
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Para pelaku kerja dituntut untuk mampu bersaing dengan perusahaan lain 

secara global. Perusahaan perlu memiliki strategi efektif yang nantinya akan 

meningkatkan hasil produksi. Banyak yang terlibat didalam elemen kegiatan 

yang berkenaan dengan produktivitas sebuah perusahaan. Seperti diantaranya 

sumber daya manusia, mesin, biaya, metode, atau managemen dan informasi. 

Kelima nya menjadi elemen penting yang saling berkaitan tanpa ada yang bisa 

dihindarkan. Salah satunya yang akan dikupas disini ialah keterlibatan 

manusia dalam sebuah perusahaan yang akan berpengaruh pada tingkat 

ketahanan eksistensi atau penurunan yang signifikan.  

Pencapaian sebuah kinerja yang diinginkan diperlukan kemampuan 

profesional yang tentunya perlu melalui beberapa tahapan dan kondisi. 

Mampu memberikan kemampuan terbaik sebagai performance karyawan 

sendiri tidak lepas dari keterlibatan perusahaan untuk memberikan suasana 

dilingkungan perusahaan yang nyaman.  

Secara naluriah sendiri manusia adalah makhluk pekerja yang tidak bisa 

lepas dari aktivitas kerja. Manusia berusaha memaknai fitrah dirinya sebagai 

manusia yang menghasilkan dengan bekerja. Setiap manusia melakukan kerja, 

untuk melangsungkan hidupnya. Menurut Irawan (2010), sistem kerja adalah 

serangkaian aktivitas yang dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau 

jasa yang menghasilkan kepuasan pelanggan atau keuntungan perusahaan. 

Menurut Sutanto (2002), kinerja karyawan merupakan pengendali operasi 

perusahaan, sehingga jika kinerja yang baik maka kinerja perusahaan akan 

meningkat. Handoko (2001) dalam Parwanto & Wahyudi (2002), mengatakan 

bahwa: “Kepuasan Kerja sebagai respon emosional menunjukkan perasaan 

yang menyenangkan berkaitan dengan pandangan karyawan terhadap 

pekerjaannya”. Robbins (2006), mengatakan bahwa “Mendefinisikan 

kepuasaan kerja (job satisfaction) merujuk pada sikap umum seorang individu 
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terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan tinggi 

menunjukkan sikap yang positif terhadapt pekerjaanya itu, dan sebaliknya”. 

Peran manusia dalam perusahaan sebagai penggerak utama suatu aktivitas. 

Berhasil tidaknya perusahaan mempertahankan eksistensinya dimulai dari 

usaha perusahaan terhadap kinerja sumber daya manusia. Baik terkait 

didalamnya mencakup manusia sebagia pengatur aktivitas secara managerial 

maupun sebagai objek penggerak.  

Padahal sebelumnya kita mengenal dahulu istilah human factor sebagai 

ilmu dasar yang mempelajari tentang keterkaitan antara orang dengan 

lingkungan kerjanya, terutama dengan hasil rancangan kerja. Sebagaimana 

faktor kesalahan yang sering terjadi disebabkan oleh kesalahan dalam 

perancangan atau prosedur kerja. Pemahaman pekerja merasa bahwa 

menganggap perintah managerial sejauh menjalankan Standard Operating 

Procedures (SOP) membuat mereka melakukan kerja jauh dari rasa nyaman 

bahkan aman. Actual nya, tidak semua perusahaan memperhitungkan secara 

mendetail dan berkala aktivitas pekerjanya. Sedangkan perusahaan sudah 

sangat terbebani dengan tanggung jawab produksi dan target perusahaan 

sendiri.  

Perbaikan metode kerja dapat dilakukan untuk mengatasi masalah 

tersebut. Perbaikan dimaksudkan untuk mendapatkan metode kerja yang lebih 

baik dengan waktu penyelesaian yang singkat sehingga diharapkan dapat 

mencapai target produksi yang ditetapkan. Menurut Wignjosoebroto (2003) 

perbaikan metode kerja bisa dilakukan melalui analisis metode untuk mencari, 

mengembangkan, dan menerapkan metode yang lebih efektif dan efisien, 

kemudian dilanjutkan dengan pengukuran waktu kerja untuk menentukan 

berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan metode tersebut. 

Tujuan utama manajemen operasional sebuah perusahaan tidak hanya 

menciptakan produk sesuai target namun didalamnya juga mencakup nilai 

efficiency, productivity, economy, quality, dan reduced processing time. 

