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II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 

2.1 Pakan Ternak 

Pakan merupakan faktor penting dalam peningkatan 
produksi dan produksivitas ternak. Pakan ternak terdiri dari 
campuran beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah diolah 
maupun yang belum diolah (Wakhid, 2010). Pakan merupakan 
bahan makanan yang berasal dari tumbuhan, hewan ataupun 
bahan lain yang diberikan ternak. Pakan tersebut diberikan 
kepada ayam dalam bentuk ransum. Ransum dibuat dari 
beberapa bahan baku makanan dari berbagai sumber yang 
disusun dengan cara-cara tertentu, kandungan nutrisinya 
disesuaikan dengan kebutuhan ayam (Sudarmono, 2003).  

Pakan merupakan salah satu faktor yang menentukan 
keberhasilan beternak. Bahan pembuatan pakan selain dari 
pabrik juga dapat membuat sendiri dengan mencampur bahan 
limbah pertanian dan perikanan, seperti dedak, bungkil kedelai, 
jagung giling, sagu, tepung ikan, tepung kepala udang, atau 
bungkil kelapa. Kandunga gizi yang penting untuk diperhatikan 
dalam menyusun ransum adalah kandungan protein dan energi 
metabolis (Supriadi, 2010). Menurut Gillespie (2009), pemberian 
pakan pada ayam harus memenuhi kebutuhan nutrisi ayam 
namun tetap memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan 
keuntungan. Pakan untuk ayam harus mengandung protein, 
karbohidrat, mineral, vitamin, dan air yang dibutuhkan oleh 
ayam. Pakan berbentuk pelet mengandung nutrisi lebih banyak 
dalam tiap volume pakan dibandingkan dengan pakan nonpelet. 
Penambahan lemak untuk ransum meningkatkan jumlah energi 
dalam makanan. 

2.1.1 Kandungan Nutrisi dalam Pakan Ternak 

Pembuatan ransum pakan ayam didasarkan pada 
beberapa kelompok bahan yang menjadi komposisi pakan 
ayam. Diantaranya kelompok bahan kaya hidrat arang, seperti 
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jagung, padi, dedak dan bekatul sekitar 50-70%. Kelompok 
bahan kaya protein nabati misalnya kedelai, kacang hijau, 
kelapa dan  kacang sebesar 20-40%. Kelompok bahan kaya 
protein hewani, seperti tepung ikan sebesar 6-10% dan 
campuran mineral, 2-5 % (Mulyono dan Raharjo, 2002). 
Menurut BPTP Sulawesi Tenggara (2009), jenis bahan baku 
yang digunakan sebaiknya mudah didapat dan kandungan 
nutrisinya relatif baik, seperti tepung jagung, tepung bekatul, 
tepung dedak, tepung ampas tahu, tepung ikan, serta tambahan 
vitamin, mineral mix dan starbio/starbion atau kunyit. Formulasi 
pakan berbahan baku lokal untuk ayam dapat dilihat pada Tabel 
2.1.  
Tabel 2.1 Formulasi pakan berbahan baku lokal untuk ayam 

Bahan Baku 
Komposisi/fase (%) 

Starter Grower Layer 

Tepung ikan 24 20 17 
Tepung Ampas Tahu 11 10 8 
Tepung Jagung 30 32 32 
Tepung Bekatul 26 26 26 
Tepung Dedak 5 10 14 
Mineral/Vitamin Mix 2 2 2 
Starbio/starbion/Kunyit 1 1 1 
Total bahan baku 100 100 100 

 
Nilai gizi : 
  Protein kasar 
  Energi Metabolisme 

(KCal/kg pakan) 

 
21,10 
2.871 

 
19,70 
2.844 

 
18,10 
2.772 

Sumber: BPTP Sulawesi Tenggara (2009). 

