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RINGKASAN  

 
KSU Bromo-Semeru (KSU Brosem) merupakan salah satu unit usaha yang 

memproduksi sari apel setiap hari dengan jumlah 100-150 karton/hari. Salah satu 
permasalahan yang dihadapi KSU Brosem adalah sering terjadi kerusakan pada 
kemasan sari apel 120 ml. Berdasarkan data pada bulan Oktober 2008, terdapat 588 
cup (0,65%) produk sari apel cacat yang 492 cup diantaranya atau 84% cacat karena 
kemasan yang bocor dari total produksi sebanyak 91.040 cup. Kerusakan pada 
kemasan sari apel dapat disebabkan karena tidak adanya prosedur baku yang tertulis 
(tidak adanya dokumentasi Prosedur Operasi Standar proses pengemasan Sari Apel), 
sehingga kelalaian operator dalam bekerja terutama saat menggunakan mesin sealer 
rawan terjadi. Pada penyusunan Prosedur Operasi Standar Pengemasan, diperlukan 
standarisasi sistem kerja secara keseluruhan pada stasiun kerja pengemasan yang 
meliputi lay out stasiun kerja pengemasan, metode kerja dan waktu baku yang 
diperlukan untuk menyelesaikan pengemasan. Dengan menerapkan Prosedur Operasi 
Standar, diharapkan dapat meminimalisasi adanya kesalahan yang terjadi dalam 
proses pengemasan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan Prosedur Operasi Standar 
pengemasan Sari Apel Brosem. Penelitian dilaksanakan di KSU Brosem yang 
berlokasi di Jl. Bromo I/24 Batu pada bulan Februari-Maret 2009. Tahapan dari 
penelitian ini adalah survey pendahuluan, perumusan masalah dan penetapan tujuan, 
studi literatur, identifikasi kebutuhan data dan informasi, analisis data, dan penarikan 
kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati metode kerja sekarang 
yang meliputi lay out, elemen gerakan kerja, peta kerja dan waktu baku pada stasiun 
kerja pengemasan yang akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Prosedur 
Operasi Standar (SOP) Pengemasan Sari Apel Brosem. 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sistem kerja yang diterapkan 
telah memenuhi standar yang ditetapkan KSU Brosem, sehingga dapat digunakan 
sebagai dasar penyusunan dokumen Prosedur Operasi Standar pada pengemasan Sari 
Apel. Dokumen Prosedur Operasi Standar yang disusun dilengkapi dengan Instruksi 
Kerja untuk memudahkan tenaga kerja memahami dan melaksanakan Prosedur 
Operasi Standar Pengemasan Sari Apel. Prosedur Operasi Standar bagian 
Pengemasan terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan pengemasan, tahap 
pengemasan primer, dan tahap pengemasan sekunder. Pada tahap persiapan 
pengemasan dilakukan penyiapan peralatan dan bahan yang akan digunakan serta 
memastikan semua peralatan dapat digunakan sesuai fungsinya. Tahap pengemasan 
primer dimulai dari proses pengisian sari apel ke dalam kemasan cup hingga 
peletakkan produk sari apel ke dalam bak penampung. Sedangkan untuk tahap 
pengemasan sekunder diawali dengan mengambil produk sari apel dari bak 
penampung hingga memasukkan produk sari apel yang sudah dilengkapi dengan 
tanggal kadaluarsa ke dalam kardus.  
Kata Kunci  : Sari Apel, KSU Brosem, Prosedur Operasi Standar (SOP). 
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SUMMARY 
 

KSU Brosem was one of business units with the capability to produce 
apple essence at daily rate of 100/150 cardboards. A problem still to be dealt 
with relates to the damage of 120 ml sari apel package. Considering the data 
of October of 2008, 588 cups (0.65 %) of sari apel product become deformed 
and of these numbers, 492 deformed cups or 84 % remain due to the leaked 
package in total production line, counting to 91,040 cups. The damaged sari 
apel package seems evident in the absence of explicit standard procedure (the 
absence of Standard Operation Procedure Document for Sari apel Packaging). 
Operator carelessness at work appears obvious in using sealer machine. 
Taking account the composition of Standard Operation Procedure of 
Packaging, comprehensive standardized work system comes into 
consideration especially at packaging work station concerning within the 
layout, work method and standard timing required to accomplish the 
packaging. The application of Standard Operation Procedure expects the 
minimization of error in the packaging.  

Research aims at understanding the Standard Operation Procedure of 
Brosem Sari apel Packaging. KSU Brosem located in Jalan Bromo I/24 has 
been the place of research conducted from February to March of 2009. Some 
stages may also be involved such as premilinary survey, problem and 
objective determination, literature study, the identification of data and 
information demand, data analysis, and conclusion remark. Data collection 
considers the observation of currently work method, in relative with layout, 
work movement element, work map, and standard timing at packaging work 
station. These must be regarded as the base to compose Standard Operation 
Procedure (SOP) of Brosem Sari apel Packaging. 

Based on observation, the result shows that work system had been meet to 
qualify which is applied on KSU Brosem. The arrangement of Standard Operational 
Procedure had completed with work instruction to make the employees done and 
understood their work easily. Standard Operation Procedure of Packaging 
includes three stages, i.e. packaging preparation, primary packaging, and 
secondary packaging. Packaging preparation concerns with the preparation of 
equipment and material to be used and the assurance of all equipments based 
on their function. Primary packaging starts from the process to fill in sari 
apel into cup package throughout the arrangement of sari apel product into 
the container batch. Secondary packaging stage begins from the removal of 
sari apel product from container batch and the placement of due date labeled 
product into cardboard. 
Keywords: Sari apel, Packaging, Procedure Operation Standard (SOP). 
 



 

    

 
 
 

I. PENDAHULUAN 
 

1. 1. Latar Belakang 

Sari apel merupakan salah satu produk agroindustri yang menjadi andalan 

Kota Batu karena rasanya yang enak dan segar serta kaya akan manfaat yang berguna 

bagi tubuh. Selain itu, sari apel juga banyak diproduksi oleh industri-industri di Batu 

sehingga sangat mudah untuk mendapatkan produk tersebut.  

KSU Bromo-Semeru (KSU Brosem) merupakan salah satu unit usaha yang 

memproduksi berbagai macam produk olahan apel, diantaranya adalah aneka keripik, 

jenang dan sari apel. Dari sekian banyak hasil olahan tersebut, sari apel merupakan 

produk yang paling diminati, sehingga proses produksinya dilakukan setiap hari 

dengan jumlah 100-150 karton/hari. Sari apel Brosem dikemas dengan 3 macam 

ukuran, yaitu kemasan cup 120 ml dan 200 ml serta kemasan botol 310 ml. Sebagian 

besar proses produksi sari apel dilakukan secara manual termasuk pada proses 

pengemasan yang dilakukan oleh tenaga kerja. 

Salah satu permasalahan yang dihadapi KSU Brosem adalah sering terjadi 

kerusakan pada kemasan sari apel 120 ml. Berdasarkan data pada bulan Oktober 

2008, terdapat 588 cup (0,65%) produk sari apel cacat yang 492 cup diantaranya atau 

84% cacat karena kemasan yang bocor dari total produksi sebanyak 91.040 cup. 

Kerusakan pada kemasan sari apel dapat disebabkan karena tidak adanya prosedur 

baku yang tertulis, sehingga kelalaian operator dalam bekerja terutama saat 

menggunakan mesin sealer rawan terjadi. Hal ini diakibatkan karena tidak adanya 

dokumentasi Prosedur Operasi Standar proses pengemasan Sari Apel Brosem.  



 

    

 

 

Dokumen Prosedur Operasi Standar berisi prosedur operasi atau proses seluruh 

aktivitas dari proses tersebut harus mengikuti standar operasi yang telah ditetapkan. 

Prosedur Operasi Standar disusun untuk menyelesaikan pekerjaan secara aman, tanpa 

akibat yang merugikan bagi lingkungan, memaksimalkan syarat-syarat operasi dan 

hasil produksi.  

Pada penyusunan Prosedur Operasi Standar Pengemasan, diperlukan 

standarisasi sistem kerja secara keseluruhan pada stasiun kerja pengemasan yang 

meliputi lay out stasiun kerja pengemasan, metode kerja yang digunakan dan waktu 

baku yang diperlukan untuk menyelesaikan pengemasan. Dengan menerapkan 

Prosedur Operasi Standar, diharapkan dapat meminimalisasi adanya kesalahan yang 

terjadi dalam proses pengemasan yang mungkin membahayakan pekerja maupun 

konsumen sehingga keamanan dan kesehatan lingkungan kerja terjamin. Tujuan lain 

dari penulisan Prosedur Operasi Standar adalah untuk meyakinkan bahwa operasi 

dilakukan secara konsisten untuk jaminan kualitas, proses dan produk. 

Pembuatan Prosedur Operasi Standar pengemasan Sari Apel Brosem 

merupakan aktivitas yang berguna untuk menetapkan suatu standar baku proses 

pengemasan Sari Apel Brosem. Untuk meminimalisasi terjadinya kesalahan cara 

kerja operator dan kerusakan produk akhir Sari Apel, maka dibutuhkan Prosedur 

Operasi Standar pada proses pengemasan yang terdokumentasi dengan baik sehingga 

dapat menghasilkan produk Sari Apel unggulan yang terstandarisasi dan mampu 

bersaing di pasaran. 



 

    

 

 

1. 2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan pada KSU Brosem 

adalah belum terdokumentasinya Prosedur Operasi Standar pada proses pengemasan 

Sari Apel di KSU Brosem. 

 

1. 3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendapatkan metode kerja standar pada pengemasan Sari Apel Brosem 

2. Mendapatkan Prosedur Operasi Standar pengemasan Sari Apel Brosem. 

 

1. 4. Manfaat Penelitian 

Penulisan ini bermanfaat antara lain sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis 

Sebagai sarana pengembangan wawasan keilmuan dan sebagai sarana 

penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah. 

2. Bagi KSU Brosem 

Penelitian ini diharapkan menghasilkan Prosedur Operasi Standar (SOP) yang 

dapat digunakan oleh KSU Brosem sebagai acuan dalam melakukan proses 

pengemasannya dimana setiap proses pengemasan Sari Apel harus mengikuti 

standar yang ditetapkan. 

 



 

    

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2. 1. Sari Apel 

Selain dapat dipasarkan dalam bentuk segar, apel cukup potensial untuk 

diolah lebih lanjut untuk meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi produk seperti 

sari buah (Rahadi, 1999). Sari buah apel merupakan hasil perasan buah apel yang 

dicampur dengan bahan tambahan makanan lain sehingga dihasilkan sari buah yang 

dikemas, yang umumnya dalam kemasan gelas cup (Widaningrum dan Winarti, 

2007). 

Pembuatan sari buah dari tiap-tiap jenis buah meskipun ada sedikit perbedaan, 

tetapi prinsipnya sama. Bahan tambahan yang digunakan pada sari buah antara lain 

gula, asam sitrat dan asam askorbat atau vitamin C (Anonymous, 2008). komposisi 

kimia sari buah apel dalam 100 gram sari buah apel dapat dilihat pada Tabel 1.  

Tabel 1. Komposisi Kimia Sari Buah Apel dalam 100 gram Sari Buah Apel 

Komposisi Kimia Jumlah 
Air (%) 

Protein (%) 
Lemak (%) 

Karbohidrat (%) 
Mineral (mg) 

Vitamin A (IU) 
Vitamin B1 (mg) 
Vitamin B2 (mg) 
Vitamin C (mg) 

84,40 
0,20 
0,60 
14,50 
187,30 
90,00 
0,03 
0,02 
4,00 

Sumber : Anonymous, 2008 



 

    

 

 

Menurut Rahadi (1999) proses pembuatan sari buah apel adalah mulanya 

dihancurkan kemudian dipres, disaring, dijernihkan, dipanaskan, dibotolkan, 

disterilisasi secara komersial agar sari buah aman dari mikroorganisme. Proses 

pembuatan sari buah apel dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Proses Pembuatan Sari Buah Apel 

 



 

    

 

 

2. 2. Pengemasan 

 Pengemasan disebut juga pembungkusan, pewadahan atau pengepakan, dan 

merupakan salah satu cara pengawetan bahan hasil pertanian, karena pengemasan 

dapat memperpanjang umur simpan bahan. Pengemasan adalah wadah atau 

pembungkus yang dapat membantu mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-

kerusakan pada bahan yang dikemas/dibungkusnya (Julianti dan Nurminah, 2006).  

 Menurut Julianti dan Nurminah (2006), kemasan plastik pada produk pangan 

merupakan pilihan yang paling tepat, karena dapat memenuhi semua tuntutan 

konsumen seperti biaya murah, mutu yang seragam, segar, dan lebih konsisten. Jenis-

jenis film plastik yang ada di pasaran sangat beragam, sehingga perlu pengetahuan 

yang baik untuk dapat menentukan jenis kemasan plastik yang tepat untuk 

pengemasan produk pangan. Kesalahan dalam memilih jenis kemasan yang tepat, 

dapat menyebabkan rusaknya bahan pangan yang dikemas. Untuk minuman yang 

tidak berkarbonasi maka dipilih kemasan berbentuk botol yang mengalami proses 

ekstrusi yaitu Lamicon yang berasal dari PE dan lamipet (bahan yang mengandung 

95% polivinil asetat saponifiliasi). 

  Fungsi pengemasan bahan pangan menurut Julianti dan Nurminah (2006) 

adalah mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga ke konsumen, 

melindungi dan mengawetkan produk, sebagai identitas produk, meningkatkan 

efisiensi, melindungi pengaruh buruk dari luar, menambah daya tarik calon pembeli, 

sarana informasi dan iklan serta untuk memberi kenyamanan bagi pemakai.  

 



 

    

 

 

2. 3. Metode Kerja 

Analisa metode kerja dimaksudkan untuk merancang suatu metode yang 

efisien dan ekonomis dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan sosial dan 

psikologis pekerja (Schroeder, 1997). Tujuan dari perbaikan metode kerja menurut 

Gaither (1993) adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi dari suatu operasi, 

mengurangi biaya operasi, serta memperbaiki kualitas produk yang dihasilkan. 

2. 3. 1. Studi Gerakan 

Studi gerakan adalah ilmu dasar untuk menganalisis beberapa gerakan bagian 

badan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan. Tujuannya untuk meminimalkan 

gerakan yang tidak efektif sehingga diperoleh penghematan dalam waktu kerja 

(Madyana, 1996). Menurut Wignjosoebroto (2003), di dalam usaha mengembangkan 

metode kerja dan gerakan kerja ekonomis maka beberapa hal yang harus 

dilaksanakan antara lain adalah: 

- Hilangkan gerakan-gerakan kerja yang tidak perlu dan memboroskan tenaga. 

