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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Ergonomi 

 

Human engineering atau sering pula disebut sebagai Ergonomi 

didefinisikan sebagai perancangan “Man-Machine Interface” sehingga 

pekerja dan mesin (atau produk lainnya) bisa berfungsi lebih efektif dan 

efisien sebagai sistem manusia-mesin yang terpadu. Tujuan pokoknya 

adakah terciptanya desain sistem manusia-mesin yang terpadu sehingga 

efektivitas dan efisiensi kerja bisa tercapai secara optimal. 

Disiplin human engineering atau ergonomi banyak diaplikasikan dalam 

berbagai proses perancangan produk (man-made objects) ataupun operasi 

kerja sehari-harinya. Sebagai contoh desain dari dials ataupun instrumenal 

displays (man-machine interface) akan banyak mempertimbangkan aspek-

aspek ergonomi ini. Demikian juga sebuah station kerja, semua fasilitas kerja 

seperti peralatan, material, dan lain-lain harusnya diletakkan didepan dan 

berdekatan (jarak jangkauan normal) dengan posisi operator bekerja, hal ini 

sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi gerakan. Dengan kata lain manusia 

tidak lagi harus menyesuaikan dirinya dengan mesin yang diopersikan (the 

man fits to design), melaikan sebaiknya yaitu mesin dirancang dengan 

terlebih dahulu memperhatikan kelebihan dan keterbatasan manusia yang 

mengoperasikan (the design fits to the man). 

Sebagai suatu ilmu, ergonomi telah berkembang mulai dari mempelajari 

manusia sebagai “kotak hitam” (black box) yang mneghasilkan budi-daya 

(teknologi dan produk-produknya) sampai terjadinya proses budi-daya 

tersebut di dalam diri manusia sendiri. Manusia yang merupakan salah satu 

komponen dalam suatu sistem kerja dengan segala aspek, sifat dan segala 

tingkah lakunya yang merupakan makhluk yang kompleks. 
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2.2 Pengukuran Kerja 

 

Salah satu kriteria pengukuran kerja adalah pengukuran waktu (time 

study). Pengukuran kerja yang dimaksudkan adalah pengkuran waktu standar 

atau waktu baku. Pengertian umum pengukuran waktu kerja adalah suatu 

aktivitas untuk menentukan waktu yang dibutuhkan oleh seorang operator 

(yang memiliki skill rata-rata dan terlatih) dalam melaksanakan kegiatan 

kerja dalam kondisi dan tempo yang nromal. Waktu standar dapat digunakan 

sebagai dasar dalam melakukan analisa yang lainnya. Waktu standar dapat 

digunakan sebagai hal-hal berikut ini (Barnes, R.M., 1968, Motion And Time 

Study, Design and Measurement of Work, John Wiley & Sons, INC, New 

York.) :  

1. Penentuan jadwal dan perancangan kerja 

2. Penentuan biaya standar dan sebagai alat bantu dalam 

mempersiapkan anggaran 

3. Estimasi biaya produk sebelum memproses produk 

4. Penentuan efektivitas mesin 

5. Penentuan waktu standar yang digunakan sebagai dasar untuk upah 

intensif tenaga kerja langsung 

6. Penentuan waktu standar yang digunakan sebagai dasar untuk upah 

tenaga kerja tidak langsung 

7. Penentuan waktu standar yang digunakan sebagai dasar untuk 

pengawasan biaya tenaga kerja 

Proses pengukuran waktu kerja secara garis besar di bagi menjadi dua, 

yaitu pengkuran waktu kerja secara langsung dan pengkuran waktu kerja 

secara tidak langsung. Disebut secara langsung karena pengamat berada di 

tempat di mana objek tersebut diamati. Pengamat secara langsung melakukan 

pengukuran waktu kerja yang dibutuhkan oleh seorang opertor (objek 

pengamatan) dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengukuran waktu kerja 

secara langsung dibagi menjadi dua cara, yaitu dengan menggunakan stop 

watch dan samplig kerja. Sedangkan pengukuran kerja secara tidak langsung 

adalah pengamat tidak berada secara langsung di lokasi (objek) pengamantan 

secara langsung. 
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2.3 Pengukuran Waktu Kerja dengan Metoda Langsung 

 

Penelitian kerja dan analisa metode kerja pada dasarnya memusatkan 

perhatian pada bagaimana (how)  suatu macam pekerjaan akan diselesaikan. 

Dengan mengaplikasikan prinsip dan teknik pengaturan tata cara kerja yang 

optimal dalam sistem kerja tersebut, maka akan diperoleh alternatif 

pelaksanaan kerja yang dianggap memberikan hasil yang paling efektif dan 

efisien. (Wignjosoebroto, Pengantar Teknik dan Manajemen Industri, 2003) 

  

Suatu pekerjaan akan dikatakan diselesaikan secara paling efisien apabila 

waktu penyelesaiannya berlangsung paling singkat. Untuk menghitung 

waktu baku (standard time), maka perlu diterapkan prinsip – prinsip dan 

teknik – teknik pengukuran kerja (work measurement atau time study). 

Pengukuran waktu kerja ini akan berhubungan dengan usaha – usaha untuk 

menetapkan waktu baku yang dibutuhkan guna menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Secara singkat pengukuran kerja adalah metode penetapan 

keseimbangan antara kegiatan manusia yang dikontribusikan dengan unit 

keluaran yang dihasilkan. Pengukuran waktu baku ini sangat diperlukan 

untuk keperluan :  

a) Perencanaan kebutuhan tenaga kerja (Man Power Planning).  

b) Estimasi biaya untuk upah karyawan atau pekerja.  

c) Penjadwalan produksi dan penganggaran.  

d) Perencanaan sistem pemberian bonus dan insentif bagi karyawan atau 

pekerja yang berprestasi.  

e) Indikasi keluaraan (output) yang akan dihasilkan oleh pekerja.  

