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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Perencanaan Proses 

 

Sebuah proses didefinisikan sebagai kelompok tindakan instrumental untuk 

memperoleh output dari suatu operasi dengan sistem yang sesuai pada ukuran 

tertentu sehingga mencapai efektivitas. Ketika sebuah produk perusahaan 

dirancang, spesifikasi tertentu ditetapkan, dimensi fisik, toleransi, standar dan 

kualitas yang ditetapkan. Kemudian muncul permasalahan dalam memutuskan 

rincian spesifik mengenai langkah untuk mencapai output yang diinginkan. 

Keputusan ini adalah inti dari perencanaan proses. (Kesavan. 2009) 

 

Definisi Perencanaan Proses  

 

 

Perencanaan proses telah didefinisikan sebagai sub-sistem untuk mengkonversi 

desain menjadi data instruksi kerja. Proses perencanaan juga dapat didefinisikan 

sebagai penentuan sistematis dari metode produk yang akan diproduksi secara 

ekonomis dan kompetitif. Proses tersebut terdiri dari merancang, memilih  

dan menetapkan proses, peralatan mesin dan peralatan lain untuk mengonversi 

bahan baku menjadi bahan jadi, dan dirakit produk. 
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Tujuan dari  perencanaan proses adalah untuk menentukan dan menggambarkan 

proses terbaik untuk setiap pekerjaan sehingga,  

1. Persyaratan khusus yang dibentuk untuk mesin, peralatan dan perlengkapan 

lainnya dapat dirancang atau dipilih.  

2.  Semua upaya yang terlibat dalam pembuatan produk dikoordinasikan.  

3. Sebuah panduan untuk menunjukkan cara terbaik untuk menggunakan atau 

menyediakan fasilitas yang sudah ada. Proses perencanaan merupakan tahap 

peralihan antara merancang produk dan manufaktur itu (Gambar 2.1).  

 

Ketika desain produk berakhir, maka proses perencanaan pun dimulai. 

Namun, proses dasar perencanaan harus dimulai pada tahap desain produk, 

yaitu pada saat  pemilihan bahan dan awal bentuk, seperti pengecoran, 

penempaan dan die casting berlangsung. Titik akhir diterima untuk 

produksi desain diwujudkan oleh rilis gambar yang merangkum spesifikasi 

paling tepat dari sesuatu yang akan dibuat. Proses perencanaan mengambil 

alih dari titik ini dan mengembangkan rencana luas pembuatan untuk 

bagian dari produk. Proses perencanaan mengambil sebagai input gambar 

atau spesifikasi lain yang menunjukkan ―apa dan berapa banyak yang 

harus dibuat?‖. Gambar-gambar tersebut kemudian dianalisis untuk 

menentukan ruang lingkup keseluruhan proyek. Jika gambar tersebut 

adalah sebuah produk yang dirakit, maka caranya cukup dengan 

menyesuikan  produk menjadi komponen-komponen dan subassemblies. 
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Gambar 2.1 Overall development of processing plans (Sumber: Kesavan. 2009) 
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Awal keputusan tentang pengelompokan subassembly  adalah untuk menentukan 

bagian yang dibuat dan bagian yang dibeli, serta untuk menentukan pembelian 

perkakas. Kemudian untuk setiap bagian, rincian rute dikembangkan. Di sini 

pengetahuan teknis proses, mesin, dan kemampuannya diperlukan, tetapi 

pengetahuan produksi ekonomi juga sama pentingnya. Singkatnya, gambar teknik 

komponen ditafsirkan dari segi manufaktur proses yang akan digunakan. Langkah 

ini disebut sebagai perencanaan proses dan itu berkaitan dengan persiapan lembar 

rute. Lembar rute adalah daftar urutan operasi yang harus dilakukan pada 

komponen. Hal ini disebut lembar rute karena daftar mesin juga melalui pemilihan 

bagian yang harus diarahkan untuk mencapai urutan operasi. 

 

Tujuan Perencanaan Proses 

 

 

Penentuan sistematis proses rekayasa dan sistem untuk memproduksi produk 

kompetitif dan ekonomis disebut perencanaan operasi. Hal ini adalah tahap antara 

desain dan produksi. Rencana pembuatan mempertimbangkan persyaratan 

fungsional dari produk, kuantitas, peralatan dan perlengkapan, dan terakhir biaya 

untuk pembuatan. 

 

Lingkup Perencanaan Proses 

 

Sebuah proses didefinisikan sebagai kelompok tindakan instrumental untuk 

pencapaian output sistem operasi sesuai dengan efektifitas ukuran yang 

ditentukan. Ketika produk dirancang, spesifikasi ditetapkan, dimensi fisik, 

toleransi, standar dan kualitas ditetapkan. Kemudian muncul permasalahan dalam 
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memutuskan rincian spesifik mengenai langkah untuk mencapai 

output yang diinginkan. Keputusan ini merupakan hakikat atau inti dari proses 

perencanaan. Fungsi produksi pada dasarnya adalah proses transformasi yang 

menerima input dan memberikan output setelah menambahkan nilai pada input 

tersebut. Proses seleksi adalah strategi keputusan utama yang melibatkan tenaga 

kerja dan materi sumber daya, serta komitmen keuangan untuk waktu jangka 

panjang. 

 

 

Kegiatan Perencanaan Proses 

 

Kegiatan perencanaan proses meliputi: 

 

a. Konsep Perencanaan Proses 

Konsep perencanaan proses adalah untuk menentukan 

1. Operasi yang terlibat dalam pembuatan setiap produk. 

2. Mesin-mesin operasi yang harus diselesaikan. 

3. Alat-alat, jig dan fixture yang dibutuhkan. 

4. Kebutuhan bahan termasuk memo. 

5. Kecepatan dan feed yang akan digunakan. 

6. Jenis tenaga kerja yang dibutuhkan. 

7. Waktu yang diperlukan untuk setiap operasi. 

Informasi di atas tersedia pada lembar proses. Tujuan utama dari 

perencanaan proses adalah untuk menemukan metode yang paling 

ekonomis melakukan suatu kegiatan. 
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Informasi berikut yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi ini secara 

efektif: 

1. Data produk. 

2. Volume produksi. 

3. Kualitas persyaratan. 

4. Peralatan dan personil yang tersedia. 

5. Waktu yang tersedia untuk pelaksanaan kerja atau pengiriman data. 

 

b. Menyiapkan Lembar Perencanaan Operasi 

 

Informasi yang berikut ini diperlukan untuk melakukan proses 

perencanaan secara efektif: 

1. Jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan bersama dengan spesifikasi 

produk. 

2. Kualitas pekerjaan yang harus diselesaikan. 

3. Ketersediaan peralatan dan personil. 

4. Urutan operasi yang akan dilakukan pada bahan baku. 

5. Nama peralatan operasi yang akan dilakukan. 

6. Standar waktu untuk setiap operasi. 

7. Kapan operasi akan dilakukan? 

8. Kecepatan memotong 

9. Pemakanan 

10. Spesifikasi bahan. 

11. Tingkatan kerja buruh. 
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Tabel 2.1 Operation planning sheet 

 

 (Sumber: Kesavan. 2009) 

 

 

c. Prosedur Perencanaan Proses 

prosedur perencanaan proses meliputi: 

1. Persiapan gambar kerja. 

2. Memutuskan untuk membuat atau membeli. 

3. Memilih proses manufaktur. 

4. Pemilihan mesin dan kapasitas mesin. 

5. Pemilihan material dan harga material. 

6. Pemilihan jigs, perlengkapan dan lampiran lainnya. 

7.Perencanaan operasi  dan kebutuhan perkakas. 

8. Persiapan dokumen seperti lembar operasi dan lembar rute dll. 

 

 Keputusan Membuat atau Membeli 

Rekomendasi harus dibuat ―apakah akan membuat atau membeli bahan?‖, 

bagian atau perakitan informasi harus cukup rinci untuk mengambil keputusan 

cerdas. Biaya dan ketersediaan kapasitas produksi adalah dua faktor penting 

dalam keputusan untuk membuat atau membeli. 
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Membuat 

Hal ini membutuhkan peralatan produksi yang tepat, personil yang cocok, 

materi, ruang yang memadai, pengawasan, standar desain dan pemeliharaan 

overhead, pajak, asuransi, perhatian manajemen, dan biaya tidak terduga 

lainnya. 

 

Membeli 

Hal ini memungkinkan investasi yang lebih rendah, tenaga kerja kecil, 

penanganan rendah, biaya perencanaan untuk bangunan rendah dan tetap, 

biaya pajak rendah, asuransi dan pengawasan, serta sedikitnya permasalahan 

mengenai hubungan manajemen kemanusian. 

Sebuah perusahaan memiliki tiga pilihan sebelum memulai produk baru. 

1. Membeli produk dari produsen kontrak. 

2. Membeli beberapa komponen dan bahan,memproduksi dan merakit 

keseimbangan dalam  perencanaan proses milik sendiri. 

3. Memproduksi produk sepenuhnya, dimulai dengan ekstraksi bahan baku 

dasar. 

 

Penetapan persyaratan bahan 

Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah bekerjaan dari luar dan pengaturan 

untuk mendapatkan hasil mereka yang menbuat. Prosedur untuk memeriksa 

kebutuhan bahan yang diberikan di bawah ini. 

1. Adanya persyaratan untuk pekerjaan tangan. 

2. Bahan baru atau bahan tambahan yang dibutuhkan. Hal ini dapat 

dihitung dari tagihan material. 
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3. Jumlah material yang dibutuhkan. 

4. Adanya stok bahan. 

5. Bahan tambahan untuk diproduksi. 

 

Pemilihan bahan, jig, perlengkapan dan lain lain. 

Pemilihan material menjadi rumit yang disebabkan oleh peningkatan 

kebutuhan material cukup besar, tidak hanya dalam jenis bahan tetapi juga 

dalam berbagai bentuk. Material harus dari kualitas dan komposisi kimia 

yang tepat dan sesuai dengan spesifikasi produk. Bentuk dan ukuran material 

harus sesuai peringatan. 

 

Daftar Kebutuhan Material ( Bill of Materials ) 

Metode yang paling umum menganalisis suatu produk menjadi bagian-bagian 

komponen adalah melalui penggunaan lembaran kebutuhan material atau 

spesifikasi. Daftar kebutuhan material adalah sarana untuk menentukan, 

pembelian dan produksi kebutuhan pesanan. Kebutuhan tersebut  harus 

menunjukkan bagian bagian yang akan diproduksi atau dibeli. Departemen 

pengawasan produksi menggunakan kebutuhan material untuk menentukan 

manufaktur dan tanggal penjadwalan. 

