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Abstract 

 

At this point the time workingof operators at PT. Nissan Motor Indonesia is considered too fast for the time that 

is given only by Take Time is not based on the calculation of standard time, therefore the authors conducted a 

study to calculate the time standard work processes in PT. Nissan Motor Indonesia and took samples in the 

interior installation processes units Grand Livina models in Chassis Line Section Trim Chassis Department.This 

research aims to determine the standard time on the installation of interior in Chassis Line Section Trim Chassis 

Department. Interior installation process in Chassis Line Section is a continuation of a series of production 

processes in the Trim Chassis Department. Interior installation process in Chassis Line Section has several 

stages where each process done by one or two operators. Standard time is the time reasonably required by a 

normal worker to complete a job in that is run in the best working system. The standard time is the normal time 

which has been augmented by allowances for workers, which functioned allowances to eliminate the fatigue, 

meet personal needs, as well as to the obstacles that are not spared. Before calculating the standard time the 

first thing to do is to calculate the cycle time and the normal time. Afterwards can be obtained when the actual 

standard for interior installation process on Chassis Line Section Trim Chassis Department. From the 

calculations have done then estabilished the cycle time 24.6 minutes,the normal time 26.84 minutes and standard 

time 31.04 minutes. 
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1.Pendahuluan  

 Seiring dengan semakin maraknya produk-

produk mobil keluaran terbaru dari perusahaan 

pesain, ditambah dengan banyaknya invasi dari 

brand-brand baru di pasar otomotif Indonesia, PT. 

Nissan Motor Indonesia perlu meningkatkan daya 

saingnya. Selain dengan semakin meningkatkan 

kualitas dari produk yang dihasilkan, PT. Nissan 

Motor Indonesia juga perlu meningkatkan 

pencapaian kapasitas produksinya. Namun untuk 

meningkatkan kapasitas produksinya perusahaan 

harus memperhitungkan beberapa faktor terlebih 

dahulu salah satunya adalah waktu kerja yang sesuai 

dengan standar kerja atau biasa disebut waktu baku 

dalam proses kerja.Waktu kerja yang diberikan 

harus seimbang tidak boleh terlalu cepat karena 

dapat menimbulkan beberapa efek negatif terhadap 

pekerja atau operator, contohnya operator akan 

terlalu cepat kelelahan dan kehilangan konsentrasi.  

 Dalam proses produksinya saat ini waktu 

kerja operator dinilai terlalu cepat karena waktu 

kerja yang diberikan hanya berdasarkan waktu Take 

Time dari Stop Watch. Waktu yang didapatkan dari 

Take Time bukan merupakan Waktu Baku atau 

Waktu Standar karena tidak memperhitungkan 

waktu kelonggaran atau Allowance yang merupakan 

komponen dalam perhitungan Waktu Baku. Waktu 

baku adalah waktu yang sebenarnya digunakan 

operator untuk memproduksi satu unit dari data jenis 

produk Untuk mendapatkan waktu baku tersebut 

pertama-tama harus mengetahui terlebih dahulu 

seperti apa proses aliran kerja di Section tersebut, 

lalu setelah itu barulah dapat dilakukan pengambilan 

waktu Take Time dan waktu kelonggaran atau 

Allowance yang merupakan komponen dalam 

penghitungan waktu baku. Setelah semua didapatkan 

barulah dilakukan penghitungan waktu baku. 

Sebelum menghitung waktu baku harus dihitung 

terlebih dahulu waktu siklus dan waktu normalnya 

yang merupakan tahapan dalam penghitungan waktu 

baku.  . 

 

1.1 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana proses aliran kerja pemasangan 

interior pada unit model Grand Livina di 

Section Chassis Line departemen Trim 

Chassis? 

2. Bagaimana menghitung waktu baku 

pemasangan interior pada unit model Grand 

Livina di Section Chassis Line departemen 

Trim Chassis 

 

1.2   Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui bagaimana proses aliran kerja 

pemasangan interior pada unit model Grand 



Livina di Section Chassis Line departemen Trim 

Chassis. 

