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VI. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk unit Margomulyo 
merupakan salah satu pabrik pakan ternak dari 12 pabrik pakan 
ternak yang dimiliki oleh PT Japfa Comfeed Indonesia (JCI) di 
Indonesia. 12 pabrik pakan ternak yang dimaksud JCI yaitu JCI 
Sidoarjo, JCI Lampung, JCI Tangerang, JCI Sragen, JCI 
Cikande, JCI Makasar, JCI Tebel, JCI Cirebon, JCI 
Margomulyo, Indo Jaya Agrinusa Medan, JCI Padang, dan JCI 
Banjarmasin. Pertama kali JCI unit Margomulo merupakan 
pabrik pakan ternak milik PT Artacitra Terpadu Feedmill. Pada 
tahun 2003 aset PT Artacitra Terpadu Feedmill dibeli oleh PT 
Multi Agro Persada Tbk dan tercatat sebagai PT Bintang Terang 
Gemilang cabang Surabaya. Pada tanggal 12 Oktober 2009 PT 
Multi Agro Persada Tbk diakuisisi oleh PT Japfa Comfeed 
Indonesia. 

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk unit Margomulyo 
terletak di Jalan Raya Margomulyo No. 38 Surabaya, Propinsi 
Jawa Timur. Denah pabrik dapat dilihat pada Lampiran 6. 
Surabaya merupakan kota jasa dan perdagangan. Perdagangan 
di Surabaya tidak hanya melayani kebutuhan lokal serta 
nasional tetapi juga mulai berkembang menjadi kota dagang 
Internasional. Surabaya juga merupakan pelabuhan penting di 
Indonesia Timur (Anonymous, 2013). PT Japfa Comfeed 
Indonesia Tbk unit Margomulyo berbatasan langsung dengan 
beberapa wilayah yaitu : 

Barat  : Jalan Raya Margomulyo 
Timur  : PT. SAN (Pabrik Kayu) 
Selatan  : PT. Jaya (Pabrik Baja) 
Utara  : Jalan Tol Tandes 

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk memberlakukan waktu 
kerja kepada seluruh karyawan adalah 8 jam kerja/hari atau 40 
jam kerja seminggu. Waktu kerja yang telah ditetapkan oleh 
perusahaan agar kegiatan tenaga kerja dapat berjalan dengan 
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baik serta karyawan dapat bekerja lebih efektif. Pembagian 
waktu kerja dilakukan dengan 2 shift kerja. Standar kerja yang 
baik harus ditetapkan dengan asumsi mampu memberikan 
motivasi kepada pegawai untuk bekerja dengan baik, dan juga 
pada tingkat dimana rata-rata karyawan dapat mencapainya. 
Agar penggunaan standar dapat berjalan secara efektif, standar 
tersebut harus mendapatkan penerimaan oleh pegawai 
(Sukoco, 2007). Pembagian waktu shift kerja dapat dilihat pada 
Tabel 4.1 

Tabel 4.1 Pembagian waktu shift kerja di PT Japfa Comfeed 
Indonesia Tbk 

No Shift Waktu 

1. 
2. 

Shift 1 
Shift 2 

07.00 – 15.00 WIB 
23.00 – 07.00 WIB 

Sumber : PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 

Proses produksi pakan ternak di PT Japfa Comfeed 
Indonesia Tbk dimulai dari proses penerimaan bahan baku 
sampai dengan produk siap kemas. Tahapan dalam proses 
produksi meliputi dari pemasukan bahan baku (intake), 
penghancuran, penimbangan, pencampuran, pengepresan, 
pemanasan, pendinginan, pengayakan, dan pengemasan. 
Proses produksi dapat dilihat pada Lampiran 7. Proses produksi 
di PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk menggunakan mesin 
otomatis yang di kontrol oleh operator di bagian control pannel.  

4.2 Sistem Kerja 

Sistem kerja merupakan faktor penting dalam manajemen 
operasi karena selain berkaitan dengan produktivitas juga 
menyangkut kepuasan kerja. Sistem kerja yang baik diperlukan 
untuk membangun semangat bekerja karyawan yang tinggi 
dalam suasana kerja yang menyenangkan. Sistem kerja yang 
baik juga memperhatikan kondisi lingkungan kerja sehingga 
dapat memberi rasa aman, sehat, dan mencegah terjadinya 
kecelakaan kerja (Herjanto, 2008). Komponen sistem kerja yang 
dilakukan oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk  adalah: 
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1. Komponen Material 

Mayoritas bahan baku yang digunakan oleh PT Japfa 
Comfeed Indonesia Tbk diperoleh dari luar negeri seperti 
Amerika, India, dan Thailand. Kualitas bahan baku yang lebih 
bagus menjadi alasan bagi dilakukannya pembelian bahan baku 
dari luar negeri. Kualitas bahan baku yang baik dapat 
menghasilkan produk yang baik pula. Bahan baku utama yang 
digunakan oleh PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk adalah 
jagung. Bagian tanaman jagung yang digunakan sebagai bahan 
baku pembuatan pakan ternak unggas adalah biji jagung. 
Menurut Murtidjo (2006), kualitas jagung sangat penting untuk 
pakan ternak, jagung kuning dan jagung agak merah memiliki 
kualitas lebih baik dibanding dengan jagung putih karena jagung 
warna kuning dan agak merah memiliki karoten provitamin A 
yang tinggi dan ditambah dengan preparat xantofil. 