- Kombinasikan beberapa aktivitas yang dapat dikerjakan bersamaan. 

- Kurangi kelelahan dengan memberi cukup waktu istirahat/waktu longgar. 

- Perbaiki pengaturan tempat kerja dan desain fasilitas/peralatan kerja yang ada. 

Menurut Niebel (1993), dalam menganalisa gerakan kerja seringkali dijumpai 

kesulitan menentukan batas-batas suatu elemen Therbligh dengan elemen Therbligh 

lainnya serta kesulitan mengamati gerakan kerja secara visual karena waktu gerakan 

kerja yang terlalu singkat.  

 



 

    

 

 

2. 3. 2. Peta Kerja 

Peta kerja merupakan alat komunikasi yang sistematis dan logis guna 

menganalisa proses kerja tahap awal sampai akhir, mendapatkan informasi-informasi 

yang diperlukan untuk memperbaiki metode kerja, menganalisa suatu operasi kerja 

dengan tujuan mempermudah atau menyederhanakan proses kerja yang ada serta 

untuk menetapkan urutan proses yang seharusnya dilaksanakan dan menetapkan 

lokasi, mesin, serta personil yang diperlukan untuk masing-masing langkah 

pengerjaan tersebut (Wignjosoebroto, 2003).  

2. 3. 2. 1. Peta Tangan Kanan Dan Tangan Kiri 

Peta tangan kanan dan tangan kiri, dalam hal ini dikenal sebagai peta operator 

adalah peta kerja setempat yang bermanfaat untuk menganalisa gerakan tangan 

manusia didalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat manual. Pembuatan 

peta ini baru bermanfaat apabila gerakan yang dianalisa tersebut terjadi berulang-

ulang (repetitive) dan dilakukan secara manual (Wignjosoebroto, 2003). 

2. 3. 3. Ekonomi gerakan 

Prinsip ekonomi gerakan bisa dipergunakan untuk menganalisis gerakan-

gerakan kerja setempat yang terjadi dalam stasiun kerja dan bisa juga untuk kegiatan-

kegiatan kerja yang berlangsung secara menyeluruh dari stasiun kerja ke stasiun kerja 

yang lainnya (Wignjosoebroto, 2003). Prinsip ekonomi gerakan menurut Mundel 

dalam Turner (2000) antara lain eliminasi, kombinasi, pengaturan kembali dan 

penyederhanaan (simplifikasi). 

 



 

    

 

 

2. 4. Pengukuran Kerja 

2. 4. 1. Definisi Pengukuran Kerja 

Pengukuran kerja atau work measurement menurut Wignjosoebroto (2003), 

merupakan metode penetapan keseimbangan antara kegiatan manusia yang 

dikontribusikan dengan unit output yang dihasilkan. Pengukuran kerja ini akan 

berhubungan dengan usaha-usaha untuk menetapkan waktu baku yang dibutuhkan 

guna menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan pengukuran kerja yaitu untuk 

mengevaluasi prestasi pekerja, merencanakan kebutuhan tenaga kerja, menentukan 

harga atau biaya satuan produk, membandingkan metode kerja, mempermudah 

penjadwalan operasi, dan membentuk insentif upah (Schroeder, 1997). 

Teknik pengukuran kerja adalah tentang pengukuran waktu, tenaga, serta 

akibat psikologis dan sosiologis yang ditimbulkan oleh pekerjaan tersebut (Madyana, 

1996). Secara garis besar, teknik pengukuran waktu kerja dapat dibagi ke dalam 2 

bagian, yaitu (Wignjosoebroto, 2003): 

1. Pengukuran waktu secara langsung, yaitu pengukuran yang dilakukan secara 

langsung pada pekerjaan yang sedang dikerjakan atau pada sampel-sampel 

yang mewakili. Cara pengukuran secara langsung dibagi menjadi 2, yaitu: 

pengukuran dengan jam henti dan sampling kerja (Madyana, 1996) 

2. Pengukuran kerja secara tidak langsung melakukan perhitungan waktu kerja 

tanpa si pengamat harus di tempat pekerjaan yang diukur. Cara ini dibagi 

menjadi 2, yaitu aktivitas data waktu baku (standard data) dan data waktu 

gerakan (predetermined time system) (Madyana, 1996). 



 

    

 

 

2. 4. 2. Studi Waktu 

Studi waktu meliputi teknik penetapan standar waktu dari suatu pekerjaan 

yaitu dasar dalam pengukuran elemen-elemen kerja dengan menggunakan faktor 

kelonggaran yang harus diperhitungkan (Niebel, 1993). Tahap-tahap studi waktu 

adalah (Render dan Heizer, 2001): 

1. Mendefinisikan tugas yang akan dijadikan obyek studi (setelah dilakukan 

analisis metode). 

2. Memilah tugas-tugas itu menjadi elemen-elemen dasar (bagian dari tugas 

yang sering memakan waktu hanya beberapa detik saja). 

3. Menentukan berapa kali tugas akan diukur (jumlah siklus atau sampel yang 

dibutuhkan). 

4. Menentukan waktu dan mencatat waktu pelaksanaan elemen dasar tugas itu 

dan menetapkan peringkat bagi kinerja pelaksanaan itu. 

5. Menghitung waktu aktual siklus rata-rata. 

6. Menghitung waktu normal untuk setiap elemen. 

7. Menjumlahkan waktu normal untuk setiap elemen. 

8. Menghitung waktu baku. 

2. 4. 3. Pengukuran Waktu Kerja Dengan Jam Henti (Stopwatch Time Study) 

Sesuai dengan namanya, maka pengukuran waktu ini menggunakan jam henti 

(stopwatch) sebagai alat utamanya. Metode ini adalah salah satu teknik yang paling 

sering digunakan sebagai dasar pengukuran kerja secara kuantitatif dan sangat baik  

 



 

    

 

 

untuk diaplikasikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung singkat dan 

berulang-ulang (repetitive) (Herjanto, 1999). 

Menurut Wignjosoebroto (2003), ada beberapa kriteria yang merupakan syarat 

dalam melakukan pengukuran kerja dengan jam henti, yaitu: 

1. Pekerjaan tersebut harus dilaksanakan secara repetitive atau berulang-ulang 

dan seragam. 

2. Macam pekerjaan harus homogen. 

3. Hasil kerja (output) harus dapat dihitung secara nyata (kuantitatif), baik secara 

keseluruhan ataupun untuk tiap-tiap elemen kerja. 

4. Pekerjaan tersebut cukup banyak dilaksanakan dan teratur sifatnya sehingga 

akan memadai untuk diukur dan dihitung waktu bakunya. 

Secara garis besar, langkah-langkah sebelum pengukuran waktu kerja dengan 

jam henti adalah sebagai berikut (Wignjosoebroto, 2003): 

a. Menetapkan tujuan pengukuran 

Hasil pengukuran digunakan untuk apa dan berapa tingkat ketelitian, tingkat 

keyakinan yang diinginkan dari hasil pengukuran  

b. Melakukan penelitian pendahuluan 

Sebelum pengukuran dilakukan, perlu diteliti dan diperhatikan apakah 

lingkungan tempat pengukuran dilakukan dalam kondisi baik dan normal  

 

 

 



 

    

 

 

c. Memilih operator 

Operator harus memenuhi persyaratan tertentu, yaitu berkemampuan rata-rata 

(normal) dan dapat diajak bekerja sama sehingga pengukuran berjalan dengan 

baik  

d.   Melatih operator 

Operator dilatih terlebih dahulu agar terbiasa dengan cara kerja yang telah 

ditetapkan (yang telah dibakukan) 

e.   Menguraikan pekerjaan atas elemen-elemen kerja 

Alasan yang menyebabkan pentingnya dilakukan penguraian pekerjaan atas 

elemen-elemennya adalah memperjelas catatan tentang cara kerja yang 

dibakukan, memungkinkan operator melakukan penyesuaian bagi tiap elemen, 

memudahkan mengamati terjadinya elemen-elemen yang tidak baku yang 

mungkin dilakukan pekerja serta memungkinkan dikembangkannya data 

waktu baku standar di tempat kerja yang bersangkutan  

f.   Menyiapkan alat-alat pengukuran 

Peralatan yang dibutuhkan antara lain jam henti (stopwatch), lembar 

pengamatan, alat tulis, papan pengmatan, alat penghitung dan sebagainya 

(Wignjosoebroto, 2003) 

Metode pembacaan jam henti ada beberapa macam yaitu (Niebel, 1993): 

a. Continuous Timing, dimana pembacaan dilakukan pada akhir tiap elemen 

kerja tanpa mematikan jam henti. Waktu dari tiap elemen diperoleh dari 

selisih pembacaan pada suatu elemen dengan elemen lainnya  



 

    

 

 

b. Repetitive Timing, dimana waktu masing-masing dapat langsung diketahui 

karena jam henti dimatikan dan dikembalikan ke angka nol setiap pembacaan 

waktu satu elemen selesai 

c. Accumulative Timing, yang memungkinkan pembacaan langsung tiap elemen 

karena menggunakan dua jam henti yang dihubungkan secara mekanis 

sehingga bila jam henti satu dihidupkan maka jam henti kedua akan berhenti 

dan kembali ke angka nol secara otomatis 

2. 4. 4. Faktor Penyesuaian Dan Kelonggaran 

  Faktor penyesuaian merupakan bagian terpenting dari pengukuran kerja 

untuk mampu menilai suatu pekerjaan secara akurat. Tingkat penyesuaian 

dilaksanakan sebagai standar (Buffa, 1996). Prinsip dari faktor penyesuaian adalah 

menyesuaikan waktu aktual operator yang diperoleh untuk setiap penyelesaian 

pekerjaan dengan waktu yang dibutuhkan operator normal dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang sama (Niebel, 1993).  

Waktu normal untuk suatu elemen operasi kerja adalah semata-mata 

menunjukkan bahwa seorang operator yang berkualifikasi baik akan bekerja 

menyelesaikan pekerjaan pada kecepatan kerja yang normal. Walaupun demikian, 

pada prakteknya dapat dilihat bahwa tidaklah bisa diharapkan operator tersebut akan 

mampu bekerja secara terus menerus sepanjang hari, melainkan operator akan sering 

menghentikan kerja dan membutuhkan waktu-waktu khusus untuk keperluan seperti 

kebutuhan individu, istirahat melepas lelah, dan alasan-alasan lain yang di luar 

kontrolnya (Wignjosoebroto, 2003). 



 

    

 

 

Kelonggaran merupakan koreksi yang utama untuk mengukur waktu yang 

aktual, melibatkan penundaan dalam pelaksanaan kerja yang tidak dapat dihindari 

untuk pekerja atau yang secara tidak teratur namun terjadi secara rutin, termasuk 

didalamnya penundaan karena menunggu akibat kekurangan bahan, instruksi khusus, 

perbaikan mesin, masalah kualitas serta yang termasuk dalam kebutuhan pribadi 

(Schemenner, 1993). 

2. 4. 5. Waktu baku 

Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan seorang pekerja normal pada 

tingkat kegiatan normal untuk memperoleh satu unit produk, termasuk waktu istirahat 

(Madyana, 1996). Sedangkan menurut Herjanto (1999), waktu baku adalah waktu 

yang diperlukan oleh seorang pekerja terlatih untuk menyelesaikan suatu tugas 

tertentu, bekerja pada tingkat kecepatan  normal, serta menggunakan metode, mesin 

dan peralatan, material dan pengaturan tempat kerja tertentu. 

Penentuan waktu standar akan mempunyai peranan yang cukup penting 

didalam pelaksanaan proses produksi dari suatu perusahaan. Penentuan waktu standar 

yang tepat dan jelas akan dapat membantu tercapainya tingkat produktivitas yang 

tinggi. Di dalam penyelesaian suatu pekerjaan terhadap produk diwujudkan dalam 

waktu yang dibutuhkan dalam satuan unit. Dengan demikian, penentuan kapan suatu 

pekerjaan harus dimulai dan kapan suatu pekerjaan harus selesai diwujudkan dalam 

waktu yang relatif pendek, misalnya jam, menit, maupun detik dan waktu yang relatif 

panjang, misalnya hari, bulan maupun tahun tergantung pada waktu yang dibutuhkan  

 



 

    

 

 

dalam penyelesaian proses pengerjaan dalam sistem produksi (Hamni dan Tomi, 

2008). 

 

2. 5. Prosedur Operasi Standar (SOP)  

 Prosedur Operasi Standar (SOP) adalah dokumen atau tulisan berisi petunjuk 

aktivitas yang harus dilakukan seseorang atau organisasi pada situasi tertentu 

(khususnya yang berkaitan dengan bahaya) yang digambarkan secara jelas (Portillo, 

2004). Pada umumnya SOP mendorong seseorang untuk berpikir melalui prosedur 

secara bertahap dan untuk standarisasi bahan dan metode. Latihan menulis SOP 

adalah penting dan SOP sendiri merupakan alat pelatihan yang berguna dan sebagai 

pengingat karyawan untuk prosedur yang benar (Mispagel, 2002). 

 Keuntungan adanya Prosedur Operasi Standar (SOP) yang baik akan menjadi 

pedoman bagi pelaksana, menjadi alat komunikasi antara pelaksana dan pengawas, 

dan menjadikan pekerjaan diselesaikan secara konsisten. Para pekerja akan lebih 

memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa yg harus dicapai dalam setiap 

pekerjaan. Prosedur Operasi Standar (SOP) juga dapat dipergunakan sebagai salah 

satu alat training dan bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja karyawan 

(Anonymous, 2009). 