2. Untuk mengetahui waktu baku pemasangan 

interior pada unit model Grand Livina di Section 

Chassis Line departemen Trim Chassis? 

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian perusahaan Digunakan untuk 

menghilangkan pemborosan sekaligus meningkatkan 

produktivitas kerja, sebagai dasar penentuan upah 

dan jumlah buruh yang diperlukan, dasar penentuan 

jumlah bahan atau material yang dibeli, dasar 

penjadwalan produksi 

 

2. Tinjauan Teori 

a. Perancangan Sistem Kerja  

F.W Taylor dan F.B Gilbert adalah dua tokoh 

ilmuan yang mengawali pengembangan ilmu tentang 

Perancangan Sistem Kerja melalui berbagai macam 

penelitian. Dari masing-masing hasil penelitian 

tersebut, kemudian digabungkan menjadi suatu 

kesatuan yang dikenal sebagai Perancangan Sistem 

Kerja atau Methodes Engineering. Taylor sampai 

saat ini dipandang sebagai seorang yang 

memberikan kontribusi besar dalam ilmu 

pengetahuan, bukan hanya Teknik Industri, tetapi 

juga ilmu Manajemen. Ia bekerja di pabrik baja di 

Amerika pada tahun 1891 sebagai seorang 

pengawas. Di sana ia melihat para pekerja tidak 

berprestasi semestinya. Taylor berpendapat bahwa 

pekerja-pekerja tersebut memberikan hasil dibawah 

yang sebenarnya dapat dihasilkan. Dari pengamatan-

pengamatannya ia mempunyai dugaan kuat bahwa 

yang menjadi terjadinya penyebab hal tersebut 

adalah pengaturan jam kerja yang tidak baik. Setelah 

meyakinkan hal ini kepada pimpinannya, Taylor 

mendapat izin dan dana untuk melakukan penelitian 

mengenai pendapatnya dan penelitian itu pun 

dilakukan. 

Perancangan Sistem Kerja adalah suatu ilmu 

yang terdiri dari teknik-teknik dan prinsip-prinsip 

untuk mendapatkan suatu rancangan sistem kerja 

yang lebih baik guna mencapai tingkat suatu 

efektivitas dan efisiensi yang tinggi bagi perusahaan 

serta, aman, sehat, dan nyaman bagi pekerja. Sistem 

kerja itu sendiri terdiri dari empat komponen, yaitu 

manusia, bahan, perlengkapan, dan peralatan seperti 

mesin dan perkakas pembantu, lingkungan kerja 

seperti ruangan dengan udaranya dan keadaan 

pekerjaan-pekerjaan lain disekelilingnya.  

Berikut merupakan gambaran bagan 

perancangan sistem kerja secara umum. 

 

  

 
 

Gambar 2.1 Bagan Perancangan Sistem Kerja Secara 

Umum 

 

 

b. Fungsi Perancangan Sistem Kerja 

Adapun beberapa fungsi dari perancangan 

proses kerja, yaitu : 

• Alat bantu untuk menekan ongkos produksi 

• Sebagai penghitung waktu baku 

• Membantu mengatur tata letak pabrik 

• Mengurangi beban kerja baik tenaga kerja maupun 

mesin 

c. Pengukuran Waktu Kerja 

 Definisi dari pengukuran waktu kerja 

adalah usaha untuk menentukan lama kerja yang 

diperlukan seorang operator dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan yang spesifik pada tingkat kecepatan 

kerja yang normal dan lingkungan kerja yang terbaik 

pada saat itu. Pengukuran waktu kerja dibagi 

menjadi 3 yaitu, Waktu Siklus, Waktu Normal dan 

Waktu Baku/Standar. 

1. Waktu Siklus 

Menurut Ballard, (2001) definisi waktu siklus 

(cycle time) adalah jumlah dari durasi kegiatan, 

antara kegiatan yang tumpang tindih dan ditambah 

jumlah dari waktu antrian. Sementara menurut Hult, 

(1998) waktu siklus (cycle time) didefinisikan 

sebagai waktu yang diperlukan dari awal sampai 

akhir dari kegiatan yang terlibat di dalam proses 

rantai pasok (supply chain). 

