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III. BAHAN DAN METODE PENELITIAN 
 
 
 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT Japfa Comfeed 
Indonesia Tbk Margomulyo, Surabaya, Jawa Timur. Adapun 
pelaksanaan ini dimulai pada bulan April 2013 sampai dengan 
selesai. Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Manajemen 
Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang. 

3.2  Metode  
Metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, 

yaitu metode yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta 
yang ada di lapangan dan mendapatkan informasi-informasi 
mengenai keadaan saat ini. Data yang telah terkumpul akan 
disusun dan dijelaskan kemudian dianalisis. Pelaksanaan 
penelitian menggunakan pendekatan secara teknis yang 
dimaksudkan untuk mengukur waktu kerja. 

3.3  Batasan Masalah 

Penentuan batasan masalah perlu dilakukan dalam suatu 
penelitian, sehingga pembahasan pada penelitian tersebut 
dapat fokus pada tujuan penelitian, maka penelitian ini dibatasi 
pada beberapa aspek sebagai berikut : 
1. Pengukuran waktu kerja di PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

hanya dilakukan pada bagian produksi khususnya bagian 
pengemasan. 

2. Pengukuran waktu kerja dilakukan dengan menggunakan 
metode tidak langsung. 

3. Pengamatan dilakukan hanya pada satu line saja karena line 
yang lain digunakan pada pakan ternak khusus. 
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3.4  Tahapan Penelitian 

Dalam metodologi penelitian ini terdapat tahap-tahap atau 
prosedur dalam penelitian yang harus dikerjakan terlebih 
dahulu, sehingga penelitian dapat terarah dan mempermudah 
dalam melakukan pemecahan masalah. Skema tahapan 
penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1 

Survei Pendahuluan

Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data

Pengolahan Data Menggunakan Pengukuran 

Waktu Kerja:

· Perhitungan Work Factor

· Perhitungan Methods Time Measurement

· Perhitungan Maynard Operation Sequence 

Technique

Analisa Hasil dan Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Pembuatan Peta Tangan Kanan & Tangan Kiri

 
 Gambar 3.1 Skema Tahapan Penelitian 
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3.4.1 Survei Pendahuluan 
Langkah awal dari penelitian ini adalah melakukan survei 

pendahuluan. Survei pendahuluan dilakukan dengan melakukan 
pengenalan perusahaan untuk dapat menemukan 
permasalahan yang memiliki potensi dapat merugikan 
perusahaan, mengamati aktivitas yang ada pada perusahaan 
yang berhubungan dengan proses produksi khususnya pada 
bagian pengemasan atau disebut juga sebagai bagging. Bagian 
pengemasan merupakan bagian semi otomatis dimana proses 
produksi menggunakan mesin dan dengan bantuan tenaga 
manusia. 

Pada  bagian pengemasan juga akan dilakukan diskusi 
dan bertukar pikiran dengan tenaga ahli pada bagian 
pengolahan untuk menggali permasalahan dan menentukan 
obyek penelitian yang nantinya akan diteliti. Setelah melakukan 
survei dilanjutkan dengan studi pustaka, dimana akan 
membahas mengenai konsep pengukuran waktu kerja, 
pengukuran waktu kerja dengan menggunakan metode work 
factor (WF), methods time measurement (MTM) dan maynard 
operation sequence technique (MOST). 

3.4.2 Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Melakukan perumusan masalah untuk menentukan 
bagaimana hasil pengukuran waktu kerja dan bagaimana 
perbedaan metode dengan menggunakan metode work factor 
(WF), methods time measurement (MTM) dan maynard 
operation sequence technique (MOST) pada bagian 
pengemasan serta memberikan usulan perbaikan yang dapat 
dilakukan. Tujuan penelitian untuk mengetahui hasil 
pengukuran waktu kerja dan untuk mengetahui perbedaan 
dengan menggunakan metode tersebut. Tujuan yang 
didefinisikan nantinya dihubungkan dengan permasalahan yang 
ada agar dapat memberikan solusi terhadap masalah tersebut. 
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3.4.3 Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas akhir 
ini terdiri atas data primer dan data sekunder. 

a. Data primer 
Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui 

pengamatan kegiatan yang dilakukan pada bagian 
pengemasan. Adapun data primer yang dibutuhkan adalah 
gerakan kerja, jarak jangkauan dan urutan pekerjaan. 