Waktu baku ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja 

yang memiliki tingkat kemampuan rata – rata untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan. Disini sudah meliputi kelonggaran waktu yang akan diberikan 

dengan memperhatikan situasi dan kondisi dari pekerjaan dan lingkungan 

kerja tersebut. Dengan demikian maka waktu baku yang dihasilkan falam 

aktivitas pengukuran ini akan dapat digunakan sebagai alat pembuat rencana 

penjadwalan kerja yang menyatakan berapa lama kegiatan itu harus 

berlangsung dan berapa jumlah output yang akan dikeluarkan serta berapa 

pula jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelasikan pekerjaan 

tersebut. Di sisi lain dengan adanya waktu baku yang sudah ditetapak ini 
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dapat pula ditentukan upah atau intensif/bonus yang harus dibayar sesuai 

dengan performans yang ditunjukkan oleh pekerja (ingat konsep “a fair 

day’s work for a fair day’s pay”). (Wignjosoebroto, Ergonomi Studi Gerak 

dan Waktu, 1995). 

2.3.1 Pengukuran Kerja Dengan Jam Henti (Stop Watch Time Study) 

 

Pengukuran waktu kerja dengan jam henti (stopwatch time study) 

diperkenalkan pertama kali oleh Frederick W. Taylor sekitar abad 19 

yang lalu. Metode ini terutama sekali diaplikasikan untuk pekerjaan 

yang berlangsung singkat dan berulang – ulang (repetitive). Dari hasil 

pengukuran maka akan diperoleh waktu baku untuk menyelesaikan 

suatu siklus pekerjaan, yang mana waktu ini akan dipergunakan sebagai 

standar penyelesaian pekerjan bagi semua pekerja yang akan 

melaksanakan pekerjaan yang sama seperti itu. Prosedur pelaksanaan 

dan peralatan yang digunakan dalam pengukuran waktu kerja jam henti, 

antar lain : 

1. Persiapan pelaksanaan dan peralatan yang akan digunakan dalam 

pengukuran.  Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang relevan dan 

dipercaya maka didalam pelaksanaan pengukuran tidaklah cukup 

sekedar melakukan bebrapa kali pengukuran dengan jam henti. 

Banyak faktor yang harus diperhatikan agar pada akhirnya 

mendapatkan waktu standar untuk pekerjaan yang berhubungan 

dengan kondisi kerja, kerja sama yang ditunjukkan operator yaitu 

bekerja secara wajar saat dilakukan pengukuran, serta cara 

pengukuran, jumlah siklus kerja dan lain sebagainya. Beberapa hal 

tersebut sebaiknya dipersiapkan dahulu sebelum dimulainya 

pengukuran waktu. Beberapa langkah yang dimaksudkan untuk 

memperoleh hasil studi yang baik dan bisa dipercaya antara lain :  

a. Menetapkan tujuan pengukuran.  

Dalam pengukuran kerja, hal – hal penting yang harus diketahui 

dan ditetapkan ialah untuk apa hasil pengukuran tersebut akan 

digunakan atau dimanfaatkan didalam kaitannya dengan proses 

produksi  
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b. Persiapan awal pengukuran waktu kerja.  

Tujuan utama dari pengukuran waktu kerja ialah mendapatkan 

waktu standar yang sebenarnya. Waktu standar tidak akan 

bernilai benar apabila metode yang digunakan berbeda, material 

yang tidak sesuai, kecepatan mesin maupun kondisi kerja yang 

telah berubah. Adanya penyimpangan terhadap sistem terebut 

menyebabkan waktu standar yang diukur tidak sesuai dengan 

kondisi yang sebenarnya.  

Dari hal tersebut sebaiknya sebelum melakukan pengukuran 

waktu kerja dilakukan perbaikan dari setiap sistem dan metode 

kerja yang sesuai dan penggunaan bahan material yang baik. 

Selain terhadap metode dan material yang ada, pemilihan 

operator yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam 

pengukuran waktu kerja juga menjadi hal yang penting. 

Operator harus memiliki skemampuan (skill) yang normal dan 

bersedia untuk bekerja sama dalam pengukuran nantinya. Di 

sini sengaja dipilih operator yang memiliki kemampuan normal 

agar supaya waktu baku yang dihasilkan atau diperoleh dan 

ditetapkan mampu diikuti oleh rata – rata operator yang ada.   

c. Persiapan kebutuhan alat alat pengukuran kerja.  

Peralatan yang dibutuhkan dalam pengukuran ini antara lain jam 

henti (stop watch), papan pengamatan, lembar pengamatan dan 

alat tulis. Jam henti yang digunakan dapat menggunakan jam 

henti yang memiliki decimal-minute stopwatch, decimal-hour 

stopwatch dan digital stopwatch.  

  

2. Pembagian operasi menjadi Elemen – elemen kerja.  

Melakukan pengukuran waktu kerja dari saat awal persiapan sampai 

akhir sebuah pekerjaan tersebut selesai dilakukan adalah hal – hal 

yang tidak dibenarkan. Umumnya dalam pelaksanaan pengukuran 

kerja dilakukan terlebih dahulu membagi operasi menjadi elemen – 

elemen kerja dan mengukur masing – masing elemen kerja tersebut. 

Pemecahan operasi menjadi elemen – elemen kerja perlu dilakukan 

dengan alasan sebagai berikut :  
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a. Agar dapat memudahkan dalam mengukur suatu operasi kerja. 

Operasi kerja yang telah dipecah menjadi bebrapa elemen kerja 

akan memudahkan dalam pengukuran waktu disetiap elemen 

elemen tersebut, sehingga nantinya waktu yang telah diukur akan 

diakumulasikan sehingga akan menjadi total waktu operasi kerja.  

b. Dengan membagi kedalam elemen – elemen kerja maka akan 

dapat dianalisa wak yang berlebihan untuk tiap tiap elemen yang 

ada , atau waktu yang terlalu singkat untuk elemen kerja yang 

lainnya.  

c. Operator yang bekerja bisa jadi memiliki tempo yang berbeda – 

beda setiap siklusnya. Dengan membagi elemen kerja maka 

performance rating dari setiap siklus dalam elemen kerja ini akan 

mudah di terapkan.  

