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RINGKASAN 

 

 Peningkatan produktivitas kerja memerlukan perancangan sistem kerja 

yang baik. Oleh karena itu sistem kerja harus dirancang sedemikian rupa 

sehingga dapat menghasilkan hasil kerja yang diinginkan. Dimana efesiensi 

waktu, material dalam bekerja dapat dioptimalkan dan juga meminimalkan hal-

hal yang tidak produktif dalam sistem kerja. 

Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas kerja di PT Taman 

Pratama khususnya pada proses produksi roda gigi dapat dilakukan dengan 

memperhatikan waktu yang efisien untuk pekerjaan yang bersangkutan dan 

berhubungan dengan kondisi kerja, beban kerja, cara pengukuran dan jumlah 

pengukuran. Sehingga diperlukan penentuan waktu baku yang diperoleh dalam 

proses produksi roda gigi. Penentuan waktu baku diharapkan dapat 

menghasilkan tingkat produksi roda gigi yang sesuai dengan target perusahaan.   

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode time study 

dengan cara melakukan pengukuran waktu jam henti sebagai siklus pekerjaan  

yang akan dipergunakan sebagai waktu  standar penyelesaian suatu proses 

pembuatan roda gigi bagi semua pekerja yang akan  melaksanakan pekerjaan 

yang sama.  

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dihasilkan waktu baku/standar 

untuk operator dalam memproduksi roda gigi yang tediri dari 3 proses yakni 

proses Pembubutan selama 65,28 menit, untuk proses milling waktu bakunya 

selama 42,53 menit, dan untuk proses spie selama 7,28 menit.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Setiap perusahaan pada saat ini dituntut untuk mampu memberikan pelayanan 

yang memuaskan terhadap pelanggannya. Baik dari segi waktu pemenuhan 

kebutuhan yang diminta maupun dari segi kualitas yang sesuai dengan permintaan. 

Jika perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan yang sesuai dengan jumlah yang 

ditentukan dan waktu yang tepat, hal ini akan menimbulkan kekecewaan bagi 

pelanggan dan hal ini dapat menyebabkan pelanggan berpindah pada perusahaan lain. 

Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan adalah dengan meningkatkan 

produktivitas kerja secara terus menerus dan menyeluruh. 

Peningkatan produktivitas kerja memerlukan perancangan sistem kerja yang 

baik. Oleh karena itu sistem kerja harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

menghasilkan hasil kerja yang diinginkan. Dimana efesiensi waktu, material dalam 

bekerja dapat dioptimalkan dan juga meminimalkan hal-hal yang tidak produktif 

dalam sistem kerja. 

Dalam merancang sistem kerja yang berguna untuk meningkatkan produktivitas 

kerja, terdapat beberapa faktor yang berpengaruh antara lain sumberdaya (mesin atau 

tenaga kerja), material, dan modal. Tenaga kerja manusia merupakan inti dari segala 

macam sistem di sekitar kita, baik karena manusia berperan sebagagi pencipta sistem 

maupun karena manusia harus selalu berinteraksi dengan sistem guna mengendalikan 

proses yang sedang berlangsung pada sistem tersebut. Adapun Teknik-teknik dan 

prinsip-prinsip yang digunakan untuk mengatur komponen-komponen sistem kerja 

yang terdiri dari manusia dengan sifat dan kemampuannya, peralatan kerja, bahan 
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serta lingkungan kerja sedemikian rupa sehingga dapat mencapai efektivitas dan 

efisien yang tinggi bagi perusahaan serta aman, sehat, dan nyaman bagi pekerja. 

Tujuan perancangan sistem kerja yang sedemikian itu disingkat sebagai Efektive 

Aman Sehat Nyaman Efisien (EASNE). Dalam hal ini, penganalisaan sikap beban 

dan waktu kerja operator perlu dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya kecelakaan 

kerja yang menimpa tenaga kerja di dalam suatu perusahaan. Pengukuran kebaikan 

rancangan kerja dilakukan berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk bekerja, beban-

beban fisik yang dialami serta akibat-akibat psikologis dan sosiologi yang 

ditimbulkan (Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:6). 

PT TAMAN PRATAMA yang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 9 Bandung, 

Jawa Barat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur yang 

memproduksi Roda Gigi, Spare Part mesin industri. Sebagai perusahaan yang sedang 

berkembang, perusahaan dituntut untuk bekerja keras agar dapat bersaing dengan 

perusahaan lain. Hal ini tentunya harus didukung oleh sistem kerja yang baik. Sistem 

kerja inipun harus selalu dievaluasi secara berkala agar dapat dianalisis 

keefektifannya. Jika dirasakan sistem kerja yang ada belum dapat mencapai target 

yang optimal maka perlu diadakan perbaikan sistem kerja agar produktivitas kerja 

dapat terus ditingkatkan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas kerja di PT TAMAN 

PRATAMA dapat dilakukan dengan memperhatikan waktu yang efisien untuk 

pekerjaan yang bersangkutan dan berhubungan dengan kondisi kerja, beban kerja, 

cara pengukuran dan jumlah pengukuran. Sehingga diperlukan penentuan waktu baku 

yang diperoleh dalam proses produksi. Penentuan waktu baku diharapkan dapat 

menghasilkan tingkat produksi yang sesuai dengan target perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa sangat diperlukaanya penentuan waktu 

standar yang kemudian dibakukan oleh pihak perusahaan untuk dijadikan waktu 

standard atau sering disebut juga waktu baku. Hal ini digunakan untuk memberikan 
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waktu standar atau waktu baku untuk menyelesaikan proses produksi dalam 

pembuatan Roda gigi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, penulis 

merumuskan permasalahan yakni bagaimana menghitung waktu baku dengan metode 

jam henti pada proses pembuatan roda gigi untuk mengetahui ukuran baku karena 

belum ada ukuran baku  dalam  setiap melakukan proses pembuatan roda gigi 

tersebut. Oleh karena itu masalah yang diidentifikasi adalah mencari nilai waktu 

standar atau waktu baku dari proses produksi pembuatan Roda gigi di PT TAMAN 

PRATAMA yaitu dengan cara mencatat waktu yang dibutuhkan dalam setiap langkah 

pengerjaan yang kemudian diolah untuk mencari waktu baku yang dibutuhkan oleh 

operator dalam proses produksi  roda gigi. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Pemecahan Masalah 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian kerja praktek ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk mengetahui waktu baku yang dibutuhkan seorang operator dalam 

proses pembuatan Roda gigi. 

Adapun kegunaan dari penelitian kerja praktek yang dapat diambil oleh 

perusahaan adalah : 

1. Mengetahui faktor-faktor yang dapat mendorong dan menghambat 

pelaksanaan suatu sistem kerja, serta pengaruhnya terhadap hasil produksi. 

2. Sebagai bahan masukan bagi pihak perusahaan dalam memperbaiki sistem 

kerja. 
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1.4 Ruang Lingkup Pembahasan 

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini agar sesuai dengan tujuan, maka perlu 

adanya pembatasan-pembatasan masalah dan beberapa asumsi agar tidak 

menyimpang dari pokok pembahasan. Adapun pembatasan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

 Pembatasan Masalah : 

1. Penelitian hanya dilakukan di PT TAMAN PRATAMA. 

2. Laporan penelitian ini hanya sebatas menghitung waktu baku pada 

proses pembuatan Roda gigi. 

3. Pengukuran waktu tiap proses dilakukan secara langsung dengan 

menggunakan stopwatch  

 Asumsi : 

1. Semua kondisi Kerja dapat terwakili dalam pengumpulan data yang 

didapat. 

2. Kemampuan operator dalam bekerja dianggap seragam. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan laporan kerja praktek ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab I berisi penjelasan Latar Belakang Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Pemecahan Masalah, Ruang Lingkup 

Pembahasan, dan sistematika Pembahasan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

Pada Bab ini berisikan tinjauan pustaka berisi hasil penelitian 

sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan 
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landasan teori yang berisi tentang penjelasan teori-teori yang 

digunakan untuk pemecahan masalah. Teori dan model ini yang 

menjadi dasar bagi penulis dalam melakukan penelitian. 

 

 

BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH 

Bab ini berisikan penjelasan kondisi perusahaan serta langkah-

langkah pemecahan masalah yang diambil berdasarkan teori dan 

model dari metode Time study yang meliputi identifikasi masalah. 

 

BAB IV PEMBAHASAN MASALAH 

Bab ini berisi penjelasan Data Permasalahan, Pengolahan Data, 

hasil dari pemecahan masalah dan Pembahasan analisis interpretasi. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari pengumpulan dan pengolahan data 

yang telah dilakukan serta saran-saran dari penulis untuk kemajuan 

perusahaan di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Perancangan Sistem Kerja 

Perancangan sistem kerja merupakan upaya-upaya untuk merancang dan 

memperbaiki sistem kerja dengan memperhatikan elemen-elemen sistem kerja secara 

integral. Perancangan sistem kerja yang dapat mendukung keefektifan dan 

keefesienan dalam pelaksanaan proses kerja, sehingga dapat dicapai hasil yang 

optimal serta untuk mendapatkan rancangan terbaik dari sistem kerja yang terdiri dari 

manusia, mesin, material dan peralatan kerja. 

Peringkat kinerja operator pada dasarnya untuk menormalkan waktu kerja 

yang diperoleh dari pengukuran kerja akibat tempo dan kecepatan kerja operator yang 

berubah-ubah (Sritomo,1992)  

Dalam perancangan sistem kerja, sangat sulit untuk mendapatkan suatu sistem 

kerja yang sempurna, tetapi kita dapat mencari sistem kerja yang lebih baik serta 

terbaik dari system kerja yang telah ada dengan melakukan penganalisaan. 

Dalam penerapannya, Perancangan Sistem Kerja akan berinteraksi dengan 

berbagai ilmu lain dalam disiplin teknik industri untuk secara bersamaan mencapai 

keadaan optimal dari suatu sistem produksi dalam arti kata yang luas, yaitu sistem 

yang terdiri dari komponen-komponen manusia, bahan, mesin, peralatan dan uang. 

(Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:1). 

Tujuan dari perancangan system kerja adalah menghasilkan suatu system 

kerja yang ENASE yaitu efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien. Pengukuran 

kebaikan rancangan sistem kerja dilakukan berdasarkan waktu yang dihabiskan untuk 

bekerja, beban-beban fisik yang dialami serta akibat-akibat psikologis dan sosiologis 

yang ditimbulkanya. (Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:6). 
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2.2 Pengertian Peta Kerja 

 Peta Kerja adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara 

sistematis dan jelas. Informasi-informasi yang didapatkan melalui peta kerja antara 

lain : 

1. Benda kerja berupa gambar kerja, jumlah dan spesifikasi material, 

dimensi/ukuran pekerjaan, dan lain-lain. 

2. Macam proses yang dilakukan, jenis dan spesifikasi mesin, peralatan 

produksi, tooling, dan lain-lain. 

3. Waktu operasi (waktu standar untuk setiap proses atau elemen kegiatan 

disamping total waktu penyelsaiannya. 

4. Kapasitas mesin atau kapasitas kerja lainnya yang dipergunakan.  

 

  Melalui peta kerja, maka dapat diketahui secara jelas mengenai proses atau 

kejadian apa saja yang dialami oleh benda kerja mulai dari bahan masuk ke lantai 

produksi (proses operasi, pemeriksaan, transportasi), hingga proses penyimpanan 

bahan jadi di gudang bahan jadi (shipping). Apabila dilakukan studi yang seksama 

tentang peta kerja, maka perbaikan system kerja dapat dengan mudah dilakukan. 

Salah satunya dengan cara menggabungkan proses yang bisa dilakukan secara 

bersamaan untuk mengurangi waktu menunggu.  

