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Modul 1 

Peta – Peta Kerja 

(Work Chart) 

 

1.1 Pengertian Peta – Peta Kerja 

Peta – peta kerja merupakan suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara 

sistematis dan jelas (Sutalaksana,2006).  

Peta – peta kerja atau disebut peta proses (process chart) merupakan alat komunikasi 

yang sistematis dan logis guna menganalisa proses kerja dari tahap awal sampai akhir 

(Wignjosoebroto, 1992). 

Peta kerja yang dipelajari dengan seksama, maka pekerjaan dalam usaha memperbaiki 

metode kerja dari suatu proses produksi akan lebih mudah dilaksanakan. Perbaikan yang 

mungkin dilakukan antara lain: Menghilangkan operasi-operasi yang tidak perlu, 

menggabungkan suatu operasi dengan operasi lainnya, menemukan suatu urutan kerja atau 

proses produksi yang lebih baik, menentukan mesin yang lebih ekonomis dan menghilangkan 

waktu menunggu. 

 

1.2 Lambang – lambang yang digunakan 

Peta – peta kerja yang ada sekarang ini dikembangkan oleh F.B Gilberth. F.B Gilberth 

pada saat itu mengusulkan 40 buah lambang yang bisa dipakai. Pada tahun berikutnya jumlah 

lambang tersebut disederhanakan menjadi 4 macam saja. Namun, pada tahun 1947 American 

Society of Mechanical Engineers (ASME) membuat standar lambang – lambang yang terdiri 

atas 5 macam lambang yang juga merupakan modifikasi dari lambang – lambang yang 

dikembangkan oleh Gilbreth. Berikut adalah lambang – lambangnya (Sutalaksana,2006): 

Lambang Arti 

 
Operasi 

 
Pemeriksaan 

 
Transportasi 



 
Menunggu 

 
Penyimpanan 

 
Aktivitas Gabungan 

 

1.3. Macam – Macam Peta Kerja 

Pada dasarnya peta - peta bisa dibagi dalam dua kelompok besar berdasarkan 

kegiatannya, yaitu peta – peta kerja yang digunakan untuk menganalisis kegiatan kerja 

keseluruhan dan peta – peta kerja yang digunakan untuk menganalisis kegiatan kerja 

setempat. Disebut keseluruhan bila melibatkan sebagian besar atau semua sistem kerja yang 

diperlukan untuk membuat produk yang bersangkutan. Sementara yang dimaksud dengan 

kegiatan kerja setempat, apabila hal itu hanya menyangkut satu sistem kerja saja yang 

biasanya melibatkan orang dan fasilitas dalam jumlah terbatas (Sutalaksana,2006). 

1.3.1 Peta kerja keseluruhan 

Disebut keseluruhan bila melibatkan sebagian besar atau semua sistem kerja yang 

diperlukan untuk membuat produk yang bersangkutan. Peta kerja keseluruhan terbagi 

menjadi 4 macam peta, yaitu (Sutalaksana,2006): 

a. Peta Proses Operasi (Operation Process Chart) 

Peta proses operasi menggambarkan langkah – langkah operasi dan pemeriksaan yang 

dialami bahan mulai urutan awal sampai menjadi produk jadi utuh maupun  setengah 

jadi. Peta ini memuat informasi – informasi yang diperlukan untuk analisis lebih 

lanjut seperti waktu yang dihabiskan, material yang digunakan, dan tempat atau alat 

atau mesin yang dipakai. Pada akhir keseluruhan proses dinyatakan keberadaan 

penyimpanan.Peta proses operasi bermanfaat untuk: 

 Bisa mengetahui kebutuhan akan mesin dan penganggarannya 

 Bisa memperkirakan kebutuhan akan bahan baku 

 Sebagai alat untuk menentukan tata letak pabrik 

 Sebagai alat untuk melakukan perbaikan cara kerja yang sedang dipakai 

 Sebagai alat untuk pelatihan kerja 

 

 



b. Peta Aliran Proses (Flow Process Chart) 