Sebuah perusahaan difungsikan untuk meningkatkan efficiency dalam setiap 

kinerjanya dalam pencapaian misi dan visi perusahaan. Sebuah perusahaan 
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baik besar maupun kecil berada dikategori yang aman apabila didalamnya 

terjadi aktivitas kerja yang dilakukan oleh orang-rang yang mampu 

menghasilkan produk atau jasa sesuai kebutuhan konsumen. Selain 

memberikan hasil sesuai keinginan konsumen, perusahaan juga perlu 

menghindari hal-hal yang kurang menguntungkan secara financial. Faktor 

manusia sebagai faktor terpenting dalam siklus produksi, maka perlu adanya 

metode kerja manusia yang menghasilkan kinerja optimal untuk mencapai 

target yang diinginkan perusahaan. Terkait disini adalah fatique kerja, yaitu 

dengan menghilangkan sedapat mungkin gerakan operator dalam pekerjaan 

nya yang sebenarnya tidak perlu (ekonomi gerakan).  

PT. Summit Adyawinsa Indonesia merupakan perusahaan yang berdiri 

dikawasan industri, Kabupaten Karawang Barat. Sebagai perusahaan joint 

venture antara Summit Auto Body Co, Ltd (Thailand) dan PT. Adyawinsa 

Dinamika (Indonesia), Lini bisnis PT. Summit Adyawinsa Indonesia adalah 

manufacture komponen mobil seperti spare parts (stamping, welding, 

assembling, dan tooling). PT. Summit Adyawinsa Indonesia sebagai penyedia 

komponen mobil bagi perusahaan otomotif terkemuka seperti PT. Suzuki 

Indomobil Motor, PT. Sharp Elektronic, PT. Honda Prospect Motor, PT. 

Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia, dll. Untuk memastikan kualitas 

produksi nya, PT. Summit Adyawinsa Indonesia menerapkan teknologi dan 

proses sesuai QC System Standard ISO/TS 16949. Secara keseluruhan proses 

produksi pada PT. Summit Adyawinsa Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu 

proses stamping dan nonstamping. Pada proses stamping kinerja produksi 

bergantung pada ketersediaan alat-alat berat seperti Komatsu big tandem 

press, Yodogawa medium tandem press dan masih banyak lagi. Sedangkan 

pada nonstamping aktivitas produksi dilakukan dengan proses welding. Mesin 

welding secara garis besar dibagi menjadi dua yaitu portable spot welding 

dan stationary spot welding. Keduanya bekerja sesuai kebutuhan part 

pemesan.  

Berdasarkan hasil pengamatan pada PT. Summit Adyawinsa Indonesia 

pada 8 jam kerja di shift pagi sistem kerja yang terjadi belum menggunakan 
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ilmu dasar ergonomi sebagai dasar proses kerja. Pada mesin portable spot 

welding line YL-8 pekerjaan dibagi menjadi dua proses yang saling berkaitan. 

Proses pertama yang dilakukan oleh pekerja adalah memasang sejumlah nutt 

kemudian mengarahkan untuk membawa part pada shutter dan proses kedua 

dimulai dari pengambilan part dari atas shutter ini. Pekerja pada proses kedua 

melanjutkan melakukan spot nutt pada sisi yang lain part dan bila itu semua 

selesai dikerjakan, pekerja membawa part keatas meja pekerja lain yang 

disebut checkman untuk melakukan finishing product.  

Gerakan yang dilakukan pekerja kurang sesuai dengan prinsip ekonomi 

gerakan. Beberapa uraian meliputi: pergerakan aktivitas tangan kanan dan 

tangan kiri pada operator finishing belum seimbang, beban tekanan pekerja 

terlalu berat, fokus mata pekerja termasuk dalam fokus tinggi, masih adanya 

gerakan memutar, menekan dan menjangkau dengan beban. Pekerja juga 

masih sangat bergantung pada kemampuan alat pendukung, yang mana 

seharusnya perangkatlah yang mengikuti gerak alamiah pekerja. Beberapa dari 

pekerja kerap meninggalkan lantai produksi dijam kerja karena ketersediaan 

bahan terlambat, aktivitas pribadi seperti buang air, minum, makan, dan 

bergurau dengan pekerja lainnya. Pekerja masih minim pengawasan dan juga 

minim pemahaman tentang etos kerja yang baik. Pekerja mengartikan 

keterlambatan bahan produksi sebagai hadiah untuk bersantai dan melakukan 

aktivitas pribadi lainnya. 