 Pada dasarnya semua perbaikan tersebut bertujuan untuk mengurangi biaya 

produksi secara keseluruhan, sehingga peta kerja merupakan alat yang baik untuk 

menganalisis suatu pekerjaan sehingga mempermudah dakam perencanaan perbaikan 

kerja. (Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:17) 

 Oleh karena itu pengukuran waktu kerja juga diperlukan  dalam perencanaan 

perbaikan sistem kerja agar dapat melihat berapa waktu yang diperlukan dan juga 

mengetahui kemampuan seorang pekerja dalam suatu proses produksi.  

 

2.3 Pengukuran Waktu Kerja 

Usaha untuk menentukan lama waktu kerja yang dibutuhkan seorang operator 

(terlatih dan ”qualified”) dalam menyelsaikan suatu pekerjaan yang spesifikasi pada 
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tingkat kecepatan kerja yang normal dalam lingkungan kerja yang terbaik pada saat 

itu. Pengukuran waktu yang dilakukan terhadap beberapa alternatif sistem kerja maka 

yang terbaik dilihat dari penyelsaian tersingkat. (Sutalaksana, Anggawisastra, 

Tjakraatmadja, 2006:131). 

Pengukuran waktu juga ditunjukan untuk mendapatkan waktu baku 

penyelsaian pekerjaan, yaitu waktu yang dibutuhkan secara wajar, normal, dan 

terbaik. 

Teknik pengukuran waktu dibagi menjadi pengukuran secara langsung dan 

pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran secara langsung dilakukan di tempat 

di mana pekerjaan yang bersangkutan dijalankan, termasuk di dalamnya cara jam 

berhenti dan sampling pekerjaan. Untuk pengukuran waktu secara tidak langsung, 

perhitungan waktu dilakukan tanpa harus berada di tempat pekerjaan. Bisa dilakukan 

dengan membaca tabel-tabel yang menggambarkan elemen-elemen gerakan, 

termasuk di dalamnya data waktu baku dan data waktu gerakan (Sutalaksana, 

Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:131). 

Kelebihan dan kekurangan pengukuran waktu kerja langsung dan tidak 

langsung adalah sebagai berikut : 

1. Pengukuran secara langsung 

a. Kelebihan  

- Praktis, mencatat waktu saja tanpa harus menguraikan pekerjaan ke 

dalam elemen-elemen pekerjannya. 

b. Kekurangan 

- Dibuthkan waktu lebih lama untuk memperoleh data waktu yang 

banyak, tujuannya agar hasil pengukuran yang teliti dan akurat. 

- Biaya lebih mahal karena pengukuran akan dilakukan dimana 

pekerjaan pengukuran kerja berlangsung. 

2. Pengukuran secara tidak langsung 

a. Kelebihan  

- Waktu relative singkat, hanya mencatat elemen-elemen gerakan 

pekerjaan satu kali saja. 
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- Biaya lebih murah. 

b. Kekurangan 

- Belum ada data waktu gerakan berupa tabel-tabel waktu gerakan 

yang menyeluruh dan rinci. 

- Dibutuhkan ketelitian yang tinggi untuk seorang pengamat 

pekerjaan karena akan berpengaruh terhadap hasil perhitungan. 

- Data waktu gerakan harus disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. 

 

2.4 Pengukuran Waktu Jam Berhenti 

Sesuai dengan namanya, pengukuran waktu ini menggunakan jam henti atau 

stopwatch sebagai alat utamanya. Cara ini sering digunakan karena merupakan cara 

yang paling banyak dikenal, alasan lainnya yang menyebabkan metode ini sering 

digunakan adalah kesederhanaan aturan-aturan pengukuran yang dipakai 

(Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:133). 

 

2.4.1 Langkah – Langkah Sebelum Melakukan Pengukuran 

Untuk mendapatkan hasil yang baik, yaitu yang dapat dipertanggung 

jawabkan maka tidak cukup sekedar melakukan beberapa kali pengukuran dengan 

menggunakan jam henti, apalagi jam biasa. Banyak faktor yang harus diperhatikan 

agar akhirnya 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 yang dituju dapat tercapai. Berikut langkah-langkahnya: 

 

1. Penetapan Tujuan Pengukuran 

Dalam pengukuran waktu, hal-hal penting yang harus diketahui dan 

ditetapkan adalah peruntukkan penggunaan hasil pengukuran, tingkat 

ketelitian, dan tingkat keyakinan yang diinginkan dari hasil pengukuran 

tersebut. 
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Untuk pengukuran yang menyangkut keuntungan perusahaan seperti 

upah rangsangan diperlukan data dengan ketelitian dan keyakinan yang sangat 

tinggi. Sedangkan untuk memperkirakan secara kasar bilamana pemesanan 

barang dapat kembali untuk mengambil pesanannya maka tingkat ketelitian 

tidak perlu sebesar yang tadi. Jadi tingkat ketelitian disesuaikan dengan 

kebutuhan usaha. 

 

2. Melakukan Penelitian Pendahuluan 

Tujuan yang ingin dicapai dari pengukuran waktu adalah memperoleh 

waktu yang pantas untuk diberikan kepada pekerja dalam melakukan suatu 

pekerjaan. Tentu suatu sistem kerja dengan kondisi yang telah ada selama ini 

termasuk di antara yang dapat dicarikan waktu yang pantas tersebut. Artinya 

akan didapat juga waktu yang pantas untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 

kondisi yang bersangkutan. Dengan begitu keuntungan yang didapat oleh 

suatu perusahaan dapat maksimal.  

Waktu kerja yang pantas hendaknya merupakan waktu kerja yang didapat 

dari kondisi kerja yang baik. Dengan kata lain, pengukuran waktu sebaiknya 

dilakukan apabila kondisi kerja dari pekerjaan yang diukur sudah baik. Jika 

belum maka kondisi yang ada sebaiknya diperbaiki terlebih dahulu. 

(Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:134). 

 

3. Memilih Operator 

Operator yang akan melakukan pekerjaan yang diukur bukanlah orang 

yang begitu saja diambil dari tempat kerja. Orang ini harus memenuhi 

beberapa persyaratan tertentu agar pengukuran dapat berjalan dengan baik dan 

dapat diandalkan hasilnya. Syarat-syarat tersebut adalah berkemampuan 

normal dan dapat diajak bekerja sama. (Sutalaksana, Anggawisastra, 

Tjakraatmadja, 2006:135). 

Jika jumlah pekerja yang tersedia di tempat kerja yang bersangkutan 

banyak dan kemampuan mereka dibandingkan akan terlihat perbedaan 
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diantaranya dari yang berkemampuan rendah samapi tinggi. Kembali pada 

tujuan mengukur waktu, yaitu untuk mendapatkan waktu penyelsaian, maka 

dengan melihat kenyataan kemampuan pekerja rendah bukanlah orang yang 

berkemampuan tinggi, karena orang-orang yang demikian hanya meliputi 

sebagian kecil saja dari seluruh pekerja yang ada. Jadi yang dicari adalah 

waktu penyelsaian pekerjaan yang secara wajar diperlukan oleh pekerja 

normal, dan ini merupakan orang-orang yang berkemampuan rata-rata. 

Disamping itu operator yang dipilih adalah orang yang pada saat pengukuran 

dilakukan mau bekerja secara wajar. Walau operator yang bersangkutan 

sehari-hari dikenal memenuhi syarat pertama tadi.  

Selain itu, operator pun harus dapat bekerja secara wajar tanpa canggung 

walaupun dirinya sedang diukur dan pengukur berada didekatnya. 

 

4. Melatih Operator 

Walaupun operator yang baik telah didapat, kadang-kadang pelatihan 

masih diperlukan bagi operator tersebut terutama jika kondisi dan cara kerja 

yang dipakai tidak sama dengan yang biasa dijalankan operator. Hal ini terjadi 

jika yang akan diukur adalah sistem kerja baru sehingga operator tidak 

berpengalaman menjalankannya. Bahkan bila sistem kerjanya adalah yang 

sudah ada selama ini, operator pun bisa kurang menguasai pekerjaannya 

terutama bila banyak perubahan rancangan yang dilakukan. Dalam keadaan 

ini operator harus dilatih terlebih dahulu, karena sebelum diukur operator 

harus sudah terbiasa dengan kondisi dan cara kerja yang telah ditetapkan dan 

harap diingat bahwa yang dicari adalah waktu penyelsaian pekerjaan yang 

didapat dari suatu penyelsaian wajar dan bukan dari orang yang bekerja kaku 

dengan berbagai kesalahan.  

 

5. Mengurai Pekerjaan Atas Elemen Pekerjaan 

Disini pekerjaan dipecah menjadi elemen pekerjaan, yang merupakan 

gerakan bagian dari pekerjaan yang bersangkutan. Elemen-elemen inilah yang 
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diukur waktunya. Waktu siklusnya adalah jumlah waktu dari waktu setiap 

elemen ini. Waktu siklus adalah waktu penyelesaian satu satuan produk sejak 

mulai bahan baku mulai diproses di tempat kerja yang bersangkutan. 

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pentingnya melakukan 

penguraian pekerjaan atas elemen-elemennya. Salah satunya adalah untuk 

menjelaskan catatan tentang tata cara yang telah (dianggap) baik dibakukan, 

dinyatakan secara tertulis untuk kemudian digunakan sebagai pegangan 

sebelum, pada saat-saat, dan sesudah pengukuran waktu. Salah satu cara 

membakukan cara kerja adalah dengan membakukan pekerjaan berdasarkan 

elemn-elemennya. 

Beberapa Pedoman penguraian pekerjaan atas elemen-elemennya, yaitu : 

o Sesuai dengan ketelitian yang diinginkan, uraikan pekerjaan menjadi 

elemen-elemennya serinci mungkin, tetapi masih dapat diamati oleh 

indera pengukur dan dapat direkam waktunya oleh jam henti yang 

digunakannya. 

o Untuk memudahkan, elemen-elemen pekerjaan hendaknya berupa 

satu atau gabungan beberapa elemen gerakan. 

o Jangan sampai ada elemen-elemen pekerjaan yang tertinggal. 

o Elemen yang satu hendaknya dapat dipisahkan dari elemen yang lain 

secara jelas. 

 

6. Menyiapkan Perlengkapan Pengukuran 

Setelah kelima langkah di atas dijalankan dengan baik, tibalah sekarang 

pada langkah terakhir sebelum melakukan pengukuran, yakni menyiapkan alat 

yang tersdia, seperti : 

- Jam henti 

- Pena atau pensil 

- Papan pengamatan  
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2.4.2 Melakukan Pengukuran waktu 

Pengukuran waktu adalah pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-waktu 

kerja baik setiap elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat-alat yang telah 

disiapkan. Bila operator telah siap di depan mesin atau tempat kerja lain yang waktu 

kerjanya akan diukur. Pengukur memilih posisi untuk tempat pengamat berdiri 

mengamati dan mencatat.Posisi ini hendaknya sedemikian rupa sehingga operator 

tidak terganggu gerakan-gerakannya atau merasa canggung karena merasa terlampau 

diamati (misalnya pengukur berdiri dekat di depan oprator). Posisi ini hendaknya 

memudahkan pengukur mengamati jalannya pekerjaan sehingga dapat mengikuti 

dengan baik saat-saat siklus/elemen bermula dan berakhir. (Sutalaksana, 

Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:149). 

