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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini berisikan tentang pembahasan mengenai tahapan proses produksi, pengumpulan 

data, pengolahanan serta analisis data. 

1.1 Tahapan Proses Assembly 

Proses assembly merupakan proses merangkai beberapa komponenen menjadi satu produk 

jadi yaitu unit trafo. Supply dari proses assembly berasal dari proses vacuum yang merupakan acuan 

dalam pemenuhan jumlah order atau jumlah permintaan. dan Berdasarkan data pengamatan di 

lapangan, pada proses assembly terdapat beberapa proses pengerjaan yaitu:  

1. Proses preparation tangki 

2. Pemasangan bushing HV 

3. Pemasangan bushing LV 

4. Pemasangan cover 

5. Pemasangan aksesoris  

6. Proses oil top up dan finishing 

Berikut gambaran detail pada proses assembly 

1. Preparation Tangki 

Merupakan tahapan proses manual untuk menyiapkan tangki dan memasukan 

aktifpart yang akan diproses assembly dengan cover. Yang dilakukan dalam proses ini adalah 

pemasangan stop kran pada bagian pipa kuras bagian bawah tangki, sebagai seal dari stopkran 

yaitu menggunakan sealtape, selanjutnya dipasang paking pada edge tanki yang berupa paking 

square roll dengan ukuran 10x10 mm yang akan dipotong sesuai dengan kebutuhan dan 

direkatkan dengan lem, kemudian dengan menggunakan vacuum cleaner tanki dibersihkan 

dan dilengkapi dengan  pemasangan grounding.  

2. Pemasangan Bushing HV 

Bushing HV (high voltage) merupakan bushing primer dalam trafo berjumlah 3 pcs 

dalam tiap unitnya. Tahapan proses ini dilakukan secara manual dimulai dengan cara 

meyesuaikan rod restrain untuk fixing ring dilanjutkan dengan memasang  timah, paking dan 

bushing, kemudian dipasang mur M10 pada rod retrain dan mur M12 kuningan pada rod 

bushing. Kunci pass dan  kunci torsi 17/19 digunakan untuk pengerasanya. Bushing HV 

terbuat dari keramik sehingga proses ini diperlukan ketelitian dalam pemasangan paking dan 

kekerasanya karena selain bushing keramik yang rawan pecah juga berhubungan dengan 

kebocoran. 

3. Pemasangan Bushing LV 

Bushing LV (low voltage) merupakan bushing sekunder dalam trafo berjumlah 4 pcs dalam 

tiap unitnya. Tahapan proses ini dilakukan secara manual dimulai dengan cara meluruskan rod 

bushing kemudian memasang paking, bushing dan mur M48 kemudian dikerasi. proses ini 

diperlukan ketelitian dalam pemasangan paking dan kekerasanya karena berhubungan dengan 

kebocoran oli trafo. 

4. Pemasangan Cover  
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Dalam proses ini cover trafo akan disatukan dengan tanki trafo dengan cara 

dipasangkan baut dan mur untuk merapatkan kedua sisinya. Proses ini dilakukan setelah 

bushing terpasang, dengan sebelumnya membersihkan sisi bagian bawah cover dan top edge 

dari sisa oli. Setelah semua baut dan mur terpasang dilakukan proses torsi sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan. 

5. Proses Pemasangan aksesoris  

Proses ini merupakan tahapan pemasangan komponen pelengkap atau aksesoris trafo 

yaitu pemasangan oillevel yang digunakan sebagai indicator pengisian oli, oilthermometer 

sebagai indikator panas trafo saat beroperasi, grounding sebagai pengaman arus bocor, siku 

tembaga untuk bushing HV dan LV sebagai sambungan koneksi kabel.. 

6. Proses Oil Top up dan Finishing 

Tahapan proses ini adalah proses tahap terakhir dalam assembly yaitu penambahan oli 

setelah semua komponen yang berhubungan dengan kebocoran terpasang. Dengan memasang 

socket dan selang oli proses pengisian dilakukan secara manual dari stop kran bawah pada 

tanki trafo sampai oli penuh dengan cara melihat pada nominal oli di oillevel. Setelah oli 

penuh langkah selanjutnya da pemasangan Presure Relief Device (PRD) dan dilanjutkan 

dengan finishing yaitu proses touch up painting dan pengecekan kebersihan. 

1.1.1 Data permintaan Produksi  

PT. X  dalam merencanakan dan melakukan proses produksi berdasarkan data Permintaan dari 

konsumen yang berupa Job Order .Rencana permintaan tersebut disusun dalam bentuk schedule  

produksi yang disebut schedule vacuum. Data permintaan sesuai schedule vacuum pada bulan April 

dapat dilihat dalam tabel 4.1 berikut ini 

Tabel 0.1 Jumlah permintaan dalam satu periode  

No Tanggal 
Jumlah 

permintaan( Unit) 

1 1-Apr 19 

2 5-Apr 20 

3 6-Apr 19 

4 7-Apr 26 

5 8-Apr 17 

6 9-Apr 17 

7 12-Apr 18 

8 13-Apr 24 

9 14-Apr 29 

10 15-Apr 31 

11 16-Apr 31 

12 19-Apr 34 

13 20-Apr 32 

14 21-Apr 34 

15 22-Apr 20 
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16 23-Apr 24 

17 26-Apr 30 

18 27-Apr 19 

19 28-Apr 24 

20 29-Apr 24 

21 30-Apr 25 

Jumlah 517 

Rata-rata 24.62 

 

1.2  Pengukuran Waktu Kerja 

Pengukuran waktu kerja dilakukan pada proses assembly yaitu pada proses persiapan tangki, 

proses pemasangan bushing HV, proses pemasangan bushing LV, proses pemasangan cover, proses 

pemasangan aksesoris dan proses oil top up dan finishing. Pengukuran dilakukan secara langsung pada 

jam kerja normal dengan metode pengukuran waktu secara berulang- ulang (repetitive timing). Jumlah 

pengamatan dilakukan pada setiap elemen kerja sebanyak 10 kali pengamatan. Dari data pengamatan 

tersebut dihitung rata-rata waktunya yang kemudian nantinya digunakan untuk menghitung waktu 

normal dan waktu standar. setelah memenuhi uji kecukupan data dan uji keseragaman data (Wardani, 

2017:48). Data pengukuran waktu kerja pada setiap elemen kerja dapat dilihat dalam tabel-tabel 

berikut ini. 