Tujuan penyusunan Prosedur Operasi Standar yaitu untuk mendokumentasi 

seluruh kegiatan operasional yang ada dalam suatu perusahaan, sehingga hasil dari 

proses produksi tersebut dapat disesuaikan dengan standar mengenai produk yang ada 

(Anonymous, 2009). Sebuah SOP ditulis berupa satuan instruksi yang harus diikuti  



 

    

 

 

oleh seseorang untuk menyelesaikan pekerjaan secara aman, tanpa akibat yang buruk 

bagi kesehatan seseorang atau pimpinan, dan dalam memaksimalkan operasi dan 

persyaratan produksi (Friedman, 2006) 

Tahap-tahap penyusunan SOP adalah (Anonymous, 1999):  

1. Merumuskan tujuan SOP 

• Menentukan judul 

2. Menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan SOP: 

• Menerjemahkan policy/ kebijakan/ ketentuan-ketentuan/ peraturan-

peraturan kebijakan, berguna untuk : 

a. Terjaminnya suatu kegiatan 

b. Membuat standar kinerja 

c. Menyelesaikan suatu konflik dalam tim kerja 

3. Membuat aliran proses 

• Bentuk bagan-bagan yang menggambarkan proses atau urutan 

jalannya suatu produk/ tata cara yang mencatat segala peristiwa; 

a. Memberi gambaran lengkap tentang apa yang dilaksanakan 

b. Membantu setiap pelaksanaan untuk memahami peran dan 

fungsinya dengan pihak lain 

• Syarat suatu bagan harus dibuat atas dasar pengamatan langsung, tidak 

boleh dibuat atas dasar apa yang diingat serta disusun dalam “flow of 

work”   

 



 

    

 

 

Teknik membuat pertanyaan-pertanyaan dasar : 

a. Tujuan : Apa sebenarnya yang dikerjakan dan mengapa? 

b. Tempat : Dimana saja dilakukan dan mengapa? 

c. Urutan : Kapan dilakukan dan mengapa waktu itu? 

d. Petugas : Siapa yang melakukan dan mengapa oleh dia? 

e. Cara : Metode apa yang dipakai dan mengapa dengan cara itu? 

4. Menyusun prosedur atau pelaksanaan kegiatan; prosedur atau pelaksanaan 

disusun berdasarkan atas hasil pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas (flow 

of work) yang menggambarkan suatu unit kegiatan yang terjadi sehingga 

tercapai kepuasan kerja dan tercapainya tujuan. 

  

2. 6. Hasil Penelitian Sebelumnya 

 Penelitian mengenai perbaikan metode kerja pada bagian pegemasan 

dilakukan oleh Setyaningrum tahun 2006. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh proses 

pengemasan yang masih dilakukan secara manual dengan menggunakan plastik dan 

diikat dengan karet. Perbaikan metode pengemasan dapat dilakukan dengan 

merancang ulang metode kerja bagian pengemasan yang meliputi perbaikan tata 

letak, elemen gerakan dan waktu siklus. Berdasarkan hasil uji hipotesis, waktu siklus 

metode kerja sekarang 12,47 detik (pengemasan dengan diikat karet) tidak berbeda 

nyata dengan metode kerja usulan alternatif 1 (12,56 detik), sedangkan waktu siklus 

metode kerja sekarang berbeda nyata dengan usulan alternatif 2 (13,33 detik). 

 



 

    

 

 

Berdasarkan hasil penelitian Kusumaningdyah (2005), perbaikan metode kerja 

dilakukan dengan analisis gerakan kerja yang dilakukan terhadap gerakan pekerja 

dengan menggunakan peta tangan kanan dan tangan kiri. Kusumaningdyah (2005) 

membagi gerakan kerja pada proses pengemasan tape menjadi 5 bagian kerja yang 

pada setiap bagian kerja  terdapat elemen-elemen kerja. Setelah dilakukan analisis 

gerakan kerja, perbaikan metode kerja perlu dilakukan pada bagian kerja 2 dengan 

merubah tata letak tempat singkong yang diberi ragi dan tata letak timbangan. 

Sedangkan pada bagian kerja 4 dilakukan dengan cara merubah posisi operator, 

mengganti gerakan operator yang meletakkan besek yang sudah diikat. Dengan 

perbaikan tersebut, didapatkan metode kerja baru yang sesuai pada proses 

pengemasan. Adanya penurunan pada waktu siklus dan waktu baku mengakibatkan 

peningkatan efisiensi kerja yang meningkat sebesar 18,50% dari 66,70% menjadi 

85,20%.  

Penelitian mengenai tata letak fasilitas yang ditulis oleh Hendrarto, Kastaman 

dan Pujianto tahun 2008 menyatakan bahwa tata letak suatu pabrik yang terencana 

dengan baik akan menentukan efisiensi dan menjaga kelangsungan hidup ataupun 

kesuksesan dalam kerja. Penelitian tersebut menghasilkan modifikasi tata letak yang 

lebih baik dari tata letak awal yang sudah ada. Tata letak hasil modifikasi belum 

diaplikasikan tetapi efektif dan efisiennya hasil modifikasi tata letak dapat terlihat 

jika dibandingkan antara tata letak awal dan tata letak modifikasi yang nantinya akan 

menjadi referensi. 

 



 

    

 

 

Penelitian sebelumnya mengenai Prosedur Operasi Standar dilakukan oleh 

Pradana tahun 2008. Penelitian tersebut mengevaluasi prosedur seleksi panelis yang 

sudah ada di perusahaan. Setelah dilakukan evaluasi, dapat diketahui beberapa 

kekurangan dari prosedur yang sudah ada, antara lain belum merupakan sebuah 

dokumen yang tercetak, masih memungkinkan pelaksana melakukan 

ketidakkonsistenan prosedur, waktu yang dibutuhkan untuk persiapan belum 

tercantum, cara penilaian dari setiap tes yang dilakukan calon panelis belum jelas, 

tidak semua tahapan kerja dilaksanakan oleh pekerja bagian sensoris dan penggunaan 

bahasa yang dianggap belum informatif. Sehingga dokumentasi prosedur seleksi 

panelis dilakukan terhadap beberapa hal, antara lain memasukkan semua penyesuaian 

dan perubahan ke dalam usulan SOP, usulan SOP menggunakan bahasa Indonesia, 

memperinci tahapan kerja, penyesuaian alat dan bahan dalam usulan SOP, 

menambahkan uraian tetang waktu persiapan, memperjelas uraian tentang cara 

penilaian dan menyusun dokumen SOP seleksi panelis yang tertulis (tercetak). 

Penelitian mengenai penyusunan dokumen Prosedur Operasi Standar juga 

dilakukan oleh Iriawati pada tahun 2007. Prosedur Operasi Standar yang didapatkan 

dari hasil penelitian ini digunakan oleh CV. “X“ sebagai acuan untuk melakukan 

proses produksinya. Urutan proses penelitian yang dilakukan adalah: studi proses 

produksi, identifikasi masalah, studi literatur, menyusun kuesioner, pengumpulan 

data, membuat dokumen SOP, melakukan kaji ulang dokumen SOP ke pekerja dan 

validasi ke pimpinan. 



 

    

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3. 1. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan di KSU Bromo Semeru yang berlokasi di Jl. Bromo 

I/24 Batu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2009. Pengolahan 

data dan analisa data dilakukan di Laboratorium Manajemen dan Sistem Industri, 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

3. 2. Alat-Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian yaitu: stopwatch (jam henti), lembar 

pengamatan, dan alat tulis. Sedangkan alat untuk proses pengemasan antara lain: kran 

sari apel, sealer, bak penampung, lap, stempel otomatis, kemasan cup sebagai 

pengemas primer dan kardus sebagai pengemas sekunder. 

 

3. 3. Batasan Masalah dan Asumsi 

3. 3. 1. Batasan Masalah 

Batasan masalah untuk penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan pada stasiun kerja pengemasan sari apel 120 ml. 

2. Penelitian dibatasi sampai penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP). 

 



 

    

 

 

3. 3. 2. Asumsi 

Asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Fasilitas dan kondisi alat dianggap baik dan sama. 

2. Tenaga kerja yang diteliti memiliki kemampuan normal dan dianggap sama. 

 

3. 4. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian terdiri dari tahap survey pendahuluan, perumusan masalah 

dan penetapan tujuan, studi literatur, pengumpulan data, analisis data, dan penarikan 

kesimpulan. Prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 2. 

3. 4. 1. Survey Pendahuluan 

 Survey pendahuluan diperlukan untuk melihat secara langsung kondisi 

perusahaan yang sebenarnya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di 

lapangan. Pada penelitian ini, survey pendahuluan dilakukan pada bulan Oktober 

sampai Desember 2008. 

3. 4. 2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

 Dari identifikasi permasalahan yang dilakukan, diketahui bahwa perusahaan 

membutuhkan suatu prosedur kerja baku pada proses pengemasan yang 

didokumentasikan sebagai Prosedur Operasi Standar (SOP) pada bagian pengemasan 

Sari Apel Brosem. 

3. 4. 3. Penentuan Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan Prosedur Operasi 

Standar pengemasan Sari Apel Brosem. 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Diagram Alir Metode Penelitian. 

Survey Pendahuluan 

Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Penentuan Tujuan Penelitian 

Identifikasi Kebutuhan Data dan Informasi 

Studi Literatur 

Pengumpulan dan Analisa Data: 
1. Pengamatan Metode Kerja Sekarang: 

a. Menggambar lay out stasiun pengemasan 
b. Membuat elemen gerakan pengemasan 
c. Menyusun peta tangan kanan dan tangan kiri 
d. Menghitung waktu baku pengemasan  

2. Penyusunan SOP Pengemasan: 
a. Pengamatan metode kerja yang diterapkan 
b. Menyusun dokumen SOP Pengemasan 
c. Validasi dokumen SOP Pengemasan 
d. Dokumentasi SOP Pengemasan 

Kesimpulan 



 

    

 

 

3. 4. 4. Studi Literatur  

 Studi literatur dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur-

literatur yang meliputi buku-buku bacaan, jurnal, laporan, artikel-artikel dari internet 

tentang Prosedur Operasi Standar (SOP). 

3. 4. 5. Identifikasi Kebutuhan Data dan Informasi  

 Identifikasi kebutuhan data dan informasi digunakan untuk menyusun 

instrumen pengumpulan data. Dengan dilakukannya identifikasi terhadap data dan 

informasi maka akan dapat memberikan gambaran umum terhadap hal-hal yang 

dibutuhkan dalam penyusunan SOP Pengemasan Sari Apel Brosem. 

Data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini terdiri dari: 

a. Data Primer 

Data  primer merupakan data yang diperlukan untuk penyusunan SOP, yaitu 

analisa metode kerja sekarang yang meliputi data lay out bagian pengemasan, 

elemen-elemen gerakan kerja, peta tangan kanan dan tangan kiri, dan data 

untuk menghitung waktu baku serta waktu siklus pengemasan sari apel. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data-data pendukung penelitian meliputi gambaran 

umum mengenai KSU Brosem, bahan baku sari apel, proses produksi sari 

apel, dan data mengenai kapasitas produksi serta produk akhirnya. 



 

    

 

 

3. 4. 6. Pengumpulan dan Analisa Data 

Data-data yang dibutuhkan untuk penelitian dikumpulkan untuk kemudian 

dilakukan analisa data pada metode kerja sekarang dan penyusunan dokumen 

Prosedur Operasi Standar (SOP). 

 

3. 5. Analisa Metode Kerja Sekarang 

 Metode kerja sekarang yaitu metode pengemasan semi otomatis dengan 

menggunakan mesin sealer. Langkah-langkah untuk menganalisa metode kerja 

sekarang meliputi: 

1. Penggambaran lay out bagian pengemasan 

a. Mengukur jarak antara masing-masing komponen peralatan dan bahan 

dengan operator. 

b. Menggambarkan bentuk lay out pada stasiun pengemasan. 

2. Menguraikan elemen-elemen gerakan kerja 

Pekerjaan mengemas sari apel 120 ml menggunakan mesin sealer dipecah 

menjadi elemen pekerjaan, yang merupakan bagian gerakan dari pekerjaan 

tersebut. Elemen gerakan tersebut diukur waktunya, jumlah waktu dari elemen 

gerakan tersebut adalah waktu siklus.   

3. Menyusun peta tangan kanan dan tangan kiri 

Dari penguraian elemen gerakan dan pengukuran waktu maka dapat dibuat 

peta tangan kanan dan tangan kiri. 

 



 

    

 

 

4. Menghitung waktu baku  

Perhitungan waktu baku dilakukan dengan langkah-langkah: 

a. Mengamati, mengukur dan mencatat waktu siklus. Pengambilan data 

waktu siklus dilakukan selama 6 hari kerja 

b. Uji keseragaman data 

Uji keseragaman data dilakukan untuk mengetahui apakah data berasal 

dari kelompok data yang seragam (homogen). Pada uji ini akan dibuat 

suatu batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB), jika 

data berada diluar batas kontrol tidak diikutkan dalam perhitungan. 

Rumus yang digunakan adalah: 

BKA = σ3+x    

BKB = σ3−x  

Keterangan : x  adalah rata-rata waktu siklus, σ  adalah simpangan. 

c. Uji kecukupan data 

Uji kecukupan data bertujuan untuk mengetahui apakah banyaknya 

data yang akan dihitung sudah mencukupi. Tingkat kepercayaan yang 

diinginkan oleh peneliti adalah 95% dengan tingkat ketelitian 10%. 

Rumus uji kecukupan data adalah: 

N’ =
( )

2
22
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∑
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Keterangan: 

N’ :  jumlah data yang diperlukan untuk tingkat kepercayaan 95% dan 

derajat ketelitian 10% 

N : jumlah data pengukuran 

k : tingkat keyakinan, 95% = 2 

s : derajat ketelitian, 10% 

Xi : waktu siklus hasil dari pengukuran 

Apabila N’ < N maka data pengamatan telah mencukupi. 

d. Perhitungan waktu siklus rata-rata, waktu normal, waktu baku dan 

standar output 

� Waktu siklus rata-rata (Ws) 

Ws = 
N

Xi∑  

Keterangan : Xi : waktu siklus 

           N  : jumlah pengamatan 

� Waktu normal (Wn) 

Wn = Ws x P 

Keterangan : P : waktu penyesuaian 

� Waktu baku (Wb) 

Wb = Wn 
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3. 6. Penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) 

 Prosedur Operasi Standar (SOP) merupakan penelitian yang berguna untuk 

menetapkan suatu standar baku pada proses pengemasan Sari Apel Brosem dimana 

dalam dokumen SOP yang disusun terdapat penilaian dan koreksi dari resiko-resiko 

yang mungkin terjadi pada proses pengemasan sari apel. Selain itu dalam dokumen 

SOP terdapat berbagai informasi tentang resiko pada stasiun kerja pengemasan dan 

memberikan solusi atas permasalahan yang timbul. 

 Tahapan penyusunan SOP adalah sebagai berikut: 

1. Pengamatan metode kerja standar yang diterapkan   

2. Penyusunan dokumen SOP Pengemasan 

3. Validasi dokumen SOP Pengemasan 

4. Dokumentasi SOP Pengemasan Sari Apel 

3. 8. 1. Pengamatan Metode Kerja Standar 

 Metode kerja standar pada proses pengemasan telah diterapkan sampai saat ini 

oleh perusahaan diamati dengan teliti karena hasil pengamatan akan digunakan 

sebagai dasar penulisan Prosedur Operasi Standar (SOP) Pengemasan. Pengamatan 

dilakukan selama 1 bulan. 

