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 PERHITUNGAN KAPASITAS PRODUKSI BRACKET ENGINE 

MOUNTING SEBAGAI STANDAR PERFORMASI PRODUKSI DI PT. 

BRAJA MUKTI CAKRA DENGAN METODE PERHITUNGAN WAKTU 

BAKU 

Tugas Akhir, Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Industri, Universitas 

Mercubuana, 2016. 

 

 PT. Braja Mukti Cakra sebagai perusahaan manufaktur dalam rangka 

menambah kapasitas melakukan berbagai pengembangan produk, salah satu 

produknya yaitu Bracket Engine Mounting. Seiring berjalannya waktu permintaan 

akan produk Bracket Engine Mounting  ini meningkat. Dengan demikian 

dibutuhkan metode perhitungan untuk mengetahui kapasitas dari proses 

permesinan Bracket Engine Mounting. Penelitian yang dilakukan di perusahaan 

ini didasarkan pada belum adanya standar yang jelas dalam penentuan kapasitas 

produksi. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan pada proses 

permesinan Bracket Engine Mounting pada lini MP-H, data Machining time < 

Handling time, sehingga data  yang digunakan adalah data Handling Time, 

mengingat mesin yang digunakan memiliki fitur APC ( Automatic Pallet Change ). 

Dalam pengolahan data yang diperoleh terdapat faktor-fakotr yang berpengaruh, 

yaitu faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran. Dalam penelitian ini metode 

perhitungan faktor penyesuaian yang digunakan adalah metode penyesuaian 

berdasarkan tingkat kesulitan ( objective ).Dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan diperoleh waktu baku selama 417,355 detik. Sehingga kapasitas 

produksi dalam 1 shift adalah 120 unit. Sedangkan dalam kapasitas produksi 

dalam 1 jam adalah 17 unit. Dari hasil analisa, beberapa improvement yang dapat 

dilakukan agar dapat meningkatkan kapasitas mengurangi waktu handling time 

dengan rekayasa pada proses manual handling.  

Kata Kunci :  Pengembangan produk, Kapasitas Produksi, Sampling Pekerjaan,  

  Handling time, Machining time,Waktu Baku. 
  

ABSTRAK 
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ABSTRACT 

 CAPACITY CALCULATION FOR BRACKET ENGINE 

MOUNTING PRODUCTION PROCESS AS PERFORMANCE STANDARD 

IN PT. BRAJA MUKTI CAKRA WITH STANDARD TIME 

CALCULATION METHODE. 

Tugas Akhir, Fakultas Teknologi Industri, Jurusan Teknik Industri, Universitas 

Mercubuana, 2016. 

 

 PT. Braja Mukti Cakra is the manufacturing company, and in order to 

increase capacity for its production, it developt another product, one of them is 

Bracket Engine Mounting. As time goes by, the demand for the product is 

increase. Therefore this condition need some methode to calculate the capacity of 

Bracket Engine Mounting. This research that has been done, based on the current 

condition that there aren’t specific standard to calculate production capacity. The 

result that the researcher has been achived, from the research that as been done to 

the machining process of Bracket Engine Mounting on MP-H line, shows that 

Machining time < Handling time, therefore handling time data is used to analyze, 

considering that the machine has APC ( Automatic Pallet Change ) feature. On 

process of data processing, the result shows that there are factors that influence, 

those factor are compliance factor and allowance factor. In this research, the 

methode that use to calculate the factor are based on the degree of difficulty 

process (objective). From the result, it shows that the standard time is 417,355 

seconds. Therefore the production capacity on 1 shift period is 120 units. While, 

for producion capacity in 1 hour period is 17 units. From that condition, there are 

some things that can be done to improve the capacity by doing the engineering 

machining process and improve for the manual handling system. 

Keywords :  Product Development, Production Capacity, Work Sampling,  

  Handling time, Machining time, Standard time. 
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1.1  Latar Belakang 

Pada perkembangan industri saat ini, khususnya industri otomotif saat ini 

berkembang amat pesat. Persaingan antara berbagai ATPM (Agen Tunggal 

Pemegang Merk) di Indonesia semakin gencar dilakukan. Persaingan ini tidak 

hanya di bidang teknologi saja melainkan yang paling utama adalah dalam bidang 

harga jual yang dapat ditawarkan oleh tiap ATPM. Kondisi persaingan ini yang 

membuat para ATPM mulai mencari cara agar produk yang mereka jual ini 

memiliki harga saing yang tinggi dengan kompetitor yang lain. Salah satu cara 

yang populer saat ini adalah dengan adanya pembuatan komponen dari unit 

kendaraan yang akan dirakit di Indonesia (lokal). 

PT. Braja Mukti Cakra (PT. BMC) yang berlokasi di Jl. Desa Harapan 

Kita No. 4, Bekasi Utara. Perusahaan ini merupakan perusahaan manufacture 

yang bergerak dalam produksi otomotif di Indonesia khususnya untuk comersial 

car, yaitu memproduksi untuk OEM (Original Equipment Manufacturing) part 

berbagai macam merk (Mitsubishi, Hino, Isuzu, Toyota, Nissan, Dll). 

BAB I 

PENDAHULUAN 
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Salah satu produk yang sudah diproduksi di PT. BMC ini adalah produk 

Bracket Engine Mounting. Dalam rantai bisnis produk Bracket Engine Mounting 

ini, PT. BMC  berperan sebagai produsen tingkat ke-3 dengan konsumen langsung 

diatasnya adalah pihak PT. MRI (Marugo Rubber Indonesia) dan dengan 

konsumen akhirnya adalah PT ADM (Astra Daihatsu Motor). 

Secara garis besar proses machining Bracket Engine Mounting ini melalui 

beberapa tahap, mulai dari proses pembuatan material (casting), painting material 

sampai dengan proses permesinan (machining). Proses machining ini dilakukan 

berdasarkan persyaratan pelanggan yang telah ditetapkan dalam fase 

pengembangan. Namun dalam penelitian ini hanya berfokus pada proses 

machining saja. Proses machining Bracket Engine Mounting ini dilakukan di line 

MP-H dan mesin yang digunakan adalah Doosan VC430. 

Dilihat dari rantai proses tersebut masalah yang muncul adalah penentuan 

kapasitas produksi yang masih berdasarkan pada nilai aktual jumlah proses yang 

didapat tanpa adanya perhitungan dengan acuan yang jelas dan juga terperinci. 

Penelitian ini penting dikarenakan dalam penentuan kapasitas produksi nantinya 

dapat ditentukan dengan metode yang baku dan sudah distandarkan, sehingga 

standar kapasitas yang ditetapkan lebih realistis. 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diperlukan adanya metode dalam 

penentuan kapasitas produksi Bracket Engine Mounting yang saat ini 

penentuannya hanya didasarkan pada hasil keluaran produk pada aktual proses 

dan belum adanya standar metode yang baku dalam penentuan kapasitas produksi. 



3 

 

 

Maka rancangan masalah dalam hal ini adalah : 

1. Bagaimana menentukan waktu baku dalam proses machining Bracket 

Engine Mounting pada lini MP-H 

2. Berapa kapasitas produksi produk Bracket Engine Mounting per satuan 

waktu tertentu pada lini MP-H 

1.3  Batasan Masalah 

Mengingat luas proses produksi yang ada pada PT. BMC, maka dalam hal 

ini penulis melakukan batasan-batasan proses hanya pada bagian proses 

machining (tidak termasuk proses painting) produk Bracket Engine Mounting 

pada lini MP-H. Agar tujuan dari penulisan tugas akhir ini tercapai dengan 

optimal, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Permasalah yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah menentukan 

waktu baku proses machining Bracket Engine Mounting pada lini MP-H di Sub 

Departemen Produksi. 

2. Menentukan kapasitas produksi pada proses machining produk Bracket 

Engine Mounting pada lini MP-H. 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada permasalahan tersebut di atas, penulis dapat 

menyimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Menentukan waktu standar pada proses machining produk Bracket Engine 

Mounting pada lini MP-H. 

2. Mengetahui kapasitas produksi produk Bracket Engine Mounting pada lini 

MP-H. 

1.5  Metode Penelitian 

 Dalam penyelesaiaan tugas kahir ini penulis memilih beberapa metode 

dalam pemecahan masalah, yaitu diantaranya : 

1. Studi Pustaka 

Yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan membaca buku – buku dan 

literlatur – literlatur yang terkait dengan permasalahan, baik yang ada di dalam 

maupun diluar perpustakaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan acuan 

dalam pemecahan masalah. 

2. Penelitian Lapangan 

Yaitu metode untuk mendapatkan data primer dengan cara pengamatan langsung 

pada perusahaan, diantaranya sebagai berikut : 

a) Observasi, yaitu proses pengamatan langsung proses yang ada di lapangan 

dan mencatat informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti 

b) Wawancara, yaitu proses mendapatkan data atau informasi dengan cara 

mewawancarai langsung pihak yang berwenang serta pihak lain yang tidak secara 

langsung terlibat agar mendapatkan informasi tambahan. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

 Penyusunan Laporan ini dilakukan secara sistematis, dengan tujuan agar 

lebih mudah dimengerti dan dipahami pokok permasalahan dan penyelesaian. 

Maka sistematika penyusunannya adalah sebagai berikut: 

BAB   I : PENDAHULUAN 

 Pada bab ini mengemukakan mengenai latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pembatasan masalah, 

metodelogi penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB  II : TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bab ini penulis akan menguraikan konsep-konsep dasar mengenai 

pengertian-pengertian serta pendukung dan rumusan yang digunakan berdasarkan 

teori Seleksi pada pemasok. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam 

penulisan Tugas Akhir ini, setiap langkah disertai penjelasan yang lengkap. 