Proses rekayasa digunakan sebagai daftar periksa untuk menyelesaikan 

pekerjaan mereka. Metode rekayasa digunakan dalam penyusunan tunjangan 

waktu untuk merakit produk. Akumulasi dibuat oleh department store sesuai 

dengan tagihan material. Rilis oleh unit perakitan dibuat oleh departemen 

store setelah selesai dan sesuai dengan kebutuhan dari material. 
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Desain dari kebutuhan material sedikit bervariasi dalam detail terkecilnya. 

Hal ini bergantung pada berbagai penggunaannya oleh masing-masing 

perusahaan. Informasi ini biasanya diperlukan pada kebutuhan material. 

Bentuknya  meliputi: 

1. Nama produk. 

2. Kode identifikasi Produk 

3. Nomor lembar. 

4. Fungsi. 

5. Tanggal persiapan. 

6. Persiapan nama. 

7. Pengecekan nama. 

8. Item nomor. 

9. Membuat / membeli design. 

10. Nomor sub bagian dan nama perakitan. 

11. Jumlah persyaratan dan, 

12. Bahan yang digunakan dalam setiap bagian. 

Tabel 2 .2 Bill of materials 

 

 (Sumber: Kesavan. 2009) 
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Pemilihan jig, perlengkapan dan lampiran khusus lainnya. 

Perangkat pendukung yang diperlukan 

1. Untuk memberikan tingkat produksi yang lebih tinggi, dan 

2. Untuk mengurangi biaya produksi per potong. 

 

Pemilihan mesin 

Pemilihan mesin yang benar berkaitan erat dengan proses manufaktur yang 

dipilih. Tapi sulit untuk memisahkan satu dari yang lain. Namun, ada 

perbedaan besar antara pemilihan proses dan pemilihan mesin. 

Mesin pada umumnya, merupakan komitmen modal jangka panjang. Tetapi 

proses dapat dirancang untuk durasi yang relatif singkat. Faktor-faktor berikut 

harus dipertimbangkan saat memilih peralatan yang benar: 

• Ukuran dan bentuk benda kerja. 

• Bahan kerja. 

• Kualitas akurasi dan permukaan yang diperlukan. 

• Jumlah bagian. 

• Banyaknya ukuran yang diperlukan dan, 

• Preferensi pribadi. 

 

Jika permukaan yang menjadi bagian pada mesin, pilihan yang ditawarkan 

dari mesin secara terpisah, semua bersama-sama atau dalam berbagai 

kombinasi. Jika permukaan pada bagian dalam bentuk dan ukuran yang sama, 

mereka lebih cocok untuk dirawat dalam satu operasi dari pada  berbeda satu 

sama lain. 
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Kekuatan besar mesin membutuhkan kerja material keras dari pada material 

bahan lembut. Benda kerja ukuran dan dimensi dapat mendikte fitur tertentu 

mengenai sesuatu yang harus dimiliki alat mesin. Pengendalian kerja bagian 

kecil pada peralatan, berbeda dari yang digunakan untuk bagian besar. 

Sebagai contoh, bagian kecil dan menengah yang dihidupkan pada mesin 

bubut horizontal, sedangkan potongan pendek dari diameter besar umumnya 

pada mesin bubut vertikal. Toleransi kecil merupakan sebutan untuk beberapa 

jenis mesin, sedangkan toleransi yang besar tidak  untuk menyebutkan mesin 

tertentu. 

 

Secara umum, bagian yang sangat besar harus diproduksi dengan metode 

lambat. Akibatnya, bagian tersebut harus diproduksi pada mesin yang lebih 

besar dan lebih lambat, terutama pada dasar ruang perkakas. Bentuk bagian 

kecil memberikan kontribusi untuk kemudahan penanganan dapat diproduksi 

pada mesin lebih cepat. Bagian ini lebih mudah disesuaikan dengan produksi 

masal. Bagian ini adalah pengecualian dalam penekanan industri logam. 

Ukuran dan bentuk asosiasi benda kerja itu sendiri erat dengan ukuran dan 

jenis mesin yang diperlukan untuk memproduksinya. Pilihan dapat dibuat 

antara mesin tujuan umum (bubut pusat, perencana, pembentuk, Pressers bor 

dll) dan mesin tujuan khusus. 

 

Mesin-mesin tujuan umum memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Biasanya investasi awal pada mesin rendah. 

2. Besar mesin fleksibilitas. 

3. Mesin sedikit mungkin diperlukan. 
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4. Biaya pemeliharaan rendah. 

5. Pengaturan mudah dan menghemat waktu. 

6. Bahaya kerusakan jarang. 

 

Mesin-mesin tujuan khusus memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Aliran produk seragam. 

2. Mengurangi persediaan proses. 

3. Mengurangi kebutuhan tenaga. 

4. Mengurangi lantai ruang pabrik. 

5. Output yang lebih tinggi. 

6. Kualitas produk tinggi. 

7. Mengurangi biaya pemeriksaan. 

8. Mengurangi persyaratan keterampilan operator. 

 

Mesin-mesin dan peralatan yang akan melakukan pekerjaan di total biaya 

terendah adalah salah satu yang akan dipilih. Biaya langsung dan biaya 

berlebih tetap harus dipertimbangkan. Umumnya, lebih banyak item 

dimasukkan ke dalam satu operasi. Waktu penanganan yang kurang, semakin 

banyak kesempatan untuk simulasi dan rendah biaya langsung. Namun, 

operasi cenderung menjadi lebih kompleks, mengharuskan menggunakan 

mesin yang lebih mahal. Sebagai aturan, tingkat produksi yang tinggi 

membenarkan investasi terbesar dalam mesin untuk mengurangi biaya 

langsung. Untuk memilih peralatan mesin, penyelidikan harus dilakukan 

untuk memastikan bakat, jangkauan dan kapasitas yang diperlukan untuk 

pekerjaan itu. Setiap jenis mesin yang paling cocok untuk jenis pekerjaan 
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tertentu. mesin bubut untuk mengubah, mesin bor untuk melubangi. Sebuah 

mesin harus memiliki jangkauan dan kemampuan yang memadai berdasarkan 

fungsinya. 

Faktor-faktor yang menentukan jangkauan dan kapasitas dapat menjadi 

ukuran kerja benda, wilayah kerja, panjang stroke, kecepatan, pakan, 

kekuatan dan daya yang diperlukan. Preferensi pribadi atau kondisi tertentu 

dapat mempengaruhi pemilihan alat mesin. Particular jenis tertentu membuat 

mesin dapat disukai, karena seseorang dapat mengandalkan mesin ini, mudah 

dioperasikan, aman dan akurat. Seringkali mesin baru tidak dibeli jika salah 

satu mesin yang sudah ada di pabrik hampir sama baiknya dan tidak penuh. 

 

Lembar Perencanaan Operasi 

Sebuah rencana proses adalah konsep yang lengkap dari sebuah proses. Hal 

ini direkam dan ditransmisikan dalam sejumlah cara yang sesuai dengan 

berbagai kondisi. Dalam sebuah pabrik kecil yang memiliki pekerja terampil 

dan dapat diandalkan untuk tampil tanpa petunjuk rinci, rencana proses dapat 

direkam cukup tidak lengkap. Dalam organisasi besar dengan produk yang 

kompleks dan prosedur yang sangat halus, rencana proses dapat direkam 

dalam rincian menit. 

Sebuah proses perencanaan media hampir secara universal yang digunakan 

adalah routing juga dikenal sebagai lembar rute,  lembar proses  dan lembar 

operasi perencanaan. Daftar ini  menjelaskan operasi dari sebuah proses. Rute 

ditulis sesingkat mungkin untuk menghemat waktu. Mereka benar-benar 

menunjuk departemen, mesin, peralatan, dll.  
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Tabel 2.3 Process sheet  

 (Sumber: Kesavan. 2009) 

 

Bentuk Lembaran operasi akan bervariasi untuk perusahaan yang berbeda. 

Namun, deskripsi instruksi operasi khusus biasanya mirip. Sebuah lembar 

Proses adalah dokumen rekayasa manufaktur. Ini harus cukup jelas bahwa 

personil operasional (contoh: pekerja) dapat melakukan setiap operasi atau 

fungsi yang diperlukan untuk memproduksi komponen dan bahwa operasi 

dapat menetapkan biaya staf dan sebagian untuk menilai efisiensi operasi 

selama dan setelah fisik meluncurkan operasi. Lembar proses berisi kolom 

untuk mengingat operasi, alat-alat, jenis mesin yang digunakan, kecepatan 

pakan, kali dll. 

Toko lantai personel yaitu, pengawas dan pekerja akan mengikuti informasi 

atau petunjuk yang diberikan dalam lembar proses untuk melaksanakan 

operasi yang diperlukan untuk membuat bagian selesai. Lembar proses 

memberikan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi bagian 

selesai dan persyaratan pekerja, mesin, bahan dan peralatan yang dibutuhkan 

untuk tujuan tersebut. Hal ini juga menunjukkan departemen dan mesin, 

bahan baku harus tersedia sebelum diubah menjadi barang jadi. 
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Selembar Proses diperlukan  untuk setiap komponen menjadi produsen. 

Sebuah lembar Proses diperlukan dalam rangka: 

(i) Periksa kemajuan bagian komponen melalui siklus operasi produksi. 

(ii) Pastikan bahwa tanggal pengiriman ( barang jadi ) akan dipenuhi. 

(iii)  Kontrol dan mempercepat pekerjaan jika diperlukan. 

 

B. Teknik Tata Cara 

 

Teknik tata cara kerja adalah suatu ilmu yang terdiri dari teknik-teknik dan 

prinsip-prinsip untuk mendapatkan rancangan (desain) terbaik dari sistem kerja. 

(Iftikar Z. Sulaksana. 1979) 

Teknik-teknik dan prinsip-prinsip ini digunakan untuk mengatur komponen-

komponen sistem kerja yang terdiri dari manusia dengan sifat dan kemampuan-

kemampuannya, bahan, perlengkapan dan peralatan kerja, serta lingkungan kerja 

sedemikian rupa sehingga dicapai tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi 

yang diukur dengan waktu yang dihabiskan, tenaga yang dipakai serta akibat-

akibat psikologis dan sosiologis yang ditimbulkannya. 