3. 8. 2. Penyusunan Dokumen SOP 

 Data yang diperoleh selama pengamatan langsung, dokumentasi dan 

wawancara digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun dokumen 

Prosedur Operasi Standar (SOP). Dokumen SOP yang telah disusun dikajikan kepada 

manajer, apabila dokumen SOP tersebut dianggap cukup informatif maka dilanjutkan  



 

    

 

 

dengan validasi oleh manajer, tetapi apabila SOP yang disusun kurang jelas dan 

kurang informatif maka manajer memberikan rekomendasinya dan dilakukan 

perbaikan serta penyusunan SOP kembali sehingga diperoleh hasil yang lebih baik. 

Perbaikan penyusunan SOP dibatasi sampai tiga kali, hal ini dikarenakan keterbatasan 

biaya dan waktu penelitian. 

3. 8. 3. Validasi Dokumen SOP 

 Dokumen SOP dianggap valid apabila telah disetujui oleh pimpinan. Validasi 

dokumen SOP dilakukan dengan mewawancarai manajer perusahaan. Dokumen SOP 

yang disusun dilengkapi dengan Instruksi Kerja berupa kalimat perintah yang pendek, 

jelas, obyektif dan logis. 

3. 8. 4. Dokumentasi SOP Pengemasan Sari Apel Brosem 

 Tahap inti dari penelitian ini adalah mendokumentasikan Prosedur Operasi 

Standar (SOP) proses pengemasan Sari Apel Brosem. Pendokumentasian SOP 

dilakukan dengan menyusun Prosedur Operasi Standar menjadi sebuah modul 

perusahaan dengan format yang sesuai. Dokumen ini berisi petunjuk pelaksanaan 

proses pengemasan berdasarkan hasil evaluasi prosedur yang sudah ada. Dokumen 

SOP yang disusun diharapkan mudah dibaca dan dipahami oleh pekerja karena SOP 

ditulis dengan bahasa modul yang sederhana dan komunikatif. Dokumen SOP juga 

dapat disosialisasikan kepada tenaga kerja bagian pengemasan sebagai acuan bagi 

pekerja dalam melakukan proses pengemasan. 

 



 

    

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4. 1. Gambaran Umum KSU Bromo Semeru 

 KSU Bromo Semeru merupakan salah satu industri yang bergerak di bidang 

aneka produk olahan dari beberapa buah-buahan seperti nanas, wortel, dan apel. 

Industri ini juga merupakan industri kelompok yang didirikan pada tanggal 14 Januari 

2004 oleh Kelompok Tani Wanita Brosem Pkk RW 10 Kota Batu  dengan 

menggunakan nama merk ”BROSEM”. KSU Bromo Semeru telah memiliki surat izin 

dagang antara lain dari: Pengesahan Menteri Koperasi no: 518156 / BH / XVI.38 / 

422.402 / 2006, Tanda Daftar Perusahaan Koperasi (TDP) no: 133825200053, 

Departemen Kesehatan (Depkes) dengan nomor 214357904075 dan juga izin label 

”halal” dari MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan nomor 07100005571107. 

Kegiatan produksi sari apel meliputi tiga komponen, yaitu bahan baku, proses 

transformasi/produksi, dan produk. Bahan baku produksi yang digunakan pada proses 

produksi Sari Apel Brosem adalah buah Apel jenis Rome Beauty dan bahan 

pengemasnya adalah cup plastik transparan dengan label kemasan diatas sebagai 

penutupnya serta kardus dengan kapasitas 40 cup ukuran 120 ml dan 24 cup untuk 

ukuran 200 ml yang digunakan sebagai kemasan sekunder. Peta Proses Operasi 

produksi sari apel di KSU Brosem, dapat dilihat pada Lampiran 1. Proses pembuatan 

sari apel di KSU Brosem terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

 

 



 

    

 

 

 

a.   Sortasi 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan bahan baku untuk pembuatan sari buah. 

Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku sesuai standar mutu yang 

telah ditetapkan, yaitu yang tidak memiliki banyak cacat dan memiliki 

kematangan yang cukup. 

b. Perajangan 

Pada tahap ini buah apel ang telah melalui proses sortasi dirajang kecil-kecil 

sehingga mudah untuk diambil sarinya. 

c. Penimbangan 

 Buah apel yang telah dirajang ditimbang hingga memiliki berat ± 20 kg. 

d. Perebusan 

Setelah ditimbang seberat ± 20 kg buah apel direbus dalam air ± 20 liter 

sampai suhunya mencapai 180º C. 

e. Penyaringan 

Setelah suhu mencapai 180º C sari buah apel disaring untuk dipisahkan dari 

ampasnya 

f. Pemasakan sari apel 

Setelah dihasilkan ekstrak apel 20 liter, diambil 5 liter untuk dimasak menjadi 

sari apel dengan menambahkan 15 liter air matang dan bahan-bahan: Na-

Benzoat 1 sdm, karamel 3 sdt, gula ± 3 kg dan essense. 



 
g. Pengisian cup 

Pengisian sari apel ke dalam cup dilakukan dengan mengalirkan sari apel dari 

drum penampung yang dihubungkan melalui pipa dan kran. 

h. Sealing 

Alat yang digunakan adalah Semi-automatic untuk mengepres plastik seal, 

sebagai tutup cup plastik sari apel. Kemudian cup dimasukkan ke dalam bak 

penampung yang berisi air selama ± 5 menit. 

i. Pemberian stempel kadaluarsa 

Sari buah yang terdapat di bak penampung, dikeringkan dengan menggunakan 

lap kering sampai cup atau botol benar-benar kering. Kemudian pemberian 

stempel dilakukan menggunakan stempel otomatis yang sudah tertera tanggal 

kadaluarsa produk. 

j. Pengemasan Sekunder 

Cup yang telah diberi cap tanggal kadaluarsa siap untuk dikemas dalam 

kemasan sekunder yaitu kardus. 

 

4. 2. Analisis Metode Kerja Sekarang 

 Metode kerja sekarang adalah metode kerja pengemasan yang selama ini 

digunakan oleh para pekerja di bagian pengemasan. Analisa metode kerja sekarang 

digunakan sebagai dasar penyusunan Prosedur Operasi Baku (SOP) pada bagian 

Pengemasan Sari Apel Brosem. Analisa metode kerja sekarang dilakukan dengan 



 

    

mengamati dan menganalisa tata letak bagian pengemasan, elemen gerakan kerja, 

peta tangan kanan dan tangan kiri serta waktu baku pengemasan. 

4. 2. 1. Tata Letak Bagian Pengemasan 

 Tata letak ruang produksi Sari Apel Brosem adalah Process Lay Out karena 

tata letak fasilitasnya berdasarkan pada kesamaan proses atau kesamaan pekerjaan 

dan bukan pada urutan proses produksinya. Pada umumnya perusahaan yang 

menggunakan jenis lay out ini adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi 

produk-produk yang beraneka ragam tetapi dengan jumlah yang relatif kecil. Proses 

produksi Sari Apel Brosem dilakukan secara rutin mulai hari Senin hingga Jumat. 

Aliran proses produksi dimulai dari bagian pencucian, pemasakan ekstrak apel, 

pemasakan sari apel, pengemasan primer dan pengemasan sekunder sampai dengan 

penyimpanan produk sari apel yang siap dipasarkan. 

Bagian pengemasan dibagi menjadi 2 stasiun kerja, yaitu stasiun kerja 

pengemasan primer dan stasiun kerja pengemasan sekunder. Pada stasiun kerja 

pengemasan operator bekerja dengan posisi duduk. Grandjean (1993) dalam Tarwaka, 

dkk (2004) berpendapat bahwa bekerja dengan posisi duduk mempunyai keuntungan 

antara lain; pembebanan pada kaki, pemakaian energi dan keperluan untuk sirkulasi 

darah dapat dikurangi. Namun demikian, kerja dengan sikap duduk terlalu lama dapat 

menyebabkan otot perut melembek dan tulang belakang akan melengkung sehingga 

cepat lelah, maka untuk mendapatkan hasil kerja yang lebih baik tanpa pengaruh 

buruk pada tubuh, maka perlu dipertimbangkan pada jenis pekerjaan apa saja yang 

sesuai dilakukan dengan posisi duduk (Tarwaka dkk, 2004).  



 

    

Pada stasiun kerja pengemasan primer, terdapat beberapa peralatan, yaitu cup 

plastik, bak penampung, plastik penutup dan mesin sealer. Peralatan-peralatan yang 

digunakan pada pengemasan primer diatur seperti pada Gambar 3.  

Gambar 3. Tata Letak Stasiun Kerja Pengemasan Primer 

Gambar 3, menunjukkan jarak antara operator dengan peralatan-peralatan dan 

bahan yang digunakan. Dengan ukuran tinggi duduk operator 84 cm, tinggi kursi 

operator 70 cm, dan tinggi meja 85 cm, operator dapat menjaga jarak pandang dengan 

peralatan dan bahan yang digunakan tetap pada jarak yang normal, tidak lebih dari 30 

cm. Ukuran panjang lengan 68 cm sudah sesuai dengan kemampuan jangkauan 

tangan yang baik, yaitu 40 cm ke depan dan atau 15 cm di atas landasan kerja 

(Tarwaka dkk, 2004).  

Stasiun kerja pengemasan sekunder dibagi menjadi 3 bagian kerja yaitu 

membersihkan air pada produk sari apel, memberi stempel tanggal kadaluarsa, dan 

                                                                                 

                                          
Keterangan : 
1 : operator 
2 : tempat cup   
3 : tempat pengisian sari apel                                                                                     
4 : mesin sealer 
5 : bak penampung  
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packaging atau memasukkan cup sari apel ke dalam kardus sehingga dibutuhkan 3 

orang operator untuk masing-masing bagian kerja. Pada stasiun kerja pengemasan 

sekunder, operator bekerja dengan posisi duduk dengan beberapa peralatan yang 

digunakan yaitu lap kering, stempel otomatis, dan kardus sebagai pengemas 

sekunder. Peralatan-peralatan yang digunakan pada pengemasan sekunder diatur 

seperti pada Gambar 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Keterangan : 
  1 : operator 
  2 : bak penampung sari apel 
  3 : sari apel yang sudah dikeringkan 
  4 : mesin stempel otomatis 
  5 : sari apel yang sudah diberi tanggal kadaluarsa 
  6 : tempat packaging 
  7 : tempat penumpukan kardus 
 
Gambar 4. Tata Letak Stasiun Kerja Pengemasan Sekunder 
 



 

    

Gambar 4 menunjukkan jarak antara operator dengan peralatan-peralatan yang 

digunakan pada stasiun kerja pengemasan sekunder. Dengan ukuran tinggi duduk 

operator 77 cm, tinggi kursi operator 70 cm, dan tinggi meja 85 cm, operator dapat 

menjaga jarak pandang dengan peralatan dan bahan yang digunakan tetap pada jarak 

yang normal, tidak lebih dari 30 cm.  

Hasil pengukuran antropometri operator stasiun kerja pengemasan primer dan 

pengemasan sekunder selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pengukuran Antropometri Stasiun Kerja Pengemasan 

Stasiun Kerja Ukuran Antrometri Tubuh Wanita 
Indonesia Mata Ukur 

(Posisi Duduk) Primer 
(cm) 

Sekunder 
(cm) 

Bagian Tubuh 
(Posisi Duduk) 

5%ile 
(cm) 

95%ile 
(cm) 

Tinggi kepala 84 77 
Tinggi mata duduk 76 67 

Tinggi duduk 
77,5 89,3 

Tinggi bahu duduk 50,1 59,9 
Tinggi bahu duduk 59 51 

Lebar bahu 34,2 42,8 
Tinggi siku duduk 17,5 28,3 

Tinggi siku duduk 20,5 18 Panjang siku-ujung 
jari 

37,4 38,7 

Tinggi pinggang 21 19 
Tinggi tulang pinggul 17 15,5 

 

Panjang butoock-lutut 64 58,5 
Panjang butoock-
popliteal 

50 48 
Panjang pantat-
popliteal 

48,8 58,6 

Tinggi telapak kaki-
lutut 

56 46 

Tinggi telapak kaki-
popliteal 

42 36,55 
Tinggi popliteal 33,7 42,8 

Panjang kaki 26 23 
Tebal paha 20 19 

 

 Tebal perut 17,5 28,7 
Sumber: Hasil Olah Data 2009 dan Tarwaka dkk, 2004 

 



 

    

Berdasarkan ukuran antropometri wanita Indonesia (Tarwaka dkk, 2004) pada 

Tabel 2, maka data ukuran antropometri operator pengemasan primer dan operator 

pengemasan sekunder dapat dikatakan operator berada pada posisi jangkauan tangan 

yang normal dengan posisi tinggi duduk dan tinggi meja yang ideal pada sikap duduk 

operator yang dapat dilihat pada Lampiran 2. Posisi kerja duduk seperti yang terdapat 

pada gambar di Lampiran 2, menunjukkan operator tidak mengalami kesulitan untuk 

menjangkau peralatan dan bahan yang digunakan serta melakukan gerakan-gerakan 

kerja walaupun tempat duduk yang digunakan operator tidak layak bila dipandang 

dari sisi ergonomi. Secara keseluruhan tidak diperlukan perubahan atau perancangan 

ulang tata letak pada stasiun kerja pengemasan primer dan pengemasan sekunder. 

Desain stasiun kerja sangat ditentukan oleh jenis dan sifat pekerjaan yang 

dilakukan. Clark (1996) dalam Tarwaka, dkk (2004) menyatakan untuk 

mengkombinasikan desain stasiun kerja dengan posisi kerja duduk dan berdiri 

menjadi satu desain, dapat dilakukan dengan batasan sebagai berikut: pekerjaan 

dilakukan dengan duduk pada suatu saat dan pada saat lainnya dilakukan dengan 

berdiri saling bergantian; perlu menjangkau sesuatu lebih dari 40 cm ke depan dan 

atau 15 cm di atas landasan kerja; dan tinggi landasan kerja dengan kisaran antara 90-

120 cm, merupakan ketinggian yang paling tepat baik untuk posisi duduk maupun 

berdiri.  

