan tangan dan jari C 2

Lengan atas, lengan bawah dst D 5

Badan E 8

Mengangkat beban dari atas dengan Kaki E2 10

Pedal kaki

Tanpa pedal atau satu pedal dengan sumbu di bawah kaki F 0

Satu atau dau pedal dengan sumbu tidak dibawah kaki G 5

Penggunaan Tangan

Keadaan tangan saling bantu bergantian H 0

Kedua tangan mengerjakan gerakan yang sama pada saat yang sama H2 18

Kordinasi mata Dengan Tangan

Sangat sedikit I 0

Cukup sedikit J 2

Konstan dan dekat K 4

Sangat dekat L 7

\lebih kecil dari 0,04 cm M 10

Peralatan

Dapat ditangani dengan mudah N 0

Dengan sedikit kontrol O 1

Perlu kontrol dan penekanan P 2

Perlu penanganan hati hati Q 3

Mudah pecah dan patah R 5

Beban Berat ( Kg )

0,45 B-1 2

0,9 B-2 5

1,35 B-3 6

1,8 B-4 10

2,25 B-5 13

2,7 B-6 15

3,15 B-7 17

3,6 B-8 19

4,05 B-9 20

4,5 B-10 22

4,95 B-11 24

5,4 B-12 25

5,58 B-13 27

6,3 B-14 28
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Waktu normal suatu pekerjaan tidak terdiri atas kelonggaran. Suatu hal 

yang tidak mungkin bahwa seorang terus menerus bekerja seharian tanpa 

gangguan. Operator mungkin mengambil waktu untuk keperluan pribadi, untuk 

istirahat dan hambatan-hambatan yang tidak dihindarkan.  

a. Kelonggaran untuk Keperluan Pribadi  

Yang termasuk kelonggaran pribadi adalah hal-hal seperti minum 

sekedar hanya untuk menghilangkan rasa haus, untuk menghilangkan 

ketegangan atau kejemuan dalam bekerja.  

Kebutuhan seperti ini adalah hal yang mutlak, bila dilarang akan 

mengakibatkan pekerja stress dan tidak dapat bekerja dengan baik 

sehingga produktivitasnya menurun. 

b. Kelonggaran untuk Menghilangkan Rasa Fatigue  

Rasa fatigue tercermin bila menurunnya hasil produksi baik jumlah 

maupun kualitas. Bila rasa fatigue telah datang dan pekerja harus 

bekerja untuk menghasilkan performance normalnya maka usaha yang 

dikeluarkan pekerja lebih besar dari keadaan normal dan hal ini 

menimbulkan rasa fatigue.  

c. Kelonggaran untuk Hambatan yang tidak Terhindarkan  

Dalam melaksanakan pekerjaan, pekerja pasti mendapatkan 

hambatan-hambatan. Hambatan-hambatan ini terbagi atas hambatan 

yang dapat dihindarkan dan hambatan yang tidak terhindarkan. 

 

Hambatan yang dapat dihindarkan seperti mengobrol yang 

berlebihan dan menganggur dengan sengaja. Hal-hal seperti ini dapat 

dihilangkan. Yang termasuk hambatan yang tidak dapat dihindarkan 

adalah menerima atau meminta petunjuk dari pengawas, melakukan 

penyesuaian mesin, memperbaiki kemacetan- kemacetan singkat, dll. 

Hal ini hanya dapat diusahakan serendah mungkin. 

 

 

2.6.1  Menyertakan Kelonggaran dalam Perhitungan Waktu Baku  
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Langkah pertama adalah menyertakan besarnya kelonggaran untuk 

ketiga hal diatas yaitu kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa lelah 

dan hambatan yang tidak dapat dihindarkan. Dua hal pertama antara 

lain dapat diperoleh dari tabel kelonggaran, yaitu dengan 

memperhatikan kondisi-kondisi yang sesuai dengan pekerjaan yang 

bersangkutan. Untuk yang ketiga dapat diperoleh melalui pengukuran 

khusus seperti sampling pekerjaan. Kesemuanya, yang biasanya 

masing-masing dinyatakan dalam presentase dijumlahkan dan 

kemudian mengalikan jumlah ini dengan waktu normal yang telah 

dihitung sebelumnya. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan tahap-tahap penelitian yang harus di 

tetapkan dahulu sebelum melakukan pemecahan masalah yang sedang di bahas, 

sehingga penelitian dapat dilakukan dengan terarah dan memudahkan untuk 

menganalisis permasalahan yang ada. Adapun tahap-tahap metodologi penelitian 

dapat dilihat pada gambar 3.1 

 

3.1 Tujuan Penelitian 

1. Menentukan waktu baku pada bagian pembuatan kaleng tinner 1 kg 

2. Menetapkan target produksi pembuatan kaleng Tinner 1 kg sesuai waktu 

baku tersebut 

3. Menghitung dan menetapkan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan 

sebagai insentif bagi operator yang menghasilkan produk melebihi target 

yang telah ditentukan. 
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Gambar 3.1 ( Tahapan Metodelogi Penelitian )  

Tujuan Penelitian 

Menentukan tujuan dari penelitian 
yang dilakukan 

Study Lapangan :                 

1. Pengamatan Langsung 
2. Wawancara dengan Opertor u/ 

Penelitian Pendahuluan 
 
  

Pengumpulan Data :                

1. Kegiatan Produktif dan 
Non Produktif 

2. Proses Produksi 
3. Sejarah Perusahaan 

  

Pengumpulan Data :           

1. Pengujian Keseragaman 
data 

2. Pengujian Kecukupan data 
3. Perhitungan Waktu Baku 

  

Analisa   

Menganalisis Hasil Pengolahan 
data 

 

Kesimpulan & saran 

Hasil dari analisis & saran- saran 
sebagai masukan yang bermanfaat 

 

Study Pustaka 

1. Buku –Buku 
2. Refrensi / 

Literatur 
Pendukung 
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3.2 Studi Lapangan 

Sebelum melakukan pengukuran, terlebih dahulu dilakukan studi lapangan 

sebagai studi pendahuluan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada penelitian 

pendahuluan ini meliputi kunjungan langsung ke lantai produksi 

sambilmendengarkan keterangan dari pimpinan perusahaan mengenai sistem 

produksi yang dilakukan perusahaan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan 

wawancara dengan staf-staf perusahaan untuk mengetahui masalah-masalah apa 

yang sering terjadi.  

 

3.3 Studi Pustaka 

  Studi pustaka yang dilakukan untuk mencari teori-teori pendukung sebagai 

landasan/acuan untuk memecahkan masalah yang terjadi. Studi pustaka ini 

dilakukan dengan cara membaca buku-buku referensi yang berhubungan dengan 

masalah pengendalian proses secara statistik.  

 

3.4 Identifikasi Masalah  

 Masalah yang akan diteliti untuk tugas akhir ini adalah bidang analisa 

perancangan kerja dan akuntansi biaya. Setelah dilakukan peninjauan pada 

perusahaan tersebut ternyata dapat diidentifikasi masalah yang ada yaitu pada 

bagian pengemasan, dimana belum diketahuinya waktu baku dari pekerja pada 

bagian tersebut. Padahal waktu baku perlu diketahui agar perusahaan dapat 

melakukan evaluasi pekerjaan dari pekerja pada bagian tersebut dan menentukan 

kapasitas produksi. 

 

3.5 Pengumpulan Data  

  Pengumpulan data di maksudkan untuk memudahkan dalam pengolahan 

data atau dalam perhitungan waktu baku. Pengukuran waktu yang akan dilakukan 

adalah secara langsung yaitu dengan menggunakan watu-waktu yang di tentukan 
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secara random/acak. Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan mencatat 

aktivitas yang sedang berlangsung pada bagian pengemasan tepat pada saat waktu 

acak yang telah ditentukan sebelumnya, agar dapat di ketahui berapa persen 

kegiatan produktif dan non produktif pada bagian pengemasan tersebut. Selain itu 

juga dihitung berapa output yang dihasilkan selama periode pengamatan yang 

telah ditetapkan agar dapat dihitung waktu bakunya.  

 

3.6 Pengolahan Data  

 Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah untuk mendapatkan 

waktu baku. Tahap-tahap yang di lakukan dalam pengolahan data ini adalah untuk 

manghitung waktu baku serta untuk mengetahui tingkat produktivitas dari pekerja 

di bagian pengemasan. 

 

 

 

 

 



29 
 

 
 

3.7 Analisa Data  

 

  Dalam analisis akan di bahas tentang standar tingkat produktivitas pekerja 

pada bagian pengemasan, kemungkinan adanya perbaikan tingkat produktivitas 

pekerja melalui perhitungan dengan menggunakan metode Work Sampling. Selain 

itu juga dianalisa tentang perbandingan tingkat produktivitas antara dua pekerja 

yang dipilih sebagai obyek pengamatan. Analisa yang lain yaitu 

memperkirakan/menghitung biaya yang harus dikeluarkan perusahaan sebagai 

insentif bagi operator yang menghasilkan produk yang melebihi target yang telah 

ditentukan, dan juga dampak peningkatan produksi dengan pemberian insentif 

terhadap biaya overhead perusahaan.  

 

 

3.8 Kesimpulan dan Saran  

 

  Dari uraian analisa pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik suatu 

kesimpulan yang merupakan hasil yang telah diperoleh dari bab analisa tersebut. 