Peta ini merupakan suatu diagram yang menunjukkan urutan – urutan dari operasi, 

pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama satu 

proses atau prosedur berlangsung. Peta ini memuat informasi – informasi yang 

diperlukan untuk analisis lebih lanjut seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak 

perpindahan yang terjadi. Peta ini terdapat 3 tipe, yaitu peta aliran proses tipe bahan, 

peta aliran proses tipe kertas, dan peta aliran proses tipe orang. Kegunaan dari peta ini 

adalah: 

 Bisa digunakan untuk mengetahui aliran bahan, aktivitas orang atau kertas dari 

awal masuk sampai aktivitas selesai 

 Dapat memberikan informasi mengenai waktu penyelesaian suatu proses 

 Bisa digunakan untuk mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan, orang 

atau kertas selama proses berlangsung 

 Sebagai alat untuk melakukan perbaikan – perbaikan proses atau metode kerja 

 Dapat digunakan untuk menghilangkan ongkos – ongkos yang tersembunyi 

c. Peta Proses Kelompok Kerja (Gang Process Chart) 

John A. Adridge adalah orang yang pertama kali memperkenalkan dan 

mengembangkan peta ini. Peta ini merupakan kumpulan dari beberapa peta aliran 

proses dimana tiap peta aliran proses tersebut menunjukan satu seri kerja dari dari 

seorang operator. Tujuan utama yang harus dianalisis dari peta ini adalah 

meminimumkan waktu menunggu (delay). 

d. Diagram Alir (Flow Diagram) 

Diagram alir merupakan suatu gambaran menurut skala, dari susunan lantai dan 

gedung yang menunjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi dalam peta aliran 

proses. Kegunaan peta ini adalah lebih memperjelas suatu peta aliran proses, apalagi 

jika arah aliran merupakan faktor yang penting dan menolong dalam perbaikan tata 

letak tempat kerja.  

1.3.2 Peta kerja setempat  

 Peta kerja setempat apabila hal itu hanya menyangkut satu sistem kerja saja yang 

biasanya melibatkan orang dan fasilitas dalam jumlah terbatas. Peta kerja setempat terbagi 

menjadi 2 macam peta, yaitu (Sutalaksana,2006): 

 

 



a. Peta Pekerja dan Mesin (Man and Machine Process Chart) 

Peta pekerja dan mesin akan menggambarkan koordinasi atau hubungan antara waktu 

bekerja dan menganggur dari kombinasi siklus kerja operator/pekerja dan mesin 

(Wignjosoebroto, 1992). Informasi paling penting yang diperoleh melalui peta pekerja 

– mesin ialah hubungan yang jelas antara waktu kerja operator dan waktu operator 

mesin yang ditanganinya. Dengan informasi ini dimilikilah data yang memadai untuk 

melakukan penyelidikan, penganalisisan, dan perbaikan suatu kegiatan kerja, 

sehingga efektivitas penggunaan pekerja dan atau mesin bisa ditingkatkan. 

Peningkatan efektivitas penggunaan dan perbaikan keseimbangan kerja dapat 

dilakukan dengan cara: 

 Mengubah tata letak tempat kerja 

 Mengatur kembali gerakan – gerakan kerja 

 Merancang kembali mesin dan peralatan 

 Menambah pekerja bagi sebuah mesin atau sebaliknya 

Berikut ini adalah lambang – lambang yang digunakan dalam pembuatan peta pekerja 

dan mesin: 

Lambang Arti 

 

 
Kerja Kombinasi 

 
Kerja Independen 

 
Waktu Menganggur 

b. Peta Tangan Kiri dan Kanan (Left and Right Hand Chart) 

Peta tangan kanan dan tangan kiri merupakan suatu alat dari studi gerakan untuk 

menentukan gerakan – gerakan yang efisien, yaitu gerakan – gerakan yang memang 

diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Peta tangan kanan dan tangan kiri 

memiliki kegunaan khusus yaitu: 

 Menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan 

 Menghilangkan atau mengurangi gerakan – gerakan yang tidak efisien 

 Sebagai alat untuk menganalisis tata letak sistem kerja 

 Sebagai alat untuk melatih pekerja yang baru, dengan cara kerja yang ideal 

 



PETA PROSES OPERASI

NAMA OBYEK : Tempat Tisu Oval

NOMOR PETA : 1

DIPETAKAN OLEH : 