Dalam merancang suatu sistem kerja tidak seorang pun boleh berhenti setelah 

mendapatkan suatu rancangan yang dipandang baik. Karena ada suatu motto yang 

dikenal dan disadari di kalangan pemakai teknik tata cara kerja, yaitu ―tidak ada 

cara terbaik, tetapi selalu ada cara yang lebih baik‖. Untuk mendapatkan sesuatu 

yang lebih baik, hampir sepenuhnya memerlukan kreativitas dan ini berarti 

gagasan yang baru ditentukan dan yang dianggap baik saat ini hanya bersifat 

sementara dan tidak mustahil beberapa saat kemudian gagasan baru yang timbul 

akan menggugurkan kebaikan sistem yang lama. 
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Dengan demikian lengkaplah pengertian bahwa yang ada adalah prinsip-prinsip 

untuk mencari sistem yang lebih baik dan teknik-teknik baru untuk lebih baik atau 

tidaknya suatu rancangan sistem gagasan baru. 

 

a. Peta Kerja 

Peta-peta kerja adalah suatu alat yang sistematis dan jelas untuk berkomunikasi 

secara luas dan skaligus melalui peta-peta kerja ini bisa didapatkan informasi-

informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu metoda kerja. (Iftikar Z. 

Sulaksana. 1979) 

Peta-peta kerja merupakan alat yang sistematis untuk mengumpulkan semua 

fakta-fakta ini dikomunikasikan kepada orang lain dengan sistematis dan jelas. 

 

b. Definisi Peta Kerja 

Peta kerja adalah suatu alat yang menggambarkan kegiatan kerja secara sistematis 

dan jelas. Dengan menggunakan peta-peta kerja ini dapat dilihat semua langkah 

atau kejadian yang dialami oleh benda kerja dari mulai masuk ke pabrik yang 

berbentuk bahan baku, kemudian menggambarkan semua langkah yang 

dialaminya, seperti: transportasi, operasi, pemeriksaan dan perakitan; sampai 

akhirnya menjadi produk jadi, baik produk lengkap atau produk setengah jadi. 

Dengan menggunakan peta kerja ini, maka perkerjaan dalam usaha memperbaiki 

metode kerja dari suatu proses produksi akan lebih mudah dilaksanakan. 

Pernaikan tersebut ditujukan untuk mengurangi biaya produksi secara 

keseluruhan. Dengan demikian, peta kerja ini merupakan alat yang baik untuk 

menganalisa suatu pekerjaan sehingga akan mudah untuk menganalisa dan 
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memperbaiki kesalahan dan akan sangat bermanfaat dalam perencanaan sistem 

kerja. 

 

c. Lambang-lambang yang Digunakan 

Seperti telah diuraikan, peta kerja dapat didefinisikan sebagai gambaran grafis 

yang menjelaskan setiap proses manufacturing maupun proses kerja lainnya yang 

terjadi didalam pelaksanaan suatu operasi kerja. Disini tahapan proses harus 

dianalisa secara sistematis dan logis berdasarkan langkah-langkah proses yang 

seharusnya. Hampir semua langkah atau kejadian dalam suatu pekerjaan akan 

terdiri dari elemen-elemen kerja seperti operasi, transportasi. Inspeksi, menunggu, 

atau penyimpanan (storage). Intuk maksud tersebut digunakan berbagai macam 

simbol untuk menggambarkan masing-masing aktifitas. 

Menurut catatan sejarah, peta-peta kerja yang ada sekarang ini dikembangkan 

oleh Gilberth. Pada saat itu, untuk membuat pola peta kerja, Gilberth 

mengusulkan 40 buah lambing yang dapat dipakai. Pada tahun 1947, American 

Society of Mechanical Engineer (ASME) membuat standar lambing-lambang yang 

terdiri dari 5 macam lambing dasar, antara lain: 

 

1. OPERASI  

Kegiatan operasi terjadi apabila suatu material mengalami perubahan sifat 

baik fisik maupun kimiawi dalam suatu proses tranformasi. Kegiatan merakit 

atau mengurangi rakit juga dipertimbangkan sebagai suatu operasi kerja. 

Menerima informasi maupun member informasi, membuat suatu  rencana atau 

melaksanakan kegiatan kalkulasi pada suatu keadaan juga diklasifikasikan 
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sebagai suatu operasi kerja. Operasi merupakan kegiatan yang paling banyak 

terjadi dalam suatu proses kerja. 

 

2. TRANSPORTASI  

Kegiatan transportasi terjadi bila fasilitas kerja yang dianalisa bergerak 

berpindah tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu operasi kerja. 

Suatu pergerakan yang merupakan bagian dari suatu operasi atau yang 

disebabkan oleh pekerja pada tempat kerja sewaktu operasi atau pemeriksaan 

berlangsung bukanlah merupakan kegiatan transportasi. Contoh kegiatan 

transportasi adalah: 

a. Memindahkan material dengan tangan, holist, truk, conveyor, dll. 

b. Bergerak, berjalan, membawa objek dari suatu lokasi kerja ke 

lokasi kerja lain. 

c. Membuat gambar kerja dari bagian desain ke bagian produksi. 

 

3. INSPEKSI   

 Kegiatan inspeksi atau pemeriksaan terjadi apabila suatu objek diperiksa, baik 

pemeriksaan pada segi kualitas maupun kuantutas, apakah sudah sesuai 

dengan karakteristik performance yang distandarkan. Contoh pemeriksaan 

antara lain: 

a. Meneliti dimensi benda kerja dengan menggunakan alat ukur 

b. Membaca dial indikator dan instrumen pengukur lainnya 

c. Menghitung jumlah benda kerja yang diterima dari hasil pembelian. 
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4. MENUNGGU ( DELAY )   

Proses menunggu terjadi apabila material atau benda kerja, operator atau 

fasilitas kerja dalam kondisi berhenti dan tidak terjadi kegiatan apapun selain 

menunggu. Kegiatan ini biasanya berlangsung semenatara, dimana objek 

terpaksa menunggu atau ditinggalkan sementara sampai suatu saat diperlukan 

kembali. Contoh menunggu antara lain: 

a. Material atau benda kerja diletakan di container, menunggu untuk 

dipindahkan 

b. Objek menunggu untuk diproses atau diperiksa 

c. Material menunggu diproses karena adanya kerusakan teknis. 

 

5. MENYIMPAN ( STORAGE )   

Proses penyimpanan terjadi bila obyek disimpan dalam jangka waktu cukup 

lama. Jika obyek iu akan kembali diambil, biasanya akan memerlukan 

prosedur perjanjian khusus. Prosedur perizinan dan lamanya waktu adalah dua 

hal yang membedakan antara kegiatan menyimpan dan menunggu. Contoh 

menyimpan antara lain: 

a. Bahan baku, suplai, dan lain-lain yang disimpan dalam gudang 

pabrik 

b. Dokumen atau arsip yang disimpan dalam rak atau lemari khusus 

c. Uang atau surat berharga lainyayang disimpan dalam brankas. 

 

6. AKTIVITAS GANDA   

Seringkali dijumpai kondisi-kondisi dimana dua elemen kerja harus 

dikerjakan bersamaan. Sebagai contoh kegiatan operasi harus dikerjakan 
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bersama dengan kegiatan pemeriksaan disuatu stasiun kerja yang sama 

pula. 

 

d. Jenis-jenis Peta Kerja 

Peta-peta kerja pada saat sekarang dibagi atas dua kelompok besar berdasarkan 

kegiatannya, yaitu: 

1. Peta-peta yang digunakan untuk menganalisa kegiatan kerja keseluruhan. 

Yang termasuk peta kerja keseluruhan adalah:  

a. Peta Proses Operasi 

b. Peta Aliran Proses 

c. Peta Proses Kelompok Kerja 

d. Diagram Aliran 

e. Assembly Process Chart 

2. Peta-peta kerja yang digunakan untuk menganalisa kegiatan kerja setempat. 

Yang termasuk peta kerja setempat yaitu: 

a. Peta Kerja dan Mesin 

b. Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan 

 

Peta kerja setempat adalah suatu kegiatan kerja setempat dan kegiatan kerja 

tersebut terjadi dalam suatu stasiun kerja, yang biasanya hanya melibatkan 

orang dan fasilitas dalam jumlah terbatas. 

Sedikit berbeda dengan peta-peta analisa kerja keseluruhan, maka peta-peta 

kerja untuk menganalisa kerja setempat akan digunakan untuk menganalisa dan 

memperbaiki proses kerja yang ada dalam suatu stasiun kerja, sehingga dicapai 

suatu keadaan ideal untuk itu. 
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e.  Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan 

Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan adalah peta kerja setempat yang 

bermanfaat untuk menganalisa gerakan tangan manusia didalam melakukan 

pekerjaan-pekerjaan yang bersifat manual. (Sritomo Wignjosoebroto. 1995) 

Untuk mendapatkan gerkan-gerakan yang lebih terperinci, terutama untuk 

mengurangi gerakan-gerakan yang tidak perlu dan untuk mengatur gerakan 

sehingga diperoleh urutan yang terbaik, maka dilakukan studi gerakan, seperti 

peta tangan kiri dan tangan kanan yang merupakan suatu alat dari studi gerakan 

untuk menentukan gerakan-gerakan yang efisien, yaitu gerakan-gerakan yang 

memang diperlukan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. 

Peta tangan kiri dan kanan berguna untuk memperbaiki suatu stasiun kerja. 

Sebagaimana peta-peta yang lain peta ini juga mempunyai kegunaan yang 

lebih khusus di antaranya: 

1. Menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan mengurangi kelelahan 

2. Menghilangkan atau mengurangi gerakan-gerakan yang tidak efisien dan  

    tidak produktif 

3. Sebagai alat untuk  menganalisa tata letak stasiun kerja 

 

Prinsip-prinsip Pembuatan Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan, antara lain: 

1. Berbeda dengan peta-peta yang lain, untuk membuat peta ini lembaran  

    kertas dibagi dalam tiga bagian ―Kepala‖ yaitu: bagian yang memuat bagan    

    tentang stasiun kerja dan bagian-bagian ―badan‖. 

2. Pada bagian kepala di baris paling atas ditulis ―PETA TANGAN KIRI DAN  

    TANGAN KANAN‖. Setelah itu, menyertakan identifikasi-identifikasi  

    lainnya, seperti: nama pekerjaan, nama departemen, nomor peta, cara  
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    sekarang atau usulan, nama pembuat peta dan tanggal yang dipetakan. 

3. Pada bagian yang memuat bagan, digambarkan sketsa dari stasiun kerja yang  

    memperlihatkan tempat alat-alat bahan. 