Bahan pendukung merupakan bahan-bahan yang 
digunakan untuk membantu proses pembuatan pakan ternak 
unggas yang dihasilkan sesuai dengan target yang ditetapkan. 
Bahan pakan selain dari sumber energi, feed supplement, juga 
harus mengandung protein yang relatif lebih tinggi dibandingkan 
kadar zat makanan lainnya. Untuk membantu kadar energi 
dalam pakan digunakan sumber energi pendukung yang berasal 
dari lemak, bisa dari lemak hewan ataupun dari lemak nabati 
(Yaman dan Agric, 2010). Bahan pendukung yang digunakan 
antara lain : 

a. MBM (Meat & Bone Meal) merupakan tepung tulang yang 
dicampur dengan daging yang sudah melalui proses 
penggilingan 

b. CGM (Corn Gluten Meal) merupakan tepung dari ikan yang 
memiliki protein tinggi 

c. HCFM (Hidrolisa chicken feather Meal) merupakan bulu 
ayam yang sudah diolah dan memiliki kandungan protein 
yang tinggi melebihi kandungan protein kasar dari bungkil 
kedelai 
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d. PBPM (Poultry By Product Meal) adalah tepung yang dibuat 
dari sisa-sisa proses produksi unggas seperti kepala, kaki, 
dan usus kecuali bulu.  

e. Premix merupakan suplementasi vitamin, mineral, asam 
amino, dan antibiotik 

Gambar bahan baku PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 
dapat dilihat pada Lampiran 8. 

2. Komponen Mesin 

Mesin dan peralatan produksi merupakan salah satu 
syarat pokok dalam mendirikan suatu industri atau usaha. 
Menurut Wibowo (2008), tata letak dan urutan mesin atau 
peralatan pada dasanya harus sesuai urutan proses dan harus 
disesuaikan dengan tata ruang dan diatur sedemikian rupa 
sehingga proses produksi efektif dan efisien. Tata letak ini juga 
harus memperhatikan proses keluar masuknya bahan dan 
produk. PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk dalam pemilihan serta 
penempatan mesin dan peralatan sangat disesuaikan karena 
menunjang kelancaran proses produksi. Mesin dan peralatan 
PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk yang digunakan dalam 
kegiatan produksi dikendalikan dengan sistem pengendalian 
otomatis dan sistem produksi dikendalikan dengan ruang 
pengendalian khusus yang disebut Ruang Pannel. Waktu 
istirahat mesin hanyalah hari sabtu dan minggu apabila tidak 
ada kegiatan produksi. Beberapa jenis mesin dan fungsinya 
dalam proses produksi dapat dilihat pada Lampiran 9. Setiap 
mesin yang digunakan proses produksi memiliki fungsi yang 
berbeda-beda. 

3. Komponen Manusia 

Manusia merupakan salah satu unsur penting dalam 
pengelolaan suatu industri. Saat ini diketahui bahwa sudah 
banyak tenaga manusia yang dapat digantikan oleh mesin, tapi 
bagaimanapun juga manusia masih diperlukan terutama dalam 
hal-hal dimana alat perlengkapan mesin itu belum dapat 
dipergunakan. Ada beberapa jenis mesin seperti mesin manual, 
mesin semi otomatis dan mesin otomatis. Mesin otomatis masih 



31 
 

membutuhkan tenaga manusia walaupun hanya digunakan 
untuk mengontrol mesin, menyalakan atau mematikan mesin. 
Begitu juga dengan mesin manual dan semi otomatis yang 
secara langsung membutuhkan tenaga manusia untuk proses 
produksi.  Menurut Suharyadi, Nugroho, Faturohman dan 
Purwanto (2007), faktor manusia merupakan pelaku usaha, 
yang menjalankan usaha adalah manusia. Semua faktor 
produksi berupa tanah, mesin, dan bangunan tidak akan berarti 
tanpa adanya manusia. Oleh sebab itu, unsur manusia menjadi 
paling penting untuk diperhatikan dalam pengelolaan usaha.  

