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ABSTRACT 

UD Aji Batara Perkasa is a company engaged in metal production, especially in the 

manufacture of motorcycle spare parts. This company was founded in 2005 which is named 

Jalan Kol. Sugiono Ngingas Selatan, Waru - Sidoarjo company UD. Perkasa Batara Aji 

produces a wide range of products including motorcycle steering wheels, Fork Arm, and 

chain settings. AT UD. Aji Batara Perkasa, the most frequently produced product is 

steering wheel. Where the demand for the steering product is 218 units / day while the 

production capacity is 130 units / day with a total workforce of 6 people. Where everyone 

runs 1 machine. Therefore, the Standard Operational Procedure is determined by applying 

motion economy in order to increase the production capacity of steering wheel by 

analyzing the movement of the left and right hands. 
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PENDAHULUAN 

Dengan semakin berkembangnya perindustrian di Indonesia dewasa ini maka 

persaingan yang terjadi akan semakin tinggi, untuk mewujudkan visi dan misi dari 

perusahaan. Demi menunjang terwujudnya perusahaan haruslah dapat mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia dengan baik. Sehingga keterampilan didunia kerja sangat 

dibutuhkan untuk permasalahan - permasalahan yang akan terjadi di waktu dan gerakan 

yang sesuai dengan Standart Operation Prosedur. 

UD Aji Batara Perkasa memproduksi berbagai jenis Setelan rantai, Fork Arm, dan 

setir, produk yang paling sering diproduksi adalah produk setir. Dimana permintaan 

produk setir tersebut yaitu 218 unit/hari sedangkan kapasitas produksinya yaitu 130 

unit/hari dengan jumlah tenaga kerja 6 orang. Dimana setiap orang menjalankan 1 mesin. 

Ud Aji Batara Perkasa memproduksi berbagai jenis Setelan rantai, Fork Arm, dan 

setir, produk yang paling sering diproduksi adalah produk setir. Dimana permintaan 

produk setir tersebut yaitu 218 unit/hari sedangkan kapasitas produksinya yaitu 130 

unit/hari dengan jumlah tenaga kerja 6 orang. Dimana setiap orang menjalankan 1 mesin. 

mailto:Vickyaria10@gmail.com


 

Gambar 1.2 grafik permintaan dan kapasitas 

Kapasitas setir sebersar 130 unit/hari belum bisa memenuhi permintaan pasar sebesar 218 

unit/hari oleh karena itu di perlukan metode ekonomi gerakan di UD Aji Batara Peraksa agar dapat 

bisa meningkatkan kapasitas dan dapat memenuhi permintaan pasar.  

 

Bagaimana Standart Operasional Prosedur yang harus dilakukan oleh operator 

dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan ekonomi gerakan ? 

Untuk mengetahui atau menentukan Standart Operasional Prosedur guna 

meningkatkan kapasitas produksi di stasiun kerja produk setir menggunakan metode 

ekonomi gerakan. 

 

MATERI METODE 

 

a. Aplikasi prinsip  ekonomi gerakan (motion economy) 

Menganlisa dan mengevaluasi metode kerja guna memperoleh 

metode kerja yang lebih efesien, maka perlu mempertimbangkan prinsip – 

prinsip ekonomi gerakan (the principle of motion economy). Prinsip 

ekonomi gerakan ini bisa dipergunakan untuk menganalisa gerakan – 

gerakan kerja setempat yang terjadi dalam sebuah stasiun kerja dan bisa 

juga untuk kegiatan – kegiatan kerja yang berlangsung secara menyeluruh 

dari satu stasiun ke stasiun kerja yang lainnya. 

 

b. Prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan penggunaan anggota 

tubuh manusia :  

• Manusia memliki kondisi fisik dan struktur tubuh berbeda yang memberi 

keterbatasan dalam melaksanakan gerakan kerja. 
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• Bila mungkin kedua tangan ( yang sama – sama dibutuhkan untuk 

melakukan seperti halnya dalam proses perakitan ) harus memulai dan 

menyelesaikan gerakannya dalam waktu yang bersamaan. 

 

c. Prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan tempat kerja 

berlangsung. 

• Tata letak bahan dan perlatan kerja diatur sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan urut – urutan gerakan yang terbaik. 

• Tinggi tempat kerja (mesin, meja kerja, dan lain – lain) harus sesuai 

dengan ukuran tubuh manusia sehingga pekerja dapat melaksanakan 

kegiatannya dengan mudah dan nyaman. Di sini prinsip – prinsip 

anthropometri mutlak harus dipelajari pada saat akan merancang fisilitas 

kerja tersebut. 

• Kondisi ruangan pekerja seperti penerangan, temperatur, kebersihan, 

ventilasi udara, dan lain – lain yang berkaitan dengan persyaratan 

ergonomis harus pula diperhatikan benar – benar sehingga dapat diperoleh 

area kerja yang lebih baik. 