4. Bagian bahan dibagi dalam dua pihak. Sebelah kiri kertas digunakan untuk  

    menggambarkan kegiatan yang dilakukan tangan kiri dan sebaliknya,  

    sebelah kanan kertas digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang  

    dilakukan tangan kanan pekerja. 

5. Langkah selanjutnya, memperhatikan urutan-urutan gerakan yang  

   dilaksanakan operator. Kemudian operasi tersebut diuraikan menjadi elemen- 

    elemen gerakan. 

 

Contoh peta tangan kiri dan tangan kanan dapat dilihat pada Gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Tabel Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan  

(Sumber: Iftikar Z. Sulaksana. 1979) 
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f. Therblig 

Untuk memudahkan penganalisaan terhadap gerakan-gerakan yang dipelajari, 

perlu dikenal dahulu gerakan-gerakan dasar. Seorang tokoh yang meneliti 

gerakan-gerakan dasar secara mendalam adalah Frank B.Gilbert beserta 

istrinya. Ia menguraikan gerakan kedalam 17 dasar atau elemen gerakan yang 

dinamai Therblig. (Iftikar Z. Sulaksana. 1979) 

Sebagian besar dari therblig ini merupakan gerakan-gerakan dasar tangan. Hal 

ini mudah dimengerti karena pada setiap pekerjaan produk gerakan tangan 

merupakan gerakan yang sering dijumpai, terlebih lagi dalam pekerjaan yang 

bersifat manual. 

Dari ke 17 elemen therblig yang telah diuraikan pada dasarnya akan dapat 

diklasifikasikan menjadi effective atau ineffective Therblig. Elemen therblig 

yang efektif adalah semua elemen dasar yang berkaitan langsung dengan 

aktivitas kerja. Demikian juga secara umum gerakan elemen-elemen therblig ini 

bisa diklasifikasikan kedalam kelompok kerja fisik, semi mental atau mental, 

objektif dan menganggur. Secara ideal maka suatu aktivitas kerja akan terdiri 

hanya elemen kerja fisik dan objekrif therblig. Pembagian kelompok-kelompok 

therblig seperti yang diuraikan ini adalah sebagai berikut: 

 

Effective Therblig 

1. Physical Basic Divisions 

a). Menjangkau 

b). Membawa 

c). Melepas 

d). Memegang 
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e). Mengarahkan awal 

2.   Objective Basic Divisions 

a). Memakai 

b). Merakit 

c). Mengurai rakit 

 

Ineffective Therblig 

1. Mental atau semi-mental Basic Divisions 

a). Mencari 

b). Memilih 

c). Mengarahkan 

d). Memeriksa 

e). Merencanakan 

2.  Delay 

a). Keterlambatan yang tak terhindarkan 

b). Keterlambatan yang dapat dihindarkan 

c). Istirahat untuk menghilangkan lelah 

d). Memegang untuk memakai 

 

Therblig ini oleh Gilbreth dinyatakan dalam lambang-lambang tertentu, seperti 

tertera pada Gambar 2.3 
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Gambar 2.3 Tabel lambang-lambang Therblig  

(Sumber: Iftikar Z. Sulaksana. 1979) 

 

 

Untuk lebih jelasnya gerakan-gerakan tersebut diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Mencari (Search) 

Merupakan gerakan dasar dari pekerjaan untuk menemukan lokasi objek. 

2. Memilih (Select) 

Merupakan gerakan untuk menemukan suatu objek yang tercampur, tangan 

dan mata adalah dua bagian badan yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

ini. 
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3. Memegang (Grasp) 

Adalah gerakan untuk memegang objek, biasanya didahului oleh gerakan 

menjangkau dan dilanjutkan oleh gerakan membawa. 

4. Menjangkau (Reach) 

Adalah gerakan tangan berpindah tempat tanpa beban, baik gerakan 

mendekati atau menjauhi objek. 

5. Membawa (Move) 

Juga merupakan gerakan berpindah tempat, hanyadalam gerakan ini tangan 

dalam keadaan dibebani. 

6. Memegang untuk memakai (Hold) 

Yaitu memegang tanpa menggerakan objek yang dipegang. Perbedaannya 

dengan memegang terdahulu adalah perlakuan terhadap objek yang dipegang. 

Pada pemegangan dilanjutkan dengan gerakan membawa, sedangkan 

memegang untuk memakai tidak demikian. 

7. Melepas (Release) 

Terjadi bila seseorang melepaskan objek yang dipegangnya. Dimulai saat 

pekerja mulai melepaskan tangannya dari objek hingga seluruh jarinya sudah 

tidak menyantuh objek lagi. 

8. Mengarahkan (Position) 

Merupakan gerakan mengarahkan suatu objek pada lokasi tertentu. 

9. Mengarahkan sementara (Pre Position) 

Merupakan elemen gerakan mengarahkan pada suatu tempat sementara, yang 

bertujuan untuk memudahkan pemegangan bila objek tersebut diutuhkan 

kembali. 
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10. Pemeriksaan (Inspection) 

Yaitu pekerjaan memeriksa objek untuk mengetahui apakah objek telah 

memenuhi syarat-syarat tertentu. 

11. Perakitan (Assemble) 

Adalah gerakan untuk menggabungkan satu objek dengan objek lain sehingga 

menjadi satu kesatuan. 

12. Lepas Rakit (Disassemble) 

Gerakan memisahkan dua bagian objek dari satu kesatuan. 

13. Memakai (Use) 

Adalah bila satu tangan atau kedua-duanya dipakai untuk menggunakan alat. 

14. Kelambatan yang tak terhindarkan (Unavoidable Delay) 

Yaitu kelambatan yang diakibatkan oleh hal-hal yang terjadi di luar 

kemampuan pengendali pekerja. 

15. Kelambatan yang dapat dihindarkan (Avoidable Delay) 

Kelambatan ini disebabkan oleh hal-hal yang ditimbulkan sepanjang waktu 

kerja oleh pekerja itu sendiri, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. 

16. Merencanakan (Plan) 

Merupakan proses mental, operator berpikir untuk menentukan tindakan yang 

akan diambil selanjutnya. 

17. Istirahat untuk menghilangkan fatique (Rest to overcome fatique) 

Hal ini tidak terjadi pada setiap siklus kerja, tetapi secara periodic. Waktu 

untuk memulihkan lagi kondisi badan yang lelah sebagai akibat kerja 

berbeda-beda, tidak saja karena jenis pekerjaannya tetapi juga oleh individu 

itu sendiri. 
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C. Gambaran Umum Tungku Pengering Pupuk 

 

Definisi tungku adalah dapur (perapian) terbuat dari baja dan sebagainya untuk  

memasak sesuatu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia. http://bahasa.cs.ui.ac.id) 

Tungku di sini berfungsi sebagai alat yang dapat menghasilkan temperatur panas 

tertentu dengan jalan mengubah bahan bakar sumber daya alam yang dapat 

diperbaharui seperti cangkang sawit atau cangkang kulit kemiri dengan jalan 

pembakaran di dalam suatu ruangan tertutup dengan bantuan blower tiup, 

sehingga dihasilkan api dengan tekanan dan temperatur panas tertentu. Api 

dengan temperatur panas yang dihasilkan dapat dimanfaatkan untuk proses 

pengeringan pupuk, kopi, coacoa, dan lain lain. 

Perencanaan proses dan produksi tungku pengering pupuk ini berawal dari 

banyaknya permintaan kebutuhan masyarakat akan pupuk, dan keinginan 

produsen pupuk yang menginginkan produksi pupuk dengan biaya produksi 

seminimal mungkin dengan hasil pupuk yang berkualitas tinggi. Tungku berbahan 

bakar suber daya alam yang dapat diperbaharui ini dirancang untuk menggantikan 

kompor api yang berbahan bakar oli. Pengeringan pupuk menggunakan kompor 

api dengan bahan bakar oli sangat memakan biaya produksi karena membutuhkan 

sekitar 3 drum oli dalam satu hari produksi, selain itu pupuk yang dihasilkan 

kurang baik karena hasil sisa pembakaran kompor api dengan bahan bakar oli 

banyak mengandung zat karbon yang mempengaruhi kualitas pupuk itu sendiri.  

 

 

 

 

http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=dapur&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=perapian&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=terbuat&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=baja&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=untuk&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=memasak&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
http://bahasa.cs.ui.ac.id/kbbi/kbbi.php?keyword=sesuatu&varbidang=all&vardialek=all&varragam=all&varkelas=all&submit=tabel
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D. Bagian – Bagian Tungku 

 

Komponen tungku dibagi menjadi beberapa bagian, sebagai berikut :  

 

1. Cones 

Cones di sini berfungsi untuk menyatukan api yang terdapat dalam ruang 

pembakaran dan dikeluarkan melalui satu lubang pengeluaran sehingga dapat 

menghasilkan lidah api dengan bantuan blower tiup, dan sebagai celah inti 

pengeluaran lidah api, di mana api yang terdapat pada ruang pembakaran akan 

naik ke atas dan terkumpul menjadi satu pada bagian cones ini.  

 

2. Ruang Pembakaran 

Ruangan pembakaran berfungsi menampung bahan bakar dan inti awal 

pembakaran. Pada ruang pembakaran, bahan bakar yang masuk seperti cangkang 

sawit atau cangkang dari kulit kemiri disulut dengan api hingga menghasilkan 

bara api yang cukup untuk proses pembakaran awal. Proses penyulutan api dapat 

menggunakan bantuan minyak tanah, oli atau bahan yang mudah terbakar lainnya, 

guananya untuk menghasilkan bara api dengan cepat. 

 

3. Body Pelapis Ruang Pembakaran 

Body pelapis ruang pembakaran disini berfungsi sebagai pelapis dari ruang 

pembakaran agar panas dalam ruang pembakaran tidak keluar dan temperatur 

panas tetap stabil. Body pelapis ruang pembakaran juga berfungsi menahan api 

agar tetap berada dalam ruang pembakaran dan sebagai ruang pendorong lidah 

api. 
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4. Ruang Pembuangan 

Ruang pembuangan berfungsi sebagai tempat penampung abu sisa hasil 

pembakaran. Bahan bakar dari ruang pembakaran yang telah menjadi abu secara 

otomatis akan jatuh dalam ruang pembuangan ini melalui celah-celah saringan 

antara ruang pembakaran dan ruang pembuangan. 