Tenaga kerja di PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk pada 
proses produksi disebut tenaga kerja langsung karena langsung 
terlibat dalam suatu proses produksi. Pekerjaan pada bagian 
pengemasan yaitu mengemas pakan dalam karung, menjahit, 
mengangkat karung ke dalam palet (pekerjaan berat). Oleh 
karena itu pekerja yang dibutuhkan tidak perlu memiliki syarat 
pendidikan yang tinggi, karena pekerja dibagian pengemasan 
lebih membutuhkan kekuatan fisik. Untuk pekerja tetap 
mempunyai batas minimal pendidikan D3. Pekerja pada bagian 
pengemasan untuk keterampilannya dilatih ketika mereka 
bekerja di PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, pelatihan (training) 
dilakukan kurang lebih selama 3 bulan agar tiap operator 
mampu menguasai semua kegiatan pengemasan. Pekerja pada 
bagian pengemasan bermula dari sebagai kuli panggul, 
kemudian belajar memasukkan pakan kedalam karung, dan 
terakhir belajar menjahit karung.  

Menurut  Wigjosoebroto (2003), ada dua hal pokok yang 
menentukan dalam  faktor manusia yaitu kemampuan kerja dan 
motivasi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 
kerja seorang organisasi yaitu menelusuri kinerja dalam upaya 
untuk memberi kepuasan kepada pelanggan, memotivasi 
pegawai, mengidentifikasi berbagai faktor yang ada yang secara 
langsung mempengaruhi hasil kinerja yang dicapai (Tangkilisan, 
2005). 

Motivasi dalam bekerja dapat mendorong kinerja 
karyawan. Pekerja melakukan pekerjaan karena ada dorongan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup,  dan juga sebagai pekerja 
pabrik mereka butuhkan di lingkungan sosial sebagai pekerja 
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bukan pengangguran merupakan suatu penghargaan diri sendiri 
terhadap masyarakat. Motivasi merupakan salah satu bagian 
dari fungsi manajerial pengarahan (directing). Motivasi 
merupakan serangkaian kekuatan yang menyebabkan orang 
berperilaku dengan cara tertentu. Pekerja dapat termotivasi 
untuk bekerja keras dan berproduksi sebanyak mungkin, 
sementara yang lainnya termotivasi untuk berproduksi 
secukupnya saja. Motivasi harus ditingkatkan ketika karyawan 
melihat bahwa penghargaan diberikan berdasarkan kriteria 
kinerja (Robbins dan Judge, 2008). 

4. Komponen Lingkungan 

Proses produksi pembuatan pakan ternak pada PT Japfa 
Comfeed Indonesia Tbk dapat berpotensi menimbulkan 
masalah lingkungan kerja. Menurut Tri (2006), masalah 
lingkungan kerja meliputi faktor fisik (kebisingan, pencahayaan, 
bau-bauan, getaran, suhu udara), faktor biologis (kecoa, lalat, 
tikus, mikroorganisme). Faktor lingkungan kerja penting untuk 
dikaji karena faktor lingkungan kerja dapat menimbulkan bahaya 
kecelakaan kerja, timbul penyakit akibat kerja, atau dapat 
mencemari hasil produksi. Terdapat beberapa faktor kerja 
secara fisik yang memengaruhi terbentuknya suatu kondisi 
lingkungan kerja, diantaranya : 

a. Temperatur 

Temperatur dan kelembapan lingkungan sangat 
berpengaruh pada efektivitas pekerjaan. Bekerja pada 
lingkungan yang terlalu panas dan lembab dapat menyebabkan 
kecapekan terlalu dini, sedangkan lingkungan yang dingin dapat 
menimbulkan kekakuan fisik tubuh dan semangat kerja 
menurun. Suhu ruang produuksi PT Japfa Comfeed Indonesia 
Tbk adalah 30°C oleh sebab itu tenaga kerja lebih cepat 
dehidrasi dan berkeringat pada saat melakukan pekerjaan. 

b. Pencahayaan  

Sistem pencahayaan sangat mendukung proses produksi. 
mempengaruhi kemampuan manusia untuk melihat obyek 
secara jelas, cepat tanpa menimbulkan kesalahan 
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(Wigjosoebroto, 2003). Pencahayaan di PT Japfa Comfeed 
Indonesia Tbk dirasa cukup pada bagian produksi karena 
dekatnya ruang produksi dengan pintu keluar, tetapi dibagian 
gudang bahan baku perlu ditambahkan penerangan agar tidak 
terlalu gelap. Pencahayaan yang baik memungkinkan pekerja 
untuk dapat melihat objek yang dikerjakan secara jelas dan 
cepat.   