 

 

d. Prinsip ekonomi gerakan dihubungkan dengan peralatan kerja yang 

dipergunakan. 

• Kurangi sebanyak mungkin pekerjaan anggota tubuh apabila hal tersebut 

dapat dilaksanakan dengan peralatan kerja. 

 
Gambar 2.4 Perbandingan Penggunaan Standart Type Writer Keyboard 

Dengan Simplified Keyboard 

 

Gambar diatas menunjukkan beban yang harus dipikul untuk masing – 

masing baris keyboard, tangan dan jari – jari pada saat pengetikan 

berlangsung. Simplified keyboard memperbaiki pengaturan huruf yang ada 

sehingga akhirnya beban pekerjaan akan lebih banyak dipikul oleh tangan 

kanan dan distribusi beban untuk jari – jari akan lebih rasional. 

 



METODE PENELITIAN 

L:angkah – langkah dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan 

untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di UD Aji Batara Perkasa. 

 

 
Gambar  flowchart 



HASIL PEMBAHASAN 

1. Pengumpulan Data 

Peta Proses (Process chart) merupakan alat komunikasi yang sistematis dan logis 

guna menganalisa proses kerja dari tahap awal sampai akhir, melalui peta proses 

ini kita mendapatkan informasi – informasi yang diperlukan untuk memperbaiki 

metode kerja. 

 
Gambar 4.1 gambar Operation Process Chart 

 

A. Peta tangan kiri dan kanan pada proses potong 

OPERASI PEMOTONGAN   

tangan kiri 

waktu 

(detik) simbol simbol 

waktu 

(detik) tangan kanan 

mencari bahan baku 2,32 SH SH 2,32 mencari bahan baku 

memilih bahan baku 3,29 SI SI 3,29 memilih bahan baku 

memegang bahan baku 3,21 G G 3,21 memegang bahan baku 

membawa bahan baku 4,11 TL TL 4,11 membawa bahan baku 



melepas bahan baku 5,09 RL RL 5,09 melepas bahan baku 

memegang mesin arm saw 2,45 H H 2,45 memegang mesin arm saw 

melepas mesin arm saw 3,29 RL G 3,29 memegang bahan baku 

tangan menganggur 7,2 AD TL 4,05 membawa bahan baku 

      RL 3,15 melepas bahan baku 

Total 30,96     30,96   

siklus waktu 

30,96 

detik         

unit/siklus 1 unit      

waktu perunit 

30,96 

detik         

Pada hasil diatas adalah  peta tangan kri dan kanan pada operasi potong 

menggunakan mesin arm saw 

 

B. Peta tangan kiri dan kanan pada proses narling 

OPERASI NARLING 

tangan kiri 
waktu 
(detik) simbol simbol 

waktu 
(detik) tangan kanan 

memegang alat 20,89 G SH 5,5 mencari bahan baku 

      G 4,24 memegang bahan baku 

      TL 4,38 membawa bahan baku 

      RL 3,28 melepas bahan baku 

      TL 3,49 memegang alat 

memegang mesin bubut 3,42 G G 3,42 memegang mesin bubut 

memegang alat 4,29 G G 4,29 memegang alat 

memegang bahan baku 2,1 G G 4,21 memegang bahan baku 

melepas bahan baku 2,11 RL       

Total 32,81     32,81   

siklus waktu 

32,81 

detik         

unit/siklus 1 unit      

waktu perunit 

32,81 

detik         

Pada hasil diatas adalah peta tangan kri dan kanan pada operasi narling 

menggunakan mesin bubut manual 

 

C. Peta tangan kiri dan tangan kanan pada proses tekuk 

PETA TANGAN KIRI DAN KANAN PADA OPERASI TEKUK 

tangan kiri 
waktu 
(detik) simbol simbol 

waktu 
(detik) tangan kanan 

mencari bahan baku 6,32 SH SH 6,32 mencari bahan baku 

membawa bahan baku 5,57 TL TL 5,57 membawa bahan baku 

memegang mesin hydrolic 4,29 G G 4,29 memegang bahan baku 

memegang bahan baku 5,19 G RL 5,19 melepas bahan baku 



Pada hasil diatas adalah peta tangan kri dan kanan pada operasi tekuk 

menggunakan mesin hydrolic. 

 

2. Analisa Data 

i. Perbaikan peta tangan kiri dan tangan kanan pada operasi 

potong di operator mesin arm saw. 

