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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Lean

Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan

(Waste) dan meningkatkan nilai tambah (value added) produk (barang/jasa) agar

memberikan nilai kepada pelanggan (customer value). APICS Dictionary (2005),

mendefinisikan Lean sebagai suatu filosofi bisnis yang berlandaskan pada

minimasi penggunaan sumber-sumber daya (termasuk waktu) dalam berbagai

aktivitas perusahaan. Lean berfokus pada identifikasi dan eliminasi aktivitas-

aktivitas tidak bernilai tambah (non-value-adding activities) dalam desain,

produksi (untuk bidang manufaktur) atau operasi (untuk bidang jasa), dan supply

chain management, yang berkaitan langsung dengan pelanggan (Gaspersz, 2011).

Lean yang diterapkan pada keseluruhan perusahaan disebut sebagai lean

enterprise. Lean yang diterapkan pada manufacturing disebut sebagai lean

manufacturing, dan lean yang diterapkan dalam bidang jasa disebut sebagai lean

service, lean yang diterapkan pada bank disebut sebagai lean banking, lean dalam

bidang retail disebut lean retailing, lean dalam bidang pemerintahan disebut

sebagai lean government dan lain-lain (Gaspersz, 2011). Terdapat lima prinsip

lean yaitu:

1. Mengidentifikasi nilai produk berdasarkan perspektif pelanggan.

2. Mengidentifikasi value stream mapping untuk setiap produk

3. Menghilangkan pemborosan yang tidak bernilai tambah dari semua aktivitas

sepanjang value stream.

4. Mengorganisasikan agar material, informasi dan produk mengalir secara

lancar dan efesien sepanjang proses value stream menggunakan sistem tarik

(pull system)

5. Terus menerus mencari teknik dan alat peningkatan (improvement tools and

techniques) untuk mencapai keunggulan dan peningkatan secara terus-

menerus.
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Lean manufacturing dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan untuk

mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas-aktivitas

yang tidak memiliki nilai tambah (non-value-adding activities) melalui

peningkatan terus-menerus secara radikal (radical continous inprovement) dengan

cara mengalirkan produk (material, work-in-process, output) dan informasi

menggunakan sistem tarik (pull system) dari pelanggan internal dan eksternal

untuk mengejar keunggulan dan kesempurnaan (Gaspersz, 2011).

2.2 Konsep Dasar Waste

Waste dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas kerja yang tidak

memberikan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi output

sepanjang value stream mapping. Berdasarkan perspektif lean, semua jenis

pemborosan yang terdapat sepanjang proses value steram, yang mentransformasi

input menjadi output harus dihilangkan guna meningkatkan nilai produk (barang

atau jasa) dan selanjutnya meningkatkan customer value (Gaspersz, 2011).

2.2.1 Jenis-Jenis Waste

Pada dasarnya dikenal dua kategori utama pemborosan, yaitu Type One

Waste dan Type Two Waste (Gaspersz, 2011):

Type one waste adalah aktivitas kerja yang tidak menciptakan nilai tambah

dalam proses transformasi input menjadi output sepanjang value stream, namun

aktivitas itu pada saat sekarang tidak dapat dihindarkan karena berbagai alasan.

Misalnya, aktivitas inspeksi dan penyortiran. Dari perspektif Lean merupakan

aktivitas tidak bernilai tambah sehingga merupakan waste, namun pada saat

sekarang kita masih membutuhkan inspeksi dan penyortiran karena mesin dan

peralatan yang digunakan sudah tua sehingga tingkat keandalan kurang. Demikian

pula pengawasan terhadap orang, misalnya merupakan aktivitas tidak bernilai

tambah berdasarkan perspektif lean, namun pada saat sekarang kita masih harus

melakukannya, karena orang tersebut baru saja direktut oleh perusahaan sehingga

belum berpengalaman. Dalam konteks ini, aktivitas inspeksi, penyortiran, dan

pengawasan dikategorikan sebagai Type One Waste harus dapat dihilangkan atau
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dikurangi. Type One Waste ini sering disebut sebagai Incidental Activity atau

Incidental Work yang termasuk ke dalam aktivitas tidak bernilai tambah (non-

value-adding-work or activity)

Type Two Waste merupakan aktivitas yang tidak menciptkan nilai tambah

dan dapat dihilangkan denga segera. Misalnya menghasilkan produk cacat (defect)

atau melakukan kesalahan (error) yang harus dihilangkan segera. Type Two Waste

ini sering disebut waste saja, karena benar-benar merupakan pemborosan yang

harus dapat diidentifikasi dan dihilangkan dengan segera.