BAB  IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini mengemukakan seluruh data-data yang didapat dalam perusahaan 

dimana data tersebut berkaitan dengan tujuan penelitian. Data-data dalam 

pengumpulan data tersebut akan diolah dengan dasar teori yang ada, sehingga 

diperoleh suatu pemecahan dari masalah sesuai dengan yang telah dirumuskan. 
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BAB V : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini hasil dari pengolahan data yang telah dilakukan, dianalisa 

untuk memperoleh gambaran tentang apa yang terjadi dan bagaimana solusinya 

dalam memecahkan permasalahgan tersebut. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

 Dan pada akhir penulisan laporan ini penulis memberikan kesimpulan-

kesimpulan berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan serta saran-saran yang 

kiranya berguna bagi perusahaan dalam menjalankann bisnis usahanya. 
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2.1  Pengukuran Waktu Kerja 

Waktu merupakan salah satu aspek atau elemen yang amat penting dalam 

suatu sistem kerja. Peningkatan efisiensi dalam suatu sistem kerja berhubungan 

erat dengan waktu kerja yang digunakan dalam berproduksi. Menurut Sutalaksana, 

dkk. (2006) pengukuran waktu kerja sendiri merupakan suatu usaha untuk 

menentukan lamanya waktu kerja yang dibutuhkan oleh seorang operator (yang 

terlatih) untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang spesifik, pada tingkat 

kecepatan kerja yang normal, serta dalam kondisi lingkungan kerja yang baik.  

Menurut  Z. Sutalaksana,1982,  banyak faktor yang harus diperhatikan 

agar pada akhirnya dapat diperoleh waktu yang pantas untuk pekerjaan yang 

bersangkutan seperti yang berhubungan dengan kondisi kerja, operator, cara 

pengukuran, jumlah pengukuran dan lain-lain. Sebagian dari hal-hal tersebut 

dilakukan sebelum melakukan pengukuran. Untuk mendapatkan hasil yang baik, 

yaitu yang dapat dipertanggung jawabkan maka tidaklah cukup sekedar malakuan 

beberapa kali pengukuran. Adapun langkah-langkah yang perlu diperhatikan 

adalah : 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
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A. Penentuan Tujuan Pengukuran 

 Sebagaimana halnya dengan berbagai kegiatan lain, tujuan melakukan 

kegiatan harus ditetapkan terlebih dahulu. Dalam pengukuran waktu, hal hal 

penting yang harus diketahui dan ditetapkan adalah untuk apa hasil pengukuran 

digunakan, beberapa tingkat ketelitian dan tingkat kenyakinan yang dinginkan 

dari hasil pengukuran tersebut. Misalnya jika waktu baku yang akan 

diperoleh dimaksudkan untuk dipakai sebagai dasar upah peransang, maka 

ketelitian dan keyakinan tentang hasil pengukuran harus tinggi karena 

menyangkut prestasi dan pendapat buruh disamping keuntungan bagi perusahaan 

itu sendiri. Tetapi jika pengukuran dimaksudkan untuk memperkirakan secara 

kasar bilamana pemesan barang dapat kembali untuk mengambil pesanannya, 

maka tingkat ketelitian dan tingkat kenyakinan tidak perlu sebesar yang tadi. 

B. Melakukan penelitian pendahuluan 

Waktu kerja yang pantas hendaknya merupakan waktu kerja yang didapat dari 

kondisi kerja yang baik, dengan kata lain pengukuran waktu sebaiknya dilakukan 

bila kondisi kerja dari pekerjaan yang diukur sudah baik. Waktu yang akhirnya 

diperoleh setelah pengukuran selesai adalah waktu penyelesaian pekerjaan untuk 

sistem kerja yang dijalankan ketika pengukuran berlangsung. Jadi waktu 

penyelesaiannya pun berlaku hanya untuk sistem tersebut. Suatu penyimpangan 

dari padanya dapat memberikan waktu penyelesaian yang jauh berbeda dari yang 

telah ditetapkan berdasarkan pengukuran. Karenanya catatan yang baku tentang 

sistem kerja yang telah dipilih perlu ada dan dipelihara. Walaupun pengukuran 

telah selesai.  
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C. Memilih Operator 

Untuk mendapatkan waktu penyelesaian, maka dengan melihat kemampuan 

pekerja, yang dicari bukanlah pekerja dengan kemampuan tinggi atau rendah. 

Namun yang dibutuhkan adalah pekerja dengan kemampuan normal, karena 

pekerja dengan kemampuan tinggi atau rendah hanya meliputi sebagian kecil saja 

dari seluruh pekerja yang ada. Selain itu juga operator harus dapat diajak bekerja 

sama, hal ini dimaksudkan agar operator dapat mengerti dan menyadari 

sepenuhnya tujuan dari pengukuran ini. 

D. Melatih Operator 

Walapun operator yang baik telah didapat, kadang-kadang masih diperlukan 

adanya latihan bagi operator tersebut terutama bila kondisi dan cara kerja yang 

dipakai tidak sama dengan yang biasa dijalankan operator. 

Hal ini terjadi jika pada saat penelitian pendahuluan kondisi kerja atau cara kerja 

seduah mengalami perubahan. Dalam keadaan ini operator harus dilatih terlebih 

dahulu karena sebelum diukur operator harus sudah terbiasa dengan kondisi dan 

cara kerja yang telah ditetapkan (dan telah dibakukan) itu. Harap diingat bahwa 

yang dicari adalah waktu penyelesaian pekerja yang didapat dari suatu 

penyelesaian wajar dan bukan penyelesaian dari orang yang bekerja kaku dengan 

berbagai kesalahan. 

E. Menguraikan pekerjaan atas elemen pekerjaan 

Menguraikan pekerjaan penting dilakukan dikarenakan yaitu agar memperjelas 

catatan tentang cara kerja yang dibakukan, memungkinkan melakukan 
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penyesuaian bagi setiap elemen karena keterampilan bekerjanya operator belum 

tentu sama untuk semua bagian dari gerakan gerakan kerjanya, memudahkan 

mengamati terjadinya elemen yang tidak baku yang mungkin saja dilakukan 

pekerja, memungkinkan dikembangkannya Data Waktu Standard dipabrik atau 

tempat kerja yang bersangkutan (Torik Husein, Modul Analisa Perancangan 

Kerja). 

F. Menyiapkan alat pengukuran 

Beberapa alat pengukuran yang dapat disiapkan antara lain : 

 Jam henti 

 Lembaran pengamatan 

 Pena atau pensil 

 Papan pengamatan 

Waktu standar dapat digunakan sebagai dasar untuk analisa lainnya. 

Menurut Torik Husen dan Anisa Alatas (2014) proses pengukuran waktu 

dapat dikelompokam menjadi dua kelompok, yaitu : 

1. Pengukuran waktu kerja secara langsung, yaitu pengukuran waktu kerja 

dimana pengamat berada di tempat dimana objek sedang diamati secara langsung. 

Pengamat secara langsung melakukan pengukuran atas waktu kerja yang 

dibutuhkan oleh seorang operator (objek pengamatan) dalam menyelesaikan 

pekerjaanya. 
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Pengukuran secara langsung terdiri dari 2 cara, yaitu : 

a. Dengan metode jam henti (stopwatch) 

b. Dengan metode sampling pekerjaan 

2. Pengukuran waktu secara tidak langsung, yaitu metode pengukuran waktu 

dimana pengukur tidak berada secara langsung di lokasi (objek penelitian). 

Perhitungan waktu kerja dengan membaca tabel waktu yang sudah tersedia dan 

juga telah mengetahui jalannya pekerjaan melalui elemen-elemen pekerjaan atau 

elemen-elemen gerakan. Pengukuran kerja secara tidak langsung dapat dilakukan 

dengan : 

a. Pengukuran dengan menggunakan data waktu baku 

b. Pengukuran dengan menggunakan data waktu gerakan 

1. Pengukuran Waktu dengan Metode Jam Henti (stopwatch) 

 Pengukuran dengan metode jam henti pertama kali diperkenalkan oleh 

Frederick W. Taylor pada abad ke-19. Metode ini sangat cocok untuk 

digunakan pada jenis aktivitas yang singkat dan berulang (repetitive). Dari 

hasil pengamatan ini akan didapatkan waktu standar untuk menyelesaikan satu 

siklus pekerjaan bagi semua pekerja yang akan melakukan pekerjaan yang 

sama. 

2.1.1  Pengukuran Langsung 
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 Aktivitas pengukuran kerja dengan jam henti umumnya diaplikasikan pada 

industri manufakturing yang memiliki karakteristik kerja yang berulang, 

terspesifikasi jelas, dan menghasilkan output yang relatif sama. 

 Pengukuran pendahuluan tahap pertama dilakukan, penguji harus 

melakukan pengujian keseragaman data, menghitung kecukupan data dan bila 

jumlah pengukuran belum mencukupi dilanjutkan dengan pengukuran 

pendahuluan tahap kedua atau sampai jumlah keseluruhan pengukuran 

mencukupi untuk tingkat ketelitian dan keyakinan yang dikehendaki. 

2.2   Pengukuran Waktu Siklus, Normal, dan Baku 

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan elemen-elemen kerja pada 

umumnya sedikit berbeda dari siklus ke siklus kerja sekalipun operator bekerja 

pada kecepatan normal dan seragam, setiap elemen dalam siklus yang berbeda 

tidak selalu bisa diselesaikan dalam waktu yang sama. 