Tabel 0.2 Data waktu pengamatan elemen kerja Preparation tangki 

Lembar Pengamatan 

Elemen Kerja Preparation tangki 

Departemen Final Assembly 

Hari Senin 

Tanggal 17 Mei 2021 

Hasil Pengukuran 

Pengamatan ke- Waktu (Detik) 

1 1665 

2 1843 

3 1605 

4 1650 

5 1611 

6 1819 

7 1684 

8 1776 

9 1730 

10 1634 

Jumlah 17017 

Rata-rata (�̅�) 1701.7 
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Tabel 0.3 Data waktu pengamatan elemen kerja pemasangan bushing HV 

Lembar Pengamatan 

Elemen Kerja Pemasangan bushing HV 

Departemen Final Assembly 

Hari Senin 

Tanggal 17 Mei 2021 

Hasil Pengukuran 

Pengamatan ke- Waktu (Detik) 

1 1605 

2 1461 

3 1666 

4 1485 

5 1621 

6 1564 

7 1471 

8 1414 

9 1538 

10 1654 

Jumlah 15479 

Rata-rata (�̅�) 1547.9 

 

Tabel 0.4 Data waktu pengamtan elemen kerja pemasangan bushing LV 

Lembar Pengamatan 

Elemen Kerja Pemasangan bushing LV 

Departemen Final Assembly 

Hari Selasa 

Tanggal 18 Mei 2021 

Hasil Pengukuran 

Pengamatan ke- Waktu (Detik) 

1 2533 

2 1261 

3 2656 

4 2752 

5 2645 

6 2647 

7 2670 

8 1414 

9 2506 

10 2576 

Jumlah 26797 
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Lembar Pengamatan 

Elemen Kerja Pemasangan bushing LV 

Departemen Final Assembly 

Hari Selasa 

Tanggal 18 Mei 2021 

Hasil Pengukuran 

Pengamatan ke- Waktu (Detik) 

Rata-rata (�̅�) 2679.7 

 

Tabel 0.5 Data waktu pengamatan elemen kerja pemasangan cover 

Lembar Pengamatan 

Elemen Kerja Pemasangan cover 

Departemen Final Assembly 

Hari Rabu 

Tanggal 19 Mei 2021 

Hasil Pengukuran 

Pengamatan ke- Waktu (Detik) 

1 338 

2 322 

3 366 

4 321 

5 361 

6 324 

7 346 

8 320 

9 326 

10 314 

Jumlah 3338 

Rata-rata (�̅�) 333.8 

Tabel 0.6 Data waktu pengamatan elemen kerja proses pemasangan aksesoris 

Lembar Pengamatan 

Elemen Kerja Pemasangan aksesoris  

Departemen Final Assembly 

Hari Rabu 

Tanggal 19 Mei 2021 

Hasil Pengukuran 

Pengamatan 
ke- Waktu (Detik) 

1 608 

2 613 

3 526 

4 574 
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5 501 

6 575 

7 532 

8 594 

9 608 

10 539 

Jumlah 5670 

Rata-rata (�̅�) 567 

 

Tabel 0.7 Data waktu pengamatan elemen kerja proses oil top up dan finishing 

Lembar Pengamatan 

Elemen Kerja Proses oil top Up dan finishing 

Departemen Final Assembly 

Hari Kamis 

Tanggal 20 Mei 2021 

Hasil Pengukuran 

Pengamatan ke- Waktu (Detik) 

1 540 

2 583 

3 552 

4 583 

5 532 

6 618 

7 649 

8 556 

9 586 

10 603 

Jumlah 5800 

Rata-rata (�̅�) 580 

 

1.3 Uji Kecukupan Data 

Setelah melakukan pengukuran waktu kerja, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian 

terhadap kecukupan data, dengan melakukan perhitungan terhadap total waktu proses (∑x) dari 

10 kali replikasi pengambilan data dan jumlah kuadratnya (∑x)², yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan sudah dianggap cukup atau belum. Menurut 

Wignjosoebroto (2003:187) dalam aktivitas pengukuran kerja biasanya menggunakan confidence 

level sebesar 95% dengan degree of accuracy sebesar 5%. Maka dalam penelitian ini akan 

menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan k=2. Selanjutnya adalah perhitungan jumlah data 

yang diambil dengan rumus sebagai berikut: 
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𝑁′ = (

𝑘
𝑆

. √(𝑁. ∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2

∑ 𝑋
)

2

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Preparation tanki. 

Berikut adalah perhitungan kecukupan data dilakukan pada elemen kerja preparation tanki. 