  

3. Menentukan cara pengukuran dan pencatatan waktu kerja.  

Ada tiga metode yang umum digunakan untuk mengukur elemen – 

elemen kerja dengan menggunakan jam henti yaitu :  

a. Terus-menerus (Continuous timing)  

Pada pengukuran ini pengamat akan melakukan pengamatan 

secara terus menerus dengan membiarkan stopwatch tetap 

menyala, dan akan dihentikan setelah elemen – elemen kerja 

sampai akhir kemudian akan mencatatnya dalam lemmbar 

pengamatan. Waktu sebenarnya akan diperoleh setelah 

dilakukan pengurangan dari pengukuran waktu selesai 

dilakukan.  

b. Berulang-ulang (Repetitive timing)  

Pada cara ini pengamat akan mengembalikan jarum penunjuk 

stopwatch ke nol pada setiap akhir dari elemen kerja yang 

diukur. Setelah dilakukan pencatatan pada lembar 

pengamatan, dilakukan lagi pengukuran waktu pada elemen 

kerja yang sama secara berulang. Demikian seterusnya sampai 

didapat jumlah waktu siklus pengukuran yang sesuai.  

c. Penjumlahan (Accumulative timing)  

Pengukuran waktu secara akumulatif memungkinkan 

pengamat membaca data waktu secara langsung kepada setiap 
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elemen – elemen kerja. Pada cara ini melibatkan dua 

stopwatch atau lebih karena ketika stopwatch yang pertama 

dijalankan maka stopwatch yang kedua atau ketiga akan 

berhenti, kemudian ketika stopwatch yang kedua dijlankan 

maka stopwatch yang pertama dan ketiga akan mati, begitu 

pula stopwatch yang ketiga menyala, maka stopwatch yang 

pertama dan kedua akan mati.  

  

4. Menetapkan jumlah siklus kerja yang diamati.  

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan elemen – elemen kerja 

tentu berbeda dengan siklus – siklus kerja sekalipun operator bekerja 

dengan kecepatan normal dan seragam. Setiap variasi dari 

pengukuran elemen – elemen kerja ini tidak akan bisa menghasilkan 

nilai waktu yang sama. Beberapa variasi nilai disebabkan oleh 

bebrapa hal, yaitu bisa kesalahan dalam menetapkan saat mulai 

penghitungan maupun berakhirnya sebuah elemen kerja yang 

dibaaca dari stopwatch. Aktifitas pengukuran kerja merupakan 

proses sebuah sampling, yang berkonsekuensi semakin banyak data 

yang didapat maka semakin mendekati kebenaran dari data yang 

sebenarnya. Dan semakin kecil variasi atau perbedaan antar data 

waktu yang didapatkan, menyebabkan semakin sedikitnya jumlah 

pengukuran atau data yang  dibutuhkan.   

 Untuk menetapkan jumlah data yang seharusnya dibuat (N’) maka 

harus diputuskan dulu berapa tingkat kepercayaan (confidence level) 

dan derajat ketelitian dalam pengukuran waktu kerja. Biasanya 

dalam aktifitas pengukuran waktu kerja tingkat kepercayaan yang 

diambil sebesar 95% dan derajat ketelitian 5%. Dengan begitu rumus 

dapat dituliskan sebagai berikut :  

Dimana:  

k = tingkat keyakinan  

Jika tingkat keyakinan 99%,maka =2,58 ≈ 3  

Jika tingkat keyakinan 95%,maka =1,96 ≈ 2  
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Jika tingkat keyakinan 68%,maka ≈ 1  

S = derajat ketelitian  

 Setelah perhitungan nilai N’ didapat maka :  

a). Apabila nilai N > N’ (nilai pengamatan aktual lebih besar dari 

nilai pengamatan teoritis), maka pengamatan sudah cukup.  

b). Apabila nilai N < N’ (nilai pengamatan aktual lebih kecil da ri 

nilai pengamatan teoritis) maka diperlukan data pengamatan yang 

lain. 

5. Melakukan uji keseragaman data.  

Didalam pelaksanaan pengukuran waktu kerja selain jumlah 

kecukupan data yang sesuai, tidak kalah pentingnya bahwa data yang 

telah didapatkan juga seragam. Pengujian keseragaman data perlu 

dilakukan sebelum data tersebut digunakan untuk menetapkan waktu 

standar. Uji keseragaman data biasanya menggunakan visual dan 

atau peta kontrol (control chart).  

Uji keseragaman data secara visual dilakukan dengan sederhana 

yaitu hanya dengan melihat data yang ada kemudian 

mengidentifikasikan data yang dianggap “ekstrim”. Maksudnya 

adalah data yang nilainya terlampau besar maupun terlalu kecil, dan 

menyimpang dari rata – ratanya. Data tersebut harus dibuang dan 

tidak dimasukkan dalam perhitungan yang selanjutnya.  

Sedangkan peta kontrol (control chart) ialah alat yang paling tepat 

untuk menguji keseragaman data yang didapatkan dari pengamatan 

pengukuran waktu. Data data yang telah didapatkan kemudian 

ditentukan nilai rata – ratanya, kemudian ditentukan nilai standar 

deviasinya. Nilai batas kontrol atas (BKA) adalah = rata-rata + 3 x σ 

sedangkan nilai batas kontrol bawah (BKB) adalah = rata-rata – 3 x 

σ. Untuk menentukan nilai Standar deviasi dapat digunakan rumus 

dibawah ini :  

σ = (
𝑁 ∑ 𝑋𝑖2−(∑ 𝑋𝑖)2

𝑁
) 
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Dimana:  

