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2.1 Ergonomi 

Dalam suatu sistem kerja, manusia memegang peranan penting karena dia 

harus merencanakan, merancang, mengendalikan serta mengevaluasi keluaran 

yang diharapkan untuk merancang sistem kerja yang baik, kita perlu mengenal 

sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia. Tujuan ergonomi adalah untuk 

menambah efektivitas penggunaan objek fisik dan fasilitas yang digunakan oleh 

manusia, dan merawat atau menambah nilai tertentu yang layak misalnya 

kesehatan, keselamatan, kenyamanan, kepuasan pada proses penggunaan tersebut. 

Ergonomi merupakan pertemuan dari berbagai lapangan ilmu seperti 

antropologi, biomekanika, faal kerja, higene perusahaan dan kesehatan kerja, 

perancangan kerja, riset terpakai dan cybernetika, namun kekhususan utamanya 

adalah perencanaan dari cara bekerja yang lebih baik meliputi tata kerja dan 

peralatannya. Dalam hal ini, diperlukan kerjasama diantara peneliti dan teknisi 

serta ahli tentang pemakaian alat-alat dengan pengukuran, pencatatan dan 

pengujiannya. Perbaikan kondisi-kondisi kerja buruk dan tanpa perencanaan 

biasanya mahal, maka usaha sebaiknya dimulai dari perencanaan oleh suatu tim 

ergonomi yang memungkinkan proses, mesin-mesin dan hasil produksi yang 

memenuhi persyaratan. Ergonomi dapat diterapkan pada semua tingkatan dari 

lokal sampai kepada nasional ( Wijaya dan Andrijanto, 2014).  

Ergonomi dapat mengurangi beban kerja dengan evaluasi fisiologi, 

psikologi atau cara-cara tak langsung, beban kerja dapat diukur dan dianjurkan 

modefikasi yang sesuai diantara kapasitas kerja dengan beban kerja dan beban 

tambahan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kesehatan, tetapi dengan itu 

produktivitas juga ditingkatkan dengan evaluasi kapasitas, isi kerja, waktu 

istirahat dan pengaruh keadaan lingkungan (kelembaban, suhu, sirkulasi udara, 

kebisingan, penerangan, warna, debu dan lain-lain). Ergonomi dapat dibagi 

menjadi 5 bidang kajian, yaitu (Sarvia dan Eliyani, 2013):  
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1. Antropometri yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi 

tubuh manusia baik dalam keadaan diam maupun bergerak yang 

digunakan untuk merancang peralatan sistem kerja.  

2. Faal kerja yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku bekerja, konsumsi 

energi manusia dalam melakukan pekerjaannya.  

3. Biomekanika kerja yaitu ilmu yang mempelajari gerakan-gerakan tubuh 

manusia dalam bekerja meliputi kekuatan, ketepatan, ketelitian, ketahanan 

dan keterampilan gerak.  

4. Penginderaan yaitu ilmu yang mempelajari peran dan kerja indera manusia 

dalam melakukan pekerjaannya.  

5. Psikologi merupakan bidang yang berhubungan dengan masalah-masalah 

kejiwaan yang banyak dijumpai di tempat kerja. 

 

2.2 Definisi Sistem Kerja 

 Sistem kerja adalah kombinasi antara satu atau beberapa pekerjaan 

manusia dengan satu atau beberapa mesin di mana peserta manusia dan mesin 

melakukan proses dan aktivitas menggunakan informasi, teknologi, dan sumber 

daya lainnya untuk menghasilkan produk atau layanan spesifik untuk pelanggan 

dalam internal atau eksternal tertentu. Hampir semua sistem rantai (misalnya, 

sistem untuk logistik masuk, operasi, penjualan dan pemasaran) dan dukungan 

sistem (misalnya sistem untuk pengadaan dan sumber daya manusia) adalah 

sistem kerja yang mengandalkan IT berguna untuk beroperasi secara efisien dan 

efektif (Alter, 2016). 

Perancangan sistem kerja adalah suatu ilmu yang terdiri dari teknik-teknik 

dan prinsip-prinsip untuk mendapatkan rancangan terbaik dari sistem kerja yang 

bersangkutan. Teknik-teknik dan prinsip-prinsip ini digunakan untuk mengatur 

komponen-komponen sistem kerja yang terdiri dari manusia dengan sifat dan 

kemampuan-kemampuannya, bahan, perlengkapan dan peralatan kerja serta 

lingkungan kerja sedemikian rupa sehingga dicapai tingkat efektivitas dan 

efisiensi yang tinggi bagi perusahaan yang aman, sehat dan nyaman. Disingkat 

sebagai EASNE. 
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Efisiensi dapat didefinisikan sebagai keluaran (output) dibagi masukan 

(input). Semakin besar harga rasio ini semakin tinggi efisiensinya. Dalam 

pemprosesan sebuah produk, efisiensi penggunaan bahan dihitung dengan 

membagi banyaknya bahan yang menjadi produk jadi dengan banyaknya bahan 

yang dimasukan kedalam proses. Dalam teknik tata cara kerja pengertian efisiensi 

diterapkan dalam bentuk pembandingan antara hasil (performance) yang dicapai 

dengan “ongkos” yang dikeluarkan untuk mendapatkan hasil tersebut. Yang 

dimaksudkan dengan “ongkos” disini bukanlah besarnya uang yang dikeluarkan 

untuk memberikan hasil tertentu, tetapi dalam pengertian luas yaitu dapat berupa 

waktu yang dihabiskan, tenaga yang dikeluarkan dan/atau akibat-akibat psikologis 

dan sosiologis dari pekerjaan yang bersangkutan. Memang semua “Pengeluaran” 

ini dapat dihargakan dengan uang walaupun untuk akibat-akibat psikologis dan 

sosiologis hal ini tidak terlampau mudah dilakukan. 

Jadi semakin sedikit biaya yang diberikan untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan semakin efisien sistem kerjanya. Efisiensi yang tinggi merupakan 

prasyarat produktivitas yang tinggi. Memang dapat saja suatu sistem memberi 

hasil yang sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan efisiensi tetapi ini berarti 

hasil tersebut diperoleh dengan “harga” mahal. Lebih jauh lagi produktivitas 

maksimum tidak dapat dicapai walau dengan “ongkos” mahal jika efisiensinya 

rendah (Wijaya dan Andrijanto, 2014). 

 

2.3 Nordic Body Map 

NBM merupakan metode  yang digunakan untuk menilai tingkat 

keparahan (severity) atas terjadinya gangguan atau cedera pada otot-otot skeletal. 

Metode NBM merupakan metode penilaian yang sangat subjektif, artinya 

keberhasilan aplikasi metode ini sangat tergantung dari situasi dan kondisi yang 

dialami pekerja pada saat dilakukan penilaian. Namun metode ini telah digunakan 

secara luas oleh para ahli ergonomi untuk menilai tingkat keparahan gangguan 

pada sistim muskuloskeletal yang mempunyai validasi dan reabilitas yang baik 

(Tarwaka, 2004 dikutip oleh Oesman dkk, 2012). 
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Beberapa alat yang dapat digunakan untuk memperbaiki sistem kerja 

diantaranya Kuesioner Nordic Body Map. Kuesioner ini digunakan untuk 

mengetahui ketidaknyamanan pada para pekerja, kuesioner ini paling sering 

digunakan karena sudah terstandarisasi dan tersusun rapi. Kuesioner ini 

menggunakan gambar tubuh manusia yang sudah dibagi beberapa bagian yaitu 

leher, bahu,  punggung bagian atas, siku, punggung bagian bawah, pergelangan 

tangan, pinggang atau pantat, lutut, tumit, kaki. Melalui pendekatan Nordic Body 

Map dapat diketahui bagian-bagian otot yang mengalami keluhan dengan tingkat 

keluhan mulai dari rasa tidak nyaman (agak sakit) sampai sangat sakit. Dengan 

melihat dan menganalisis peta tubuh maka dapat diestimasi jenis dan tingkat 

keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja (Sukania dkk, 2012). 