Sedangkan saran merupakan usulan-usulan yang diberikan demi untuk 

memberikan input yang bermanfaat bagi perusahaan. 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Proses Produksi Kaleng  

4.1.1 Latar Belakang Pembuatan Kaleng  

PT. Multi Makmur Indah Industri merupakan  perusahaan yang sudah 

menggeluti pembuatan berbagai produk kaleng  mulai ukuran terkecil Type 202 

atau diameter 52 mm sampai dengan kaleng besar seperti Type Pail dan Blek 

untuk berbagai kebutuhan kemasan termasuk Kaleng Type Tinner yang tahan 

dengan pressure hingga 12 Bar, PT. Multi Makmur Indah Industri terus berupaya 

untuk menambahkan produk – produk kaleng lainnya juga meningkatkan 

Kapasitas produksi agar mampu memenuhi permintaan pasar. 

Sebagai produsen yang mempunyai visi jauh ke depan, selalu cermat 

dalam melihat peluang-peluang yang ada. Dalam era yang sekarang ini, produsen 

kaleng kemasan mengalami persaingan yang sangat ketat antar produsen kaleng 

sejenis maupun produsen kaleng dengan bahan subtitusi seperti plastic, hal ini 

perlu terobosan baru dalam menghadapi persaingan harga , kualitas dan juga 

pelayanan. 

Berawal dari permasalahan tersebut di atas, PT. Multi Makmur Indah 

Industri melakukan terobosan untuk memecahkannya. Baik dengan cara 
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melakukan perampingan organisasi , penghematan material , Inovasi tiada henti/ 

Continous 
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Improvement dan lainnya agar dapat menjaga existensi perusahaan . 

Dalam pembuatan produk Kaleng Aerosol penulis akan memaparkan 

prosesnya tahap demi tahap sesuai hasil observasi beserta interview pada saat 

melakukan praktek kerja lapangan. 

4.1.2 Spesifikasi Dimensi Produk  

Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan menjamin kualitas mutu 

terhadap produk Kaleng Tinner , PT. Multi Makmur Indah Industri telah 

menerapkan ISO 9001 : 2008, dan sebagai acuan dalam pembuatan produk 

tersebut diterapkan suatu Spesifikasi Dimensi Produk yang dapat dilihat pada 

tabel 4.2 berikut ini. 

Tabel 4.1.  Spesifikasi Dimensi Produk 

 

CAN  SPESIFICATION TINNER 1 Kg 

SUBJECT                : Round Lid Can – Double Friction 

SIDE SEAM TYPE : Welding Super Wima 

 

Material  Specification : 

ITEM CONE BODY DOME 

Thickness 0.20 0.19 0.20 

Temper 3 4 3 

Tin Coating 25/25 25/25 25/25 

Sheet Size 880 x 826.5 345.5 x 130 785 x 133.5 
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DOME SPECIFICATION 

Outside Curling Diameter OCD 107.30 ± 0.20 

Inside Diameter ID 90.40 ± 0.10 

Cover Height C o H 10.00 ± 0.10 

Height All Cover HAC 10.70 ± 0.20 

Curling Thickness CT 2.00 ± 0.20 

 

CONE SPESIFICATION 

Outside Curling Diameter OCD 120.00 ± 0.20 

Inside Curling Diameter ICD 118.50 ± 0.20 

Plug Diameter PD 109.60 ± 0.10 

Uni Depth UD 10.00 ± 0.20 

Curling Thickness CT 1.90 ± 0.20 

Panel Depth PaD 10.00 ± 0.20 

 

 

4.1.3 Bahan Baku Produk  

Kaleng Tinner dibuat bahan plate baja berlapis timah yang dikenal dengan 

Tinplate dengan ketebalan 0.19 mm sd 0.22 mm pilihan dan diolah dengan 

teknologi canggih untuk mendapatkan mutu produk yang berkualitas.  

Sebelum penulis memaparkan mengenai tahapan proses produksi Kaleng 

tinner, penulis akan menjelaskan lebih rinci mengenai Component/ bagian dari 

kaleng Tinner  yang terdiri dari Dome, Cone, dan  Body. 

1. Dome 

Dome merupakan tutup kaleng bagian bawah yang diproses dengan mesin 

Slitter untuk mengubah dari bentuk Sheet menjadi Streep untuk proses forming 

press dan pada bagian panel dilapisi Sealing Compound / latex sebagai penahan / 

seal agar kaleng tidak bocor.  
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2. Cone 

Cone adalah merupakan tutup kaleng yang dibuat dengan menggunakan 

Mesin CNC Feeder Press  dan bagian pinggirnya diroll curling agar tidak tajam 

dan lebih kuat. 

3. Body Blank  

Body Blank adalah bahan body yang diproses dengan mesin Slitter untuk 

membentuk persegi panjang sesuai dimensi kaleng yang diinginkan dan 

selanjutnya dilakukan proses Assembling. 

 

4.1.4 Proses Pembuatan Produk  

Dalam pembuatan kaleng tinner membutuhkan berbagai proses yang 

cukup panjang dan membutuhkan ketelitian yang tinggi agar mendapatkan 

kualitas terbaik sehingga penulis sangat tertarik untuk memaparkannya. Berikut 

ini adalah berbagai tahapan proses produksi pembuatan Kaleng Tinner . 

Adapun tahapan-tahapan proses pembuatan Kaleng Tinner secara garis 

besar dapat dikelompokkan sebagai berikut : 

a. Coil Cutting  

b. Coating / Printing 

c. Slitting  

d. Forming Press  

e. Assembling  

 

Untuk dapat memahami cara pembuatan kaleng aerosol dapat dilihat pada 

gambar 4.3 Diagram Alir Proses Pembuatan Kaleng Aerosol : 
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START

COIL CUTTING

PRINTING/

COATING

QC

NO

SHEET BODY SHEET DOMESHEET CONE

YES

SLITTER SLITTER

QCREJECT NO

YES PRESS CONE PRESS DOME

QC REJECTNO

YES

QC QC

ASSEMBLY

PACKING

FINISH

REJECT NO

YES

REJECTNO

 

Gambar 4.1  Diagram Alir Proses Pembuatan Kaleng Tinner 1 Kg  

Berikut penjelasan dari tahapan proses pembuayan Kaleng Tinner : 

 Coil Cutting 

Tahapan pertama dalam pembuatan  Kaleng Tinner adalah Coil Cutting , 

dimana bahan baku dalam bentuk gulungan Tin Plate dipotong dengan 
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menggunakan Mesin Coil Shear Cut menjadi bentuk persegi yang selanjutnya 

akan ditransfer ke Departemen Printing untuk proses pelapisan atau pewarnaan 

desain gambar ( Coating dan Printing ). 

 Coating / Printing 

Coating merupakan proses pelapisan tin plate yang bertujuan untuk 

melindungi Tin Plate agar tidak cepat karat dan juga tahan terhadap isi kaleng 

terutama untuk lapisan bagian dalam kaleng. 

 Adapun jenis-jenis Coating yang biasa digunakan antara lain : 

1. Gold Laquer 

2. Clear Laquer 

3. Varnish 

4. White Coating 

Sedangkan Printing adalah proses pewarnaan dekorasi / design kaleng, 

baik dalam bentuk gambar, tulisan ataupun background. Warna dasar yang biasa 

digunakan dikenal dengan istilah CMYK  yaitu  :  

1. C  : Cyan 

2. M : Magenta 

3. Y : Yellow 

4. K : Black 

Akan tetapi saat ini sudah dikembangkan warna-warna Special yang mampu 

menghasilkan warna-warna metallic dengan performa yang lebih bagus. 

 Slitting 

Merupakan proses pemotongan tin plate setelah mengalami proses 

pelapisan atau pewarnaan menjadi bagian bagian kecil sesuai ukuran kaleng.Pada 

proses pembuatan kaleng Tinner hanya pembuatan Body Blank dan Bottom yang 
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melalui proses Slitting, sedangkan untuk pembuatan Ring dan Cover tidak 

menggunakan mesin Slitting karena Sistem Forming press sudah menggunakan 

Sheet Feeder Press sedangkan pembuatan Bottom masih menggunakan Streep 

Auto Press. 

 Forming press Dome  

Dome adalah tutup kaleng bagian bawah yang cara pembuatannya 

menggunakn mesin power press dengan urutan prosses punching , kemudian 

proses forming dalam satu unit Matress atau Moulding. Setelah berbentuk bottom, 

ditransfer menggunakan conveyor ke mesin Curling Wheel untuk membentuk 

lekukan pada sisi luar bottom sebagai  awalan pada proses Seaming agar hasil 

sempurna dan juga menjadikan Seaming Roll tidak cepat aus. Setelah proses 

curling selanjutnya ditransfer menggunakan Conveyor untuk proses latex / 

Sealing Compound sebagai lapisan agar pada saat kaleng diisi tidak mengalami 

kebocoran. Agar latex cepat kering , maka setelah proses sealing compound 

langsung dimasukkan kedalam Oven dengan suhu  70ºC. dan idealnya baru bisa 

digunakan setelah disimpan selama 24 jam agar kering sempurna. 

 Assembling 

Merupakan proses perangkaian beberapa Component kaleng seperti 

Bottom , Ring dan Body Blank untuk membentuk  kaleng jadi. 

Adapun urutan prosesnya adalah sbb : 

1. Welding / Body Maker 

2. Side Streep Laquer dan Induction Oven 

3. Flanging 

4. Seaming Bottom 
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5. Seaming Ring 

6. Inspection 

7. Packing 

Disini penulis akan memaparkan proses demi proses pada Line Assembling. 

1. Welding / Body Maker :  yaitu proses pembentukan kaleng dari body 

blank yang berbentuk persegi panjang menjadi Cylinder kemudian 

dilakukan proses penyambungan dengan menggunakan Welding Roll 

menggunakan Kawat Tembaga berdiameter 1.38 mm sebagai media 

pengelasannya. 