Hines dan Taylor mengelompokan aktivitas-aktivitas dalam organisasi

perusahaan menjadi 3 yaitu:

1. Value added (VA)

2. Non Value Added (NVA)

3. Necessary but Non Value Added (NNVA)

Aktivitas disebut VA apabila aktivitas-aktivitas tersebut memberikan nilai

tambah bagi konsumen akhir, sedangkan jika tidak memberikan nilai tambah bagi

konsumen akhir maka aktivitas tersebut tergolong NVA. Diantara dua kelompok

tersebut terdapat kelompok NNVA, yaitu suatu aktivitas yang tidak memberikan

nilai tambah tetapi diperlukan seperti  material handling atau inspeksi. Aktivitas

NNVA ini meskipun tidak harus segera, sebisa mungkin dikurangi atau

dihilangkan sedangkan NVA harus segera diprioritaskan untuk dihilangkan.

2.2.2 Konsep Seven Waste

Ada tujuh tipe waste pada sistem produksi yang diidentifikasi oleh Shigeo

Shingo, yaitu:

1. Over Production

Over production merupakan jenis pemborosan yang terburuk yang

mempengaruhi keenam jenis pemborosan lainnya. Over production terjadi

karena memproduksi suatu produk melebihi kebutuhan pelanggan yang

mengakibatkan penumpukan pada produk sehingga memerlukan

pengangkutan, penyimpanan, pemeriksaan, serta memungkinkan akan
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mengakibatkan kecacatan. Selain itu, over production terjadi karena variasi

produk yang di produksi oleh perusahaan.

2. Waiting Time (Delay)

Waiting time disebabkan karena tidak ada keseimbangan pada lintasan

produksi sehingga keterlambatan tampak melalui orang-orang yang sedang

menunggu mesin , peralatan dan bahan baku.

3. Transportation

Transportation merupakan pemborosan yang berupa pergerakan di sekitar

lantai produksi. Transportasi terjadi diantara langkah proses pembuatan,

aliran pengolahan serta pengiriman ke pelanggan.

4. Over processing

Pemborosan pada proses disebabkan oleh proses yang berlebihan yang tidak

diinginkan oleh pelanggan. Perusahaan membuat spesifikasi produk diluar

keinginan pelanggan sehingga sering menciptakan limbah dalam produksi.

5. Motions

Motions merupakan jenis pemborosan yang disebabkan oleh gerakan yang

tidak diperlukan oleh seorang operator atau mekanik seperti berjalan,

mencarai alat atau bahan. Ini dikatakan limbah ketika melihat seorang

operator yang aktif bergerak dan terlihat sibuk sehingga sering melakukan

gerakan yang tidak diperlukan.

6. Inventory

Inventory termasuk jenis pemborosan klasik, semua inventory termasuk

pemborosan kecuali jika diterjemahkan langsung untuk penjualan. Inventory

dapat berupa raw materials, work in process atau finished goods.

7. Defect Product

Jenis pemboran ini dapat disebut scrap yang disebabkan oleh ketidak puasan

konsumen terhadap produk sehingga produk dikembalikan ke perusahaan

selain itu proses yang tidak baik.
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2.3 Diagram Pareto

Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukan masalah

berdasarka urutan banyaknya kejadian. Masalah yang paling banyak terjadi

ditunjukan oleh grafik batang pertama yang tertinggi serta ditempatkan pada sisi

paling kiri, dan seterusnya sampai masalah yang paling sedikit terjadi ditunjukan

oleh grafik batang terakhir yang terendah serta ditempatkan pada sisi paling

kanan. Nama diagram Pareto diambil dari prinsip Pareto, yang menyatakan bahwa

80% gangguan berasal dari 20% masalah yang ada (Gaspersz, 2012).

Pada dasarnya diagram pareto dapat dipergunakan sebagai alat interpretasi

untuk (Gaspersz, 2012):

1. Menentukan frekuensi relatif dan urutan pentingnya masalah-masalah atau

penyebab-penyebab dari masalah yang ada.

2. Memfokuskan perhatian pada isu-isu kritis dan penting melalui membuat

rangking terhadap masalah-masalah atau penyebab-penyebab dari masalah itu

dalam bentuk yang signifikan.