Nilai nutrisi dalam bahan pakan ditentukan oleh 
kapasitasnya dalam menyediakan nutrien yang dibutuhkan oleh 
ternak untuk kebutuhan hidup, pertumbuhan, produksi dan 
reproduksi (Ginting, Purwantari, dan prawiradiputra, 2012). 
Dalam pemahaman tentang pentingnya nutrisi bagi 
pertumbuhan, perkembangan, dan kesehatan ayam diperlukan 
dalam penyusunan pakan. Zat gizi yang diperlukan dalam 
bahan pakan antara lain protein, energi, vitamin, mineral dan 
lemak (Yaman dan Agric, 2010). 
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2.1.2 Bahan Baku 

Jagung merupakan salah satu bahan utama pembuatan 
pakan ternak. Jagung dicampur bersama bahan pakan lain 
seperti dedak, shorgum, hijauan, dan tepung ikan (Purwono dan 
Hartono, 2005). Jagung merupakan tanaman golongan 
rumputan kedua yang paling luas dibudidayakan di Indonesia 
setelah padi. Daerah sentra produksi tanaman ini di antaranya 
Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Utara, dan 
Sulawesi Selatan (Purwono dan Purnamawati, 2007). 

Bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan 
pakan ternak seperti jagung yang terasa ringan atau kering 
berarti berkualitas baik. Batas maksimal kadar air pada jagung 
adalah 17%. Bahan berkualitas baik untuk jenis tepung seperti 
bekatul, tepung ikan, meat and bone meal (MBM) apabila bahan 
halus dan berbau harum (Sarno dan Hastuti, 2007). Bahan 
pendukung merupakan bahan pelengkap selain dari bahan baku 
utama. Bahan pendukung yang digunakan adalah tepung ikan 
(fish meal), tepung daging (meat meal atau meat scrap) dibuat 
dari daging sisa-sisa pemotongan ternak kecuali bulu, kuku, 
darah, dan feses, tepung daging beserta tulangnya (meat bone 
meal), tepung darah (blood meal), tepung bulu (feather meal), 
dan tepung sisa produksi unggas (poultry by-product meal) 
seperti kepala, kaki, dan usus, kecuali bulu (Yaman dan Agric, 
2010). 

2.2 Ketenagakerjaan  

Ketenagakerjaan adalah segala sesutu yang berhubungan 
dengan tenaga kerja atau orang-orang yang bekerja dalam 
suatu perusahaan pada saat sebelum, selama, dan sesudah 
masa kerja, sedangkan tenaga kerja adalah setiap orang yang 
mampu melakukan pekerjaan guna mengasilkan barang 
dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun 
untuk masyarakat (Agusmidah, 2010). Menurut Amri (2013), 
dilihat dari segi keahlian dan pendidikannya, tenaga kerja 
dibedakan atas tiga golongan yaitu: pertama, tenaga kerja kasar 
adalah tenaga kerja yang tidak berpendidikan atau rendahnya 



8 
 

pendidikan dan tidak memiliki keahlian dalam suatu pekerjaan. 
Kedua, tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki 
keahlian dari pelatihan atau pengalaman kerja. Ketiga, tenaga 
kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki pendidikan 
cukup tinggi dan ahli dalam bidang ilmu tertentu. 

Menurut Sirait (2006), tenaga kerja pada suatu pabrik 
dikelompokkan menjadi dua macam yaitu tenaga kerja langsung 
adalah tenaga kerja yang langsung terlibat dalam proses 
produksi dan biayanya dikaitkan dengan biaya produksi yang 
dihasilkan. Adapun tenaga kerja tidak langsung adalah tenaga 
kerja yang secara tidak langsung terlibat dalam proses produksi 
dan biayanya dikaitkan pada biaya overhead pabrik. 
Perencanaan tenaga kerja merupakan kegiatan khusus yang 
berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, baik 
kebutuhan jangka pendek maupun kebutuhan jangka panjang 
dengan kata lain seberapa banyak tenaga kerja yang 
dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas yang dibebankan oleh 
perusahaan (Fathoni, 2006). 