𝑁′ = (

𝑘
𝑆

. √(𝑁. ∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2

∑ 𝑋
)

2

 

      =  (

2
0.05 . √(10 ∗ 29024369) − 289578289

17017
)

2

= 3.7 ≈ 4 

Dari perhitungan di atas didapatkan hasil untuk nilai N′ = 4. Nilai N’ lebih kecil daripada nilai 

N yaitu sebesar 10. Sehingga data yang diambil untuk elemen kerja preparation tangki sudah cukup.  

b) Pemasangan bushing HV 

Berikut adalah perhitungan kecukupan data dilakukan pada elemen kerja pemasangan bushing 

HV 

𝑁′ = (

𝑘
𝑆 . √(𝑁. ∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2

∑ 𝑋
)

2

 

     =  (

2
0.05 . √(10 ∗ 24029461) − 239599441

15479
)

2

= 4.6 ≈ 5 

Dari perhitungan di atas didapatkan hasil untuk nilai N′ = 5. Nilai N’ lebih kecil daripada nilai N 

yaitu sebesar 10. Sehingga data yang diambil untuk elemen kerja pemasangan bushing HV sudah 

cukup.  

c) Pemasangan bushing LV 

Berikut adalah perhitungan kecukupan data dilakukan pada elemen kerja pemasangan bushing 

LV 
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     𝑁′ = (

𝑘
𝑆

. √(𝑁. ∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2

∑ 𝑋
)

2

 

        =  (
2

0.05
.√(10∗71984997)−718079209

26797
)

2

= 3.9 ≈ 4 

Dari perhitungan di atas didapatkan hasil untuk nilai N′ = 4. Nilai N’ lebih kecil daripada nilai N 

yaitu sebesar 10. Sehingga data yang diambil untuk elemen kerja pemasangan bushing LV sudah 

cukup. 

d) Pemasangan cover 

Berikut adalah perhitungan kecukupan data dilakukan pada elemen kerja pemasangan 

cover 

   𝑁′ = (

𝑘
𝑆

. √(𝑁. ∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2

∑ 𝑋
)

2

 

 =  (
2

0.05
.√(10∗1117210)−11142244

3338
)

2

= 4.3 ≈ 4 

Dari perhitungan di atas didapatkan hasil untuk nilai N′ = 4. Nilai N’ lebih kecil daripada nilai N 

yaitu sebesar 10. Sehingga data yang diambil untuk elemen kerja kerja pemasangan cover sudah 

cukup.  

e) Pemasangan aksesoris  

Berikut adalah perhitungan kecukupan data dilakukan pada elemen kerja pemasangan 

aksesoris  

   𝑁′ = (

𝑘
𝑆 . √(𝑁. ∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2

∑ 𝑋
)

2

 

 =  (
2

0.05
.√(10∗3376124)−289578289

5800
)

2

= 5.7 ≈ 6 

Dari perhitungan di atas didapatkan hasil untuk nilai N′ = 6. Nilai N’ lebih kecil daripada nilai N 

yaitu sebesar 10. Sehingga data yang diambil untuk elemen kerja pemasangan aksesoris sudah 

cukup.  

 

 

f) Proses oil top up dan finishing 

Berikut adalah perhitungan kecukupan data dilakukan pada elemen kerja proses oil top 

up 
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𝑁′ = (

𝑘
𝑆

. √(𝑁. ∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2

∑ 𝑋
)

2

 

      =  (

2
0.05

. √(10 ∗ 3229256) − 32148900

5670
)

2

= 7.1 ≈ 7 

Dari perhitungan di atas didapatkan hasil untuk nilai N′ = 7. Nilai N’ lebih kecil daripada nilai N 

yaitu sebesar 10. Sehingga data yang diambil untuk elemen kerja proses oil top up dan finishing 

sudah cukup.  

Tabel 0.8 Tabulasi hasil uji kecukupan data 

 

 

1.4 Uji Keseragaman Data 

Perhitungan keseragaman data diawali dengan melakukan perhitungan batas kontrol atas 

(BKA) dan batas kontrol bawah (BKB). Dari data yang telah diperoleh selanjutnya ditentukan nilai 

rata – ratanya (, kemudian ditentukan nilai standar deviasinya. Untuk nilai batas kontrol atas (BKA) 

adalah = rata-rata + 3.SD dan untuk nilai batas kontrol bawah (BKB) adalah = rata-rata - 3.SD.  

Sedangkan nilai standar deviasi dapat ditentukan  menggunakan rumus dibawah berikut ini :  

𝑆𝐷 = (√
𝑁. ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
) 

a) Preparation tanki 

Berikut adalah perhitungan standar deviasi (SD) dan keseragaman data dilakukan pada elemen 

kerja preparation tanki 
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𝑆𝐷 = (√
𝑁. ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
) = (√

(10 ∗ 29024369) − 289578289

10(10 − 1)
) = 271.9 

BKA = 𝑥 ̅+ 3SD = 1701.7 + (3 x 271.9) = 2517.4 

BKB = 𝑥 ̅– 3SD = 1701.7 - (3 x 271.9) = 886 

 

Gambar 0.1 Grafik keseragaman data preparation tanki 

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa seluruh data pengamatan masuk dalam batas control 

dengan BKA adalah sebesar 2517.4 sedangkan untuk BKB adalah sebesar 866. 

b) Pemasangan bushing HV 

Berikut adalah perhitungan standar deviasi (SD) dan keseragaman data dilakukan pada elemen 

Pemasangan bushing HV 

𝑆𝐷 = (√
𝑁. ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
) = (√

(10 ∗ 24029461) − 239599441

10(10 − 1)
) = 277.9 

BKA = 𝑥 ̅+ 3SD = 1547.9 + (3 x 277.9) = 2381.7 

BKB = 𝑥 ̅– 3SD = 1547.9 - (3 x 277.9) = 714.1 
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Gambar 0.2 Grafik keseragaman data pemasangan bushing HV 

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa seluruh data pengamatan masuk dalam batas control 

dengan BKA adalah sebesar 2381.7 sedangkan untuk BKB adalah sebesar 714.1 

 

c) Pemasangan bushing LV 

Berikut adalah perhitungan standar deviasi (SD) dan keseragaman data dilakukan pada elemen 