Tujuan melakukan pengukuran pendahuluan ialah agar nantinya mendapatkan 

perkiraan statistical dari banyaknya pengukuran yang harus dilakukan untuk tingkat-

tingkat ketelitian dan keyakinan yang diinginkan. Pengukuran pendahuluan pertama 

dilakukan dengan melakukan beberapa buah pengukuran yang banyak ditentukan 

oleh pengukur, biasanya enam belas kali atau lebih. Setelah pengukuran tahap 

pertama ini dijalankan, selanjutnya dijalankan tahap-tahap kegiatan menguji 

keseragaman data dan menghitung jumlah pengukuran yang harus dilakukan. Bila 

jumlah pengukuran yang dilakukan belum mencukupi, dilanjutkan dengan 

pengukuran tambahan, yaitu mengukur lagi untuk „mengejar‟ jumlah minimum yang 

diperlukan.Untuk kecermatan, setelah pengukuran memenuhi syarat kecukupan data 

seperti yang telah dihitung, dilakukan lagi uji keseragaman data dan perhitungan 

kecukupan data.Bila kali ini data yang ada terhitung cukup, barulah pengukuran 

dihentikan. Namun, bila belum cukup, tambahan pengukuran perlu dilakukan lagi, 

dan proses pun berulang. (Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:150). 

 

2.4.3 Tingkat Ketelitian dan Tingkat Keyakinan 

Pada pengukuran-pengukuran ini adalah waktu sebenarnya dibutuhkan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Pengukuran yang ideal tentunya dilakukan 

pengukuran-pengukuran yang sangat banyak, karena demikian diperoleh jawaban 
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yang pasti.Tetapi hal ini jelas tidak mungkin karena keterbatasan waktu, tenaga, dan 

tentunya biaya.Namun, sebaliknya jika dilakukan hanya beberapa kali pengukuran 

saja, dapat diduga hasilnya sangat kasar.Dengan demikan yang diperlukan adalah 

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

tetapi hasilnya dapat dipercaya.Jadi walaupun jumlah pengukuran tidak berjuta kali, 

tetapi jelas tidak hanya beberapa kali saja. 

Dengan tidak dilakukannya pengukuran yang banyak sekali, pengukur akan 

kehilangan sebagian kepastian akan ketetapan/rata-rata waktu penyelesaian yang 

sebenarnya, hal ini harus disadari oleh pengukur. Tingkat ketelitian dan tingkat 

keyakinan adalah pencerminan tingkat kepastian yang diinginkan oleh pengukur 

setelah memutuskan tidak akan melakukan pengukuran yang sangat banyak. 

Tingkat ketelitian menunjukkan penyimpangan maksimum hasil pengukuran 

dari waktu penyelesaian sebenarnya.Hal ini biasanya dinyatakan dalam persen atau 

dari waktu penyelesaian sebenarnya, yang seharusnya dicari.Tingkat keyakinan 

menunjukkan besarnya keyakinan pengukur bahwa hasil yang diperoleh memenuhi 

syarat ketelitian tadi, inipun dinyatakan dalam persen Jika kita ambil contoh tingkat 

ketelitian 10% dan tingkat keyakinan 95% memberi arti bahwa pengukur 

memperoleh rata-rata hasil pengukuran menyimpang sejauh 10% dari rata-rata 

sebenarnya dan kemungkinan berhasil mendapatkan hal ini adalah 95%. Dengan kata 

lain jika pengukur sampai memperoleh rata-rata pengukuran yang menyimpang lebih 

dari 10% seharusnya, hal ini dibolehkan terjadi hanya dengan kemungkinan 5% 

(=100% - 95%). (Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:153). 

 

2.4.4 Pengujian Kecukupan Data 

Uji kecukupan data ini dilakukan dengan mencari banyaknya data yang 

diperlukan sesuai dengan ketelitian dan keinginan. Uji kecukupan data inin perlu 

dilakukan untuk mengetahui apakah sampel data yang diambil sudah mencukupi 

untuk mewakili dan populasi. 

Rumus yang digunakan dalam  uji kecukupan data ini adalah : 
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Dimana : 

         [
    √  ∑     (∑  ) 

∑  
]
 

…………….……………….(2.1)     

Keterangan : 

     Jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan 

   Tingkat ketelitian 

    Konstanta (Nilai tingkat kepercayaan dari distribusi normal ) 

   waktu pengamatan 

   jumlah pengamatan yang telah dilakukan 

(Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja. 2006 : 152) 

 

Seandainya jumlah pengukuran yang diperlukan ternyata masih lebih besar 

dari pada jumlah pengukuran yang telah dilakukan (N‟>N) maka pengukurantahap 

ketiga harus dilakukan. Pada tahap ini pun urutan-urutan pekerjaan sama dengan 

tahap-tahap sebelumnya. Demikian seterusnya sampai jumlah pengukuran yang 

diperlukan sudah melampaui yang telah dilakukan (    < N). (Sutalaksana, 

Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:152). 

 

2.4.5 Pengujian Keseragaman Data 

Secara teoritis apa yang dilakukan dalam pengujian ini adalah berdasarkan 

teori-teori statistic tentang peta kontrol yang biasanya digunakan dalam melakukan 

pengendalian kualitas di pabrik atau tempat kerja yang lain. 

Tugas pengukuran adalah mendapatkan data yang seragam. Karena ketidak 

seragaman dapat dating tanpa disadari maka diperlukan suatu alat yang dapat 

“mendeteksi” hal itu. Batas-batas control yang dibentuk dari data merupakan batas 

seragam tidaknya data. Sekelompok data dikatakan seragam bila berada diantara 

kedua batas kontrol. Bila diluar batas-batas itu, yang secara statistika disebut berasal 

dari sisitem sebab yang berbeda, dinyatakan sebagai data-data yang tak seragam. 
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Yang harus dibuang dan tidak ikut dalam perhitungan selanjutnya. (Sutalaksana, 

Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:154). 

 

2.5 Penyesuaian 

2.5.1 Maksud Melakukan Penyesuaian 

Setelah pengukuran berlangsung, pengukuran harus mengamati kewajaran 

yang ditujukan operator. Hal ini sangat perlu karena waktu baku yang akan diukur 

adalah waktu dimana kewajaran kerja operator terjadi. Kewajaran ini dapat dilihat 

dari kesungguhan operator itu menyelsaikan pekerjaan. 

Bila itu terjadi maka pengukur harus mengukur sejauh mana keridak wajaran 

itu terjadi. Berdasarkan inilah penyesuaian dilakukan. Jadi jika terjadi kecepatan 

operator menyelsaikan pekerjaan cepat maka agar harga rata-rata menjadi wajar maka 

pengukur perlu mengadakan penyesuaian agar harga rata-rata normal. 

Biasanya penyesuaian dilakukan dengan mengalikan waktu siklus rata-rata 

atau waktu elemen rata-rata dengan harga p. besar harga p yang normal adalah 1 bila 

diatas normal lebih besar dari 1 dan bila dibawah maka lebih kecil dari 1. 

(Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:157). 

 

2.5.2 Konsep Tentang Bekerja Wajar 

Konsep kewajaran bekerja berdasarkan pengamatan mata yang 

berpengalaman. Jadi dengan pengalaman yang diperoleh orang akan menilai apakah 

seorang operator itu bekerja dengan wajar. 

Untuk mempermudah konsep wajar seorang pengukur dapat mempelajari 

bagaimana bekerjanya seorang operator yang dianggap normal yaitu jika seorang 

operator yang dianggap pengalaman bekerja tanpa usaha-usaha berlebihan sepanjang 

hari bekerja, menguasai cara kerja yang ditetapkan, dan menunjukan usaha 

kesungguhan dalam bekerja. 

Walau usaha kewajaran telah dicanangkan namun penyesuaian merupakan 

penilaian yang subjektif. Memang inilah kelemahan dari pada pengukuran secara 

alamiah. (Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:158). 
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2.5.3 Cara Menentukan  Faktor Penyesuaian 

1. Cara Persentase 

Cara yang paling awal digunakan dalam melakukan penyesuaian. 

Disini besarnya faktor penyesuaian sepenuhnya ditentukan oleh pengukur 

melalui pengamatannya selama melakukan pengukuran. Jadi sesuai 

dengan yang terlihat selama pengukuran dia menentukan harga p yang 

menurut pendapatannya akan menghasilkan waktu normal bila harga ini 

dikalikan dengan waktu siklus.  

Memang cara ini merupakan para paling mudah dan sederhana, namun 

segera pula terlihat adanya kekurangan ketelitian sebagai akibat dari 

kasarnya cara penilaian. 

 

2. Cara Shumard 

Cara shumard memberikan patokan-patokan penilaian melalui kelas-

kelas kinerja kerja dengan setiap kelas mempunyai nilai sendiri-sendiri. 

Disini pengukur diberi patokan untuk menilai performansi kerja operator 

menurut kelas-kelas superfast fast+, fast, fast-, excellent, dan seterusnya. 

(Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:159). 

Tabel 2.1 penyesuaian metode shumard 

Kelas Performance Kelas Performance 

Superfast 100 Good – 65 

Fast + 95 Normal 60 

Fast 90 Fair + 55 

Fast – 85 Fair 50 

Excellent 80 Fair – 45 

Good 75 Poor 40 

Good + 70   
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3. Cara Westinghouse 

Cara ini mengarahkan penilaian pada 4 faktor yang dianggap 

menentukan kewajaran atau ketidakwajaran dalam bekerja, yaitu 

keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Setiap faktor terbagi 

dalam kelas-kelas dengan nilainya masing-masing.keterampilan atau skill 

didefinisikan sebagai kemampuan mengikuti cara kerja yang ditetapkan. 

Latihan dapat meningkatkan keterampilan, tetapi hanya sampai ke tingkat 

tertentu saja, tingkat yang merupakan kemampuan maksimal yang dapat 

diberikan pekerja yang bersangkutan, keterampilan juga dapat menuurun, 

yaitu nila terlampau lama tidak menangani pekerjaan tersebut. Atau 

karena sebab-sebab lain seperti kesehatan yang tergangggu, rasa fatique 

yang berlebihan, pengaruh lingkungan social, dan sebagainya. 

Untuk usaha atau effort cara Westinghouse membagi juga kelas-kelas 

dengan cirri-ciri tersendiri. Yang dimaksud usaha disini adalah 

kesungguhan yang ditunjukkan atau diberikan operator ketika melakukan 

pekerjannya. Kondisi kerja atau condition pada cara Westinghouse adalah 

kondisi fisik lingkungannya seperti keadaan pencahayaan, suhu, dan 

kebisingan ruangan. Bila 3 faktor lainnya yaitu keterampilan, usaha dan 

konsistensi merupakan apa yang dicerminkan oleh operator maka kondisi 

kerja ini merupakan sesuatu diluar operator yang diterima apa adanya oleh 

operator tanpabanyak kemampuan merubahnya. Faktor berikutnya yang 

harus diperhatikan adalah konsistensi atau consistency. Faktor ini perlu 

diperhatikan karena kenyataan bahwa pada setiap pengukuran waktu, 

angka - angka yang dicatat tidak pernah semuanya sama dan selalu 

berubah dari satu siklus ke siklus lainnya, dari jam ke jam bahkan dari ke 

hari ke hari. Selama masih dalam batas - batas kewajaran, masalah tidak 

akan timbul tetapi jika variabilitasnya tinggi maka hal tersebut harus 

diperhatikan. (Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja, 2006:164). 
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Tabel 2.2 Penyesuaian metode Westinghouse 

FAKTOR KELAS LAMBANG PENYESUAIAN 

Keterampilan 

Superskill 

 

Excellent 

 

Good 

 

Average 

Fair 

 

Poor 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

D 

E1 

E2 

F1 

F2 

+0.15 

+0.13 

+0.11 

+0.08 

+0.06 

+0.03 

0.00 

-0.05 

-0.10 

-0.16 

-0.22 

Usaha 

Excessive 

 

Excellent 

 

Good 

 

Average 

Fair 

 

