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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu pekerjaan akan dikatakan diselesaikan secara efisien apabila 

waktu penyelesaianya berlangsung paling singkat. Ukuran sukses dari suatu 

sistem produksi dalam industri biasanya dinyatakan dalam bentuk besarnya 

produktivitas atau besarnya output dan input yang dihasilkan. Dalam hal ini 

ukuran kerja manusia merupakan faktor utama yang menentukan usaha 

peningkatan produktivitas industri. Dalam pengukuran produktivitas biasanya 

selalu dihubungkan dengan keluaran secara fisik, yaitu produk akhir yang 

dihasilkan. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk 

ukuran kerja manusia dibutuhkan Pengukuran waktu kerja.   

Pengukuran waktu adalah usaha untuk menentukan lama kerja yang 

dibutuhkan seorang operator dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang 

spesifik pada tingkat kecepatan kerja yang normal dalam lingkungan kerja 

yang terbaik pada saat itu. Pengukuran waktu juga ditujukan untuk 

mendapatkan waktu bakupenyelesaian pekerjaan, yaitu waktu yang 

dibutuhkan secara wajar, normal dan terbaik.

PT. APAC INTI CORPORA Jln. Soekarno-Hatta Km 32 Bawen 

merupakan perusahaan yang hasil produk utama berupa benang, kain dan 

denim (jean). Kondisi nyata yang sekarang terjadi pada PT. APAC INTI 

CORPORA adalah proses pengerjaan yang dilakukan oleh operator belum 
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dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga menyebabkan waktu operasi 

yang lama. Antara lain adalah gerakan-gerakan yang tidak memberi nilai 

tambah yang dilakukan oleh operator. Maka untuk mengatasi masalah 

tersebut akan dilakukan pengukuran waktu baku untuk metode kerja yang 

sekarang.

1.2 Perumusan Masalah

Ada beberapa kondisi yang dihadapi oleh PT. APAC INTI CORPORA

berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan 

masalah adalah :

1. Berapa banyak elemen-elemen gerakan kerjanya ?

2. Bagaimana menentukan elemen gerakan-gerakan yang efektif dan tidak 

efektif ?

3. Bagaimana merancang metode kerja yang dapat menghilangkan gerakan 

yang tidak memberi pertambahan nilai yang pada akhirnya dapat 

mempersingkat waktu baku ?

4. Bagaimana hasil antara pengukuran metode langsung (jam henti) dengan 

metode tidak langsung (MOST).

1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan laporan 

agar lebih terarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, maka 

batasan masalahnya adalah sebagai berikut :
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1. Penelitian ini hanya difokuskan pada mesin predrawing polyester karena 

belum dilakukan dengan efektif, sehingga menyebabkan waktu operasi 

yang lama. 

2. Peneliti hanya menggunakan jenis pengukuran metode jam henti 

(stopwatch) untuk pengukuran waktu baku.

3. Dalam menganalisis gerakan dengan menggunakan studi gerakan  

(gerakan therblig) dan waktu kerja.

4. Menggunakan peta tangan kiri dan tangan kanan untuk  menganalisis 

gerakan tangan manusia.

5. Dari metode langsung dan metode tidak langsung hanya menggunakan 

satu pengukuran untuk pengukuran waktu kerjanya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasikan elemen-elemen gerakan suatu pekerjaan. 

2. Menganalisis elemen-elemen gerakan yang efektif dan tidak efektif.

3. Dapat melakukan perbaikan-perbaikan elemen-elemen gerakan yang 

tidak perlu.

4. Mendapatkan waktu baku dari pekerja pada mesin predrawing polysester

dengan mempelajari elemen-elemen gerakan yang ada.

5. Mendapatkan hasil waktu baku antara metode langsung (jam henti) 

dengan metode tidak langsung (MOST).
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1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas kerja karyawan dengan melakukan studi 

gerakan agar produktivitas perusahaan meningkat. 

2. Memberikan masukan kepada pihak perusahaan mengenai usulan metode 

kerja untuk meminimumkan waktu baku. 

3. Bagi penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh untuk menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan studi gerakan dan waktu baku.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, sistematika penulisan 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN

Memberi gambaran umum tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi mengenai teori jam henti (stopwatch) yang berkaitan 

tentang permasalahan yang diteliti seperti pengertian dari 

pengukuran waktu, jenis pengukuran waktu kerja, waktu baku, 

waktu siklus dan waktu normal, penyesuaian, allowance.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang garis besar langkah–langkah pemecahan 

masalah yang ditetapkan dalam penelitian. Bentuk metodologi 

penelitian disesuaikan dengan masalah yang diteliti dan teknik 

pemecahan masalah yang digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian dan pengolahan data dengan 

metode yang ditentukan, analisis hasil pengolahan data dan 

rekomendasi dari metode tersebut. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi pokok-pokok hasil penelitian dan uraian

singkat hasil analisa yang dilakukan dan saran berisi tentang 

tindak lanjut penerapan dari hasil penelitian dan kemungkinan 

hal yang perlu dipersiapkan sehubungan dengan hasil penelitian 

serta kemungkinan yang perlu dikembangkan dalam proses 

selanjutnya.