2. Side Streep Laquer dan Induction Oven : yaitu proses pelapisan area 

Welding untuk melindungi kaleng agar tidak berkarat di sisi dalam 

maupun sisi luar pada area welding. Jenis lapisan ada yang menggunakan 

Liquid / Cair dan ada yang menggunakan Powder Coating / serbuk sesuai 

permintaan / kesepakatn dengan customer. Agar lapisan menjadi kering 

maka setelah proses side streep dilanjutkan dengan proses pengeringan 

menggunakan Oven. Ada dua jenis Oven yang biasa digunakan yaitu 

menggunakan Oven Gas dan menggunakan Induction Oven / elektrik 

induksi dengan temperature berkisar 210 sd 230 ºC seperti yang digunakan 

di Line Assembling kaleng Aerosol ini. 

3. Flanging : Flanging adalah proses pembentukan daun body bagian atas 

dan bawah kaleng  dimana yang awalnya berbentuk Cylinder lurus , 

ujungnya dibentuk melebar keluar dengan radius sudut 2 mm dan 

kemiringan 4 º sebagai awalan untuk proses Seaming Bottom dan Ring. 

Proses flanging dilakukan setelah proses induction oven dengan melalui 



38 
 

 

Elevator Conveyor maupun Conveyor transfer menuju mesin Flanging. 

4. Seaming Dome : adalah proses penyambungan antara body kaleng yang 

sudah diberi awalan flanging dengan tutup bawah kaleng (Bottom / Dome) 

dengan menggunakan dua tahap proses pengerolan , dimana Roll operasi 

pertama untuk membentuk gulungan dan Roll operasi kedua digunakan 

untuk pengepresan seaming Wall agar lebih rapat sesuai standard dimensi 

yang telah ditentukan. Mengingat kecepatan prosess pembuatan kaleng 

aerosol adalah 100 CpM ( Can per menit ) maka dibutuhkan Conveyor 

Accumulator untuk menampung Cylinder / barel kaleng sebelum masuk 

pada proses berikutnya. 

5. Packing  : proses packing saat ini masih mengandalkan kecepatan manusia 

/ manual dimana setelah proses Seaming Ring kaleng ditransfer melalui 

conveyor ke meja packing untuk disusun diatas Palet kayu dan antara lapis 

yang satu dengan yang lainnya dibatasi dengan karton atau yang sering 

dikenal dengan istilah layer dengan ukuran umumnya 1 M x 1 M dengan 

jumlah tumpukan sesuai kesepakatan dengan customer. Setelah semuanya 

dilalui proses demi proses termasuk didalamnya ada QC Inspection 

dengan pemeriksaan dimensi maupun visual , selanjutnya kaleng 

diserahterimakan ke Gudang Finished Good / kaleng jadi untuk 

pengiriman ke Customer. Untuk proses Inspeksi dimensi dilakukan oleh 

QC Inspection dengan rentang waktu per 2 jam setiap stasiun kerja .  
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4.2 Data – Data Work Sampling 

 Cara melakukan sampling pengamatan terdiri dari tiga langkah, yaitu 

 Melakukan sampling pendahuluan  

 Menguji keseragaman data  

 Menghitung jumlah pengamatan yang diperlukan 

 Data yang dikumpulkan dengan metode work sampling ini adalah 

berupa jumlah output yang dihasilkan yaitu kaleng tinner 1 kg dan 

dilakukan terus sampai jumlah kunjungan mencukupi untuk 

tingkat keyakinan yang diperlukan. 

4.2.1 Pengolahan Data  

a. Sampling Pendahuluan Line Assemblying ( N = 50 ) 

Pada tahap pendahuluan ini pengukur melakukan pengkuran langsung 

dengan menggunkan alat bantu Stopwatch pada proses produksi di Line 

assemblying sebanyak 50 produk pada divisi assembling terdapat beberapa 

proses yaitu welding,side streep laqure,Falnging, seaming bottom dan seaming 

ring yang dimulai pada jam 09.30 sampai dengan 10.15 

Data yang diperoleh dari pengukuran pendahuluan selanjutnya diuji 

keseragaman data, dengan langkah sebagi berikut. 

 Buat tabel keseragaman data dengan memasukan data hasil 

pengukuran  

 Hitung waktu rata-rata dari hasil pengamatan dengan 

menggunakan persamaan (1). 

 ̅   
∑  ̅̅̅

 
 

 Hitung standar deviasi sebenarnya dari waktu penyelesaian dengan 

menggunkan persamaan (2). 
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  √
∑(     ̅) 

   
  

 Hitung standar deviasi dari distribusi harga rata-rata sub group 

dengan menggunakan persamaan (3) 

    
 

√ 
 

 Tentukan tingkat ketelitian dan tingkat keprcayaan. Dalam hal ini 

ditentukan tingkat ketelitian (α) = 5 % dan tingkat kepercayaan = 

95 % , maka Z = 1,96 

 Tentukan Batas Kontrol Atas dan Batas Kontrol Bawah ( BKA dan 

BKB) dengan menggunakan persamaan (4) dan (5 ) 

       ̿  (      ) 

       ̿  (      ) 

 

 Buatlah tabel waktu rata-rata sub group dalam batas kontrol 

dengan memasukan nilai BKA dan BKB, waktu rata-rata dan 

waktu rata-rata sub group  

 Buatlah grafik dari data BKA dan BKB untuk mengetahui apakah 

data telah sergam atau belu. Bila ada yang diluar batas kontrol 

maka sub group tersebut tidak diikuti sertakan dan tidak 

diperhitungkan dalam perhitungan kecukupan data. 

 

 

  



41 
 

 

Tabel 4.2. Waktu pengamatan kaleng Tinner 1 kg 

 

 

 

 

: Assembling

6.25 6.80 4.75 5.59 4.55 5.80 4.65 5.24 6.72 5.29

7,96 5,29 6,89 7,45 5,98 5,01 5,57 6,54 6,54 5,03

6,58 5,45 6,12 5,67 5,87 5,25 5,01 5,87 6,45 5,54

6,31 6,19 5,89 5,56 5,45 4,47 6,38 5,53 4,66 6,45

6,86 6,67 5,76 5,12 7,5 5,91 6,78 6,28 6,12 6,24

5.59 5.20 4.75 5.27 4.55 5.86 6.14 4.75 4.35 5.59

4.49 5.01 5.87 4.66 5.89 6.31 6.19 5.04 6.20 5.03

6.25 6.80 4.75 5.59 4.55 5.80 4.65 5.24 6.72 5.29

4.66 6.45 6.15 5.75 5.85 4.92 6.16 5.91 6.35 6.28

6.45 5.29 6.89 4.47 6.38 4.54 5.67 6.55 5.85 6.23

3,67 4,57 5,09 4,67 4,79 4,46 5,14 4,25 4,78 4,64

4,79 4,46 5,01 4,25 4,37 5,32 4,98 4,35 5,12 4,67

4,45 4,65 5,25 4,24 4,76 5,87 5,02 4,25 4,56 4,46

4,76 4,46 4,98 4,67 4,78 4,45 4,67 4,65 4,89 4,87

4,34 4,24 5,21 4,03 4,89 5,12 4,56 4,21 5,15 4,78

6,59 5,12 5,76 5,27 6,23 5,86 6,14 5,24 6,12 5,59

6,23 5,77 5,87 5,67 5,89 6,01 5,87 6,25 6,28 6,24

6,86 6,45 6,15 6,23 5,14 5,23 6,78 6,23 6,38 5,87

6,23 5,29 6,23 5,34 6,38 5,58 5,67 6,22 5,85 6,15

5,98 6,09 5,21 5,25 5,24 5,06 5,02 5,25 5,67 6,25

6,66 6,45 6,15 6,35 5,87 6,14 6,25 6,45 6,38 5,87

6,25 6,21 5,21 5,59 4,55 5,8 4,65 5,89 6,72 5,55

6,45 6,24 6,89 5,06 6,38 5,55 5,67 6,15 5,85 6,23

5,89 5,29 5,15 5,24 6,38 5,23 5,67 6,55 5,85 7,48

6,25 6,8 5,86 5,59 6,01 5,8 5,67 5,24 6,72 5,29

Nama Line

LEMBAR PENGUKURAN LANGSUNG

Tanggal : 15 April 2016

Jam : 09.15 

Pengukur : Adi Munadi

Nama Perusahaan : PT.Multi Makmur Indah Industri

Langkah Kerja Banyaknya Pengukuran ( detik ) Rata-rata

6,02

2. Side Streep Laquer

5,63

1. Welding/body maker

3. Flanging

4,69

4. Seaming Bottom

5,86

5. Seaming Ring

5,94
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Tabel 4.3. Sub group proses welding/body maker 

 

 

Tabel 4.4 Sub group proses Side Streep Laquer 

 

 

 

 

1 6.25 4.49 14 7.45 4.66

2 6.80 5.01 15 6.50 6.45

3 4.75 5.87 16 5.01 6.15

4 5.59 4.66 17 6.57 7.68

5 4.55 5.89 18 8.09 7.00

6 5.80 6.31 19 5.68 4.92

7 4.65 6.19 20 5.03 7.50

8 5.24 5.04 21 7.15 5.91

9 6.72 7.03 22 6.89 8.38

10 5.29 5.03 23 5.19 6.28

11 7.96 4.47 24 5.67 5.85

12 5.29 6.38 25 6.55 7.48

13 6.89 4.54

X2
Sub 

Group
X1 X2

Sub 

group
X1

1 5,59 5,56 14 4,65 6,35

2 5,2 5,89 15 5,12 6,28

3 4,75 6,31 16 5,98 5,23

4 5,27 6,19 17 5,29 5,67

5 5,55 5,79 18 4,66 6,89

6 5,86 5,24 19 6,45 4,47

7 6,14 5,03 20 6,15 5,54

8 4,75 6,25 21 5,75 5,67

9 4,35 6,8 22 5,85 5,67

10 5,13 6,29 23 4,92 6,55

11 5,89 5,59 24 6,16 4,98

12 5,01 6,12 25 5,91 5,47

13 5,87 5,8

Sub 

Group
X1 X2

Sub 

group
X1 X2
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Tabel 4.5. Sub group proses Flanging 