 

 

E. Proses Pembuatan 

 

Proses pembuatan tungku pengering kotoran hewan ternak ini melalui beberapa 

tahapan yaitu: 

 

1. Penyiapan bahan 

Identifikasi bahan perlu dilakukan guna mempermudah dalam menentukan hal-

hal yang berhubungan dengan bahan yang akan digunakan untuk membuat 1 

unit tungku, bahan tungku disini dapat didatangkan dari toko yang menyediakan 

bahan baku yang dibutuhkan melalui pemesanan ataupun pengambilan bahan  

baku itu sendiri. 

Bahan baku yang digunakan antara lain: 

1. Plat eyzer 

2. Plat Strip 

3. Pipa seamless 

 

 

 

 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Plat eyzer (Sumber: http://indonetwork.co.id/semestalogam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Plat strip (Sumber: http://indonetwork.co.id/semestalogam) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Pipa seamless (Sumber: http://indonetwork.co.id/semestalogam) 

 

http://indonetwork.co.id/semestalogam
http://indonetwork.co.id/semestalogam
http://indonetwork.co.id/semestalogam
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2. Pembuatan pola 

Pekerjaan bengkel salah satunya adalah kerja bangku. Rangkaian kegiatan kerja 

bangku ini diantaranya membuat pola. Pembuatan pola dilakukan untuk 

mempermudah pemotongan dan pembentukan bahan, agar memaksimalkan 

bahan baku yang telah disediakan dan meminimalisasi kesalahan pemotongan 

dan pembentukan  bahan agar tidak terlalu banyak bahan yang terbuang atau 

tersisa. 

 

Alat – Alat Pendukung Pengerjaan Plat 

Dalam kerja pelat kita memerlukan sejumlah peralatan pendukung untuk 

menyelesaikan benda kerja yang akan kita bentuk, peralatan tersebut 

diantaranya adalah: 

a. Penggores 

Ada 3 jenis penggores yang sering digunakan yaitu penggores teknik, 

penggores saku, dan penggores mekanik. Penggores digunakan untuk 

menggambar bentangan pada permukaan pelat. Penggores yang baik untuk 

digunakan harus bersudut 250 sampai 300. Penggores (scriber) adalah alat 

untuk menggores benda kerja (logam) sebagai persiapan untuk dikerjakan 

atau sebagai gantinya pensil apabila hendak menggambar di atas kertas.  

 

 

 

 

Gambar 2.7 Penggores 

(Sumber: http://www.scribd.com/doc/Gambar-Penggores) 

http://www.scribd.com/doc/Gambar-Penggores
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b.    Penitik 

Penitik dapat digunakan untuk menitik bagian benda kerja yang akan di bor. 

Bentuk penitik yang sering digunakan adalah silinder yang dikartel dengan 

ujung tirus yang bersudut 250 sampai 300. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Penitik 

(Sumber: http://tokosuryo.com/new/alat-penandaan) 

 

c.     Mistar baja 

Mistar baja ini berfungsi untuk mengukur benda kerja yang berukuran 

pendek, selain itu juga dapat dipakai untuk membimbing penggoresan 

dalam melukis batangan pada pelat yang digunakan, ukuran panjang dari 

mistar baja ini bermacam-macam, ada yang berukuran 30 cm, 60 cm, dan 

100 cm. 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Mistar baja 

(Sumber: http://www.scribd.com/doc/Gambar-Mistarbaja) 

http://tokosuryo.com/new/alat-penandaan
http://www.scribd.com/doc/Gambar-Mistarbaja
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d.      Mistar siku 

Alat ini digunakan untuk menyiku ketelitian dari benda kerja, ukuran 

panjangnya 30 cm terbuat dari bahan baja. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Mistar siku 

(Sumber: http://www.scribd.com/doc/Gambar-Mistarsiku) 

 

Langkah Pengerjaan Plat  

Langkah awal kerja pelat adalah menggambar. Gambar benda kerja dapat 

digambar langsung pada pelat yang akan digunakan. Adapun peralatan yang 

digunakan untuk menggambar tersebut adalah: 

 

a.     Penggores, digunakan untuk menggaris pelat atau menandai sehingga  

pada pelat terdapat goresan sket bukaan.  

b.     Mistar siku, digunakan untuk melihat kesikuan dari garis, dan sudut 

pelat tersebut. 

c.     Mistar baja, digunakan untuk mengukur, menarik garis, serta sebagai 

pedoman dalam penggoresan. 

 

 

 

http://www.scribd.com/doc/Gambar-Mistarsiku
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3. Pemotongan bahan 

Setelah selesai menggambar pada pelat, langkah selanjutnya adalah melakukan 

pemotongan menurut garis pada gambar tersebut. Pemotongan dapat dilakukan 

dengan mesin potong atau dengan menggunakan manual. Pemotongan bahan 

disini menggunakan pemotongan dengan gas oksigen atau biasa disebut brander 

potong. 

 

  Pemotongan dengan Gas Oksigen ( Brander Potong) 

Cara-cara pemotongan panas yang banyak digunakan pada waktu ini adalah 

pemotongan panas dengan gas oksigen. Pemotongan ini terjadi karena 

adanya reaksi antara oksigen dan baja. Pada permulaan pemotongan, baja 

dipanaskan lebih dulu dengan api oksi-asetilen sampai mencapai suhu 

antara 800 sampai 900 ºC. Kemudian gas oksigen tekanan tinggi atau gas 

pemotong disemburkan kebagian yang telah dipanaskan tersebut dan 

terjadilah proses pembakaran yang membentuk oksida besi. Karena titik cair 

oksida besi lebih rendah dari baja, maka oksida tersebut mencair dan 

terhembus oleh gas pemotong. Maka dengan demikian terjadilah proses 

pemotongan.  

Proses pembakaran yang terjadi selama pemotongan diperkirakan mengikuti 

reaksi sebagai berikut: 

Fe + ½ O2 —> FeO + 64,0 Kcal 

2Fe + 1½ O2 —>Fe2O2 + 190,7 Kcal 

3Fe + 2 O2 —>Fe3O4 + 266,9 Kcal 
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Reaksi di atas menunjukan bahwa selama pemotongan dihasilkan panas, 

sehingga proses pemotongan ini dapat berlangsung terus dengan hanya 

menyemburkan oksigen saja. Tetapi dalam praktik ternyata bahwa 

pemanasan masih tetap digunakan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Penampang memanjang garis potong pada pemotongan 

dengan Oksigen (Sumber: http://psbtik.smkn1cms.net) 

 

Skema pemotongan dengan gas ditunjukan dalam Gambar 10, dimana dapat 

dilihat gas oksigen bertekanan tinggi atau gas pemotong disemburkan 

melalui lubang tengah sedangkan gas oksi-asetilen untuk pemanas dialirkan 

melalui lubang-lubang kecil yang mengelilinginya. Hasil pemotongan ini 

dinyatakan baik apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

1). Alur potong harus cukup kecil 

2). Permukaan potong harus halus 

3). Terak harus mudah terkelupas 

4). Sisi potong atas pemotongan tidak membulat. 

 

http://psbtik.smkn1cms.net/
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Peralatan potong oksigen biasanya disebut alat potong oksi-asetilen. 

Peralatan ini terdiri dari bagian-bagian utama seperti: brander potong, 

tabung gas oksigen, tabung gas asetilen, selang, regulator gas. Peralatan 

tersebut ditunjukan pada Gambar 2.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Komponen Alat Potong Oksi-asetilen  

(Sumber: http://psbtik.smkn1cms.net) 

 

Brander berfungsi sebagai pemotongnya, karena pada brander inilah tempat 

mencampur gas asetilen dan oksigen sehingga gas tersebut dapat dinyalakan 

dan diatur nyala apinya. Panas yang dikeluarkan oleh brander digunakan 

untuk pemanasan awal dan pemanasan ketika sedang berlangsung 

pemotongan. 

http://psbtik.smkn1cms.net/
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Cara pemotong panas dengan oksi-asetilen dilapangan banyak digunakan 

baik itu pada industri konstruksi berat atau ringan, bahkan di bengkel-

bengkel kecil maupun besar juga menggunakannya. Walaupun biaya gas 

asetilen dianggap masih mahal tetapi cara pemotongan dengan oksi-asetilen 

masih menguntungkan. Keuntungan menggunakan pemotong panas dengan 

oksi-asetilen adalah dapat digunakan disegala medan tanpa tergantung dari 

jaringan listrik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Cutting nozzle, Mixer, dan Pipa penghantar 

(Sumber: http://www.perkakasku.com/detailprod) 

 

Prosedur Mengoperasikan Pemotongan dengan Oksi-Asetilen sebagai 

berikut: 

1) Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan 

2) Stel peralatan potong yang akan digunakan 

3) Letakan benda kerja yang akan dipotong diatas meja kerja 

4) Ukur ketebalan benda kerja untuk menentukan ukuran nozel. 

5) Pasang nozel pada brander 

6) Gambar tempat yang akan dipotong 

7) Buka katup gas lalu Stel regulator asetilen dan oksigen pada tekanan 

tertentu 

http://www.perkakasku.com/detailprod


45 

 

 

8) Nyalakan brander dan stel pada nyala netral 

9) Tekan katup potong pada brander untuk mengecek nyala oksidasi 

untuk potong. Stel nyala potong melalui regulator oksigen. 

10) Jika persiapan nomor 1 hingga 9 telah dilakukan, maka brander telah 

siap digunakan untuk memotong. 

11) Letakkan nozel pada garis awal benda kerja dan beri pemanasan awal 

hingga suhu 800 ºC hingga 900 ºC. 

12) Tekan katup potong lalu gerakan brander secara perlahan hingga 

pemotongan selesai dikerjakan. 

13) Matikan brander jika semua pemotongan telah selesai. 

14) Bersihkan terak jika benda kerja telah dingin. 

 

4. Pembentukan komponen 

Bahan yang telah dipotong sesuai dengan pola tersebut kemudian dibentuk. 

Pembentukan komponen-komponen tungku disini menggunakan mesin Roll, 

seperti pembentukan cones, ruang pembakaran, body pelapis ruang pembakaran, 

dan ruang pembuangan. 