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa 

waktu siklus (cycle time) tersebut merupakan suatu 

total waktu dari awal hingga akhir dari proses 

kegiatan, termasuk waktu tunggu.  

Waktu siklus dihitung menggunakan rumus 

(Sritomo, 1992):  

=  

 

 

 

 



Keterangan :  

= waktu siklus  

Xj = waktu pengamatan  

K = jumlah pengamatan yang dilakukan  

Standar deviasi :  

σ =  

Untuk nilai batas kendali atas (BKA) dan batas 

kendali bawah (BKB), sebagai berikut:  

BKA = + 3.σ  

BKB = - 3.σ 

 

2  Waktu Normal 

Waktu normal merupakan waktu kerja yang 

telah mempertimbangkan faktor penyesuaian, yaitu 

waktu siklus rata-rata dikalikan dengan faktor 

prnyesuaian atau biasa disebut Rating Factor. Waktu 

normal untuk suatu elemen operasi kerja adalah 

semata-mata menunjukkan bahwa seorang operator 

yang berkualifikasi baik akan bekerja menyelesaikan 

pekerjaan pada tempo kerja yang normal (Sritomo, 

1992). 

Rating factor pada umumnya diaplikasikan 

untuk menormalkan waktu kerja yang diperoleh dari 

pengukuran kerja akibat tempo atau kecepatan kerja 

operator yang berubah-ubah.Untuk itu, maka waktu 

normal dapat diperoleh dari rumus berikut: 

Waktu normal (Wn) 

 

 = Waktu Siklus x  

 

Nilai waktu yang diperoleh disini masih belum 

bisa di tetapkan sebagai waktu baku untuk 

penyelesaian suatu operasi kerja, karena disini 

faktor-faktor yang berkaitan dengan 

waktu  kelonggaran (Allowance Time) masih belum 

dikaitkan.  

 

Metode-metode Penetapan Rating Factor 

     Dalam menetapkan Rating Factor ada beberapa 

metode yang dapat digunakan, yaitu : 

1. Persentase 

Metode Presentasi merupakan metode yang bersifat 

subyektif dimana nilai dari Rating Factor tersebut 

ditentukan oleh pengukur. 

Contoh :  p = 110 %  ≈  1,1 

 

2. Shumard 

Menurut metode Shumard, nilai Rating Factor 

ditentukan oleh kecepatan dari masing-masing 

pekerja dimana tiap-tiap kecepatan dibagi menjadi 

beberapa kelas dan tiap-tiap kelas memiliki nilai 

Rating Factor yang berbeda. Berikut merupakan 

tabel penyesuaian menurut Shumard. 

3. Westinghouse 

 Menurut  Westinghouse nilai penyesuaian 

ditentukan berdasarkan empat faktor utama, yaitu 

keterampilan, usaha, kondisi kerja dan konsistensi. 

Berikut merupakan tabel penyesuaian menurut 

Westinghouse. 

4. Obyektif 

 Metode Obyektif merupakan metode yang paling 

mendetail dalam menentukan nilai penyesuaiannya.  

Dalam metode ini ada beberapa aspek yang 

dijadikan sebaagai faktor untuk menentukan nilai 

penyesuaian Rating Factor, hal tersebut dititik 

beratkan pada faktor apa saja yang dijadikan sebagai 

dasar dalam proses kerja yang dilakukan. Berikut 

tabel penyesuaian berdasarkan metode Obyektif. 

 

3  Waktu Baku/Standar 

 Waktu baku adalah waktu yang sebenarnya 

digunakan operator untuk memproduksi satu unit 

dari data jenis produk.  

 

Cara Menentukan Waktu Baku 

Ada 2 cara untuk menentukan waktu baku yaitu : 

1. Cara Langsung 

 Cara langsung adalah suatu cara untuk 

menentukan waktu baku di mana pengamatan data-

data yang diperlukan langsung dilakukan di tempat 

berlangsungnya suatu aktivitas atau pekerjaan yang 

akan ditemukan waktu bakunya. Pada umumnya 

dilakukan dengan cara pengukuran jam henti (Stop 

Watch) 

2. Cara tak langsung 

 Cara tak langsung adalah pekerjaan yang 

dilakukan tanpa harus berada di tempat dimana 

pengukuran tersebut dilaksanakan. Caranya adalah 

dengan melihat tabel pengamatan asalkan 

mengetahui jalannya pekerjaan melalui elemen 

pekerjaan seperti penghitungan data waktu baku.  