TANGGAL DIPETAKAN : 

(23 x 14 cm)

Papan Alas

(22 x 13 cm)

1 Unit

O - 1O - 4O – 8

O – 2

I - 1

Mengukur

(Penggaris)

Memotong

(Jigsaw)

Menghaluskan

(Amplas)

O – 9

I - 6

O – 13

I - 9

O – 5

I - 3

(23 x 10 cm)

Papan Depan Belakang

(22 x 9 cm)

2 Unit

Mengukur

(Penggaris)

Memotong

(Jigsaw)

Menghaluskan

(Amplas)

(15 x 11 cm)

Papan Samping

(14 x 10 cm)

2 Unit

Paku 

(4 Unit)

Merakit

(Palu)

Mengukur

(Penggaris)

Memotong

(Jigsaw)

Menghaluskan

(Amplas)

Paku 

(4 Unit)

O - 15 O - 12 Mengukur

(Penggaris)

Memotong

(Jigsaw)

Menghaluskan

(Amplas)

Mengukur

(Penggaris)

Menghaluskan

(Amplas)

Memotong

(Jigsaw)

O – 16

I - 11

(23 x 14 cm)

Tutup Tisu

(22 x 13)

1 Unit

(23 x 3 cm)

Penahan Tutup Tisu

(22 x 2 cm)

2 Unit

Paku 

(4 Unit)

Merakit

(Palu)

Mengecat

(Kuas)

Cat Biru

RINGKASAN

KEGIATAN

OPERASI

INSPEKSI

TOTAL

JUMLAH
WAKTU 

(MENIT)

19

14

33

O – 3

I - 2

O – 6

I - 4
O – 10

I - 7
O – 17

I - 12

O – 14

I - 10

O – 11

I - 8

O – 7

I - 5

O – 18

I - 13

O – 19

I - 14

Merakit

(Palu)

0,70'

1,42'

2,36'

2,84'

1,31'

1,69'

1,31'

3,12'

3,61'

1,34'

6,8'

2,69'

1,31'

4,95'

2,29'

1,19'

1,13'

2,4

9,58'

52,04

52,04

-



                                                                                                                                          20,32

                                                                                                                                          2,4

                                                                                                                                         8,04

                                                                                                                                        0,15

                                                                                                                                         1,15

                                                                                                                                        0,14

                                                                                     1,13

Membawa papan alas ke ruang 

penghalusan

Memotong papan 

menggunakan gergaji dan 

diperiksa

                                                                                                                                          5,84

                                                                                                                                           0,11

                                                                                                                                      0,08

                                                                                                                                      9,5

                                                                                                                                        0,25

Menunggu komponen tutup 

dan penahan tutup tisu

Merakit komponen papan 

samping dan diperiksa

Menunggu komponen papan 

samping

Merakit komponen papan 

depan belakang dan diperiksa

Menunggu komponen papan 

depan belakang

Membawa papan alas ke 

ruang perakitan

Menghaluskan papan alas 

dengan amplas dan diperiksa
                                                                                      2,25

                                                                                     0,27

Membawa papan keruang 

pemotongan

                                                                                                                                        0,41Mengukur papan sesuai 

kebutuhan

Mengambil papan dari gudang 

untuk dibawa ke ruang 

pengukuran

PETA ALIRAN PROSES

KEGIATAN

OPERASI

PENYIMPANAN

MENUNGGU

TRANSPORTASI

PEMERIKSAAN

SEKARANG USULAN BEDA

JML WKT JML JML WKTWKT

JARAK TOTAL

RINGKASAN

PEKERJAAN  : 

NOMOR PETA : 2

BAHAN

SEKARANG USULAN

DIPETAKAN OLEH        :

TANGGAL DIPETAKAN : 

URAIAN 

KEGIATAN

LAMBANG
JA

R
A

K

W
A

K
T

U

JU
M

L
A

H

M Menit

ANALISA

CATATAN

B
A
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A
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A
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A

S
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A

K
A
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A

N

D
IM

A
N

A

A
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A

TINDAKAN
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R

A
N

G

T
E
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T
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R