c. Kebisingan 

Kebisingan merupakan masalah yang sering dijumpai 
dalam suatu perusahaan khususnya proses produksi. 
Penggunaan mesin dan alat produksi berpotensi menimbulkan 
suara kebisingan. Peralatan produksi seperti hamermil yang 
mengeluarkan suara sangat keras sangat mengganggu para 
pekerja, karena kebisingan yang ditimbulkan akan berdampak 
mengganggu ketenangan bekerja, merusak pendengaran, dan 
dapat menimbulkan kesalahan komunikasi. Intensitas 
kebisingan yang terjadi pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk 
sebesar 100dB (Desible) yang menunjukkan besarnya arus 
energi persatuan luas. Menurut Heri dan Dimas (2012), standar 
kebisingan dalam perusahaan yang ditetapkan menurut ACGIH 
dan Iso (International Standart Organization) sebesar 85 dB. 

d. Bau-bauan 

Adanya bau-bauan di sekitar tempat kerja dapat dianggap 
sebagai pencemaran karena dapat mengganggu konsentrasi 
bekerja dan mempengaruhi kepekaan penciuman. PT Japfa 
Comfeed Indonesia Tbk khususnya bagian produksi terdapat 
bau-bauan yang dihasilkan oleh bahan baku pembuatan pakan 
ternak. Sebagian besar bahan baku pakan ternak yang 
digunakan berasal dari hewani, sehingga bau menyengat 
sangat mengganggu indra penciuman yang mengharuskan para 
pekerja menggunakan masker pada saat bekerja.  

e. Warna 

Menata warna di sekitar ruangan tempat kerja mempunyai 
pengaruh terhadap perasaan karena dapat menimbulkan rasa 
senang, sedih, dan lain-lain. Sifat warna dapat merangsang 
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perasaan manusia dan juga mempengaruhi terhadap mata 
untuk melihat obyek. Pabrik PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk 
berwarna putih dan kuning, karena dapat memberi kesan luas 
dan bersih dalam suatu ruangan. 

4.3 Tata Letak Stasiun Pengemasan 
Tata letak merupakan salah satu tahap dalam 

perencanaan fasilitas yang bertujuan untuk mengembangkan 
suatu sistem produksi yang efisien dan efektif sehingga dapat 
tercapainya suatu proses produksi dengan biaya yang paling 
ekonomis (Herjanto, 2008). Kecepatan waktu dalam 
menyelesaikan suatu pekerjaan berhubungan dengan tata letak 
stasiun pekerjaan. Tata letak kerja berhubungan dengan urutan 
gerakan yang dibentuk. Penempatan bahan dan peralatan dapat 
mempengaruhi kecepatan waktu. Tata letak stasiun 
pengemasan dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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A : Tempat Karung

B : Operator 1
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F : Mesin Jahit Karung

G : pallet

 
Gambar 4.1 Layout Stasiun Pengemasan 

Tata letak bahan dan peralatan diatur dengan benar agar 
dapat menciptakan urutan gerakan yang terbaik, tinggi tempat 
kerja (mesin dan meja kerja) sesuai dengan ukuran tubuh 
operator sehingga dapat melaksanakan kegiatan dengan mudah 
dan nyaman. Perincian fasilitas pada pengemasan yang 
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digunakan seperti pada Gambar 4.1 terdiri dari tempat karung, 
tempat operator 1, tempat operator 2, belt conveyor, mesin 
cronos, mesin jahit karung, dan pallet. Setiap barang yang 
berada di tempat kerja memiliki tempat yang pasti, sehingga 
saat memerlukan bahan atau peralatan operator tidak kesulitan 
mencari. Kegiatan mencari-cari merupakan pemborosan karena 
tidak memberikan nilai tambah (Iqbal, 2004). 

4.4 Analisa Gerakan Kerja Bagian Pengemasan 

Operator pada bagian pengemasan yang dipilih pada saat 
pengukuran adalah operator yang berkemampuan rata-rata. 
Pemilihan operator dapat ditanyakan kepada supervisor bagian 
pengemasan, agar dapat direkomendasikan beberapa operator 
untuk membantu penelitian pengukuran waktu kerja. Operator 
yang telah dipilih diberi penjelasan mengenai maksud dan 
tujuan pengukuran waktu kerja, agar operator dapat bekerja 
secara wajar. Operator harus melakukan pekerjaan sesuai 
dengan prosedur pengemasan pakan ternak seperti biasa agar 
hasil pengukuran yang didapatkan akurat. 