4. 2. 2. Elemen Pekerjaan Pengemasan Sari Apel 

 Pekerjaan mengemas Sari Apel ke dalam kemasan primer terdiri dari beberapa 

elemen gerakan kerja. Elemen-elemen gerakan kerja tersebut diuraikan ke dalam 



 

    

elemen gerakan Therbligh untuk dianalisa gerakan kerjanya apakah termasuk gerakan 

yang efektif atau tidak efektif. Penguraian elemen gerakan pada stasiun kerja 

pengemasan primer dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Uraian Gerakan Kerja Pengemasan Primer  
Nama Therbligh Uraian Elemen 

Gerakan 
Tangan Kiri 

Tangan Kiri Tangan Kanan 
Uraian Elemen 

Gerakan 
Tangan Kanan 

Mengambil cup 
kosong A 

Menjangkau, 
memegang, membawa 

Menunggu Menunggu 

Mengisi cup dengan 
sari apel, 
meletakkan cup 
kosong di bawah 
kran pengisi 

Memegang untuk 
memakai 

Menunggu Menunggu 

Mengambil cup 
kosong B, mengisi 
dengan sari apel 

Menjangkau, 
memegang, 
membawa, memegang 
untuk memakai 

Menjangkau, 
memegang, 
membawa 

Mengambil  cup 
yang sudah terisi 
sari apel 

Menarik wadah cup 
pada mesin sealer 

Memegang, mengatur Mengarahkan, 
melepaskan 

Meletakkan cup 
pada mesin sealer 

Mendorong wadah 
cup pada mesin 
sealer 

Mengatur Memegang 
untuk memakai 

Memegang tuas 
mesin sealer 

Mengambil cup 
kosong C, 
Meletakkan, 
menunggu 

Menjangkau, 
memegang, 
melepaskan 

Memegang 
untuk memakai 

Menarik tuas 
mesin sealer 
(proses sealing 
cup) 

Menunggu Menunggu Melepaskan Melepaskan tuas 
mesin sealer 

Menarik wadah cup 
pada mesin sealer, 
menaikkan cup sari 
apel (agar mudah 
diambil) 

Menjangkau, 
memegang 

Menjangkau, 
memegang, 
membawa, 
melepaskan 

Mengambil cup 
sari apel dari 
mesin sealer, 
meletakkan cup 
sari apel ke dalam 
bak penampung 

Sumber: Olah Data (2009) 



 

    

Untuk pekerjaan mengemas sari apel ke dalam kemasan sekunder dibagi 

menjadi 3 elemen pekerjaan, yaitu membersihkan air pada produk sari apel, memberi 

stempel tanggal kadaluarsa, dan packaging atau memasukkan cup sari apel ke dalam 

kardus. Elemen-elemen pekerjaan tersebut juga diuraikan ke dalam elemen gerakan 

Therbligh untuk dianalisa gerakan kerjanya. Penguraian elemen gerakan untuk bagian 

kerja membersihkan air pada produk sari apel dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Uraian Gerakan Kerja Membersihkan Air Pada Produk Sari Apel 
Nama Therbligh 

 
Uraian Elemen 

Gerakan 
Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kanan 

Uraian Elemen 
Gerakan 

Tangan Kanan 
Memegang lap Memegang 

untuk memakai 
Menjangkau, 
memegang 

Mengambil produk 
sari apel 

Mengeringkan produk 
sari apel dengan lap 

Memegang 
untuk memakai 

Memegang 
untuk memakai 

Mengeringkan produk 
sari apel dengan lap 
 

Menunggu  Menunggu  Memindahkan, 
meletakkan 

Meletakkan produk 
sari apel 

Sumber: Olah Data (2009) 

Pada Tabel 5, dapat dilihat penguraian elemen gerakan untuk bagian kerja 

pemberian stempel tanggal kadaluarsa. 

Tabel 5. Uraian Gerakan Kerja Pemberian Stempel Kadaluarsa 
Nama Therbligh 

 
Uraian Elemen  

Gerakan 
Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kanan 

Uraian Elemen 
Gerakan 

Tangan Kanan 
- - Menjangkau, 

memegang 
Mengambil sari 
apel 

Memegang sari apel 
dibawah stempel 
otomatis 

Memegang untuk 
memakai 

Meletakkan, 
Memegang 
untuk memakai 

Meletakkan sari 
apel di bawah 
stempel otomatis 

Meletakkan sari apel di 
sebelah kiri 

Memindahkan, 
meletakkan 

- - 

Sumber: Olah Data (2009) 



 

    

Penguraian elemen gerakan untuk bagian kerja Packaging terdapat pada Tabel 

6 dibawah ini. 

Tabel 6. Uraian Gerakan Kerja Packaging 
Nama Therbligh 

 
Uraian Elemen 

Gerakan 
Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kanan 

Uraian Elemen 
Gerakan 

Tangan Kanan 
Mengambil sari apel Menjangkau, 

memegang 
Memindahkan, 
meletakkan 

Meletakkan sari apel 
satu persatu ke dalam 
kardus hingga terisi 
penuh 

Menutup kardus, 
meletakkannya di 
sebelah kanan operator 

Memindahkan, 
memegang 
untuk memakai, 
meletakkan 

Memindahkan, 
memegang 
untuk memakai, 
meletakkan 

Menutup kardus, 
meletakkannya di 
sebelah kanan operator 

Sumber: Olah Data (2009) 

Elemen gerakan kerja yang telah diuraikan pada Tabel 3, 4, 5 dan 6 diatas 

dikelompokkan menjadi elemen gerakan kerja yang efektif dan tidak efektif. Gerakan 

kerja yang tidak efektif, dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan untuk menghemat 

waktu kerja dan menghemat pemakaian fasilitas yang tersedia untuk pekerjaan 

tersebut (Wignjosoebroto, 2003). Elemen gerakan efektif antara lain: menjangkau, 

membawa, melepaskan, memegang dan memegang untuk memakai. Sedangkan 

elemen gerakan yang tidak efektif adalah menunggu. 

Gerakan kerja mengambil cup diawali dengan gerakan menjangkau, 

memegang dan membawa. Menjangkau adalah elemen gerakan Therbligh yang 

menggambarkan gerakan tangan berpindah tempat tanpa membawa beban. Elemen 

gerakan membawa merupakan gerak perpindahan tangan dalam kondisi membawa 

beban, gerakan ini diawali dengan gerakan memegang dan diakhiri dengan gerakan 



 

    

melepas. Elemen gerakan memegang untuk memakai adalah gerakan dimana 

dilakukan suatu operasi pada gerakan tersebut. Sedangkan gerakan tangan menunggu 

termasuk gerakan dasar Therbligh yang tidak efektif. Elemen-elemen gerakan 

tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan peta tangan kanan dan tangan kiri 

stasiun kerja pengemasan. 

4. 2. 3. Peta Tangan Kanan dan Tangan Kiri 

 Peta tangan kanan dan tangan kiri dapat digunakan untuk mengetahui adanya 

gerakan yang tidak efektif dan gerakan yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi 

gerakan. Peta tangan kanan dan tangan kiri adalah peta setempat yang digunakan 

untuk menganalisis gerakan tangan manusia dalam melakukan pekerjaan yang 

bersifat manual dan dilakukan berulang-ulang (Wignjosoebroto, 2003). 

 Peta tangan kanan dan tangan kiri pada stasiun kerja pengemasan dapat dilihat 

pada Lampiran 3. Pembagian gerakan-gerakan kerja ke dalam peta kerja berguna 

untuk menyederhanakan apa yang telah diamati oleh peneliti sehingga memudahkan 

dalam penyusunan Prosedur Operasi Standar Pengemasan Sari Apel Brosem.  

Aktivitas tangan kanan dan tangan kiri pada proses pengemasan primer sudah 

seimbang. Hal ini terlihat dari aktivitas antara tangan kanan dan tangan kiri yang 

produktif dan minimnya waktu menunggu. Tangan kanan melakukan aktivitas 

produktif selama 10,7 detik dan tangan kiri produktif selama 16 detik. Aktivitas 

menunggu hanya dilakukan saat awal memulai pekerjaan (siklus pertama), yaitu saat 

mengisi sari apel ke dalam cup selama 11 detik karena siklus pekerjaan berjalan 

terus-menerus, sehingga siklus kedua dan selanjutnya waktu menunggu untuk 



 

    

pengisian sari apel ke dalam cup tidak terlalu lama hanya membutuhkan waktu ± 5 

detik.  

  Pada proses pengemasan sekunder, aktivitas tangan kanan dan tangan kiri 

melakukan gerakan kerja yang cukup produktif. Hal ini ditunjukkan oleh gerakan 

tangan kanan dan tangan kiri yang melakukan gerakan yang sudah sesuai dengan 

perannya. Waktu siklus untuk gerakan kerja membersihkan air pada produk sari apel 

adalah 2,8 detik. Untuk gerakan kerja memberi stempel tanggal kadaluarsa pada 

plastik penutup sari apel menggunakan stempel otomatis juga dilakukan dalam waktu 

yang cukup singkat, yaitu 2,8 detik. Bagian akhir dari proses pengemasan sekunder 

adalah gerakan kerja proses packaging yang dilakukan dalam waktu 75,8 detik.  

Gerakan-gerakan kerja yang dilakukan pada stasiun kerja pengemasan yang 

digunakan hingga saat ini sudah sesuai dengan fungsi tangan kanan dan tangan kiri 

sebagaimana dapat dilihat pada Peta Tangan Kanan dan Tangan Kiri di Lampiran 3, 

maka tidak diperlukan perbaikan atau perancangan metode kerja yang baru dan dapat 

dijadikan standar pada stasiun kerja pengemasan. 

4. 2. 4. Perhitungan Waktu Baku Metode Kerja Sekarang 

 Perhitungan waktu baku metode kerja sekarang meliputi tahap uji 

keseragaman dan kecukupan data, perhitungan waktu siklus, waktu normal dan waktu 

baku. Perhitungan waktu siklus metode kerja sekarang dilakukan untuk mengetahui 

waktu pengemasan satu unit produk dalam kemasan primer dan pengemasan produk 

sari apel ke dalam kemasan sekunder (kardus).  



 

    

Pengukuran waktu kerja dilakukan secara langsung dengan menggunakan jam 

henti. Data waktu siklus pada pengemasan primer dan pengemasan sekunder yang 

didapatkan telah mencerminkan waktu siklus yang sebenarnya sebagaimana dapat 

dilihat pada Lampiran 4. Kemudian data waktu siklus tersebut diuji secara statistik 

yaitu uji kecukupan data dan uji keseragaman data. Rincian perhitungan uji 

kecukupan data dapat dilihat pada Lampiran 5. Uji kecukupan data pada perhitungan 

waktu siklus pengemasan primer dan pengemasan sekunder menggunakan tingkat 

kepercayaan 95% dan derajat ketelitian 10%. Untuk rincian perhitungan uji 

keseragaman data waktu siklus pengemasan dapat dilihat pada Lampiran 6. Data 

perhitungan waktu kerja selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini. 

Tabel 7. Data Perhitungan Waktu Kerja 
Uji Data Waktu (detik) 

Keseragaman No. Bagian Kerja 
BKA BKB 

Kecukupan Siklus Normal Baku 

1. Pengemasan Primer 34,26 19,14 3,5 
 

26,7 28,57 39,95 

2. Pengemasan Sekunder: 
a. membersihkan air 

pada produk sari apel 
b.pemberian stempel 

kadaluarsa 
c. packaging 

 
4,582 

 
4,558 

 
91,56 

 
1,096 

 
1,126 

 
60,02 

 
16,15 

 
15,63 

 
1,86 

 
2,83 

 
2,84 

 
75,8 

 
3,04 

 
3,04 

 
81,09 

 
4,25 

 
4,25 

 
113,41 

Sumber: Olah Data 2009 

Berdasarkan hasil perhitungan uji keseragaman data waktu siklus, data yang 

didapatkan dikatakan seragam karena nilai Xij data masih berada pada batas kontrol 

atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB). Untuk uji kecukupan data pada 

pengemasan primer dan pengemasan sekunder menyatakan nilai N’ yang lebih kecil 

dari N aktual, sehingga jumlah pengamatan telah mencukupi.  



 

    

Waktu siklus adalah waktu yang digunakan oleh operator untuk 

menyelesaikan satu unit produk. Berdasarkan data yang telah diambil saat penelitian, 

dapat diketahui bahwa rata-rata waktu siklus untuk proses pengemasan primer dan 

pengemasan sekunder sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh perusahaan 

untuk memenuhi target produksi. 

 Waktu normal adalah waktu siklus rata-rata yang dibutuhkan operator terlatih 

untuk melakukan suatu pekerjaan dalam kondisi kerja yang biasa dengan bekerja 

dalam kecepatan normal, dengan mempertimbangkan faktor penyesuaian (Turner, 

2000). Faktor penyesuaian yang digunakan pada penelitian ini adalah faktor 

penyesuaian metode Westinghouse. Metode Westinghouse memiliki 4 faktor yang 

diperhatikan dalam mengamati tenaga kerja yaitu ketrampilan, usaha, kondisi kerja 

dan konsistensi. Faktor penyesuaian yang diberikan pada penelitian ini adalah 1,07 

dengan rincian yang dapat dilihat pada Lampiran 7. 

 Menurut Turner (2000), waktu baku adalah waktu normal yang dibutuhkan 

untuk melakukan suatu pekerjaan dengan menambahkan kelonggaran untuk 

memenuhi kebutuhan pribadi, waktu menunggu yang tidak dapat dihindari dan 

kelelahan. Faktor kelonggaran yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada 

Lampiran 7. Untuk rincian perhitungan waktu normal, waktu baku dan standar output 

dapat dilihat pada Lampiran 8. Fungsi pengukuran waktu baku pada penelitian ini 

adalah untuk mengetahui waktu yang diperlukan untuk tiap tahap pekerjaan yang 

dilakukan oleh pekerja sehingga dapat dijadikan standar waktu penyelesaian kerja 

yang digunakan sebagai dasar penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP). 



 

    

4. 3. Penyusunan Prosedur Operasi Standar (SOP) 

4. 3. 1. Standarisasi Sistem Kerja Pengemasan 

Sebelum dilakukan penyusunan dokumen Prosedur Operasi Standar pada 

pengemasan sari apel Brosem, terlebih dahulu dilakukan standarisasi sistem kerja 

pada stasiun kerja pengemasan yang meliputi tata letak (lay out) stasiun kerja, 

elemen-elemen gerakan kerja, peta kerja tangan kanan dan tangan kiri, serta waktu 

baku pengemasan. Pengamatan sistem kerja dilakukan secara langsung selama 1 

bulan untuk mengetahui segala hal yang ada di lokasi pabrik, terutama pada stasiun 

kerja pengemasan.  