 

Tabel 4.6. Sub group proses Seaming Bottom 

 

Tabel 4.7 Sub group Proses Seaming Ring 

 

 

1 3,67 5,87 14 4,25 4,89

2 4,57 5,02 15 4,37 4,87

3 5,09 4,25 16 5,32 4,34

4 4,67 4,56 17 4,98 4,24

5 4,79 4,46 18 4,35 5,21

6 4,46 4,76 19 5,12 4,03

7 5,14 4,46 20 4,67 4,89

8 4,25 4,98 21 4,45 5,12

9 4,78 4,67 22 4,65 4,56

10 4,64 4,78 23 5,25 4,21

11 4,79 4,45 24 4,24 5,15

12 4,46 4,67 25 4,76 4,78

13 5,01 4,65

Sub 

Group
X1 X2

Sub 

group
X1 X2

1 6,59 5,23 14 5,67 5,85

2 5,12 6,78 15 5,89 6,15

3 5,76 6,23 16 6,01 5,98

4 5,27 6,38 17 5,87 6,09

5 6,23 5,87 18 6,25 5,21

6 5,86 6,23 19 6,28 5,25

7 6,14 5,29 20 6,24 5,24

8 5,24 6,23 21 6,86 5,06

9 6,12 5,34 22 6,45 5,02

10 5,59 6,38 23 6,15 5,25

11 6,23 5,58 24 6,23 5,67

12 5,77 5,67 25 5,14 6,25

13 5,87 6,22

Sub 

Group
X1 X2

Sub 

group
X1 X2

1 6,66 5,55 14 5,59 5,85

2 6,45 5,67 15 4,55 7,48

3 6,15 6,15 16 5,8 6,25

4 6,35 5,85 17 4,65 6,8

5 5,87 6,23 18 5,89 5,86

6 6,14 5,89 19 6,72 5,59

7 6,25 5,29 20 5,55 6,01

8 6,45 5,15 21 6,45 5,8

9 6,38 5,24 22 6,24 5,67

10 5,87 6,38 23 6,89 5,24

11 6,25 5,23 24 5,06 6,72

12 6,21 5,67 25 6,38 5,29

13 5,21 6,55

Sub 

Group
X1 X2

Sub 

group
X1 X2
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b. Pengolahan data pada Proses Welding/Body maker ( N=50 ) 

Pada Uji, data dari smpling pendahuluan yang diperoleh dari pengkuran 

langsung selanjutnya data di uji berdasrkan setiap proses. 

 

Tabel 4.8 Uji data Proses Welding/Body maker 

 

 

  

 

1 6,25 5,25 11,5 5,75 66,63 0,65

2 6,8 5,01 11,81 5,905 71,34 1,63

3 6,21 5,87 12,08 6,04 73,02 0,06

4 5,59 6,45 12,04 6,02 72,85 0,37

5 6,23 5,54 11,77 5,885 69,50 0,28

6 5,8 6,31 12,11 6,055 73,46 0,13

7 5,56 6,19 11,75 5,875 69,23 0,24

8 5,78 5,89 11,67 5,835 68,10 0,08

9 6,72 5,56 12,28 6,14 76,07 0,70

10 6,23 5,45 11,68 5,84 68,52 0,37

11 7,96 4,47 12,43 6,215 83,34 6,16

12 5,29 6,38 11,67 5,835 68,69 0,67

13 6,89 5,53 12,42 6,21 78,05 0,99

14 7,45 4,66 12,11 6,055 77,22 3,89

15 5,98 6,45 12,43 6,215 77,36 0,18

16 5,01 6,86 11,87 5,935 72,16 1,73

17 5,57 6,67 12,24 6,12 75,51 0,62

18 6,54 5,76 12,3 6,15 75,95 0,33

19 6,54 5,12 11,66 5,83 68,99 1,09

20 5,03 7,5 12,53 6,265 81,55 3,16

21 6,58 5,91 12,49 6,245 78,22 0,32

22 5,45 6,78 12,23 6,115 75,67 0,90

23 6,12 6,28 12,4 6,2 76,89 0,07

24 5,67 6,12 11,79 5,895 69,60 0,14

25 5,87 6,24 12,11 6,055 73,39 0,07

301,37 150,69 1841,33 24,85Total

Sub 

Group
X 1 X 2               ̅  
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 Hitung Rata-rata dari hasil Pengamatan dengan menggunakan 

persamaan(1) 

 

 ̅   
∑  ̅̅̅

 
 

      

  
       

 Hitung standar deviasi sebenarnya dari waktu penyelesaian dengan 

menggunkan persamaan (2). 

 

  √
∑(     ̅) 

   
  √

     

    
       

 

 Hitung standar deviasi dari distribusi harga rata-rata sub group dengan 

menggunakan persamaan (3) 

 

    
 

√ 
  

     

√  
       

 

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

dengan menggunakan persamaan (4) dan (5 ) Dalam hal ini ditentukan 

tingkat ketelitian (α) = 5 % dan tingkat kepercayaan = 95 % , maka Z = 

1,96 

 

       ̿  (      )       (            )        

       ̿  (      )       (            )        
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Tabel 4.9 Batas kontrol data 

 

 

Gambar 4.2 Grafik Batas Kontrol 

1 6,307 6,027 5,75 5,748

2 6,307 6,027 5,905 5,748

3 6,307 6,027 6,04 5,748

4 6,307 6,027 6,02 5,748

5 6,307 6,027 5,885 5,748

6 6,307 6,027 6,055 5,748

7 6,307 6,027 5,875 5,748

8 6,307 6,027 5,835 5,748

9 6,307 6,027 6,14 5,748

10 6,307 6,027 5,84 5,748

11 6,307 6,027 6,215 5,748

12 6,307 6,027 5,835 5,748

13 6,307 6,027 6,21 5,748

14 6,307 6,027 6,055 5,748

15 6,307 6,027 6,125 5,748

16 6,307 6,027 5,935 5,748

17 6,307 6,027 6,12 5,748

18 6,307 6,027 6,15 5,748

19 6,307 6,027 5,83 5,748

20 6,307 6,027 6,265 5,748

21 6,307 6,027 6,245 5,748

22 6,307 6,027 6,115 5,748

23 6,307 6,027 6,2 5,748

24 6,307 6,027 5,895 5,748

25 6,307 6,027 6,055 5,748

BKB
Sub 

Group
BKA    ̅
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Dari grafik gambar 5 dapat diketahui bahwa data telah seragam karena 

semua waktu subgroup berada dalam batas kontrol maka dapat dilanjutkan 

kelangkah berikutnya yaitu menghitnung kecukupan data dengan menggunakan 

persamaan (6). 

    [

 
  √*    ∑(  ) +   (  ) 

∑  
]

 

 

    [

    
    

 √*            +   (      ) 

      
]

 

 

N’ = 21,06 data 

Data telah cukup karena N’ < N (21< 50) 

 Selanjutnya yaitu menentukan faktor penyesuaian. Seperti yang telah 

diuraikan dalam pembatasan masalah bahwa faktor penyesuaian digunakan 

dengan cara objektif dengan  memperhatikan tabel penyesuaian diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

- Anggota badan terpakai   : E-2 = 10 % 

- Pedal Kaki    : F = 0 % 

- Penggunaan tangan  : H-2 = 18 % 
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- Kordinasi mata dengan tangan : I = 0% 

- Peralatan     : O = 1 % 

- Berat badan   : B-14 = 38% 

Jumlah  = 67% 

Sehingga: P2 = ( 1 + 0.67 ) = 1,67 dengan diasumsikan bawha kecepatan kerja 

normal (P1 = 1 ) maka faktor penyesuaian : (p) = P1 x P2 = 1 x 1,67 = 1,67. 

 

 

 

 Selanjutnya menentukan faktor kelonggaran dengan memperhatikan tabel 

kelonggaran maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

- Tenaga yang dikeluarkan : Berat    = 25.0% 

- Sikap kerja : Membungkuk     = 4.0% 

- Gerakan kerja : Normal     = 0.0% 

- Kelelahan mata: Pandangan yg terputus-putus  = 0.0% 

- Keadaan Temperatur kerja: Tinggi   = 15.0% 

- Keadaan atsmosfer: Kurang baik    =7,5% 

- Keadaan lingkungan yang baik    = 10.0% + 

61.5% 

- Kelonggaran kebutuhan pribadi    = 2.5% + 

64.0% 

 Jadi faktor kelonggaran (a) = 0.64% 

 Selanjutnya hitung waktu siklus dengan menggunakan persamaan (7) 

waktu normal menggunakan persamaan (8) dan waktu baku menggunakn 

persamaan (9). 

Ws  =   ̿              

Wn = Ws x P = 6,027 x 1,67 = 10,06 detik 
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Wb = Wn x ( 1 + a ) = 10,06 x ( 1 + 0,64 ) = 16,498 detik. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Pengolahan data pada proses Side Streep Laquer 

Pada sub bab ini menjelaskan pengolahan data pada proses Side Streep 

Laquer. Pengolahan data sama seperti pada pengelohan data sebelumnya 

dimna semua data yang sudh diukur oleh pengukur diolah untuk mencari 

waktu baku nya. 

Tabel 4.10 Uji data pada proses Side Streep Laquer 
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 Hitung Rata-rata dari hasil Pengamatan dengan menggunakan 

persamaan(1) 

 

 ̅   
∑  ̅̅̅

 
 

      

  
        

 Hitung standar deviasi sebenarnya dari waktu penyelesaian dengan 

menggunkan persamaan (2). 