Tabel 2.1 Kuesioner Nordic Body Map 

(Sumber: Sukania dkk, 2012) 

No Jenis Keluhan 
Tidak 

Sakit 

Agak 

Sakit 

  

Sakit Sangat 

Sakit 

1 Sakit/kaku di leher bagian atas     

2 Sakit/kaku di leher bagian bawah     

3 Sakit di bahu kiri     

4 Sakit di bahu kanan     

5 Sakit pada lengan atas kiri     

6 Sakit di punggung     

7 Sakit pada lengan atas kanan     

8 Sakit pada pinggang     

9 Sakit pada pantat     

10 Sakit pada siku kiri     

11 Sakit pada siku kanan     

12 Sakit pada lengan bawah kiri     

13 Sakit pada lengan bawah kanan     

14 Sakit pada pergelangan tangan kiri     

15 Sakit pada pergelangan tangan kanan     

16 Sakit pada tangan kiri     

17 Sakit pada tangan kanan     

18 Sakit pada paha kiri     

19 Sakit pada paha kanan     

20 Sakit pada lutut kiri     

21 Sakit pada lutut kanan     
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Tabel 2.1 Kuesioner Nordic Body Map (Lanjutan) 

(Sumber: Sukania dkk, 2012) 

 

2.4 Pencahayaan 

Setiap hari manusia melakukan aktivitas di lingkungan yang berbeda beda 

dimana semua aktivitas yang  dilakukan akan didukung dengan adanya 

pencahayaan. Pencahayaan yang baik sangat diperlukan untuk menunjang segala 

aktivitas manusia. Pencahayaan dibedakan menjadi dua yaitu pencahayaan alami 

dan pencahayaan buatan. Pencahayaan alami dapat berupa cahaya matahari. 

Sedangkan pencahayaan buatan merupakan segala bentuk cahaya yang bersumber 

dari suatu alat buatan manusia. 

Pemanfaatann intensitas cahaya pada setiap tempat berbeda-beda, 

misalnya pemanfaatan pencahayaan pada tempattinggal yaitu dengan cara 

mengenali terlebih dahulu kegiatan yang harus diberi pencahayaan. Untuk tempat 

hiburan harus memberikan kesan menarik secara visual, memiliki gaya dan  tema 

yang diperlukan. Dalam penghematan energi dianjurkan untuk menggunakan 

lampu fluorescent daripada lampu pijar. Agar tingkat pencahayaan minimum yang 

direkomendasikan sesuai, Oleh karena itu, untuk dapat mencapai standar yang 

telah ditentukan perlu diperhatikan beberapa kriteria yaitu sebagai berikut: kuat 

pencahayaan dan hubungan antara kuat pencahayaan dengan reflektansi yaitu 

koefisien depresi, koefisien penggunaan dan reflektansi. (Cahyantari dkk, 2016). 

 

2.4.1 Standar-standar Pencahayaan 

Berikut merupakan standar-standar pencahayaan (Putra, 2012). 
 

 

 

No Jenis Keluhan 
Tidak 

Sakit 

Agak 

Sakit 

  

Sakit Sangat 

Sakit 

22 Sakit pada betis kiri     

23 Sakit pada betis kanan     

24 Sakit pada pergelangan kaki kiri     

25 Sakit pada pergelangan kaki kanan     

26 Sakit pada kaki kiri     

27 Sakit pada kaki kanan     
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Tabel 2.2  Kebutuhan Iluminasi Berdasarkan Aktivitas Visual 

No Kerja Visual Iluminasi (lux) 

1 Penglihatan biasa 100 

2 Kerja kasar dengan detail besar 200 

3 Kerja umum dengan detail wajar 400 

4 Kerja yang lumayan dengan detail kecil (studio, 

gambar, menjahit) 

600 

5 Kerja keras, lama, detail kecil (perakitan barang 

halus, menjahit dengan tangan) 

900 

6 Kerja sangat keras, lama detail sangat kecil 

(pemotongan batu mulia, tisik halus, mengukur 

benda sangat kecil) 

1300-2000 

7 Kerja luar biasa keras, detail sangat kecil 2000-3000 
(Sumber: Putra, 2012) 

 
Tabel 2.3  Standar Iluminasi pada Bidang Kerja 

No Bidang Kerja Iluminasi (lux) 

1 Jalan 50 

2 Koridor, kamar ganti, auditorium 100 

3 Toko obat 150 

4 Ruang makan 200 

5 Perpustakaan, ruang olahraga, ruang kuliah 300 

6 Kantor umum, laboratorium 500 

7 Ruang gambar 750 

8 Ruang inspeksi, supermarket 1000 
(Sumber: Putra, 2012) 
 

2.5 Phisycal of Ergonomics Prinsiples 

 Hal-hal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki suatu sistem kerja dapat 

dikategorikan dalam beberapa prinsip ergonomi, salah satunya adalah dengan 

menggunakan pendekatan 10 phsycal ergonomics principles atau 10 prinsip 

ergonomi yang bersifat fisik. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat 

mempermudah untuk melihat aspek-aspek apa saja yang akan diperbaiki. Berikut 

merupakan penjelasan 10 phsycal ergonomics principles (Anugrah dkk, 2013): 

1. Work in neutral postures  

Prinsip yang melihat apakah operator bekerja dalam posisi netral atau 

tidak, posisi netral yang dimaksud adalah posisi yang optimal, posisi 

dimana otot-otot sekitar sendi dalam kondisi yang seimbang dan santai. 
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2. Reduce excessive force  

Prinsip untuk mengurangi beban fisik yang dikeluarkan oleh operator 

dalam melakukan pekerjaannya, agar operator tersebut tidak mudah dalam 

melakukan pekerjaannya. Pengurangan beban fisik operator dapat 

dilakukan dengan menggunakan alat bantu dan desain perkakas pembantu 

yang nyaman digunakan. 

3. Keep everything in easy reach  

Prinsip yang melihat peletakkan dan desain stasiun kerja dengan 

berorientasi pada produk dan alat yang sering digunakan. Desain dan 

peletakkan untuk produk dan alat yang sering digunakan masih berada 

pada area jangkauan operator, sehingga operator tidak perlu mengeluarkan 

usaha lebih.  

4. Work at proper heights  

Prinsip yang melihat desain tinggi yang ideal untuk suatu stasiun kerja, 

sehingga operator manapun dapat melakukan pekerjaannya dengan 

nyaman tanpa melakukan penyesuaian yang terlalu berlebihan. 

5. Reduce excessive motion  

Prinsip yang melihat apakah terdapat gerakan-gerakan yang tidak perlu 

untuk suatu pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Gerakan-

gerakan yang tidak perlu kemungkinan dapat dihilangkan.  

6. Minimize fatigue and static load  

Prinsip yang melihat beban statis atau beban yang terus-menerus dirasakan 

oleh operator yang dapat menyebabkan kelelahan berlebih pada operator.  

7. Minimize Pressure points  

Prinsip yang melihat tekanan langsung antara fisik manusia dengan alat 

perkakas pembantu yang digunakan. Desain perkakas pembantu yang baik 

dapat mengurangi resiko cidera yang dialami oleh operator.  