Contoh bentuk diagram Pareto adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Diagram Pareto
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2.4 Diagram Sebab - Akibat

Diagram sebab - akibat (Cause –Efect Diagram) adalah suatu diagram

yang menunjukan hubungan diantara sebab dan akibat. Berkaiatan dengan

pengendalian proses statistikal, diagram sebab-akibat dipergunakan untuk

menunjukan faktor-faktor penyebab (sebab) dan karakteristik kualitas (akibat)

yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Diagram sebab-akibat ini sering

juga disebut diagram “Tulang Ikan” (fishbone Diagram) karena bentuknya seperti

kerangka ikan, atau Diagram Ishikawa (Ishikawa’s Diagram) karena pertama kali

diperkenalkan oleh Prof.Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 1953

(Gaspersz, 2012).

Pada dasarnya diagram sebab-akibat dapat dipergunakan untuk kebutuhan-

kebutuhan  berikut (Gaspersz, 2012):

1. Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah

2. Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah

3. Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut

2.5 Root Cause Analysis (RCA) & Failure Mode and Effect Analysis

(FMEA)

Agar upaya perbaikan dapat dilakukan dengan dengan baik maka perlu

terlebih dahulu dicari penyebab paling dasar (Root Cause) dari setiap

permasalahan yang terjadi selama proses produksi. Pencarian terhadap faktor

penyebab dasar tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan RCA. Faktor

penyebab yang diperoleh sebagai hasil identifikasi dengan RCA merupakan

beberapa permasalahan yang berpotensi menciptakan terjadinya waste (Habib,

2012).

Faktor Root Cause yang berjumlah cukup banyak memerlukan

dilakukannya pendeteksian lebih lanjut untuk mengetahui faaktor-faktor apa saja

yang tergolong sebagai faktor kritis yang menimbulkan terjadinya waste. Oleh

karena itulah penggunaaan FMEA diperlukan untuk melihat besaran nilai Risk

Potential Number (RPN) untuk masing-masing faktor. Faktor Root Cause dengan

RPN tertinggi menjadi perhatian utama untuk dibuatkan solusi penyelesaian
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masalah. Kemudian dari alternatif-alternatif solusi yang dibuatkan tersebut dapat

dipilih mana yang dapat memberikan hasil terbaik terhadap perbaikan secara

keseluruhan (Habib, 2012).

Tabel 2.1 form Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

No
Failure
Mode

Failure
Efect

Cause
Likelihood

(1-10)
Impact
(1-10)

Detection
(1-10)

RPN
(L x I x D)

1

2

3

4

5
RPN = Risk Potential Number

2.5.1 Petunjuk pemberian skor Kemungkinan (Likelihood = L)

Likelihood berkaitan dengan kemungkinan atau peluang terjadi suatu

peristiwa. Pemberian skor kemungkinan (Likelihood) ditunjukan pada tabel

berikut (Gaspersz, 2012):

Tabel 2.2 Petunjuk pemberian skor Likelihood (L)

Skor Peluang atau Kemungkinan terjadinya suatu peristiwa

9 atau 10 hampir pasti akan terjadi, peluang 90 - 100%

7 atau 8 Akan Terjadi, peluang  70 - 80 %

5 atau 6 Mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi, Peluang 50%

3 atau 4 Sangat mungkin tidak akan terjadi, Peluang 30 - 40%

1 atau 2 Hampir Pasti tidak akan terjadi, Peluang 10 -20%

2.5.2 Petunjuk pemberian skor Dampak (Impact = I)

Impact (I) berkaitan dengan besar pengaruh terhadap aspekk-aspek jadwal

waktu, biaya dan teknikal. Pemberian skor dampak impact (I) ditunjukan pada

tabel berikut (Gaspersz, 2012):
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Tabel 2.3 Petunjuk pemberian skor Impact (I)

Skor Pengaruh terhadap Aspek Jadwal, Biaya dan teknikal

9 atau 10

Jadwal Berpengaruh besar terhadap milestone dan lebih dari 20% terhadap jalur kritis (critical Path)

Biaya Meningkatkan biaya total proyek lebih besar dari 20%

Teknikal Berdampak pada produk akhir atau suatu item tidak dapat digunakan lagi

7 atau 8

Jadwal
Berpengaruh besar terhadap milestone dan sekitar 10% - 20% terhadap jalur kritis (critical
Path)