Aktivitas pengukuran kerja pada dasarnya merupakan proses sampling. 

Konsekuensinya adalah semakin besar jumlah siklus kerja diukur maka akan 

semakin mendekati kebenaran akan data waktu yang diperoleh. Konsistensi dari 

hasil pengukuran dan pembacaan waktu merupakan hal yang sangat diperlukan 

dalam proses pengukuran kerja. Semakin kecil variasi data yang ada, jumlah 

pengukuran yang harus dilakukan akan semakin sedikit. 

Jika pengukuran-pengukuran telah selesai, yaitu semua data yang didapat 

memiliki keseragaman yang dikehendaki,   dan   jumlahnya   telah   memenuhi   

tingkat-tingkat   ketelitian   dan   keyakinan yang diinginkan, maka selesailah 

kegiatan pengukuran waktu. Langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut 
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sehingga memberikan waktu baku. Cara untuk mendapatkan waktu baku dari data 

yang terkumpul itu adalah: 

 

1. Hitung Waktu Siklus rata-rata dengan: 

    
∑  

 
 

2. Hitung Waktu Normal dengan: 

          

Dimana   adalah faktor penyesuaian. Faktor ini diperhitungkan jika 

pengukur berpendapat bahwa operator bekerja dengan kecepatan tidak wajar, 

sehingga hasil pengukuran waktu perlu disesuaikan atau dinormalkan dulu untuk 

mendapatkan waktu siklus rata-rata yang wajar, jika pekerja bekerja dengan wajar, 

maka faktor penyesuaian nya p=1, artinya waktu siklus rata- rata sudah normal. 

Jika bekerja nya terlalu lambat, maka untuk menormalkan pengukur harus 

memberi harga p<1, dan sebaliknya p>1 jika dianggap bekerja terlalu cepat. 

3. Hitung Waktu Baku 

 Setelah perhitungan diatas selesai, waktu baku bagi penyelesaian 

pekerjaan kita dapatkan dengan: 

              

Dimana  i  adalah  faktor  kelonggaran  atau  allowance  yang  diberikan  

kepada pekerja  untukmenyelesaikan pekerjaannya disamping waktu normal. 
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4. Pengujian Data 

Harga Rata-Rata 

   
∑  

 
 

Dimana :   ̅ = Rata-rata dari sample 

    = Data yang diambil 

    = Jumlah daya yang diambil 

Standar Deviasi 

  √
∑       

   
 

Batas Kendali Bawah (BKB) :  

BKB        

Batas Kendali Atas (BKA) dengan tingkat keyakinan 99%, maka nilai Z=2,58~3, 

untuk pengujian data didapat : 

BKA        

Data dinyatakan seragam apabila 
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Jika X min > BKB dan X max < BKA, maka data seragam 

Jika X min < BKB dan X max > BKA, maka data tidak seragam 

 

Uji Kecukupan Data: 

    [

 
 √ ∑     ∑    

∑  
]

 

 

Dimana :    = nilai yang diperoleh dari tabel normal 

     = Presentase tingkat ketelitian 

      = Jumlah pengukuran yang diperlukan 

     = Jumlah data pengukuran yang diambil 

   ∑   = Data waktu pengamatan 

Data dapat dikatakan cukup apabila, 

Jika N'<N data pengamtan dinyatakan tidak cukup 

Jika N'>N,data pengamtan dinyatakan cukup 

2.3  Menentukan Faktor Penyesuaian 

Konsep penyesuaian ini dilakukan dikarenakan pada saat pengukuran 

waktu, mungkin saja operator dari pekerjaan melakukan ketidakwajaran. Semisal 

terlalu cepat seolah-olah terburu-buru dalam melakukan pekerjaan, atau operator 

menjumpai beberapa kesulitan saat bekerja seperti keadaan ruangan yang buruk 
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yang dapat mempengaruhi kecepatan kerja. Oleh karena itu, adanya 

ketidakwajaran ini maka pengukur harus mengetahui seberapa jauh hal itu 

berlangsung. 

Biasanya penyesuaian dilambangkan dengan huruf (p). jika operator 

bekerja dengan cepat dari yang biasa maka nilai (p>1). jika lambat dari biasanya 

maka (p<1). dan jika operator bekerja dengan normal maka (p=1). 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat dalam pengkuran, pengalaman 

operator menjadi peranan yang penting, karena semakin berpengalaman operator 

semakin peka inderanya dalam bekerja. Maka untuk memudahkan dalam memilih 

konsep wajar, seorang pengukur dapat mempelajari cara kerja operator yang 

dianggap normal, yaitu : 

a. Jika operator dianggap berpengalaman 

b. Bekerja tanpa usaha yang berlebihan sepanjang hari 

c. Menguasai cara kerja yang ditetapkan 

d. Menunjukan kesungguhan dalam melakukan pekerjaannya. 

Terdapat beberapa metode atau cara dalam penentuan faktor penyesuaian 

diantaranya adalah : 

1.  Cara Persentase 

Cara persentase adalah cara yang merupakan cara yang paling awal 

digunakan dalam melakukan penyesuaian. Disini besarnya faktor penyesuaian 

sepenuhnya ditentukan oleh pengukur melalui pengamatan selama melakukan 
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pengukuran. Jadi sesuai pengukuran dia menentukan harga p yang menurut 

pendapatnya akan menghasilkan waktu normal bila harga ini dikalikan dengan 

waktu siklus. Misalnya di pengukur berpendapat bahwa p = 110%. [Wn = Ws x 

1,1]. 

2.  Cara Shummard 

Cara Shummard memberikan patokan-patokan melalui kelas-kelas 

performance kerja dimana setiap kelas mempunyai nilai sendiri-sendiri. Bila 

performance seorang operator dinilai Excellent maka dia mendapat nilai 80, dan 

karenanya faktor penyesuaiannya adalah p = 80/60= 1,33 [Wn = Ws x p]. 

Tabel 2.1 Tabel Shummard 

Kelas Penyesuaian 

Superfast 100 

Fast+ 95 

Fast 90 

Fast- 85 

Excellent 80 

Good+ 75 

Good 70 

Good- 65 

Normal 60 

Fair+ 55 

Fair 50 

Fair- 45 

Poor 40 

       Sumber : Teknik Tata Cara Kerja, 1979 

3.  Cara Westinghouse 
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FAKTOR KELAS LAMBANG PENYESUAIAN

KETERAMPILAN Superskill A1 +0,15

A2 +0,13

Excellent B1 +0,11

B2 +0,08

Good C1 +0,06

C2 +0,03

Average D 0

Fair E1 -0,05

E2 -0,1

Poor F1 -0,16

F2 -0,22

USAHA Excessive A1 +0,13

A2 +0,12

Excellent B1 +0,10

B2 +0,08

Good C1 +0,05

C2 +0,02

Average D 0

Fair E1 -0,04

E2 -0,08

KONDISI KERJA Ideal A +0,06

Excellent B +0,04

Good C +0,02

Average D 0

Fair E -0,03

Poor F -0,07

KONSISTENSI Perfect A +0,04

Excellenty B +0,03

Good C +0,01

Average D 0

Fair E -0,02

Poor F -0,04

Metode Westinghouse mengarahkan pada penilaian pada 4 faktor yang 

dianggap menentukan kewajaran atau ketidakwajaran dalam bekerja. Keempat 

faktor tersebut dia ntaranya adalah : 

Skill (Keterampilan)  : Kemampuan mengikuti cara kerja yang ditetapkam 

Effort (Usaha)   : Kesungguhan yang ditunjukkan operator ketika 

bekerja. 

Condition (Kondisi Kerja) : Kondisi lingkungan fisik lingkungan (pencahayaan, 

temperature dan kebisingan ruangan). 

Consistency (Konsistensi) : Kenyataan bahwa setiap hasil pengukuran waktu 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda. 

Tabel 

2.2 
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Westinghouse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Teknik Tata Cara Kerja, 1979 

 

4.  Cara Objektif 

 Cara objektif ini memperhatikan dua faktor, yaitu : 

a. Kecepatan kerja yaitu kecepatan dalam melakukan pekerjaan dalam 

pengertian biasa, dimana : 

- Wajar  p = 1 
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- Lambat p < 1 

- Cepat  p > 1 

b. Tingkat kesulitan pekerjaan  

 Untuk kesulitan kerja disediakan sebuah tabel yang menunjukan 

berbagai keadaan kesulitan kerja, seperti seberapa banyak pekerjaan 

tersebut memerlukan banyak anggota badan. Berikut adalah tabel tingkat 

kesulitan dengan cara objektif. 

Tabel 2.3 Tingkat kesulitan dengan cara objektif 

Sumber : Buku Pedoman Praktikum Ergonomi, 2014  

Tabel 2.3 Tingkat kesulitan dengan cara objektif (lanjutan) 

Keadaan Lambang Penyesuaian

Anggota Terpakai

Jari. A 0

Pergelangan tangan dari jari. B 1

Lengan bawah, pergelangan tangan dan jari. C 2

Lengan atas, lengan bawah, dst. D 5

Badan. E 8

Mengangkat beban dari lantai dengan kaki. E2 10

Pedal Kaki

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

Satu atau dua pedal dengan sumbu tidak di bawah kaki. G 5

Penggunaan Tangan

Keadaan tangan saling bantu atau bergantian. H 0

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



21 

 

Sumber : Buku Pedoman Praktikum Ergonomi, 2014 

Jadi jika sebuah pekerjaan memerlukan gerakan lengan bagian atas, siku, 

pergelangan tangan dan jari (C), tidak ada pedal kaki (F), kedua tangan 

bekerja bergantian (H), koordinasi mata dengan tangan sangat dekat (L), 

alat yang dipakai hanya memerlukan sedikit kontrol (O), dan berat benda 

yang ditangani 2,3 kg maka :  

Bagian badan yang dipakai   : C = 2 

Pedal kaki     : F = 0 

Cara menggunakan kekuatan tangan : H = 0 

Koordinasi mata dengan tangan  : L = 7 

Keadaan Lambang Penyesuaian

Koordinasi Mata Dengan Tangan

Sangat sedikit.                                         I 0

Cukup dekat. J 2

Konstan dan dekat. K 4

Sangat dekat. L 7

Lebih kecil dari 0,04 cm. M 10

Peralatan. N 0

Dapat ditangani dengan mudah. O 1

Dengan sedikit kontrol. P 2

Perlu kontrol dan penekanan. Q 3

Perlu penanganan dan hati-hati. R 5

Mudah pecah dan patah.