σ = Standar Deviasi   

�̅� = Nilai Data Rata-Rata 

N = Jumlah Data  

k = Tingkat Keyakinan  

6. Melakukan penyesuaian waktu normal dengan rating performa kerja.  

Bagian paling penting dan paling sulit didalam pelaksanaan 

pengukuran kerja adalah kegiatan evaluasi kecepatan atau tempo 

kerja dari setiap operator pada saat dilakukannya pengukuran kerja 

berlangsung. Kecepatan, usaha, tempo , ataupun performa pada saat 

bekerja semuanya akan menunjukkan kecepatan operator pada saat 

bekerja. Aktivitas untuk menilai atau mengevaluasi kecepatan kerja 

dari operator ini dikenal sebagai “rating performance”. Dengan 

menentukan rating ini diharapkan waktu kerja yang telah diukur bisa 

dinormalkan kembali. Apabila suatu pekerjaan dilakukan atau dirasa 

terlalu cepat atau dirasa terlalu lambat maka perlu dilakukan 

penyesuaian dengan ”rating performance”. Untuk menormalkan 

kembali waktu kerja yang diperoleh, maka hal ini dilakukan dengan 

penyesuaian  yaitu dengan cara mengalikan waktu pengamatan rata 

– rata dengan faktor penyesuaian sebagai berikut :  

a. Apabila operator terlalu cepat maka rating faktor akan lebih besar 

dari satu ( P > 1 atau P > 100%).  

b. Apabila operator dinilai terlalu lambat maka rating faktor akan 

lebih kecil dari satu ( P < 1 atau P < 100% )  

c. Apabila operator bekerja secara wajar atau normal maka rating 

faktor akan sama dengan 1 ( P = 1 atau P = 100%)  

  

Beberapa sistem rating performance yang ada antara lain : 

 a. Skill dan Effort Rating  

Sistem ini dikenalkan oleh Charles E. Bedaux untuk pembayaran 

upah atau pengendalian tenaga kerja. Prosedur pengukurannya ialah 

menentukan rating terhadap kecakapan (skill) dan usaha – usaha 

yang ditunjukkan oleh operator pada saat bekerja, disamping juga 
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mempertimbangkan faktor kelonggaran (allowance). Disini Bedaux 

menetapkan nilai 60 BS sebagai performa stanndar yang harus 

dicapai oleh operator dengan kecepatan  normal, dan pemberian 

insentif dilakukan pada tempo kerja rata – rata sekitar 70 dampai 85 

BS per jam.  

 

b. Westing house System’s Rating  

Westinghouse Company (1927) juga memperkenalkan sistem yang 

lebih lengkap yaitu meliputi Skill, Usaha, Kondisi kerja dan 

Konsistensi dari operator yang melakukan kerja. Untuk itu 

Westinghouse berhasil membuat tabel berisikan nilai – nilai angka 

berdasarkan tingkatan dari masing – masing faktor tersebut. Berikut 

ialah tabel Westinghouse :  

 

Tabel 2 1 Performance Rating dengan sistem Westinghouse. 

Faktor  Kelas  Lambang  Penyesuaian  

Keterampilan  

Superfast  
A1  +0,15  

A2  +0,13  

Excelent  
B1  +0,11  

B2  +0,08  

Good  
C1  +0,06  

C2  +0,03  

Average  D  0,00  

Fair  
E1  -0,05  

E2  -0,10  

Poor  
F1  -0,16  

F2  -0,22  

Excessive  
A1  +0,13  

A2  +0,12  

Usaha  
Excellent  

B1  +0,10  

B2  +0,08  

Good  C1  +0,05  



15 
 

 
 

C2  +0,02  

Average  D  0,00  

Fair  
E1  -0,04  

E2  -0,08  

Poor  
F1  -0,12  

F2  -0,17  

Kondisi Kerja  

Ideal  A  0,06  

Excellent  B  0,04  

Good  C  0,02  

Average  D  0  

Fair  E  -0,03  

Poor  F  -0,07  

Konsistensi  

Perfect  A  0,04  

Excellent  B  0,03  

Good  C  0,01  

Average  D  0  

Fair  E  -0,02  

Poor  F  -0,04  

 

c. Synthetic Rating  

Adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi tempo kerja 

operator berdasarkan nilai waktu yang telahn ditetapkan terlebih 

dahulu (Predetermined time value). Prosedur yang dilakukan adalah 

dengan melaksanakan pengukuran kerja seperti biasanya kemudian 

membandingkan waktu yang diukur ini dengan waktu penyelesaian 

elemen – elemen kerja yang sebelumnya sudah diketahui data 

waktunya. Perbandingan ini akan menjadi indeks performa atau 

rating faktor dari operator unutk melaksanakan elemen kerja. Rasio 

menghitung indeks performa atau rating faktor dirumnuskan sebagai 

berikut :  R = P/A Dimana :  

R : Indeks performa atau rating faktor  

P : Predetermined time untuk elemen kerja yang diamati  
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A : Rata – rata waktu dari elemen kerja yang diukur 

d. Metode Shumard  

Dengan metode Shumard, penilaian terhadap kecepatan kerja pekerja 

didasarkan atas patokan-patokan tertentu melalui kelas – kelas 

performansi kerja. Patokan – patokan berupa kelas – kelas performa 

yang dibagi menjadi 13 kelas dari yang paling tinggi (superfast) 

dengan nilai 100 sampai yang paling rendah (poor) dengan nilai 40. 

Dalam penentuan faktor penyesuain performa, performa saat 

pengamatan akan dibandingkan dengan nilai kelas performansi kerja 

secara normal yang diberi nilai 60. Kriteria performansi kerja secara 

normal merupakan konsep kecepatan kerja wajar yang telah dimiliki 

oleh pengamat sebelumnya. Tabel faktor penyesuaian menurut 

Shumard dapat dilihat dibawah ini :  

  

 

Tabel 2 2 Penyesuaian menurut metode Shumard. 