1 5,59 5,56 11,15 5,575 62,16 0,01

2 5,2 5,89 11,09 5,545 61,73 0,26

3 4,75 6,31 11,06 5,53 62,38 1,24

4 5,27 6,19 11,46 5,73 66,09 0,44

5 5,55 5,79 11,34 5,67 64,33 0,03

6 5,86 5,24 11,1 5,55 61,80 0,21

7 6,14 5,03 11,17 5,585 63,00 0,62

8 4,75 6,25 11 5,5 61,63 1,16

9 4,35 6,8 11,15 5,575 65,16 3,01

10 5,13 6,29 11,42 5,71 65,88 0,68

11 5,89 5,59 11,48 5,74 65,94 0,07

12 5,01 6,12 11,13 5,565 62,55 0,63

13 5,87 5,8 11,67 5,835 68,10 0,08

14 4,65 6,35 11 5,5 61,95 1,48

15 5,12 6,28 11,4 5,7 65,65 0,68

16 5,98 5,23 11,21 5,605 63,11 0,28

17 5,29 5,67 10,96 5,48 60,13 0,12

18 4,66 6,89 11,55 5,775 69,19 2,52

19 6,45 4,47 10,92 5,46 61,58 2,02

20 6,15 5,54 11,69 5,845 68,51 0,27

21 5,75 5,67 11,42 5,71 65,21 0,01

22 5,85 5,67 11,52 5,76 66,37 0,05

23 4,92 6,55 11,47 5,735 67,11 1,35

24 6,16 4,98 11,14 5,57 62,75 0,71

25 5,91 5,47 11,38 5,69 64,85 0,10

281,88 140,94 1607,16 18,04

Sub 

Group
X 1 X 2

Total

              ̅  
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  √
∑(     ̅) 

   
  √

     

    
       

 

 Hitung standar deviasi dari distribusi harga rata-rata sub group dengan 

menggunakan persamaan (3) 

 

    
 

√ 
  

     

√  
       

 

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

dengan menggunakan persamaan (4) dan (5 ) Dalam hal ini ditentukan 

tingkat ketelitian (α) = 5 % dan tingkat kepercayaan = 95 % , maka Z = 

1,96 

 

       ̿  (      )        (            )        

       ̿  (      )        (            )        

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11 Batas Kontrol data pada proses Side Streep Laquer 
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Gambar 4.3. Grafik batas kontrol pada proses Side Streep Laquer 

 

 Dari grafik gambar 6 dapat diketahui bahwa data telah seragam karena 

semua waktu subgroup berada dalam batas kontrol maka dapat dilanjutkan 

1 5,875 5,638 5,575 5,400

2 5,875 5,638 5,545 5,400

3 5,875 5,638 5,53 5,400

4 5,875 5,638 5,73 5,400

5 5,875 5,638 5,67 5,400

6 5,875 5,638 5,55 5,400

7 5,875 5,638 5,585 5,400

8 5,875 5,638 5,5 5,400

9 5,875 5,638 5,575 5,400

10 5,875 5,638 5,71 5,400

11 5,875 5,638 5,74 5,400

12 5,875 5,638 5,565 5,400

13 5,875 5,638 5,835 5,400

14 5,875 5,638 5,5 5,400

15 5,875 5,638 5,7 5,400

16 5,875 5,638 5,605 5,400

17 5,875 5,638 5,48 5,400

18 5,875 5,638 5,775 5,400

19 5,875 5,638 5,46 5,400

20 5,875 5,638 5,845 5,400

21 5,875 5,638 5,71 5,400

22 5,875 5,638 5,76 5,400

23 5,875 5,638 5,735 5,400

24 5,875 5,638 5,57 5,400

25 5,875 5,638 5,69 5,400

Sub 

Group
BKA BKB   ̅
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kelangkah berikutnya yaitu menghitnung kecukupan data dengan menggunakan 

persamaan (6). 

    [

 
  √*    ∑(  ) +   (  ) 

∑  
]

 

 

    [

    
    

 √*            +   (      ) 

      
]

 

 

N’ = 17,38 data 

Data telah cukup karena N’ < N (17 < 50) 

 Selanjutnya yaitu menentukan faktor penyesuaian. Seperti yang telah 

diuraikan dalam pembatasan masalah bahwa faktor penyesuaian digunakan 

dengan cara objektif dengan  memperhatikan tabel penyesuaian diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

- Anggota badan terpakai   : E-2 = 10 % 

- Pedal Kaki    : F = 0 % 

- Penggunaan tangan  : H-2 = 18 % 

- Kordinasi mata dengan tangan : I = 0% 

- Peralatan     : O = 1 % 

- Berat badan   : B-14 = 38% 

Jumlah  = 67% 

Sehingga: P2 = ( 1 + 0.67 ) = 1,67 dengan diasumsikan bawha kecepatan kerja 

normal (P1 = 1 ) maka faktor penyesuaian : (p) = P1 x P2 = 1 x 1,67 = 1,67. 

 

 

 

 Selanjutnya menentukan faktor kelonggaran dengan memperhatikan tabel 

kelonggaran maka diperoleh hasil sebagai berikut: 
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- Tenaga yang dikeluarkan : Berat    = 25.0% 

- Sikap kerja : Membungkuk     = 4.0% 

- Gerakan kerja : Normal     = 0.0% 

- Kelelahan mata: Pandangan yg terputus-putus  = 0.0% 

- Keadaan Temperatur kerja: Tinggi   = 15.0% 

- Keadaan atsmosfer: Kurang baik    =7,5% 

- Keadaan lingkungan yang baik    = 10.0% + 

61.5% 

- Kelonggaran kebutuhan pribadi    = 2.5% + 

64.0% 

 Jadi faktor kelonggaran (a) = 0.64% 

 Selanjutnya hitung waktu siklus dengan menggunakan persamaan (7) 

waktu normal menggunakan persamaan (8) dan waktu baku menggunakn 

persamaan (9). 

Ws  =   ̿              

Wn = Ws x P = 5,638 x 1,67 = 9,415 detik 

Wb = Wn x ( 1 + a ) = 9,415 x ( 1 + 0,64 ) = 15,441 detik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Pengolahan data pada proses Flanging 
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Pada sub bab ini menjelaskan pengolahan data pada proses Flanging untuk 

menentukan waktu baku pada proses Flanging. 

Tabel 4.12 Uji data pada proses Flanging 

 

 

 

 

1 3,67 5,87 9,54 4,77 47,93 2,43

2 4,57 5,02 9,59 4,795 46,09 0,12

3 5,09 4,25 9,34 4,67 43,97 0,35

4 4,67 4,56 9,23 4,615 42,60 0,02

5 4,79 4,46 9,25 4,625 42,84 0,06

6 4,46 4,76 9,22 4,61 42,55 0,06

7 5,14 4,46 9,6 4,8 46,31 0,25

8 4,25 4,98 9,23 4,615 42,86 0,28

9 4,78 4,67 9,45 4,725 44,66 0,01

10 4,64 4,78 9,42 4,71 44,38 0,01

11 4,79 4,45 9,24 4,62 42,75 0,07

12 4,46 4,67 9,13 4,565 41,70 0,05

13 5,01 4,65 9,66 4,83 46,72 0,10

14 4,25 4,89 9,14 4,57 41,97 0,23

15 4,37 4,87 9,24 4,62 42,81 0,14

16 5,32 4,34 9,66 4,83 47,14 0,52

17 4,98 4,24 9,22 4,61 42,78 0,29

18 4,35 5,21 9,56 4,78 46,07 0,39

19 5,12 4,03 9,15 4,575 42,46 0,62

20 4,67 4,89 9,56 4,78 45,72 0,04

21 4,45 5,12 9,57 4,785 46,02 0,24

22 4,65 4,56 9,21 4,605 42,42 0,02

23 5,25 4,21 9,46 4,73 45,29 0,54

24 4,24 5,15 9,39 4,695 44,50 0,41

25 4,76 4,78 9,54 4,77 45,51 0,01

234,60 117,30 1108,02 7,28

Sub 

Group
X 1 X 2

Total

              ̅  
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 Hitung Rata-rata dari hasil Pengamatan dengan menggunakan 

persamaan(1) 

 

 ̅   
∑  ̅̅̅

 
 

      

  
        

 Hitung standar deviasi sebenarnya dari waktu penyelesaian dengan 

menggunkan persamaan (2). 

 

  √
∑(     ̅) 

   
  √

    

    
       

 

 Hitung standar deviasi dari distribusi harga rata-rata sub group dengan 

menggunakan persamaan (3) 

 

    
 

√ 
  

     

√  
       

 

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

dengan menggunakan persamaan (4) dan (5 ) Dalam hal ini ditentukan 

tingkat ketelitian (α) = 5 % dan tingkat kepercayaan = 95 % , maka Z = 

1,96 

 

       ̿  (      )        (            )        

       ̿  (      )        (            )        
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Tabel 4.13. Batas Kontrol data pada proses Flanging 

 

Gambar 4.4 Grafik batas kontrol pada proses Flanging 

1 4,843 4,692 4,77 4,541

2 4,843 4,692 4,795 4,541

3 4,843 4,692 4,67 4,541

4 4,843 4,692 4,615 4,541

5 4,843 4,692 4,625 4,541

6 4,843 4,692 4,61 4,541

7 4,843 4,692 4,8 4,541

8 4,843 4,692 4,615 4,541

9 4,843 4,692 4,725 4,541

10 4,843 4,692 4,71 4,541

11 4,843 4,692 4,62 4,541

12 4,843 4,692 4,565 4,541

13 4,843 4,692 4,83 4,541

14 4,843 4,692 4,57 4,541

15 4,843 4,692 4,62 4,541

16 4,843 4,692 4,83 4,541

17 4,843 4,692 4,61 4,541

18 4,843 4,692 4,78 4,541

19 4,843 4,692 4,575 4,541

20 4,843 4,692 4,78 4,541

21 4,843 4,692 4,785 4,541

22 4,843 4,692 4,605 4,541

23 4,843 4,692 4,73 4,541

24 4,843 4,692 4,695 4,541

25 4,843 4,692 4,77 4,541

Sub 

Group
BKA BKB   ̅



58 
 

 

 

 Dari grafik gambar 7 dapat diketahui bahwa data telah seragam karena 

semua waktu subgroup berada dalam batas kontrol maka dapat dilanjutkan 

kelangkah berikutnya yaitu menghitnung kecukupan data dengan menggunakan 

persamaan (6). 