8. Provide clearance  

Prinsip yang memberikan kelonggaran ruangan operator dalam bekerja, 

sehingga memudahkan operator untuk mengakses sesuatu yang 

diperlukannya dalam bekerja  
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9. Move exercise and stretch  

Prinsip yang melihat pengulangan kondisi bekerja, dan persiapan operator 

dalam bekerja, contohnya adalah pemanasan yang dilakukan operator 

sesaat sebelum melakukan pekerjaannya. 

10. Maintain a comfortable environment  

Prinsip yang melihat kondisi lingkungan bekerja operator. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kenyamanan kondisi lingkungan kerja diantaranya 

adalah pencahayaan, sirkulasi udara, kebisingan dan getaran. 

 

2.6 Standard Operational Procedure (SOP) 

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan standar kegiatan yang 

harus dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan 

apabila ditaati akan membawa akibat seperti, lancarnya koordinasi, tidak terjadi 

tumpang tindih atau duplikasi, terbitnya hubungan kerja yang serasi, kejelasan 

wewenang dan tanggung jawab setiap pegawai. Dan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) mempunyai kriteria efektif dan efisien, sistematis, konsisten, 

sebagai standar kerja, mudah dipahami, lengkap, tertulis dan terbuka untuk 

berubah atau fleksibel (Nugraheni dkk, 2014). 

Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan untuk 

melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja 

instasi pemerintah berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan 

prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit 

kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitment mengenai 

apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk 

mewujudkan good governance. 

Perumusan SOP menjadi relevan karena sebagai tolak ukur dalam menilai 

efektivitas dan efisiensi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan program 

kerjanya. Secara konseptual prosedur diartikan sebagai langkah-langkah sejumlah 

instruksi logis untuk menuju pada suatu proses yang dikehendaki. Proses yang 

dikehendaki tersebut berupa pengguna-pengguna sistem proses kerja dalam 

bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. Prosedur operasional standar adalah 
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proses standar langkah-langkah sejumlah instruksi logis yang harus dilakukan 

berupa aktivitas, aliran data, dan aliran kerja (Atmoko, 2008). 

Ada beberapa bentuk dan kriteria dalam pembuatan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) yaitu (Nugraheni dkk, 2014): 

1. Simple steps 

Prosedur yang singkat dan tidak membutuhkan banyak keputusan yang di 

tulis. SOP ini dianut oleh perusahaan yang memiliki pekerja tidak terlalu 

banyak.  

2. Hierarchical Steps 

Bentuknya cukup panjang lebih dari 10 langkah, tetapi terlalu banyak 

manfaat.  

3. Graphic format 

Bentuk ini sama seperti Hierarchical Steps yaitu cukup panjang lebih dari 

10 langkah tetapi tidak terlalu banyak keputusan. Graphic format berisikan 

suatu grafik, gambar, diagram untuk mengilustrasikan apa yang menjadi 

tujuan dari suatu prosedur. 

4. Flowchart 

Prosedur yang memiliki banyak keputusan, flowchart merupakan grafik 

sederhana yang menjelaskan langkah-langkah dalam membuat keputusan. 

 

2.6.1 Fungsi Standard Operational Procedure (SOP) 

Dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi sebagai (Atmoko, 2008): 

1. Membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang teratur, sistematis, dan 

dapat dipertanggung jawabkan. 

2. Menggambarkan bagaimana tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 

kebijakan dan peraturan yang berlaku. 

3. Menjelaskan bagaimana proses pelaksanaan kegiatan berlangsung 

4. Sebagai sarana tata urutan dari pelaksanaan dan pengadministrasian 

pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan,menjamin 

konsistensi dan proses kerja yang sistematik. 

5. Menetapkan hubungan timbal balik antar satuan kerja. 
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2.7 Studi Gerakan (Motion Study) 

Studi gerakan adalah analisa yang dilakukan terhadap beberapa gerakan 

bagian badan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian 

diharapkan agar gerakan-gerakan yang tidak efektif dapat dikurangi atau bahkan 

dihilangkan sehingga akan diperoleh penghematan dalam waktu kerja, yang 

selanjutnya dapat pula menghemat pemakaian fasilitas-fasilitas yang tersedia 

untuk pekerjaan tersebut (Sutalaksana, 1979).  

Studi gerakan umumnya diklasifikasikan ke dalam dua macam studi, yaitu 

visual motion study dan micromotion study. Visual motion study umumnya lebih 

sering diaplikasikan karena dianggap jauh lebih ekonomis, sedangkan penelitian 

yang dilakukan sekarang ini adalah dengan menggunakan micromotion study 

walaupun biaya lebih mahal tetapi dapat digunakan untuk mengamati pekerjaan 

yang berlangsung lebih cepat dan berulang-ulang secara detail, karena 

dipergunakan peralatan khusus (movie camera) untuk merekam gerakan-gerakan 

yang berlangsung. 

 Gerakan fundamental Therbligh mempermudah penganalisaan terhadap 

gerakan-gerakan yang akan dipelajari terlebih dahulu gerakan-gerakan dasar yang 

membentuk kerja tersebut. Guna melaksanakan maksud ini, maka Frank dan 

Lilian Gilberth telah berhasil menciptakan simbol atau kode dari gerakan-gerakan 

dasar kerja yang dikenal dengan nama Therbligh. Disini menguraikan gerakan-

gerakan dasar kerja ke dalam 17 gerakan dasar Therbligh (Simanjuntak dan 

Hernita, 2008). 

Therblig ini oleh Gilbreth dinyatakan dalam lambang-lambang tertentu, 

seperti gambar berikut ini (Sutalaksana, 1979): 

Tabel 2.4 Lambang Therblig 

Nama Therblig Lambang 

Mencari (Search) SH 

Memilih (Select) ST 

Memegang (Grasp) G 

Menjangkau (Reach) RE 

Membawa (Move) M 

Memegang untuk memakai (Hold) H 

Melepas (Release Load) RLl 

Pengarahan (Position) P 

(Sumber: Sutalaksana, 1979) 
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Tabel 2.4 Lambang Therblig (Lanjutan) 

Nama Therblig Lambang 

Pengarahan sementara (Preposition) PP 

Memeriksa (Inspeksion) I 

Merakit (Assembly) A 

Lepas Rakit (Disassembly) DA 

Memakai (Use) U 

Keterlambatan yang tak dapat dihindarkan UD 

Keterlambatan yang bisa dihindarkan (Avoidable Delay) AD 

Merencanakan (Plan) Pn 

Istirahat untuk menghilangkan fatigue R 

(Sumber: Sutalaksana, 1979) 

 

Untuk lebih jelasnya gerakan-gerakan tersebut diuraikan sebagai berikut 

(Sutalaksana, 1979): 

1. Mencari (Search)  

Merupakan gerakan dasar dari pekerja untuk menemukan lokasi objek. 

2. Memilih (Select)   

Merupakan gerakan untuk mememukan suatu objek yang tercampur, 

tangan  dan mata adalah dua bagian badan yang digunakan untuk 

melakukan kegiatan ini. 

3. Memegang (Grasp)  

Adalah gerakan untuk memegang objek, biasanya didahului oleh gerakan                                 

menjangkau  dan dilanjutkan oleh gerakan membawa. 

4. Menjangkau (Reach)  

Adalah gerakan tangan berpindah tempat tanpa beban, baik gerakan 

mendekati atau menjauhi objek. 

5. Membawa (Move)  

Juga merupakan gerakan berpindah tempat, hanya dalam gerakan ini 

tangan dalam keadaan dibebani. 