2.3 Proses Produksi 

Menurut Madura (2007), proses produksi merupakan 
serangkaian pekerjaan dimana sumber daya digunakan untuk 
memproduksi suatu barang atau jasa. Proses tersebut 
menyebutkan kombinasi berbagai sumber daya yang 
dialokasikan untuk produksi, pembagian pekerjaan, dan urutan 
pekerjaan. Produksi mencakup setiap usaha manusia yang 
menghasilkan barang/jasa yang secara langsung atau tidak 
langsung berguna untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia 
(Gilarso, 2004) 

Proses produksi memiliki hubungan yang sangat erat 
dengan produk yang dihasilkan. Produk sebagai keluaran 
(output) dari proses produksi sangat berantung pada faktor 
produksi sebagai masukan (input). Semakin besar jumlah faktor 
produksi (input) yang masuk dalam proses produksi, semakin 
besar pula jumlah produk (output) yang dihasilkan (Ahman, 
2007). Adapun dalam proses produksi pada umumnya 
dibedakan menjadi : 
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1. Proses produksi terus-menerus (Continuous) 
Proses produksi yang dilaksanakan pada usaha yang 
berjalan secara terus-menerus dengan interval produksi yang 
relative pendek dan jumlah yang relative tetap. Pada 
umumnya, produknya bersifat massal dan sejenis. Usaha 
yang menggunakan proses ini biasanya karena beberapa 
faktor yaitu jumlah permintaan relatif sama sepanjang tahun, 
bahan baku dan sarana produksi tersedia setiap waktu  
(Subagyo, 2008). 

2. Proses produksi terputus-putus (Intermittent) 
Proses intermitten merupakan industri yang memproduksi 
barang secara proses individu, yaitu unit per unit. Setiap unit 
produk dapat memiliki nomor identifikasi sendiri jika 
diinginkan (Herjanto, 2008). 

2.4 Pengemasan 

Kemasan merupakan faktor penting untuk membuat hasil 
olahan berdaya simpan lama. Fungsi kemasan adalah uuntuk 
melindungi produk dari bahaya pencemaran serta gangguan 
fisik (gesekan, benturan, dan getaran). Pengemasan berfungsi 
untuk menempatkan suatu hasil olahan agar mempunyai bentuk 
yang mudah dalam penyimpanan, pengangkutandan distribusi. 
Dari segi promosi kemasan berfungsi sebagai perangsang atau 
daya tarikpembeli. Karena bentuk dan waarna dari kemasan 
perlu diperhatikan dalam perencanaannya (Suyanti, 2010). 

Pengemasan berfungsi menjaga kualitas produk agar 
tetap baik, mencegah kerusakan atau kontaminasi 
mikroorganisme. Pengemasan juga memudahkan 
penyimpanan, pengangkutan, dan pendistribusian. Manfaat lain 
pengemasan yaitu agar tampilan produk lebih menarik sehingga 
meningkatkan nilai jual. Kemasan juga dapat dimanfaatkan 
sebagi media promosi (Sutomo, 2008). Menurut Sustarminingsih 
(2004), berdasarkan jenisnya kemasan dapat dibedakan 
menjadi tiga yaitu pertama kemasan inti, kemasan yang kontak 
langsung dengan produk yang dikemas. Kedua kemasan jual, 
kemasan yang digunakan untuk menjual produk atau isi secara 
eceran. Dan ketiga kemasan transpor, kemasan yang 
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digunakan untuk mengirim produk ataupun menyimpannya di 
dalam gedung. 

2.5 Pengukuran Waktu Kerja 

Menurut Wignjosoebroto (2003), pengukuran kerja adalah 
metode penetapan keseimbangan antara kegiatan manusia 
yang dikontribusikan dengan unit output yang dihasilkan. 
Pengukuran waktu kerja ini berhubungan dengan usaha untuk 
menetapkan waktu baku yang dibutuhkan dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan. Waktu baku ini merupakan waktu yang 
dibutuhkan oleh seorang pekerja yang memiliki tingkat 