U
T

A
N
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A

B
U

N
G

R
U

A
N

G

P
E

R
B

A
IK

I

UBAH

KERTAS

Membawa tempat tisu ke 

ruang penyimpanan

PEMBUATAN TEMPAT TISU 

OVAL KOMPONEN PAPAN 

ALAS (1 UNIT )

Mengecat tempat tissu dan 

diperiksa

Papan berada di gudang

Membawa ke ruang 

pengecatan

Menyimpan tempat 

tisu oval di ruang 

penyimpanan

ORANG

6

2

3

6

5

34,2

1

-

16,84

-

23,8

4

7,2

3,8

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

4

2

2,8



PETA PROSES KELOMPOK KERJA

PEKERJAAN    : MENGUKUR DAN MEMOTONG KOMPONEN PAPAN ALAS

DEPARTEMEN    : DIVISI 1

NAMA PEKERJA : 

NOMOR PETA    : 3

SEKARANG USULAN
DIPETAKAN OLEH : 

TANGGAL : 

URAIAN PEKERJAAN

SATU SIKLUS
PEKERJA

Uraian Lambang

..........

(MENGUKUR)

...........

(MEMOTONG)

Waktu Kerja = 33,02%

Waktu Menganggur = 66,98%

Waktu Kerja = 66,98%

Waktu Menganggur = 33,02%

W

W

j

j

Membawa papan dari gudang

Mengukur papan

Ringkasan

SEKARANG USULAN

JML WKT

MENUNGGU

TRANSPORTASI

JMLH WKT

JARAK TOTAL

1 4

2

1

1

1 2

Menunggu papan diukur

2

Membawa papan ke ruang pemotongan2

Menunggu papan dibawa ke ruang pemotongan

1

2

2 5

3 3

Menunggu papan dibawa dari gudang

3

4 Menunggu papan dipotong

2 Memotong papan

5 Menunggu papan dibawa ke tempat menghaluskan

3 Membawa papan ke tempat menghaluskan

2 1,56 - -

    0,56 - -

2,12

3

 5

4 3,8

7,2

15

1

0,15

0,410,15

0,41 0,14 1,15 0,27

1,15 0,270,14

OPERASI

KEGIATAN



DIAGRAM ALIRAN

Gudang 

Penyimpanana

Tempat 

Pengukuran

1 1

Tempat 

Pemotongan

Tempat 

Perakitan

Tempat 

Penghalusan

SEKARANG USULAN

DIPETAKAN OLEH : 

TANGGAL : 

Ruang 

Pengecatan

Gudang Produk 

Jadi

1 32

4

2

62 6 5

3

457

1 2

346 123

PEKERJAAN : MEMBUAT TEMPAT TISU OVAL KOMPONEN PAPAN ALAS

NOMOR PETA : 4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modul 2 

Sampling Pekerjaan 

(Work Sampling) 

 

2.1       Pengertian Sampling Pekerjaan 

Sampling pekerjaan Sampling pekerjaan adalah pengukuran kegiatan kerja dari 

karyawan dengan cara melakukan  pengamatan dan pencatatan, dimana jumlah sampel 

pengamatan kegiatan dilakukan secara random atau acak. Sampling pekerjaan merupakan 

teknik pengukuran waktu secara langsung, dikatakan demikian karena pengukuran atau 

pengamatan dilakukan ditempat berjalannya pekerjaan. Awalnya cara ini dikembangkan oleh 

L.H.C Tippet dipabrik-pabrik tekstil di Inggris, tetapi karena kegunaanya, cara inin kemudian 

dipakai dinegara-negara lain dengan lebih luas. Kelebihan dari sampling pekerjaan ini adalah 

pengamat tidak tidak terus menerus berada ditempat pekerjaan melainkan dapat mengamati 

ditempat pekerjaan hanya pada saat waktu yang ditentukan secara acak. 

Salah satu pengukuran sistem kerja yang cukup mudah dan telah diketahui secara 

umun adalah sampling pekerjaan. Contoh dari sampling pekerjaan adalah proporsi waktu 

produktif, menganggur dan sebagainya. Sampling pekerjaan dapat pula mengukur Ratio 

Delay dari sejumlah mesin, proses dan pekerja atau operator dan dapat juga menetapkan 

Performance Level dari seseorang selama waktu kerjanya berdasarkan dimana waktu-waktu 

seseorang itu bekerja atau tidak bekerja terutama sekali untuk pekerjaan manual. 