6. Memegang untuk memakai (Hold) 

Yaitu memegang tanpa menggerakkan objek yang dipegang. Perbedaannya  

dengan memegang terdahulu adalah perlakuan terhadap objek yang 

dipegang. Pada memegang, pemegangan dilanjutkan dengan gerakan 

membawa,  sedangakan memegang untuk memakai tidak demikian. 
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7. Melepas (Release) 

Terjadi bila seseorang melepaskan objek yang dipegangnya. Dimulai saat  

pekerja mulai melepaskan tangannya dari objek hingga seluruh jarinya 

sudah tidak menyentuh objek lagi. 

8. Mengarahkan (Position) 

Merupakan gerakan mengarahkan suatu objek pada lokasi tertentu. 

9. Mengarahkan sementara (Pre Position)  

Merupakan elemen gerakan mengarahkan pada suatu tempat sementara, 

yang  bertujuan untuk memudahkan pemegangan bila objek tersebut akan 

dipakai kembali.  

10. Pemeriksaan (Inspection) 

Yaitu pekerjaan memeriksa objek untuk mengetahui apakah objek telah  

memenuhi syarat-syarat tertentu.  

11. Perakitan (Assemble) 

Adalah gerakan untuk menggabungkan satu objek dengan objek lain 

sehingga menjadi satu kesatuan.  

12. Lepas Rakit (Disassemble)  

Gerakan memisahkan dua bagian objek dari satu kesatuan.  

13. Memakai (Use)  

Adalah bila satu tangan atau kedua-duanya dipakai untuk menggunakan 

alat.  

14. Kelambatan yang tak terhindarkan (Unavoidable Delay) 

Yaitu kelambatan yang diakibatkan oleh hal-hal yang terjadi diluar  

kemampuan pengendalian pekerja. 

15. Kelambatan yang dapat dihindarkan (Avoidable Delay) 

Kelambatan ini disebabkan oleh hal-hal yang ditimbulkan sepanjang 

waktu  kerja oleh pekerja itu sendiri, baik disengaja maupun yang tidak 

disengaja.  

16. Merencana (Plan) 

Merupakan proses mental, operator berpikir untuk menentukan tindakan 

yang akan diambil selanjutnya.  
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17. Istirahat untuk menghilangkan fatique (Rest to overcome fatique)  

Hal ini tidak terjadi pada setiap siklus kerja, tetapi secara periodik. Waktu  

untuk memulihkan lagi kondisi badan yang lelah sebagai akibat kerja 

berbeda-beda, tidak saja karena jenis pekerjaannya tetapi juga oleh 

individu itu sendiri. 

 

2.8 Ekonomi Gerakan 

Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, diperlukan perancangan sistem 

kerja yang baik, hal ini penting karena sistem kerja harus dirancang sedemikian 

rupa sehingga dapat memungkinkan dilakukan gerakan-gerakan ekonomis. Maka 

diperlukan prinsip-prinsip ekonomi gerakan (Sutalaksana, 1979): 

1. Prinsip-prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan tubuh manusia dan 

gerakan-gerakannya  

a. Kedua tangan sebaiknya memulai dengan mengakhiri gerakan pada 

saaat yang sama.  

b. Kedua tangan sebaiknya tidak menganggur pada saaat yang sama 

kecuali pada waktu istirahat. 

c. Gerakan kedua tangan akan lebih  mudah jika satu terhadap yang 

lainnya simetris dan berlawanan arah.   

d. Gerakan tangan atau badan sebaiknya dihemat. Yaitu dengan 

menggerakkan tangan atau bagian badan yang diperlukan saja untuk 

melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.  

e. Sebaiknya pekerja dapat memanfaatkan momentum sehingga dapat 

membantu pekerjaannya.  

f. Gerakan yang patah-patah, banyak perubahan arah akan 

memperlambat gerakan tersebut. 

g. Gerakan balistik akan lebih cepat, menyenangkan, dan lebih teliti 

daripada gerakan yang dkendalikan.  

h. Pekerjaan sebaiknya dirancang semudah-mudahnya, dan jika 

memungkinkan irama kerja harus mengikuti irama yang alamiah bagi 

si pekerja.  
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i. Usahakan sedikit menggunakan mata. 

2. Prinsip-prinsip ekonomi gerakan  dihubungkan dengan pengaturan tata 

letak tempat kerja   

a. Sebaiknya diusahakan agar bahan dan peralatan mempunyai tempat 

yang tetap.  

b. Tempatkan bahan-bahan dan peralatan di tempat yang mudah, cepat, 

enak untuk dicapai. 

c. Tempat penyimpanan bahan yang akan dikerjakan sebaiknya 

memanfaaatkan prinsip gaya berat sehingga bahan yang akan dipakai 

selalu tersedia di tempat yang dekat untuk diambil. 

d. Sebaiknya untuk menyalurkan objek yang sudah selesai dirancang 

dirancang mekanismenya yang baik. 

e. Bahan-bahan dan peralatan sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa 

sehingga gerakan-gerakan dapat dilakukan dengan urutan-urutan 

terbaik. 

f. Tinggi tempat kerja dan kursi sebaiknya sedemikian rupa sehingga 

alternatif berdiri atau duduk dalam menghadapi pekerjaan merupakan 

hal yang menyenangkan. 

g. Tipe tinggi kursi sedemikian rupa sehingga yang mendudukinya 

bersikap baik. 

h. Tata letak dan perancangan sebaiknya diatur sedemikian rupa 

sehingga dapat membentuk kondisi yang baik untuk penglihatan.  

3. Prinsip-prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan perancangan 

peralatan  

a. Sebaiknya tangan dapat dibebaskan dari semua pekerjaan bila 

penggunaan dari perkakas pembantu atau alat yang dapat digerakkan 

dengan kaki dapat ditingkatkan. 

b. Sebaiknya peralatan dirancang sedemikian rupa mempunyai lebih dari 

satu kegunaan. 

c. Peralatan sebaiknya dirancang sedemikian rupa sehingga 

memudahkan dalam pemegangan. 
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d. Bila setiap jari tangan melakukan gerakan gerakan sendiri-sendiri, 

beban yang didistribusikan pada jari harus sesuai dengan kekuatan 

masing-masing jari.  

e. Roda tenaga, palang, dan peralatan yang sejenis dengan itu sebaiknya 

diatur sedemikian rupa sehingga beban dapat melayaninya dengan 

posisi yang baik dan dengan tenaga yang minimum. 

 

2.9 Pengukuran Waktu Kerja  

Pengukuran waktu kerja merupakan usaha untuk menentukan lama kerja 

yang dibutuhkan oleh seorang operator dalam menyelesaikan suatu pekerjaan 

yang spesifik pada tingkat kecepatan kerja yang normal dalam lingkungan kerja 

yang terbaik pada saat itu. Waktu merupakan elemen yang sangat menentukan 

da1am merancang atau memperbaiki suatu sistem kerja. Peningkatan efisiensi 

suatu sistem kerja mutlak tiga berhubungan dengan waktu kerja yang digunakan 

da1am berproduksi (Rahayu dkk, 2015). 

 Terdapat dua macam metode untuk mengukur waktu standar yang biasa 

akan digunakan yaitu adalah sebagai berikut (Sutanto, 2010):  

1. Metode langsung  

Mengukur dengan metode langsung dapat dilakukan dengan studi jam 

henti (stopwatch) dan sampling pekerjaan dengan melakukan pengamatan 

langsung di lantai produksi. 

2. Metode tidak langsung  

Mengukur dengan metode tak langsung dapat dilakukan tanpa melakukan 

pengamatan langsung di lantai produksi. Dalam hal ini digunakan data 

waktu standar atau data waktu gerakan. 