Pemasangan bushing LV 

𝑆𝐷 = (√
𝑁. ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
) = (√

(10 ∗ 71984997) − 718079209

10(10 − 1)
) = 443.6 

BKA = 𝑥 ̅+ 3SD = 2679.7 + (3 x 443.6) = 4010.4 

BKB = 𝑥 ̅– 3SD = 2679.7 - (3 x 443.6) = 1349 
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Gambar 0.3 Grafik keseragaman data pemasangan bushing LV 

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa seluruh data pengamatan masuk dalam batas control 

dengan BKA adalah sebesar 4010.4 sedangkan untuk BKB adalah sebesar 1349 

 

d) Pemasangan cover 

Berikut adalah perhitungan standar deviasi (SD) dan keseragaman data dilakukan pada elemen 

Pemasangan cover 

𝑆𝐷 = (√
𝑁. ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
) = (√

(10 ∗ 1117210) − 11142224

10(10 − 1)
) = 57.6 

BKA = 𝑥 ̅+ 3SD = 333.8 + (3 x 57.6) = 506.6 

BKB = 𝑥 ̅– 3SD = 333.8 - (3 x 57.6) = 161 
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Gambar 0.4 Grafik keseragaman data pemasangan cover 

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa seluruh data pengamatan masuk dalam batas control 

dengan BKA adalah sebesar 506.6 sedangkan untuk BKB adalah sebesar 161 

 

e) Pemasangan aksesoris  

Berikut adalah perhitungan standar deviasi (SD) dan keseragaman data dilakukan pada elemen 

Pemasangan aksesoris  

𝑆𝐷 = (√
𝑁. ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
) = (√

(10 ∗ 33761242) − 33640967

10(10 − 1)
) = 115.6 

BKA = 𝑥 ̅+ 3SD = 580+ (3 x 115.6) = 926.8 

BKB = 𝑥 ̅– 3SD = 580 - (3 x 115.6) = 233.2 
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Gambar 0.5 Grafik keseragaman data pemasangan aksesoris 

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa seluruh data pengamatan masuk dalam batas control 

dengan BKA adalah sebesar 926.8 sedangkan untuk BKB adalah sebesar 232.8 

f) Proses oil top up dan finishing 

Berikut adalah perhitungan standar deviasi (SD) dan keseragaman data dilakukan pada elemen 

Proses oil top up dan finishing 

𝑆𝐷 = (√
𝑁. ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2

𝑛(𝑛 − 1)
) = (√

(10 ∗ 3229256) − 32148900

10(10 − 1)
) = 126.3 

BKA = 𝑥 ̅+ 3SD = 567 + (3 x 126.3) = 946.1 

BKB = 𝑥 ̅– 3SD = 567 - (3 x 126.3) = 188.0 
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Gambar 0.6 Grafik keseragaman data proses oil top up dan finishing 

Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa seluruh data pengamatan masuk dalam batas control 

dengan BKA adalah sebesar 946.1 sedangkan untuk BKB adalah sebesar 188.0 

1.5 Penentukan Performance Rating ` 

Nilai performance rating menunjukkan kemampuan dan kondisi pekerja ketika melakukan 

pekerjaan yang didapatkan melalui pengamatan secara langsung yang dilakukan pada area produksi 

final assembly. Pada penelitian ini penentuan performance rating menggunakan metode Westinghouse 

Rating System, yang  mengerahkan penilaian pada 4 faktor yang dianggap menentukan kewajaran atau 

ketidakwajaran dalam bekerja yaitu : 

1. Keterampilan (skill)  

2. Usaha (effort)  

3. Kondisi kerja (condition)  

4. Konsistensi (consystency)  

 

Berikut adalah hasil dari perhitungan performance rating dengan menggunakan metode 

Westinghouse yang dilakukan pada setiap operator proses assembly  

1. Prepation tangki 

Setelah dilakukan pengamatan pengukuran waktu kerja pada proses preparation tangki maka 

dapat digolongkan dalam kelas berikut ini :  

a. Keterampilan (Skill) 

Kategori = D (average) dengan nilai penyesuaian 0.00 karena operator pada proses ini 

bekerja dengan normal dan biasa saja atau dengan ketrampilan rata-rata. 

b. Usaha (effort)  
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Kategori = D (average) dengan nilai penyesuaian 0.00 karena operator pada proses ini 

bekerja dengan usaha yang normal dan biasa saja  

c. Kondisi kerja (condition) 

Kategori = C (Good) dengan nilai penyesuaian +0.02 karena tempat kerja memiki area 

yang luas, sirkulasi udara dan pencahayaan yang bagus, bersuhu ruangan normal serta 

jauh dari kebisingan.  

d. Konsistensi (consystency) 

Kategori = C (Good) dengan nilai penyesuaian +0.01 karena berdasarkan catatan 

waktu operator dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai data yang diambil selama 

pengamatan dan pengambilan data secara langsung, operator menyelesaikan 

pekerjaannya dengan benar sesuai urutan dan waktu tidak tidak berubah ubah secara 

drastis. 

 

2. Pemasangan bushing HV 

Setelah dilakukan pengamatan pengukuran waktu kerja pada proses Pemasangan bushing HV 

maka dapat digolongkan dalam kelas berikut ini :  

a. Keterampilan (Skill) 

Kategori = C! (good) dengan nilai penyesuaian +0.06 karena operator pada proses ini 

bekerja dengan ketrampilan diatas rata-rata dan sudah lebih dari 6 tahun bekerja. 

b. Usaha (effort)  

Kategori = C2 (good) dengan nilai penyesuaian +0.02 karena operator pada proses ini 

bekerja dengan usaha yang sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi.  

c. Kondisi kerja (condition) 

Kategori = C (Good) dengan nilai penyesuaian +0.02 karena tempat kerja memiki area 

yang luas, sirkulasi udara dan pencahayaan yang bagus, bersuhu ruangan normal serta 

jauh dari kebisingan.  

d. Konsistensi (consystency) 

Kategori = C (Good) dengan nilai penyesuaian +0.01 karena berdasarkan catatan 

waktu operator dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai data yang diambil selama 

pengamatan dan pengambilan data secara langsung, operator menyelesaikan 

pekerjaannya dengan benar sesuai urutan dan waktu tidak tidak berubah ubah secara 

drastis. 