Biaya Meningkatkan biaya total Proyek sekitar 10% - 20%

Teknikal
Berdampak pada produk akhir atau suatu item yang tidak dapat digunakan oleh klien atau
pelanggan

5 atau 6

Jadwal Berpengaruh sekitar 5% - 10% terhadap jalur kritis (critical Path)

Biaya Meningkatkan Biaya total proyek sekitar 5% - 10%

Teknikal
Berdampak pada Produk akhir atau suatu item yangmembutuhkan persetujuan klien atau
pelanggan apakah mau menerima atau tidak produk itu

3 atau 4

Jadwal Berpengaruh lebih kecil dari 5% terhadap terhadap jalur kritis (critical Path)

Biaya Meningkatkan Biaya total proyek lebih kecil dari 5%

Teknikal
Berdampak kecil pada produk akhir atau suatu itm yang cukup membutuhkan persetujuan
dari pihak internal perusahaan untuk menyerahkan produk itu kepada klien atau pelanggan

1 atau 2

Jadwal Tidak berpengaruh terhadap jalur kritis (critical path)

Biaya Tidak meningkatkan biaya total proyek

Teknikal tidak berdampak pada produk akhir atau suatu item

2.5.3 Petunjuk Pemberian Skor Deteksi (Detection = D)

Detection (D) berkaitan dengan tingkat efektifitas metode atau teknik

deteksi dalam kemampuanya mendeteksi suatu peristiwa. Detection (D) adalah

berkaitan dengan kemampuan dari teknik deteksi atau metode untuk mendeteksi

peristiwa-peristiwa secara tepat waktu sehingga tersedia cukup waktu untuk

melaksankan rencana kontingensi dan bertindak terhadap suatu peristiwa yang

terdeteksi itu. Petunjuk pemberian skor detection (D) ditunjukan pada tabel

berikut (Gaspersz, 2012):

Tabel 2.4 Petunjuk pemberian skor Detection (D)

Skor Kemampuan Metode Deteksi terhadap Peristiwa

9 atau 10
Tidak ada metode deteksi atau metode deteksi yang ada tidak mampu memberikan cukup waktu
untuk melaksanakan rencana kontingensi

7 atau 8
Metode deteksi tidak terbukti atau tidak andal, atau efetivitas metode deteksi tidak diketahui
untuk mendeteksi tepat waktu

5 atau 6 Metode deteksi memiliki tingka efektivitas yang rata-rata (medium)

3 atau 4 Metode deteksi memiliki tingkat efektivitas yang tinggi

1 atau 2
Metode Deteksi sangat efektiv dan hampir pasti resiko akan terdeteksi dengan waktu yang cukup
untuk melaksanakan rencana kontingensi
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2.6 Penentuan Waktu Baku

Waktu Baku didefenisikan sebagai waktu yang paling dibutuhkan untuk

menyelesaikan satu siklus pekerjaan yang dilakukan menurut metode kerja

tertentu pada kecepatan normal dengan mempertimbangkan faktor-faktor

keletihan dan kelonggaran untuk kebutuhan pribadi (Wignjosoebroto, 2006).

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penentuan waktu baku adalah sebagai

berikut:

2.6.1 Uji Keseragaman Data

Selain kecukupan data harus dipenuhi dalam pelaksanaan time study maka

yang ttidak kalah pentingnya adalah bahwa data yang telah diperoleh haruslah

seragam. Tes keseragaman data perlu kita lakukan terlebih dahulu sebelum kita

menggunakan data yang telah diperoleh guan menetapkan waktu baku. Tes

keseragaman data bisa dilaksanakan dengan cara visual dan mengaplikasikan peta

kontrol. Peta kontrol adalah suatu alat yang tepat guna mengetes keseragaman

data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan (Wignjosoebroto, 2006).

Pengujian keseragaman data dilakukan dengan menetapkan Batas Kontrol

Atas (BKA) dan Batas Kontrol Bawah (BKB) dari sebaran data. Penentuan Bats

Kontrol Atas dan Batas Kontrol Bawah tergantung pada tingkat ketelitian dan

tingkat keyakinan yang telah ditetapkan. Apabila dalam suatu pengukuran terdapat

satu atau lebih data tidak seragam, maka data tersebut akan langsung ditolak dan

dilakukan revisi data tidak seragam dengan cara membuang data yang berada

diluar batas kontrol tersebut dan melakukan perhitungan kembali.