Dari pengamatan yang dilakukan selama 1 bulan, standarisasi sistem kerja 

yang dihasilkan adalah:  

1. Lay out pada stasiun kerja pengemasan yang terdapat pada Gambar 3 

(halaman 32) dan Gambar 4 (halaman 33) 

2. Metode kerja pengemasan yang telah diuraikan pada peta tangan kanan 

dan tangan kiri pada Lampiran 3 

3. Waktu baku untuk menyelesaikan pengemasan primer dan pengemasan 

sekunder pada Tabel 7 dan Lampiran 8 

Dengan demikian, sistem kerja yang diterapkan oleh perusahaan merupakan sistem 

kerja yang standar yang akan disusun menjadi sebuah dokumen Prosedur Operasi 

Standar. 

 

 



 

    

4. 3. 2. Proses Penyusunan Prosedur Operasi Standar Pengemasan 

 Setelah dilakukan standarisasi sistem kerja pada stasiun kerja pengemasan, 

maka dapat disusun Prosedur Operasi Standar pada pengemasan sari apel Brosem. 

Penyusunan dokumen Prosedur Operasi Standar (SOP) yang pertama, dilakukan 

dengan membagi Prosedur Operasi Standar menjadi 3 tahapan proses yang 

menguraikan tiap-tiap tahapan proses, definisi, tujuan dan prosedur dari tiap-tiap 

tahapan sebagaimana terdapat pada Lampiran 9. Tahapan proses tersebut adalah 

proses persiapan pengemasan, proses pengemasan primer dan proses pengemasan 

sekunder.  

Setelah disusun, dokumen tersebut diajukan kepada manajer KSU Brosem. 

Dari hasil wawancara dengan manajer KSU Brosem, terdapat beberapa bagian pada 

dokumen SOP yang perlu diperbaiki dari sisi penulisan dan kalimat serta 

merekomendasikan untuk melengkapi dokumen SOP dengan gambar tiap tahapan 

kerja agar pekerja lebih mudah untuk memahami dan melaksanakan metode kerja 

yang sesuai dengan SOP pengemasan sehingga diharapkan dapat mengurangi 

terjadinya kesalahan, kelalaian operator dan produk sari apel yang rusak. 

Berdasarkan rekomendasi dari manajer KSU Brosem, maka disusun dokumen 

SOP perbaikan yang terdapat pada Lampiran 10 yang dilengkapi dengan Instruksi 

Kerja yang mencantumkan gambar tiap tahapan kerja seperti yang dapat dilihat pada 

Lampiran 11. Pada dokumen SOP perbaikan yang disusun, proses pengemasan sari 

apel Brosem diuraikan menjadi 3 tahap yaitu tahap persiapan, tahap pengemasan 

primer dan tahap pengemasan sekunder. Pada dokumen SOP perbaikan juga 



 

    

dituliskan definisi-definisi dari kalimat atau istilah yang digunakan dalam penulisan 

SOP. Dokumen SOP perbaikan dikajikan lagi kepada manajer KSU Brosem untuk 

divalidasi.  

4. 3. 3. Validasi Dokumen Prosedur Operasi Standar (SOP)  

Dokumen Prosedur Operasi Standar pada pengemasan Sari Apel Brosem yang 

terdapat pada Lampiran 10 diajukan kepada manajer KSU Brosem untuk divalidasi. 

Dokumen SOP perbaikan (Lampiran 10) dianggap sudah cukup informatif oleh 

manajer KSU Brosem. Validasi dokumen SOP yang diberikan oleh manajer berupa 

tanda tangan pada dokumen SOP pengemasan sari apel Brosem.  

4. 3. 4. Dokumentasi Prosedur Operasi Standar Pengemasan Sari Apel Brosem 

Prosedur Operasi Standar (SOP) yang telah disusun dan divalidasi oleh 

manajer KSU Brosem akan disusun menjadi sebuah modul perusahaan dengan format 

yang sesuai. Dokumen Prosedur Operasi Standar (SOP) juga dilengkapi dengan 

Instruksi Kerja (Lampiran 11) yang mencantumkan gambar untuk memudahkan 

pekerja memahami dan melaksanakan Prosedur Operasi Standar (SOP) Pengemasan 

Sari Apel Brosem secara keseluruhan. Dengan disusunnya dokumen Prosedur 

Operasi Standar pada pengemasan sari apel Brosem diharapkan pekerja dapat 

memahami dan melaksanakan metode kerja yang sesuai dengan SOP pengemasan 

sari apel sehingga diharapkan dapat mengurangi terjadinya kesalahan, kelalaian 

operator dan kerusakan produk sari apel. Kondisi proses, aspek yang perlu dikontrol, 

standar kualitas dan tindakan jika terjadi penyimpangan masing-masing tahap dapat 

dilihat pada Tabel 8 berikut : 



 

       

Tabel 8. Kondisi Proses, Aspek Yang Perlu Dikontrol, Standar Kualitas dan Tindakan Jika Terjadi Penyimpangan 
Tiap Tahap 

No. Tahapan Proses Kondisi Proses 
Aspek yang Perlu 

Dikontrol 
Standar Kualitas 

Tindakan Terhadap 
Penyimpangan 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persiapan 
Pengemasan 

 1. Drum penampung 
dan pipa penyalur 
harus bersih 

2. kelengkapan 
peralatan dan bahan 
yang digunakan 

3. mesin sealer yang 
siap digunakan 

1.Drum penampung 
dan pipa penyalur 
dibersihkan 
menggunakan air 
panas 

2.Sari apel 
dimasukkan ke 
dalam drum 
penampung 
menggunakan 
pompa 

3.Kemasan cup yang 
disiapkan sebanyak 
150 cup yang dibagi 
menjadi 3 tumpukan 

4.Penutup cup yang 
disiapkan adalah 1 
roll 

5.Panas mesin sealer 
diatur ke angka 
245oC pada mesin 

 

Dilakukan 
pemeriksaan ulang 

 
 
 



 

       

Tabel 8. Kondisi Proses, Aspek Yang Perlu Dikontrol, Standar Kualitas dan Tindakan Jika Terjadi Penyimpangan 
Tiap Tahap (Lanjutan) 

No. Tahapan Proses Kondisi Proses 
Aspek yang Perlu 

Dikontrol 
Standar Kualitas 

Tindakan Terhadap 
Penyimpangan 

2. Pengemasan 
Primer 

Melakukan proses 
pengemasan primer 
dengan melakukan 
pengisian sari apel ke 
dalam cup, proses 
sealing cup dan 
pemeriksaan produk 
sari apel ke dalam 
kemasan 

1. Pengisian sari apel 
ke dalam cup 

2. Proses sealing cup 
3. Pemeriksaan 

kebocoran pada 
pengemasan sari apel 

1.Kemasan cup diisi 
sari apel hingga 
penuh 

2.Pemeriksaan 
kebocoran pada 
kemasan dilakukan 
dengan menekan cup 

1.Bila kemasan sari 
apel bocor, 
produk dipisahkan 
(produk cacat) 

2.Bila ditemukan 
kotoran pada sari 
apel, produk 
dipisahkan 
(produk cacat) 

3.  Pengemasan 
Sekunder 

Melakukan proses 
pengemasan 
sekunder 
menggunakan kardus 

1. Produk sari apel 
diberi stempel 
tanggal kadaluarsa 
pada bagian penutup 

2. kardus sari apel 
diberi tanggal 
kadaluarsa 

3. kardus diisi produk 
sari apel sebanyak 40 
cup 

1. Terdapat stempel 
tanggal kadaluarsa 
pada kemasan cup 
sari apel dan kardus 

2. kardus berisi 40 cup 
produk sari apel dan 
sedotan 

1.Jika terdapat 
produk sari apel 
yang belum diberi 
stempel tanggal 
kadaluarsa, 
produk dipisah 
untuk kemudian 
diberi tanggal 
kadaluarsa 

2.Jika terdapat 
produk yang 
bocor, produk 
dipisahkan 
(produk cacat) 



 

    

Setiap tahapan proses pada Prosedur Operasi Standar, ada beberapa aspek 

yang perlu dikontrol untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai 

dengan kualitas yang telah ditetapkan oleh KSU Brosem. Pada Tabel 8 diatas, 

juga terdapat standar kualitas yang harus diperhatikan dan dilaksanakan untuk tiap 

tahapan proses pengemasan sari apel. Apabila ditemukan produk sari apel yang 

yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan, maka dilakukan tindakan 

terhadap penyimpangan seperti yang telah disebutkan pada Tabel 8.  

 



 

    

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5. 1. Kesimpulan 

Prosedur Operasi Standar (SOP) bagian pengemasan sari apel Brosem 

terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap persiapan pengemasan, tahap pengemasan primer, 

dan tahap pengemasan sekunder. Pada tahap persiapan pengemasan dilakukan 

penyiapan peralatan dan bahan yang akan digunakan serta memastikan semua 

peralatan dapat digunakan sesuai fungsinya. Tahap pengemasan primer dimulai 

dari proses pengisian sari apel ke dalam kemasan cup hingga peletakkan produk 

sari apel ke dalam bak penampung. Sedangkan untuk tahap pengemasan sekunder 

diawali dengan mengambil produk sari apel dari bak penampung hingga 

memasukkan produk sari apel yang sudah dilengkapi dengan tanggal kadaluarsa 

ke dalam kardus.  

 

5. 2. Saran 

 Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:  

- Sebaiknya KSU Brosem memberikan fasilitas tempat duduk yang ergonomis 

bagi pekerjanya, terutama pada stasiun kerja pengemasan. 

- Sebaiknya jarak antar pekerja pada bagian pengemasan sekunder sari apel 

Brosem diperpendek, sehingga pekerja lebih mudah untuk memindahkan 

produk sari apel. 



 

    

- Pihak KSU Brosem perlu mensosialisasikan Prosedur Standar Operasi dan 

Instruksi Kerja bagian Pengemasan kepada tenaga kerja agar lebih memahami 

proses pengemasan. 
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Lampiran 1. Peta Proses Operasi Sari Apel Brosem 
PETA PROSES OPERASI 

Nama Obyek         : Sari Apel Brosem 
Dipetakan Oleh     : Retno Puji Lestari 
Tanggal dipetakan : 25 Februari 2009 
 
  Essense       3 sdt karamel         3 kg gula pasir        15 ltr air         20 ltr air          20 kg apel                                                                                     
                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                         direbus              direbus                    dicuci 
                                                                                                                             (baskom )             (baskom)                  (bak pencuci)  
 
                                                                                                                                          ditambahkan              dirajang 
                                                                                                                                                                                           (pisau)      
 
                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                            didihkan 
                                                                                                                                                                                            (baskom, kompor) 
                                                                                                                                                                                                 
                         ditambahkan                                                   ditambahkan                                                                       diangkat buahnya 
                                                                                                                                                                                             (penyaring)     
 
                                                          ditambahkan                                                ditambahkan                                         diambil 5 liter 
                                                                                                                                                                                            (gelas takar) 
 
                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                           direbus 
                                                                                                                                                                                           (baskom, kompor) 
 
                                                                                                                                                                                           didinginkan 
                                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                           dikemas 
                                                                                                                                                                                           (cup, kardus) 
 
                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                            penyimpanan                                                                                                                                        

0-2 

0-3 

0-4 

0-5 

0-6 

0-7 

0-8 
1-1 

1-2 

0-11 
1-3 

0-12 
1-4 

0-13 
1-5 

0-14 
1-6 

0-10 
0-1 0-9 



 

    

Lampiran 2. Gambar Posisi Duduk Operator Bagian Pengemasan 
 
1. Operator Bagian Pengemasan Primer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. Operator Bagian Pengemasan Sekunder 
 
  
 
 



 

    

Lampiran 3. Peta Tangan Kanan dan Tangan Kiri  
PETA TANGAN KANAN DAN TANGAN KIRI 

Pekerjaan                : Pengemasan Primer Sari Apel 
Departemen            : Bagian Pengemasan Sari apel 
Dipetakan Oleh      : Retno Puji Lestari 
Tanggal Dipetakan : 5 Maret 2009 
                                                                                 

                      
Keterangan: 1: operator                          2 : tempat cup            3 : tempat pengisian sari apel 
                    4 : mesin sealer                   5 : bak penampung 

Tangan kiri Jarak 
(cm) 

Waktu 
(detik) 

Lambang 
kiri 

Lambang 
kanan 

Waktu 
(detik) 

Jarak 
(cm) 

Tangan kanan 

Mengambil cup 
kosong 1 
 
Mengisi cup dengan 
sari apel 
 
Mengambil cup 
kosong 2, mengisi 
dengan sari apel 
 
Menarik wadah cup 
pada sealer 
 
Mendorong wadah 
cup pada sealer 
 
Mengambil cup 
kosong 3,meletakkan 
 
Menunggu 
 
 
Menarik wadah cup 
pada sealer, 
menaikkan cup sari 
apel (agar mudah 
diambil) 

40 
 
 
12 
 
 
40 
12 
 
 
20 
 
 
20 
 
 
12 
 
 
 
- 
 
 
12 

1,2 
 
 
11 
 
 
- 
 
 
 
1,3 
 
 
1,1 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
1,4 

R, G, M, 
P, RL                 
 
H 
 
 
- 
 
 
 
PP 
 
 
PP 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
PP 

- 
 
 
- 
 
 
R, G, M  
 
 
 
P, RL 
 
 
H 
 
 
H 
 
 
 
RL 
 
 
R, G, M, 
P, RL 

- 
 
 
- 
 
 
1,3 
 
 
 
1,4 
 
 
0,5 
 
 
6,3 
 
 
 
0,4 
 
 
0,8 

- 
 
 
- 
 
 
45 
 
 
 
12  
 
 
20 
 
 
20 
 
 
 
20 
 
 
20 

Menunggu 
 
 
Menunggu  
 
 
Mengambil cup 
yang sudah terisi 
sari apel 
 
Meletakkan cup 
pada sealer 
 
Memegang tuas 
sealer 
 
Menarik tuas sealer 
(proses sealing cup) 
 
Melepas tuas mesin 
sealer 
 
Mengambil cup sari 
apel dari sealer, 
meletakkan cup sari 
apel 
 

Total kiri 16  10,7 Total kanan 
Ringkasan : waktu siklus : 26,7 detik 
                    Jumlah produk : 1 cup 

 



 

    