Pengerolan merupakan proses pembentukan yang dilakukan dengan menjepit 

plat diantara dua rol. Rol tekan dan rol utama berputar berlawanan arah sehingga 

dapat menggerakan plat. Plat bergerak linear melewati rol pembentuk. Posisi rol 

pembentuk berada di bawah garis gerakkan plat, sehingga plat tertekan dan 

mengalami pembengkokan. Akibat penekanan dari rol pembentuk dengan 

putaran rol penjepit ini maka terjadilah proses pengerolan. Pada saat pelat 

bergerak melewati rol pembentuk dengan kondisi pembengkokan yang sama 

maka akan menghasilkan radius pengerolan yang merata. 
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Gambar 2.14 Proses pengerolan (Sumber: http://www.scribd.com/doc) 

 

Proses pengerolan dapat terjadi apabila besarnya sudut kontak antara rol penjepit 

dengan plat yang akan dirol melebihi gaya penekan yang yang ditimbulkan dari 

penurunan rol pembentuk. Besarnya penjepitan ini dapat mendorong plat 

sekaligus plat dapat melewati rol pembentuk. Pembentukan rol adalah metode 

lain untuk menghasilkan bentuk- bentuk lengkung yang panjang. Penjepitan plat 

ini diharapkan merata pada seluruh bagian plat. Apabila penekanan ini tidak 

merata maka kemungkinan hasil pengerolan yang terjadi tidak membentuk 

silinder sempurna atau mendekati bulat yang merata diseluruh bagian pelat yang 

mengalami pengerolan. Rol penekan juga harus diatur turunnya secara 

bersamaan dimana posisi rol penekan ini juga harus sejajar terhadap bidang plat 

http://www.scribd.com/doc
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yang akan di rol. Penurunan rol penekan ini juga dapat diatur turun atau naiknya 

dengan tuas pengatur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Mesin roll (Sumber: http://www.nogopatmolo.com) 

 

Karakteristik pengerolan terdapat dua jenis yaitu pengerolan selinder dan 

pengerolan kerucut. Pengeroalan selinder adalah pengerolan yang menghasilkan 

bentuk silinder atau tabung dengan kelengkungan sendiri. Teknik dan prosedur 

yang dilakukan dalam proses pengerolan ini mengikuti langkah-langkah berikut: 

a. Posisi rol seluruhnya harus pada kondisi sejajar terhadap rol penjepit 

sebagai acuan 

b. Longgarkan antara rol penjepit 

c. Aturlah tinggi rol penekan pada posisi mendatar pelat, beri celah antara rol 

penjepit untuk memudahkan masuknya plat 

d. Turunkan rol penjepit secara bersamaan 

e. Naikkan rol penekan secara bertahap untuk meringankan putaran 

tuaspengerolan 

f. Pengerolan sebaiknya dilakukan secara bertahan sampai seluruh sisi plat 

mengalami proses pengerolan. 

http://www.nogopatmolo.com/
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5. Pengelasan komponen 

Setelah komponen terbentuk maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

pengelasan. Proses pengelasan tungku ini menggunakan las listrik dengan 

elektroda berselaput atau terbungkus ( Shielded Metal Arc Welding ( SMAW ) ) 

atau pada umumnya disebut las listrik termasuk suatu proses penyambungan 

logam dengan menggunakan tenaga listrik sebagai sumber panas. Jadi sumber 

panas pada las listrik ditimbulkan oleh busur api arus listrik, antara elektroda las 

dan benda kerja. Benda kerja merupakan bagian dari rangkaian aliran arus listrik 

las. Elektroda mencair bersama-sama dengan benda kerja akibat dari busur api 

arus listrik. Gerakan busur api diatur sedemikian rupa, sehingga benda kerja dan 

elektroda yang mencair, setelah dingin dapat menjadi satu bagian yang sukar 

dipisahkan. Busur listrik yang terjadi di antara ujung elektroda dan logam induk 

akan mencairkan ujung elektroda dan sebagaian logam induk. Selaput elektroda 

yang turut terbakar akan mencair dan menghasilkan gas yang melindungi ujung 

elekroda, kawah las, dan busur listrik terhadap pengaruh udara luar. Cairan 

selaput elektroda yang membeku akan memutupi permukaan las yang juga 

berfungsi sebagai pelindung terhadap pengaruh luar.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Skema nyala busur  

(Sumber: http://dc438.4shared.com/doc/diztEVbV/preview.html) 

http://dc438.4shared.com/doc/diztEVbV/preview.html
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Perbedaan suhu busur listrik tergantung pada tempat titik pengukuran, misal 

pada ujung elektroda bersuhu 3400° C, tetapi pada benda kerja dapat mencapai 

suhu 4000° C. Proses pengelasan dilakukan pada setiap komponen agar dapat 

dirakit menjadi suatu produk. 

 

6. Perakitan komponen 

Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian 

komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. 

Pekerjaan perakitan dimulai bila obyek sudah siap untuk dipasang dan berakhir 

bila obyek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat 

diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain atau 

pasangannya. Pada prinsipnya perakitan dalam proses manufaktur terdiri dari 

pemasangan semua bagian-bagian komponen menjadi suatu produk, proses 

pengencangan, proses inspeksi dan pengujian. Proses perakitan komponen 

tungku ini menggunakan jenis Perakitan Manual yaitu; perakitan yang sebagian 

besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan  tenaga manusia 

dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik atau khusus. 

Metode perakitan tungku ini juga secara individual. Karna dalam perakitan 

terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. 

 

Metode-metode tersebut adalah : 

a. Metode perakitan yang dapat ditukar tukar. 

Pada metode ini, bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama 

lain ( interchangeable ), karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara 

massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO, DIN, JIS, dan lain 
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sebagainya. Keuntungan bila kita menggunakan bagian atau komponen yang 

telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat dan 

dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen 

yang sejenis yang ada di pasaran. Akan tetapi tetap mempunyai kerugian yaitu 

kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. 

 

b. Perakitan dengan pemilihan. 

Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya 

juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukuran-pengukurannya 

tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. 

 

c. Perakitan secara individual. 

Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan 

antara pasangan satu dengan pasangannya. karena dalam pengerjaannya harus 

berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen yang 

berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan 

lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang 

pertama. 

 

7. Pengujian 

Proses pengujian dilakukan setelah semua pemasangan bagian-bagian komponen 

menjadi suatu produk telah selesai dan telah siap untuk diuji. Proses pengujian 

dilakukang di bengkel atau workshoop  tempat dimana produk ini dibuat. 

Proses pengujian meliputi: 

1. Bagaimana ruang dorong pada tungku tersebut bekerja, dan 
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2. Pemeriksaan kebocoran disetiap bagian tungku, terutama pada bagian 

celah pintu ruang bakar dan pintu pembuangan, karna pada bagian ini 

sering terjadi kebocoran. 

Apa bila kedua proses ini berhasil dan tidak ada masalah maka tungku sudah 

selesai atau sudah jadi. 

 

8. Perbaikan 

Perbaikan dilakukan apabila terjadi kesalahan atau kekurangan setelah proses 

pengujian berlangsung, apabila terjadi kesalahan atau kekurangan maka harus 

dilakukan perbaikan hingga produk tersebut dapat bekerja dengan baik dan sesuai 

dengan apa yang diinginkan. 

 

9. Pengecatan  

Setelah semua proses diatas telah selesai dilakukan maka tungku siap untuk dicat 

agar produk tersebut tidak berkarat dan terlihat bagus atau menarik. 

 

10.  Pengiriman  

Pengiriman produk dilakukan setelah semua selesai dan  tungku siap untuk 

digunakan. 

 

F. Pengukuran Waktu Kerja 

 

Pengukuran waktu kerja adalah kegiatan mengamati dan mencatat waktu-waktu 

kerjanya baik setiap elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat-alat yang 

telah disiapkan. (Iftikar Z. Sulaksana. 1979) 
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Untuk menghitung waktu baku atau waktu standar penyelesaian pekerjaan, maka 

diperlukan prinsip dan teknik pengkuran kerja. Pengukuran waktu kerja 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 output yang dihasilkan. 

Waktu baku atau waktu standar ini sangat diperlukan untuk: 

1. Man power planning (perencanaan kebutuhan tenaga kerja). 

2. Estimasi biaya-biaya upah untuk karyawan atau tenaga kerja. 

3. Penjadwalan produksi dan penganggaran. 

4. Perencanaan sistem pemberian bonus dan insentif bagi karyawan yang 

berprestasi. 

5. Indikasi keluaran atau output yang mampu dihasilkan oleh seorang pekerja. 

Waktu baku ini merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yang 

memiliki tingkat kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Di 

sini sudah meliputi kelonggaran waktu yang diberikan dengan memperhatikan 

situasi dan kondisi pekerjaan yang harus diselesaikan tersebut. Dengan demikian 

maka waktu  baku yang dihasilkan dalam aktivitas pengukuran kerja ini akan 

dapat digunakan sebagai alat untuk membuat rencana penjadwalan kerja yang 

menyatakan berapa lama suatu kegiatan itu harus berlangsung dan berapa output 

yang akan dihasilkan serta berapa jumlah tanaga kerja yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. Di sisi lain dengan adanya waktu baku yang 

sudah ditetapkan ini akan dapat pula ditentukan upah ataupun insentif/bonus 

yang harus dibayar sesuai dengan performans yang ditunjukan oleh pekerja. 
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Pada garis besarnya pengukuran waktu kerja dapat dikelompokan atas dua 

bagian yakni pengukuran waktu kerja secara langsung dan tidak langsung. Cara 

pertama tersebut demikian karena pengukurannya dilakukan secara langsung 

yaitu di tempat di mana pekerjaan yang diukur dijalankan. Dua cara yang 

termasuk didalamnya adalah cara pengukuran kerja dengan stop watch dan work 

sampling. Sebaliknya, cara tidak langsung melakukan perhitungan waktu kerja 

tanpa si pengamat harus berada ditampat pekerjaan yang diukur. Di sini aktivitas 

yang dilakukan hanya melakukan perhitungan waktu kerja dengan menbaca 

tabel-tabel waktu yang tersedia asalkan mengetahui jalannya gerakan pekerjaan 

melaui elemen-elemen pekerjaan atau gerakan. Metode yang termasuk dalam 

pengukuran waktu kerja tidak langsung adalah Work Factor (WF), Motion Time 

Measurement (MTM), Basic Motion Time (BMT), dan  Mynard Operation 

Sguence Technique (MOST). 

Setiap cara pengukuran  tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya 

masing-masing. Keuntungan memakai cara tidak langsung dibanding cara 

langsung adalah: 

1. Lebih murah karna hanya membutuhkan table. 

2. Langsung didapat waktu normalnya. 

3. Mampu membuat waktu kerja sebelum operasi dijalankan. 

Sedangkan kekurangannya adalah: 

1. Memerlukan keahlian dalam memilah-milah operasi. 

2. Hanya untuk pekerjaan dengan siklus yang jelas. 
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G. Metode MOST (Maynard Operation Sequence Technique) 

 

a. Sejarah lahirnya metode MOST 

Niebel, ‖Methods, Standards, and Work Design‖. 