Analisa gerakan dalam proses pengemasan dilakukan 
menggunakan bantuan peta tangan kanan tangan kiri untuk 
mengetahui gerakan dan urutan gerak dalam menganalisa 
gerakan dari kedua tangan operator pengemasan. Perhitungan 
ini dilakukan dalam satu siklus mengemas. Sebelum melakukan 
perhitungan peta tangan kanan tangan kiri terlebih dahulu 
dilakukan pengamatan peta proses operasi, peta aliran proses, 
dan peta pekerja mesin yang dapat dilihat pada Lampiran 10 
Lampiran 11 dan Lampiran 12. Pegamatan ini dilakukan agar 
dalam melakukan analisa gerakan peta tangan kanan tangan 
kiri lebih terperinci. Pada peta proses operasi dan peta pekerja 
mesin didapatkan hasil 10,55 detik. Peta aliran proses 
didapatkan hasil 15,25 detik karena dalam peta aliran proses 
terdapat transportasi dimana operator memindahkan karung dari 
mesin cronos ke mesin jahit dengan bantuan belt conveyor .  

Dalam Lampiran 13 peta tangan kanan tangan kiri 
menyatakan bahwa gerakan kerja operator pengemasan pakan 
ternak adalah mengisi karung untuk operator 1 dan menjahit 
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karung untuk operator 2. Peta tangan kanan dan tangan kiri 
dapat dilihat bahwa gerakan kerja yang dilakukan oleh operator 
1 untuk tangan kanan dan tangan kiri sebagian dilakukan secara 
bersamaan. Gerakan yang dilakukan secara bersamaan yaitu 
saat tangan kanan dan tangan kiri menjangkau karung, 
memegang karung, membawa karung, mengarahkan karung 
dan melepas karung. Pada operator 1 terjadi kondisi 
menganggur dimana tangan kiri menganggur pada saat tangan 
kanan melakukan gerakan menjangkau tombol, menekan 
tombol dan melepas tombol dan untuk kedua tangan 
menganggur pada saat mesin melakukan pengisian pakan 
ternak dalam karung. 

Pada peta gerakan kerja yang dilakukan oleh operator 2 
untuk tangan kanan dan tangan kiri sebagian dilakukan secara 
bersamaan. Gerakan yang dilakukan secara bersamaan yaitu 
saat tangan kiri menjangkau karung, memegang karung, 
memegang kertas, melepas kertas, sedangkan tangan kanan 
menjangkau kertas, memegang kertas, membawa kertas, dan 
mengarahkan kertas. Kondisi menganggur juga terjadi pada 
operator 2 untuk tangan kiri menganggur pada saat tangan 
kanan menjangkau ujung karung. Tangan kanan juga 
menganggur pada saat tangan kiri menjangkau ujung karung, 
memegang ujung karung, menekan benang, dan melepas 
karung. Waktu yang dibutuhkan operator dalam melakukan 
kegiatan pengemasan pada operator 1 sebesar 6,05 detik dan 
untuk operator 2 sebesar 4,50 detik. Total waktu yang 
dibutuhkan untuk mengemas 1 karung pakan ternak sebesar 
10,55 detik. Peta tangan kanan dan tangan kiri atau juga 
operator process chart  merupakan peta kerja setempat yang 
bermanfaat untuk menganalisa gerakan tangan manusia dalam 
melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat manual 
(Wignjosoebroto, 2003). 

Keburukan yang dialami seorang pekerja dirasakan dalam 
jangka panjang saat pekerja terlampau lelah cenderung lebih 
banyak melakukan kesalahan. Hal tersebut dapat 
mengakibatkan makin memburuknya kondisi tubuh pekerja dan 
juga dapat mengakibatkan menurunkan kualitas produksi. Oleh 
karena itu dibutuhkan pengukuran waktu kerja untuk 
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mengetahui waktu baku operator bagian pengemasan. 
Pengamatan waktu kerja dapat dilakukan menggunakan metode 
work factor, methods time measurement dan maynard operation 
sequence technique pada operator yang sama. Pengamatan 
untuk work factor dapat dilihat pada Lampiran 14, pengamatan 
untuk methods time measurement dapat dilihat pada Lampiran 
15,  dan pengamatan untuk maynard operation sequence 
technique dapat dilihat pada Lampiran 16. 

 
4.5 Waktu Baku 

4.5.1 Work Factor 

Perhitungan waktu pengamatan menggunakan metode 
work factor yang dapat dilihat pada Lampiran 14. Pengamatan 
work factor terlebih dahulu membuat peta tangan kanan dan 
tangan kiri untuk mempermudah perhitungan, kemudian 
menentukan suatu gerakan dengan beberapa faktor kerja yang 
sudah distandarkan, setelah itu melakukan perhitungan TMU 
dengan mengkorversi tiap 1 TMU = 0,006 detik sehingga 
didapatkan nilai TMU untuk peta tangan kanan sebesar 3,98 
detik dan peta tangan kiri sebesar 3,38 detik sehingga untuk 
jumlah total yaitu sebesar 7,36 detik. Ringkasan waktu baku 
pengemasan pakan ternak dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Waktu baku dengan Metode Work Factor 

No Keterangan Waktu (detik) 

1 
2 
3 

Waktu Siklus 
Waktu Normal 
Waktu Baku 

7,36 
7,95 
10,37 

Sumber. Data Olahan (2014). 