Berat Beban (kg)      Tangan          Kaki

0,45 B-1           2                   1

0,9 B-2           5                   1

1,35 B-3           6                   1

1,8 B-4         10                   1

2,25 B-5         13                   1

2,7 B-6           5                   3

3,15 B-7           7                   4

3,6 B-8         19                   5

4,05 B-9         20                   6

4,5 B-10         22                   7

4,95 B-11         24                   8

5,4 B-12         25                   9

5,85 B-13         27                 10

6,3 B-14         28                 10
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Peralatan     : O = 1 

Berat      : B-5 = 13 

Jumlah     : 23 

Sehingga p2 = (1+0,23) atau p2 = 1,23 

Faktor penyesuaian dihitung dengan : 

p = p1 x p2 

2.4  Menentukan Kelonggaran (Allowance) 

Kelonggran harus diberikan kepada pekerja untuk menyelesaikan 

pekerjaannya dalam hal ini kelonggaran diberikan terhadap 3 hal, yaitu untuk 

kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa fatique, dan hambatan-hambatan yang 

tidak dapat dihindari. Ketiga hal ini secara nyata dibutuhkan oleh pekerja dan 

selama pengukuran tidak diamati, diukur, dicatat, ataupun dihitung. Oleh karena 

itu dari hasil pengukuran yang telah didapat, maka diperlukan ada tambahan 

kelonggaran kerja. 

1.  Kelonggaran untuk kebutuhan pribadi 

 Yang termasuk kedalam kebutuhan probadi adalah minum untuk 

menghilangkan rasa dahag, buang air kecil, bercakap ke sesama rekan kerja untuk 

menghilangkan rasa tegang dan juga kejenuhan dalam bekerja.  

 Kebutuhan ini terlihat jelas sebagai suatu yang mutlak dan tidak bisa 

dihindari, sebagai contoh tidak mungkin seseorang akan dibiarkan bekerja dalam 

kondisi haus dan juga dalam kondisi menahan buang air kecil atau buang air besar. 
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Kondisi ini jika benar terjadi tentu saja akan mempengaruhi produktivitas pekerja 

secara langsung. 

 Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan adanya kelonggaran untuk 

kebutuhan probadi. Besarnya kelonggaran ini berbeda-beda tergantung dengan 

jenis pekerjaan. Penelitian yang khusus diperlukan unutk menentukan besarnya 

kelonggaran ini secara tepat seperti sampling pekerjaan ataupun secara psikologis. 

Namun berdasarkan penelitian besarnya kelonggaran ini berbeda bagi pekerja 

wanita dan pria. Untuk pekerja pria dengan kondisi kerja normal memerlukan 2%-

2,5% dan wanita 2-5% (presentase dari waktu normal). 

2.  Kelonggaran untuk menghilangkan rasa fatique atau Lelah 

 Rasa lelah dapat tercermin dari menurunnya produktivitas pekerja baik 

secara kuantitas maupun secara kualitas. Oleh karena itu salah satu cara untuk 

menentukan kelonggaran ini adalah dengan melakuakan pengamatan sepanjang 

hari kerja dan mencatat saat-saat dimana hasil produksi menurun. 

3.  Kelonggaran untuk hambatan-hambatan tak terhindarkan 

 Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja tidak akan lepas dari 

hambatan. Ada hambatan yang dapar dihindarkan, seperti mengobrol dengan 

sesama rekan kerja secara berlebihan dan menganggur dengan sengaja dan ada 

pula hambatan yang tidak dapat dihidarkan karena diluar kekuasaan pekerja untuk 

mengendalikannya. Hambatan yang pertama jelas harus dihilangkan karena akan 

menurunkan nilai produktivitas pekerja secara langsung. Sedangkan hambatan 

lain yang tidak dapat dihindari dapat diminimalisir serendah mungkin sehingga 

harus pula diperhitungkan dalam perhitungan waktu baku. 
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 Beberapa contoh hambatan yang tidak dapat dihindarkan pada saat proses 

produksi sedang berlangsung adalah : 

a. Menerima atau meminta petunjuk kepada atasan 

b. Melakuakan penyesuaian mesin 

c. Mengatasi hambatan-hambatan proses seperti penggantian alat potong, 

penggantian coolant,  

d. Mengambil spare part pada gudang 

e. Mesin mati dikarenakan adanya mati listrik. 

 Besarnya kejadian seperti yang disebutkan di atas, akan sangat bervariasi 

tergantung dengan kondisi lingkungan kerja yang ada, misal kondisi mesin, 

prosedur kerja yang ada, kelengkapan alat dan sebagainya.  

 Besarnya nilai kelonggaran yang ada dapat kita lihat dan juga 

perhitungakan dengan mengacu pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.4 Besarnya kelonggaran berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh 
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Sumber : Teknik Tata Cara Kerja, 1979 

 

 

2.5  Kapasitas Produksi 

 Kapasitas produksi dipengaruhi oleh besarnya waktu baku dari suatu 

proses produksi. Kapasitas produksi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal 

dianranya adalah bahan baku, sistem kerja, jumlah mesin, jumlah pekerja, dan 
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alur proses kerja. Penggunaan bahan baku, perlakukan terhadap material dan 

produk jadi maupun setengah jadi sangat berpengaruh terhadap kapasitas produksi 

yang akan dicapai dan juga ditargetkan. Waktu kerja yang digunakan juga akan 

berpengaruh penting dalam mengetahui kapasitas produksi suatu produk, dimana 

waktu kerja yang digunakan adalah 7 jam kerja dan 1 jam istirahat. 

 Perhitungan kapasitas produksi berdasarkan pada perhitungan waktu baku 

(Saeful Anwar, 2012), dapat dihitung dengan rumus : 

    
  

  
 

Dimana, 

    = Kapasitas Produksi 

    = Jumlah jam kerja 

    = Waktu baku 
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 Melalui metode penelitian ini, penelitian yang dilakukan akan lebih 

sistematis dan juga terarah, sehingga akan mempermudah dalam proses penelitian 

itu sendiri. Dengan adanya metode penelitian pemecahan masalah dapat 

terselesaikan melalui hasil analisa dari data-data yang telah diperoleh sehingga 

dapat ditarik kesimpulan. 

3.1  Lokasi dan objek penelitian 

Penilitian dilakukan di PT. Braja Mukti Cakra atau yang lebih dikenal 

dengan PT. BMC. PT. BMC berlokasi di Jl. Desa Harapan Kita No. 4, Harapan 

Jaya, Bekasi Utara PO BOX 17124. Penelitian ini dikhususkan pada lini MP-H 

dengan produk Bracket Engine Mounting. 

3.2  Identifikasi masalah 

Berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan untuk memenuhi target 

produksi yang telah ditentukan, maka untuk itu dalam hal ini dilakukan penentuan 

target produksi berdasarkan pada perhitungan waktu baku. Objek penelitian 

sendiri yaitu menentukan waktu baku proses dan kapasitas produksi pada proses 

produk Bracket Engine Mounting, sehingga dapat 

BAB III 

METODE PENELITIAN 



27 

 

diketahui standar kapasitas produksi dari Bracket Engine Mounting berdasarkan 

pada perhitungan waktu baku. 

3.3  Penelitian pendahuluan 

Pada tahap penelitian pendahuluan ini dilakukan studi lapangan yang 

berguna untuk mengetahui hal-hal yang perlu diamati dan juga masalah yang 

terjadi dalam proses. Dengan melakukan studi lapangan ini diharapkan penulis 

dapat memperoleh data-data awal yang dibutuhkan untuk proses penelitian 

selanjutnya dan juga memperoleh gambaran umum proses serta perusahaan. 

3.4  Studi Pustaka 

 Dalam proses penelitian, studi pustaka merupakan cara untuk memperoleh 

informasi mengenai teori-teori dari objek yang diteliti. Pada proses ini, informasi 

dapat diperoleh melalui membaca, mencatat, dan mempelajari buku-buku 

referensi maupun sumber-sumber lain yang berkaitan dengan objek yang sedang 

diteliti. Informasi yang dicari dapat berupa teori mengenai uji keseragaman data, 

data pengujian kecukupan data, dan juga mengenai waktu baku serta perhitungan 

kapasitas produksi. 

3.5  Pengumpulan data 

 Pada tahapan penelitian ini merupakan langkah awal pengumpulan data. 