    [

 
  √*    ∑(  ) +   (  ) 

∑  
]

 

 

    [

    
    

 √*            +   (      ) 

      
]

 

 

N’ = 10,11 data 

Data telah cukup karena N’ < N (10 < 50) 

 Selanjutnya yaitu menentukan faktor penyesuaian. Seperti yang telah 

diuraikan dalam pembatasan masalah bahwa faktor penyesuaian digunakan 

dengan cara objektif dengan  memperhatikan tabel penyesuaian diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

- Anggota badan terpakai   : E-2 = 10 % 

- Pedal Kaki    : F = 0 % 

- Penggunaan tangan  : H-2 = 18 % 

- Kordinasi mata dengan tangan : I = 0% 
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- Peralatan     : O = 1 % 

- Berat badan   : B-14 = 38% 

Jumlah  = 67% 

Sehingga: P2 = ( 1 + 0.67 ) = 1,67 dengan diasumsikan bawha kecepatan kerja 

normal (P1 = 1 ) maka faktor penyesuaian : (p) = P1 x P2 = 1 x 1,67 = 1,67. 

 

 

 

 Selanjutnya menentukan faktor kelonggaran dengan memperhatikan tabel 

kelonggaran maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

- Tenaga yang dikeluarkan : Berat    = 25.0% 

- Sikap kerja : Membungkuk     = 4.0% 

- Gerakan kerja : Normal     = 0.0% 

- Kelelahan mata: Pandangan yg terputus-putus  = 0.0% 

- Keadaan Temperatur kerja: Tinggi   = 15.0% 

- Keadaan atsmosfer: Kurang baik    =7,5% 

- Keadaan lingkungan yang baik    = 10.0% + 

61.5% 

- Kelonggaran kebutuhan pribadi    = 2.5% + 

64.0% 

 Jadi faktor kelonggaran (a) = 0.64% 

 Selanjutnya hitung waktu siklus dengan menggunakan persamaan (7) 

waktu normal menggunakan persamaan (8) dan waktu baku menggunakn 

persamaan (9). 

Ws  =   ̿              

Wn = Ws x P = 4,692 x 1,67 = 7,835 detik 

Wb = Wn x ( 1 + a ) = 7,835 x ( 1 + 0,64 ) = 12,85 detik. 
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e. Pengolahan data pada proses Seaming Bottom 

 

Tabel 4.14 Uji data proses Seaming Bottom 

 

 

  

1 6,59 5,23 11,82 5,91 70,78 0,93

2 5,12 6,78 11,9 5,95 72,18 1,39

3 5,76 6,23 11,99 5,995 71,99 0,14

4 5,27 6,38 11,65 5,825 68,48 0,62

5 6,23 5,87 12,1 6,05 73,27 0,13

6 5,86 6,23 12,09 6,045 73,15 0,13

7 6,14 5,29 11,43 5,715 65,68 0,41

8 5,24 6,23 11,47 5,735 66,27 0,52

9 6,12 5,34 11,46 5,73 65,97 0,34

10 5,59 6,38 11,97 5,985 71,95 0,34

11 6,23 5,58 11,81 5,905 69,95 0,21

12 5,77 5,67 11,44 5,72 65,44 0,05

13 5,87 6,22 12,09 6,045 73,15 0,13

14 5,67 5,85 11,52 5,76 66,37 0,04

15 5,89 6,15 12,04 6,02 72,51 0,08

16 6,01 5,98 11,99 5,995 71,88 0,03

17 5,87 6,09 11,96 5,98 71,55 0,05

18 6,25 5,21 11,46 5,73 66,21 0,58

19 6,28 5,25 11,53 5,765 67,00 0,55

20 6,24 5,24 11,48 5,74 66,40 0,53

21 6,86 5,06 11,92 5,96 72,66 1,64

22 6,45 5,02 11,47 5,735 66,80 1,06

23 6,15 5,25 11,4 5,7 65,39 0,46

24 6,23 5,67 11,9 5,95 70,96 0,17

25 5,14 6,25 11,39 5,695 65,48 0,67

293,28 146,64 1731,48 11,21

Sub 

Group
X 1 X 2

Total

              ̅  
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 Hitung Rata-rata dari hasil Pengamatan dengan menggunakan 

persamaan(1) 

 

 ̅   
∑  ̅̅̅

 
 

      

  
        

 Hitung standar deviasi sebenarnya dari waktu penyelesaian dengan 

menggunkan persamaan (2). 

 

  √
∑(     ̅) 

   
  √

     

    
       

 

 Hitung standar deviasi dari distribusi harga rata-rata sub group dengan 

menggunakan persamaan (3) 

 

    
 

√ 
  

     

√  
       

 

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

dengan menggunakan persamaan (4) dan (5 ) Dalam hal ini ditentukan 

tingkat ketelitian (α) = 5 % dan tingkat kepercayaan = 95 % , maka Z = 

1,96 

 

       ̿  (      )        (            )        

       ̿  (      )        (            )        
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Tabel 4.15 Batas Kontrol data pada proses Seaming Bottom 

 

 

Gambar 4.5. Grafik Batas Kontrol 

 

 

1 6,053 5,866 5,91 5,678

2 6,053 5,866 5,95 5,678

3 6,053 5,866 5,995 5,678

4 6,053 5,866 5,825 5,678

5 6,053 5,866 6,05 5,678

6 6,053 5,866 6,045 5,678

7 6,053 5,866 5,715 5,678

8 6,053 5,866 5,735 5,678

9 6,053 5,866 5,73 5,678

10 6,053 5,866 5,985 5,678

11 6,053 5,866 5,905 5,678

12 6,053 5,866 5,72 5,678

13 6,053 5,866 6,045 5,678

14 6,053 5,866 5,76 5,678

15 6,053 5,866 6,02 5,678

16 6,053 5,866 5,995 5,678

17 6,053 5,866 5,98 5,678

18 6,053 5,866 5,73 5,678

19 6,053 5,866 5,765 5,678

20 6,053 5,866 5,74 5,678

21 6,053 5,866 5,96 5,678

22 6,053 5,866 5,735 5,678

23 6,053 5,866 5,7 5,678

24 6,053 5,866 5,95 5,678

25 6,053 5,866 5,695 5,678

Sub 

Group
BKA BKB   ̅
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Dari grafik gambar 8 dapat diketahui bahwa data telah seragam karena 

semua waktu subgroup berada dalam batas kontrol maka dapat dilanjutkan 

kelangkah berikutnya yaitu menghitnung kecukupan data dengan menggunakan 

persamaan (6). 

    [

 
  √*    ∑(  ) +   (  ) 

∑  
]

 

 

    [

    
    

 √*            +   (      ) 

      
]

 

 

N’ = 10  data 

Data telah cukup karena N’ < N (10 < 50) 

 Selanjutnya yaitu menentukan faktor penyesuaian. Seperti yang telah 

diuraikan dalam pembatasan masalah bahwa faktor penyesuaian digunakan 

dengan cara objektif dengan  memperhatikan tabel penyesuaian diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

- Anggota badan terpakai   : E-2 = 10 % 

- Pedal Kaki    : F = 0 % 

- Penggunaan tangan  : H-2 = 18 % 

- Kordinasi mata dengan tangan : I = 0% 

- Peralatan     : O = 1 % 

- Berat badan   : B-14 = 38% 

Jumlah  = 67% 

Sehingga: P2 = ( 1 + 0.67 ) = 1,67 dengan diasumsikan bawha kecepatan kerja 

normal (P1 = 1 ) maka faktor penyesuaian : (p) = P1 x P2 = 1 x 1,67 = 1,67. 
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 Selanjutnya menentukan faktor kelonggaran dengan memperhatikan tabel 

kelonggaran maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

- Tenaga yang dikeluarkan : Berat    = 25.0% 

- Sikap kerja : Membungkuk     = 4.0% 

- Gerakan kerja : Normal     = 0.0% 

- Kelelahan mata: Pandangan yg terputus-putus  = 0.0% 

- Keadaan Temperatur kerja: Tinggi   = 15.0% 

- Keadaan atsmosfer: Kurang baik    =7,5% 

- Keadaan lingkungan yang baik    = 10.0% + 

61.5% 

- Kelonggaran kebutuhan pribadi    = 2.5% + 

64.0% 

 Jadi faktor kelonggaran (a) = 0.64% 

 Selanjutnya hitung waktu siklus dengan menggunakan persamaan (7) 

waktu normal menggunakan persamaan (8) dan waktu baku menggunakn 

persamaan (9). 