Waktu baku ini adalah waktu normal yang telah 

ditambah dengan kelonggaran untuk pekerja, 

kelonggaran difungsikan untuk menghilangkan 

kelelahan, memenuhi kebutuhan pribadi, serta untuk 

hambatan-hambatan yang tidak terhindarkan.  

 Untuk menetapkan kelonggaran maka diuraikan 

beberapa jenis kelonggaran, yaitu : 

1. Kelonggaran waktu untuk kebutuhan 

personal (Personal Allowance) Personal 



Allowance merupakan kelonggaran yang 

diberikan kepada pekerja untuk keperluan 

yang bersifat pribadi. 

2. Kelonggaran untuk melepaskan lelah 

(Fatigue Allowance).  

Fatigue Allowance merupakan kelonggaran 

yang diberikan kepada operator 

dikarenakan kelelahan fisik maupun mental 

setelah bekerja beberapa waktu. 

3. Kelonggaran waktu karena hambatan 

(Unavoidable Delay Allowance) 

Unavoidable Delay Allowance merupakan 

suatu hambatan yang tidak dapat 

dihindarkan karena terjadi di luar 

penguasaan pekerja untuk 

mengendalikannya. 

 Dibawah ini merupakan rumus-rumus untuk 

menghitung waktu baku : 

• Waktu standar (waktu baku/Wb) 

• Wb = Wn x (1+allowance)  

• Waktu baku = Wn + (allowance x Wn) 

• Waktu baku = Wn x 100/(100-Allowance) 

     (Sritomo, 1992) 

3. Hasil & Pembahasan 

3.1 Proses Pemasangan Interior 

1. Proses pemasangan Console Box dan Cover Gear 

Lever 

Pada proses ini merupakan proses awal di section 

Chassis Line yang bertugas untuk memasangkan 

Console Box yaitu part yang berfungsi sebagai 

tempat penyimpanan barang-barang kecil yang 

berada di depan tengah mobil dan cover gear lever 

yang berfungsi sebagai media untuk memindahkan 

posisi gear pada mobil.  

Berikut gambar dari proses pemasangan Consule 

Box dan Cover Gear Lever.  

   

 
Gambar 3.1  Proses pemasangan Consule Box dan 

Cover Gear Lever. 

Sumber : Data Perusahaan 

 

3.2 Penghitungan Waktu Baku 

       Untuk perhitungan waktu baku disini yang 

dimaksud adalah perhitungan waktu proses 

pemasangan interior unit model Grand Livina yang 

dilakukan di Section Chassis Line departemen Trim 

Chassis yang merupakan lanjutan dari rangkaian 

proses produksi di departemen Trim Chassis yang 

sebelumnya telah melalui beberapa section terlebih 

dahulu. Proses pemasangan interior ini terdari dari 4 

proses yang dikerjakan dengan alokasi satu operator 

satu proses dan 3 proses dengan alokasi 2 operator 

satu proses, karena harus di bagi menjadi kiri dan 

kanan serta 1 proses inspeksi yang dilakukan oleh 

Quality Assurance, jadi total keseluruhan terbagi 

menjadi 8 proses kerja. Masing-masing operator 

memiliki pekerjaan yang berbeda-beda sesuai 

dengan  Job Desk mereka masing-masing. 

       Proses produksi yang dilakukan di departemen 

Trim Chassis dapat digambarkan sebagai berikut.  