Langkah-langkah pengambilan data ini dilakukan antara lain dengan cara : 
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  Proses pengukuran waktu ditujukan untuk mengetahui waktu 

sebenarnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu proses. Terdapat 

beberapa langkah yang harus dilakukan dalam pengukuran waktu antara 

lain : 

a. Tujuan pengukuran waktu 

Setelah pengukuran waktu didapat maka dapat ditentukan waktu baku dari 

proses produksi yang nantinya data waktu tersebut digunakan sebagai 

dasar perhitungan kapasitas produksi dari produk Bracket Engine 

Mounting pada line MP-H pada PT. Braja Mukti Cakra. Dengan tingkat 

ketelitian sebesar 5% dan tingkat keyakinan 95% yang akan digunakan 

dalam penelitian ini. Tingkat ketelitian ini menunjukan penyimpangan 

maksimum hasil pengukuran dari waktu sebenarnya, sedangkan tingkat 

keyakinan menunjukan besarnya keyakinan dari hasil pengukuran yang 

dilakukan tersebut memenuhi tingkat yang ditetapkan. 

b. Alat penelitian yang digunakan 

Perlengakapan peralatan yang digunakan dalam proses penelitian akan 

sangat mendukung kualitas data yang akan diperoleh, dalam penelitian ini 

peralatan yang digunakan anatara lain : 

 

 

3.5.1  Persiapan pengukuran waktu 
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 Alat tulis dan lembar pengamatan 

Alat tulis digunakan untuk mencatat waktu hasil pengamatan dan lembar 

pengamatan digunakan untuk tempat mencatat waktu hasil pengamatan 

 Jam henti (stopwatch) 

Jam henti (stopwatch) digunakan untuk mengukur waktu siklus untuk 

setiap proses pembuatan mulai dari kegiatan loading material, proses 

machining, sampai dengan kegiatan unloading part. Metode ini 

diaplikasikan untuk pekerjaan yang berlangsung singkat dan berulang-

ulang atau repetitive (Cahyo Wibowo, 2014). 

Pengukuran waktu yaitu pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-waktu 

kerja baik setiap elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat-alat 

yang telah disiapkan (sutalaksana, 2005). Hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam proses pengukuran waktu ini antara lain : 

 Operator yang diukur yaitu operator dengan kemampuan normal 

 Menguraikan pekerjaan atas elemen-elemen pekerjaan (jika diperlukan) 

sehingga akan diperoleh waktu baku dari pekerjaan tersebut. 

 

 

 

3.5.2 Melakukan pengukuran waktu 
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3.6  Pengolahan data 

Uji keseragaman data digunakan untuk mengetahui data yang digunakan 

masih dalam batas kontrol. Apabila dalam data tersebut terdapat data yang 

tidak seragam maka data tersebut dapat dikatakan tidak valid dan akan 

ditolak dan dilakukan revisi data. Langkah-langkah dalam pebngujian 

keseragaman data ini antara lain dengan cara : 

a. Mencatat waktu kerja proses Bracket Engine Mounting pada lini MP-

H di PT. Braja Mukti Cakra 

b. Menghtiung rata-rata waktu kerja 

c. Menghitung satndar deviasi dari waktu proses pembuatan Bracket 

Engine Mounting 

d. Menentukan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah 

e. Menguji keseragaman data 

Setelah data yang diperoleh dinyatakan seragam, maka langkah 

selanjutnya adalah dengan melakukan uji kecukupan data 

Uji kecukupan data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang sudah 

dikumpulkan sudah mencukupi atau belum. Setalah data seragam maka 

dilakukan pengujian data dengan menghitung nilai N’ dimana jumlah 

3.6.1 Pengujian keseragaman data 

3.6.2 Menguji kecukupan data 
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pengamatan teoritis yang diperlukan dengan nilai N yaitu jumlah 

pengamatan yang dilakukan kemudian dibandingkan. 

Langkah selanjutnya setelah data yang dikumpulkan sudah seragam dan 

juga dinyatakan cukup, maka perhitungan waktu baku Bracket Engine 

Mounting pada lini MP-H dapat dilakukan. 

Langkah-langkah dalam perhitungan waktu baku adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung waktu siklus rata-rata 

b. Meghitung waktu normal 

Perhitungan waktu normal terlebih dahulu menentukan faktor 

penyesuaian. Penentuan besarnya faktor penyesuaian dengan cara 

Westinghouse 

c. Menghitung waktu baku dengan menambahkan faktor kelonggaran. 

d. Perhitungan kapasitas produksi 

Setelah waktu baku diperoleh, maka dapat dihitung kapasitas produksi 

berdasarkan pada waktu baku yang telah didapat. 

 

 

 

 

3.6.3 Perhitungan waktu baku 



32 

 

3.7  Hasil dan Analisa 

 Setelah waktu baku proses Bracket Engine Mounting pada lini MP-H 

sudah didapatkan, maka selanjutnya adalah analisa apakah kapasitas produksi 

antara hasil perhitungan dengan metode waktu baku terdapat perbedaan dengan 

aktual kapasitas produksi sekarang. 

3.8  Kesimpulan dan Saran 

 Pada bagian diungkapkan secara singkat mengenai hasil dari penelitian 

yang telah dicapai setelah melakukan analisa dan evaluasi dan menarik 

kesimpulan dari hasil analisa tersebut. Sedangakan saran merupakan usulan yang 

diutarakan oleh penulis berupa inputan yang dapat dipertimbangkan oleh 

perusahaan untuk diimplementasikan. 
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Mulai

Observasi Studi Pustaka

Perumusan Masalah :

1. Menghitung waktu baku

2. Menghitung kapasitas sebagai standar 

performasi produksi

Pengumpulan Data :

- Pengukuran waktu

- Pengambilan data penelitian sebanyak 30

Pengolahan Data :

- Pengujian Keseragaman Data

- Pengujian Kecukupan Data

- Perhitungan waktu siklus

- Perhitungan waktu normal dengan 

memasukan penyesuaian

- Perhitungan waktu baku

- Perhitungan kapasitas per shift

- Perhitungan kapasitas per jam

Analisa hasil :

- Kapasitas produksi dengan demand cutomer

Kesimpulan dan Saran

Selesai
 

Gambar 3. 1 Metodologi Penelitian 
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 Pada bab ini akan dibahas data-data yang diperlukan dalam penyelesaian 

penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diambil 

langsung melalui pengamatan di lapangan atau di lini produksi Bracket Engine 

Mounting.  

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

 PT. Braja Mukti Cakra didirikan pada 24 Januari 1986 dan mulai 

beroperasi pada 1987 dengan status penanam modal dalam negeri (PMDN) atas 

prakarsa bersama PT. Bakrie Tosanjaya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pengecoran logam (foundry) yang merupakan anak perusahaan PT. Bakrie & 

Brother, dengan PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebagai agen tunggal 

pemegang merk kendaraan mitsubishi di Indonesia. 

 PT. BMC merupakan perusahaan yang bergerak dibidang machining 

dengan produk utama komponen otomotif yang terdiri dari Brake Drum, Hub, 

Fly Wheel, Pressure Plate,Disc Break, Bracket Engine, Flange Rear dan collar. 

Kerjasama ini mendapat dukungan penuh dari perusahaan PT. BT yang menguasai  

teknologi foundry serta PT. KTB yang memiliki akses terhadap teknologi  

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
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industri komponen otomotif. PT. Braja Mukti Cakra ditargetkan untuk 

menghasilkan produk yang presisi berupa komponen otomotif dengan standar 

kualitas perakitan otomotif di Indonesia. 

 PT. Braja Mukti Cakra dapat mencapai kualitas “Original Equipment 

Manufacturer” (OEM) berkat kerjasama yang baik dalam bentuk panduan teknis  

terpadu. PT. Braja Mukti Cakra dengan PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors 

menghasilkan manajemen produksi berstandar internasional yang menjamin mutu 

kinerja dan produk- produk PT. Braja Mukti Cakra. Kendali Mutu Total (Total 

Quality Control) dan keizen (peningkatan kerja) adalah bagian dari proses 

produksi yang selalu diterapkan secara konsisten. Sistem tersebut menjamin 

kualitas maupun efisiensi dalam proses dalam proses produksi, sehingga 

menghasilkan produk berkualitas OEM yang dapat memenuhi persyaratan 

pelanggan, antara lain memenuhi spesifikasi, dan penyerahan tepat waktu. 

 PT. Braja Mukti cakra juga sangat selektif dalam menetapkan jam kerja 

karyawannya. Tujuan dari ditetapkannya peraturan jam kerja tersebut adalah 

untuk keefektifan dan keefisienan jam kerja sehingga mampu mendongkrak nilai–

nilai produktif tanpa mengabaikan kedisiplinan. 
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  PT. Braja Mukti Cakra merupakan perusahaan yang mempunyai 

lokasi pabrik dan kantor pada satu tempat. Berikut ini alamat perusahaan 

PT. Braja Mukti Cakra: 

Jl. Braja Mukti Cakra No. 3B Kel. Harapan Jaya 

Bekasi Utara 17124 – Jawa Barat – Indonesia 

Telp. 62-21-887-1836 ( Hunting ) 

Fax. 62-21-887-1835 & 62-21-887-8949 

  Perusahaan PT. Braja Mukti Cakra berada dikawasan bekasi utara, 

berikut ini beberapa foto pabrik dan kantor perusahaan 

 

Gambar 4. 1 Gambar PT Braja Mukti Cakra 

 4.1.1 Lokasi Perusahaan 
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 PT. Braja Mukti Cakra memiliki visi dan misi yang ingin dicapai 

perusahaan di masa depan yang mampu menjamin kesinambungan dan 

kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang, untuk kelancaran 

berjalannya suatu perusahaan Visi dan misi merupakan hal yang sangat 

penting. Berikut adalah visi dan misi PT. Braja Mukti  Cakra. 

a. Visi Perusahaan 

TO BE A GLOBAL PARTS MAKER (Diakui dunia sebagai produsen 

komponen). 

b. Misi Perusahaan 

BEING A GOOD PARTNER FOR STAKEHOLDERS WITH EXCELENT 

QSV (QUALITY, SERVICE, VALUE). Menjadi mitra yang baik bagi 

pemangku kepentingan dengan KPN (kualitas, pelayanan dan nilai) yang 

prima.  