Formulasi untuk peta kontrol tersebut adalah (Wignjosoebroto, 2006):

BKA = + 2 ............................................................................... 2.1

BKA = − 2
Dimana:

= Prosentase terjadinya kejadian rata-rata.

σ = Standar Deviasi
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Rumus Standar deviasi adalah:

σ = ∑( )
....................................................................................... 2.2

2.6.2 Pengujian Kecukupan Data

Untuk menetapkan berapa jumlah observasi yang seharusnya dibuat (N’)

maka disini harus diputuskan terlebih dahulu berapa tingkat kepercayaan

(covidence level) dan derajat ketelitian (degree of accuracy) untuk pengukuran

kerja. Didalam aktivitas pengukuran kerja biasanya akan diambil 95% covidence

level dan 5% covidence level. Hal ini berarti bahwa sekurang-kurangnya 95 dari

100 harga rata-rata dari waktu yang dicatat/diukur untuk suatu elemen kerja akan

memiliki penyimpangan tidak lebih dari 5% (Wignjosoebroto, 2006).

Formulasi untuk kecukupan data ini adalah sebagai berikut:













 





x

xx )(N40 22

'N

2

......................................................2.3

Dimana:

N’ = Jumlah pengukuran/pengamatan yang diperlukan

N = Jumlah data Pengamatan

x = Data waktu pengamatan

Jika dari hasil Formulasi 2.3 tersebut diperoleh nilai N’ > N maka dilakukan

pengkuran tambahan sehingga memenuhi jumlah yang diperlukan. Begitu juga

sebaliknya, jika N’ < N data pengukuran sudah mencukupi.

2.6.3 Menentukan Rating Faktor

Rating factor adalah perbandingan prestasi kerja (performance) seorang

pekerja dengan konsep normal yang disepakati. Bagian yang paling penting tetapi

justru yang paling sulit di dalam pelaksanaan pengukuran kerja adalah kegiatan

evaluasi kecepatan atau tempo kerja operator pada saat pengukuran kerja

berlangsung, kecepatan, usaha, tempo ataupun performance kerja semuanya akan
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menunjukkan kecepatan gerakan operator pada saat bekerja. Aktivitas untuk

menilai atau mengevaluasi kecepatan kerja operator ini dikenal sebagai “Rating

Performance”. Penilaian dari performance seorang operator dapat dilakukan

dengan cara:

1. Cara Persentase

Merupakan cara yang paling sederhana dimana faktor penyesuaian (p)

ditentukan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh pengukur. Harga p yang

ditetapkan pengukur kemudian dikalikan dengan jumlah siklus. Ketelitian dari

cara ini kurang baik dan sangat ditentukan oleh subjektivitas pengukur.

2. Cara Shumard

Performance operator di bagi ke dalam beberapa kelas, kemudian masing-

masing kelas diberi patokan nilai yang menggambarkan tingkat performance dari

operator tersebut. Tabel performance metode Shumard adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5 performance metode Shumard

Kelas P Kelas P

Super Fast 100 Good - 65
Fast + 95 Normal 60
Fast 90 Fair + 55
Fast - 85 Fair 50
Excellent 80 Fair - 45
Good + 75 poor 40
Good 70

3. Cara Westinghouse

Dengan cara Westinghouse ini, rating performance ditentukan berdasarkan

penilaian pada empat faktor yang dianggap menentukan kewajaran atau

ketidakwajaran dalam bekerja, yaitu; skill, effort, condition, consistency. Besar

nilai rating performance secara terperinci menurut cara Westinghouse dapat

dilihat pada berikut:
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Tabel 2.6 Performance metode Westinghouse

SKILL EFFORT
+ 0,15 A1 SuperSkill + 0,13 A1 Supereffort

+ 0,13 A2 + 0,12 A2

+ 0,11 B1 Excellent + 0,10 B1 Excellent

+ 0,08 B2 + 0,08 B2

+ 0,06 C1 Good + 0,05 C1 Good

+ 0,03 C2 + 0,02 C2

0,00 D Average 0,00 D Average

- 0,05 E1 fair - 0,04 E1 fair

- 0,10 E2 - 0,08 E2

- 0,16 F1 poor - 0,12 F1 poor

- 0,22 F2 - 0,17 F2

CONDITION CONSISTENCY
+ 0,06 A ideal + 0,04 A ideal

+ 0,04 B Excellent + 0,03 B Excellent

+ 0,02 C Good + 0,01 C Good

0,00 D Average 0,00 D Average

- 0,03 E Fair - 0,02 E Fair

- 0,07 F Poor - 0,04 F Poor

Pembobotan untuk masing-maasing kelas tersebut adalah sebagai berikut

(Sutalaksana, 1979)):