 

3. Pemasangan bushing LV 

Setelah dilakukan pengamatan pengukuran waktu kerja pada proses Pemasangan bushing LV 

maka dapat digolongkan dalam kelas berikut ini :  

e. Keterampilan (Skill) 

Kategori = C2 (good) dengan nilai penyesuaian +0.03 karena operator pada proses ini 

bekerja dengan ketrampilan diatas rata-rata dan sudah lebih dari 4 tahun bekerja. 

f. Usaha (effort)  

Kategori = C2 (good) dengan nilai penyesuaian +0.02 karena operator pada proses ini 

bekerja dengan usaha yang sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi.  

g. Kondisi kerja (condition) 
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Kategori = C (Good) dengan nilai penyesuaian +0.02 karena tempat kerja memiki area 

yang luas, sirkulasi udara dan pencahayaan yang bagus, bersuhu ruangan normal serta 

jauh dari kebisingan.  

h. Konsistensi (consystency) 

Kategori = C (Good) dengan nilai penyesuaian +0.01 karena berdasarkan catatan 

waktu operator dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai data yang diambil selama 

pengamatan dan pengambilan data secara langsung, operator menyelesaikan 

pekerjaannya dengan benar sesuai urutan dan waktu tidak tidak berubah ubah secara 

drastis. 

 

4. Pemasangan cover 

Setelah dilakukan pengamatan pengukuran waktu kerja pada proses pemasangan cover maka 

dapat digolongkan dalam kelas berikut ini :  

a. Keterampilan (Skill) 

Kategori = D (average) dengan nilai penyesuaian 0.00 karena operator pada proses ini 

bekerja dengan normal dan biasa saja atau dengan ketrampilan rata-rata. 

b. Usaha (effort)  

Kategori = C2 (good) dengan nilai penyesuaian +0.02 karena operator pada proses ini 

bekerja dengan usaha yang sungguh-sungguh dan penuh konsentrasi.  

c. Kondisi kerja (condition) 

Kategori = C (Good) dengan nilai penyesuaian +0.02 karena tempat kerja memiki area 

yang luas, sirkulasi udara dan pencahayaan yang bagus, bersuhu ruangan normal serta 

jauh dari kebisingan.  

d. Konsistensi (consystency) 

Kategori = C (Good) dengan nilai penyesuaian +0.01 karena berdasarkan catatan 

waktu operator dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai data yang diambil selama 

pengamatan dan pengambilan data secara langsung, operator menyelesaikan 

pekerjaannya dengan benar sesuai urutan dan waktu tidak tidak berubah ubah secara 

drastis. 

 

 

5. Pemasangan aksesoris 

Setelah dilakukan pengamatan pengukuran waktu kerja pada proses pemasangan aksesoris 

maka dapat digolongkan dalam kelas berikut ini :  

a. Keterampilan (Skill) 

Kategori = D (average) dengan nilai penyesuaian 0.00 karena operator pada proses ini 

bekerja dengan normal dan biasa saja atau dengan ketrampilan rata-rata. 

b. Usaha (effort)  

Kategori = D (average) dengan nilai penyesuaian 0.00 karena operator pada proses ini 

bekerja dengan usaha yang normal dan biasa saja  

c. Kondisi kerja (condition) 

Kategori = C (Good) dengan nilai penyesuaian +0.02 karena tempat kerja memiki area 

yang luas, sirkulasi udara dan pencahayaan yang bagus, bersuhu ruangan normal serta 

jauh dari kebisingan.  

d. Konsistensi (consystency) 
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Kategori = C (Good) dengan nilai penyesuaian +0.01 karena berdasarkan catatan 

waktu operator dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai data yang diambil selama 

pengamatan dan pengambilan data secara langsung, operator menyelesaikan 

pekerjaannya dengan benar sesuai urutan dan waktu tidak tidak berubah ubah secara 

drastis. 

 

6. Proses oil top up dan finishing  

Setelah dilakukan pengamatan pengukuran waktu kerja pada proses oil top up dan finishing 

maka dapat digolongkan dalam kelas berikut ini :  

a. Keterampilan (Skill) 

Kategori = D (average) dengan nilai penyesuaian 0.00 karena operator pada proses ini 

bekerja dengan normal dan biasa saja atau dengan ketrampilan rata-rata. 

b. Usaha (effort)  

Kategori = D (average) dengan nilai penyesuaian 0.00 karena operator pada proses ini 

bekerja dengan usaha yang normal dan biasa saja  

c. Kondisi kerja (condition) 

Kategori = C (Good) dengan nilai penyesuaian +0.02 karena tempat kerja memiki area 

yang luas, sirkulasi udara dan pencahayaan yang bagus, bersuhu ruangan normal serta 

jauh dari kebisingan.  

d. Konsistensi (consystency) 

Kategori = C (Good) dengan nilai penyesuaian +0.01 karena berdasarkan catatan 

waktu operator dalam menyelesaikan pekerjaannya sesuai data yang diambil selama 

pengamatan dan pengambilan data secara langsung, operator menyelesaikan 

pekerjaannya dengan benar sesuai urutan dan waktu tidak tidak berubah. 