Tabel 4.2 menjelaskan bahwa hasil perhitungan waktu 
siklus sebesar 7,36 detik yang didapatkan dari total waktu TMU. 
Waktu normal yang dihasilkan sebesar 7,95 detik dimana waktu 
normal didapatkan dari pengkalian waktu siklus dengan faktor 
penyesuaian menggunakan westinghouse sebesar 1,08 yang 
dapat dilihat pada Lampiran 14. Waktu siklus adalah waktu yang 
diperlukan untuk membuat satu unit produk pada waktu 
pengamatan, sedangkan waktu normal adalah suatu elemen 
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operasi kerja yang diselesaikan oleh pekerja dalam waktu 
normal (Dyah, Diana dan Fatrin, 2012). 

Proses perhitungan faktor penyesuaian menggunakan 
metode westinghouse yaitu mengarahkan penilaian pada empat 
faktor yang dianggap menentukan kewajaran dan 
ketidakwajaran dalam bekerja yaitu keterampilan, usaha, 
kondisi kerja dan konsistensi. Nilai faktor penyesuaian 
didapatkan dari penilaian supervisor bagian pengemasan. 
Keterampilan mendapatkan nilai good +0,06. Usaha yang 
mendapatkan nilai good +0,05. Kondisi mendapatkan nilai fair -
0,03. Dan konsistensi mendapatkan nilai average 0.00. 
Sehingga hasil faktor penyesuaian secara keseluruhan adalah 
+0,08. Menurut Wignjosoebroto (2003), dengan melakukan 
penyesuaian diharapkan waktu kerja yang diukur dapat 
dinormalkan kembali. 

Waktu baku yang didapatkan sebesar 10,37 detik/karung. 
Dimana waktu baku didapatkan dari waktu normal ditambah 
dengan waktu normal yang dikalikan dengan nilai kelonggaran 
sebesar 30,5%, perhitungan dapat dilihat pada Lampiran 14. 
Waktu baku digunakan untuk seberapa besar waktu digunakan 
operator dalam proses produksi, dimana waktu operator dapat 
dilihat berapakah waktu yang harus dicapai dengan 
menambahkan agar produk yang dikerjakan lebih meningkat 
(Dyah, Diana dan Fatrin, 2012). 

Nilai kelonggaran sebesar 30,5% didapatkan dari 
penjumlahan nilai kelonggaran kebutuhan pribadi, kelonggaran  
menghilangkan rasa fatique dan kelonggaran hambatan tak 
terhindarkan. Penilaian Kelonggaran juga dilakukan oleh pihak 
supervisor bagian pengemasan. Dimana kelonggaran untuk 
kebutuhan pribadi bernilai 2,5 untuk pria. Penilaian berdasarkan 
faktor-faktor yang berpengaruh terdiri dari tenaga yang 
dikeluarkan bernilai 6 karena pekerjaan dapat diabaikan. Sikap 
kerja bernilai 1 karena dilakukan dengan duduk. Gerakan kerja 
bernilai 0 karena dengan kondisi normal. Kelelahan mata 
bernilai 6 karena pekerjaan melakukan pandangan terputus-
putus. Keadaan temperatur tempat kerja bernilai 5 karena 
dengan suhu tinggi di proses produksi sebesar 30°C. Keadaan 
lingkungan yang baik bernilai 5 karena kondisi sangat bising. 
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Menurut Dyah (2012), faktor penyesuaian merupakan teknik 
untuk menyamakan waktu hasil pengamatan terhadap pekerja 
dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dengan waktu yang 
diperlukan oleh pekerja normal. 

4.5.2 Methods Time Measurement 

Perhitungan waktu pengamatan menggunakan methods 
time measurement dapat dilihat pada Lampiran 15. Pengamatan 
methods time measurement dilakukan yaitu membuat peta 
tangan kanan dan kiri untuk mempermudah dalam perhitungan, 
membuat suatu pengukuran waktu metoda dengan membagi 
gerakan-gerakan kerja atas elemen-elemen gerakan, setelah itu 
melakukan perhitungan TMU dengan mengkorversi tiap 1 TMU 
= 0,036 detik sehingga didapatkan nilai TMU untuk sebesar 6,24 
detik. Ringkasan waktu baku pengemasan pakan ternak dapat 
dilihat pada tabel 4.3. 
Tabel 4.3 Waktu Baku dengan Methods Time Measurement 

No Keterangan Waktu (detik) 

1 
2 
3 

Waktu Siklus 
Waktu Normal 
Waktu Baku 

6,24 
6,74 
8,80 

Sumber: Data Olahan (2014). 