1. SUPER SKILL:

a. Secara bawaan cocok sekali dengan pekerjaannya.

b. Bekerja dengan sempurna

c. Tampak seperti telah terlatih dengan sangat baik.

d. Gerakan – gerakannya halus tetapi sangat cepat sehingga sulit untuk

diikuti.

e. Perpindahan dari satu elemen pekerjaan ke elemen lainnya tidak terlampau

terlihat karena lancarnya.

f. Tidak terkesan adanya gerakan – gerakan berpikir dan merencanakan atau

merencanakan tentang apa yang dikerjakan (sudah sangat otomatis).

g. Secara umum dapat dikatakan bahwa pekerjaanya adalah pekerjaan yang

baik.
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2. EXELLENT SKILL:

a. Percaya pada diri sendiri

b. Tampak cocok dengan pekerjaannya.

c. Terlihat telah terlatih baik.

d. Bekerjanya teliti dengan tidak banyak melakukan pengukuran–pengukuran

atau pemeriksaan–pemeriksaan.

e. Gerakan–gerakan kerja beserta urutan–urutannya dijalankan tanpa

kesalahan.

f. Menggunakan peralatan dengan baik.

g. Bekerjanya cepat tanpa mengorbankan mutu.

h. Bekerjanya cepat tetapi halus.

i. Bekerja berirama dan terkoordinasi.

3. GOOD SKILL:

a. Kwalitas hasil kerja baik.

b. Bekerjanya tampak lebih baik dari pada kebanyakan pekerjaan pada

umumnya.

c. Dapat memberikan petunjuk – petunjuk pada pekerja lain yang

keterampilannya lebih rendah.

d. Tampak jelas sebagai kerja yang cakap.

e. Tidak memerlukan banyak pengawasan.

f. Tiada keragu - raguan

g. Bekerjanya “stabil”

h. Gerakannya – gerakannya terkoordinasi dengan baik.

i. Gerakan – gerakannya cepat.

4. AVERAGE SKILL:

a. Tampak adanya kepercayaan pada diri sendiri.

b. Gerakannya cepat tetapi tidak lambat.

c. Tampak sebagai pekerja yang cakap.

d. Gerakan – gerakannya cukup menunjukan tidak adanya keragu – raguan.

e. Mengkoordinasikan tangan dan pikiran dengan cukup baik.



II-14

f. Tampak cukup terlatih dan karenanya mengetahui seluk beluk

pekerjaannya.

g. Bekerjanya cukup teliti.

h. Secara keseluruhan cukup memuaskan.

5. FAIR SKILL:

a. Tampak terlatih tetapi belum cukup baik.

b. Mengenal peralatan dan lingkuan secukupnya.

c. Terlihat adanya perencanaan – perencanaan sebelum melakukan gerakan.

d. Tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup.

e. Tampaknya seperti tidak cocok dengan pekerjaannya tetapi telah

ditempatkan dipekerjaan itu sejak lama.

f. Mengetahui apa yang dilakukan dan harus dilakukan tetapi tampak selalu

tidak yakin.

g. Sebagian waktu terbuang karena kesalahan – kesalahan sendiri.

h. Jika tidak bekerja sungguh – sungguh output yang dihasilkan sangat

rendah.

i. Biasanya tidak ragu – ragu dalam menjalankan gerakan – gerakanya.

6. POOR SKILL:

a. Tidak bisa mengkoordinasikan tangan dan pikiran.

b. Gerakan – gerakannya kaku.

c. Kelihatan ketidak adanya keyakinan pada urutan – urutan gerakan.

d. Seperti tidak terlatih untuk pekerjaan yang bersangkutan.

e. Tidak terlihat adanya kecocokan dengan pekerjaannya.

f. Ragu – ragu dalam menjalankan gerakan – gerakan kerja.

g. Sering melakukan kesalahan – kesalahan

h. Tidak adanya kepercayaan pada diri sendiri.

i. Tidak bisa mengambil inisiatif sendiri.
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7. SUPER EFFORT :

a. Kecepatan sangat berlebihan.

b. Usahanya sangat besungguh – sungguh tetapi dapat membahayakan

kesehatannya.

c. Kecepatan yang ditimbulkannya tidak dapat dipertahankan sepanjang hari

kerja.