 

Berikut merupakan perhitungan performance rating dengan metode Westinghouse untuk 

setiap proses dibagian final assembly: 

Tabel 0.9 Nilai rating factor 

No  Elemen Kerja Skill Effort Condition Consistency 
Rating 

factor 

1 Preparation tangki 0.00 0.00 0.02 0.01 0.03 

2 Pemasangan bushing HV 0.06 0.02 0.02 0.01 0.11 

3 Pemasangan bushing LV 0.03 0.02 0.02 0.01 0.08 

4 Pemasangan cover 0.00 0.02 0.02 0.01 0.05 

5 Pemasangan aksesoris  0.00 0.00 0.02 0.01 0.03 

6 
Proses oil top up dan 
finishing 

0.00 0.00 0.02 0.01 0.03 

1.6 Perhitungan Waktu Normal 

Waktu normal merupakan waktu rata-rata pengamatan dikalikan dengan nilai performance 

rating. Nilai dari performance rating diharapkan untuk menormalkan waktu proses dengan rumus 

sebagai berikut: 

Performance rating = 1 + rating factor   



19 
 

 

Sehingga waktu normal dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

Waktu normal = Waktu rata-rata x Performance rating 

 

 

 

a) Preparation tanki 

Berikut adalah perhitungan waktu normal dilakukan pada elemen kerja preparation tanki 

Waktu normal   = Waktu rata-rata x (1 + rating factor) 

= 1701.7 x (1 + 0.03) 

= 1752.75 detik  

b) Pemasangan bushing HV 

Berikut perhitungan waktu normal dilakukan pada elemen kerja pemasangan bushing HV 

Waktu normal   = Waktu rata-rata x (1 + rating factor) 

= 1547.9 x (1 + 0.11) 

= 1718.17 detik  

c) Pemasangan bushing LV 

Berikut perhitungan waktu normal dilakukan pada elemen kerja pemasangan bushing LV 

Waktu normal   = Waktu rata-rata x (1 + rating factor) 

= 2679.7 x (1 + 0.08) 

= 2894.08 detik  

d) Pemasangan cover 

Berikut adalah perhitungan waktu normal dilakukan pada elemen kerja pemasangan cover 

Waktu normal   = Waktu rata-rata x (1 + rating factor) 

= 333.8 x (1 + 0.03) 

= 350.49 detik  

e) Pemasangan aksesoris dan finishing 

Berikut perhitungan waktu normal dilakukan pada elemen kerja pemasangan aksesoris dan 

finishing 

 

 

Waktu normal   = Waktu rata-rata x (1 + rating factor) 

= 567 x (1 + 0.03) 

= 584.01 detik  



20 
 

 

f) Proses oil top up dan finishing 

Berikut adalah perhitungan waktu normal dilakukan pada elemen kerja Proses oil top up dan 

finishing 

Waktu normal   = Waktu rata-rata x (1 + rating factor) 

= 580.0 x (1 + 0.03) 

= 597.41 detik  

 

Tabel 0.10 Tabulasi nilai waktu normal 

Elemen Kerja   �̅� 
Performance 

Rating 
Waktu 
Normal 

Preparation tangki 1701.7 1.03 1752.75 

Pemasangan bushing HV 1547.9 1.11 1718.17 

Pemasangan bushing LV 2679.7 1.08 2894.08 

Pemasangan cover 333.8 1.05 350.49 

Pemasangan aksesoris  567.0 1.03 584.01 

Proses oil top up dan finishing 580.0 1.03 597.41 

Total 7896.90 

Jadi, total waktu normal yang dibutuhkan dalam memyelesaikan proses assembly trafo  

dengan performance rating dibutuhkan waktu 7896.90 detik (131.62menit) 

1.7 Allowance  

 Allowance ditentukan berdasarkan kategori yang didasarkan pada tabel ILO (1996), dengan 

tujuan untuk memberikan kelonggaran pada saat operator bekerja. Berikut merupakan penentuan 

Allowance setelah dilakukan pengamatan secara langsung yang diberikan kepada operator bagian final 

assembly.  

a. Personal Allowance (A1)   

Kelonggaran yang diberikan dalam kategori personal allowance sebesar 5%. Karena operator 

membutuhkan kebutuhan waktu pribadi untuk pergi ke toilet, mengambil minum, melakukan 

ibadah dan sebagainya 

b. Basic Fatique Allowance (A2)  

Kelonggaran yang diberikan pada kategori basic fatique allowance sebesar 4%. Karena pada saat 

bekerja untuk mengurangi rasa lelah saat bekerja operator membutuhkan waktu untuk sesekali 

meregangkan badan. 

c. Standing Allowance (B1)   

Kelonggaran yang diberikan terhadap kategori standing allowance sebesar 2%. Karena posisi kerja 

untuk operator assembly semua dalam posisi berdiri.  

d. Abnormal Position Allowance (B2)   

Kelonggaran yang diberikan pada abnormal position allowance sebesar 0%. Karena posisi 

operator pada saat bekerja tidak ada gerakan yang abnormal, semua gerakan yang digunakan 

merupakan gerakan yang normal.  

e. Use Force or Muscular Energy (B3)   
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Kelonggaran yang diberikan pada kategori use force or muscular energy sebesar 0%. Karena 

operator   

tidak terlalu banyak menggunakan tenaga ototnya dikarenakan material dan peralatan yang 

digunakan pada proses assembly tidak lebih dari 5 pounds (2.27kg).  

f. Bad Light (B4)   

Kelonggaran yang diberikan pada kategori bad light sebesar 0%, karena area kerja pada proses 

assembly memiliki penerangan yang cukup baik.   

g. Atmospheric Conditions (heat and humidity) (B5)   

Kelonggaran yang diberikan terhadap kategori atmospheric conditions sebesar 0%, karena area 

assembly mempunyai kondisi suhu dan kelembaban yang normal dengan suhu terukur 30℃ 

h. Close Attention (B6)   

Kelonggaran yang diberikan pada kategori close attention sebesar 0%, karena kondisi area kerja 

yang terbuka dan luas tidak menimbulkan gangguan pada operator. 

i. Noise level (B7)   

Kelonggaran yang diberikan terhadap kategori noise level sebesar 0%, karena area kerja assembly 

tidak menghasilkan suara bising yang mengganggu dapat mengganggu konsentrasi pekerja. 

j. Mental Strain (B8)   

Kelonggaran yang diberikan terhadap kategori mental strain sebesar 1%, karena proses assembly 

tidak terlalu rumit hanya membutuhkan konsenrasi yang tinggi.   

k. Monotary (B9)   

Kelonggaran yang diberikan terhadap kategori Monotary sebesar 4%, karena operator assembly 

melakukan pekerjaan dengan jenis pekerjaan yang sama setiap harinya. 

l. Tediousness (B10)   

Kelonggaran yang diberikan pada kategori tediuousness sebesar 0%, karena semua operator 

assembly selalu melakukan pekerjaan didalam tempat yang sama setiapharinya. 

