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PENGUKURAN WAKTU KERJA: 

METODE PENGUKURAN LANGSUNG 



Pengukuran kerja (work 
measurement / time study) 

WAKTU BAKU 

Metode penetapan keseimbangan 
antara kegiatan manusia yang 

dikontribusikan dengan unit output 
yang dihasilkan 

(a) Man Power Planning; 
(b) Cost Estimation; 
(c) Production Scheduling; 
(d) Insentif; 
(e) Indikasi Kinerja 

Waktu yang dibutuhkan oleh 
seorang pekerja yang memiliki 

tingkat kemampuan rata-rata untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan 



METODE PENGUKURAN KERJA 

Pengukuran 
Langsung 

• Stop Watch Time Study 

• Work Sampling 

Pengukuran 
Tidak 

Langsung 

• Metode Standart 
Data/Formula 

• Metode Analisa Regresi 

• Predetermined Motion Time 
System 



Kriteria SWTS 

• Aktivitas repetitive dan 
uniform 

• Pekerjaan homogen 

• Output dapat dihitung 
secara kuantitatif 

• Frekuensi pekerjaan sering 
dan teratur 

Asumsi Dasar 

• Metode dan fasilitas kerja 
sudah baku 

• Kemampuan pekerja normal 

• Pekerja paham prosedur 
dan metode kerja 

• Kondisi lingkungan fisik 
pekerjaan relatif sama 
ketika pengukuran 

• Performansi kerja mampu 
dikendalikan 



 
 
 
 
 

Tahapan 
Sistematis 

SWTS 

PERSIAPAN 

ELEMENTAL BREAKDOWN 

PENGAMATAN & PENGUKURAN 

UJI KESERAGAMAN & 
KECUKUPAN DATA 

N’ ˂ N 

N’ = N + n 

PERHITUNGAN: 
• Waktu Normal 
• Waktu Standar 
• Output standar 

Buang Data 
Ekstrim 



SWTS: Tahapan Persiapan 

• Penetapan tujuan pengukuran 

• Persiapan operasi (kondisi & cara kerja), serta 
operator 

• Pengadaan alat pengukuran 
– Stop watch 

– Time study board 

– Time study form 

– Alat tulis 

– Kalkulator 

 



SWTS: Breakdown Element 

Reasons 

• Cara terbaik untuk 
pendefinisian dan pengukuran 
operasi 

• Dapat menetapkan waktu 
baku berdasarkan elemen 
kerja 

• Dapat menganalisa waktu 
yang berlebihan / terlalu 
singkat untuk setiap elemen 

• Dapat mengaplikasikan 
performance rating operator 
di setiap elemen 

Rules 

• Elemen kerja dibuat detail & 
ringkas, tetapi mudah 
diukur waktunya 

• Handling time dipisahkan 
dari machining time 

• Pemisahan elemen kerja 
konstan dan variabel 



SWTS: Cara Pengukuran dan Pencatatan 

• Continuous Timing  

• Repetitive Timing / 
snap back method 

• Accumulative 
Timing 



SWTS: Kecukupan Data 

• Evaluasi kesalahan : 

– Jumlah Pengamatan 

– Derajat Keyakinan 

– Derajat Ketelitian 

• Derajat Keyakinan: penyimpangan maksimum hasil 
pengukuran dan waktu sebenarnya 

• Derajat Ketelitian: besarnya keyakinan pengukur 
bahwa hasil pengukuran memenuhi syarat ketelitian 

Tingkat 
keyakinan 95% 
& ketelitian 5% 

? 



SWTS: Kecukupan Data 

• Pada tingkat ketelitian 5% dan tingkat keyakinan 95%, jumlah 
pengamatan yang diperlukan adalah: 

Barnes, 1980, p.274 



Contoh: 
Sejumlah 30 pengamatan 

telah dilakukan pada suatu 
operasi. Pengamat ingin 
mengetahui pada tingkat 
ketelitian 5% dan tingkat 
keyakinan 95%. Apakah 

jumlah pengamatan 
tersebut telah cukup? 
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kali pengamatan 

Kesimpulan: 
N’ < N (cukup) 



Bagaimana menentukan kecukupan 
jumlah pengamatan untuk… 

Tingkat kepercayaan 95% dan 
tingkat ketelitian 10% ? 

 

Lihat Barnes hal 273-279 

 



SWTS: Uji Keseragaman Data 

• Control Chart: alat tepat guna dalam menguji 
keseragaman data dan/atau keajegan data 
yang diperoleh dari pengamatan 

• BKA/UCL (batas kontrol atas) 
��� = � + 3	�� 

• BKB/LCL (batas kontrol bawah) 
��� = � − 3	�� 

 



SWTS: Perhitungan Ws, Wn, Wb, Os 

• Waktu Siklus (Ws) 

�� =
∑��
�

 
 

• Waktu Normal (Wn) 
�� = �� × � 

 

• Waktu Baku (Wb) 
�� = ��+ (�� ×%���������) 

 

• Output Standar (Os) 
�� = �/�� 



Faktor Penyesuaian 

• Shumard 

• Objektif 

• Westinghouse 

• Persentase 



SHUMARD 





Faktor Tingkat Kesulitan  

 



 





Tabel Westinghouse 







Soal 

• Sebuah studi waktu dilakukan dengan 
menggunakan jam henti pada pekerjaan 
mengetik naskah pada sebuah biro jasa 
pengetikan. Juru ketik yang diamati merupakan 
juru ketik berpengalaman yang mampu mengetik 
dengan kecepatan 15% di atas rata – rata. Biro 
jasa tersebut menempati sebuah ruangan di tepi 
jalan raya yang ramai lalu lintas, ventilasi dalam 
ruangan kurang baik, tanpa pendingin ruangan 
(suhu ruangan 32oC).  



Dalam studi ini, kelonggaran untuk kebutuhan 
pribadi diberikan sebesar 5%. Output dari satu 
siklus pekerjaan mengetik yang diamati adalah 
hasil ketikan pada selembar kertas ukuran A4 
dengan spasi 1,5 dengan ukuran huruf 12 pt.  
Sejumlah 20 pengamatan telah dilakukan pada 
pengamatan pendahuluan. Dengan hasil sebagai 
berikut (dalam menit): 

 



2.3  2.4  3  3.4  2.1  

3.4 2 1.9  3.3 2.8 

2.5 3.2 3 2.3 2.9 

2.5 2.7 2.6 2.3 3.1 

• Pengamat ingin mengetahui pada tingkat 
ketelitian 5% dan tingkat keyakinan 95%, apakah 
jumlah pengamatan tersebut telah cukup? 

• Tentukan besarnya penyesuaian dengan cara 
Westinghouse. 

• Hitunglah waktu normal dan waktu baku dari 
pekerjaan ini    

 



Bila jumlah pengamatan pendahuluan belum cukup, 
maka hasil pengukuran selanjutnya adalah sebagai 
berikut: 

2 2.1 2.5 

2.7 2.9 3 

3.2 3 2.7 

2.3 2.4 3 

3.4 2 1.9 

2.4 2.9 3 

2 2.1 2.5 

2.7 2.8 2.5 

3.4 2 1.9 

2.7 2.9 3 