Kelas  Penyesuaian  Kelas  Penyesuaian  

Superfast  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      

 

e. Metode Objektif  

 Metode Objektif dikembangkan oleh Mundel dan Danner. Metode 

objektif memerhatikan dua faktor yang menentukan performa, yaitu 

kecepatan kerja dan tingkat kesulitan pekerjaan. Kedua faktor ini 

dipandang secara bersama menentukan nilai penyesuaian (p) yang tepat. 

Faktor kecepatan kerja (p1) dinilai secara subjektif oleh pengamat. 

Dalam hal ini pengamat sudah mempunyai konsep bekerja secara wajar. 

(Yanto & Ngaliman, 2017)  
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 Jika pengamat menilai pekerja bekerja terlalu cepat, maka kecepatan 

kerja dinilai lebih besar dari 1 (p1 > 1). Begitu pula sebaliknya, apabila 

pekerja bekerja terlalu lambat, maka kecepatan kerja akan dinilai kurang 

dari 1 (p1 < 1). Untuk faktor tingkat kesulitan pekerjaan, pengamat 

menentukan nilai kesulitan kerja berdasarkan tabel berikut :  

 

Tabel 2 3 Penyesuaian menurut tingkat kesulitan dengan metode Objektif. 

Faktor  Lambang  Penyesuaian (%)  

Anggota tubuh terpakai  

Jari  

Pergelangan tangan dan jari  

Lengan bawah, pergelangan tangan dan jari 

Lengan atas, lengan bawah, dst.  

Badan  

Mengangkat beban dari lantai dengan kaki  

  

A  

B  

C  

D  

E  

E2  

  

0  

1  

2  

5  

8  

10  

Pedal kaki  

Tanpa pedal atau satu pedal dengan sumbu dibawah 

kaki  

Satu atau dua pedal sumbu dibawah kaki/tidak 

dibawah kaki  

  

F  

  

G  

  

0  

  

5  

Penggunaan tangan  

Tangan saling bantu atau bergantian  

Kedua tangan mengerjakan gerakan yang sama saat 

yang sama  

  

H  

H2  

  

0  

18  

Koordinasi mata dengan tangan  

Sangat sedikit  

Cukup dekat  

Konstan dan dekat  

Sangat dekat  

Lebih kecil dari 0,04 cm  

  

I  

J  

K  

L  

M  

  

0  

2  

4  

7  

10  

Peralatan yang digunakan  

Dapat diangkat dengan mudah  

  

N  

  

0  
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Dengan sedikit kontrol  

Perlu kontrol dan penekanan  

Perlu penanganan dan hati – hati  

Mudah pecah dan patah  

O  

P  

Q  

R  

1  

2  

3  

5  

Berat beban (kg)  

0,45  

0,90  

1,35  

1,80  

2,25  

2,70  

3,15  

3,60  

4,05  

4,50  

4,95  

5,40  

5,85  

6,30  

  

B-1  

B-2  

B-3  

B-4  

B-5  

B-6  

B-7  

B-8  

B-9  

B-10  

B-11  

B-12  

B-13  

B-14  

Tangan 

2  

5  

6  

10  

13  

15  

17  

19  

20  

22  

24  

25  

27  

28  

Kaki  

1  

1  

1  

1  

1  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

10  

  

Tingkat kesulitan kerja dibagi atas enam keadaan menurut anggota tubuh 

yang terpakai, pedal kaki, penggunaan tangan, koordinasi mata dengan 

tangan, peralatan, serta berat beban. Pengamat menentukan nilai dari 

setiap keadaan dan kemudian menjumlahkannya sehingga diperoleh nilai 

kesulitan pekerjaan (p2). Faktor penyesuain keseluruhan dengan metode 

objektif perupakan perkalian dari p1 dan p2.  

7.  Menetapkan waktu standar atau baku dengan faktor kelonggaran.  

Waktu longgar yang dibutuhkan dan akan menginterupsi proses 

produksi ini bisa diklasifikasi menjadi personal allowance, fatigue 

allowance, dan delay allowance. Waktu baku yang akan ditetapkan 

harus mencakup semua elemenelemen kerja dan ditambah dengan 

kelonggaran-kelonggaran (allowance) yang perlu. Dengan demikian 

maka waktu baku adalah sama dengan waktu normal kerja di tambah 

dengan waktu longgar (Wignjosoebroto,1992).  
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a. Kelonggaran waktu untuk kebutuhan personal (Personal 

Allowance).  Pada dasarnya setiap pekerja haruslah diberikan 

kelonggaran waktu yang bersifat kebutuhan pribadi (personal 

needs). Jumlah waktu longgar untuk kebutuhan personil dapat di 

teteapkan dengan jalan melaksanakan aktivitas time study sehari 

kerja penuh atau dengan metode sampling kerja. Pekerjaan-

pekerjaan yang relatif ringan di mana operator bekerja selama 

delapan jam per hari tanpa jam istirahat yang resmi sekitar 2 

sampai 5% (atau 10 sampai 24 menit) setiap hari akan 

dipergunakan untuk kebutuhankebutuhan yang bersifat personel 

ini.  

b. Kelonggaran waktu untuk melepaskan lelah (Fatigue Allowance).  

Kelelahan fisik manusia bisa disebabkan oleh berbagai penyebab 

diantaranya adalah kerja yang membutuhkan pikiran banyak 

(lelah mental) dan kerja fisik. Masalah yang dihadapi  untuk 

menetapkan jumlah waktu yang diijinkan untuk meepaskan untuk 

istirahat melepas lelah ini sangat sulit dan kompleks sekali. 

Waktu yang dibutuhkan untuk keperluan istirahat akan sangat 

tergantung pada individu yang bersangkutan, interval waktu dari 

siklus kerja dimana pekerja akan memikul beban kerja penuh, 

sesuai dengan kondisi lingkungan fisik, pekerjaan dan faktor 

lainnya. Periode yang paling umum dilakukan ialah dengan 

memberikan satu kali periode istirahat pada pagi hari dan sekali 

lagi pada saat siang menjelang sore hari dengan lama waktu 

periode istirahat yang diberikan berkisar antara 5 sampai 15 

menit.  

c. Kelonggaran waktu untuk keterlambatan (Delay Allowance).  