Poor 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

D 

E1 

E2 

F1 

F2 

+0.13 

+0.12 

+0.10 

+0.08 

+0.05 

+0.02 

0.00 

-0.04 

-0.08 

-0.12 

-0.17 

Kondisi Kerja 

Ideal 

Excellent 

Good 

Average 

Fair 

Poor 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

+0.06 

+0.04 

+0.02 

0.00 

-0.03 

-0.07 
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Konsistensi 

Perfect 

Excellent 

Good 

Average 

Fair 

Poor 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

+0.04 

+0.03 

+0.01 

0.00 

-0.02 

-0.04 

 

 

4. Obyektif 

Cara objektif adalah cara yang memperhatikan 2 faktor yaitu 

kecepatan kerja dan tingkat kesulitan  pekerjaan. Kedua faktor inilah yang 

dipandang secara bersama-sama menentukan berapa harga p untuk 

mendapatkan waktu normal. Kecepatan kerja adalah kecepatan dalam  

melakukan pekerjaan dalam pengertian biasa.  Di sini pengukur 

melakukan penilaian  tentang  kewajaran kecepatan kerja yang  ditunjukan 

oleh operator.  Jika operator bekerja dengan kecepatan wajar maka 

diberikan nilai satu; atau p1 = 1. Jika kecepatan dianggap terlalu tinggi 

maka  p1>1 dan sebaliknya  p1<1  jika terlalu lambat. Cara  menentukan 

besarnya p ini tidak jauh berbeda dengan cara menentukan faktor  

penyesuaian dengan cara persentase. Perbedaannya terletak pada 

penilainya. Pada yang ditulis terakhir yang dinilai adalah keadaan 

keseluruhanyaitu semua keadaan yang dianggap berpengaruh pada 

kewajaran kerja, sedangkan pada cara objektif yang dinilai hanya 

kecepatannya saja. 
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Tabel 2.3 penyesuaian objektif 

KEADAAN LAMBANG PENYESUAIAN 

ANGGOTA BADAN TERPAKAI 

Jari. 

Pergelangan tangan dari jari. 

Lengan Bawah, pergelangan tangan dan jari. 

Lengan atas, lengan bawah dsb. 

Badan. 

Mengangkat beban dari lantai dengan kaki. 

A 

B 

C 

D 

E 

E2 

 

0 

1 

2 

5 

8 

10 

 

PEDAL KAKI 

Tanpa pedal, atau satu pedal dengan sumbu 

dibawah kaki. 

Satu atau dua pedal dengan sumbu tidak dibawah 

kaki. 

F 

 

G 

0 

 

5 

PENGGUNAAN TANGAN 

Kedua tangan saling bantu atau bergantian. 

Kedua tangan mengerjakan gerakan yang sama 

pada saat yang sama. 

H 

 

H2 

0 

 

18 

KOORDINASI MATA DENGAN TANGAN 

Sangan dekat 

Cukup dekat 

Konstan dan dekat 

Sangat Dekat 

Lebih kecil dari 0.04 cm 

I 

J 

K 

L 

M 

0 

2 

4 

7 

10 

PERALATAN 

Dapat ditangani dengan mudah 

Dengan sedikit kontrol 

Perlu kontrol dan penekanan 

Perlu penanganan hati hati 

Mudah pecah, Pata 

N 

O 

P 

Q 

R 

0 

1 

2 

3 

5 
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Tabel 2.4 penyesuaian menurut tingkat kesulitan cara objektif 

KEADAAN LAMBANG PENYESUAIAN 

BERAT BEBAN (Kg)  Tangan Kaki 

0.45 

0.90 

1.35 

1.80 

2.25 

2.70 

3.15 

3.60 

4.05 

4.50 

4.95 

5.40 

5.85 

6.30 

B-1 

B-2 

B-3 

B-4 

B-5 

B-6 

B-7 

B-8 

B-9 

B-10 

B-11 

B-12 

B-13 

B-14 

2 

5 

6 

10 

13 

15 

17 

19 

20 

22 

24 

25 

27 

28 

1 

1 

1 

1 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

 

5. Cara bedaux dan sintesis 

Dua cara lain yang dikembangkan untuk lebih mengobjektifkan penyesuaian 

adalah cara bedaux dan sintesis. Pada dasarnya cara bedaux tidak banyak berbeda 

dengan cara shumard, hanya saja nilai-nilai pada cara bedaux dinyatakan dengan 

“B” (huruf pertama bedaux, penemuannya) seperti 60B atau 70B. 

Sedangkan cara sintesa berbeda dengan cara lainnya, dimana cara ini waktu 

penyelsaian setiap elemen gerakan dibandingkan dengan harga-harga yang 

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

ratanya. Harga rata-rata yang dinilai sebagai faktor penyesuaian bagi satu siklus 

yang bersangkutan. (Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja, 

2006:164). 
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2.6 Kelonggaran 

Di dalam praktek banyak terjadi penentuan waktu baku yang dilakukan hanya 

dengan menjalankan beberapa kali pengukuran dan menghitung rata-ratanya. Selain 

data yang seragam, jumlah pengukuran yang cukup dan penyesuaian, satu hal yang 

kerap kali terlupakan adalah menambahkan kelonggaran atas waktu normal yang 

telah didapatkan. 

Kelonggaran diberikan untuk tiga hal yaitu untuk kebutuhan pribadi, 

menghilangkan rasa Fatique dan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan. 

 

2.6.1 Kelonggaran untuk kebutuhan pribadi 

Yang dimaksud dengan kebutuhan pribadi adalah minuman sekedar untuk 

menghilangkan haus, kekamar kecil, bercakap-cakap dengan teman sekerja untuk 

menghilangkan ketegangan atau kejemuhan dalam bekerja.ini merupakan suatu 

kebutuhan yang mutlak. Besarnya kelonggaran yang diberikan untuk kebutuhan 

pribadi berbeda – beda tergantung dari jenis pekerjaan yang sedang dikerjakan, 

karena setiap pekerjaan mempunyai karakteristik dengan tuntutan yang berbeda –

beda. penelitian perlu dilakukan untuk .menentukan besarnya kelonggaran sacara 

tepat seperti dengan sampling pekerjaan atau pun secara fisiologis. 

 

2.6.2 Kelonggaran untuk menghilangkan rasa fatigue 

Rasa Fatique dapat terlihat dari menurunnya produksi baik jumlah maupun 

kwalitas. salah cara untuk menetukan besarnya kelonggaran ini adalah dengan 

melakukan pengamatan sepanjang hari kerja dan mencatat saat mana hasil produksi 

menurun, akan tetapi kesulitan dalam menentukan pada saat - saat mana menurunnya 

hasil produksi disebabkan oleh timbulnya rasa Fatique karena masih banyak faktor 

lain yang dapat menyebabkan nya. Ketika rasa fatique datang dan pekerja harus 

bekerja untuk menghasilkan performance normalnya, maka usaha yang dikeluarkan 

pekerja lebih besar dari normal dan ini menambahkan rasa fatique.  
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2.6.3 Kelonggaran untuk hambatan-hambatan tak terhindarkan 

Dalam melakukan pekerjaan, pekerja tidak lepas dari berbagai hambatan.ada 

hambatanyang dapat dihilangkan ada pula hambatan yang tidak dapat 

dihindari.hambatan akantetap ada karenanya harus diperhitungkan dalam perhitung 

waktu waktu baku.ada beberapa hal yang dapat dikategoriakan sebagai hambatan 

yang tidak dapat dihindari,yaitu : 

a. Menerima atau meminta petunjuk kepada petugas 

b. Melakukan penyesuaian - penyesuaian mesin 

c. Memperbaiki kemacetan-kemacetan singkat seperti mengantikan alat 

potong yang patah,memasang kembali ban yang lepas dsb. 

d. Mengasah peralatan potong 

e. Mengambil alat- alat khusus atau bahan-bahan khusus dari gudang 

f. Hambatan-hambatan karena kesalahan-kesalahan pemakaian alat ataupun 

bahan. 

g. Mesin berhenti karena matinya aliran listrik. 

Besarnya hambatan untuk kejadian - kejadian sangat bervariasi tergantung 

dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya,banyak penyebab sepeerti mesin, 

prosedur  kerja, kondisi mesin,bahan,dll. salah satu cara baik yang biasa digunakan 

untuk menetukan besarnya kelonggaran bagi hambatan tak terhindandarkan adalah 

dengan melakukan sampling pekerjaan . 

 

2.7  Melakukan Perhitungan Waktu Baku 

Jika semua data yang didapat memiliki keseragaman yang dikehendaki dan 

jumlahnya memenuhi tingkat-tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan yang 

diinginkan, maka kegiatan pengukuran waktu telah selesai. Langkah selanjutnya 

adalah mengolah data tersebut sehingga memberikan waktu baku. Cara untuk 

mendapatkan waktu baku dari data yang terkumpul itu adalah sebagai berikut : 
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a. Pengujian Keseragaman Data 

Uji keseragaman data digunakan untuk menetukan plot data dari BKA dan 

BKB serta data yang diperoleh dari populasi yang sama. Menentukan 

control atas (BKA) dan batas control bawah (BKB) dengan rumus : 

BKA = x + 3σ 

BKB = x - 3σ 

Untuk tingkat kepercayaan = 99% 

Jika ada data yang diperoleh keluar dari batas control tersebut, maka data 

tersebut harus dibuang dan di eliminisi. 

Kererangan : 

 BKA : Batas Konrol Atas atau Upper Control Limit (UCL) 

BKB : Batas Kontrol bawah atau Lower Control Limit (LCL) 

   σ    : Standar Deviasi 

 

 

b. Uji Kecukupan Data 

Dengan mengunakan batasan untuk tingkat ketelitian sebesar 5% dan 

tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka kita dapat menurunkan rumus 

sebagai berikut : 

    [
  √  ∑   (∑   )  

∑  
]

 
 

  

Dimana : N‟          = Pengukuran yang harus dilaksanakan 

N          = Pengukuran yang telah dilaksanakan 

∑Xi2     = Kuadrat data tiap pengukuran 

∑Xi        = Jumlah data tiap pengukuran 

(∑Xi2)   = Penjumlahan dari kuadrat data tiap pengukuran 
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Bila N‟ < N maka data pengukuran pendahuluan dianggap cukup. 

Bila N‟ > N maka dikatakan data tidak mencukupi sehingga perlu 

dilakukan pencarian derajat ketelitian baru yang sesuai dengan jumlah 

data yang diambil.  (Sutalaksana, Anggawisastra, Tjakraatmadja. 2006 : 

152) 

c. Menghitung Waktu Siklus (WS) 

Waktu siklus diperoleh dengan merata-ratakan jumlah waktu 

yang didapatkan untuk setiap operasi, jumlah waktu keseluruhan 

sebesar satuan detik dibagi dengan jumlah pengamatan untuk setiap 

operasi. Waktu siklus merupakan data waktu sesungguhnya yang 

terukur oleh peneliti yang diawali dan diakhiri oleh suatu elemen 

operasi atau gerakan yang mungkin muncul pada saat pekerjaan yang 

dilakukan, dimana waktu ini dipengaruhi oleh tingkat penguasaan 

kerja seorang operator yang akan meningkat seiring dengan berjalanya 

waktu. 

Dengan menggunakan rumus perhitungan waktu siklus : 

 

  
N

Xi
Ws




 

Keterangan : 

  WS = waktu siklus 

  ∑    total waktu proses 

      N = jumlah data 

 

d. Menghitung Waktu Normal 

Waktu normal adalah waktu yang diperlukan oleh seorang 

operator untuk menghasilkan suatu produk dalam keadaan normal 

dengan memperhitungkan penyesuaian yang sebaiknya diberikan 
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karena sering sekali seorang operator bekerja tidak wajar dan agar 

waktu yang didapat waktu baku yang diharapakan. 