Ws  =   ̿              

Wn = Ws x P = 5,866 x 1,67 = 9,796 detik 

Wb = Wn x ( 1 + a ) = 9,796 x ( 1 + 0,64 ) = 16,06 detik. 
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f. Pengolahan data pada proses Seaming Ring 

 

Tabel 4.16 Uji data pada proses Seaming Ring 

 

 

 

 

1 6,66 5,55 12,21 6,105 75,16 0,67

2 6,45 5,67 12,12 6,06 73,75 0,33

3 6,15 6,15 12,3 6,15 75,65 0,08

4 6,35 5,85 12,2 6,1 74,55 0,17

5 5,87 6,23 12,1 6,05 73,27 0,09

6 6,14 5,89 12,03 6,015 72,39 0,04

7 6,25 5,29 11,54 5,77 67,05 0,52

8 6,45 5,15 11,6 5,8 68,13 0,89

9 6,38 5,24 11,62 5,81 68,16 0,69

10 5,87 6,38 12,25 6,125 75,16 0,19

11 6,25 5,23 11,48 5,74 66,42 0,61

12 6,21 5,67 11,88 5,94 70,71 0,15

13 5,21 6,55 11,76 5,88 70,05 0,91

14 5,59 5,85 11,44 5,72 65,47 0,14

15 4,55 7,48 12,03 6,015 76,65 4,30

16 5,8 6,25 12,05 6,025 72,70 0,11

17 4,65 6,8 11,45 5,725 67,86 2,41

18 5,89 5,86 11,75 5,875 69,03 0,01

19 6,72 5,59 12,31 6,155 76,41 0,72

20 5,55 6,01 11,56 5,78 66,92 0,16

21 6,45 5,8 12,25 6,125 75,24 0,27

22 6,24 5,67 11,91 5,955 71,09 0,16

23 6,89 5,24 12,13 6,065 74,93 1,39

24 5,06 6,72 11,78 5,89 70,76 1,38

25 6,38 5,29 11,67 5,835 68,69 0,62

297,42 148,71 1786,19 17,02

Sub 

Group
X 1 X 2

Total

              ̅  
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 Hitung Rata-rata dari hasil Pengamatan dengan menggunakan 

persamaan(1) 

 

 ̅   
∑  ̅̅̅

 
 

      

  
        

 Hitung standar deviasi sebenarnya dari waktu penyelesaian dengan 

menggunkan persamaan (2). 

 

  √
∑(     ̅) 

   
  √

     

    
       

 

 Hitung standar deviasi dari distribusi harga rata-rata sub group dengan 

menggunakan persamaan (3) 

 

    
 

√ 
  

     

√  
       

 

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

dengan menggunakan persamaan (4) dan (5 ) Dalam hal ini ditentukan 

tingkat ketelitian (α) = 5 % dan tingkat kepercayaan = 95 % , maka Z = 

1,96 

 

       ̿  (      )        (            )        

       ̿  (      )        (            )        
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Tabel 4.17 Batas kontrol data pada proses Seaming Ring 

 

 

Gambar 4.6. Grafik batas kontrol 

 

 

1 6,179 5,948 6,105 5,717

2 6,179 5,948 6,06 5,717

3 6,179 5,948 6,15 5,717

4 6,179 5,948 6,1 5,717

5 6,179 5,948 6,05 5,717

6 6,179 5,948 6,015 5,717

7 6,179 5,948 5,77 5,717

8 6,179 5,948 5,8 5,717

9 6,179 5,948 5,81 5,717

10 6,179 5,948 6,125 5,717

11 6,179 5,948 5,74 5,717

12 6,179 5,948 5,94 5,717

13 6,179 5,948 5,88 5,717

14 6,179 5,948 5,72 5,717

15 6,179 5,948 6,015 5,717

16 6,179 5,948 6,025 5,717

17 6,179 5,948 5,725 5,717

18 6,179 5,948 5,875 5,717

19 6,179 5,948 6,155 5,717

20 6,179 5,948 5,78 5,717

21 6,179 5,948 6,125 5,717

22 6,179 5,948 5,955 5,717

23 6,179 5,948 6,065 5,717

24 6,179 5,948 5,89 5,717

25 6,179 5,948 5,835 5,717

Sub 

Group
BKA BKB   ̅
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Dari grafik gambar 8 dapat diketahui bahwa data telah seragam karena 

semua waktu subgroup berada dalam batas kontrol maka dapat dilanjutkan 

kelangkah berikutnya yaitu menghitnung kecukupan data dengan menggunakan 

persamaan (6). 

    [

 
  √*    ∑(  ) +   (  ) 

∑  
]

 

 

    [

    
    

 √*            +   (      ) 

      
]

 

 

N’ = 11  data 

Data telah cukup karena N’ < N (11 < 50) 

 Selanjutnya yaitu menentukan faktor penyesuaian. Seperti yang telah 

diuraikan dalam pembatasan masalah bahwa faktor penyesuaian digunakan 

dengan cara objektif dengan  memperhatikan tabel penyesuaian diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

- Anggota badan terpakai   : E-2 = 10 % 

- Pedal Kaki    : F = 0 % 

- Penggunaan tangan  : H-2 = 18 % 

- Kordinasi mata dengan tangan : I = 0% 

- Peralatan     : O = 1 % 

- Berat badan   : B-14 = 38% 

Jumlah  = 67% 

Sehingga: P2 = ( 1 + 0.67 ) = 1,67 dengan diasumsikan bawha kecepatan kerja 

normal (P1 = 1 ) maka faktor penyesuaian : (p) = P1 x P2 = 1 x 1,67 = 1,67. 
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 Selanjutnya menentukan faktor kelonggaran dengan memperhatikan tabel 

kelonggaran maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

- Tenaga yang dikeluarkan : Berat    = 25.0% 

- Sikap kerja : Membungkuk     = 4.0% 

- Gerakan kerja : Normal     = 0.0% 

- Kelelahan mata: Pandangan yg terputus-putus  = 0.0% 

- Keadaan Temperatur kerja: Tinggi   = 15.0% 

- Keadaan atsmosfer: Kurang baik    =7,5% 

- Keadaan lingkungan yang baik    = 10.0% + 

61.5% 

- Kelonggaran kebutuhan pribadi    = 2.5% + 

64.0% 

 Jadi faktor kelonggaran (a) = 0.64% 

 Selanjutnya hitung waktu siklus dengan menggunakan persamaan (7) 

waktu normal menggunakan persamaan (8) dan waktu baku menggunakn 

persamaan (9). 

Ws  =   ̿              

Wn = Ws x P = 5,948 x 1,67 = 9,93 detik 

Wb = Wn x ( 1 + a ) = 9,93 x ( 1 + 0,64 ) = 16,285 detik. 
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BAB V 

HASIL DAN ANALISA 

 

Berdasarkan pengumpulan data dan pengukuran waktu yang sudah 

dilakukan pada tiap – tiap proses, maka dapat dilakukan perhitungan kebutuhan 

produksi dan orang yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan order tertinggi, 

yaitu sebesar 105.000 pcs / bulan. Dan dapat dilakukan perbandingan kapasitas 

anatara sebelum pengamatan dan sesudah pengamatan. Perhitungan ini dilakukan 

pada tiap – tiap proses mulai dari proses punching sampai dengan proses 

finishing, sedangkan waktu kerja yang digunakan adalah 3 shift perhari  

Waktu kerja dalam satu bulan :  

A        B       C       F               A          D      E        G              H 

((menit x jam x hari x shift ) + ( menit x jam x hari x shift  ))  x minggu  

Keterangan :  A = 60 ( jumlah menit dalam satu jam kerja )  

B = 7 ( jumlah jam dalam satu hari kerja )  

C = 5 ( hari kerja dalam satu minggu )  

D = 5 ( jumlah jam kerja / saat hari sabtu )  

E = 1 ( jumlah hari saat hari sabtu )  

F = 3 ( jumlah shift dalam satu hari kerja )  

G = 2 ( jumlah shift saat hari sabtu ) 

H = 4 ( jumlah minggu / pekan dalam satu bulan )  

Waktu kerja dalam satu bulan = (( 60 x 7 x 5  x 3) + ( 60 x 5 x1 x 2 ) ) x 4  

= 27.600 menit.  

= 1.656.000 detik. 
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A. Proses Welding/Body Maker 

yaitu proses pembentukan kaleng dari body blank yang berbentuk persegi 

panjang menjadi Cylinder kemudian dilakukan proses penyambungan dengan 

menggunakan Welding Roll menggunakan Kawat Tembaga berdiameter 1.38 mm 

sebagai media pengelasannya. 

Waktu kerja order tertinggi dalam satu bulan = 105.000 x 16,498 detik = 

1.732.290 detik / bulan.  

 

B. Proses Side Streep Laquer  

yaitu proses pelapisan area Welding untuk melindungi kaleng agar tidak 

berkarat di sisi dalam maupun sisi luar pada area welding. Jenis lapisan ada yang 

menggunakan Liquid / Cair dan ada yang menggunakan Powder Coating / serbuk 

sesuai permintaan / kesepakatn dengan customer. Agar lapisan menjadi kering 

maka setelah proses side streep dilanjutkan dengan proses pengeringan 

menggunakan Oven. Ada dua jenis Oven yang biasa digunakan yaitu 

menggunakan Oven Gas dan menggunakan Induction Oven / elektrik induksi 

dengan temperature berkisar 210 sd 230 ºC. 

 Waktu kerja order tertinggi dalam satu bulan = 105.000 x 15,441 detik = 

1.621.305 detik / bulan.  

 

C. Proses Flanging 

 proses pembentukan daun body bagian atas dan bawah kaleng  dimana 

yang awalnya berbentuk Cylinder lurus , ujungnya dibentuk melebar keluar 

dengan radius sudut 2 mm dan kemiringan 4 º sebagai awalan untuk proses 

Seaming Bottom dan Ring.  