Ada beberapa metode pengukuran tidak langsung ini diantaranya adalah 

(Sutanto, 2010): 

1. Metoda faktor kerja (weight factors)  

2. Methods-Time Measurement (MTM)  

3. Maynard Operation Sequence Technique (MOST)  

4. Predetermined Time Standard System oleh Meyers 
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Kelebihan dan kekurangan dari pengukuran kerja langsung dan tidak 

langsung adalah sebagai berikut (Rahayu, 2015): 

1. Pengukuran langsung  

Kelebihan :  

a. Praktis, mencatat waktu saja tanpa harus menguraikan pekerjaan ke 

dalam elemen-elemen pekerjaannya.  

Kekurangannya :  

a. Dibutuhkan waktu lebih lama untuk memperoleh data waktu yang 

banyak tujuannya : hasil pengukuran teliti dan akurat.  

b. Biaya lebih mahal karena harus pergi ketempat dimana pekerjaan 

pengukuran kerja berlangsung.  

2. Pengukuran tidak langsung  

Kelebihan :  

a. Waktu relatif singkat, hanya mencatat elemen-elemen gerakan 

pekerjaan satu kali saja.  

b. Biaya lebih murah.  

Kekurangan :  

a. Belum ada data waktu gerakan berupa tabel-tabel waktu gerakan yang 

menyeluruh dan rinci.  

b. Tabel yang digunakan adalah untuk orang Eropa tidak cocok untuk 

orang Indonesia. 

c. Dibuthkan ketelitian tinggi untuk seorang pengamat pekerjaan karena 

akan berpengaruh terhadap hasil perhitungan. 

d. Data waktu gerakan harus disesuaikan dengan kondisi pekerjaan, misal: 

elemen pekerjaan kantor tidak sama dengan elemen pekerjaan pabrik. 

 

2.10 Pengukuran Waktu Langsung dengan Jam Henti (Stop Watch Time 

Study) 

Pengukuran waktu kerja dengan jam henti adalah salah satu metode 

pengukuran yang termasuk dalam jenis pengukuran langsung. Pengukuran waktu 
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kerja dengan jam henti terutama diaplikasikan untuk pekerjaan yang berlangsung 

dengan singkat dan dilakukan secara berulang-ulang (repetitive). Dari  hasil 

pegukuran maka akan diperoleh waktu baku untuk menyelesaikan suatu siklus 

pekerjaan, yang mana waktu ini akan digunakan sebagai standard penyelesaian 

pekerjaan bagi semua pekerjaan yang akan melaksanakan pekerjaan yang sama 

seperti itu. Secara garis besar langkah-langkah untuk pelaksanaan pengukuran 

waktu kerja dengan jam hanti ini dapat diuraikan sebagai berikut 

(Wignjosoebroto, 2006): 

1. Definisi pekerjaan yang akan diteliti untuk diukur waktunya dan 

beritahukan maksud dan tujuan pengukuran ini kepada pekerja yang 

dipiilih untuk diamati dan supervisor yang ada. 

2. Catat semua informaasi yang berkaitan erat dengan penyelesaian pekerjaan 

seperti lay out, karakteristik atau spesifikasi mesin atau spesifikasi mesin 

atau peralatan kerja lain yang akan digunakan, dan lain-lain. 

3. Bagi operasi kerja dalam elemen-elemen kerja sedetail-detailnya tapi 

masih dalam batas-batas kemudian  untuk pengukuran waktunya. 

4. Amati, ukuran dan stat waktu yang dibutuhkan oleh operator untuk 

menyelesaikan elemen-elemen tersebut. 

5. Tetapkan jumlah siklus kerja yang harus diukur dan dicatat. 

6. Tetapkan rate of performans dari opeator saat melaksanakan aktivitas 

kerja yang diukur dan dicatat waktunya tersebut.  Rate of performans ini 

ditetapkan untuk setiap elemen kerja yag ada dan hanya ditujukan untuk 

performance operator. Untuk elemen kerja yang secara penuh dilakukan 

oleh mesin maka performace dianggap normal. 

7. Sesuaikan waktu pengamatan berdasarkan performance yang ditujukan 

oleh operator tersebut sehingga akhirnya akan diperoleh tersebut sehingga 

akhirnya akan diperoleh waktu kerja yang normal. 

8. Tetapkan waktu longgar guna memberikan fleksibilitas. Waktu longgar 

yang akan diberikan ini guna menghadapi kondisi-kondisi seperi 

kebutuhan peersonil yang bersifat pribadi, faktor kelelahan, keterlambatan 

material dan lain-lainya. 
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9. Tetapkan waktu kerja baku yaitu jumlah total antara waktu waktu normal 

dan waktu longgar. 

 

2.10.1 Melakukan Pengukuran Waktu 

 Pengukuran waktu adalah pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-

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

yang telah disiapkan. Bila operator telah siap didepan mesin atau ditempat kerja 

lain yang waktu kerjanya akan diukur, maka pengukuran memilih posisi tempat 

dia berdiri mengamati dan mencatat. 

 Hal pertama yang dilakukan adalah pengukuran pendahuluan. Tujuan 

melakukan pengukuran pendahuluan ialah untuk mengetahui berapa kali 

pengukuran harus dilakukan untuk tingkat-tingkat ketelitian dan keyakinan yang 

diinginkan. Tingkat-tingkat ketelitian dan keyakinan ini ditetapkan pada saat 

menjalankan langkah penetapan tujuan pengukuran Kemudian  mencatat  semua  

data  yang  didapat,  yang  dilanjutkan dengan  proses  perhitungan  data.  Adapun  

Rumus-rumus  yang  digunakan  adalah sebagai berikut (Sutalaksana, 1979) : 

1. Uji Keseragaman 

a. Menghitung rata-rata  

 

 

           ...(2.1) 

 

b. Menghitung standar deviasi. 
                                                                                                                                                                                                                          

 

         ...(2.2) 
 

c. Menghitung batas-batas kendali 

 ...(2.3) 

 

 ...(2.4) 

Keterangan: 

∑Xi = Jumlah keseluruhan data 

N = Banyak data   

BKA =  Batas Kontrol Atas 

σ =
  (Xi- )

2

N-1
 

BKA = + Z.σ⬚ 

BKB = - Z.σ⬚ 

= 
 Xi

N
 



II-19 
 

BKA =  Batas Kontrol Bawah 

X  =  Nilai rata-rata 

     =  Standar deviasi  

 Z = besaran dari standar deviasi ( 1 untuk tingkat kepercayaan  

68%, 2 untuk tingkat 95%, 3 untuk tingkat kepercayaan 99%) 

2. Uji Kecukupan Data   

a. Pengujian kecukupan data   
 

 

 

 ...(2.5) 

Keterangan: 

Apabila N’ < N, maka data dinyatakan cukup. 

N’= Jumlah data yang diperlukan 

N = jumlah data yang telah dilakukan  

β  = tingkat kepercayaan 

α  = tingkat ketelitian 

3. Waktu Siklus  

Waktu siklus adalah waktu penyelesaian satu satuan produksi mulai dari 

bahan baku mulai diproses di tempat kerja yang biasa. Waktu siklus 

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Rahayu dkk, 2014): 

 

                 ...(2.6) 

 

Keterangan: 

  X1 = Jumlah waktu penyelesaian yang teramati . 

 N   = Jumlah pengamatan yang dilakukan 

4. Waktu Normal  

 Untuk perhitungan selanjutnya setelah didapatkan nilai siklus maka harus 

dihitung berapa waktu normal untuk pekerja dengan melihat tingkat 

kewajaran kerja yang ditunjukkan. Waktu normal sendiri adalah waktu 

N'=

 
 
 
 β/α  N (Xi

2
)- (Xi)

2

 Xi

 
 
 
 
2

 

Ws = 
 Xi

N
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penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh pekerja dalam kondisi 

wajar dan kemampuan rata-rata.  