 Waktu normal sangat berhubungan dengan penyesuaiannya 

yang dihasilkan dimana bila P>1 maka operator bekerja diatas normal 

(terlalu cepat atau dengan kata lain WN>Ws), bila P>1 maka operator 

bekerja dibawah keadaan normal (lambat dengan wajar / stabil 

Wn>Ws) pemberian factor penyesuaian ini dikarenakan pengukur 

berpebdapat bahwa operator bekerja dengan kecepatan tidak wajar 

sehingga diperlukan waktu penyesuaian untuk menghasilkan waktu 

siklus yang wajar, factor penyesuaian ini dilakukan untuk 

mengarahkan atau penilaian pengukur terhadap kerja operator dalam 

keadaan normal. 

 Dari waktu normal yang diharapkan dengan faktor penyesuaian 

yang berbeda-beda dimana dalam hal ini factor penyesuaian berbeda 

hanya pada konsitensi waktu yang didapatkan karena keterampilan 

pada umumnya, untuk usaha relative sama dimana hal ini di dorong 

oleh adanya pengawasan yang ketat dan tujuan untuk mencapai target, 

sedangkan kondisi kerja adalah sama karena operator berada dalam 

lingkungan dalam kondisi kerja yang sama. 

 Dalam penentuan waktu baku ini, penulis melakukan 

pemberian penyesuaian kepada operator dengan menggunakan metode 

work sampling . 

 

Rumus perhitungan waktu normal : 

 

WN=WSxP 

Dimana : 

 P = Faktor Penyesuaian 
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e. Menghitung Waktu Baku 

Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh 

seorang pekerja normal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang 

dijalankan dalam system kerja terbaik. 

Waktu baku bisa dihitung apabila pengukuran-pengukuran 

terhadap suatu pekerjaan telah selesai, yaitu semua data yang didapat 

memiliki keseragaman data yang dikendaki, dan jumlahnya telah 

mencukupi. Pengaruh pemberian kelonggaran terhadap waktu yaitu 

jika kelonggaran tidak diberikan maka waktu pembuatan semakin kecil 

tetapi kemungkinan menghasilkan jumlah produk secara optimal tidak 

menjamin dikarenakan operasi tidak mendapatkan kelonggaran waktu 

sehingga untuk mengoptimalkan hasil rakitan serta untuk peningkatan 

produktivitas perlu diberikan kelonggaran kepada proses kerja operator 

dari operator itu sendiri. 

 

Rumus perhitungan waktu baku : 

WB = WN (1 + a ) 

Dimana : 

 a = factor kelonggaran (allowance). 

Menurut Wignjosoebroto (1995) waktu baku yang dihasilkan akan sangat 

diperlukan terutama untuk: 

a. Man power planning (perencanaan kebutuhan tenaga kerja). 

b. Estimasi biaya untuk upah karyawan atau pekerja. 

b. Penjadwalan produksi dan penganggaran. 

c. Perencanaan sistem pemberian bonus dan insentif bagi karyawan atau 

pekerja yang berprestasi. 

d. Indikasi keluaran (output) yang mampu dihasilkan oleh seorang pekerja. 
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BAB III 

USULAN PEMECAHAN MASALAH 

 

3.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

3.1.1 General Information 

 Nama Perusahaan : PT TAMAN PRATAMA 

 Alamat Kantor  : Jl.Soekarno Hatta No.9 Bandung 

 Telepon   : (022) 6044545 Fax : (022) 6045669 

 Website   : www.tamanpratama.com 

 E-mail    : www.tamanpratamaid@yahoo.co.id 

 Bidang Usaha  : General Contractor, General Supplier & 

     Machinerry 

 Work Shop  : Jl.Soekarno Hatta No.9 Bandung 

 Komisaris  : Bayu Saputro 

 Pengurus   : Idris Sulaiman  

 PT TAMAN PRATAMA ini didirikan pada tahun 1999 dahulunya nama 

perusahaan ini adalah CV Pratama Steel, setelah 10 tahun tepatnya di tahun 2009 

perusahaan ini berganti nama menjadi PT TAMAN PRATAMA yang terletak di 

jl. Soekarno-Hatta no. 9 Bandung, dipilih lokasi ini karena letak pabrik tersebut 

mempunyai letak yang strategis, bangunan yang cukup luas dan tidak dekat 

dengan pemukiman warga, disamping itu pabrik ini langsung menghadap ke jalan 

Soekarno Hatta, dan jalan gempol Cimahi. Dengan cakupan jasa penyediaan 

Spare Partmotor dan rekayasa mesin produksi. Pendirian PT TAMAN 

PRATAMA ini dimotivasi oleh kesadaran akan kebutuhan alat untuk mendukung 

setiap proses pemesinan di industri khususnya industri textile. Kemajuan PT 

TAMAN PRATAMA ini didukung pula oleh sejumlah para staff – staff 

http://www.tamanpratama.com/
http://www.tamanpratamaid@yahoo.co.id/
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manajemen yang berpengalaman, ahli-ahli teknik, teknisi-teknisi terampil, pekerja 

yang terlatih dan dilengkapi dengan berbagai macam alat-alat pemesinan yang 

berkualitas. Berkat kemampuan manajemen dan pengalaman yang ada, kami telah 

mampu untuk menjaga reputasi yang baik dengan menyelesaikan proyek-proyek 

konstruksi pemesinan. 

 Perusahaan ini dahulunya mempunyai jumlah pekerja sebanyak 31 orang 

setelah tahun demi tahun sampai tahun 2015 ini bertambah sampai dengan 78 

orang pekerja dimana rata-rata para pekerja disini lulusan dari SMK maupun 

SMA, tetapi kebanyakan para lulusan SMK karena mereka mempunyai 

pengalaman bekerja dan kemampuan untuk mengendalikan mesin ataupun 

merakit bahan yang ada, contohnya membuat Roda gigi. Tetapi para lulusan SMA 

di perusahaan ini sebelumnya dilatih terlebih dahulu agar mempunyai kemampuan 

dan keterampilan untuk mengendalikan mesin – mesin yang digunakan seperti, 

mesin pemotong, mesin bubut, mesin milling untuk membuat Roda gigi. 

 Proses waktu kerja pada PT TAMAN PRATAMA ini adalah dimulai dari 

pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, dimana waktu tersebut terbagi 

dengan waktu istirahat yakni pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB untuk melanjutkan 

pekerjaannya masing – masing. Selain itu PT TAMAN PRATAMA ini membuat 

design gambar mesin dengan software Autocad yang dipesan oleh suatu 

perusahaan, contohnya mesin pengering bulu ayam, mesin pemotong kertas, 

mesin penggulung benang, mesin inspecting. 

3.1.2  Visi Misi Perusahaan 

 Visi perusahaan ini meliputi : 

 Tujuan pengembangan jenis dan peralatan sebagai sarana untuk mencapai 

hasil yang lebih. 

 Berkualitas di bidang manufaktur baik itu di rekayasa mesin produksi, 

penyediaan jasa dengan harga bersaing. 
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Misi perusahaan ini meliputi : 

 Menciptakan tenaga kerja yang Capable dan professional yang ahli di 

bidangnya. 

 Menyediakan alat bantu produksi yang lengkap untuk memuaskan 

konsumen. 

3.1.3  Lokasi Pabrik 

 PT TAMAN PRATAMA ini berlokasi di jalan Soekarno Hatta no.9 

Bandung dipilih lokasi ini karena letak pabrik tersebut mempunyai letak yang 

cukup strategis, bangunan yang cukup luas dan tidak dekat dengan pemukiman 

warga, disamping itu pabrik ini langsung menghadap ke jalan Soekarno Hatta, dan 

jalan gempol Cimahi.  
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3.2  Proses Produksi Perusahaan 

 Proses produksi perusahaan ini melputi pembuatan spare part Roda gigi 

yang menggunakan metode Make To Order dimana proses produksi akan 

dilakukan apabila ada permintaan. Dalam proses produksi perusahaan dapat 

dilihat pada Flowchart dibawah ini: 

 

Gambar 3.2 Flowchart proses produksi Roda gigi  

 

3.3 Output Produk Yang Dihasilkan Perusahaan 

 Produk yang dihasilkan dari PT TAMAN PRATAMA ini adalah membuat 

Spare Part mesin industri yakni Roda gigi. Serta dengan cakupan jasa penyediaan 

Spare Part motor. 

 

Dibubut
(Mesin Bubut)

Dimilling
(Mesin Milling)

DiSpie
(Mesin Spie)

Produk
Roda Gigi

Baja BCN 
(Bahan Baku)



III-5 
 

3.4  Tata Letak / Lay out Perusahaan  

 

Gambar 3.3 Tata Letak / Lay Out perusahaan  
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3.5  Struktur Organisasi Perusahaan 

STRUKTUR ORGANISASI 

PT TAMAN PRATAMA 

DIREKTUR 

(Bayu Saputro)

Ka. Machining

(Suparmun)

Ka.Assymbling

(Teten)

Ka.Plating

(Sugandi)

Operator 

Mesin

-Mesin Bbut

-Mesin Scraft

-Mesin Freis

Mesin Milling

Foreman 

- Didin

-Arif

Foreman 

(Dani)

Foreman 

(Derajat)

Operator 

Mesin

-Potong

-Bending

-Roll

Administrasi 

(Ernarwati)

Marketing 

(Kuncoro)

Keuangan 

(Heti)

Material

(Deni)

Drafter

(Agung)

Electric

(Hadiat)

Operator

-Las CO

-Las Argon

-Las Listrik

 

Gambar 3.4 Struktur Organisasi PT TAMAN PRATAMA 
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3.5.1  Deskripsi Pekerjaan 

A. Direktur  

 Memimpin seluruh  dewan atau komite eksekutif  

 Memimpin rapat umum, dalam hal: untuk memastikan pelaksanaan tata-

tertib, keadilan  dan kesempatan bagi semua untuk berkontribusi secara 

tepat, menyesuaikan alokasi waktu per item masalah, menentukan urutan 

agenda, mengarahkan diskusi ke arah konsensus, menjelaskan dan 

menyimpulkan tindakan dan kebijakan  

 Bertindak sebagai perwakilan organisasi dalam hubungannya dengan 

dunia luar  

 Menjalankan tanggung jawab dari direktur perusahaan sesuai dengan 

standar etika dan hukum 

B.  Ka. Machining 

 Memimpin, dan mengarahkan bagian – bagian mesin yang digunakan 

 Mengarahkan kepada pekerja untuk membuat produk apa yang dibuat 

 Bertindak untuk mengecek mesin agar mengetahui mesin tersebut masih 

layak dipakai. 

 

C.  Ka. Assembling 

 Memimpin jalannya sebuah perakitan produk yang akan dibuat  

 Mengecek produk – produk yang sudah dirakit  

 Memeriksa produk yang sudah jadi  

 

D.  Ka. Plating 

 Memimpin dan mengarahkan pada bagian plat yang akan di potong ke 

mesin – mesin yang digunakan 

 Mengarahkan kepada para pekerja untuk membuat produk apa yang dibuat 

 Memeriksa produk yang sudah jadi. 
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E.  Marketing 

 Bertanggung jawab untuk melakukan support atas segala kebutuhan sales 

& marketing 

 Membuat materi keperluan sales & marketing 

 Memasukkan data – data ke sistem  

 Membuat laporan penjualan perusahaan 

 Melakukan untuk pengaplikasian dan menjaga data – data 

 Mengerjakan pekerjaan sales administrasi dan kesekretarisan 

 

F.  Administrasi 

 Menganalisa data keuangan klien dengan tujuan penaksiran investasi klien 

 Membuat laporan penjualan perusahaan  

 Memasukkan data – data perusahaan  

 Memiliki keterampilan secara kuantitaif yang baik. 