kemampuan rata‐rata untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam 
hal ini meliputi waktu kelonggaran yang diberikan dengan 
memperhatikan situasi dan kondisi pekerjaan yang harus 
diselesaikan. Waktu baku yang dihasilkan dalam aktivitas 
pengukuran kerja ini dapat digunakan sebagai alat untuk 
membuat rencana penjadwalan kerja yang menyatakan berapa 
lama suatu kegiatan harus berlangsung dan berapa output yang 
dihasilkan serta berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 
dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Pengukuran waktu 
kerja (work measurement) adalah metode estimasi biaya secara 
statistik yaitu dengan melakukan penelitian secara mendetail 
terhadap beberapa aktivitas produksi atau jasa untuk mengukur 
waktu atau masukan yang dibutuhkan untuk setiap output 
(Blocher, Chen, Cokin dan Lin, 2008). 

Teknik‐teknik pengukuran waktu kerja ini dapat dibagi ke 
dalam dua bagian, yaitu pengukuran waktu kerja secara 
langsung dan pengukuran kerja secara tidak langsung. 
Pengukuran secara langsung karena pengukurannya 
dilaksanakan secara langsung, yaitu ditempat dimana pekerjaan 
diukur dijalankan. Pengukuran tidak langsung melakukan 
perhitungan waktu kerja tanpa si pengamat harus ditempat 
pekerjaan yang diukur. Disini aktivitas yang dilakukan hanya 

melakukan perhitungan waktu kerja dengan membaca tabel‐
tabel waktu yang tersedia (Wignjosoebroto, 2003). Pada waktu 
baku terdapat kelonggaran waktu yang diberikan dengan 
memperhatikan situasi dan kondisi pekerjaan yang harus 
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diselesaikan Waktu baku dapat dijadikan sebagai alat untuk 
membuat rencana penjadwalan kerja yang menyatakan berapa 
lama kegiatan harus berlangsung dan berapa output yang akan 
dihasilkan, serta berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan 
untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut (Niebel, Benjamin dan 
Andris, 2009). 

2.6 Analisis Therblig 

Therblig adalah elemen-elemen dasar dari gerakan yang 
dapat diurutkan untuk membentuk suatu tugas. Therblig 
diibaratkan sebagai huruf-huruf alphabet yang jika disusun 
secara tertentu membentu kata-kata. Ide dasar analisis therblig 
untuk memecah gerakan dalam elemen-elemen, kemudian 
memperbaiki gerakan melalui penghapusan, penggabungan, 
atau pengurutan ulang elemen-elemen. (Herjanto, 2003). 
Therblig dapat menguraikan gerakan-gerakan kerja ke dalam 17 
gerakan dasar. Elemen dasar therblig  merupakan gerakan 
tangan yang biasa terjadi apabila suatu pekerjaan terjadi, 
terlebih bila bersifat manual. Suatu pekerjaan dapat diuraikan 
menjadi beberapa elemen gerakan dimana studi dilakukan 
untuk mendapatkan rangkaian gerakan yang lebih efisien 
(Wignjosoebroto, 2003). 

Menurut Herjanto (2003), Therblig terdiri dari 17 gerakan 
dasar sebagai mana dalam Tabel 2.2. 
Tabel 2.2 Macam-macam elemen gerakan Therblig 
Elemen Therblig Lambang Arti 

Mencari (Search) Sh 
Mencari obyek dengan 
tangan/mata 

Memilih (Select) Sl 
Memilih satu obyek dari 
sekelompok obyek 

Memegang (Grasp) G Memegang obyek 
Membawa dengan 
beban (Transport 
loaded) 

TE Memindahkan obyek 

Menjangkau/membawa 
tanpa beban (Transport 
empty) 

TL Gerakan dari tangan kosong 

Melepas (Release load) RL Meletakkan/melepaskan obyek 
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dari kendali 

Mengarahkan (Position) P 
Menempatkan obyek pada 
posisi tertentu 

Mengarahkan awal 
(Preposition) 

PP Orientasi obyek agar tepat 

Memeriksa (Inspection) I 
Membandingkan obyek dengan 
standar 

Merakit (Assembly) A 
Menggabungkan/merakit 
beberapa komponen 

Mengurai rakit 
(Disassembly) 