 

 
Gambar 3.1 Proses produksi di Departemen Trim Chassis 

Sumber : Data Perusahaan 

 

 

Tabel 3.1 Tabel Take Time proses pemasang interior 

(menit) 

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Wa

ktu 

24,

30 

24,

16 

25,

10 

23,

54 

26,

12 

24,

54 

24,

38 

24,

44 

25,

20 

24,

22 

Sumber : Data Perusahaan 
 

Tabel diatas merupakan hasil pengukuran 

menggunakan Stop-Watch. Allowance Untuk satu 

shift kerja tercatat untuk Personal Needs 20 menit, 

Delays 30 menit dan Fatique 15 menit.  

 

Waktu Siklus 

Dari data waktu di atas dapat dihitung 

beberapa pengolahan dengan rumus sebagai berikut :  

Rata-rata waktu pengukuran atau waktu siklus : 

     =      

 

      =   =   24,6 menit 

Keterangan :  

 = waktu siklus  

Xj  = waktu pengamatan  

K   = jumlah pengamatan yang dilakukan  

 

 



Standar deviasi :  

 

σ =       =  

    

 

 =  0,710 

 

Untuk nilai batas kendali atas (BKA) dan batas 

kendali bawah (BKB), sebagai berikut:  

• BKA   =   + 3.σ  

 

              BKA   =  24,6 + 3(0,71) = 26,73 

 

• BKB    =  - 3.σ 

 

              BKB    =  24,6 - 3(0,71) = 22,47 

   Jadi semua siklus pengamatan berada dalam batas 

kontrol. 

 

Waktu Normal 

Untuk perhitungan waktu  normal dapat 

menggunakan rumus : 

 

 

 

Waktu normal (Wn) : 

 

 

 Waktu Siklus   x      

 

Karena semua operator bekerja terlalu cepat maka 

Rating Factor yang didapatkan adalah 110%. 

 

Rating Factor = 110%  (Cepat) 

 

Wn  =  24,6   x      =  26,84 menit 

 

 

 

Waktu Baku 

      Perhitungan selanjutnya adalah menghitung 

waktu baku dengan menggunakan rumus : 

 

menit  
allowance   -  % 100

% 100
    Wn  x  Baku Waktu (Wb)       










 

• Allowance =  20  +  30  + 15  =  65 menit 

 

 Jika 1 shift kerja  =  8 jam,  

 maka % allowance  =   65/ 480  =  0,1354 atau 

13,54 % 

 

menit  31,04      
% 13,54   -  % 100

% 100
  x   26,84   Wb 










 

 

4. Kesimpulan 

Dari data perhitungan diatas dapat dilihat 

berapa nilai waktu baku pemasangan interior unit 

model Grand Livina di Section Chassis Line 

Departemen Trim Chassis tersebut, dimana nilai itu 

sudah memperhitungkan Rating Factor yang 

merupakan faktor penyesuaian. Rating faktor pada 

dasarnya digunakan untuk menormalkan waktu kerja 

yang diperoleh dari pengukuran kerja akibat 

kecepatan kerja operator yang berbeda-beda. Hasil 

perhitungan waktu baku juga memperhitungkan 

allowance yang dibutuhkan dan akan menginterupsi 

proses produksi ini diklasifikasikan menjadi 

personal needs allowance, delay allowance, dan  

fatigue allowance.  

Jadi waktu baku yang didapatkan dari 

keseluruhan proses adalah 31,04 lalu dibagi oleh 8 

proses dan hasilnya masing-masing operator 

memiliki waktu baku 3,88 menit dalam setiap 

prosesnya. 

Berikut perhitungan hasil produksi yang bisa 

didapatkan dengan menggunakan waktu baku yang 

telah didapatkan. 

a. Hasil produksi dalam satu jam 

1 jam = 60 menit 

60 : 3,88 = 15,4 unit/jam jika dibulatkan 16 

unit 

 

b. Hasil produksi dalam satu hari 

Jika waktu kerja satu hari adalah 8 jam lalu 

dipotong 1 jam untuk istirahat maka waktu 

kerja produktif adalah 7 jam. 

7 x 15,4 = 107,8 unit/hari dibulatkan 108 

unit 

 

c. Hasil produksi dalam satu minggu 

107,8 x 5 (hari kerja) = 539 unit/minggu 

 

d. Hasil produksi dalam satu bulan 

539 x 4 = 2156 unit/bulan 
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