1.7 Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis pustaka yang 

dipakai untuk membantu selama penelitian dan penyusunan laporan. Diambil 

dari buku, internet, dan dari laporan tugas akhir yang sudah ada. Adapun 

yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini 

adalah :
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1. Perbandingan Waktu Baku Di Pabrik Tahu Dengan Menggunakan 

Metode Langsung Dan Metode  Tidak Langsung di Pabrik Tahu Jalan 

Dusun Purwogondo, Kelurahan Kartasura. Elson ferza satyagrahaprabu 

Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta, peneliti 

hanya membandingkan kedua metode langsung dan tidak langsung saja 

yaitu metode stopwatch dan MTM 1.

2. Usulan Perbaikan Metode Kerja Berdasarkan Micromotion Study dan 

Penerapan Metode 5S Untuk Meningkatkan Produktifitas oleh Risma A. 

Simanjuntak, Dian Hernita di Institut Sains & Teknologi AKPRIND 

Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan di industri pembuatan tas ”Pinus 

Bag’s Specialist”. Menerapkan micromotion study dan metode 5S pada 

lingkungan kerja Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa micromotion 

study dan metode 5S telah membawa efek yang baik bagi perbaikan 

metode kerja dengan menghilangkan gerakan tidak efektif dan menata 

lingkungan kerja agar lebih bersih dan rapi sehingga meningkatkan 

produktifitas kerja operator.  

3. Perbaikan Metode Kerja Di Departemen Produksi Pada Bagian Paper 

Machine Di PT. X. oleh Diana Khairani Sofyan. Jurusan Teknik lndustri

Universitas Malikussakeh Lhokseumawe, NAD. Peningkatan metode 

kerja yang dilakukan dengan merubah metode kerja yang lama dengan 

metode yang baru di usulkan dengan menyeimbangkan pekerjaan tangan 

kiri maupun kanan dengan menggunakan gerakan-gerakan therblig

melalui peta tangan kiri dan tangan kanan.
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BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Suatu pekerjaan akan dikatakan diselesaikan secara efisien apabila waktu penyelesaianya berlangsung paling singkat. Ukuran sukses dari suatu sistem produksi dalam industri biasanya dinyatakan dalam bentuk besarnya produktivitas atau besarnya output dan input yang dihasilkan. Dalam hal ini ukuran kerja manusia merupakan faktor utama yang menentukan usaha peningkatan produktivitas industri. Dalam pengukuran produktivitas biasanya selalu dihubungkan dengan keluaran secara fisik, yaitu produk akhir yang dihasilkan. Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk ukuran kerja manusia dibutuhkan Pengukuran waktu kerja.   

Pengukuran waktu adalah usaha untuk menentukan lama kerja yang dibutuhkan seorang operator dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang spesifik pada tingkat kecepatan kerja yang normal dalam lingkungan kerja yang terbaik pada saat itu. Pengukuran waktu juga ditujukan untuk mendapatkan waktu bakupenyelesaian pekerjaan, yaitu waktu yang dibutuhkan secara wajar, normal dan terbaik. 

 (
1
)PT. APAC INTI CORPORA Jln. Soekarno-Hatta Km 32 Bawen merupakan perusahaan yang hasil produk utama berupa benang, kain dan denim (jean). Kondisi nyata yang sekarang terjadi pada PT. APAC INTI CORPORA adalah proses pengerjaan yang dilakukan oleh operator belum dilakukan dengan efektif dan efisien, sehingga menyebabkan waktu operasi yang lama. Antara lain adalah gerakan-gerakan yang tidak memberi nilai tambah yang dilakukan oleh operator. Maka untuk mengatasi masalah tersebut akan dilakukan pengukuran waktu baku untuk metode kerja yang sekarang.



1.2 Perumusan Masalah

Ada beberapa kondisi yang dihadapi oleh PT. APAC INTI CORPORA berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan masalah adalah :

1. Berapa banyak elemen-elemen gerakan kerjanya ?

2. Bagaimana menentukan elemen gerakan-gerakan yang efektif dan tidak efektif ?

3. Bagaimana merancang metode kerja yang dapat menghilangkan gerakan yang tidak memberi pertambahan nilai yang pada akhirnya dapat mempersingkat waktu baku ?