Data primer yang digunakan dalam pengumpulan data 
penelitian ini yaitu: 

1. Observasi dimana pengamatan dan pengukuran langsung 
terhadap objek penelitian di lapangan terutama pada 
bagian pengemasan. Adapun alat yang digunakan dalam 
pengumpulan data yaitu alat pengukur jarak, tabel 
pengukuran data dan alat tulis.  

2. Wawancara yaitu pengambilan data dengan cara tanya 
jawab dan diskusi secara langsung terhadap karyawan 
untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan 
pekerjaan mereka di perusahaan tersebut, untuk 
menunjang pembahasan masalah. 

b. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

kedua. Data sekunder tidak diperoleh melalui pengamatan atau 
pengukuran langsung terhadap objek yang diteliti. Data 
sekunder yang dibutuhkan adalah data waktu gerakan baku 
yang didapat dari metode faktor kerja (WF), methods time 
measurement (MTM) dan maynard operation sequence time 
(MOST). 

3.4.4  Pengolahan Data 

Dalam pengumpulan data yang telah terkumpul maka 
perlu dilakukan pengolahan data. Pengolahan data yang 
dilakukan yaitu sebagai berikut : 
3.4.4.1 Work Factor (WF) 

Pada tahapan pengolahan data work factor dilakukan 
beberapa langkah yang harus dilakukan  yaitu: 
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1. Pembuatan peta tangan kanan dan tangan kiri 
2. Membuat suatu elemen-elemen standart yang digunakan 

dalam sistem faktor kerja dimana suatu pekerjaan dibagi 
atas elemen-elemen gerakan standar kerja yaitu 
menjangkau (Reach), membawa (Move), memegang 
(Grasp), mengarahkan sementara (Preposition), merakit 
(Assemble), lepas rakit (Disassemble), memakai (Use), 
melepaskan (Release) dan proses mental (Mental Process). 

3. Menggunakan simbol untuk menunjukkan anggota tubuh 
dan faktor-faktor kerja yang telah distandarkan seperti pada 
Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Simbol untuk anggota tubuh dan faktor kerja 

Anggota 
Tubuh 

Simbol 
Faktor Kerja 

(ditulis sesuai 
urutan) 

Simbol 

Finger 
Hand 
Arm 

Forearm 
Trunk 
Foot 
Leg 

Head Turn 

F 
H 
A 

FS 
T 

FT 
L 

HT 

Weigh of Resistance 
Directional Control 

Steer 
Care (Precaution) 
Change Direction 

Define Stop 
 

W 
S 
P 
U 
D 
 

Sumber : Wignjosoebroto (2003). 

4. Mengkoversikan ke dalam tabel work factor motion time. 
Tabel work factor dapat dilihat dalam Lampiran 1. 

5. Mengakumulasikan tiap waktu per unit 
1 TMU = 0,006 detik 
1 TMU = 0,0001 menit 
1 TMU = 0,00000167 jam 

6. Melakukan perhitungan waktu normal 
 Wn = Ws x P 
 Wn = Waktu normal 
 Ws = Waktu siklus 
 P = faktor penyesuaian (Performance Rating) 

Kelonggaran merupakan salah satu aspek yang harus 
diperhatikan agar operator dapat merasa nyaman dalam 
melakukan pekerjaan. Nilai faktor penyesuaian didapatkan 
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menggunakan cara Westinghouse yang mengarahkan 
penilaian pada 4 faktor yang di anggap menentukan 
kewajaran atau ketidakwajaran dalam bekerja yaitu 
keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Tabel 
penyesuaian menurut Westinghouse dapat dilihat pada 
Lampiran 4. 

7. Melakukan perhitungan waktu baku 
Wb = Wn + (Wn x Allowance) 
Wb = Waktu baku 
Wn = Waktu normal 
Kelonggaran diberikan untuk 3 hal yaitu: kelonggaran 
kebutuhan pribadi, kelonggaran menghilangkan rasa  
fatique dan kelonggaran hambatan-hambatan tak 
terhindarkan. Hal- hal tersebut dibutuhkan oleh pekerja 
selama melakukan suatu pekerjaan. Tabel daftar 
kelonggaran dapat dilihat pada Lampiran 5. 