Keterlambatan atau Delay nisa disebabkan oleh beberapa faktor 

yang sulit untuk dihindari, dan beberapa faktor yang masih bisa 

untuk dihindari. Keterlambatan yang terlalu besar atau terlalu 

lama tidak akan dipertimbangkan sebagai dasar menetapkan 

waktu baku. Untuk keterlambatan yang sulit dihindari antara lain 

disebabkan oleh mesin, operator atau pun hal – hal lain yang 

diluar kontrol. Untuk keterlambatan yang bisa dihindari 
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seharusnya dipertimbangkan sebagai tantanga dan sewajarnya 

dilakkan usaha untuk meminimalkan keterlambatan seperti ini.  

 Personal Allowance umumnya diaplikasikan sebagai prosentase 

tertentu dari waktu normal dan bisa berpengaruh pada handling 

time muapun machine time. Sedangkan Fatigue allowance juga 

akan dinyatakan dalan prosentasi dari waktu normal dan begitu 

juga dengan Delay allowance. Apabila ketiga jenis kelonggaran 

ini diaplikasikan secara bersamaan untuk seluruh elemen kerja, 

dengan demikian waktu baku tersebut dapat diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut :  

Standar Waktu = Waktu Normal + 
100%

100%−% 𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛
 

    

 

Tabel 2 4 ILO Recommended Allowances (1996) 

A.  Constant allowances:   5  

   1.  Personal allowance   4  

 

    2.  Basic fatigue allowance     

B.  

   

Variable allowances:  

 1.  Standing allowance  

   

2  

   

   

 2.  Abnormal position allowance:  

    a. Slightly awkward  

   

0  

       b. Awkward (bending)  2  

       c. Very awkward (lying, stretching)  7  

   

   

   

3.  Use of force, or muscular energy (lifting, pulling, or pushing):   

 Weight lifted, pounds:  

       5  

   

   

0  

          10  1  

          15  2  

          20  3  

          25  4  

          30  5  

          35  7  
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          40  9  

          45  11  

          50  13  

          60  17  

          70  22  

   

   

 4.  Bad light:  

    a. Slightly below recommended  

   

0  

       b. Well below  2  

       c. Quite inadequate  5  

    5.  Atmospheric conditions (heat and humidity)- variable  0-100  

   

   

 6.  Close attention:  

    a. Fairly fine work  

   

0  

       b. Fine or exacting  2  

       c. Very fine or very exacting  5  

   

   

 7.  Noise level:  

    a. Continuous  

   

0  

       b. Intermittent – loud  2  

       c. Intermittent - very loud  5  

       d. High-pitched – loud  5  

   

   

 8.  Mental strain:  

    a. Fairly complex process  

   

1  

       b. Complex or wide span of attention  4  

      c. Very complex  8  

   9.  

      

Monotony: a. 

Low  

   

0  

      b. Medium  1  

      c. High  4  

   10.  

      

Tediousness:  

a. Rather tedious  

   

0  

      b. Tedious  2  

      c. Very tedious  5  

Sumber: International Labour Organization (ILO) (Kanawaty, 1996)  
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2.3.2 Pengukuran Kerja Dengan Metoda Sampling Kerja (Work 

Sampling) 

Work sampling merupakan suatu teknik untuk mengadakan sejumlah 

besar pengamatan terhadap aktivitas kerja dari mesin, proses atau 

pekerja/operator. Pengukuran kerja dengan metode sampling kerja ini 

sama halnya dengan pengukuran kerja dengan jam henti (stopwatch time 

study) yaitu diklasifikasikan sebagai pengukuran kerja secara langsung, 

karena pelaksanaan dari kegiatan pengukuran ini harus secara langsung 

di tempat kerja yang diteliti. Teknik sampling kerja ini pertama kali 

digunakan oleh seorang sarjana inggris bernama L.H.C Tippet dalam 

sebuah aktivitas penelitiannya di industri tekstil. Selanjutnya metode 

sampling kerja ini terbukti sangat efektif dan efisien untuk digunakan 

dalam mengumpulkan informasi mengenai kerja mesin atau 

operatornya. Dikatakan efektif karena dengan cepat dan mudah  cara ini 

akan dapat dipakai untuk penentuan waktu longgar (allowance time) 

yang tersedia untuk suatu pekerjaan, pendayagunaan mesin yang sebaik-

baiknya, dan penetapan waktu baku untuk proses produksi. 

Dibandingkan dengan metode kerja yang lain, metode sampling kerja 

akan terasa jauh lebih efisien karena informasi yang dikehendakiakan 

didapatkan dalam wakt relatif singkat dan dengan biaya yang tidak 

terlalu besar. Secara garis besar metode sampling kerja dapat digunakan 

untuk :   

a. Mengukur “ratio delay” dari sejumlah mesin, karyawan atau 

operator, atau fasilitas kerja lainnya.  

b. Menetapkan “performance level” dari seseorang selama waktu 

kerjanya berdasarkan waktu – waktu dimana orang ini bekerja atau 

tidak bekerja terutama sekali untuk pekerjaan – pekerjaan manual.  

c. Menentukan waktu baku untuk suatu proses atau operasi kerja 

sepertihalnya yang bisa dilaksanakan oleh pengukuran kerja lainnya  

Metode sampling kerja ini dikembangkan berdasarkan hukum 

probabilitasm karena itulah pengamatan suatu objek tidak perlu 

dilakukan secara menyeluruh (populasi) melainkan cukup dilakukan 

dengan menggunakan contoh (sampel) yang diambil secara acak 

(random). Pelaksanaan pengukuran Waktu kerja dengan metode 

sampling kerja (work sampling) di bagi ke dalam beberapa prosedur 

yaitu :  
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1. Persiapan pelaksanaan sampling kerja.  