 

G.  Bagian Keuangan 

 Mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi 

 Mengambil keputusan yang berkaitan dengan pembelanjaan 

 Merencanakan, mengatur dan mengontrol perencaaan, laporan dan 

pembiayaan perusahaan 

 Merencanakan, mengatur dan mengontrol arus kas perusahaan 

 Merencanakan, mengatur dan mengontrol anggaran perusahaan 

 Merencanakan, mengatur dan mengontrol pengembangan sistem dan 

prosedur keuangan perusahaan 

 Merencanakan, mengatur dan mengontrol analisis keuangan 

 Merencanakan, mengatur dan mengontrol untuk memaksimalkan nilai 

perusahaan. 
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F.  Bagian Material  

 Mengatur bahan – bahan plat yang akan di buat 

 Mencatat penerimaan material dari supplier 

 Menyimpan material di gudang 

 Mencatat distribusi material untuk produksi 

 Membuat surat jalan untuk material yang dibawa keluar lokasi pabrik 

 Menerbitkan laporan posisi persediaan untuk keperluan operasional. 

 

G.  Bagian Drafter  

 Membuat desain gambar yang dipesan oleh konsumen  

 Menggambar dan mengajukan shop drawing kepada konsultan  

 Bertugas untuk menerjemahkan sebuah rencana pembangunan dari 

pemilik modal yang diwakili oleh konsulatan. 

H.  Bagian Electric 

 Bertanggung jawab dalam mengoperasikan mesin – mesin  

 Bertanggung jawab dalam pemeliharaan mesin – mesin 

 Bekerja dengan sesuai shift yang berlaku 

 Bekerja dengan secara optimal sesuai dengan standar operasional yang 

ditentukan. 

 

I. Bagian Foreman 

 Bertugas untuk memantau para pekerja  

 Bertanggung jawab apabila terjadi kendala baik itu dari bahan material 

ataupun pekerja pada perusahaan tersebut 

 Membantu menyelesaikan perosalan yang dihadapi para pekerja 

 Memeriksa hasil pekerjaan  

 Menjelaskan pada pelanggan tentang produk yang sudah dibuat. 
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J.  Bagian Operator Mesin 

 Menjaga dan merawat mesin beserta perlengkapannya 

 Memahami dan melaksanakan tugas pengerjaan yang dilakukan oleh 

pekerja 

 Memperbaiki mesin yang bermasalah ataupun rusak 

 Melakukan final check pada mesin – mesin perusahaan 

 Mengecek ulang mesin – mesin yang akan dioperasikan. 

 

3.6  Data Permasalahan  

Dalam mengerjakan laporan ini penulis menggunakan pengukuran 

waktu baku dengan menggunakan jam berhenti, karena belum adanya 

ukuran baku bagi operator dalam melakukan proses produksi Roda Gigi. 

3.6.1 Data Jam Kerja dan Jumlah Pekerja  

 Jam kerja yang berlaku di PT TAMAN PRATAMA adalah mulai dari 

pukul 08.00 pagi sampai dengan pukul 16.00, dimana waktu istirahat bagi para 

pekerja adalah pukul 12.00 dan mulai kembali bekerja jam 13.00. Dengan 

masing– masing memiliki 8 jam kerja dan 1 jam untuk waktu istirahat, dimana 

tenaga kerja keseluruhan berjumlah 75 orang.  
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3.7 Langkah - Langkah Pemecahan Masalah  

Langkah pemecahan masalah digunakan unutk mempermudah dalam 

pengukuran dan pengolahan data, sehingga dapat diketahui urutan dari prosesnya.  

 

 

Gambar 3.5 Diagram alir pemecahan masalah 

Mulai

Identifikasi masalah

Pembuatan OPC

Pengumpulan data
Pemilihan operator

Pengukuran waktu operasi

N’ <= N ?

Uji keseragaman dan Kecukupan 

data
Data cukup

Data didalam batas Kontrol

Data Sesuai

Perhitungan 
Waktu siklus

Waktu Normal

Waktu Baku

Analisa Waktu baku

Selesai

Penambahan Data

Kesimpulan dan Saran

Tidak

Ya

Observasi Lapangan

Penentuan Metode
Jam henti Time study
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Adapun langkah – langkah pemecahan masalah yang dilakukan dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Latar Belakang Masalah 

Tahap pertama mengunjungi lokasi penelitian untuk mengetahui 

permasalahan yang akan dibahas dan bagaimana cara pemecahan masalah 

tersebut. 

2. Perumusan Masalah 

Menyatakan masalah yang akan diselesaikan berdasarkan latar belakang 

masalah yang telah dirumuskan. 

3. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan untuk pengukuran masalah, yaitu  : 

a. Data Umum Perusahaan 

Dimana data ini berisikan tentang sejarah umum mengenai perusahaan, 

struktur organisasi, lokasi dan produk yang dihasilkan oleh 

perusahaan. 

b. Data Permasalahan 

Dimana data yang berisikan pemasalahan yang akan di teliti, setelah 

mengetahui jalannya produksi. Penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengambil data dari pengukuran pengukuran waktu dengan jam henti 

(stopwatch) dari setiap elemen kerja di bagian produksi Roda gigi dengan 

pengambilan waktu secara random. Pengumpulan data yang diperlukan 

dalam penelitian ini diperoleh dengan cara Observasi lapangan, 

pengamatan langsung terhadap kondisi lingkungan kerja di perusahaan. 

Wawancara atau interaksi tanya jawab langsung terhadap pihak–pihak 

yang terkait dengan objek permasalahan yang diteliti.  

 

4.  Analisa dan Pembahasan Masalah 

Setelah melakukan pengolahan data yang sesuai dengan metoda 

digunakan, dibuat analisa bagaimana pengolahan data dan pembahasan 

masalah dilakukan. 
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5.  Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap ini merupakan proses untuk menarik kesimpulan dan saran 

atas apa yang dilakukan selama pengolahan data. Dasar pengambilan 

kesimpulandan saran diantaranya adalah hasil analisa dan pembahasan. Dan 

bisa berisikan rekomendasi waktu yang berhubungan dengan proses 

pembuatan Roda gigi. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN MASALAH 

 

4.1 Uraian Aktivitas 

Dalam pelaksanaan kerja praktek terdapat uraian aktivitas didalamnya, uraian 

aktivitas ini menjelaskan aktivitas apa saja yang dilakukan disaat berada di 

perusahaan. Kerja praktek dilakukan selama kurang lebih satu bulan, dimana peneliti 

tidak harus selalu berada di perusahaan. Jadwal kerja praktek disesuaikan dengan 

jadwal peneliti dan juga jadwal dari pembimbing lapangan sendiri. Kerja praktek ini 

hanya  melakukan pengamatan langsung terhadap semua aktivitas di perusahaan dan 

melakukan wawancara langsung dengan pekerja dan pembimbing lapangan. Waktu 

pelaksanaan kerja praktek ini dilakukan pada saat para pekerja selesai istirahat. 

Adapun uraian aktivitas yang telah dilakukan yaitu : 

a. Kunjungan Pertama  

Pada kunjungan pertama tersebut dilakukan perkenalan anggota kerja praktek 

dan pengajuan permohonan untuk melakukan kerja praktek diperusahaan. Dan 

perusahaan yang dimaksud yaitu PT. Taman Pratama suatu industri yang bergerak di 

bidang Manufaktur. 

 

b. Kunjungan Kedua 

Dalam kunjungan kedua menghasilkan beberapa data penting yang berkaitan 

dengan hal-hal yang meliputi : 

a) Latar belakang serta sejarah berdirinya perusahaan, 

b) Lokasi perusahaan, 

c) Keadaan perusahaan pada saat ini, 

d) Jenis produk yang dihasilkan perusahaan, 
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e) Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki perusahaan meliputi cara 

perekrutan karyawan, jumlah karyawan, jam kerja serta sistem penggajian 

karyawan, 

f) Struktur organisasi beserta visi dan misi perusahaan. 

 

c. Kunjungan Ketiga  

Pada kunjungan ketiga ini, yaitu turun langsung dan melakukan magang 

dilapangan. Yakni dengan mengukur dan menghitung operator pilihan dalam 

menyelsaikan proses produksi Roda gigi. 

 

d. Kunjungan Keempat 

 Pada kunjungan berikutnya kali ini, melakukan pengumpulan data untuk 

permasalahan yang diteliti dan melakukan tanya jawab yang akan digunakan untuk 

melakukan pengolahan data. 

 

e. Kunjungan Selanjutnya 

Pada kunjungan selanjutnya ini masih sama dengan dengan kunjungan 

sebelumnya dimana melakukan pengumpulan data-data yang belum diperoleh pada 

hari sebelumnya. Sampai dengan mendapatkan semua data yang diperlukan untuk 

melakukan pengolahan data. 
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4.2 Hasil Dari Pemecahan Masalah 

4.2.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

4.2.1.1 Pengumpulan Data 

Operation Process Chart (OPC) 

Gambar 4.1 OPC Roda gigi 

      OPERATION PROCESS CHART 
Pekerjaan :   Roda gigi 
Nomor Pet a :   01 
Dipetakan Ole h :   Bhira M. 
Tanggal Dipetakan :   01  Mei   2016             Sekarang                Usulan 

RINGKASAN 
KEGIATAN 
OPERASI 
PEMERIKSAAN 
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JUMLAH WAKTU 
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1 
6 107 , 25 
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25 " 
0 % 

R G  - 
  
01 
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( ø 112 , 3 ) 

  
m m 
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Gambar 4.2 Bahan Baku Roda gigi 

 

 

Gambar 4.3 Produk jadi roda gigi 

 

4.2.2 Pengolahan Data 

4.2.2.1 Operasi 1 (Pembubutan) 

Operasi pembubutan merupakan operasi pertama pembuatan roda gigi. 

Pengukuran waktu proses pembubutan dilakukan pada setiap proses pengerjaan 

menggunakan jam henti. Pengukuran dilakukan sebanyak 16 kali pengamatan dengan 

2 subgroup selama 3 hari. Waktu yang diamati adalah waktu proses pembubutan 

kemudian dihitung rata-rata dari subgroup ke-I dan total subgroup. 
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Tabel 4.1 data waktu operasi proses bubut 

 

 

a. Rata-rata Sub Group 

 ̿  
∑  ̅

 
 

 ̿  
      

  
 

 ̿        

 

b. Standar Deviasi 

  
√∑(    ̿) 

 
 

 
√∑(           )  (          (           ) 

  
 

  3,12 

1 2

1 32.57 33.46 33.02

2 32.11 32.48 32.30

3 35.31 37.45 36.38

4 34.28 35.21 34.75

5 39.28 33.24 36.26

6 36.12 35.21 35.67

7 37.22 31.32 34.27

8 32.11 37.22 34.67

9 33.18 42.35 37.77

10 32.19 34.45 33.32

11 35.52 36.26 35.89

12 40.21 31.28 35.75

13 33.42 41.32 37.37

14 34.38 34.45 34.42

15 33.54 35.12 34.33

16 30.21 41.38 35.80

561.93

pengukuran Ke-
Operator

X

∑X
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c. Tes Keseragaman Data 

     ̿       

          (      ) 

     41,73 

     ̿       

          (      ) 

          

 

 

Gambar 4.4 Plot Data operasi bubut 

 

d. Uji Kecukupan Data 

√   

      √  ∑  
  (∑  ) 
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33.00

35.00
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43.00
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(

 
      √  ∑  

  (∑  ) 

  
   

 )

 

 

 

 

   

(

 
   √  ∑  

  (∑  ) 

   

)

 

 

 

Tingkat Ketelitian ( ) : 5%=0,05 → Accuracy 

Tingkat Keyakinan (ᵦ) : 95% → Z=2 

 

   

(

 
      √  ∑  

  (∑  ) 

   

)

 

 

 

 

 
  √                        

       
 