Selain memiliki visi dan misi, PT. Braja Mukti Cakra juga 

memiliki nilai – nilai inti (core value) yang harus dijaga dan dijalankan 

perusahaan agar dapat membangun gambaran positif konsumen terhadap 

perusahaan. Adapun nilai – nilai inti perusahaan adalah sebagai berikut: 

a. Pemilahan (Seiri) 

Membedakan antara yang diperlukan dan yang tidak diperlukan serta 

membuang yang tidak diperlukan: “Singkirkan Barang-barang yang tidak 

diperlukan dari tempat kerja”. Memilah–milah semua benda maupun 

peraturan, melakukan pengelompokan, termasuk menyingkirkan semua 

benda yang tidak diperlukan oleh kegiatan produksi maupun administrasi 

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan 
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yang sedang berlangsung. 

b. Penataan (Seiton) 

Menentukan tata letak yang tertata rapi sehingga kita selalu menemukan 

barang yang benda-benda yang diperlukan dengan rapi, sehingga mudah 

ditemukan, mudah dikendalikan, aman dan tersedia dalam jumlah yang 

cukup. 

c. Pembersihan (Seiso) 

Menghilangkan sampah kotoran dan barang asing untuk memperoleh 

tempat kerja yang lebih bersih.  Pembersihan dengan cara inspeksi: 

“Bersihkan segala sesuatu yang ada di tempat kerja”. Menghilangkan 

segala bentuk kotoran yang dapat menghambat segala betuk proses 

produksi maupun administrasi. 

d. Pemantapan (Seiketsu) 

Memelihara barang dengan teratur rapi dan bersih juga dalam aspek 

personal dan kaitannya dengan polusi:”Semua orang memperoleh 

informasi yang dibutuhkannya di tempat kerja, tepat waktu”. Pemantapan 

adalah suatu kegiatan dimana semua kegiatan pemilahan,   penataan dan 

pembersihan terjaga dengan baik sesuai standar yang berlaku. 

e. Pembiasaan (Shitsuke) 

Melakukan sesuatu yang benar sebagai kebiasaan: “Lakukan apa yang 

harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan”. 

Pembiasaan adalah disiplin dalam melakukan pekerjaan secara terus 

menerus sesuai standar. 
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 PT. Braja Mukti Cakra memiliki tata letak pabrik produksi yang 

tersusun dalam satu gedung produksi. Tata letak pabrik produksi dibuat 

guna mencapai pemanfaatan peralatan pabrik yang optimal, penggunaan 

jumlah tenaga kerja yang efektif, kebutuhan persediaan yang rendah, biaya 

produksi minimum, dan investasi modal yang rendah. Tata letak pabrik 

produksi terdiri dari beberapa stasiun kerja (shop). Stasiun kerja pada 

pabrik produksi antara lain Raw Material, Workshop, Painting, Hardening, 

Machine Lathe, Dilling Machine, assembly proses dan finish goods. 

 

Sumber : PT. Braja Mukti Cakra 

Gambar 4. 2 Layout PT. Braja Mukti Cakra 

4.1.3 Tata Letak Pabrik 

4.1.4 Hasil Produksi Perusahaan 
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 PT. Braja Mukti Cakra adalah sebuah industri yang bergerak 

dibidang jasa machining. Berikut adalah nama - nama produk- produk 

dihasilkan oleh PT. Braja Mukti Cakra: Bisa dilihat pada Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Hasil Produksi PT. BMC 

Gambar Nama Produk Fungsi 

 

 

 

 

Brakedrum 

 

 

Berfungsi sebagai alat 

pengereman 

 

 

 

 

       Hubwheel 

 

 

Berfungsi sebagai as roda  

 

  

 

 

 

Flywheel 

 

Berfungsi sebagai 

penghubung dengan plat 

kopling pada saat mesin 

dihidupkan 

 

 

 

 

        Disc brake 

 

 

Berfungsi sebagai alat 

pengereman 
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Tabel 4.1 Hasil Produksi PT. BMC (lanjutan) 

Gambar Nama Produk Fungsi 

 

 

 

  Pressure Plate 

 

Berfungsi sebagai plat 

kopling 

 

   

 

  Manifold Pipe 

Berfungsi sebagai 

sambungan atas mesin 

ke knalpot 

 

 

 

 

  Manifold Front 

 

 

   Manifold Rear 

 

Berfungsi sebagai 

sambungan dari mesin 

ke leher knalpot 

 Sumber : PT. Braja Mukti Cakra 

 PT. Braja Mukti cakra merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang industri komponen otomotif yang menghasilkan produk komponen 

bernilai presisi tinggi dan termasuk perusahaan mass production. PT. 

Braja Mukti Cakra merupakan perantara yang berperan di sektor 

manufaktur otomotif. PT. Braja Mukti Cakra, menganut sistem Fifo dan 

mengoperasikan 44 line produksi yang dipakai dalam rangkaian proses 
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manufaktur sperpat otomotif yang di produksi. 44 line produksi ini 

menghasilkan spesifikasi produk yang berbeda dan berbeda juga raw 

materialnya. Current Product dari PT. Braja Mukti Cakra terdapat 15 jenis 

unit, yaitu Brake Drum, Pressure Plate, Bracket Shock Absorber, Hub 

Wheel, Pulley, Exhaust Manifolt, Rotor Disc, Fly Wheel, Spacer, Collar, 

Bracket Pad, Bracket Helper, Holder Injection Pump, Hook & Hook Cab, 

dan Knuckle. PT. Braja Mukti Cakra  telah membangun jaringan yang 

sangat luas dengan berbagai perusahaan, baik  domestik maupun 

internasional. Perusahaan ini terpercaya karena produknya mempunyai 

presisi yang tinggi, berkualitas, dan standar kualitas Original Equipment 

Manufacturing (OEM). 

 Dalam memasarkan hasil produksinya PT. Braja Mukti Cakra 

sudah memasarkan ke beberapa perusahaan baik domestik dan export. 

Tabel 4.2 merupakan daftar perusuhaan yang telah membangun kerjasama 

sebagai pelanggan dengan PT Braja Mukti Cakra. 

Table 4.2 Konsumen PT. BMC 

       Domestic Area                        Export Area 

1. Mitsubishi (PT. KTB Group)  1. Mitsubishi (MMC & MFTBC Japan) 

2. Hino (PT. HMMI, PT. ATI) 2. Mitsubishi (Philiphine) 

3. Isuzu (PT. IAMI, PT. MII)  3. Hicom (Proton, Sdn. Bhd) - Malaysia  

4. Toyota (PT. EXEDY)  4. Isuzu (IMCT) - Thailand 

5. United Diesel/Nissan (PT. BTJ) 5. Malco (PT. BTJ) - Australia  

6. Astra Otoparts Group (PT. IGP) 6. Isuzu ( IMCT) 

7. Honda Prospect Motor (PT. 

Asama)  

 

8. Yanmar (PT. Yanmar Diesel Ind)  

Sumber : PT. Braja Mukti Cakra 
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 Proses permesinan atau machining yaitu proses mengubah raw 

material / blank casting  menjadi produk jadi dengan ukuran yang telah 

ditetapkan oleh konsumen dengan menggunakan failitas dan jenis mesin 

yang ada. Proses machining ini memiliki berbagai macam jenis proses, 

diantaranya bubut, milling, Bor, grinding, dan lain-lain. Untuk Bracket 

Engine Mounting sendiri fasilitas mesin yang digunakan adalah mesin 

milling karena prosesnya dapat terakomodasi di mesin miiling tersebut. 

 Berikut ini adalah gambaran proses untuk produk Bracket Engine 

Mounting.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Proses Permesinan (Machining) 
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       Sumber : PT. Braja Mukti Cakra 

Gambar 4. 3 Proses Machining Bracket Engine Mounting 

 

Berdasarkan pada gambar 4.3 diatas diketahui bahwa proses 

pembuatan Bracket Engine Mounting melalui beberapa 2 tahapan proses 

jika dilihat dari posisi table jig pada gambar. Proses yang paling dominan 

disini adalah proses milling dan drilling. Produk tersebut diproses pada lini 

MP – H dengan mesin Doosan VC430. Dalam proses permesinan Bracket 

Engine ini dalam satu mesin menggunakan 2 Jig Fixture sehingga 

keluaran barang jadi dalam satu siklus proses adalah 2 unit. 

Proses Bracket ini dimulai dengan proses Face Milling pada jig 

OP1A dan OP1B (Gambar 4.3). Setelah proses pada OP1A dan juga OP1B 

selesai, maka hasil permukaan yang sudah diproses tadi digunakan sebagai 

acuan proses pada jig OP2A dan OP2B. Pada proses OP2A dan OP2B 

proses permesinan yang dilakukan adalah proses face milling, drilling, dan 

threding. Setelah proses permesinan yang dilakukan di dalam mesin 

selesai proses selanjutnya adalah deburing atau menghilangkan sisi-sisi 

yang tajam sebagai akibat dari proses permesinan. 