Waktu normal dihitung menggunakan rumus (Rahayu dkk, 2014):  

 

  ...(2.7) 
Keterangan: 

Ws   = Waktu siklus 

P   = Faktor penyesuaian 

Waktu normal diperoleh setelah penyesuaian terhadap waktu siklus. P 

pada rumus waktu normal merupakan faktor penyesuaian. Untuk 

mendapatkan nilai P maka digunakan metode Westinghouse dimana 

metode ini mengarah pada penilaian empat faktor yang dianggap 

menentukkan kewajaran dalam bekerja, yaitu (Rahayu dkk, 2014): 

a. Ketrampilan pekerja  

Untuk ketrampilan (sklill) didefinisikan sebagai kecakapan dalam 

mengerjakan metode yang diberikan dan leebih lanjut berhubungan 

dengan pengalaman yang ditujukan dengan koordinasi yang baik 

antara pikiran dan tangan. Untuk ketrampilan dibagi menjadi enam 

belas kelas dengan cirri-ciri disetiap kelas seperti dibawah ini. 

Super Skill :  

1) Secara bawaan cocok sekali dengan pekerjaannya. 

2) Bekerja dengan sempurna  

3) Tampak seperti telah terlati 

4) Gerakan–gerakannya halus tetapi sangat cepat sehingga sulit untuk 

diikuti. 

5) Kadang–kadang terkesan tidak berbeda dengan gerakan–gerakan 

mesin. 

6) Perpindahan dari satu elemen pekerjaan ke elemen lainnya tidak 

terlampau terlihat karena lancarnya.  

Wn = Ws x P      
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7) Tidak terkesan adanya gerakan–gerakan berpikir dan 

merencanakan dan merencanakan tentang apa yang dikerjakan 

(sudah sangat otomatis)  

8) Secara umum dapat dikatakan bahwa pekerjaan bersangkutan 

adalah pekerjaan yang baik.  

Exellent Skill: 

1) Percaya pada diri sendiri  

2) Tampak cocok dengan pekerjaannya.  

3) Terlihat telah terlatih baik.  

4) Bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran–

pengukuran atau pemeriksaan–pemeriksaan.  

5) Gerakan–gerakan kerja beserta urutan–urutannya dijalankan tanpa 

kesalahan.  

6) Menggunakan peralatan dengan baik.  

7) Bekerjanya cepat tanpa mengorbankan mutu.  

8) Bekerjanya cepat tetapi halus.  

9) Bekerja berirama dan terkoordinasi. 

Good Skill: 

1) Kwalitas hasil baik.  

2) Bekerjanya tampak lebih baik dari pada kebanyakan pekerjaan 

pada umumnya.  

3) Dapat memberikann petunjuk–petunjuk pada pekerja lain yang 

keterampilannya lebih rendah.  

4) Tampak jelas sebagai kerja yang cakap. 

5) Tidak memerlukan banyak pengawasan. 

6) Tiada keragu-raguan  

7) Bekerjanya “stabil”  

8) Gerakannya–gerakannya terkoordinasi dengan baik.  

9) Gerakan–gerakannya cepat.  

 Average Skill : 

1) Tampak adanya kepercayaan pada 
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2) Gerakannya cepat tetapi tidak lambat.  

3) Terlihatnya ada pekerjaan–pekerjaan yang perencana.  

4) Tampak sebagai pekerja yang cakap.  

5) Gerakan – gerakannya cukup menunjukan tidak adanya keragu – 

raguan.  

6) Mengkoordinasikan tangan dan pikiran dengan cukup baik.  

7) Tampak cukup terlatih dan karenanya mengetahui seluk beluk 

pekerjaannya.  

8) Bekerjanya cukup teliti.  

9) Secara keseluruhan cukup memuaskan.  

Fair Skill : 

1) Tampak terlatih tetapi belum cukup baik.  

2) Mengenal peralatan dan lingkuan secukupnya.  

3) Terlihat adanya perencanaan–perencanaan sebelum melakukan 

gerakan.  

4) Tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup. 

5) Tampaknya seperti tidak cocok dengan pekerjaannya tetapi telah 

ditempatkan dipekerjaan itu sejak lama.  

6) Mengetahui apa yang dilakukan dan harus dilakukan tetapi tampak 

selalu tidak yakin.  

7) Sebagian waktu terbuang karena kesalahan–kesalahan sendiri.  

8) Jika tidak bekerja sungguh–sungguh outputnya akan sangat rendah  

9) Biasanya tidak ragu–ragu dalam menjalankan gerakan – gerakanya.  

Poor Skill : 

1) Tidak bisa mengkoordinasikan tangan dan pikiran.  

2) Gerakan – gerakannya kaku.  

3) Kelihatan ketidak yakinannya pada urutan–urutan gerakan.  

4) Seperti yang tidak terlatih untuk pekerjaan yang bersangkutan.  

5) Tidak terlihat adanya kecocokan dengan pekerjaannya.  

6) Ragu – ragu dalam menjalankan gerakan–gerakan kerja.  

7) Sering melakukan kesalahan–kesalahan  
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8) Tidak adanya kepercayaan pada diri sendiri.  

9) Tidak bisa mengambil inisiatif sendiri.  

b. Usaha pekerja  

Usaha (effort) didefinisikan sebagai suatu hal yang menunjukkan 

kemampuan bekerja yang efektif dari seseorang. Untuk usaha atau 

Effort cara westinghouse membagi juga kedalam kelas-kelas dengan 

ciri masing-masing seperti di bawah:  

Excessive Effort: 

1) Kecepatan sangat berlebihan.  

2) Usahanya sangat besungguh–sungguh tetapi dapat membahayakan 

kesehatannya.  

3) Kecepatan yang ditimbulkannya tidak dapat dipertahankan 

sepanjang hari kerja.  

Exellent Effort: 

1) Jelas terlihat kecepatan kerjannya yang tinggi  

2) Gerakan–gerakan lebih “ekonomis” daripada operator – operator 

biasa.  

3) Penuh perhatian pada pekerjaannya.  

4) Banyak memberi saran-saran.  

5) Menerima saran–saran dan petunjuk dengan senang.  

6) Percaya pada kebaikan maksud pengukuran waktu.  

7) Tidak dapat bertahan lebih dari beberapa hari. 

8) Bangga atas kelebihannya. 

9) Gerakan–gerakan yang salah terjadi sangat jarang sekali.  

10) Bekerja sitematis.  

11) Karena lancarnya, perpindahan dari satu element keelemen 

lainnya tidak terlihat.  

 Good Effort : 

1) Bekerja berirama 

2) Saat – saat menganggur sangat sedikit, bahkan kadang–kadang 

tidak ada.  
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3) Penuh perhatian pada pekerjaan. 

4) Senang pada pekerjaannya 

5) Kecepatannya baik dan dapat dipertahankan sepanjang hari.  

6) Percaya pada kebaikan maksut pengukuran waktu.  

7) Menerima saran–saran dan petunjuk–petunjuk dengan senang.  

8) Dapat memberikan saran–saran untuk perbaikan kerja.  

9) Tempat kerjanya diatur dengan baik dan rapi.  

10) Menggunakan alat–alat yang tepat dengan baik.  

11) Memelihara dengan baik kondisi peralatan.  

Average Effort : 

1) Tidak sebaik good, tetapi lebih baik dari poor.  

2) Bekerja dengan Stabil.  

3) Menerima saran–saran tetapi tidak melaksanakannya.  

4) Set Up dilakukan dengan baik.  

5) Melakukan kegiatan–kegiatan perencanaan.  