Tabel 4.3 menjelaskan bahwa hasil perhitungan waktu 
siklus sebesar 6,24 detik yang didapatkan dari jumlah total TMU 
dari peta tangan kanan dan kiri. Waktu normal yang dihasilkan 
sebesar 6,24 detik dimana waktu normal didapatkan dari 
pengkalian waktu siklus dengan faktor penyesuaian 
menggunakan westinghouse dengan cara yang sama pada 
metode work factor yaitu sebesar 1,08. Menurut Wignjosoebroto 
(2003), dengan melakukan penyesuaian diharapkan waktu kerja 
yang diukur dapat dinormalkan kembali. 

Waktu baku yang didapatkan sebesar 8,80 detik/karung 
dimana waktu baku didapatkan dari waktu normal ditambah 
dengan waktu normal yang dikalikan dengan nilai kelonggaran 
dengan cara yang sama pada metode work factor yaitu sebesar 
30,5%, perhitungan kelonggaran dapat dilihat pada Lampiran 
15. Waktu baku adalah waktu penyelesaian yang dibutuhkan 
secara wajar oleh pekerja normal untuk menyelesaikan 
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pekerjaan yang dikerjakan dalam sistem kerja terbaik (Lind, 
2007). 

4.5.3 Maynard Operation Sequence Technique 

Perhitungan waktu pengamatan menggunakan metode 
maynard operation sequence technique yang dapat dilihat pada 
Lampiran 16, dimana pengamatan menentukan suatu model 
urutan dasar setelah itu menambahkan semua nilai indeks untuk 
tiap parameter, kemudian menjumlahkan semua nilai indeks 
dengan mengkalikan 10 dan mengubah nilai ke dalam TMU. 
Ringkasan waktu baku pengemasan pakan ternak dapat dilihat 
pada tabel 4.4. 
Tabel 4.4 Waktu Baku dengan Maynard Operation Sequence 
Technique 

No Keterangan Waktu (detik) 

1 
2 
3 

Waktu Siklus 
Waktu Normal 
Waktu Baku 

6,12 
6,61 
7,99 

Sumber: Data Olahan (2014). 

Tabel 4.4 menjelaskan bahwa hasil perhitungan waktu 
siklus sebesar 6,12 detik yang didapatkan dari jumlah total TMU 
dari peta tangan kanan dan kiri. Waktu normal yang dihasilkan 
sebesar 6,61 detik dimana waktu normal didapatkan dari 
pengalian waktu siklus dengan faktor penyesuaian 
menggunakan westinghouse dengan cara yang sama pada 
metode work factor yaitu sebesar 1,08. Menurut Wignjosoebroto 
(2003), dengan melakukan penyesuaian diharapkan waktu kerja 
yang diukur dapat dinormalkan kembali. 

Waktu baku yang didapatkan sebesar 7,99 detik/karung 
dimana waktu baku didapatkan dari waktu normal ditambah 
dengan waktu normal yang dikalikan dengan nilai kelonggaran 
dengan cara yang sama pada metode work factor yaitu sebesar 
30,5%, perhitungan kelonggaran dapat dilihat pada Lampiran 
16. Waktu baku adalah waktu penyelesaian yang dibutuhkan 
secara wajar oleh pekerja normal untuk menyelesaikan 
pekerjaan yang dikerjakan dalam sistem kerja terbaik (Lind, 
2007). 
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4.6 Perbedaan Pengukuran Waktu Kerja Menggunakan 
Metode Tidak Langsung Yaitu Work Factor, Methods 
Time Measurement dan Maynard Operation 
Sequence Technique  

Pengukuran waktu kerja secara tidak langsung pada 
bagian pengemasan di PT Japfa Comfeed Indonesia dilakukan 
dengan tiga metode. Metode yang digunakan adalah metode 
work factor, methods time measurement dan maynard operation 
sequence technique. Analisa perbedaan dari ketiga metode 
tersebut terletak pada perbedaan elemen gerakan kerja dan 
waktu perhitungan. Ketiga metode tersebut melakukan 
perhitungan waktu yang didasarkan pada tabel-tabel yang 
sudah tersedia, dengan terlebih dahulu membakukan metode 
kerja yang digunakan. Dalam beberapa metode yang digunakan 
ketika melakukan penelitian yaitu menggunakan video 
pengamatan. Dasar dari metode yang telah digunakan yaitu 
ingin mengetahui waktu yang lebih cepat mana pada saat 
pengukuran kerja di bagian pengemasan menggunakan metode 
work factor, methods time measurement dan maynard operation 
sequence technique. 