4. Bagaimana hasil antara pengukuran metode langsung (jam henti) dengan metode tidak langsung (MOST).



1.3 Batasan Masalah

Untuk mempermudah dan memperjelas pembahasan penulisan laporan agar lebih terarah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, maka batasan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada mesin predrawing polyester karena belum dilakukan dengan efektif, sehingga menyebabkan waktu operasi yang lama. 

2. Peneliti hanya menggunakan jenis pengukuran metode jam henti (stopwatch) untuk pengukuran waktu baku.

3. Dalam menganalisis gerakan dengan menggunakan studi gerakan  (gerakan therblig) dan waktu kerja.

4. Menggunakan peta tangan kiri dan tangan kanan untuk  menganalisis gerakan tangan manusia.

5. Dari metode langsung dan metode tidak langsung hanya menggunakan satu pengukuran untuk pengukuran waktu kerjanya.



1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasikan elemen-elemen gerakan suatu pekerjaan. 

2. Menganalisis elemen-elemen gerakan yang efektif dan tidak efektif.

3. Dapat melakukan perbaikan-perbaikan elemen-elemen gerakan yang tidak perlu.

4. Mendapatkan waktu baku dari pekerja pada mesin predrawing polysester dengan mempelajari elemen-elemen gerakan yang ada.

5. Mendapatkan hasil waktu baku antara metode langsung (jam henti) dengan metode tidak langsung (MOST).



1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diperoleh dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektivitas kerja karyawan dengan melakukan studi gerakan agar produktivitas perusahaan meningkat. 

2. Memberikan masukan kepada pihak perusahaan mengenai usulan metode kerja untuk meminimumkan waktu baku. 

3. Bagi penulis dapat menerapkan ilmu yang diperoleh untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan studi gerakan dan waktu baku.



1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut: 

BAB I 	: 	PENDAHULUAN

Memberi gambaran umum tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II 	:	LANDASAN TEORI

		Berisi mengenai teori jam henti (stopwatch) yang berkaitan tentang permasalahan yang diteliti seperti pengertian dari pengukuran waktu, jenis pengukuran waktu kerja, waktu baku, waktu siklus dan waktu normal, penyesuaian, allowance. 



BAB III	:	METODE PENELITIAN

	Bab ini berisi tentang garis besar langkah–langkah pemecahan masalah yang ditetapkan dalam penelitian. Bentuk metodologi penelitian disesuaikan dengan masalah yang diteliti dan teknik pemecahan masalah yang digunakan.

BAB IV	:	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

		Berisi tentang hasil penelitian dan pengolahan data dengan metode yang ditentukan, analisis hasil pengolahan data dan rekomendasi dari metode tersebut. 

BAB V 	: 	KESIMPULAN DAN SARAN

		Kesimpulan berisi pokok-pokok hasil penelitian dan uraian singkat hasil analisa yang dilakukan dan saran berisi tentang tindak lanjut penerapan dari hasil penelitian dan kemungkinan hal yang perlu dipersiapkan sehubungan dengan hasil penelitian serta kemungkinan yang perlu dikembangkan dalam proses selanjutnya.



1.7 Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini penulis pustaka yang dipakai untuk membantu selama penelitian dan penyusunan laporan. Diambil dari buku, internet, dan dari laporan tugas akhir yang sudah ada. Adapun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Perbandingan Waktu Baku Di Pabrik Tahu Dengan Menggunakan Metode Langsung Dan Metode  Tidak Langsung di Pabrik Tahu Jalan Dusun Purwogondo, Kelurahan Kartasura. Elson ferza satyagrahaprabu Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta, peneliti hanya membandingkan kedua metode langsung dan tidak langsung saja yaitu metode stopwatch dan MTM 1.

2. Usulan Perbaikan Metode Kerja Berdasarkan Micromotion Study dan Penerapan Metode 5S Untuk Meningkatkan Produktifitas oleh Risma A. Simanjuntak, Dian Hernita di Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta. Penelitian ini dilaksanakan di industri pembuatan tas ”Pinus Bag’s Specialist”. Menerapkan micromotion study dan metode 5S pada lingkungan kerja Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa micromotion study dan metode 5S telah membawa efek yang baik bagi perbaikan metode kerja dengan menghilangkan gerakan tidak efektif dan menata lingkungan kerja agar lebih bersih dan rapi sehingga meningkatkan produktifitas kerja operator.  

3. Perbaikan Metode Kerja Di Departemen Produksi Pada Bagian Paper Machine Di PT. X. oleh Diana Khairani Sofyan. Jurusan Teknik lndustri Universitas Malikussakeh Lhokseumawe, NAD. Peningkatan metode kerja yang dilakukan dengan merubah metode kerja yang lama dengan metode yang baru di usulkan dengan menyeimbangkan pekerjaan tangan kiri maupun kanan dengan menggunakan gerakan-gerakan therblig melalui peta tangan kiri dan tangan kanan.