Para Insinyur Teknik Industri terus berusaha mencoba mencari metode 

pengukuran kerja yang lebih baik. Konsep yang ditemukan kemudian dikenal 

sebagai MOST (Maynard Operation Sequence Technique). Salah satu pakar 

Teknik Industri, Kjell Zendin, yang bekerja pada perusahaan  HB. Maynard dan 

Company, pada akhir tahun 1960 telah melakukan sebuah penemuan penting. 

Dalam penemuan itu, setelah mengamati data waktu gerakan MTM (Method 

Time Meansurement), ia mendeteksi adanya pola gerakan dari data waktu 

gerakan MTM. 

Dengan hasil pengamatan tersebut diatas, Zendin dan pihak perusahaan Maynard 

mempunyai dugaan bahwa gejala kesamaan pola itu bisa dikembangkan untuk 

mendapatkan suatu metode analisa dan pengukuran operasi kerja yang baru. 

Beberapa tahun kemudian, Zendin telah menmukan bahwa pada dasarnya 

pekerjaan manual terdiri dari 3 jenis urutan gerakan. Hal ini menjadi titik 

pangkal pembentukan konsep MOST, yang merupakan suatu sistem pengukuran 

kerja. Kerja disini sama artinya dengan kerja dalam ilmu fisika, yaitu perkalian 

antara gaya dengan jarak (W=fxs). Dalam bahasa yang sederhana, kerja disini 

berarti perpindahan objek. Perpindahan objek ini mengikuti pola pengulangan 

yang konsisten (tetap), seperti menjangkau, memegang, memindahkan, dan 

menempatkan objek. Pola-pola gerakan itu diidentifikasikan dan disusun sebagai 

rangkaian (urutan) kegiatan atau sub kegiatan yang terjadi dalam pemindahan 

objek. 
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b. Teori dan Konsep MOST 

MOST (Maynard Operation Sequence Technique) adalah salah satu teknik 

pengukuran kerja yang disusun berdasarkan urutan sub-sub aktivitas atau 

gerakan. Sub-sub aktivitas ini pada dasarnya diperoleh dari gerakan-gerakan 

yang memiliki pola-pola berulang seperti menjangkau, memegang, bergerak, 

dan memposisikan objek serta pola-pola tersebut diidentifikasikan dan diatur 

sebagai suatu urutan kejadian yang diikuti dengan perpindahan objek. 

Konsep MOST berdasarkan pada perpindahan objek karena pada dasarnya 

pekerjaan itu ialah memindahkan objek. Misalnya mengangkat peti, menggeser 

panel kendali dan lain-lain kecuali berpikir. Suatu hal yang perlu diperhatikan 

dalam menganalisa perpindahan objek ialah bahwa gerakan-gerakan itu 

sebenarnya terdiri dari sub-sub kegiatan yang bervariasi dan saling bebas satu 

sama lainnya. 

Konsep diatas menjadi dasar model urutan dalam MOST. Dalam hal ini satuan 

kerja bukan gerakan dasar lagi, melainkan kegiatan dasar (kumpulan dari 

gerakan-gerakan dasar) yang berkaitan dengan pemindahan objek. Kegiatan-

kegiatan itu diuraikan menjadi sub-sub kegiatan yang ditetapkan dalam urutan 

tertentu. Dengan kata lain, dalam pemindahan objek akan terjadi urutan baku 

dari kejadian-kejadian atau gerakan-gerakan. Oleh sebab itu, pola dasar 

pemindahan objek digambarkan sebagai model urutan gerakan umum. 

 

c. Model-model Urutan MOST 

Untuk tiap tipe gerakan bisa terjadi urutan gerakan yang berbeda-beda. Oleh 

karena itu perlu dilakukan pemisahan model urutan kegiatan dalam metode 

MOST. Secara umum MOST memiliki dua model yakni: 
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1. Model-model urutan dasar (Basic Sequence Model) 

Model ini terdiri dari 3 urutan gerakan: 

 

a. Urutan gerakan umum (The General Move Sequence) 

Model ini dipakai bila terjadi perpindahan objek dengan bebas. 

Maksudnya dibawah kendali manual, objek berpindah tanpa hambatan. 

Contohnya sebuah kotak diangkat (dipindahkan) dari bawah meja ke atas 

meja. 

Model urutan gerakan umum ini adalah: A B G A B P A, dimana: 

A = Action Distance (Jarak tempuh untuk melakukan tindakan). Parameter 

ini meliputi semua gerakan jari, tangan dan kaki baik dalam keadaan 

membawa beban atau tidak. 

B = Body Motion (Gerakan Badan). Parameter ini berhubungan 

berhubungan dengan gerakan vertikal badan atau gerakan yang 

diperlukan untuk mengatasi gangguan terhadap gerakan badan. 

G = Gain Control (Pengendalian atau mengendalikan objek). Parameter ini 

mencakup semua gerakan manual yang dipakai untuk mengendalikan 

objek. 

P = Place (Menempatkan). Parameter ini merupakan tahap akhir dari 

kegiatan memindahkan yaitu dengan mengatur sebelum melepaskan 

kendali terhadap objek. 

 

Untuk mengetahui besarnya indeks yang diberikan pada bagian ini, dapat dilihat 

pada Gambar 2.17. 
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Gambar 2.17 Tabel Data Indeks untuk Urutan Gerakan Umum 

(Sumber: Niebel, “Methods, Standards, and Work Design”) 

 

b.  Urutan gerakan terkendali (The Controlled Move Sequence) 

Model ini menggambarkan perpindahan objek secara manual dikendalikan 

oleh satu jalur. Gerakan objek dibatasi satu arah karena kontak atau 

menempel dengan objek lainya. Contoh pekerjaan dengan gerakan 

terkendali adalah mendorong kotak yang cukup berat di atas meja kerja. 

Model urutan gerakan ini adalah: A B G M X I A, dimana parameter A, B, 

dan G sama dengan model urutan gerakan umum. Sedangkan lainnya 

adalah: 

M = Move Controlled (Gerakan terkendali). Parameter ini mencakup 

semua gerakan manual yang diarahkan atau gerakan dari objek dalam 

jalur yang terkendali. 

X = Process Time (Waktu proses). Parameter ini termasuk bagian dari 

kerja yang terkendali karena diproses atau dimesin bukan aktivitas 

manual. 

I = Gerakan mengurut, mengatur, atau penyesuaian. Parameter ini 

berhubungan dengan aktivitas manual yang termasuk juga gerakan 

http://dc438.4shared.com/doc/diztEVbV/preview.html
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terkendali atau akhir dari waktu proses untuk mengatur objek yang 

sesuai dengan keinginan. 

 

Untuk mengetahui besarnya indeks yang diberikan pada bagian ini, dapat dilihat 

pada Gambar 2.18 

 

Gambar 2.18 Tabel Data Indeks untuk Urutan Gerakan Terkendali 

(Sumber: Niebel, “Methods, Standards, and Work Design”) 

 

c. Urutan Pemakaian Peralatan (The Tool Use Squence) 

Model ini dipakai bagi gerakan yang memakai bantuan alat seperti tang, 

kunci inggris, obeng dan lain-lain. 

Model urutan ini adalah: A B G / A B P / . . . / A B G / A 

Ruang kosong pada model di atas merupakan tempat untuk mengisi 

parameter-parameter berikut: 

C =  Cut (memotong). Parameter ini menggambarkan kegiatan memotong 

atau membuang bagian dari suatu objek dengan menggunakan bagian 

yang tajam dari perkakas tangan. 

http://dc438.4shared.com/doc/diztEVbV/preview.html
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S =  Surface Treat (Perlakuan pada permukaan, misalnya membuang 

material yang tidak dikehendaki dari permukaan objek). 

M = Measure (Mengukur). Parameter ini berhubungan dengan kegiatan 

untuk menentukan karakteristik fisik tertentu dari suatu objek dengan 

membandingkan dengan alat ukur standar. 

R = Record (mencatat). Parameter ini mencakup kegiatan manual dengan 

pensil, pena, kapur atau alat tulis lainnya dengan maksud mencatat 

informasi. 

T = Think (Berpikir). Parameter ini berhubungan dengan kegiatan mata 

dan aktivitas mental untuk mendapatkan informasi (membaca) atau 

memeriksa suatu objek. 

Untuk mengetahui besarnya indeks yang diberikan pada bagian ini, dapat dilihat 

pada Ganbar 2.19. 

 

Gambar 2.19 Tabel Data Indeks untuk Urutan Pemakaian Peralatan 

(Sumber: Niebel, “Methods, Standards, and Work Design”) 

http://dc438.4shared.com/doc/diztEVbV/preview.html
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2. Model Urutan Penanganan Peralatan 

Model ini terdiri dari 3 bagian: 

 

a. Pemindahan dengan Crane Manual (The Manual Crane Sequence) 

Model ini dipakai jika ada aktivitas pemindahan barang dengan 

menggunakan crane secara manual. 

Urutan aktivitas model ini adalah: A T K F V L V P T A, di mana: 

A = Jarak yang ditempuh operator. 

T = Memindahkan crane dalam keadaan kosong. 

K = Menyambung atau melepas sambungan. 

F = Pembebasan Objek. 

V = Gerakan vertikal, menaikan atau menurunkan objek. 

L = Gerakan dalam keadaan berbeban. 

P = Menempatkan objek pada lokasi tertentu. 

 

b. Pemindahan dengan Crane Listrik Diesel (The Powered Crane 

Sequence) 

Model ini berhubungan dengan perpindahan objek dengan bantuan crane  

listrik atau diesel. 

Urutan model ini adalah : A T K T P T A 

Di mana: 

A = Jarak yang ditempuh operator ke atau dari panel kendali crane. 

T = Perpindahan crane dengan atau tanpa beban. 

K = Menghubungkan dan melepaskan hubungan antara objek dengan 

crane. 
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P = Menempatkan objek pada lokasi tertentu. 

Pada model ini, setelah diberi nilai indeks, indeks tersebut dijumlahkan 

dan dikalikan dengan 100 untuk dikonversikan ke TMU. Ini juga berlaku 

untuk model pemindahan dengan truk. 

 

c. Pemindahan dengan Truk (The Truck Sequence) 

Model ini menitikberatkan pada pemindahan material secara horizontal 

dari satu lokasi ke lokasi yang lain dengan menggunakan peralatan yang 

beroda. Peralatan yang beroda dapat dibagi dua yakni truk yang 

dikendarai dan yang disorong. 