DA 
Melepaskan komponen dari 
rakitannya 

Memakai (Use) U 
Secara manual menerapkan 
prosedur produksi 

Keterlambatan yang tak 
terhindarkan 
(Unavoidable delay) 

UD 
Penundaan yang tak bisa 
dihindari 

Keterlambatan yang 
dapat dihindari 
(Avoidable delay) 

AD 
Penundaan yang menjadi 
tanggung jawab operator 

Merencanakan (Plan) Pn 
Merencanakan kegiatan 
berikutnya 

Istirahat untuk 
menghilangkan lelah 
(Rest to overcome 
fatigue) 

R 
Penundaan periodic disebabkan 
oleh kelelahan operator 

Sumber : Herjanto (2003). 

2.7 Studi Gerakan Mikro 

Aktivitas micromotion study  mengharuskan untuk 
merekam setiap gerakan kerja yang ada secara detail dan 
memberi kemungkinan–kemungkinan analisa setiap gerakan-
gerakan kerja yang ada secara detail dan member 
kemungkinan-kemungkinan analisa setiap gerakan yang ada 
secara lebih baik dibandingkan dengan visual motion study 
(Wignjosoebroto, 2003). Studi gerakan mikro (micromotion 
study) merupakan studi yang mempelajari gerakan melalui 
gambar/film. Dengan menggunakan bantuan video kamera yang 
diputar dengan gerakan lambat, analis dapat mengamati lebih 
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seksama tentang gerakan dari suatu tugas/kegiatan yang bila 
tidak akan terlalu cepat jika diamati langsung (Herjanto, 2003). 

Micromotion study dapat didefinisikan sebagai elemen 
dasar atau pembagian operasi kerja dengan bantuan sebuah 
kamera film berkecepatan tinggi, dengan tujuan akhir adalah 
menghilangkan gerakan yang tidak perlu yang terlibat dalam 
operasi serta menyeimbangkan gerakan yang diperlukan. 
Definisi micromotion study  tidak akan lengkap kecuali dapat 
dikenali dengan istilah gerak. Dengan micromotion study kita 
dapat menguji waktu dari setiap elemen gerakan (Basu, Sahu 
dan Rajiv, 2012). Studi gerak mikro juga dilakukan untuk 
mempelajari gerakan organ seorang karyawan ketika ia bekerja 
pada mesin. Micromotion study menyediakan data yang 
diperlukan untuk menetapkan standar dengan cara analisa film 
untuk mengetahui waktu yang terlibat pada setiap elemen dari 
pekerjaan (Rao, 2000). 

2.8 Work Factor 

Sistem faktor kerja (work factor system) merupakan salah 
satu sistem dari sistem waktu yang ditentukan yang paling awal 
dan secara luas diaplikasikan. Sistem ini memungkinkan untuk 
menetapkan waktu untuk pekerjaan-pekerjaan manual dengan 
menggunakan data waktu gerakan yang telah ditetapkan lebih 
dahulu (Wignjosoebroto, 2003). Work factor adalah salah satu 
metode pelopor untuk menetapkan standar berdasarkan 
gerakan anggota tubuh manusia, seperti kepala, lengan dan 
kaki. faktor kerja digunakan sebagai indeks untuk waktu 
tambahan yang dibutuhkan atas dasar waktu (Curran, Chou dan 
Trappey, 2008).  