Tabel 0.11 Nilai allowance pada proses assembly 

No Allowance % 

1 Personal Allowance (A1)   5 

2 Basic Fatique Allowance (A2)  4 

3 Standing Allowance (B1)   2 

4 Abnormal Position Allowance (B2 0 

5 Use Force or Muscular Energy (B3)   0 

6 Bad Light (B4)   0 

7 Atmospheric Conditions (heat and humidity) (B5)   0 

8 Close Attention (B6)   0 

9 Noise level (B7)   0 

10 Mental Strain (B8)   1 

11 Monotary (B9)   4 

12 Tediousness (B10)   0 

Total Allowance 16 

 

Total faktor kelonggaran (allowance) yang diberikan sebesar 16%, maka kemudian akan 

dikalikan dengan waktu normal yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk mengetahui waktu standart 
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𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑥
100%

100% − % 𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑛𝑐𝑒
 

 Berikut merupakan perhitungan waktu standar yang telah ditetapkan berdasarkan faktor 

kelonggaran dikalikan dengan waktu normal. 

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 = 131.62 𝑥
100%

100%−16% 
= 156.7𝑚𝑒𝑛𝑖𝑡  

Dari hasil perhitungan ditetapkan waktu standar sebesar 156.7 menit untuk pengerjaan setiap 

unit trafo  

1.8 Penentuan kapasitas 

Setelah dilakukan pengukuran waktu kerja terhadap setiap elemen kerja pada proses assembly 

trafo kemudian dilakukan penentuan performa rating dan faktor kelonggaran yang telah disesuaikan 

dengan kondisi area kerja final assembly, telah didapatkan waktu standar sebesar 9401.07 yang nanti 

akan digunakan sebagai parameter dalam menyelesaikan assembly trafo. Dengan jumlah operator 

assembly saat ini sebanyak 6 orang dan  jam kerja selama 8 jam per hari dengan maka akan didapatkan 

data sebagai berikut 

Waktu kerja yang tersedia = jumlah operator × jumlah jam kerja optimal setiap hari   

Waktu kerja yang tersedia = 6 operator × 8 jam (480 menit) 

    = 2880 menit   

Setelah didapakan waktu kerja optimal yang tersedia per hari maka selanjutnya ialah 

menentukan kapasitas untuk assembly dengan cara melakukan pembagian waktu kerja optimal dengan 

waktu kerja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan assembly per unit trafo 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑦 =
𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑑𝑖𝑎

𝑊𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟
 

 

𝐾𝑎𝑝𝑎𝑠𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑠𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑦 =
2880

156.7
= 18.38 ≈ 18 unit 

Setelah dilakukan perhitungan, kapasitas yang tersedia untuk menyelesaikan assembly trafo 

adalah 18 unit per hari. 

1.9 Analisa dan solusi perbaikan 

Setelah dilakukan pengukuran waktu kerja, serta telah didapatkan kapasitas proses assembly 

pada PT. X yaitu sebesar 18 unit per hari maka langkah selanjutnya adalah menentukan solusi 

perbaikan yang paling efektif. Perbaikan ini dihitung berdasarkan dari nilai biaya yang dihitung 

berdasarkan kapasitas assembly yang telah telah didapatkan, kemudian setelah didapatkan nilai biaya 

dari masing-masing solusi perbaikan yang tersedia akan dipilih solusi perbaikan yang paling efektif. 

Solusi perbaikan yang tersedia antara lain :  

1. Tidak menambah jumlah operator 

2. Penambahan jumlah operator  

3. Pemberian insentif kepada operator 
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Setelah diketahui beberapa perencanaan solusi perbaikan, langkah selanjutnya ialah 

menentukan biaya dari masing-masing solusi perbaikan yang tersedia. Berikut merupakan perhitungan 

biaya solusi perbaikan tersebut 

1. Tidak menambah jumlah operator  

Dengan tidak menambah jumlah operator berarti tidak ada biaya yang dikeluarkan, 

dengan operator assembly yang ada saat ini yaitu sejumlah 6 operator dengan kapsitas 

assembly sebesar 18 unit maka berikut ini adalah simulasinya terhadap jumlah permintaan 

dalam satu periode 

Tabel 0.12 Simulasi tanpa penambahan operator 

No Tanggal 

Jumlah 

permintaan( 

Unit) 

Kapasitas 

Perhari 

(Unit) 

Sisa unit yg 

belum 
dikerjakan 

(Unit) 

1 1-Apr 19 18 1 

2 5-Apr 20 18 3 

3 6-Apr 19 18 4 

4 7-Apr 26 18 12 

5 8-Apr 17 18 11 

6 9-Apr 17 18 10 

7 12-Apr 18 18 10 

8 13-Apr 24 18 16 

9 14-Apr 29 18 27 

10 15-Apr 31 18 40 

11 16-Apr 31 18 53 

12 19-Apr 34 18 69 

13 20-Apr 32 18 83 

14 21-Apr 34 18 99 

15 22-Apr 20 18 101 

16 23-Apr 24 18 107 

17 26-Apr 30 18 119 

18 27-Apr 19 18 120 

19 28-Apr 24 18 126 

20 29-Apr 24 18 132 

21 30-Apr 25 18 139 

Dari hasil simulasi terlihat ada penumpukan pada antrian proses assembly sebanyak 139 unit. 