Model urutan ini adalah : A S T L T L T A, di mana: 

A = Jarak yang ditempuh operator ke atau dari truk. 

S = Aktivitas untuk menyiapkan truk siap bergerak ditambah aktivitas 

parkir setelah mengakhiri pemindahan bahan. 

T = Pergerakan Truk dengan atau tanpa beban. 

L = Pengabilan mateial pada lokasi awal atau penampatan material pada 

lokasi akhir dengan menggunakan fork atau alat pengangkut lainnya. 

 

Waktu yang diperoleh dari pengukuran memakai metode MOST adalah 

waktu normal. Untuk mencari waktu standar, waktu normal yang 

diperoleh diberi kelonggaran. Kelonggaran yang diberikan adalah untuk 

kebutuhan pribadi, menghilangkan kelelahan dan hambatan yang tidak 

terhindarkan. 
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d.   Kecepatan Pemakaian Metode MOST 

Pemakaian MOST  lebih cepat dari teknik-teknik pengukuran kerja yang lain 

karena bentuknya yang lebih sederhana. MOST  tidak memerlukan penguraian 

operasi kerja atas elemen kerja yang terperinci. MOST menggabungkan gerakan-

gerakan dasar yang sering terjadi dalam suatu rangkaian gerakan. Untuk 

menghitung waktu baku dengan cara MTM mungkin proses peletakkan benda 

kerja pada mesin bor membutuhkan identifikasi sebanyak 15 gerakan dasar yang 

terpisah yang diikuti oleh penentuan nilai-nilai waktu untuk tiap elemen sari 

tabel MTM. Dengan memakai MOST, analisa terhadap pekerjaan tersebut di atas 

hanya memerlukan identifikasi secara langsung dari tabel untuk membentuk 7 

sub kegiatan. Model pengurutan kerjanya sudah tersedia pada lembaran analisa 

dan penganalisaannya hanya tinggal mengisi dengan bilangan-bilangan indeks 

yang bersesuaian. 

Perbandingan antara kecepatan pemakaian MOST dengan teknik-teknik yang 

lain dapat dilihat pada Tabel 2.4. 

 

Tabel 2.4 Perbandingan MOST dengan Teknik Lain 

Teknik 

Pengukuran Kerja 

Jumlah TMU yang dihasilkan 

Seorang pengukur dalam 

Waktu 1 jam 

MTM-1 300 

MTM-2 1000 

MTM-3 3000 

MOST 12000 

 

(Sumber: VasPrabhu and Malcolm Baker, Industrial Engineering) 

Dalam tabel tersebut terlihat bahwa untuk 1 jam kerja pengukur akan 

menghasilkan waktu 300 TMU untuk MTM-1, 1000 TMU untuk MTM-2, 3000 
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TMU untuk MTM-3. Dengan memakai MOST, waktu 1 jam kerja pengukur 

tersebut akan menghasilkan waktu 12000 TMU. Dengan kata lain, pemakaian 

MOST adalah 40 kali lebih cepatdaripada MTM-3. 

Perlu diingt bahwa perbandingan di atas dilakukan berdasarkan kondisi 

laboratorium, mungkin dalam penerapan di pabrik akan menghasilkan TMU 

yang tidak sama dengan kondisi di atas. 

Sementara itu, suatu hal yang akan memberatkan dalam proses pengembangan 

waktu baku adalah jumlah kertas kerja yang dibutuhkan oleh sistem pengukuran 

waktu cukup banyak. Sedangkan metode MOST telah menunjukkan bahwa pada 

saat sistem hanya perlu sebanyak 5 lembar dokumentasi saja. Penghematan 

jumlah kertas kerja ini menyebabkan para pengukur bekerja lebih cepat lagi. 

Contoh perbandingan jumlah lembaran dokumentasi untuk 4 teknik pengukuran 

diperlihatkan pada Tabel 2.5. 

 

Tabel 2.5 Perbandingan Jumlah Lembaran Dokumentasi yang Diperlukan 

Teknik Pengukuran Kerja MTM-1 MTM-2 MTM-3 MOST 

Jumlah lembaran dokumentasi 

yang dipakai 
16 10 8 1 

Waktu operasi Pembentukan 

Waktu Baku (TMU) 
4402 4445 4950 4530 

 

(Sumber : Vas Prabhu and Malcolm Baker, Industrial Engineering) 

 

Sebagai tambahan berikut ini akan diuraikan mengenai hakekat daripada metode 

MOST. MOST terutama berkaitan dengan gerakan-gerakan yang membentuk 

suatu operasi. Waktu atau nilai-nilai indeks untuk tiap gerakan itu telah 

ditentukan/dihitung dan telah disiapkan sebagai kartu data bagi pengukur waktu. 

Pengukur waktu harus mengidentifikasikan pola-pola gerakan dan harus 
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memberikan indeks yang cocok kepada setiap parameter model urutan kerja. 

Oleh karena nilai-nilai indeks MOST menunjukkan waktu, maka hal ini akan 

dengan cepat menunjukkan panjang waktu kerja yang dibutuhkan. 

MOST  merupakan teknik yang sensitif dalam penentuan metode kerja. Dalam 

hal ini MOST  sensitif terhadap waktu yang diperlukan oleh metode-metode 

kerja yang berbeda-beda. Gambaran seperti ini sangat efektif dalam 

mengevaluasi metode kerja dalam hubungannya dengan waktu dan ongkos. 

Metode MOST merupakan metode yang lebih ekonomis dan tidak melelahkan. 

MOST  dibentuk dari nilai-nilai waktu atau interval waktu yang diperhitungkan 

secara statistik. Hal ini sangat bermanfaat dalam perhitungan waktu kerja yang 

dilaksanakan secara manual, karena kerja manual meliputi variasi dari suatu 

siklus ke siklus lainnya. Oleh karena diperhitungkan secara statistik, maka nilai-

nilai waktu dalam MOST  sesuai digunakan untuk pekerjaan yang bervariasi. 

 

Tabel 2.6 Kelebihan Metode MOST dengan Metode lain 

No 

Metode 

MOST (Maynard Operation Sequence 

Technique) 

Metode lain 

Work Factor (WF), Basic Motion Time 

(BMT), Motion Time Measurement 

(MTM) 

1 Lebih sederhana dikatakan sebagai 

perpindahan objek 

Dikembangkan berdasarkan studi gambar 

gerakan-gerakan dari suatu operasi kerja 

2 Pola pengulangan lebih konsisten Pola pengulangan kurang konsisten 

3 Sudah menggunakan kegiatan dasar 

(kumpulan dari gerakan dasar) 

Masih menggunakan gerakan dasar 

4 Sudah dilakukan pemisahan model 

urutan kegiatan dalam metode ini 

Masih berdasarkan gerakan dan kondisi 

kerja masing-masing yang ada 

5 Lebih cepat menghasilkan jumlah TMU 

(Time Measurement Unit) 

40 kali lebih lambat dalam menghasilkan 

jumlah TMU (Time Measurement Unit) 

6 Pada saat sistem hanya perlu sebanyak 5 

lembar dokumentasi saja 

Jumlah kertas kerja yang dibutuhkan oleh 

sistem ini cukup banyak 

7 Lebih ekonomis dan tidak melelahkan Kurang Ekonomis 

8 Waktu yang didapat adalah waktu 

normal 

Masih menggunakan Rating Factor untuk 

mendapatkan waktu normalnya 
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H. Perhitungan Waktu Standar 

 

Waktu standar didefinisaikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh seorang 

pekerja normal untuk menyelesaikan suatu siklus pekerjaan pada waktu tertentu, 

pada tempat tertentu, dan dengan metode kerja tertentu. Waktu standar suatu 

pekerjaan dapat ditentukan dengan jalan mengukur waktu terpilih dan kemudian 

memasukkan faktor rating  menjadi waktu normal. Hasilnya kemudian dikalikan 

dengan kelonggaran waktu. Waktu terpilih diperoleh dari rata-rata data 

pengamatan yang telah seragam dan sesuai dengan tingkat kepercayaan dan 

tingkat ketelitian yang ditetapkan. 

Tapi pada penggunaan metode MOST dalam mengatur waktu standar, terdapat 

sedikit perbedaan dengan metode lainnya. Perbedaannya adalah waktu yang 

didapat dari metode MOST adalah waktu normal, sehingga tidak perlu 

menggunakan rating factor. Untuk mendapatkan waktu bakunya hanya dengan 

menambahkan allowance terhadap waktu normal yang telah didapat. 

 

 Kelonggaran (Allowance) 

Dalam menentukan waktu baku diperlukan suatu kelonggaran yang dikenal 

sebagai allowance. Kelonggaran ada tiga bagian, yaitu: 

1. Personal Allowance 

Yaitu kelonggaran yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

pribadi-pribadi seorang pekerja, seperti ke WC, ibadah, dan hal-hal pribadi 

lainnya. 
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2. Delay Allowance 

Yaitu waktu yang diberikan kepada pekerja (operator) sebagai akibat dari 

keadaan yang tidak terduga-duga. 

3. Fatique Allowance 

Yaitu kelonggaran yang diberikan untuk memperpanjang datangnya  

fatique . kelonggaran untuk menghilangkan rasa lelah terdiri dari dua 

bagian, yaitu kelonggaran tetap dan kelonggaran variabel. Kelonggaran 

tetap dianggap cukup untuk menghilangkan rasa lelah pekerja yang 

melakukan pekerjaannnya dalam keadaan normal. Hal ini berarti tangan, 

kaki, serta pancaindera digunakan secara normal. 

Tambahan kelonggaran variabel hanya digunakan jika keadaan kerja untuk 

elemen kerja yang bersangkutan adalah berat. Besarnya daktor 

kelonggaran yang dibutuhkan untuk keperluan pribadi dan faktor-faktor 

lingkungan lainnya yang dianggap berpengaruh tertera pada lampiran. 

Beberapa contoh yang termasuk hambatan yang tidak terhindarkan adalah: 

1. Menerima atau meminta petunjuk kepada petugas 

2. Melakukan penyesuaian-penyesuaian mesin 

3. Memperbaiki kemacetan-kemacetan singkat seperti mengganti alat-alat 

yang rusak 

4. Mengambi alat atau bahan dari gudang 

5. Mesin berhenti karena matinya aliran listrik 

 

Rekomendasi allowance dari Organisasi Buruh Dunia (ILO) dapat dilhat pada 

Gambar 2.20. di bawah ini. 
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Gambar 2.20 Tabel rekomendasi allowance dari Organisasi Buruh Dunia (ILO) 

 