Sampling pekerjaan mempunyai beberapa keguanan lain pada bidang produksi selain 

untuk menghitung waktu penyelesaian. Kegunaan-kegunaan tersebut adalah : 

1. Mengetahui distribusi pemakaian waktu sepanjang waktu kerja oleh pekerja atau 

kelompok kerja. 

2. Mengetahui tingkat pemanfaatan mesin-mesin atau alat-alat dipabrik 

3. Menetukan waktu baku bagi pekerja-pekerja tidak langsung 

4. Memperkirakan kelonggaran bagi suatu pekerjaan. 

 

2.2  Perbedaan Sampling pekerjaan dan pengukuran waktu jam henti 

 Uji sampling pekerjaan merupakan salah satu cara untuk melakukan pengukuran 

waktu baku, sama halnya dengan metode jam henti pengamatan dilakukan ditempat 



berlangsungnya pekerjaan akan tetapi untuk sampling pekerjaan pengamatan dilakukan pada 

saat-saat tertentu secara acak. 

 Pengamatan sampling pekerjaan jika dilakukan semakin sering maka akan semakin 

kuat dasar untuk menetapkan kesimpulan. Agar kesimpulan yang diambil tepat maka 

diperlukanlah teknik tertentu secara statistik yang disebut dengan sampling untuk menduga 

populasi. Berikut ini merupakan perbedaan antara pengukuran waktu dengan metode jam 

henti dan sampling pekerjaan : 

Tabel 1.1 Perbandingan Metode Jam Henti dan Sampling Pekerjaan 

Jam Henti (Stopwatch) Sampling Pekerjaan (Work 

Sampling) 

Pekerjaan rutin dan monoton Pekerjaan bervariasi dan tidak rutin 

Umumnya mengamati satu orang Dapat mengamati beberapa orang 

Perhitungan berdasarkan waktu Perhitungan berdasarkan proporsi 

Siklus pekerjaan pendek dan jelas Siklus tidak begitu jelas 

Pengamatan kontinu Pengamatan diskrit 

 

2.3 Menghitung Waktu Normal 

Waktu normal merupakan waktu penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh 

pekerja dalam kondisi wajar dan kemampuan rata-rata yang mereka miliki. Berikut rumus 

untuk menghitung waktu normal : 

Wn = Ws x p 

p = faktor penyesuaian  

 

2.4 Menghitung Waktu Baku 

 Waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh pekerja normal untuk menyelesaikan 

pekerjannya yang diselesaikan dalam sistem terbaik saat itu. Berikut rumus untuk 

menghitung waktu baku : 

 Wb = Wn (1 + l) 

 

l = kelonggaran  

 

 

 



Modul 3 

MTM-1 

(Methods Time Measurement-1) 

 

3.1  Pengertian MTM-1 (Methods Time Measurement-1) 

 MTM (Methods Time Measurement) merupakan metoda pengukuran waktu kerja 

secara tidak langsung dimana pengamat tidak harus mengamati pekerja secara langsung, 

tetapi hanya mencatat atau meramalkan atau mensimulasikan pekerjaan operator berdasarkan 

elemen-elemen gerakannya, selanjutnya menentukan waktu kerja berdasarkan elemen 

gerakan melalui tabel-tabel data waktu gerakan yang ada. Metoda ini berguna untuk siklus 

yang berulang-ulang dan cukup detail. Metoda ini dapat pula mendeteksi waktu penyelesaian 

suatu pekerjaan dalam suatu metoda yang diusulkan sebagai alternatif, sebelum metoda kerja 

tersebut diterapkan atau dijalankan.  