=        

N’ < N, Data cukup  

 

e.  Waktu Siklus 

   
∑  

 
 

   
      

  
 

 = 35,12 
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f.  Waktu Normal 

a. Penyesuaian Objektive 

Tabel 4.2 Penyesuaian Objektive proses bubut 

 
Penyesuaian  Objective : 

P1 = 1 + (Perhitungan Tabel) / 100 

  = 1 + ( 1+2+5+8+2+2+2 ) / 100 

  = 1,22 

 

b. Penyesuaian Westinghouse 

  Tabel 4.3 Penyesuaian Westinghouse proses bubut 

 

 

        Penyesuaian Westinghouse :      

P2 = 1 + P (westinghouse) 

 = 1 + (0,11+0,05+0,01) 

 = 1,17 

KEADAAN Lambang Penyesuaian

A. Anggota Terpakai

Jari A 0

Pergelangan tangan dari jari B 1

Lengan bawah, pergelangan tangan dari jari C 2

Lengan atas, lengan bawah, dst. D 5

Badan E 8

B. Pedal Kaki

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

C. Penggunaan Tangan

Kedua tangan saling bantu dan bergantian H 0

D. Koordinasi Mata dengan Tangan

Cukup dekat J 2

E. Peralatan

Perlu kontrol dan penekanan P 2

F. Berat Beban (kg)

0,45 B-1 2

Jumlah 22

Tangan

Faktor Kelas Lambang Penyesuaian

Keterampilan Excellent B1 0.11

Usaha Good C1 0.05

Kondisi Kerja Average D 0

Konsistensi Good C 0.01

0.17Jumlah
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P = P1 X P2 

 = 1,22X 1,17  

= 1,43 

 

g. Waktu Normal 

WN = Waktu Siklus x Penyesuaian 

   = 35,12  x 1,43 

   = 50,22 menit 

 

h.  Waktu Baku 

Tabel 4.4 Kelonggaran proses bubut 

 

 

 Waktu baku  = Waktu normal + (A x Waktu normal) 

    = 50,22  + (0,30 x 50,22) 

    =65,28 menit 

 

Faktor Kelonggaran Kelonggaran (%)

A. Tenaga yang Dikeluarkan

Sangat Ringan

B. Sikap Kerja

Berdiri di atas dua kaki

C. Gerakan Kerja

Normal

D. Kelelahan Mata

Pandangan yang hampir terus menerus

E. Keadaan Temperatur Tempat Kerja

Normal

F. Keadaan Atmosfer

Cukup

G. Keadaan Lingkungan yang Baik

Keadaan-keadaan yang luar biasa (bunyi, kebersihan, dll) 

Jumlah 30 0.30

6 0.06

1 0.01

0 0

5 0.05

5 0.05

5 0.05

8 0.08



IV-10 

  

4.2.2.2 Operasi 2 (Proses Milling) 

Operasi Milling merupakan operasi kedua dalam  pembuatan roda gigi. 

Pengukuran waktu proses milling dilakukan pada setiap proses pengerjaan 

menggunakan jam henti. Pengukuran dilakukan sebanyak 16 kali pengamatan dengan 

2 subgroup selama 3 hari. Waktu yang diamati adalah waktu proses milling kemudian 

dihitung rata-rata dari subgroup ke-I dan total subgroup. 

 

Tabel 4.5 data waktu proses operasi milling 

 

 

a. Rata-rata Sub Group 

 ̿  
∑  ̅

 
 

 ̿  
      

  
 

 ̿        

 

1 2

1 26.32 22.45 24.39

2 25.35 25.36 25.36

3 23.53 23.38 23.46

4 23.03 22.15 22.59

5 24.26 20.18 22.22

6 22.59 21.40 22.00

7 24.37 21.44 22.91

8 21.42 24.47 22.95

9 22.54 21.59 22.07

10 26.14 23.13 24.64

11 24.45 21.32 22.89

12 21.43 24.29 22.86

13 26.54 27.30 26.92

14 22.41 20.23 21.32

15 26.55 28.09 27.32

16 23.06 22.37 22.72

376.57

pengukuran Ke-
Operator

X

∑X
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b. Standar Deviasi 

  
√∑(    ̿) 

 
 

 
√∑(           )  (          (           ) 

  
 

  2,08 

c. Tes Keseragaman Data 

     ̿       

          (      ) 

     27,96 

     ̿       

          (      ) 

          

 

 

Gambar 4.5 Plot Data operasi milling 
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d.  Uji Kecukupan Data  

√   

      √  ∑  
  (∑  ) 

  
   

 

 

   

(

 
      √  ∑  

  (∑  ) 

  
   

 )

 

 

 

 

   

(

 
   √  ∑  

  (∑  ) 

   

)

 

 

 

Tingkat Ketelitian ( ) : 5%=0,05 → Accuracy 

Tingkat Keyakinan (ᵦ) : 95% → Z=2 

 

   

(

 
      √  ∑  

  (∑  ) 

   

)

 

 

 

 

   

  √  ∑  
  (∑  ) 

∑  
 

 
  √                       

      
 

=        

N’ < N, Data cukup  
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e.  Waktu Siklus 

   
∑  

 
 

   
      

  
 

 = 23,54 

 

f.  Waktu Normal 

a. Penyesuaian Objektive 

Tabel 4.6 Penyesuaian Objektive  proses milling 

 
Penyesuaian  Objective : 

P1 = 1 + (Perhitungan Tabel) / 100 

  = 1 + ( 1+2+5+8+4+2+2 ) / 100 

  = 1,24 

 

b. Penyesuaian Westinghouse 

  Tabel 4.7 Penyesuaian Westinghouse proses milling 

 

KEADAAN Lambang Penyesuaian

A. Anggota Terpakai

Jari A 0

Pergelangan tangan dari jari B 1

Lengan bawah, pergelangan tangan dari jari C 2

Lengan atas, lengan bawah, dst. D 5

Badan E 8

B. Pedal Kaki

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

C. Penggunaan Tangan

Kedua tangan saling bantu dan bergantian H 0

D. Koordinasi Mata dengan Tangan

Konstan dan dekat K 4

E. Peralatan

Perlu kontrol dan penekanan P 2

F. Berat Beban (kg)

0,45 B-1 2

Jumlah 24

Tangan

Faktor Kelas Lambang Penyesuaian

Keterampilan Good C1 0.06

Usaha Good C1 0.05

Kondisi Kerja Average D 0

Konsistensi Good C1 0.01

0.12Jumlah
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        Penyesuaian Westinghouse :      

P2 = 1 + P (westinghouse) 

 = 1 + (0,06+0,05+0,01) 

 = 1,12 

 

P = P1 X P2 

 = 1,24X 1,12  

= 1,39 

 

g.  Waktu Normal 

WN = Waktu Siklus x Penyesuaian 

   = 23,54 x 1,39 

   =  32,72 menit 

 

h.  Waktu Baku 

Tabel 4.8 Kelonggaran proses milling 

 

 

 Waktu baku  = Waktu normal + (A x Waktu normal) 

    = 32,72  + (0,30 x 32,72) 

    = 42,53 menit 

Faktor Kelonggaran Kelonggaran (%)

A. Tenaga yang Dikeluarkan

Sangat Ringan

B. Sikap Kerja

Berdiri di atas dua kaki

C. Gerakan Kerja

Normal

D. Kelelahan Mata

Pandangan yang hampir terus menerus

E. Keadaan Temperatur Tempat Kerja

Normal

F. Keadaan Atmosfer

Cukup

G. Keadaan Lingkungan yang Baik

Keadaan-keadaan yang luar biasa (bunyi, kebersihan, dll) 

Jumlah 30 0.30

6 0.06

1 0.01

0 0

5 0.05

5 0.05

5 0.05

8 0.08
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4.2.2.3 Operasi 3 (Proses Spie) 

Operasi Spie merupakan operasi terakhir dari pembuatan roda gigi, Proses ini 

difungsikan untuk pembutan tirus pada posisi ujung dari roda gigi. Pengukuran waktu 

proses milling dilakukan pada setiap proses pengerjaan menggunakan jam henti. 

Pengukuran dilakukan sebanyak 16 kali pengamatan dengan 2 subgroup selama 3 

hari. Waktu yang diamati adalah waktu proses milling kemudian dihitung rata-rata 

dari subgroup ke-I dan total subgroup. 

Tabel 4.9 data waktu operasi proses spie

 

 

a. Rata-rata Sub Group 

 ̿  
∑  ̅

 
 

 ̿  
     

  
 

 ̿       

 

1 2

1 3.59 4.16 3.88

2 4.01 4.42 4.22

3 4.17 3.57 3.87

4 3.58 4.21 3.90

5 4.00 3.59 3.80

6 3.58 4.04 3.81

7 4.02 3.57 3.80

8 4.13 4.02 4.08

9 3.58 3.57 3.58

10 4.03 3.53 3.78

11 4.16 4.06 4.11

12 3.58 4.57 4.08

13 4.35 3.59 3.97

14 3.57 4.46 4.02

15 4.11 4.07 4.09

16 4.07 4.03 4.05

63.00

pengukuran Ke-
Operator

X

∑X



IV-16 

  

b. Standar Deviasi 

  
√∑(    ̿) 

 
 

 
√∑(         )  (         (         ) 

  
 

  0,31 

c. Tes Keseragaman Data 

     ̿       

         (      ) 

     4,60 

     ̿       

         (      ) 

         

 

 

Gambar 4.6 Plot Data operasi spie 
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d.  Uji Kecukupan Data  

√   

      √  ∑  
  (∑  ) 
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   √  ∑  

  (∑  ) 
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Tingkat Ketelitian ( ) : 5%=0,05 → Accuracy 

Tingkat Keyakinan (ᵦ) : 95% → Z=2 
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∑  
 

 
  √                    

      
 

=       

N’ < N, Data cukup  
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e.  Waktu Siklus 

   
∑  

 
 

   
     

  
 

 = 3,94 

 

f.  Waktu Normal 

a. Penyesuaian Objektive 

Tabel 4.10 Penyesuaian Objektive proses spie 

 
Penyesuaian  Objective : 

P1 = 1 + (Perhitungan Tabel) / 100 

  = 1 + ( 1+2+5+8+2+2+10 ) / 100 

  = 1,30 

 

b. Penyesuaian Westinghouse 

  Tabel 4.11 Penyesuaian Westinghouse proses spie 

 

KEADAAN Lambang Penyesuaian

A. Anggota Terpakai

Jari A 0

Pergelangan tangan dari jari B 1

Lengan bawah, pergelangan tangan dari jari C 2

Lengan atas, lengan bawah, dst. D 5

Badan E 8

B. Pedal Kaki

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

C. Penggunaan Tangan

Kedua tangan saling bantu dan bergantian H 0

D. Koordinasi Mata dengan Tangan

Cukup dekat J 2

E. Peralatan

Perlu kontrol dan penekanan P 2

F. Berat Beban (kg)

1,8 B-4 10

Jumlah 30

Tangan

Faktor Kelas Lambang Penyesuaian

Keterampilan Excellent B2 0.08

Usaha Good C1 0.05

Kondisi Kerja Average D 0

Konsistensi Good C1 0.01

0.14Jumlah
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        Penyesuaian Westinghouse :      

P2 = 1 + P (westinghouse) 

 = 1 + (0,08)+0,05+0,01) 

 = 1,14 

 

P = P1 X P2 

 = 1,30X 1,14  

= 1,48 

 

g.  Waktu Normal 

WN = Waktu Siklus x Penyesuaian 

   = 3,94  x 1,48 

   = 5,83 menit 

 

h. Waktu Baku 

Tabel 4.12 Kelonggaran proses spie 

 

 

 Waktu baku  = Waktu normal + (A x Waktu normal) 

    = 5,83 + (0,25 x 5,83) 

    = 7,28 menit 

Faktor Kelonggaran Kelonggaran (%)

A. Tenaga yang Dikeluarkan

Sangat Ringan

B. Sikap Kerja

Berdiri di atas dua kaki

C. Gerakan Kerja

Normal

D. Kelelahan Mata

Pandangan yang hampir terus menerus

E. Keadaan Temperatur Tempat Kerja

Normal

F. Keadaan Atmosfer

Cukup

G. Keadaan Lingkungan yang Baik

Sangat Bising

Jumlah 25 0.25

6

1

0

5

3

5

5

0.05

0.03

0.06

0.01

0

0.05

0.05



IV-20 

  

4.2.2.4 Waktu yang terbuang (Idle Time) 

Waktu yang terbuang yang dimaksudkan disini yaitu waktu dimana operator 

atau mesin tidak melakukan aktifitas pada saat jam kerja. Misalnya pada saat operator 

melakukan kebutuhan pribadi, dan pada saat perpindahan mesin. Hal demikian 

merupakan salah satu dari waktu yang terbuang. 