Fair Effort :  

1) Saran–saran yang baik diterima dengan kesal.  

2) Kadang–kadang perhatian tidak ditujukan pada pekerjaanya.  

3) Kurang sungguh–sungguh.  

4) Tidak mengeluarkan tenaga dengan secukupnya.  

5) Terjadi sedikit penyimpangan dari cara kerja baku.  

6) Alat–alat yang dipakainya tidak selalu yang terbaik.  

7) Terlihat adanya kecenderungan kurang perhatian pada pekerjaanya. 

8) Terlampau hati–hati.  

9) Sitematika kerjanya sedang–sedang aja.  

10) Gerakan–gerakan tidak terencana.  

Poor Effort : 

1) Banyak membuang–buang waktu.  

2) Tidak memperhatikan adanya minat bekerja.  

3) Tidak mau menerima saran–saran.  

4) Tampak malas dan lambat bekerja.  
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5) Melakukan gerakan–gerakan yang tidak perlu untuk mengambil 

alat-alat dan bahan–bahan.  

6) Tempat kerjanya tidak diatur rapi. 

7) Tidak perduli pada cocok atau baik tidaknya peralatan yang 

dipakai.  

8) Mengubah – ubah tata letak tempat kerja yang telah diatur.  

9) Set Up kerjanya terlihat tidak baik. 

c. Kondisi kerja  

Kondisi (condition) didefinisikan sebagai prosedur performance 

rating yang berakibat pada operator dan bukan kepada operasi. 

Kondisi ini meliputi kondisi fisik lingkungan kerja seperti keadaan 

pencahayaan, temperature, dan kebisingan. 

d. Konsistensi kerja.  

Untuk faktor konsistensi kerja ini perlu diperhatikan, karena pada 

kondisi nyata setiap pengukuran tidak pernah mencatat semua angka 

yang sama, waktu penyelesaian yang ditujukan pekerja selalu 

berubah-ubah dari satu siklus ke siklus yang lainnya. Konsistensi 

dikategorikan perfect apabila waktu penyelesaian adalah tetap pada 

setiap saat pengamatan. 

5. Waktu Baku  

Untuk waktu baku (Wb) adalah waktu yang dibutuhkan secara wajar oleh 

seorang pekerja normal untuk menyelesaikan suatu pekrjaan yang 

dijalankan dalam sistem kerja terbaik. Waktu baku ini adalah waktu 

normal yang telah ditambah dengan kelonggaran untuk pekerja, dimana 

kelonggaran difungsikan untuk menghilangkan kelelahan, memenuhi 

kebutuhan pribadi, serta untuk hambatan-hambatan yang tidak terhindar. 

Untuk menetapkan kelonggaran maka diuraikan beberapa jenis 

kelonggaran, yaitu: 

a. Kelonggaran waktu untuk kebutuhan personel (Personal Allowance)  

Personal Allowance merupakan kelonggaran yang diberikan kepada 

pekerja untuk keperluan yang bersifat pribadi.  
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b. Kelonggaran untuk melepaskan lelah (Fatigue Allowance)  Fatigue 

Allowance merupakan kelonggaran yang diberikan kepada operator 

dikarenakan kelelahan fisik maupun mental setelah bekerja beberapa 

waktu.  

c. Kelonggaran waktu karena hambatan (Unavoidable Delay Allowance)  

  Berikut rumus waktu normal yang digunakan antara lain adalah: 

 

    ...(2.8) 

 Keterangan: 

 Wn =  Waktu normal 

L = Kelonggaran (allowance) yang dihasilkan pekerja untuk 

menyelesaikan pekerjaannya disamping waktu normal. 

6. Perhitungan % efisiensi perbaikan 

Adapun perhitungan persen penghematan adalah sebagai berikut (Sarvia 

dan Eliyani, 2013). 

 % Efisiensi Perbaikan =  
Wb awal-Wb usulan

Wb awal
 x 100%  ...(2.9) 

 Keterangan: 

 %Efisiensi =  % Penghematan 

Wb awal   = Waktu baku sebelum perbaikan sistem kerja 

Wb usulan  = Waktu baku setelah perbaikan sistem kerja 

 

7. Perhitungan kapasitas efektif usulan (Sarvia dan Eliyani, 2013). 

Kapasitas efektif =  
jumlah tenaga kerja x waktu kerja

Wb usulan
 x 100%         ...(2.10) 

 

2.11 Westinghouse 

 Westinghouse mengarahkan penilaian pada 4 faktor yang dianggap 

menentukan kewajaran atau ketidakwajaran dalam bekerja yaitu keterampilan, 

usaha, kondisi kerja dan konsistensi. Setiap faktor terbagi kedalam kelas-kelas 

dengan nilainya masing-masing. 

Wb = Wn  + (Wn x L) 
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Keterampilan dan skill didefinisikan sebagai kemampuan mengikuti cara 

kerja yang ditetapkan. Latihan dapat meningkatkan keterampilan, tetapi hanya 

sampai ketingkat tertentu saja, tingkat mana merupakan kemampuan maksimal 

yang dapat diberikan pekerja yang bersangkutan. Secara psikologis keterampilan 

merupakan aptitude untuk pekerjaan yang bersangkutan. Keterampilan dapat juga 

menurun yaitu bila telah terlampau lama tidak menangani pekerjaan tersebut, atau 

karena sebab-sebab lain seperti karena kesehatan yang terganggu, rasa fatigue 

yang berlebihan, pengaruh sosial lingkungan dan sebagainya. 

 Untuk keperluan penyesuaian keterampilan dibagi menjadi enam kelas, 

yaitu (Sutalaksana, 1979): 

1. Super Skill 

2. Excellent Skill 

3. Good Skill 

4. Average Skill 

5. Fair Skill 

6. Poor Skill 

Yang dimaksud dengan kondisi kerja atau condition pada cara 

Westinghouse adalah kondisi fisik lingkungannya seperti keadaan pencahayaan, 

temperature dan kebisingan ruangan. Bila tiga faktor lainnya yaitu ketrampilan, 

usaha dan konsisten merupakan apa yang dicerminkan operator, maka kondisi 

kerja merupakan sesuatu di luar operator yang diterima apa adanya oleh operator 

tanpa banyak kemampuan merubahnya. 

Berikut adalah tabel penyesuaian menggunakan metode westinghouse 

(Sutalaksana, 1979). 

Tabel 2.5 Penyesuaian Metode Westinghouse 

No Faktor Kelas Lambang Penyesuaian 

1 
Keterampilan 

(Skill) 

Superskill 
 

Excellent 

 
Good 

 

Average 
Fair 

 

Poor 

A1 

A2 

B1 
B2 

C1 

C2 
D 

E1 

E2 
F1 

F2 

+ 0,15 

+ 0,13 

+ 0,11 
+ 0,08 

+ 0,06 

+ 0,03 
0,00 

-0,05 

-0,10 
-0,16 

-0,22 

(Sumber: Sutalaksana, 1979) 
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Tabel 2.5 Penyesuaian Metode Westinghouse (Lanjutan) 

No Faktor Kelas Lambang Penyesuaian 

2 Usaha 

Excessive 

 

Excellent 
 

Good 

 
Average 

Fair 

 
Poor 

A1 

A2 
B1 

B2 

C1 
C2 

D 

E1 
E2 

F1 

F2 

+ 0,13 
+ 0,12 

+ 0,10 

+ 0,08 
+ 0,05 

+ 0,02 

0,00 
-0,04 

-0,08 

-0,12 
-0,17 

3 Kondisi Kerja 

Ideal 
Excellenty 

Good 

Average 
Fair 

Poor 

A 
B 

C 

D 
E 

F 

+ 0,06 
+ 0,04 

+ 0,02 

0,00 
-0,03 

-0,07 

4 Konsistensi 

Perfect 
Excellent 

Good 

Average 
Fair 

Poor 

A 
B 

C 

D 
E 

F 

+ 0,04 
+ 0,03 

+ 0,01 

0,00 
-0,02 

-0,04 

(Sumber: Sutalaksana, 1979) 

2.12 Kelonggaran (Allowance) 

Kelonggaran diberikan untuk tiga hal yaitu untuk kebutuhan pribadi, 

kelonggaran untuk menghilangkan rasa fatique, serta kelonggaran untuk 

hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan. Ketiganya ini merupakan hal-

hal yang secara nyata dibutuhkan oleh pekerja dan yang selama pengukuran tidak 

diamati, diukur, dicatat, maupun dihiting. Karenanya sesuai pengukuran dan 

setelah mendapatkan waktu normal, kelonggaran perlu ditambahkan (Sutalaksana, 

1979). 