 TMU merupakan satuan waktu yang digunakan dalam MTM (Methods Time 

Measurement) baik MTM 1,2 dan 3. Definisi TMU adalah unit pengukuran waktu, dimana 

(Yudiantyo, 2003): 

1 TMU = 0,00001 jam 

1 TMU = 0,036 detik 

 

3.2   Gerakan Dasar dalam MTM-1 

Metoda MTM-1 ini didasarkan pada pengidentifikasian elemen gerakan dasar yang 

dilakukan selama bekerja. Berikut ini merupakan elemen gerakan dasar dalam MTM-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



a. Reach (R) 

  Gerakan menjangkau (Reach) ialah gerakan dasar yang digunakan bila maksud utama 

gerakan adalah untuk memindahkan tangan atau jari tangan ke suatu tempat tujuan atau 

lokasi yang baru. Dalam pergerakan ini, tangan dalam keadaan kosong atau tidak membawa 

obyek apapun.  

b. Move (M) 

  Gerakan membawa (Move) ialah gerakan dasar yang dikerjakan bila maksud 

utamanya adalah untuk membawa suatu obyek ke suatu sasaran.  

c. Turn (T) 

  Gerakan memutar (Turn) ialah memutar atau gerakan memutar tangan sepanjang 

sumbu tangan atau lengan bawah. Gerakan ini seperti gerakan memutar obeng.  

d. Apply Pressure (AP) 

  Gerakan menekan (Apply Pressure) ialah pemakaian tekanan pada waktu 

pergerakkan. Gerakan yang termasuk dalam gerakan ini, misalnya mengencangkan sekrup 

dengan obeng.  

e. Grasp (G) 

  Gerakan memegang (Grasp) ialah elemen gerakan dasar untuk menguasai benda baik 

dengan jari atau dengan tangan.  

f. Release (R) 

  Gerakan melepas (Release) ialah gerakan melepaskan penguasaan obyek oleh jari atau 

tangan.  

g. Position (P) 

  Gerakan mengarahkan (position) ialah gerakan dasar dari jari atau tangan yang 

dipergunakan untuk meluruskan, mengorientasikan atau mengarahkan sebuah obyek dengan 

obyek lainnya, dengan tujuan memperoleh hubungan yang spesifik.  

h. Disengage (D) 

  Gerakan melepas rakit (Disengage) ialah gerakan dasar untuk memisahkan suatu 

obyek dari obyek lain. 

i. Eye Travel dan Eye Focus 

ET (EYE TRAVEL) 

 Eye travel ialah gerakan mata yang dipergunakan untuk mengubah pandangan dari 

suatu lokasi ke lokasi lain.  

EF (EYE FOCUS) 



 Eye focus ialah konsentrasi mata atau penglihatan mata terhadap suatu obyek pada 

kurun waktu tertentu dengan maksud memperjelas penglihatan.  

j. Body, Leg, and Foot Motion  

  Gerakan ini terdiri dari gerakan tubuh dan gerakan kaki. Pembagiannya adalah 

sebagai berikut : 

1. Horizontal Motion 

2. Leg dan Foot Motion 

3. Vertical Motion 

k. Crank 

 Crank  ialah gerakan memutar dari jari tangan , tangan, pergelangan tangan dan 

lengan, dimana perputaran tersebut bersumbu pada siku dan bahu. Berbeda dengan turn, 

gerakan crank terdapat diameter dari putaran, sebagai contoh memutar stir mobil. 

Penomoran Elemen-Elemen Gerakan: 

No 1 REACH (R) 

No 2 MOVE (M) 

No 3 TURN (T) 

No 4 GRASP (G) 

No 5 RELEASE (Rl) 

No 6 POSITION (P) 

No 7 CRANK (C) 

No 8 EYE TRAVEL (ET) 

No 9 EYE FOCUS (EF) 

No 10 DISENGAGE (D) 

No 11 APPLY PRESSURE (AP) 

Jarak dan besar sudut dari elemen gerakan tersebut dapat diketahui dari layout meja 

kerja operator. Berikut adalah contoh layout meja kerja operator : 
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Modul 4 

Peringkat Kinerja Operator 

(Performance Rating) 

 

4.1 Pengertian Peringkat Kinerja Operator 

Peringkat kinerja operator adalah sebagai penentu secara periodik 

efektivitas operasional suatu organisasi dan operator berdasarkan sasaran. 

(Mulyadi, 2007). 

Peringkat kinerja operator adalah proses mengkuantifikasi efisiensi dan 

efektivitas dari suatu tindakan. (Cocca dan Alberti, 2010). 