8. EXELLENT EFFORT :

a. Jelas terlihat kecepatan kerjannya yang tinggi

b. Gerakan – gerakan lebih “ekonomis” daripada operator – operator biasa.

c. Penuh perhatian pada pekerjaannya.

d. Banyak memberi saran - saran.

e. Menerima saran – saran dan petunjuk dengan senang.

f. Percaya pada kebaikan maksud dari pengukuran waktu.

g. Gerakan – gerakan yang salah terjadi sangat jarang sekali.

h. Bekerja sitematis.

i. Karena lancarnya, perpindahan dari satu elemen keelemen lainnya tidak

terlihat.

9. GOOD EFFORT :

a. Bekerja berirama.

b. Saat – saat menganggur sangat sedikit, bahkan kadang – kadang tidak ada.

c. Penuh perhatian pada pekerjaan.

d. Senang pada pekerjaannya.

e. Kecepatannya baik dan dapat dipertahankan sepanjang hari.

f. Percaya pada kebaikan maksut pengukuran waktu.

g. Menerima saran – saran dan petunjuk – petunjuk dengan senang.

h. Dapat memberikan saran – saran untuk perbaikan kerja.

i. Tempat kerjanya diatur dengan baik dan rapi.

j. Menggunakan alat – alat yang tepat dengan baik.

k. memelihara dengan baik kondisi peralatan.
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10. AVERAGE EFFORT :

a. Tidak sebaik good, tetapi lebih baik dari poor.

b. Bekerja dengan Stabil.

c. Menerima saran – saran tetapi tidak melaksanakannya.

d. Set Up dilakukan dengan baik.

e. Melakukan kegiatan – kegiatan perencanaan.

11. FAIR EFFORT :

a. Saran – saran yang baik diterima dengan kesal.

b. Kadang – kadang perhatian tidak ditujukan pada pekerjaanya.

c. Kurang sungguh – sungguh.

d. Tidak mengeluarkan tenaga dengan secukupnya.

e. Terjadi sedikit penyimpangan dari cara kerja baku.

f. Alat – alat yang dipakainya tidak selalu yang terbaik.

g. Terlihat adanya kecenderungan kurang perhatian pada pekerjaanya.

h. Terlampau hati – hati.

i. Sitematika kerjanya sedang – sedang aja.

12. POOR EFFORT :

a. Banyak membuang – buang waktu.

b. Tidak memperhatikan adanya minat bekerja.

c. Tidak mau menerima saran – saran.

d. Tampak malas dan lambat bekerja.

e. Melakukan gerakan – gerakan yang tidak perlu untuk mengambil alat –

alat dan bahan – bahan.

f. Tempat kerjanya tidak diatur rapi.

g. Tidak perduli pada cocok atau baik tidaknya peralatan yang dipakai.

h. Mengubah – ubah tata letak tempat kerja yang telah diatur.

i. Set Up kerjanya terlihat tidak baik.
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Setelah nilai performance dari operator ditentukan langkah berikutnya

adalah menghitung waktu normal dengan formulasi sebagai berikut:

= ....................................................................................2.4

Dimana:

Wn = Waktu Normal

Ws = Waktu Siklus

p = Performance

2.6.4 Menentukan Kelonggaran

Kelonggaran diberikan untuk tiga hal yaitu untuk kebutuhan pribadi,

menghilangkan rasa fatique dan hambatan-hambatan yang tak terhindarkan.

Ketiga hal ini merupakan hal-hal yang secara nyata dibutuhkan oleh pekerja. Nilai

kelonggaran berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh di tunjukan pada Tabel

2.7. Setelah nilai faktor kelonggaran ditentukan maka langkah terakhir adalah

menghitung waktu baku dengan formulasi sebagai berikut:

= (1 + ) .................................................................2.5

Dimana:

Wb = Waktu Baku

Wn = Waktu normal

A = Faktor kelonggaran
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Tabel 2.7 Kelonggaran Berdasarkan Faktor-Faktor Yang Berpengaruh

Faktor Contoh Pekerjaan
Ekivalen

Beb
an

Kelonggaran (%)