2. Menentukan jumlah sampel pengamatan yang dibutuhkan.  

3. Menentukan tingkat ketelitian untuk pengamatan yang diharuskan.  

4. Penggunaan tabel angka acak dalam sampling kerja.  

5. Menetapkan frekuensi pengamatan.  

6. Pemakaian peta kontrol dalam sampling kerja.  

7. Menentukan pengaplikasian dari metode sampling kerja. 

2.4 Pengukuran Output Standar 

Output standar adalah keluaran yang dihasilkan dalam waktu tertentu. 

Output standar berguna untuk menentukan tingkat produktivitas dari suatu 

kerja. Dirumuskan sebagai berikut :  

Os = 
1

𝑊𝑠
 

Dimana :  

Os  = Output Standar 

Ws  = Waktu Standar 

2.5 Penentuan Jumlah Tenaga Kerja 

Sumber daya manusia mempunya peran yang sangat besar bagi sebuah 

organisasi/perusahaan. Pada suatu perusahaan sumber daya manusia yang 

mempunyai peran penting pada suatu peusahaan, misalnya : sumber daya 

manusia dapat membuat produk yang unggul, sumber daya manusia dapat 

membuat inovasi yang kompetitif (Mulyadi, 2015) 

Untuk menghitung jumlah tenaga kerja, maka harus dilakukan waktu total 

dalam pekerjaan seluruh produk, yaitu dengan rumus sebagai berikut :  

Wt = Ws x Yi 

Dimana :  

Wt = Waktu Total Pengerjaan Seluruh Produk 

Ws = Waktu Standar 

Yi = Jumlah Permintaan Produk 
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Setelah didapatkan waktu total, maka menentukan jumlah tenaga kerja dapat 

menggunakan rumus, sebagai berikut : 

JTK = 
𝑊𝑡

𝐽𝐾𝑃
 

Dimana :  

JKT Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan 

JKP = Jam kerja Produktif 

(Piqqih Nurjannah, 2009) 

2.6 Kapasitas Kerja 

Kapasitas kerja (work capasicy) adalah kemampuan maksimum tubuh 

untuk menerima beban kerja. Apabila terjadi penyimpangan dari kondis 

optimum, tidak seimbang antara tuntutan kerja dengan kemampuan berarti 

telah melampaui kapasitas kerja, dan akan menyebabkan stress akibat kerja. 

(Sajiyo, 2008). 

Menurut Astrand dan Rodahl (1986) dan Tirtayasa (2003), kapasitas kerja 

merupakan kemampuan seseorang untuk menstransformasi egergi kimia ke 

dalam energi mekanik untuk kontraksi otot, kemudian dapat di tampilkan ke 

dalam bentuk kerja fisik (physical work performance). Kemampuan 

mewujudkan kerja tergantung pada kemampuan sel-sel otot untuk 

mentransformasikan ikatan energi kimia di dalam makanan ke dalam 

mekanisme energi meliputi metabolisme nutrisi dan pengambilan oksigen 

(Engel,A. 1995). 

Semakin meningkat beban kerja akan semakin meningkat pula konsumsi 

oksigennya, tetapi setiap individu mempunya keterbatasan maksimum untuk 

mengkonsumsi oksigen, dan melakukan aktivitas kerja (Corlet, 1983) 

Menurut Manuaba (1992b dan 1998a), kekuatan otot mencerminkan 

tingkat kapasitas kerja fisik sesorang. Beban kerja yang lebih tinggi dan bisa 

dilaksanakan dalam kondisi aerobik dapat menimbulkan rasa lelah. 

Konsumsi oksigen diukur dalam satuan lliter / menit. Desain kerja yang baik 

jika pekerja mengkonsumsi oksigen di bawah batas rata-rata populasi. Tetapi 

pada kenyataannya pekerja mengkonsumsi hanya kurang dari 50% dari 

konsumsi oksigen maksimum (Corlet, 1983). Dengan demikian pekerja 
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belum bekerja secara optimal. Ditinjau dari denyut nadi dalam keadaan 

normal, seseorang mencapai prestasi kerja yang optimal apabila denyut nadi 

kerja + 30 denyut per menit di atas denyut nadi istirahat (Sedarmayanti, 

1996). 

2.7 Kelelahan Kerja 

 

Kelelahan kerja sebenarnya mempunyai fungsi perlindungan terhadap 

kerusakan fisik, namun kebanyakan lebih menonjolkan kelelahan sebagai 

faktor pengaruh terhadap menurunnya efisiensi dan efektivitas kerja (Sajiyo, 

2008). Secara umum kelelahan kerja diuraikan sebagai berikut :  

Menurut Pulat (1992), kelelahan kerja adalah suatu pola yang timbul pada 

suatu keadaan yang tidak sanggup lagi untuk melakukan aktivitas kerja yang 

sebagaimana meestinya. 

Menurut DeKeyser (1998), terdapat dua teori kelelahan, yaitu : 

a) Berdasarkan teori kimia, kelelahan adalah akibat berkurangnya 

cadangan energi dan meningkatnya sisa metabolisme yang 

menyebabkan jilangnya efisiensi otot. 

b) Berdasarkan toeri saraf, kelelahan adalah terjadinya perubahan 

kimia pada sel otot, yang menimbulkan rangsangan yang 

disalurkan melalui saraf sensoris ke otak, yang didasari kelelahan 

kerja. 

Menurut Grandjean (2000), kelelahan kerja pada dasarnya adalah 

kehilangan efisiensi, penurunan kapasitas kerja dan ketahanan tubuh, dalam 

kondisi lelah perasaan subjektif mengenai kelelahan menjadi dominan. 

Perasaan lelah sebenarnya merupakan perlindungan dari keterbatasan 

kemampuan fisik untuk menghindari kerusakan fisik, ketegangan, dan 

gangguan-gangguan psikologis lebih lanjut, dan sekaligus memberi 

peringatan untuk istirahat, agar fisik mempunyai kesempatan untuk 

memulihkan energi kembali. 