Tabel 2.6   Tabel Allowance 

FAKTOR CONTOH PEKERJAAN KELONGGARAN (%) 

A. TENAGA YANG 

DIKELUARKAN 

1. Dapat diabaikan 

2. Sangat ringan 

3. Ringan 

4. Sedang 

5. Berat 

6. Sangat berat 

7. Luar biasa berat 

 

 

Bekerja dimeja, duduk 

Bekerja dimeja, berdiri 

Menyekop, ringan 

Mencangkul 

Mengayun palu yang berat 

Memanggul beban 

Memanggul karung berat 

EKIVALEN    PRIA      WANITA 

BEBAN  

Tanpa beban   0.0-6.0       0.0-6.0 

0.00-2.25 kg   6.0-7.5       6.0-7.5 

2.25-9.00        7.5-12.0     7.5-16.0 

9.00-18.00      12.0-19.0   16.0-30.0 

19.00-27.00    19.0-30.0 

27.00-50.00    30.0-50.0 

Diatas 50 kg 

 

(Sumber: Sutalaksana, 1979)  
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Tabel 2.6   Tabel Allowance (Lanjutan) 

FAKTOR CONTOH PEKERJAAN KELONGGARAN (%) 

B. SIKAP KERJA 

1. Duduk 

2. Berdiri diatas dua Kaki 

 

3. Berdiri diatas satu Kaki 

 

4. Berbaring 

 

5. Membungkuk 

 

Bekerja duduk, ringan 

Badan tegak, ditumpu dua 

kaki 

Satu kaki mengerjakan alat 

kontrol 

Pada bagian sisi, belakang 

atau depan badan 

Badan dibungkukkan 

bertumpu pada dua kaki 

 

 

0.0 – 1.0 

1.0 – 2.5 

 

2.5 – 4.0 

 

2.5 – 4.0 

 

4.0 – 10.0 

C. GERAKAN KERJA 

1. Normal 

2. Agak terbatas 

3. Sulit 

 

4. Pada anggota badan 

terbatas 

5. Seluruh anggota 

badan terbatas 

 

Ayunan bebas dari bahu 

Ayunan terbatas dari palu 

Membawa beban berat dengan 

satu tangan 

Bekerja dengan tangan diatas 

kepala 

Bekerja dilorong 

pertambangan yang sempit 

 

0 

0 – 5 

0 – 5 

 

5 – 10 

 

10 – 15 

D. KELELAHAN 

MATA *) 

1. Pandangan yang terputus-

putus 

2. Pandangan yang 

hamper terusmenerus 

3. Pandangan terus 

menerus dengan 

fokus berubah-ubah 

4. Pandangan terus 

menerus dengan 

fokus tetap 

 

 

Membawa alat ukur 

 

Pekerjaan-pekerjaan yang 

teliti 

Memeriksa cacat-cacat pada 

kain 

 

Pemeriksaan yang sangat teliti 

PENCAHAYAAN 

 BAIK                    BURUK 

0.0 - 6.0                    0.0-6.0 

 

6.0 - 7.5                    6.0-7.5 

 

7.5 - 12.               0 7.5-16.0 

 

 

19.0-30.0              16.0-30.0 

E. KEADAAN 

TEMPERATUR 

TEMPAT KERJA**) 

1. Beku 

2. Rendah 

3. Sedang 

4. Normal 

5. Tinggi 

6. Sangat tinggi 

TEMPERATUR (OC ) 

 

 

dibawah 0 

0 – 13 

13 – 22 

22 – 28 

28 – 38 

diatas 38 

KELEMBABAN, NORMAL, 

BERLEBIHAN 

 

Diatas 10              diatas 12 

10 – 5                      12 – 5 

5 – 0                         8 – 0 

0 – 5                         0 – 8 

5 – 40                     8 – 100 

diatas 40              diatas 100 

F. KEADAAN 

ATMOSFER ***) 

1. Baik 

 

2. Cukup 

 

3. Kurang baik 

 

4. Buruk 

 

Ruang yang berventilasi baik, 

udara segar 

Ventilasi kurang baik, ada 

bau-bauan 

Adanya debu beracun atau 

tidak beracun tapi banyak 

Adanya bau-bauan berbahaya 

harus menggunakan alat 

pernafasan 

 

 

0 

 

0 – 5 

 

5 – 10 

 

10 – 20 

(Sumber: Sutalaksana, 1979)  
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Tabel 2.6   Tabel Allowance (Lanjutan) 

FAKTOR CONTOH PEKERJAAN KELONGGARAN (%) 

G. KEADAAN LINGKUNGAN YANG BAIK 

1. Bersih, sehat, cerah dengan kebisingan rendah 

2. Siklus kerja berulang-ulang antara 5 – 10 detik 

3. Siklus kerja berulang-ulang antara 0 – 5 detik 

4. Sangat bising 

5. Jika faktor yang berpengaruh dapat menurunkan 

kualitas 

6. Terasa adanya getaran lantai 

7. Keadaan yang luar biasa (bunyi,kebersihan,dll) 

 

0 

0 – 1 

1 – 3 

0 – 5 

0 – 5 

 

5 – 10 

5 – 15 
(Sumber: Sutalaksana, 1979) 

*) = kontras antara warna hendaknya diperhatikan 

**) = tergantung juga pada keadaan ventilasi 

***) = dipengaruhi juga oleh ketinggian tempat kerja dari permukaan laut dan 

keadaan iklim 

kelonggaran untuk kebutuhan pribadi bagi Pria  = 0-2,5% 

Wanita  = 2-5% 

 

2.13 Peta Proses Operasi (Operation Process Chart) 

 Peta kerja operasi seringkali disingkat dengan peta operasi atau (operation 

chart) adalah peta kerja yang mencoba menggambarkan urutan kerja dengan jalan 

membagi pekerjaan tersebut kedalam elemen-elemen operasi secara detail. Disini 

tahapan proses operasi kerja harus diuraikan secara logis dan sistematis. Dengan 

demikian keseluruhan operasi kerja dapat digambarkan dari awal sampai menjadi 

produk akhir sehingga analisa perbaikan dari masing-masing operasi kerja secara 

individual maupun urut-urutannya secara keseluruhan akan dapat dilakukan 

(Wignjosoebroto, 2006). 
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Gambar 2.1 Peta Proses Operasi 

(Sumber: Sutalaksana, 1979) 

 Keterangan: 

W = Waktu yang dibutuhkan untuk suatu operasi atau pemeriksaan, 

dalam jam 

O-N = Nomor urut untuk kegiatan operasi tersebut 

I-N = Nomor urut untuk kegiatan pemeriksaan tersebut 

M = menunjukkan mesin atau tempat kegiatan tersebut dilaksanakan 