 

sebelum perbaikan sesudah perbaikan 

tangan kiri tangan kanan tanagan kiri tangan kanan 

mencari bahan 
baku 

mencari bahan 
baku 

memegang 
bahan baku 

memegang bahan 
baku 

memilih bahan 

baku 

memilih bahan 

baku 

membawa 

bahan baku 

membawa bahan 

baku 

memegang 
bahan baku 

memegang bahan 
baku 

melepas bahan 
baku 

meleapas bahan 
baku 

membawa 

bahan baku 

membawa bahan 

baku 

memegang 

mesin arm saw 

memegang mesin 

arm saw 

melepas bahan 
baku 

melepas bahan 
baku 

melepas mesin 
arm saw 

memegang bahan 
baku 

memegang 

mesin arm saw 

memegang mesin 

arm saw   

membawa bahan 

baku 

melepas mesin 
arm saw 

memegang bahan 
baku   

melepas bahan 
baku 

tangan 

menganggur 

membawa bahan 

baku     

melepas bahan 
baku     

perancangan peta tangan kiri dan kanan pada operasi menjadi berubah, 

dimana adanya efesiensi gerakan saat operator saat menggunakan usulan 

ekonomi gerakan pada pengerjaan dan bisa memungkinkan meningkatkan 

kapasitas potong di mesin arm saw. 

sesudah perbaikan 

OPERASI PEMOTONGAN   

tangan kiri 

waktu 

(detik) Symbol simbol 

waktu 

(detik) tangan kanan 

memegang bahan baku 3,21 G G 3,21 memegang bahan baku 

membawa bahan baku 4,11 TL TL 4,11 membawa bahan baku 

melepas bahan baku 5,09 RL RL 5,09 melepas bahan baku 

memegang mesin hydrolic 5,48 G G 5,48 memegang bahan baku 

memegang bahan baku 2,21 G RL 4,52 melepas bahan baku 

melepas bahan baku 2,31 RL       

Total 31,37     31,37   

siklus waktu 

31,37 

detik         

unit/siklus 1 unit      

waktu perunit 
31,37 
detik         



memegang mesin arm saw 2,45 H H 2,45 memegang mesin arm saw 

melepas mesin arm saw 10,49 RL G 3,29 memegang bahan baku 

      TL 4,05 membawa bahan baku 

      RL 3,15 melepas bahan baku 

Total 23,35     23,35   

siklus waktu 

23,35 

detik         

unit/siklus 1 unit      

waktu perunit 

23,35 

detik         

Dari hasil perbaikan peta tangan kiri dan kanan pada awal siklus waktu 

adalah 30,96 detik dalam sehari bisa memotong sebanyak 960 unit/hari dan 

setelah diperbaiki menjadi 23,35 detik bisa memotong sebanyak 1152 

unit/hari. 

 

ii. Perbaikan peta tangan kiri dan  kanan pada operasi narling 

 

sebelum perbaikan sesudah perbaikan 

tangan kiri tangan kanan tanagan kiri tangan kanan 

memegang alat mencari bahan baku memegang alat memegang bahan baku 

memegang bahan baku   membawa bahan baku 

membawa bahan baku   melepas bahan baku 

melepas bahan baku   memegang alat 

memegang alat   

memegang mesin 

bubut 

memegang 
mesin bubut 

memegang mesin 
bubut 

memegang mesin 
bubut memegang alat 

memegang alat memegang alat memegang alat  memegang bahan baku 

memegang 
bahan baku 

memegang bahan baku memegang bahan 
baku   

melepas bahan 

baku 

melepas bahan 

baku   

perancangan peta tangan kiri dan tangan kanan pada operator menjadi 

berubah, dimana adanya efesiensi gerakan saat operator saat menggunakan 

usulan ekonomi gerakan pada pengerjaan dan bisa memungkinkan 

meningkatkan kapasitas narling di mesin bubut manual. 

sesudah perbaikan 

OPERASI NARLING 

tangan kiri 

waktu 

(detik) simbol Simbol 

waktu 

(detik) tangan kanan 

memegang alat 15,39 G G 4,24 

memegang bahan 

baku 

      TL 4,38 

membawa bahan 

baku 

      RL 3,28 

melepas bahan 

baku 

      TL 3,49 memegang alat 



      G 3,42 
memegang mesin 
bubut 

memegang 

mesin bubut 3,42 G G 4,29 memegang alat 

memegang alat 4,29 G G 4,21 
memegang bahan 
baku 

memegang 

bahan baku 2,1 G       

melepas bahan 
baku 2,11 RL       

Total 27,31     27,31   

siklus waktu 
27,31 
detik         

unit/siklus 1 unit      

waktu perunit 

27,31 

detik         

Dari hasil perbaikan peta tangan kiri dan kanan pada awal siklus waktu 

adalah 32,81 detik dalam sehari bisa narling sebanyak 900 unit/hari dan 

setelah diperbaiki menjadi 27,31 detik bisa narling sebanyak 1066 unit/hari. 