4.2 Pengumpulan Data 

 Pada proses pengumpulan data dengan metode obeservasi, beberapa 

elemen data yang diperlukan adalah sebagai berikut : 

1. Aktivitas kerja yang dilakukan oleh operator 
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2. Fasilitas dan tata letak fasilitas yang ada pada lini produksi 

3. Waktu siklus proses permesinan Bracket Engine Mounting 

4. Jumlah tenaga kerja yang ada pada proses permesinan Bracket 

Engine  Mounting. 

 Pengamatan waktu siklus dilakukan dimulai dari kegiatan loading 

material oleh operator pada kedua jig fixture yang ada pada mesin. 

Kemudian menekan tombol start, dan proses permesinan dengan metode 

CNC dimulai sampai dengan proses permesinan selesai. Kemudian proses 

selanjutnya adalah proses unloading material, proses deburing, pengolesan 

anti rust sampai dengan proses pengepakan. Pengukuran ini dilakukan 

dengan pengamatan langsung dan waktu direkam menggunakan stopwatch. 

 Dalam proses pengukuran waktu ini dibagi kedalam 2 kategori 

pengukuran, yaitu : 

1. Handling Time  : Di dalam handling time ini terdapat 

beberapa aktivitas diantaranya adalah membuka pintu mesin, 

pembersihan jig fixture, proses unclamp, pemindahan part, 

pembersihan part, pemasangan part WIP, pemasangan material 

pada jig fixture, proses clamping, menutup pintu, menekan tombol 

start, deburing, pengecekan, anti rusting, penempatan part pada 

palet. 

4.2.1 Pengukuran Waktu 
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2. Machining Time  : proses permesinan CNC yang berlangsung 

di dalam mesin CNC. 

 Dalam proses permesinan pada produk Bracket Engine Mounting 

ini mesin yang digunakan adalah mesin Doosan VC 430 dengan tipe meja 

mesin APC (Automatic Pallet Change). Mesin dengan fitur APC ini 

memiliki dua meja yang dapat berotasi. Dalam proses operasi permesinan 

dengan menggunakan fitur ini dapat mengurangi atau menghilangkan 

handling time, hal ini dikarenakan pada saat proses permesinan dilakukan 

pada meja mesin 1, maka di saat yang bersamaan pula persiapan untuk 

proses permesinan pada meja mesin 2 dapat dipersiapkan, sehingga pada 

saat proses permesinan pada meja 1 telah selesai, meja mesin 2 langsung 

berotasi dan memulai proses permesinan tanpa harus menunggu 

dipersiapkan lagi. Namun yang perlu diperhatikan dalam penggunaan fitur 

ini adalah Machining time > Handling time. Jika kondisi disamping 

tercapai maka, proses handling time seolah-olah dihilangkan dan acuan 

perhitungan dan juga sebagai data observasi dapat menggunakan 

machining time saja. Namun apabila kondisi sebaliknya Machining time < 

Handling time maka yang digunakan sebagai data observasi adalah data 

handling time saja. 

 Dari data hasil pengamatan lapangan diketahui bahwa  

Machining  time : 04 menit 56 detik 

Handling time  : 05 menit 5 detik 
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Jika dilihat kondisi diatas adalah Machining time < Handling time. Oleh 

karena kondisi handling time lebih besar dibandingkan dengan machining 

time, maka data yang digunakan untuk obervasi adalah data handling time 

saja, mengingat adanya fitur dari APC pada mesin proses.  

Berikut ini adalah hasil pengamatan untuk proses permesinan 

Bracket Engine Mounting. 

Tabel 4.3 Data Pengamatan Handling Time Operator 

 

Pengamatan waktu siklus dilakukan sebanyak 30 kali agar memperoleh 

data yang akurat dengan menggunakan stopwatch. 

 Setelah Handling time diperoleh maka langkah selanjutnya adalah 

menguji data tersebut. Dalam hal ini proses pengujian data tersebut 

meliputi uji keseragaman data, uji kecukupan data, setelah itu dilakukan 

4.2.2 Pengolahan Data 
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perhitungan waktu baku dengan memasukan beberapa faktor diantaranya 

adalah faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran. 

A.  Uji Keseragaman Data 

 Setelah proses pengumpulan data handling time selesai, langkah 

selanjutnya adalah menguji keseragaman data yang telah diperoleh dari 

hasil pengamatan. Sehingga dapat dihitung rata-rata handling time yang 

didapat adalah : 

  ̅   
∑  

 
            ̅   

    

 
               ̅        

Nilai standard deviasi dari pengamatan di atas adalah : 

  √
∑       

   
                 √

      

    
      

Setelah nilai standard deviasi didapatkan langkah selanjutnya 

adalah menentukan nilai Batas Kontrol Atas dan juga nilai Batas Kontrol 

Bawah. Nilai ini ditentukan berdasarkan tingkat keyakinan dan tingkat 

ketelitian dimana tingkat keyakinan adalah z yang merupakan koefisien 

pada distribusi normal sesuai dengan tingkat keyakinan dan tingkat 

ketelitian dengan nilai s sebagai koefisien tingkat ketelitian. 

Keseragaman data diatas dapat dilihat dengan tingkat ketelitian 5% 

dan tingkat keyakinan 95%. Pengaruh tingkat ketelitian dan keyakinan 

terhadap jumlah pengukuran yang diperlukan dapat dipelajari secara 

statistik. Tetapi secara intuitif hal ini dapat ditentukan bahwa semakin 
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tinggi tingkat ketelitian dan semakin besar tingkat keyakinan, semakin 

banyak pengukuran yang diperlukan. 

 Tingkat ketelitian menunjukkan penyimpangan maksimum hasil 

pengukuran dari waktu penyelesaian sebenarnya. Sedangkan Tingkat 

keyakinan menunjukkan seberapa besar keyakinan si pengukur bahwa 

hasil yang diperoleh memenuhi syarat ketelitian tadi. Keduanya 

dinyatakan dalam persen. Dalam penelitian ini untuk tingkat ketelitian 5% 

dan tingkat keyakinan 95% didapatkan harga : 

Tingkat keyakinan = 95%  z = 2 

Tingkat ketelitian = 5%  s = 0,05 

 Kemudian untuk mencari nilai BKA dan BKB dapat digunakan 

rumus sebagai berikut. 

      ̅                                       

      ̅                                       
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Gambar 4. 4 Grafik BKA dan BKB 

Jika dilihat dari hasil grafik BKA dan BKB pada Gambar 4.4 maka semua 

data masuk dalam Batas Kontrol Atas dan juga Batas Kontrol Bawah 

sehingga data tersebut dinyatakan seragam. 

B.  Uji Kecukupan Data 

 Setelah data dinyatakan seragam maka langkah selanjutnya adalah 

menguji kecukupan data. Uji kecukupan data digunakan untuk 

menentukan bahwa jumlah sampel data yang diambil telah cukup untuk 

proses pengolahan data pada proses selanjutnya. Dalam pengujian data ini 

tingkat keyakina  yang digunakan adalah 95% (z = 2) dan tingkat ketelitian 

5% (s = 0,05). Untuk uji kecukupan data ini dapat dihitung dengan 

persamaan berikut ini. 

    [

 
 √ ∑     ∑    

∑  
]

 

 

    [

 
    √                  

    
]

 

      

Dari hasil perhitungan diatas maka didapat hasil nilai N > N’ (30>0,18), 

Dengan kata lain hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa jumlah data 

pengamatan yang diambil lebih besar dari jumlah data minimal yang 
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seharusnya diambil, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah data 

pengamatan yang telah diambil cukup (Cahyo Wibowo, 2014). 

 

 

 

C.  Menghitung Waktu Siklus, Waktu Baku dan Waktu Normal 

 Apabila proses pengujian kecukupan dan keseragaman data telah 

dilakukan maka langkah selanjutnya adalah menentukan waktu standard 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

a. Menghitung Waktu Siklus 

Tabel 4.4 Data Pengamatan 
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∑  

 
 

    

  
       

Waktu siklus rata-rata untuk proses handling time Bracket Engine 

Mounting yaitu 302,3 detik. 

 

 

b. Menghitung Waktu Normal 

 Dalam perhitungan waktu normal ini harus memasukan nilai atau 

angka penyesuaian yang telah ditetapkan. Dalam hal ini penilaian faktor 

penyesuaian ini didasarkan pada tingkat kesulitan proses produksi Bracket 

Engine Mounting. Sehingga dapat dilihat pada tabel 4.5 mengenai faktor 

penyesuaian berdasarkan tingkat kesulitan 

Tabel 4.5 Faktor Penyesuaian Bedasarkan Tingkat Kesulitan 
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Jadi               sehingga waktu normalnya ( Wn ), yaitu 

        

                                           

c. Menentukan Waktu Baku 

 Sebelum melakukan perhitungan waktu baku terlebih dahulu harus 

mengetahui jumlah kelonggaran yang diberikan pada pekerjaan. Nilai 

kelonggaran tersebut ditentukan berdasarkan pada kondisi kerja di 

lapangan dan kemudian dibandingkan dengan nilai pada tabel referensi 

faktor kelonggaran. Kelonggaran diberikan untuk 3 hal yaitu kebutuhan 
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pribadi,menghilangkan rasa fatique,dan hambatan-hambatan yang tidak 

dapat dihindarkan ,berikut adalah uaraian masing dari ketiga hal diatas : 

 Kelonggaran untuk kebutuhan pribadi 

 Kelonggaran untuk menghilangkan rasa fatique 

 Kelinggaran untuk hambatan yang tak terhindarkan 

Berikut ini adalah tabel 4.6 mengenai faktor kelonggaran pada proses 

Bracket Engine Mounting. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.6 Tabel Kelonggaran 
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Setelah faktor kelonggaran didapat, yaitu 17%, maka untuk menentukan 

waktu baku diperoleh sebagai berikut : 

              

                 

                  

4.3 Kapasitas Produksi 

 Kapasitas seorang operator dalam melakukan proses produksi dengan 

waktu baku ( Wb ) 417,36 detik dalam satu kali proses permesinan dengan waktu 

kerja 1 shift adalah 7 jam (25200 detik). Pada proses permesinan Bracket Engine 



56 

 

Mounting dalam satu kali proses akan menghasilkan 2 produk jadi, maka 

kapasitas maksimum yang akan dihasilkan dari proses permesinan adalah 

    
  

  
 

    
     

      
               

Dikarenakan dalam satu kali proses permesinan menghasilkan 2 produk jadi maka, 

total kapasitas produksi yang dihasilkan dalam satu shift = 2 x 60 unit = 120 unit. 