2.8 Produktivitas 

Sekali berbicara mengenai produktivitas kerja, maka hal ini akan selalu 

dikaitkan dengan pengertian mengenai efektifitas dan efisiensi kerja. Menilik 

pengertian umum, produktivitas kerja seringkali diidentifikasikan dengan 
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efisiensi yang dalam arti ialah rasio dari suatu masukan (input) dan keluaran 

(output). Sebagai ukuran afisiensi atau produktifitas kerja manusia, maka 

rasio tersebut umumnya berbentuk keluaran yang dihasilkan oleh aktifitas 

kerja kemudian dibagi dengan jam kerja (man-hour) yang dikontribusikan 

sebagai sumber masukan dengan rupiah atau unit produksi lainnya sebagai 

dimensi tolak ukur. 

Didalam sebuah organisasi memiliki berbagai sumber daya sebagai input 

yang kemudian akan diubah menjadi output berupa produk maupun jasa. 

Sumber daya tersebut antara lain modal dan/atau uang, teknologi, metode, 

manusia dan sebagainya. Dari berbagai sumber daya tersebut, Sumber daya 

manusia ialah elemen masukan (input) yang terpenting untuk merencanakan 

dan mengelola sumber daya yang lain. (Subekhi & Jauhar, 2012)  

Pemeliharaan atau maintenance merupakan tanggung jawab setiap 

pimpinan. Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran (reward 

system) akan berpengaruh trehadap jalannya organisasi. Tujuan utama dari 

pemeliharaan adalah untuk membuat orang yang ada didalam organisasi 

betah dan bertahan, serta dapat berperan secara optimal. Selain itu, Sumber 

daya manusia yang ada didalam suatu organisasi perlu dikembangjan sampai 

pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. (Syukron, 2014)  

 

Oleh karena itu, pengukuran produktivitas kepada tenaga kerja sebagi 

elemen dari sumber daya manusia (SDM) perlu dilakukan dengan tujuan 

untuk memperbaiki efektifitas dan efisiensi dalam menggunakan sumber – 

sumber masukan (input) dalam produksi. Menurut Rodhal (1989) dalam 

Tarwaka, dkk.(2004) mangatakan bahwa penilaian beban kerja dapat 

dilakukan dengan dua metode secara objektif, yaitu metode penilaian 

langsung dan metode penilaian tidak langsung. (Tarwaka, Sholichul, & 

Sudiajeng, 2004) 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

N

o  

Nama 

Penulis  

Tahu

n  
Judul  

Lokasi  

Studi  

Kasus  

Metode  Hasil  

1  Muhamma

d Naufal 

Alfareza, 

Tifa Ayu 

Praditya 

2020  Analisis 

perhitungan 

waktu standar 

dengan 

metode time 

study pada 

bidang 

produksi PT 

Indofarma 

(persero) 

PT 

Indofarma 

(persero) 

Perhitunga

n waktu 

baku 

dengan 

metode   

Time Study  

Dari hasil 

penelitian 

didapatkan 

waktu 

standar 

untuk 

produk 

FDC 2 

Tablet 78 

jam, OBH 

Plus 183 

jam, Paket 

Stop TB 10 

jam, dan 

Mineral 

Mix 45 

jam. 

(Alfareza 

& Praditya, 

2020)  

2  Tutus 

Rully, Noni 

Tri 

Rahmawati  

2015  Perencanaan 

pengukuran 

kerja dalam 

nenetukan 

waktu standar 

dengan 

metode time 

study guna 

meningkatka

n 

produktivitas 

kerja pada 

PT. 

BUKAK

A 

TEKNIK 

UTAMA 

Tbk  

Pengukura

n waktu 

baku 

dengan 

metode 

Stopwatch 

time study  

Dari hasil 

penelitian 

didapatkan 

waktu baku 

proses 

cutting 

dengan 

waktu 

standar 

30,94 

menit, 

proses 
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divisi pompa 

minyak PT 

Bukaka 

Teknik 

Utama Tbk. 

setting 

dengan 

waktu 

standar 

50,63 

menit, 

proses 

welding 

dengan 

waktu 

50,63 

menit dan 

proses 

finishing 

dengan 

waktu 7,66 

menit. 

(Rully & 

Rahmawati

, 2015)  
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3  Irfan Koko 

Ardian, 

Kristanto 

Mulyono, 

Susiyanti 

Nurjanah  

2020 Analisis 

waktu 

standar 

pembuatan 

Fitting 

Elbow PVC 

D 2 Inch 

dengan 

metode 

Stopwatch 

Time Study  

PT 

RVS  

Menentukan 

Waktu 

Standar 

dengan 

metode 

Stopwatch  

Time Study  

Dari hasil 

pengukuran 

mendapatkan 

data yaitu waktu 

standar pada saat 

Mixer memakan 

waktu 11,6 

menit, mesin 

extruder 

memakan waktu 

7,52 menit dan 

mesin injection 

memakan waktu 

13,11 menit. 

(Kristanto, 

Mulyono, & 

Nurjanah, 2020)  

4  Amanda 

Nur  

Cahyawati,  

Fajar Al  

Munawar,  

Amelia  

Anggraini,  

Destantri  

Anggun  

Rizky  

2018  Analisis 

pengukuran  

kerja dengan 

menggunaka 

n metode 

stopwatch 

time study  

PT. 

X  

Pengukuran 

waktu 

pembuatan 

bunga 

dengan 

metode 

Stopwatch 

time study  

Dari hasil 

penelitian, 

waktu yang 

diperlukan pada 

proses  

wrokstation 1 

sebesar 361,19 

detik dan 

workstation 2 

sebesar 71,57 

detik, dengan 

waktu total 

sebesar 432,76 

detik. Setelah 

dilakukan 

penyesuaian 
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dengan 

performance 

rating dan 

allowance 

didapatkan 

waktu sebesar 

626,75 detik.  

Sehingga output  

      standar sebanyak 

6 unit setiap jam.  

(Cahyawati, 

Munawar,  

Anggraini, & 

Rizky,  

2018)  

  



31 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