 

iii. Perbaikan peta tangan kiri dan kanan pada operasi tekuk. 

 

sebelum perbaikan sesudah perbaikan 

tangan kiri tangan kanan tanagan kiri tangan kanan 

mencari bahan 

baku 

mencari 

bahan baku 

membawa 

bahan baku 

membawa 

bahan baku 

membawa 

bahan baku 

membawa 

bahan baku 

memegang 
mesin 

hydrolic 

memegang 

bahan baku 

memegang 
mesin hydrolic 

memegang 
bahan baku 

memegang 
bahan baku 

melepas 
bahan baku 

memegang 

bahan baku 

melepas 

bahan baku 

memegang 

mesin 

hydrolic 

memegang 

bahan baku 

memegang 

mesin hydrolic 

memegang 

bahan baku 

memegang 

bahan baku 

melepas 

bahan baku 

memegang 

bahan baku 

melepas 

bahan baku 

melepas 

bahan baku   

melepas bahan 

baku     

 

perancangan peta tangan kiri dan kanan pada operasi menjadi berubah, 

dimana adanya efesiensi gerakan saat operator saat menggunakan usulan 

ekonomi gerakan pada pengerjaan dan bisa memungkinkan meningkatkan 

kapasitas tekuk di mesin hydrolic. 

sesudah perbaikan 

OPERASI TEKUK 

tangan kiri 

waktu 

(detik) simbol simbol 

waktu 

(detik) tangan kanan 



membawa 
bahan baku 5,57 TL TL 5,57 

membawa 
bahan baku 

memegang 

mesin 
hydrolic 4,29 G G 4,29 

memegang 
bahan baku 

memegang 

bahan baku 5,19 G RL 5,19 

melepas 

bahan baku 

memegang 
mesin 

hydrolic 5,48 G G 5,48 

memegang 

bahan baku 

memegang 

bahan baku 2,21 G RL 4,52 

melepas 

bahan baku 

melepas 

bahan baku 2,31 RL       

total 25,05     25,05   

siklus 

waktu 

25,05 

detik         

unit/siklus 1 unit      
waktu 

perunit 

25,05 

detik         

Dari hasil perbaikan peta tangan kiri dan kanan pada awal siklus waktu 

adalah 31,37 detik dalam sehari bisa tekuk sebanyak 929 unit/hari dan setelah 

diperbaiki menjadi 25,05 detik bisa tekuk sebanyak 1152 unit/hari. 

 

Tabel 4.7 kapasitas pada kegiatan sebelum di perbaiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada data kapasitas yang ada di atas merupakan data yang belum 

diperbaiki menerapkan ekonomi gerakan. 

Tabel 4.8 kapasitas pada kegiatan sesudah di perbaiki 

 

 

 

 

 

 

 

Pada data kapasitas yang ada di atas merupakan data yang sesudah 

diperbaiki menerapkan ekonomi gerakan. 

sebelum perbaikan 

operasi Kegiatan waktu (detik) unit/hari 

o - 2 potong 30 960 

o - 3 narling 32 900 

o - 4 tekuk dalam 31 929 

jumlah   221 130 

sesudah perbaikan 

Operasi Kegiatan waktu (detik) unit/hari 

o – 2 Potong 25 1152 

o – 3 Narling 27 1066 

o – 4 tekuk dalam 25 1152 

Jumlah   205 140 



 
Gambar 4. 1 OPC yang telah sesuai dengan SOP 

Tabel 4.9 kapasitas pada kegiatan yang sudah diperbaikan dengan jam kerja lembur 

sesudah perbaikan 

Operasi Kegiatan waktu (detik) unit/hari Lembur 

o – 2 Potong 25 1152 1872 

o – 3 Narling 27 1066 1733 

o – 4 tekuk dalam 25 1152 1872 

Jumlah   205 140 228 

Dengan penambah jam kerja lembur dapat memenuhi permintaan yaitu 218 unit/hari dengan 

kapasitas 228 unit/hari. 

 

KESIMPULAN 

1. UD Aji Batara Perkasa tidak memiliki target waktu peneyelesaian produksi yang jelas, 

target waktu hanya menyesuaikan keinginan permintaan dari customer oleh karena itu 

diterapkan lah Standar Operasional Prosedur. 

2. Dalam permintaan pasar yaitu 218 unit/hari dapat di penuhi dengan penambahan 

waktu kerja lembur dengan mencapai 228 unit/hari. 

3. UD Aji Batara Perkasa para pekerjanya dengan upah Rp 100.000 rupiah/hari dengan 

upah UMR yang ada di daerah kota Sidoarjo sebesar Rp 4,193,581 rupiah/bulan. 



Dengan menambah lembur 2 kali dari gaji normalnya akan dapat memenuhi upah 

UMR yang ada di kota Sidoarjo. 
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