A Tenaga Yang dikeluarkan Pria Wanita

1 Dapat diabaikan Bekerja dimeja, Duduk Tampa Beban 0.0 - 6 0.0 - 6

2 Sangat Ringan Bekerja dimeja, Berdiri 0 - 2.25 Kg 6 - 7.5 6 - 7.5

3 Ringan Menyekop, ringan 2.25 - 9 7.5 - 12 7.5 - 16

4 Sedang Mencangkul 9 - 18 12 - 19 16 - 30

5 Berat Mengayun Palu yang berat 18 - 27 19 - 30

6 Sangat Berat Memanggul beban 27 -50 30 -50

7 Luar biasa berat Memanggul karung berat Diatas 50 kg

B Sikap Kerja

1 Duduk Bekerja duduk, Ringan 0 -1

2 Berdiri Diatas dua kaki Badan Tegak, Ditumpu dua kaki 1 - 2.5

3 Berdiri diatas satu kaki Satu Kaki mengerjakan alat kontrol 2.5 - 4

4 Berbaring Pada bagian Sisi, belakang atau depan badan 2.5 - 4

5 Membungkuk Badan dibungkukkan bertumpu pada kedua kaki 4 -10

C Gerakan Kerja

1 Normal Ayunan Bebas dari palu 0

2 Agak Terbatas Ayunan Terbatas dari palu 0 - 5

3 Sulit Membawa beban berat dengan satu tangan 0 - 5

4 Pada anggota-anggota badan terbatas Bekerja dengan tangan diatas kepala 5 - 10

5 Seluruh anggota badan terbatas Bekerja dilorong pertambangan yang sempit 10 - 15
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Tabel 2.7 Kelonggaran Berdasarkan Faktor-Faktor Yang Berpengaruh (Lanjutan)

Faktor Contoh Pekerjaan
Ekivalen

Beb
an

Kelonggaran (%)

D Kelelahan Mata*) Pencahayaan baik Buruk

1 Pandangan Yang terputus-putus Membawa alat ukur 0 - 6 0 - 6

2 Pandangan yang hampir terus menerus Pekerjaan-pekerjaan yang teliti 6 - 7.5 6 - 7.5

3 Pandangan  terus menerus dengan fokus tetap Pemeriksaan yang sangat teliti 7.5 - 12 7.5 - 16

4 Pandangan  terus menerus dengan fokus berubah-ubah 12 -19 16 - 30

5 Pandangan  terus menerus dengan konsentrasi tinggi dan fokus tetap Memeriksa pada cacat-cacat pada kain 19 - 30

6 Pandangan  terus menerus dengan konsentrasi tinggi dan fokus berubah-ubah 30 - 50

E Keadaan Suhu temperatur kerja**) Suhu (0C) Kelelahan Normal Berlebihan

1 Beku Dibawah 0 Diatas 10 Diatas 12

2 Rendah 0 -13 10 - 0 12 - 5

3 Sedang 13 - 22 5 - 0 8 - 0

4 normal 22 -28 0 - 5 0 - 8

5 Tinggi 28 - 38 5 - 40 8 - 100

6 Sangat Tingi Diatas 38 Diatas 40 Diatas 100

F Keadaan Atmosfer***)

1 Baik Ruangan yang berventilasi baik, udara segar 0

2 Cukup Ventilasi kurang baik, atau bau-bauan (tidak berbahaya) 0 -5

3 Kurang Baik Adanya debu-debuan beracun atau tidak beracun tetapi banyak 5 - 10

4 Buruk Adanya bau-bauan yang berbahaya yang mengharuskan menggunakan alat peranapasan 10 - 20
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Tabel 2.7 Kelonggaran Berdasarkan Faktor-Faktor Yang Berpengaruh (Lanjutan)

Faktor Contoh Pekerjaan
Ekivalen

Beb
an

Kelonggaran (%)

G Keadaan lingkunag yang baik

1 Bersih, sehat, cerah dengan kebisingan rendah 0

2 Siklus kerja berulang-ulang antara 5 - 10 detik 0 - 1

3 Siklus kerja berulang-ulang antara 0 - 5 detik 1 - 3

4 Sangat bising 0 - 5

5 Jika faktor-faktor yang berpengaruh dapat menurunkan kualitas 0 - 5

6 Terasa adanya getaran lantai 5 - 10

7 Keadaan-keadaan yang luar biasa (bunyi, kebrsihan dll) 5 - 15

*) 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 Pria     = 0 - 2.5%

Wanita = 2 - 5%