Menurut Rizani (2009), Ready Work Factor dikenal pada 
tahun 1969, Ready Work Factor merupakan jumlah faktor 
pekerjaan yang ditentukan berdasarkan karakteristik gerak 
masing-masing sehingga analisis dapat mengidentifikasi dengan 
mudah. Tabel Ready Work Factor terdiri dari waktu yang diukur 
sesuai dengan gerakan yang dilakukan oleh operator. Satuan 
nilai waktu dalam Ready Work Factor adalah RU (Ready time 
Unit), yang mana 1 RU setara dengan 0,001 menit dan 0,06 
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detik. Kontrol manual terhadap suatu gerakan akan 
mempengaruhi lamanya gerakan tersebut terjadi. Semakin 
besar kontrol manual diperlukan, semakin lama pula waktu yang 
dibutuhkannya. Besar kecilnya kontrol ditentukan oleh beberapa 
banyak di antara empat faktor seperti suatu gerakan dibawah ini 
(Wignjosoebroto, 2003) : 
a. Faktor kerja dari keadaan perhentian yang pasti (Define stop 

work factor) 
b. Faktor kerja pengarahan (Directional control work factor : 

Steer) 
c. Faktor kerja kehati-hatian (care work factor : precaution) 
d. Faktor kerja perubahan arah gerak (Change of direction work 

factor) 

2.9 Methods Time Measurement (MTM) 

Methods Time Measurement adalah prosedur yang 
menganalisis setiap rangkaian operasi manual sesuai dengan 
gerakan dasar yang diperlukan untuk melakukan hal itu. Akan 
menetapkan untuk setiap gerak standar yang telah ditentukan 
waktu yang ditentukan oleh sifat gerak dan kondisi di mana itu 
dilakukan (Curran, 2008). Pengukuran Waktu Metoda (Methods 
time measurement) adalah suatu sistem penetapan awal waktu 
baku yang dikembangkan berdasarkan studi gambar gerakan-
gerakan kerja dari suatu operasi kerja industri yang direkam 
dalam film. Sistem ini didefenisikan sebagai suatu prosedur 
untuk menganalisa setiap operasi atau metoda kerja (manual 
operation) ke dalam gerakan-gerakan dasar yang diperlukan 
untuk melaksanakan kerja tersebut, dan kemudian menetapkan 
standar waktu dari masing-masing gerakan tersebut 
berdasarkan macam gerakan dan kondisi-kondisi kerja masing-
masing yang ada (Ridlo, 2011). 

Methods Time Measurement didefinisikan sebagai suatu 
prosedur yang menganalisa setiap operasi manual atau metode 
ke dalam gerakan dasar yang diperlukan untuk melakukan hal 
itu dan memberikan kepada setiap gerak standar waktu yang 
telah ditetapkan yang ditentukan oleh sifat gerak dan kondisi-
kondisi yang dibuat. Sistem ini dikembangkan dari analisis 
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gerak, gambar operasi berbagai industri. Nilai waktu untuk 
gerakan dasar jangkauan dan lain-lain bergerak dicatat dalam 
bentuk tabel. Satuan waktu yang digunakan dalam metode ini 
adalah Time Measurement Unit (TMU) dan sama dengan 
0,00001 jam (Manek, 2003). 

Menurut Rahman (2010), Methods Time Measurement 
(MTM) merupakan salah satu metode pengukuran kerja secara 
tidak langsung yang dapat digunakan dalam penentuan waktu 
kerja. Keistimewaan MTM dibandingkan pengukuran waktu 
kerja yang lain ialah dapat menentukan waktu penyelesaian 
suatu pekerjaan sebelum pekerjaan tersebut dilakukan, karena 
dalam perhitungan MTM digunakan tabel-tabel waktu kerja 
berdasarkan elemen-elemen kerja yang telah distandarkan. 
Akan tetapi, dalam proses pengidentifikasian gerakan kerja 
dalam MTM perlu dilakukan simplifikasi karena proses 
identifikasi tersebut kurang efektif dan efisien untuk dilakukan 
secara manual dan sulit dilakukan oleh orang yang masih awam 
dengan metode MTM. 