3.4.4.2 Methods Time Measurement (MTM) 

Pada tahapan pengolahan data methods time 
measurement dilakukan beberapa langkah yang harus 
dilakukan  yaitu: 

1. Membuat peta tangan kanan dan tangan kiri 
2. Membuat suatu pengukuran waktu metoda dengan 

membagi gerakan-gerakan kerja atas elemen-elemen 
gerakan yaitu menjangkau (Reach), mengangkut (Move), 
memutar (Turn), memegang(Grasp), mengarahkan 
(Position), melepas (Release), lepas rakit (Disassemble), 
gerakan mata (Eye movement), dan beberapa gerakan 
badan lainnya 

3. Mengkoversikan ke dalam tabel data MTM. Tabel MTM 
dapat dilihat dalam lampiran 2. 

4. Mengakumulasikan unit waktu dan unit satuan atau time 
measurement unit (TMU).  
1 TMU = 0,00001 jam  
1 TMU = 0,0006 menit 
1 TMU = 0,036 detik 

5. Melakukan perhitungan waktu normal 
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 Wn = Ws x P 
 Wn = Waktu normal 
 Ws = Waktu siklus 
 P = faktor penyesuaian (Performance Rating) 

Kelonggaran merupakan salah satu aspek yang harus 
diperhatikan agar operator dapat merasa nyaman dalam 
melakukan pekerjaan. Nilai faktor penyesuaian didapatkan 
menggunakan cara Westinghouse yang mengarahkan 
penilaian pada 4 faktor yang di anggap menentukan 
kewajaran atau ketidakwajaran dalam bekerja yaitu 
keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Tabel 
penyesuaian menurut Westinghouse dapat dilihat pada 
Lampiran 4. 

6. Melakukan perhitungan waktu baku 
Wb = Wn + (Wn x Allowance) 
Wb = Waktu baku 
Wn = Waktu normal 
Kelonggaran diberikan untuk 3 hal yaitu: kelonggaran 
kebutuhan pribadi, kelonggaran menghilangkan rasa  
fatique dan kelonggaran hambatan-hambatan tak 
terhindarkan. Hal- hal tersebut dibutuhkan oleh pekerja 
selama melakukan suatu pekerjaan. Tabel daftar 
kelonggaran dapat dilihat pada Lampiran 5. 

3.4.4.3 Maynard Operation Sequence Technique (MOST) 
Pada tahapan pengolahan data maynard operation 

sequence technique dilakukan beberapa langkah yang harus 
dilakukan  yaitu: 

1. Menentukan suatu model urutan dasar yaitu urutan gerakan 
umum dan urutan gerakan terkendali. Tabel  MOST dapat 
dilihat dalam Lampiran 3. 

2. Menambahkan semua nilai indeks untuk parameter. 
Mengkalikan nilai di atas dengan mengkalikan 10  

3. Mengubah nilai ke dalam TMU  

4. Melakukan perhitungan waktu normal 
Wn = Ws x P 
Wn = Waktu normal 
Ws = Waktu siklus 
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P = faktor penyesuaian (Performance Rating) 
Kelonggaran merupakan salah satu aspek yang harus 
diperhatikan agar operator dapat merasa nyaman dalam 
melakukan pekerjaan. Nilai faktor penyesuaian didapatkan 
menggunakan cara Westinghouse yang mengarahkan 
penilaian pada 4 faktor yang di anggap menentukan 
kewajaran atau ketidakwajaran dalam bekerja yaitu 
keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi. Tabel 
penyesuaian menurut Westinghouse dapat dilihat pada 
Lampiran 4. 

5. Melakukan perhitungan waktu baku 
Wb = Wn + (Wn x Allowance) 
Wb = Waktu baku 
Wn = Waktu normal 
Kelonggaran diberikan untuk 3 hal yaitu: kelonggaran 
kebutuhan pribadi, kelonggaran menghilangkan rasa  
fatique dan kelonggaran hambatan-hambatan tak 
terhindarkan. Hal- hal tersebut dibutuhkan oleh pekerja 
selama melakukan suatu pekerjaan. Tabel daftar 
kelonggaran dapat dilihat pada Lampiran 6. 

 
 
 