Pendekatan yang akan digunakan untuk mengurangi gerakan pekerjaan 

yang kurang efektif adalah dengan Methods Time Measurement. Menurut 

Zandit (2003), semua operasi manual yang dilakukan pekerja akan 

membentuk gerakan dasar yang kemudian ditentukan waktu berdasarkan 

gerakan. Pada aktivitas pekerja dengan repetisi yang tinggi dan siklus operasi 

singkat, tingkat akurasi dan rincian pada sistem Methods Time Measurement 

sangat efektif mengidentifikasi gerakan dan metode kerja yang perlu 

diperbaiki. Prinsip ekonomi gerakan dianggap tepat sebagai acuan dasar 

melakukan gerakan yang baik dan efektif selama proses kerja. Dengan acuan 

ini analisis Methods Time Measurement nantinya akan disesuaikan dengan 
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dasar prinsip ekonomi gerakan. Hal terpenting pada kasus ini adalah 

mendapatkan gerakan efektif dengan memperbaiki gerakan sebelumnya.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan , masalah yang akan 

dibahas adalah, 

1. Bagaimana studi gerak dalam proses produksi pada Line YL-8 di PT. 

Summit Adyawinsa Indonesia ? 

2. Bagaimana standar waktu kerja dalam proses produksi mesin Portable 

Spot Welding ? 

3. Apakah analisis usulan gerakan yang dilakukan dengan Methods Time 

Measurement dapat mengurangi waktu kerja ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisis studi gerak dalam proses produksi pada Line YL-8 di stasiun 

kerja 1(satu) dan stasiun kerja 2(dua). 

2. Menganalisis standar waktu kerja dalam proses produksi pada Line YL-8. 

3. Menganalisis  pengurangan waktu kerja dengan Methods Time 

Measurement. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dibatasi pada : 

1. Pekerja yang diteliti adalah pekerja PT. Summit Adyawinsa Indonesia 

pada mesin portable spot welding YL-8 

2. Kenyamanan pekerja difokuskan dengan pemberian usulan gerak yang 

dapat dihindari karena alasan keselamatan 

3. Sikap yang diteliti terfokus pada perilaku pekerja yang seharusnya dapat 

dihindari karena tidak efisien 
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4. Usulan yang diberikan berkaitan dengan manfaat yang didapat dengan 

gerakan kerja yang lebih efektif dan inovasi baru. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Membantu perusahaan membenahi sistem kerja sebelumnya 

2. Meningkatkan profitabilitas bagi perusahaan dengan menerapkan metode 

evaluasi gerak Methods Time Measurement 

3. Hasil penelitian ini bisa dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya 

4. Usulan perbaikan yang diberikan peneliti dapat menjadi rekomendasi 

kepada PT. Summit Adyawinsa Indonesia 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Demi memudahkan dalam mengetahui isi penelitian oleh penulis dan 

pembaca serta memenuhi syarat untuk pengajuan tugas akhir, maka secara 

singkat akan disusun dalam 5 bab yang berkaitan antara satu dengan yang 

lainnya, dmeikian sistematika penulisan: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini meliputi latar belakang penelitian yang menggunakan 

Methods Time Measurement untuk mengevalusi dan mengurangi 

gerak yang tidak efektif pada PT. Summit Adyawinsa Indonesia. 

perumusan masalah menjelaskan mengenai jalan keluar pemecahan 

masalah yaitu mengurangi ketidak effisienan gerak yang selama ini 

yang dilakukan pekerja. Tujuan menjelaskan tujuan yang 

mendasari dilakukannya penelitian ini. Seperti adanya gerak tidak 

sesuai dengan prinsip ekonomi gerak atau karena banyaknya 

pekerja yang belum menerapkan etos kerja dengan baik. Batasan 

masalah menjelaskan agar peneliti terfokuskan dalam pencapaian 

jalan keluar untuk melihat dan memperbaiki tingkat efektivitas 

gerakan kerja tanpa keluar dari tujuan penulisan.  
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BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang menjadi dasar dan 

digunakan sebagai acuan untuk mendukung penelitian. 

Menjabarkan beberapa rumusan dasar pemrolehan data utama 

berupa gerak yang saat ini berjalan di PT. Summit Adyawinsa 

Indonesia dengan Methods Time Measurement. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, teknik pengumpulan 

data, teknik analisis dan pengolahan data serta kerangka 

pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian hingga 

didapat solusi-solusi pemecahan masalah yang sesuai dengan 

tujuan dilakukannya penelitian. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang proses pengolahan data dan usulan 

gerak hasil penelitian menggunakan metode Methods Time 

Measurement. Data yang dihasilkan kemudian dijadikan acuan 

untuk mengusulkan perbaikan pada PT. Summit Adyawinsa 

Indonesia berupa inovasi. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan 

menjelaskan tentang hasil dari semua tahap yang dilalui dalam 

proses penelitian dan saran yang menjelaskan tentang masukan 

yang diberikan kepada peneliti selanjutnya dan keterbatasan 

peneliti saat ini. 

 

 