2.10 Maynard Operation Sequence Technique (MOST) 

MOST merupakan suatu teknik pengukuran waktu baku 
yang digunakan untuk menghitung waktu yang dibutuhkan 
operator untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Pekerjaan 
tersebut di breakdown menjadi elemen-elemen individu dan 
semua diberi nilai dalam satuan unit yang disebut Time 
Measurement Unit (TMU). Sebagai contoh, elemen gerakan 
yang mungkin dilakukan untuk memindahkan sebuah sekrup. 
Pengukuran tersebut akan mempertimbangkan waktu yang 
dibutuhkan untuk mengambil obeng, mengarahkan obeng ke 
sekrup, gerakan melonggarkan sekrup, meletakkan obeng, dan 
kembali ke stasiun kerja. Nilai (satuan) tersebut diubah dalam 
satuan waktu (1 TMU sama dengan 0.036 detik) dan digunakan 
sebagai rata-rata, dimana terdapat waktu kelonggaran, untuk 
perhitungan lebih lanjut dan akan digunakan dalam bisnis plan 
(Hesselbach dan Herrman, 2011). 

MOST adalah pengukuran kerja sistem yang dapat 
dengan mudah diimplementasikan dan praktis dipertahankan. 
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Ini adalah sebuah sistem untuk mengukur pekerjaan, dan 
berkonsentrasi pada gerakan benda. Pergerakan benda 
mengikuti pola pengulangan tertentu yang bersifat konsisten 
seperti menjangkau (reach), memegang (grasp), bergerak 
(move) dan memposisikan objek (position and/or pre-position). 
Urutan ini dapat diidentifikasi dan diatur sebagai urutan kejadian 
mewujudkan gerakan dari sebuah objek. Sebuah model dari 
urutan ini dibuat dan bertindak sebagai panduan standar dalam 
menganalisis pergerakan obyek. Konsep ini adalah dasar untuk 
urutan model MOST (Crowson, 2006). Versi modern dari MTM 
disebut MOST dimana sistem yang disederhanakan pertama 
kali dikembangkan oleh Zandin. Sistem MOST memanfaatkan 
kesamaan dalam urutan gerakan MTM dengan gerakan dasar 
dari model kegiatan dasar, sehingga sistem MOST bersifat 
cepat, akurat, mudah dipelajari (Curan, Chou dan Trappey, 
2008). 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Novita (2013), dalam penelitian yang berjudul “Analisis 
Pengukuran Waktu Kerja dengan Metode Pengukuran Kerja 
Secara Langsung pada Bagian Pengemasan PT Japfa Comfeed 
Indonesia Tbk” membahas mengenai bagian pengemasan PT 
Japfa Comfeed Indonesia Tbk dimana mesinnya masih 
menggunakan mesin semi otomatis sehingga masih 
membutuhkan pengukuran waktu kerja untuk mengetahui waktu 
baku yang dihasilkan oleh tiap operator bagian pengemasan. 
Pengamatan metode jam henti didapatkan hasil uji kecukupan 
data menggunakan tingkat ketelitian 5% dan tingkat keyakinan 
95% sehingga didapatkan nilai N’ sebesar 1 dari 29 data yang 
berada diantara batas kendali. Hasil waktu siklus yang 
didapatkan menggunakan metode jam henti sebesar 14,05 
detik. Waktu normal dan waktu baku yang dihasilkan metode 
jam henti sebesar 15,15 detik dan 19,77 detik. Pengamatan 
metode work sampling didapatkan hasil uji kecukupan data 
menggunakan tingkat ketelitian 5% dan tingkat keyakinan 95% 
sehingga didapatkan nilai N’ sebesar 352 dari 1725 data yang 
diambil. Hasil waktu siklus yang didapatkan menggunakan 
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metode work sampling sebesar 8,91 detik. Waktu normal dan 
waktu baku yang dihasilkan metode jam henti sebesar 9,62 
detik dan 11,56 detik.  