Dan jika dilihat kapasitas perjamnya, yaitu  

      (
    

      
)                  
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5.1 Hasil 

 Berdasarkan pada hasil perhitungan waktu baku untuk menyelesaikan 

proses produksi Bracket Engine Mounting yaitu selama               dalam 

satu kali proses produksi. Sehingga kapasitas produksi yang dihasilkan dalam satu 

shift adalah sebesar 60 unit. Namun dalam satu kali proses permesinan jumlah 

produk jadi yang dihasilkan adalah 2 unit, maka kapasitas yang dihasilkan adalah 

120 unit/shift. Berdasarkan pada data ini juga di dapat data kapasitas per jam, 

yaitu sebesar 17 unit. Data kapasitas unit/jam ini dapat digunakan sebagai 

standard untuk pencapaian operator produksi yang nantinya akan dicatat pada 

papan PAB (Product Actual Balance) yang memang sudah dipersyaratkan ada 

pada setiap lini produksi. 

5.2 Analisa 

 Jika dilihat dari dari data kapasitas per shift yang dihasilkan oleh proses 

permesinan Bracket Engine Mounting, yaitu sebesar 120 unit/shift, maka dalam 

kapasitas dalam satu bulan dengan kondisi jam kerja yang diterapkan adalah 2 

shift, maka kapasitas dalam satu bulan adalah  

BAB V 

ANALISA HASIL 
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Kapasitas (bulan)=2× 120×21(hari)=5040 unit 

 Jika dilihat dari kapasitas per bulannya yang mencapai 5040 unit/bulan 

untuk memenuhi permintaan pelanggan pada fase pengembangan produk masih 

dapat terpenuhi, yaitu sebanyak 3000 - 4000 unit perbulan. Namun apabila sudah 

masuk dalam fase Pre-production sampai dengan mass production dengan 

ramalan pemintaan pelanggan yang dapat mencapai 14000 dalam satu bulan, 

maka diperlukan beberapa langkah persiapan agar permintaan pelanggan dapat 

terpenuhi. Beberapa langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Persiapan untuk penambahan kapasitas proses permesinan pada mesin lain 

untuk proses produksi Bracket Engine Mounting dengan target output/jam 

pada masing-masing lini minimal sama dengan kondisi lini sekarang, yaitu 

17 unit/jam. 

2. Perbaikan dalam sistem handling manual pada proses pemasangan benda 

kerja pada jig fixture menjadi sistem clamping hydraulic sehingga 

diharapakan dapat tercipta kondisi Machining time > Handling time. 

3. Rekayasa Engineering pada proses permesinan untuk mengurangi cycle 

time proses permesianan. 

4. Mengurangi reject rasio material yang tinggi selama fase pengembangan 

sehingga tidak akan menjadi hambatan pada saat memasuki fase mass 

production. 

5. Dibuatkan jadwal preventive maintenance untuk mencegah dan 

meminimalisir adanya downtime akibat kerusakan mesin. 
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6.1 Kesimpulan 

 Dari hasil pengamatan yang didapat dari pengolahan data dan analisa 

terhadap permasalahan yang timbul maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Waktu baku dari proses produksi Bracket Engine Mounting di line MP-H 

( Wb ) = 417,355 detik. Waktu baku ini diperoleh dari hasil pengolahan 

data yang diambil dengan menggunakan metode jam henti atau stopwatch, 

perhitungan waktu baku didasarkan pada handling time.  Data handling 

time ini diolah sehingga data dapat dinyatakan seragam dan juga cukup 

sehingga diperoleh waktu standar 302.3 detik, kemudian waktu standar ini 

ditambahkan dengan faktor penyesuaian, sehingga didapatkan waktu 

normal 356, 714 detik. Dari data waktu normal ini dimasukan faktor 

kelonggaran dan didapat waktu baku  

2. Kapasitas dari proses produksi Bracket Engine Mounting  pada line MP-H 

adalah 120 unit/shift. Sedangkan kapasitas  per jamnya adalah 17 unit.

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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6.2 Saran 

Dari hasil pengamatan, analisa dan perhitungan yang diperoleh, maka saran-saran 

yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut : 

1. Metode perhitungan waktu baku ini dapat diterapkan pada semua produk 

yang ada di PT. BMC, mengingat perhitungan saat ini masih berdasarkan 

pada data cycle time dibagi dengan jumlah jam kerja per shift tanpa 

mempertimbangkan adanya faktor penyesuaian dan juga kelonggaran 

dalam proses produksi. 

2. Sosialisasi terhadap hasil perhitungan waktu baku dan kapasitas produksi 

terutama pada tiap operator. 

3. Pelatihan pada tiap-tiap operator pada fase pegembangan amat diperlukan 

agar tidak menjadi hambatan pada saat memasuki fase mass production. 

4. Adanya keterbukaan dari bagian Engineering Development pada tiap 

bagian pada saat pengamatan dan perhitungan waktu baku ini, agar tidak 

ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.                                   
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LAMPIRAN 

Data Pengamatan Awal 

 

 

 

 

 

 

No. No. Activity Start (A) End (B) Time (A-B)

1 1 Door Open 12:10 12:05 0:05

2 2 Cleaning 12:05 11:57 0:08

3 3 Unclamp 11:57 11:12 0:45

4 4 Remove part + cleaning + loading wip part Op2 11:12 10:31 0:41

5 5 Loading Raw material (Positioning + Clamping) 10:31 9:05 1:26

6 6 Door Close + Press start button 9:05 9:02 0:03

7 7 Deburing 9:02 8:16 0:46

8 8 Inspection jig check 8:16 8:02 0:14

9 9 Anti Rusting 8:02 7:32 0:30

10 10 Palleting 7:31 7:13 0:18

4:56

Loading and Unloading Activity Bracket Engine Marugo

Total

Nama Produk : Bracket Engine Mounting

Line Proses / Mesin Proses : MP - H / Doosan VC430

Operator / Jenis Kelamin : Inggit Prasetya /  Laki-laki

Tanggal : 18 Mei 2016

Nama perusahaan : PT. Braja Mukti Cakra

Satuan : Detik

X1 X2 X3 X4 X5

298 305 309 305 303

302 301 307 305 297

299 302 306 307 301

296 298 301 298 299

302 304 301 302 306

303 301 305 303 304 303,2

1814k=6

Lembar Pengamatan Proses Bracket Engine Mounting

2

3

4

5

6

304

302,4

303

298,4

303

Rata-rataSub Grup (k)

1

Jumlah



Pengolahan Data 

 

 

 

 

 

 

 

No. Data (Xj) X^2 ( Xj - Xrata2 ) ( Xj - Xrata2 )^2 BKA BKB

1 298 88804 4,33 18,78 310,005 294,662

2 305 93025 -2,67 7,11 310,005 294,662

3 309 95481 -6,67 44,44 310,005 294,662

4 305 93025 -2,67 7,11 310,005 294,662

5 303 91809 -0,67 0,44 310,005 294,662

6 302 91204 0,33 0,11 310,005 294,662

7 301 90601 1,33 1,78 310,005 294,662

8 307 94249 -4,67 21,78 310,005 294,662

9 305 93025 -2,67 7,11 310,005 294,662

10 297 88209 5,33 28,44 310,005 294,662

11 299 89401 3,33 11,11 310,005 294,662

12 302 91204 0,33 0,11 310,005 294,662

13 306 93636 -3,67 13,44 310,005 294,662

14 307 94249 -4,67 21,78 310,005 294,662

15 301 90601 1,33 1,78 310,005 294,662

16 296 87616 6,33 40,11 310,005 294,662

17 298 88804 4,33 18,78 310,005 294,662

18 301 90601 1,33 1,78 310,005 294,662

19 298 88804 4,33 18,78 310,005 294,662

20 299 89401 3,33 11,11 310,005 294,662

21 302 91204 0,33 0,11 310,005 294,662

22 304 92416 -1,67 2,78 310,005 294,662

23 301 90601 1,33 1,78 310,005 294,662

24 302 91204 0,33 0,11 310,005 294,662

25 306 93636 -3,67 13,44 310,005 294,662

26 303 91809 -0,67 0,44 310,005 294,662

27 301 90601 1,33 1,78 310,005 294,662

28 305 93025 -2,67 7,11 310,005 294,662

29 303 91809 -0,67 0,44 310,005 294,662

30 304 92416 -1,67 2,78 310,005 294,662

Sum 9070 2742470 306,67

X rata2 302,33

Simp. Baku 3,25

BKA 308,84

BKB 295,83

N' 0,18



Grafik Control Chart 

 

Tabelt Nilai Tingkat Keyakinan 

 

Sumber : Probabilitas dan Statistik Edisi 2 
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