Lanjutan Lampiran 3 
PETA TANGAN KANAN DAN TANGAN KIRI 

Pekerjaan                : Membersihkan produk sari apel dari air  
Departemen            : Bagian Pengemasan Sari apel 
Dipetakan Oleh      : Retno Puji Lestari 
Tanggal Dipetakan : 4 Mei 2009 

  
Keterangan :     
1 : operator 
2 : bak penampung 
3 : produk sari apel     
4 : stempel otomatis 
5 : produk sari apel 
6 : packaging 
7 : produk sari apel dalam kardus 
Tangan kiri Jara

k 
(cm) 

Wakt
u 

(detik
) 

Lamban
g kiri 

Lamban
g kanan 

Wakt
u 

(detik
) 

Jara
k 

(cm) 

Tangan kanan 

Memegang 
lap 
 
 
Mengeringka
n produk sari 
apel dengan 
lap 
Menunggu  
 
 

- 
 
 
25 
 
 
- 

- 
 
 
1,7 
 
 
- 

H 
 
 
H 
 
 
- 

R, G 
 
 
H 
 
 
M, P 

1 
 
 
1,7 
 
 
0,1 

35 
 
 
25 
 
 
40 

Mengambil 
produk sari 
apel 
Mengeringka
n produk sari 
apel dengan 
lap 
Meletakkan 
produk sari 
apel 

Total kiri 1,7  2,8 Total kanan 
Ringkasan:  
Waktu siklus     : 2,8 detik 
Jumlah produk  : 1 produk sari apel 
 



 

    

Lanjutan Lampiran 3 
PETA TANGAN KANAN DAN TANGAN KIRI  

Pekerjaan                : Memberi Tanggal Kadaluarsa Sari Apel 
Departemen            : Bagian Pengemasan Sari apel 
Dipetakan Oleh      : Retno Puji Lestari 
Tanggal Dipetakan : 4 Mei 2009 

 
Keterangan :     
1 : operator 
2 : bak penampung 
3 : produk sari apel     
4 : stempel otomatis 
5 : produk sari apel 
6 : packaging 
7 : produk sari apel dalam kardus 
Tangan kiri Jarak 

(cm) 
Waktu 
(detik) 

Lambang 
kiri 

Lambang 
kanan 

Waktu 
(detik) 

Jarak 
(cm) 

Tangan 
kanan 

- 
 
Memegang 
sari apel 
dibawah 
stempel 
otomatis 
Meletakkan 
sari apel di 
sebelah kiri 

- 
 

20 
 
 
 

40 

- 
 

1 
 
 
 

0,8 

 
 
H 
 
 
 
M, P 

R, G 
 

P, H 
 
 
 
 

1 
 
1 
 
 
 
- 

45 
 

20 
 
 
 
- 

Mengambil 
sari apel 
Meletakkan 
sari apel di 
bawah 
stempel 
otomatis 

- 

Total kiri 1,8  2 Total kanan 
Ringkasan 
waktu siklus     : 2,8 detik 
Jumlah Produk : 1 produk sari apel 
 



 

    

Lanjutan Lampiran 3 
PETA TANGAN KANAN DAN TANGAN KIRI  

Pekerjaan                : Mengemas Ke Dalam Kemasan Sekunder (Packaging) 
Departemen            : Bagian Pengemasan Sari apel 
Dipetakan Oleh      : Retno Puji Lestari 
Tanggal Dipetakan : 4 Mei 2009 

 
Keterangan :     
1 : operator 
2 : bak penampung 
3 : produk sari apel     
4 : stempel otomatis 
5 : produk sari apel 
6 : packaging 
7 : produk sari apel dalam kardus 

Tangan kiri Jarak 
(cm) 

Waktu 
(detik) 

Lambang 
kiri 

Lambang 
kanan 

Waktu 
(detik) 

Jarak 
(cm) 

Tangan kanan 

Mengambil 
sari apel 
 
 
 
 
Menutup 
kardus, 
meletakkannya 
di sebelah 
kanan operator 

40 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

1,8 
 
 
 

 

R, G 
 
 
 
 
 

H, M, P 
 
 
 
 

M, P 
 
 
 
 
 

H, M, P 
 
 
 
 

73 
 
 
 
 
 

1,8 
 
 
 
 

40 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

Meletakkan 
sari apel satu 
persatu ke 
dalam kardus 
hingga terisi 
penuh 
Menutup 
kardus, 
meletakkannya 
di sebelah 
kanan operator 

Total kiri 2,8  74,8 Total kanan 
Ringkasan 
Waktu siklus    : 75,8 detik 
Jumlah produk : 1 kardus produk sari apel 
 



 

    

 
Lampiran 4. Data Waktu Siklus Metode Kerja Sekarang 
 
DATA WAKTU SIKLUS METODE KERJA SEKARANG 
 
1. Pengemasan Primer 
 

PENGAMATAN (detik) SIKLUS 
KE 1 2 3 4 5 6 

TOTAL  RATA2 

1 26,19 26,14 29,99 24,02 30,56 29,20 166,10 27,68 
2 23,17 25,94 25,49 27,96 28,43 30,25 161,24 26,87 
3 22,36 28,01 26,11 26,33 27,20 29,13 159,14 26,52 
4 27,55 30,63 28,54 27,41 23,70 26,28 164,11 27,35 
5 23,81 32,34 25,64 27,46 29,28 29,48 168,01 28,00 
6 26,77 25,68 24,33 25,46 28,68 21,77 152,69 25,45 
7 27,44 26,03 23,70 28,45 30,78 25,51 161,91 26,99 
8 27,85 25,27 23,43 27,84 31,93 28,69 165,01 27,50 
9 27,78 28,58 22,74 28,60 32,80 26,95 167,45 27,91 
10 25,74 27,82 24,05 26,76 32,37 23,49 160,23 26,71 
11 25,18 24,33 22,99 23,28 25,43 24,17 145,38 24,23 
12 26,13 27,66 22,86 23,31 25,82 25,41 151,19 25,20 
13 26,13 29,13 21,98 27,76 28,16 26,00 159,16 26,53 
14 25,97 27,38 24,18 28,70 25,41 28,46 160,10 26,68 
15 26,09 29,80 24,95 28,44 27,36 30,87 167,51 27,92 

total 388,16 414,74 370,98 401,78 427,91 405,66 2409,23 401,54 
rata-rata 25,88 27,65 24,73 26,79 28,53 27,04 26,77 2409,23 

 
2. Pengemasan Sekunder 
a. Membersihkan Produk Sari Apel Dari Air 
 

PENGAMATAN SIKLUS 
KE 1 2 3 

1 3,48 2,83 2,62 
2 1,87 2,06 2,89 
3 3,2 2,54 1,31 
4 3,01 3,91 2,08 
5 2,35 3,62 3,11 
6 2,85 3,09 3,54 
7 2,67 3,52 3,73 
8 3,21 2,72 2,8 
9 2,73 2,15 2,73 

10 2,88 3,02 2,65 
jumlah 28,25 29,46 27,46 

Total 85,17 

 
Rata-
rata 2,839 

 



 

    

 
 
Lanjutan Lampiran 4 
b. Memberi Stempel Tanggal Kadaluarsa 
 

PENGAMATAN SIKLUS 
KE 1 2 3 

1 2,3 2,46 3,53 
2 3,85 3,52 2,47 
3 3,83 2,4 3,54 
4 2,93 2,77 2,52 
5 2,18 3,08 2,04 
6 2,12 2,35 2,55 
7 2,6 3,6 2,7 
8 2,14 3,04 3,07 
9 3,25 2,2 3,45 

10 3,51 2,15 3,11 
jumlah 28,71 27,57 28,98 

Total 85,26 

 
Rata-
rata 2,842 

 
c. Packaging 
 

PENGAMATAN SIKLUS 
KE 1 2 3 

1 79,53 64,31 74,99 
2 83,4 72,28 71,11 
3 75,81 80,56 69,8 
4 65,93 69,35 80,15 
5 78,66 82,65 77,86 
6 81,4 73,98 75,39 
7 76,73 75,54 76,87 
8 77,19 66,78 72,56 
9 72,16 80,72 82,85 

10 82,57 72,85 79,61 
jumlah 773,38 739,02 761,19 
  total 2273,59 

  
Rata-
rata 75,78633 

 
 



 

    

 

Lampiran 5. Uji Kecukupan Data 
 
UJI KECUKUPAN DATA  

1. Uji Kecukupan Data pada Pengemasan Primer dengan tingkat keyakinan 95% dan 

derajat ketelitian 10% 

 

N’ = 
( )

2
22















 −

∑
∑∑

Xi

XiXiNs
k

 

 

N’ = 

2
2

23,2409

)23,2409()59,65057(901,0
2















 −
 

 

     = 

2

23,2409

)19,5804389()59,65057(9020











 −

 

      
     = 3,5 
 
N’ < N, artinya data telah mencukupi untuk tingkat kepercayaan 95% dan tingkat 

ketelitian 10% 

 

2. Uji Kecukupan Data pada Pengemasan Sekunder dengan tingkat keyakinan 95% 

dan derajat ketelitian 10% 

a. Membersihkan produk sari apel dari air 

 N’ = 
( )

2
22















 −

∑
∑∑

Xi

XiXiNs
k

 

 N’ = 

2
2

17,85

)9289,7253()56,251(301,0
2















 −
 

      = 16,15 

 



 

    

 

 

Lanjutan Lampiran 5 

N’ < N, artinya data telah mencukupi untuk tingkat kepercayaan 95% dan tingkat 

ketelitian 10% 

 

b. Pemberian Stempel Tanggal Kadaluarsa 

  N’ = 
( )

2
22















 −

∑
∑∑

Xi

XiXiNs
k

 

  N’ = 

2
2

26,85

)268,7269()7806,251(301,0
2















 −
 

 

 N’ = 15,63  
 
N’ < N, artinya data telah mencukupi untuk tingkat kepercayaan 95% dan tingkat 

ketelitian 10% 

c. Packaging 

 N’ = 
( )

2
22















 −

∑
∑∑

Xi

XiXiNs
k

 

 N’ = 

2
2

59,2273

)5169211()6,173108(301,0
2















 −
 

      = 1,86 
N’ < N, artinya data telah mencukupi untuk tingkat kepercayaan 95% dan tingkat 

ketelitian 10% 

 



 

    

 

Lampiran 6. Uji Keseragaman Data 
 
UJI KESERAGAMAN DATA  

1. Uji Keseragaman Data Pengemasan Primer 

 

σ = 
1

)( 2

−
−∑

N

XX
  

     
    = 2,52 
 
X = 26,7 
Dengan BKA dan BKB ± 3, maka: 
 
BKA = X + kσ 
 = 26,7 + 3 ( 2,52) 
 = 34,26 
 
BKB = X – kσ 
 = 26,7 – 3 (2,52) 
 = 19,14 
 

2. Uji Keseragaman Data Pengemasan Sekunder 

    a. Membersihkan produk sari apel dari air 

 σ = 
1

)( 2

−
−∑

N

XX
 

    = 0,581 

 X= 2,839 

 Dengan BKA dan BKB ± 3, maka: 

 BKA = X + kσ 
  = 2,839 + 3 (0,581) 
  = 4,582 
 

BKB = X – kσ 
  = 2,839 – 3 (0,581) 
  = 1,096 
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b. Pemberian Stempel Tangga Kadaluarsa 

 σ = 
1

)( 2

−
−∑

N

XX
 

 
    = 0,572 

 X = 2,842 

 Dengan BKA dan BKB ± 3, maka: 

 BKA = X + kσ 
  = 2,842 + 3 (0,572) 
  = 4,558 
 

BKB = X – kσ 
  = 2,842 – 3 (0,572) 
  = 1,126 

 
c. Packaging 
      

 σ = 
1

)( 2

−
−∑

N

XX
 

    = 5,257 

 X = 75,79 

 Dengan BKA dan BKB ± 3, maka: 

 BKA = X + kσ 
  = 75,79+ 3 (5,257) 
  = 91,56 
 

BKB = X – kσ 
  = 75,79– 3 (5,257) 
  = 60,02 
 



 

    

 

 
Lampiran 7. Penentuan Faktor Penyesuaian Dan Faktor Kelonggaran 
 
1. Penentuan Faktor Penyesuaian dengan Metode Westinghouse 

 
Faktor Kelas Lambang Penyesuaian 

Ketrampilan  Good C1 + 0,06 
Usaha Average D + 0,00 
Kondisi kerja Average D + 0,00 
Konsistensi Good C + 0,01 
Faktor penyesuaian = 1+ 0,07 = 1,07 

 
 

2. Penentuan Faktor Kelonggaran 
 

Faktor Kriteria Kelonggaran 
(%) 

1. Menghilangkan rasa fatigue: 
a. Tenaga yang dikeluarkan 
b.Sikap kerja 
c. Gerakan kerja 
d.Kelelahan mata 
e. Keadaan temperatur tempat 

kerja 
f. Keadaan atmosfer 
g.Keadaan lingkungan yang baik 

 
bekerja dimeja, duduk 
bekerja duduk, ringan 
normal 
pekerjaan-pekerjaan yang teliti 
normal 
cukup 
bersih, cerah, kebisingan 
rendah 

 
5 
1 
0 

7,5 
5 
5 
0 
 

2. Kebutuhan pribadi wanita 5 
Total 28,5 

 



 

    

 

 

Lampiran 8. Perhitungan Waktu Baku 
 
PERHITUNGAN WAKTU BAKU   

1. Waktu Baku Pengemasan Primer 

 
Waktu Normal (Wn)  = Waktu siklus x faktor penyesuaian 
   = 26,7 x 1,07 
   = 28,57 
 

Waktu Baku (Wb) = Wn x 
nkelonggara%%100

%100

−
 

   = 28,57 x 
%5,28%100

%100

−
 

   = 39,95 
 
 
2. Waktu Baku Pengemasan Sekunder 

a. Membersihkan produk sari apel dari air 

 Waktu Normal (Wn)  = Waktu siklus x faktor penyesuaian 

    = 2,839 x 1,07 
    = 3,0377 
    = 3,04 
 

Waktu Baku (Wb) = Wn x 
nkelonggara%%100

%100

−
 

    = 3,04 x 
%5,28%100

%100

−
 

    = 4,25 
 
b. Pemberian Stempel Tangga Kadaluarsa 
   
 Waktu Normal (Wn)  = Waktu siklus x faktor penyesuaian 
    = 2,842 x 1,07 
    = 3,04 
 

Waktu Baku (Wb) = Wn x 
nkelonggara%%100

%100

−
 

    = 3,04 x 
%5,28%100

%100

−
 

    = 4,25 
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c. Packaging 

 Waktu Normal (Wn)  = Waktu siklus x faktor penyesuaian 

    = 75,79 x 1,07 
    = 81,095 
 

Waktu Baku (Wb) = Wn x 
nkelonggara%%100

%100

−
 

    = 81,09 x 
%5,28%100

%100

−
 

    = 113,41 
 
 
 
 
 



 

    

 

 

Lampiran 9. Prosedur Operasi Standar 1 

PROSEDUR OPERASI STANDAR PENGEMASAN SARI APEL BROSEM 

 

A. Tahapan Proses 

     Persiapan Pengemasan  

 

Definisi 

Memastikan semua peralatan dan bahan yang digunakan pada proses pengemasan 

siap digunakan sesuai fungsinya. 