Rizani (2009), dalam penelitian yang berjudul 
“Perbandingan Pengukuran Waktu Baku Dengan Metode 
Stopwatch Time Study dan Metode Ready Work Factor (RWF) 
Pada Departemen Hand Insert PT. Sharp Indonesia” yang  
membahas mengenai perbandingkan hasil pengukuran dengan 
menggunakan metode langsung yaitu stopwatch time study dan 
metode tidak langsung ready work factor. Dari hasil pengamatan 
dan perhitungan didapatkan hasil bahwa waktu baku pada 
stasiun 1 jumlah total 16,45, pada waktu baku stasiun 2 jumlah 
total 15,45 sehingga terdapat perbedaan waktu sebesar 15% 
pada stasiun 1 dan 7% pada stasiun 2. Pengukuran waktu baku 
dengan cara langsung mempunyai hasil yang lebih besar 
dibandingkan pengukuran menggunakan metode ready work 
factor. Perbedaan tersebut diakibatkan karena penggunaan 
faktor penyesuaian dan kelonggaran berbeda. Untuk 
pengukuran waktu secara langsung penyesuaian dan 
kelonggaran ditetapkan berdasarkan kondisi lapangan. Dalam 
perbedaan tersebut diperlukan penerapan faktor penyesuaian 
dan kelonggaran yang baru jika metode ready work factor  akan 
digunakan sebagai pengukuran waktu baku. Setelah didapatkan 
waktu baku dengan ready work factor yang sudah disesuaikan 
maka dilakukan perhitungan waktu baku di setiap stasiun 
dengan jumlah total waktu siklus 209,04, waktu normal 230,22, 
dan waktu baku 274,68. Setelah dilakukan perhitungan 
dilanjutkan dengan menghitung target produksi. 

Rahman (2010), dalam penelitian yang berjudul 
“Perancangan Perangkat Lunak Untuk Pengukuran Waktu Kerja 
Menggunakan Teknologi Speech Recognition” membahas 
mengenai proses kerja dalam identifikasi gerakan kerja pada 
MTM-1. Dalam pengamatan Framework yaitu berupa MTM-1, 
dimana MTM-1 ini perlu melakukan kerja seperti 
mengoperasikan video amatan secara manual, mencari tabel 
MTM-1 sesuai dengan gerakan pada video amatan, membaca 
dan memilih kriteria pada tiap tabel MTM-1, mencatat identifikasi 
gerakan, membandingkan waktu terbesar antara elemen 
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gerakan tangan kiri atau tangan kanan dan juga perhitungan 
total waktu. Metode MTM-1 dirancang untuk mengetahui 
pengaruh penggunaan perintah suara dibandingkan dengan 
penggunaan click dalam melakukan identifikasi dengan MTM-1. 
Dari pengukuran performansi kerja yang telah dilakukan 
terhadap ketiga metode yaitu metode manual, metode MTM-1 
click, dan sperofiM-1dengan serangkaian uji Anova, didapatkan 
bahwa metode sperofiM-1 mempunyai perfomansi waktu yang 
lebih baik dibandingkan kedua metode yang lain sebesar 
74,14%. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, performansi 
waktu metode sperofiM-1 lebih baik karena tabel MTM-1 yang 
telah terintegrasi, proses pembacaan dan intepretasi tabel 
MTM-1 itu sendiri lebih cepat dan praktis dan juga proses 
perhitungan total waktu secara digital. 

Thakre (2009), dalam penelitian yang berjudul 
“Minimization of Engine Assembly Time by Elimination of 
Unproductive Activities through ‘MOST’” membahas mengenai 
pengurangan rata-rata waktu pekerjaan untuk proses perakitan. 
Metode yang digunakan adalah basic MOST untuk 
mengestimasi TWC (total work content). Dalam penelitian 
terdapat tiga tahap yaitu perhitungan TWC, analisis basic MOST 
dan penghapusan kegiatan NVA dengan membuat perubahan 
dalam tata letak atau metode kerja. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa MOST dapat digunakan untuk menentukan 
kegiatan NVA terkait dengan berbagai elemen kerja atau 
paramater, parameter yang digunakan adalah ABGABPA. 
Waktu standar dalam penelitian menjadi 73.40 menit yang dapat 
menghemat 15.41 menit per mesin sehingga dapat juga 
menghemat biaya tenaga kerja sebesar Rs. 12 lakh per tahun. 
Tenaga kerja dapat dikurangi hingga 17% dengan sedikit 
perubahan letak dan penyusunan ulang stasiun kerja.  

 