 

2. Penambahan jumlah operator  

 Penambahan jumlah operator atau karyawan baru akan menyebabkan bertambahnya 

biaya pada pengeluaran gaji yang akan diberikan sebesar sesuai UMK kota Surabaya untuk 

tahun 2021 ini yaitu sebesar Rp. 4.300.479,- untuk setiap penambahan  1 operator. Berikut 

adalah contoh simulasi perhitungan penambahan kapasitas dengan menambah operator baru 

pada bagian final assembly: 
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a. Penambahan 1 operator baru 

7

6
𝑥18.38 = 21.44 ≈ 21𝑢𝑛𝑖𝑡 

Dari hasil perhitungan dengan menambah 1 operator baru dan mengeluarkan biaya 

tambahan sebesar Rp. 4.300.479,- maka kapasitas assembly mengalami peningkatan dari 18 

unit menjadi 21 unit perhari, tetapi kapasitas tersebut masih berada dibawah kapasitas rata-rata 

perhari dalam satu periode yaitu sbesar 24.62 unit. 

 

b. Penambahan 2 operator baru 

 

8

6
𝑥18.38 = 24.90 ≈ 25𝑢𝑛𝑖𝑡 

Dari hasil perhitungan dengan menambah 2 operator baru dan mengeluarkan biaya 

tambahan sebesar Rp 8.600.958,- berdampak pada peningkatan  kapasitas assembly dari 18 

unit menjadi 24.90 ≈ 25 unit perhari, kapasitas ini sudah sama dengan kapasitas rata-rata 

dalam satu periode yaitu sbesar 24.62 ≈ 25 unit. 

 

c. Penambahan 3 operator baru 

9

6
𝑥18.38 = 27.57 ≈ 28𝑢𝑛𝑖𝑡 

Dari hasil perhitungan dengan menambah 2 operator baru dan mengeluarkan biaya 

tambahan sebesar Rp 12.901.437,- berdampak pada peningkatan  kapasitas assembly dari 18 

unit menjadi 27.57 ≈ 28 unit perhari, kapasitas ini sudah berada diatas kapasitas rata-rata 

dalam satu periode yaitu sbesar 24.62 ≈ 25 unit 

3. Pemberian insentif  kepada operator  

            Perhitungan untuk pemberian insentif terhadap operator adalah dengan cara 

menghitung dari jumlah kelebihan kapasitas dalam satu periode kemudian dikalikan dengan 

jumlah gaji overtime yang diterima operator perjam. Berikut adalah simulasi perhitungan 

kebutuhan biaya overtime untuk pengerjaan kelebihan kapsitas proses final assembly dalam 

satu periode  

Tabel 0.13 Biaya overtime untuk kelebihan kapasitas 

No Tanggal 

Jumlah 

permin

taan( 

Unit) 

Kapasitas 
Perhari 

(Unit) 

Kelebi

han 
Kapasi

tas 

(Unit) 

Kebutu
han OT 

(Jam) 

Gaji 

Over 
Time 

Perjam 

(Rp) 

Biaya 

Over 

Time 

(Rp) 

1 1-Apr 19 18 1 2.6 24855 64907 

2 5-Apr 20 18 2 5.2 24855 129813 

3 6-Apr 19 18 1 2.6 24855 64907 
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No Tanggal 

Jumlah 
permin

taan( 

Unit) 

Kapasitas 

Perhari 
(Unit) 

Kelebi

han 

Kapasi
tas 

(Unit) 

Kebutu

han OT 
(Jam) 

Gaji 

Over 

Time 
Perjam 

(Rp) 

Biaya 
Over 

Time 

(Rp) 

4 7-Apr 26 18 8 20.9 24855 519252 

5 8-Apr 17 18 0 0.0 24855 0 

6 9-Apr 17 18 0 0.0 24855 0 

7 12-Apr 18 18 0 0.0 24855 0 

8 13-Apr 24 18 6 15.7 24855 389439 

9 14-Apr 29 18 11 28.7 24855 713972 

10 15-Apr 31 18 13 33.9 24855 843785 

11 16-Apr 31 18 13 33.9 24855 843785 

12 19-Apr 34 18 16 41.8 24855 1038505 

13 20-Apr 32 18 14 36.6 24855 908692 

14 21-Apr 34 18 16 41.8 24855 1038505 

15 22-Apr 20 18 2 5.2 24855 129813 

16 23-Apr 24 18 6 15.7 24855 389439 

17 26-Apr 30 18 12 31.3 24855 778879 

18 27-Apr 19 18 1 2.6 24855 64907 

19 28-Apr 24 18 6 15.7 24855 389439 

20 29-Apr 24 18 6 15.7 24855 389439 

21 30-Apr 25 18 7 18.3 24855 454346 

Total Biaya Overtime 9151824 

 

Dari hasil simulasi tersebut didapatkan hasil untuk kelebihan kapasitas dalam 1 periode dengan biaya 

insentif yang dikeluarkan sebesar Rp. 9.151.824,- 

Setelah dilakukan penghitungan terhadap nilai biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dari 

pilihan solusi perbaikan tersebut, maka solusi yang paling efektif adalah dengan menambah jumlah 

operator baru sebanyak 2 orang dengan nilai biaya sebesar Rp 8.600.958,-. Dengan penambahan 

jumlah operator sebanyak 2 orang untuk proses assembly pada PT. X maka masalah keterlambatan 

proses assembly dapat diselesaikan dalam jam kerja normal tanpa ada overtime. 
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