Pengukuran waktu dengan ketiga metode menggunakan 
peta tangan kanan dan tangan kiri sebagai alat bantu utama. 
Pekerjaan yang dilakukan diuraikan menjadi beberapa analisa 
gerakan. Alasan pekerjaan harus diuraikan adalah agar 
mengetahui gerakan-gerakan kerja yang dilakukan oleh 
operator. Kegiatan pengambilan data waktu kerja dilakukan 
pada saat pengemasan sedang berlangsung. Pengukuran 
waktu kerja dilakukan dalam satu siklus dengan menghitung 
lama waktu mengemas tiap produk dari awal hingga akhir 
mengemas.  

Menurut Gasperz (2005), waktu siklus adalah pengerjaan 
satu unit produk pada waktu pengamatan. Waktu siklus yang 
dihasilkan dengan metode work factor sebesar 7,36 detik. 
Waktu siklus dengan metode work factor diperoleh dari 
penjumlahan dari total waktu TMU dari operator 1 dan operator 
2. Waktu siklus yang dihasilkan dengan method time 
measurement sebesar 6,24 detik dan waktu siklus maynard 
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operation sequence technique sebesar 6,12 detik yang 
diperoleh dari penjumlahan total waktu TMU dari operator 1 dan 
operator 2.  

Hasil pengukuran keduanya waktu normal dan waktu baku 
ada perbedaan meskipun menggunakan faktor penyesuaian dan 
faktor kelonggaran yang sama. Waktu normal menggunakan 
metode work factor sebesar 7,95 detik dan waktu baku sebesar 
10,37 detik. Waktu normal menggunakan method time 
measurement sebesar 6,74 detik dan waktu baku 8,80 detik. 
Waktu normal menggunakan maynard operation sequence 
technique sebesar 6,61 detik dan waktu baku sebesar 7,99 
detik.  Menurut Herjanto (2003), dari hasil pengukuran akan 
diperoleh waktu baku untuk menyelesaikan suatu siklus 
pekerjaan yang akan dipergunakan sebagai waktu standar 
penyelesaian suatu pekerjaan bagi semua pekerja yang akan 
melaksanakan pekerjaan yang sama. Perbandingan waktu baku 
yang dihasilkan tiap metode dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
Tabel 4.5 Perbandingan waktu baku yang dihasilkan tiap metode  

Metode Pengukuran Kerja Waktu baku (detik) 

metode work factor 10,37 
method time measurement 8,80 

maynard operation sequence 
technique 

7,99 

Sumber: Data Olahan (2014). 

Perbedaan hasil waktu baku yang dihasilkan oleh metode 
pengukuran waktu menggunakan work factor dan method time 
measurement terdapat selisih waktu sebesar 1,57 detik.  
Perbedaan hasil waktu baku menggunakan metode work factor 
dan maynard operation sequence technique terdapat selisih 
waktu sebesar 2,38 dan perbedaan hasil waktu baku 
menggunakan method time measurement dan maynard 
operation sequence technique terdapat selisih waktu  sebesar 
0,81 detik. Waktu baku lebih lama pada pengukuran waktu kerja 
menggunakan metode work factor dan lebih cepat 
menggunakan maynard operation sequence technique. 

Beberapa perbedaan antara ketiga metode yaitu dapat 
dilihat dalam Tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 Perbedaan tiap metode 

No Metode 
WorkFactor 

MTM MOST 

1 Pembagian 
gerakan 
berdasarkan 
farktor kerja 

Masing-masing 
elemen gerakan 
dibagi atas kelas-
kelas berdasarkan 
gerakan kerja 

Pembagian setiap 
gerakan kerja 
lebih jelas 

    
2. Satuan unit 

yang digunakan 
adalah 0,0001 
menit dan 0,006 
detik 

Satuan unit waktu 
yang digunakan 
adalah TMU (time 
measurement unit) 
yaitu 1 TMU 0,0006 
menit dan 0,036 
detik 

Menambahkan 
semua nilai 
indeks untuk 
parameter dan 
mengkalikan nilai 
dengan 
mengkalikan 10  

3. Waktu baku 
10,37 
detik/karung 

Waktu baku 8,80 
detik/karung 

Waktu baku 7,99 
detik/karung 

Sumber: Data Olahan (2014). 

Hasil ketiga metode yang dilakukan dapat 
direkomendasikan bahwa metode work factor lebih baik kerena 
dari perhitungan waktu baku dapat disesuaikan dengan 
kemampuan operator, dimana operator di bagian pengemasan 
dengan keadaaan sebenarnya mampu melakukan pengemasan 
sebesar 10,55 detik/karung. Hasil pengukuran dengan work 
factor  doperoleh waktu baku sebesar 10,37 detik/karung 
dimana operator dapat melakukan lebih cepat dari keadaan 
sebenarnya sehingga dapat mempercepat proses produksi. 
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