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I. PENDAHULUAN 
 
 
   
1.1 Latar Belakang 

Industri pakan ternak di dalam negeri berperan aktif dalam 
ketersediaan konsumsi daging dan produk turunannya sebagai 
sumber protein hewani bagi masyarakat. Menurut Dinas 
Peternakan pakan memiliki kontribusi 70-80% dari total biaya 
produksi peternakan, sehingga tetap menjadi suatu bisnis yang 
cerah. Secara umum industri pakan ternak cukup memiliki 
peluang yang baik. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 
merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 
agrobisnis terintegritas di Indonesia. Salah satu bisnis utama 
perusahaan ini yakni produksi pakan ternak. PT Japfa Comfeed 
Indonesia Tbk harus lebih meningkatkan kualitas proses 
produksi agar tetap dapat menghasilkan produk dengan kualitas 
baik dan mampu bersaing dengan perusahaan sejenisnya. 

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada proses produksi 
bagian pengemasan masih menggunakan bantuan tenaga 
manusia atau disebut dengan mesin semi otomatis, dimana 
pada bagian produksi lainnya sudah menggunakan mesin 
secara otomatis dengan operator pada bagian panel (operator 
mesin). Terdapat dua line pengemasan dengan jenis produksi 
yang berbeda. Line 1 digunakan untuk jenis pakan dalam 
bentuk crumble, sedangkan line 2 digunakan untuk jenis pakan 
dalam bentuk pallet atau sesuai dengan pesanan tertentu. 
Kemampuan operator pada tiap linenya kemungkinan berbeda, 
jika ada perbedaan kemampuan dari tiap operator maka dapat 
menimbulkan output yang berbeda. 

Bagian pengemasan memiliki output berupa pakan ternak 
dalam karung yang tiap karung berisi 50kg pakan ternak. 
Karung yang berisi pakan ternak yang sudah dikemas akan 
dipindah oleh kuli angkut ke palet yang kemudian untuk 
dipindahkan ke gudang. Bagian pengemasan terdapat dua 
orang operator pada tiap linenya, tugas operator pertama 
adalah mengisi pakan dalam karung, dan tugas operator kedua 
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adalah menjahit karung. Apabila diantara salah satu dari dua 
operator tidak bekerja dengan baik maka akan menimbulkan 
berhentinya proses pengemasan. Disamping itu, pakan juga 
akan menumpuk terlalu banyak dalam bin penampungan 
apabila tidak segera dikemas. Selain itu juga akan terjadi waktu 
menganggur bagi kuli angkut apabila operator pengemasan 
kurang terampil dan cekatan dalam mengemas pakan. Hal ini 
dapat berpengaruh terhadap perusahaan karena dapat 
menimbulkan kerugian apabila tidak dapat memenuhi target 
produksi yang telah di tentukan, sehingga perlu dilakukan 
adanya standar waktu dalam proses produksi khususnya pada 
bagian pengemasan. Standar waktu yang dihasilkan dapat 
menjadi acuan kerja bagi operator pengemasan agar dapat 
bekerja sesuai dengan ketentuan yang diinginkan perusahaan, 
sehingga perusahaan dapat terus melakukan produksi pakan 
ternak sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh 
perusahaan. 

Dalam mengukur waktu kerja, terdapat beberapa metode 
yang biasa digunakan yaitu metode secara langsung dan tidak 
langsung. Pada metode langsung peneliti berada di tempat 
dimana pekerjaan berlangsung sedangkan metode tidak 
langsung peneliti tidak harus berada di tempat pekerjaan 
berlangsung tetapi dengan cara membaca tabel yang tersedia 
asalkan mengetahui jalannya gerakan pekerjaan melalui elemen 
pekerjaan atau gerakan.  

Dari hasil penelitian  yang dilakukan oleh Novita (2013) di 
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dengan metode langsung 
yaitu jam henti diperoleh waktu baku sebesar 19,77 
detik/karung.  Dalam penelitian ini dilakukan pengukuran waktu 
kerja secara  tidak langsung dengan tiga metode yaitu faktor 
kerja atau work factor (WF), pengukuran waktu metoda atau 
methods time measurement (MTM) dan waktu operasi urutan 
maynard atau maynard operation sequence technique (MOST). 
Perbandingan waktu kerja diharapkan dapat mengetahui hasil 
pengukuran kerja menggunakan metode tidak langsung.  
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1.2 Rumusan Masalah 
Apakah ada perbedaan hasil pengukuran waktu kerja 

secara tidak langsung  pada bagian pengemasan di PT Japfa 
Comfeed Indonesia Tbk menggunakan metode work factor 
(WF), methods time measurement (MTM) dan maynard 
operation sequence technique (MOST)? 

1.3 Tujuan Penelitian 
Mengetahui hasil perbedaan pengukuran waktu kerja 

secara tidak langsung menggunakan metode work factor (WF), 
methods time measurement (MTM) dan maynard operation 
sequence technique (MOST). 

1.4 Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada perusahaan tentang waktu baku bagian 
pengemasan dengan menggunakan metode secara tidak 
langsung yaitu faktor kerja atau work factor (WF), pengukuran 
waktu metoda atau Methods Time Measurement (MTM) dan 
waktu operasi urutan maynard atau maynard operation 
sequence technique (MOST). 
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