 

4.2 Tingkat Ketelitian Dan Tingkat Keyakinan 

Hal yang dicari dengan melakukan pengukuran-pengukuran ini adalah 

waktu yang sebenarnya dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan.Sesuatu yang ideal tentunya dilakukan pengukuran-pengukuran yang 

sangat banyak, karena dengan demikian diperoleh jawaban 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.Jadi, yang diperlukan adalah jumlah 

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

hasilnya dapat dipercaya.Kesimpulannya adalah walaupun jumlah pengukuran 

tidak berjuta kali, tetapi jelas tidak hanya beberapa kali saja.  

Akibat tidak dilakukannya pengukuran yang banyak, pengukur akan 

kehilangan sebagian kepastian terhadap kecepatan 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 (dari waktu penyelesaian sebenarnya yang seharusnya 

dicari).Sementara tingkat keyakinan menunjukkan besarnya keyakinan 

pengukur bahwa hasil yang diperoleh memenuhi syarat ketelitian tadi.Ini pun 

dinyatakan dalam persen. 

 

4.3 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.Pengukuran pendahuluan pertama dilakukan dengan 

melakukan beberapa buah pengukuran yang banyaknya ditentukan 

pengukur.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. 

Pemrosesan hasil pengukuran dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:  

1. Mengelompokkan data pengukuran ke dalam subgrup-subgrup yang masing-

masing berisi harga pengukuran dengan jumlah sama, yang diperoleh secara 

berturut-turut, dan hitung harga rata-ratanya.  

2. Hitung rata-rata dari harga rata-rata subgrup, dengan rumus:  

 

 

Keterangan:  

Xi = Harga rata-rata dari subgrup ke-i  

k = Harga banyaknya subrgrup yang terbentuk  
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3. Hitung standar deviasi sebenarnya dari waktu  

 

 

 

Keterangan:  

n = Jumlah pengamatan pendahuluan yang telah dilakukan  

xi = Waktu penyelesaian yang teramati selama pengukuran pendahuluan yang 

telah dilakukan  

4. Hitung standar deviasi dari distribusi harga rata-rata subgrup dengan:  

 

 

Keterangan:  

n = Besarnya subgroup  

5. Tentukan batas kendali atas (BKA) dan batas kendali bawah (BKB) dengan:  

 

 

4.4  Melakukan Perhitungan Waktu Baku  

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 sehingga memberikan waktu baku. Cara untuk mendapatkan waktu 

baku dari data yang terkumpul itu adalah sebagai berikut.  

1. Hitung waktu siklus, yang tidak lain adalah waktu penyelesaian rata-rata 

selama pengukuran:  

Ws = 
N

WA
 

Keterangan:  

WA = Jumlah waktu penyelesaian yang teramati  
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N = Jumlah waktu tiap-tiap elemen job  

2. Hitung waktu normal dengan  

Wn = Ws × p 

Keterangan:  

Ws = Waktu siklus  

p = Persentase non produktif  

Dimana p adalah faktor penyesuaian. Faktor ini diperhitungkan jika pengukur 

berpendapat bahwa operator bekerja dengan kecepatan tidak wajar sehingga 

hasil perhitungan waktu perlu disesuaikan atau dinormalkan dulu.Tujuannya 

adalah untuk mendapatkan waktu siklus rata-rata yang wajar. Jika pekerja 

bekerja dengan wajar, faktor penyesuaiannya, p sama dengan 1. Jika 

bekerjanya terlalu lambat maka untuk menormalkannya pengukur harus 

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

3. Hitung waktu baku  

Waktu baku bagi penyelesaian pekerjaan kita dapatkan dengan:  

Wb = Wn (1+l) 

Keterangan:  

Wn = Waktu normal  

Wb = Waktu baku  

1 = Kelonggaran  

Dimana 1 adalah kelonggaran atau allowance yang diberikan kepada pekerja 

untuk menyelesaikan pekerjaannya di samping waktu normal. Kelonggaran 

ini diberikan untuk tiga hal, yaitu kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa 

fatigue, dan gangguan-gangguan yang mungkin terjadi yang tidak dapat 

dihindarkan oleh pekerja.Umumnya kelonggaran dinyatakan dalam persen 

waktu normal. 

 

 

 