Waktu kerja order tertinggi dalam satu bulan = 105.000 x 12,85 detik  = 1.349.250 

detik / bulan.  
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D. Proses Seaming Bottom  

Proses penyambungan antara body kaleng yang sudah diberi awalan 

flanging dengan tutup bawah kaleng ( Bottom/Dome) dengan menggunakan dua 

tahap pengerollan dimana Roll operasi pertama untuk membentuk gulungan dan 

Roll operasi kedua digunakan untuk pengepresan seaming Wall agar lebih rapat 

sesuai standard dimensi yang telah ditentukan. Mengingat kecepatan prosess 

pembuatan kaleng aerosol adalah 100 CpM ( Can per menit ) maka dibutuhkan 

Conveyor Accumulator untuk menampung Cylinder / barel kaleng sebelum masuk 

pada proses berikutnya. 

Waktu kerja order tertinggi dalam satu bulan = 105.000 x 16,06 detik = 1.686.300 

detik / bulan 

 

E. Proses Seaming Ring 

 Proses penyambungan antara body kaleng yang sudah diberi awalan 

flanging dengan ring atas kaleng dengan menggunakan dua tahap pengerollan  

Waktu kerja order tertinggi dalam satu bulan = 105.000 x 16,285 = 1.709.925 

detik/ bulan. 

 

5.1. Hasil 

Hasil dari pengumpulan data dan pengukuran waktu yang sudah dilakukan 

pada tiap – tiap proses, maka dapat dilakukan perhitungan kapasitas produksi 

selama satu bulan. Perhitungan ini dilakukan pada tiap – tiap proses mulai dari 

proses welding sampai dengan proses seaming ring, sedangkan waktu kerja yang 

digunakan adalah 3 shift perhari ( masing – masing 40 jam dalam waktu satu 

minggu ). Total waktu yang tersedia adalah 1.656.000 detik. 
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Tabel 5.1 Data Waktu Baku 

No Proses Waktu baku (detik) 

1 Welding / body maker 16,498 

2 Side Streep laquer 15,441 

3 Flanging 12,850 

4 Seaming bottom 16,060 

5 Seaming ring 16,285 

 

A. Proses Welding/body maker 

Untuk proses ini dalam satu unit kaleng dibutuhkan waktu baku 16,498 

detik, sehingga kapasitas produksi dalam satu bulan bisa dihitung sebagai berikut: 

Kapasitas produksi dalam satu bulan = 1.656.000 detik  

         16,498 detik 

     = 100.375 unit/bulan 

B. Proses Side Streep Laquer 

Dalam proses ini waktu baku yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu 

unit kaleng adalah 15,441 detik/unit, sehingga kapasitas produksi dalam satu 

bulan dapat dihitung sebagai berikut :  

Kapasitas produksi dalam satu bulan = 1.656.000 detik  

                   15,441 detik 

               = 107.246 unit/bulan 

 

C. Prose Flanging 

Dalam prose falnging ini waktu baku yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan proses flanging ini adalah 12,850 detik, sehingga kapasitas 

produksi dalam satu bulan dapat dihitung sebagi berikut : 

Kapasitas produksi dalam satu bulan = 1.656.000 detik 

          12,850 detik 

     = 128.872 unit/bulan 
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D. Proses Seaming Bottom 

Dalam proses seaming bottom ini waktu baku yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan satu unit pada proses pemasangan seaming bottom adalah 16,060 

detik , sehingga kapasitas produksi dalam satu bulan dapat dihitung sebagi 

berikut: 

Kapasitas produksi dalam satu bulan = 1.656.000 detik 

        16,060 detik  

     = 103.113 unit/bulan 

 

E. Proses Seaming Ring 

Dalam proses seaming ring ini waktu baku yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan satu unit proses pemasanga seaming ring pada kaleng adalah 

16,285 detik, Sehingga kapasitas produksi dalam satu bulan dapat dihitung 

sebagai berikut: 

Kapasitas produksi dalam satu bulan = 1.656.000 detik  

        16,285 detik 

     = 101.688 unit/bulan 

         

Dari hasil perhitungan maka kapasitas produksi dapat diperoleh sebagai berikut  : 

Tabel 5.2 Data kapasitas produksi 

No Proses Unit / bulan 

1 Welding/Body Maker 100.375  

2 Side streep Laquer 107.246 

3 Flanging 128.872 

4 Seaming bottom 103.113 

5 Seaming Ring 101.688 

 

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa kapasitas produksi dari 

perhitungan waktu baku pada tiap proses telah mampu mencapai target produksi 

kaleng yang sudah ditetapkan dalam perusahan dalam kasus ini sebesar 105.000 

pcs/ bulan ternyata dalam perhitungan waktu baku mencapai target  tiap proses 

rata-rata 108.259 unit/bulan. 
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5.2 Analisa 

 Dari data yang sudah diperoleh pada masing – masing proses kerja 

dibutuhkan waktu baku yang berbeda beda-beda sehingga kapasitas produksi yang 

diperoleh juga akan berbeda. Hal ini yang akan menyebabkan terjadinya 

penumpukan produk pada masing-masing proses kerja. Dibawah ini adalah data 

hasil analisa yang diperoleh :  

Tabel 5.4 Data Hasil Analisa 

No Proses 
Waktu baku 

(detik) 
Unit kaleng/bulan 

1 Welding/Body Maker 16,498 100.375  

2 Side streep Laquer 15,441 107.246 

3 Flanging 12,850 128.872 

4 Seaming bottom 16,060 103.113 

5 Seaming Ring 16,285 101.688 

 

 

Jika melihat data hasil analisa diatas, maka pada masing – masing proses 

kerja mempunyai selisih waktu yang berbeda – beda. Waktu baku tercepat 

diperoleh pada proses kerja dibagian Flanging, dan waktu baku terlama diperoleh 

pada proses kerja dibagian Welding/body maker 

Dalam kasus ini selisih waktu proses tidak terlalu signifikan untuk 

mengantisipasi agar tidak terjadi selih waktu baku yang berlebihan kondisi mesin 

proses produksi harus diperhatikan dan juga kesedian bahan baku produk harus 

berada pada tempat yang ingin diproses.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisa waktu baku dalam upaya 

peningkatan target produksi di bagian Assembly di PT. Multi Makmur Indah 

Industri  pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Dengan melakukan perhitungan waktu baku yang menyertakan faktor 

penyesuaian dan kelonggaran, dapat ditetapkan waktu baku baru bagi 

pekerja pada bagian assembly yang memungkinkan bagi perusahaan untuk 

membuat target produksi baru. 

2. Target produksi baru akan bermanfaat dan efektif terlaksana apabila 

disosialisasikan dengan baik kepada para pekerja sehingga tidak ada pihak 

yang merasa dirugikan. 

3. Target produksi baru tersebut juga dapat digunakan oleh perusahaan 

sebagai dasar pemberian insentif bagi pekerja yang menghasilkan lebih 

dari target produksi yang telah ditentukan. 
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6.2  Saran 

Berikut akan diberikan beberapa saran yang bisa dipakai sebagai acuan 

untuk peningkatan produktivitas di bagian Assembly kaleng PT. Multi Makmur 

Indah Industri, yaitu : 

1. Meninjau dan memperbaiki sistem produksi 

2. Memperbaiki peralatan kerja dan kinerja mesin. 

3. Mengadakan pelatihan bagi operator. 

4. Memperbaiki kondisi lingkungan kerja. 

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam memperbaiki sistem produksi bagian 

Assembly kaleng antara lain : 

 Mengurangi/menghilangkan operasi-operasi yang tidak perlu 

 Mengurangi/menghilangkan aktivitas handling yang tidak efisien 

 Mengurangi jarak perpindahan dari satu operasi ke operasi lainnya 

 Mengurangi waktu yang terbuang karena kegiatan menunggu 

 Mengatur prosedur operasi dalam langkah-langkah yang lebih efektif 

 Mencari operasi kerja yang bisa dilaksanakan secara lebih mudah dan 

cepat 

 Menunjukkan operasi-operasi mana yang memiliki kemungkinan untuk 

bisa digabungkan 

 Menunjukkan jenis pekerjaan dan lokasi kegiatannya yang berpotensi 

menimbulkan masalah keselamatan kerja sehingga perlu mendapatkan 

perhatian serius. 
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Untuk improvement atau perbaikan kinerja mesin dan peralatan kerja yang 

terpasang, antara lain : 

 Melakukan modifikasi mesin dari sisi teknologi 

 Mengganti peralatan yang kurang efisien dengan peralatan baru yang lebih 

efektif 

Lingkungan kerja merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi kinerja operator. Untuk mewujudkan kondisi tersebut maka usaha-

usaha yang dapat dilakukan antara lain : 

 Menciptakan areal kerja yang rapi, bersih, tertib, aman dan nyaman   

 Menyediakan perlengkapan dan petunjuk-petunjuk untuk pedoman 

keselamatan kerja 

 Memperbaiki pencahayaan 

 Mengontrol temperature ,kelembaban udara, dan ventilasi yang cukup 

 Mengontrol suara atau noise yang timbul dibawah angka aman 

 Mengadakan program K3 secara seksama untuk mengatasi keadaan 

darurat 

 Mempertimbangkan segala aspek ergonomis dan prinsip-prinsip kerja fisik 

Dengan adanya perbaikan sistem pemberian target dan pemberian insentif 

bagi operator yang melampui target maka perusahaan perlu mengadakan:  

 Sosialisasi terhadap sistem baru ke operator, sehingga tidak akan ada yang 

dirugikan 

 Perlu diadakan evaluasi kembali terhadap penetapan target, sehingga dapat 

digunakan data yang terbaru. 
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Walaupun sebelum pengukuran waktu baku telah dilakukan pembakuan 

sistem kerja yang ada, namun tidak menutup kemungkinan akan adanya perbaikan 

proses pengemasan yang lebih baik sehingga diperoleh waktu baku yang lebih 

optimal lagi. Juga diharapkan hasil penelitian tentang waktu baku ini dapat 

diaplikasikan ke bagian lain sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan 

produktivitas dan kemajuan perusahaan secara lebih menyeluruh. Amin. 
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