 

Tujuan 

     Memudahkan tahapan proses pengemasan berikutnya 

 

Prosedur 

Prosedur operasional tahap persiapan pengemasan adalah sebagai berikut: 

1. Pekerja mengisi drum penampung sari apel sebanyak 30 liter untuk 

disalurkan melalui pipa dan kran pengisi sari apel 

2. Pekerja memastikan kran pengisi sari apel dapat berfungsi dan siap 

digunakan 

3. Pekerja menyiapkan kemasan cup yang akan digunakan dan diletakkan 

disebelah kiri kran sari apel 

4. Pekerja menyiapkan plastik penutup cup, dan meletakkannya pada mesin 

sealer 

5. Pekerja menghidupkan mesin sealer dan mengatur panas yang telah 

ditentukan/distandarkan (245oC) 

6. Pekerja menyiapkan bak penampung yang berisi air 

 



 

    

 

 

 

B. Tahapan Proses 

     Pengemasan Primer 

 

Definisi 

Melaksanakan proses pengisian sari apel kedalam kemasan cup yang ditutup 

dengan plastik menggunakan mesin sealer dengan ukuran yang distandarkan 

 

Tujuan  

Mendapatkan produk sari apel dalam kemasan cup dengan ukuran yang standar 

sehingga memudahkan pemasaran produk dan pengkonsumsian produk sari apel 

 

Prosedur 

     Prosedur operasional tahapan pengemasan primer adalah sebagai berikut: 

1. Pekerja mengisi sari apel kedalam kemasan cup yang telah disiapkan 

hingga kemasan cup terisi penuh 

2. Setelah kemasan cup terisi, pekerja melakukan proses sealing cup 

(penutupan kemasan) menggunakan mesin sealer selama 5 detik 

3. Setelah 5 detik, pekerja mengambil kemasan cup dan melakukan 

pemeriksaan kemasan sari apel yang telah tertutup 

4. Apabila ditemukan kerusakan pada produk sari apel, seperti plastik 

penutup yang bocor, label sari apel yang miring/tidak tepat peletakkannya, 

atau ditemukannya kotoran pada produk sari apel, pekerja meletakkan 

produk sari apel di tempat tersendiri 

5. Apabila tidak ditemukan adanya kerusakan produk sari apel seperti yang 

telah disebutkan diatas, pekerja meletakkan produk sari apel ke dalam bak 

penampung (berisi air dingin) untuk proses pengemasan berikutnya 

(pengemasan sekunder) 

 

 

 



 

    

 

 

C. Tahapan Proses 

Pengemasan Sekunder 

 

Definisi 

Melaksanakan proses penempatan produk sari apel dalam kemasan cup dengan 

jumlah yang sama kedalam kemasan sekunder (kardus) 

 

Tujuan 

Mendapatkan produk sari apel dengan jumlah yang sama yang dikemas dalam 

kardus 

 

Prosedur 

Prosedur operasional tahapan pengemasan sekunder adalah sebagai berikut: 

1. Pekerja mengambil produk sari apel dari bak penampung 

2. Pekerja mengeringkan produk sari apel yang basah dengan lap kering 

3. Setelah kemasan produk sari apel bersih/kering, pekerja memberi 

tanda tanggal kadaluarsa produk menggunakan stempel 

4. Sebelum dimasukkan ke dalam kemasan sekunder (kardus), pekerja 

memeriksa produk sari apel satu-persatu untuk memastikan produk 

telah diberi tanggal kadaluarsa 

5. Pekerja meletakkan produk sari apel yang telah diperiksa ke dalam 

kardus sebanyak 40 cup sari apel 120 ml 

 

      



 

    

 

 

Lampiran 10. Prosedur Operasi Standar Pengemasan Sari Apel Brosem 

PROSEDUR OPERASI STANDAR PENGEMASAN SARI APEL BROSEM 

 

A. Nama Proses 

     Pengemasan Sari Apel. 

 

B. Tujuan 

Mendapatkan produk sari apel yang telah dikemas sesuai dengan standar sehingga 

produk terlindung dari pengaruh buruk dari luar. 

 

C. Definisi 

1. Pengemasan adalah proses penempatan produk sari apel ke dalam kemasan 

yang telah ditentukan, baik bentuk, ukuran, dan kualitas sari apel. 

2. Pekerja adalah orang yang melakukan gerakan-gerakan kerja pada stasiun kerja 

pengemasan 

5. Kemasan cup adalah kemasan yang digunakan untuk membungkus sari apel 

yang berbentuk gelas yang terbuat dari plastik 

6. Tahap Persiapan adalah urutan kerja awal sebelum proses pengemasan primer 

dengan menyiapkan semua peralatan dan bahan yang akan digunakan pada 

proses pengemasan primer 

7. Tahap Pengemasan Primer adalah urutan kerja yang dilakukan saat mengemas 

sari apel ke dalam kemasan primer berupa cup 

8. Proses sealing cup adalah suatu cara untuk menutup bagian atas cup dengan 

plastik penutup menggunakan mesin sealer 

9. Tahap Pengemasan Sekunder adalah urutan kerja kedua yang dilakukan untuk 

menempatkan produk sari apel ke dalam kardus sebagai pengemas sekunder 

10. Stempel Otomatis adalah alat untuk memberikan cap tanggal kadaluarsa pada 

produk sari apel yang dapat bekerja dengan sendirinya 

 

 

 



 

    

 

 

D. Validasi 

Manajer Perusahaan  

 

E. Lay out Standar 

1. Lay out Pengemasan Primer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 
 1 : operator 
 2 : tempat cup 
 3 : tempat pengisian sari apel 
 4 : mesin sealer 
 5 : bak penampung 
 6 : drum penampung sari apel 
 
 
 
 

1 1

1 1

6

4

5

2

3
4

3

2

2

3

3

4

5

2

5

4

10cm

30cm

35cm

25cm
20cm

35cm



 

    

 
 
 

2. Lay out Pengemasan Sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Keterangan : 

   1 : operator 
   2 : bak penampung sari apel 
   3 : sari apel yang sudah dikeringkan 
  4 : mesin stempel otomatis 
   5 : sari apel yang sudah diberi tanggal kadaluarsa 
   6 : tempat packaging 
   7 : tempat penumpukan kardus 
 
 
 

 

 

1

1

1

2

15cm

30cm

40cm

3

15cm 4
20cm

40cm

5

6

7

7

30cm

5cm

10cm
15cm 20cm



 

    

 

 

 

F. Prosedur 

Prosedur operasional pengemasan sari apel Brosem terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap 

persiapan pengemasan, tahap pengemasan primer, dan tahap pengemasan 

sekunder. 

1. Tahap Persiapan 

a. Pekerja membersihkan drum penampung dan pipa penyalur sari apel 

menggunakan air panas dan memastikan kran sari apel dapat berfungsi 

b. Pekerja mengisi drum penampung sari apel sebanyak 30 liter 

menggunakan pompa untuk disalurkan melalui pipa dan kran pengisi 

sari apel 

c. Pekerja menyiapkan kemasan cup sebanyak 150 cup yang dibagi 

menjadi 3 tumpukan dan diletakkan disebelah kiri kran sari apel 

d. Pekerja menyiapkan 1 roll plastik penutup cup, dan meletakkannya 

pada mesin sealer 

e. Pekerja menghidupkan mesin sealer dan mengatur panas yang telah 

ditetapkan (245oC) 

f. Pekerja menyiapkan bak penampung yang berisi air 

2. Tahap Pengemasan Primer 

a. Pekerja melakukan proses pengisian sari apel ke dalam kemasan cup 

sampai kemasan cup terisi penuh 

b. Setelah kemasan cup terisi penuh, pekerja melakukan proses sealing 

cup dengan menggunakan mesin sealer selama 5 detik 

c. Setelah 5 detik, pekerja mengambil kemasan cup dan melakukan 

pemeriksaan dengan menekan cup sari apel untuk mengetahui 

kebocoran pada kemasan sari apel yang telah tertutup 

d. Apabila ditemukan kerusakan pada produk sari apel, seperti plastik 

penutup yang bocor, label sari apel yang miring/tidak tepat 

peletakkannya, atau ditemukannya kotoran pada sari apel, pekerja 

meletakkannya di tempat terpisah dengan produk yang baik. 

 



 

    

 

 

 

e. Apabila tidak ditemukan adanya kerusakan produk sari apel seperti 

yang telah disebutkan diatas, pekerja meletakkan produk sari apel ke 

dalam bak penampung (berisi air dingin) untuk proses pengemasan 

berikutnya (pengemasan sekunder). 

3. Tahap Pengemasan Sekunder 

a. Pekerja mengambil produk sari apel dari bak penampung 

b. Pekerja membersihkan air dari produk sari apel yang basah dengan lap 

kering 

c. Setelah kemasan produk sari apel bersih/kering, pekerja memberi 

tanda tanggal kadaluarsa produk menggunakan stempel otomatis 

d. Sebelum dimasukkan ke dalam kemasan sekunder (kardus), pekerja 

memeriksa produk sari apel satu-persatu untuk memastikan produk 

telah diberi tanggal kadaluarsa 

e. Pekerja meletakkan produk sari apel yang telah diperiksa ke dalam 

kardus sebanyak 40 cup sari apel 120 ml 

f. Pekerja menuliskan tanggal kadaluarsa pada kardus menggunakan 

spidol 

      

 



 

    

Lampiran 11. Instruksi Kerja Pengemasan 

INSTRUKSI KERJA TAHAP PERSIAPAN PENGEMASAN PRIMER 

 

1. Tujuan 

Tujuan tahap ini adalah untuk memastikan semua peralatan dan bahan yang 

digunakan pada proses pengemasan dapat digunakan sesuai fungsinya 

2. Alat 

- Pipa dan kran 

- Mesin sealer 

- Bak penampung 

3. Bahan 

- Sari apel yang dialirkan melalui pipa dan kran 

- Kemasan cup dan plastik penutup 

4. Tahapan Kerja 

a. Bersihkan drum penampung dan 

saluran pipa dengan air panas  

b.Tes fungsi kran 

c. Siapkan sari apel sebanyak 30 liter 

d. Masukkan sari apel 30 liter 

kedalam drum penampung 

e.  Siapkan bak penampung yang 

berisi air 

f.  Letakkan bak penampung di 

sebelah kanan badan operator 

g. Siapkan kemasan cup 120 ml  

h. Letakkan kemasan cup di sebelah 

kiri kran  

i.  Siapkan 1 roll plastik penutup cup, 

letakkan pada mesin sealer 

j.  Hidupkan mesin sealer, atur 

panas mesin sampai 245oC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

Lanjutan Lampiran 11 

INSTRUKSI KERJA TAHAP PENGEMASAN PRIMER 

 

1. Tujuan 

Tujuan tahap ini adalah untuk mendapatkan produk sari apel yang dikemas dalam 

cup dengan ukuran yang sama sesuai dengan standar 

2. Alat 

- Pipa dan kran 

a. Mesin sealer 

b.Bak penampung 

3. Bahan 

a. Sari apel yang dialirkan melalui pipa dan kran 

b.Kemasan cup 

4. Tahapan Kerja 

a. Pengisian Sari Apel 

1.  Ambil cup kosong. 

2.  Buka kran sari apel dengan aliran sedang 

3.  Isi cup dengan sari apel hingga penuh 

4.  Siapkan cup kosong yang lain 

5.  Ambil cup yang telah terisi sari apel, 

 gantikan dengan cup yang masih kosong 

 

 

 



 

     

 

 

b. Proses Sealing Cup 

1.  Tarik tempat cup pada mesin sealer. 

2. Letakkan cup yang telah terisi pada tempatnya 

3.  Dorong/masukkan kembali 

tempat cup sealer 

4.  Tarik tuas mesin sealer  

5. Tahan tuas mesin sealer selama 5 detik 

6.  Lepaskan tuas mesin sealer 

 

 

 

 

 

c. Pemeriksaan 

1.  Tarik tempat cup pada mesin sealer 

2. Ambil cup yang sudah tertutup  

3. Periksa plastik penutup, terutama pada  

bagian yang direkatkan dengan  

menekan cup 

4. Bila terdapat kerusakan, letakkan  

    di sebelah mesin sealer 

5.Bila tidak terdapat kerusakan,  

letakkan pada bak penampung 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

     

Lanjutan Lampiran 11 

INSTRUKSI KERJA TAHAP PENGEMASAN SEKUNDER 

 

1. Tujuan 

Tujuan tahap ini adalah mendapatkan produk sari apel yang dikemas dalam jumlah 

yang sama menggunakan kardus 

2. Alat 

- Lap kering 

a. Stempel otomatis 

b.Platform truck (low-lift type) sebagai alat penanganan bahan 

3. Bahan 

a. Produk Sari Apel dalam kemasan cup  

b.Kardus pengemas 

4. Tahapan Kerja 

a. Ambil produk sari apel dari bak 

penampung yang berisi air 

b. Produk sari apel dikeringkan 

dengan lap  

 

 

 

 

 

 

c. Ambil satu produk sari apel, 

letakkan dibawah stempel 

otomatis 

d. Kemasan sari apel di cap dengan 

tanggal kadaluarsa 

e. Kemasan diambil dan letakkan di sebe- 

      lah kiri mesin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

f. Ambil produk sari apel, pastikan 

produk sari apel sudah diberi 

stempel tanggal kadaluarsa 

g. Ambil kardus, tandai tanggal 

kadaluarsa pada kardus 

h. Masukkan produk sari apel satu-   

  persatu kedalam kardus, satu 

  kardus berisi 40 cup sari apel 

 

 

 

i. Kardus yang telah terisi produk 

diletakkan diatas Platform truck. 

j. Produk disimpan di gudang selama 

3 hari untuk pengecekan. 

k. Bila tidak ditemukan kerusakan 

pada sari apel, maka kardus 

ditutup dengan isolasi dan siap 

dipasarkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