Besarnya Idle Time  bisa dihitung dengan mengurangi waktu siklus yang 

tersedia dengan waktu yang digunakan dengan rumus : 

 

Idle Time = WS x N - ∑    

1. Proses Pembubutan 

Idle Time = WS x N - ∑    

 =35,12 x 16 – 515,53 

 =46,39 menit 

2. Proses Milling 

Idle Time = WS x N - ∑    

 =23,54 x 16 – 361,40 

 = 15,24 menit 

 

3. Proses Milling 

Idle Time = WS x N - ∑    

 =3,94 x 16 – 58,95 

 = 4,09 menit 

 

Tabel 4.13 Waktu terbuang (Idle Time) 

 

1 2 3

Produktif 44 45 45 134

Non produktif 14 13 13 40

Total 58 58 58 174

% Produktif 75.86% 77.59% 77.59% 231.03%

% Non Produktif 24.14% 22.41% 22.41% 68.97%

Kegiatan 
Hari Pengamatan

Jumlah
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4.3  Hasil Diskusi dan Bimbingan Selama Magang/KP dengan 

Pembimbing Lapangan 

Observasi dan wawancara merupakan suatu langkah awal untuk mengetahui 

informasi-informasi yang dibutuhkan. Dimana peneliti dapat mengetahui 

permasalahan yang sedang terjadi dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini peneliti 

hanya ingin mencari nilai dari waktu baku dalam proses pembuatan Roda gigi. Dari 

hasil wawancara tersebut peneliti dapat melanjutkan langkah-langkah selanjutnya 

yang harus dilakukan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam 

pengolahan data untuk menghasilkan waktu baku dari proses pembuatan Roda gigi. 

Adapun beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam pengambilan data –

data tersebut yakni pada sikap kerja para operator terpilih yang menjalankan 

pekerjaanya dimana faktor tersebut dapat mempengaruhi waktu saat bekerja. 

Kemudian faktor keterampilan dari masing-masing operator dalam mengerjakan 

suatu proses pekerjaan yang dihadapinya. Dan terdapat juga faktor- faktor lainnya 

yang bias mempengaruhi setiap kegiatan yang dilakukan oleh operator dalam 

menyelsaikan suatu produk khususnya Roda gigi. 

Setelah melakukan diskusi dan mendapatkan persetujuan dari pihak 

pembimbing lapangan maka selanjutnya dilakukan pengumpulan data yang 

diperlukan untuk pengolahan data selanjutnya. Dengan acuan setelah didapatnya 

waktu baku pada proses pembuatan Roda gigi ini dapat menjadi acuan waktu bagi 

setiap operator dalam membuat produk Roda gigi. 

4.4 Analisa Pemecahan Masalah 

4.4.1 Analisa Proses 

Teknik pengukuran kerja yang digunakan dengan pengukuran waktu 

langsung, pengambilan data sebanyak 16 kali dengan dibagi menjadi 2 subgroup 

yaitu  dengan penelitian mengamati 2 operator pembuatan roda gigi dengan 3 proses 

operasi yaitu pembubutan, Proses Milling, dan proses Spie. Setelah data dikumpulkan 

dilakukan uji keseragaman Pengujian keseragaman data dengan menentukan batas-
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batas kontrol (BKA dan BKB) serta plot data digunakan untuk menentukan apakah 

data yang didapat seragam dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hasil 

pengolahan data waktu siklus operasi 1 (pembubutan) adalah 35,12 menit, pada 

operasi 2 (proses milling) adalah 23,54  menit, dan pada operasi 3 (Proses Spie) 

adalah 3,94 menit. Waktu normal adalah waktu penyelesaian pekerjaan yang 

diselesaikan oleh pekerja dalam kondisi normal atau wajar. Sebelum menghitung 

waktu normal dilakukan penyesuaian  waktu siklus yang didapat tidak wajar. Dimana 

pekerja yang diukur tidak dalam kondisi yang wajar, seperti kondisi yang termotivasi,  

lingkungan tempat kerja, keahlian operator dalam bekerja, bekerja tanpa 

kesungguhan, bekerja sangat cepat seolah–olah diburu waktu.  

Untuk mendapatkan nilai penyesuaian digunakan 2 cara yaitu secara objective 

dan westinghouse. Penilaian westinghouse berdasarkan 4 faktor yaitu skill 

(kemampuan mengikuti cara kerja yang ditetapkan), effort (kesungguhan yang 

ditunjukkan operator ketika bekerja), condition (kondisi lingkungan fisik seperti 

pencahayaan, temperatur, dan kebisingan ruangan), dan consistency (kenyataan 

bahwa setiap hasil pengukuran waktu menunjukkan hasil yang berbeda-beda). Dari ke 

empat faktor yang diamati terhadap ke-3 operasi menunjukan hasil yang relatif sama 

hanya keterampilan sebagai faktor utama dalam menunjang pekerjaan yang berbeda 

dikarena tingkat kesulitan dalam pengoprasian mesin dan tingkat ketelitian. Penilaian 

objective, cara yang memperhatikan 2 faktor yaitu  kecepatan kerja dan tingkat 

kesulitan pekerjaan. Faktor- faktor yang diamati untuk penilaian adalah anggota 

terpakai (jari, pergelangan tangan dan jari, lengan bawah, pergelangan tangan dan 

jari, lengan atas lengan bawah, badan, mengangkat beban dari lantai dengan kaki), 

Pedal kaki (tanpa pedal, satu atau dua pedal dengan sumbu tidak di bawah kaki), 

penggunaan tangan (kedua tangan saling bantu atau bergantian, kedua tangan 

mengerjakan gerakan yang sama), koordinasi mata dengan tangan (sangat sedikit, 

cukup dekat, konstan dan dekat, sangat dekat, lebih kecil dari 0,04 cm), peralatan 

(dapat ditangani dengan mudah, dengan sedikit control, perlu control dan penekanan, 

Perlu penanganan hati–hati, Mudah pecah dan patah), dan berat beban.  
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Selanjutnya dilakukan perhitungan kembali untuk uji kecukupan data untuk 

ketiga proses tersbut dengan N sebesar 32. Maka diperoleh hasil N
’  

untuk proses 

pembubutan sebesar  12,20. Karena N lebih besar dari pada N
’
 maka data yang sudah 

dikumpulkan dinyatakan cukup. Kemudian untuk proses milling diperoleh N’ sebesar 

12,16 dan dinyatakan cukup karena N lebih besar dari pada N’. dan untuk proses 

ketiga yakni proses spie diperoleh N’ sebesar 3,94 yang dinyatakan data cukup.  

Setelah itu dilakukan perhitungan waktu normal untuk penyesuaian objektif  

dan penyesuaian Westinghouse. Berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan, maka 

diperoleh waktu penyesuaian untuk proses pembubutan sebesar 1,43, waktu 

normalnya sebesar 50,22 menit, dan waktu baku sebesar 65,28 menit. Lalu pada 

proses kedua waktu penyesuaian diperoleh sebesar 1,39, untuk waktu normalnya 

sebesar 32,72 menit, dan waktu bakunya diperoleh sebesar 42,53 menit. Kemudian 

untuk proses ketiga yakni proses spie diperoleh waktu penyesuaian sebesar 1,48, 

waktu normalnya sebesar 5,83 menit, dan waktu baku diperoleh sebesar 7,28 menit. 

Dari data-data yang sudah dijabarkan dapat diketahui bahwa waktu baku yang 

dibutuhkan oleh seorang operator dalam proses pembuatan Roda gigi  sebesar 115,09 

menit  perproduk. 
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BAB V 

KESIMPULAN  DAN SARAN 

 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengumpulan hingga pengolahan data yang dilakukan pada 

proses produksi roda gigi ini, maka penulis dapat mengambil kesimpulan Dalam 

melakukan penelitian digunakan suatu metode yaitu stopwatch (time study). 

pengukuran yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap 2 operator 

pembuatan roda gigi selama 3 hari dalam waktu kerja selama 8 jam perhari. 

 Pengukuran waktu pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk menentukan 

lamanya waktu kerja. Metode jam henti merupakan suatu metode dengan pengukuran 

secara langsung meneliti dan mengukur waktu yang diperlukan seorang operator 

dalam menyelesaikan tugasnya dengan bantuan alat stopwatch. Selama dilakukan 

penelitian di PT. Taman Pratama, seorang operator mengerjakan tugasnya dengan 

baik, keterampilan sangat dibutuhkan dalam pengerjaannya. 

Permasalahan yang dialami adalah waktu standar dari seorang operator dalam 

melakukan pekerjaannya terbilang tidak sesuai aturan, mereka lebih bekerja atas 

keinginan mereka sendiri bukan dari prosedur yang ditetapkan. maka diperlukan 

suatu penentuan waktu kerja yang sesuai sehingga dapat mengetahui jumlah produksi 

yang didapat meskipun pada perusahaan ini menggunakan sistem make to order. 

Disamping mengetahui jumlah produksi juga mengetahui performansi kerja 

terhadap lingkungan kerja, karena dalam pembuatan waktu baku ini menghitung juga 

penyesuaian dan kelonggaran. Penyesuaian disini menggunakan dua cara yaitu 

westinghouse dan objective, dalam penyesuaian objective kita melakukan analisis 

terhadap lingkungan kerja sekitar dan organ tubuh yang digunakan, sedangkan 

westinghouse lebih kepada keterampilan, usaha, kondisi kerja. 

Dari perhitungan waktu baku yang didapat pada operasi bubut sebesar 65,28 

menit, untuk operasi milling sebesar 42,53 menit dan operasi spie sebesar  7,28 

menit. dengan total keseluruhan pembuatan roda gigi adalah 115,09 menit 
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5.1 Saran 

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan maka dapat disampaikan beberapa 

saran yang dianggap penting atau bermanfaat bagi perusahaan. Berikut saran – saran 

tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Waktu Baku yang telah peneliti hitung dan telah  diteliti, boleh dijadikan 

referensi terhadap pekerja, jika pekerja tersebut mau meningkatkan 

performansi kerja, sehingga pekerjaan lebih bisa terjadwal. 

2. Usaha para pekerja selalu menurun karena kurangnya motivasi dan aturan 

yang diberlakukan oleh perusahaan, hendaknya perusahaan dapat 

memberikan peraturan yang ketat, agar para pekerja dapat lebih 

termotivasi dalam bekerja. 

3.  Penambahan fasilitas dan prasarana yang dapat menunjang para pekerja 

merasa nyaman dengan lingkungan kerja pada saat bekerja. 

4. Sebaiknya perusahaan mulai menerapkan sistem standar waktu 

penyelsaian pekerjaan untuk menentukan standar output yang mampu 

dihasilkan oleh seorang operator. 

 

. 
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