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Menganggur Independent Kerja Kombinasi 





Contoh Kasus 

• Berapakah jumlah mesin yang 
seharusnya bisa dilayani oleh seorang 
operator bilamana diketahui data 
sebagai berikut 
– Waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan 

loading dan unloading per mesin = 1,41 
menit 

– Waktu yang diperlukan untuk operator 
bergerak pindah dari satu mesin ke mesin 
yang lain = 0,08 menit 

– Waktu permesinan (machine running time) 
= 4,34 menit 

– Direct labor cost = Rp. 8.500,- per jam 
– Biaya pemakaian mesin (machine cost) = 

Rp. 15.000,- per jam 
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Maka N1 = 3 dan N2 = 4 



Total Ekspektasi Biaya untuk N1=3 
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Maka 1 Operator mengoperasikan 4 mesin… 



Dalam sebuah bisnis Laundry Kiloan, dioperasikan  mesin cuci 
frontloader yang sekaligus berfungsi sebagai pengering. 
Kegiatan yang dilakukan operator adalah memilih pakaian 
kotor antara yang luntur dan tidak luntur (10 menit), 
memasukkan pakaian kotor ke dalam mesin cuci (2 menit), 
memasukkan sabun dan pewangi ke dalam mesin cuci (1 
menit), menyalakan mesin cuci (30 detik). Mesin cuci 
beroperasi untuk aktivitas pencucian dan pengeringan selama 
35 menit. Setelah mesin cuci selesai beroperasi operator akan 
mengambil pakaian dan memberikannya kepada  operator 
penjemur (5 menit), sementara operator kemudian akan 
mengelap mesin cuci (5 menit). : 

– Hitunglah jumlah mesin cuci yang mungkin dapat dioperasikan 
oleh satu operator, jika jarak perpindahan ke antar mesin dapat 
diabaikan. 

– Jika biaya tenaga kerja langsung adalah Rp 7500/jam dan biaya 
penggunaan mesin adalah Rp 7500/jam, tentukan jumlah mesin 
optimal yang dioperasikan 

– Buat Peta Pekerja Mesin. 

 



jawaban 

• N = (L+M)/L = (23,5+35)/23,5 = 2,48 

• TEC N=2 = (58,5/60 x (7500+2.7500))/2 = Rp 
10.968,75 

•  TEC N=3 = (23,5/60) + (7500+3.7500) = Rp 
11.750 

 



Ada Kasus… 
Direktur PT. Modern merasa sulit untuk mencari operator 

mesin Numerical Control ( NC Machine ) yang dimiliki 
perusahaan tersebut.  

 

Mesin NC yang dimiliki digunakan untuk mengerjakan 
pesanan-pesanan berupa komponen pesawat terbang dari 
industri pesawat terbang di benua Amerika dan Eropa.  

 

Saat ini PT. Modern harus mulai mengerjakan komponen 
pesawat terbang PASE dengan bahan almunium L-3140 dengan 
kekerasan bahan T-351 dan spesifikasi LN-9073-8# serta 
ukuran 85 x 130 x 5 mm per komponen.  

 

Komponen tersebut akan dikerjakan menggunakan mesin 
TNC-Milling (salah satu jenis mesin TNC) dengan proses 
pembuatan sebagai berikut :  



No
. 

Uraian 
Waktu  

( menit ) 

1 Operator mengambil benda kerja disebelah mesin 
lalu memasangnya pada meja kerja mesin. 

3.30 

2 Operator memeriksa apakah pemasangan benda 
kerja pada meja kerja mesin sudah baik, jika ya lalu 
menekan tombol RUN untuk menjalankan mesin. 

0.20 

3 Mesin mengerjakan benda kerja sesuai dengan 
program secara otomatis, setelah selesai bell 
berbunyi. 

11.00 

4 Operator mengisi job ticket produk yang 
dikeluarkan. 

0.30 

5 Operator membongkar benda kerja dari mesin yang 
telah selesai diproses dan meletakkan di tempat 
produk didekat mesin. 

2.00 



Pertanyaan • Buatlah Peta Pekerja dan 
Mesin untuk satu mesin 
berdasarkan uraian pekerjaan 
di atas. 

 

 

• Berapakah  jumlah mesin 
yang dapat dilayani satu 
orang operator? 



Coba lagi… 
Waktu proses pengerjaan produk Z dari sebuah mesin perkakas yang 

ditangan seorang operator, adalah : 
 
Operator : 
1. Meletakkan benda kerja ke mesin dengan waktu 0.8 menit 
2. Mengambil benda kerja dari mesin dengan waktu 0.4 menit 
3. Memeriksa dan membersihkan benda kerja dengan waktu 1.2 

menit 
4. Berjalan ke tempat penyimpanan benda kerja dengan waktu 0.1 

menit 
 

Mesin : 
• Waktu pengerjaan ( running time ) dengan waktu 3 menit. 

 
Ditanyakan : 
a. Hitunglah jumlah mesin optimal yang dapat dioperasikan atau 

ditangani seorang operator dengan tujuan meminimasi waktu 
mengganggur. 

b. Gambarkan Peta Pekerja dan Mesin untuk satu siklus pembuatan 
benda kerja berdasarkan jumlah mesin optimal. 



PETA REGU KERJA 







PETA TANGAN KIRI-
TANGAN KANAN 





8 Elemen Gerakan THERBLIGH 

• Menjangkau (Reach)                          -- Lambang Re 

• Memegang (Grasp)                            -- Lambang G 

• Membawa (Move)                             -- Lambang M 

• Mengarahkan (Position)                   -- Lambang P 

• Menggunakan (Use)                          -- Lambang U 

• Melepas (Release)                             -- Lambang RI 

• Menganggur (Delay)                          -- Lambang D 

• Memegang untuk memakai (Hold) -- Lambang H 







Seorang wanita bekerja mempersiapkan undangan-undangan yang akan dikirimkan 
kepada pelanggan perusahaan. Hal-hal yang harus ia lakukan beserta lama waktu 
melakukannya adalah sbb: 

a. Mengambil undangan (1 detik) g. Mengambil lem (1.5 detik) 

b. Melipat undangan (3.3 detik) h. Mengelem amplop (2.6 detik) 

c. Mengambil amplop (1.1 detik) i. Mengambil perangko (1.2 detik) 

d. Mengambil label alamat (1.5 
detik) j. Menempel perangko (1.4 detik) 

e. Menempel label alamat (1.4 
detik) 

k. Meletakkan amplop ke wadah 
(1.2 detik)  

f. Memasukkan undangan ke 
amplop (3 detik) l.   surat siap kirim (1.2 detik) 



Apabila jarak antara pekerja dan wadah-
wadah brosur, amplop, perangko, 
label alamat, dan wadah surat siap 
kirim ialah 30 cm,  

 

1. Buatlah suatu Peta Tangan Kiri dan 
Tangan Kanan untuk pekerja ini!  

2. Hitunglah waktu siklus tiap 
produknya! 



Mari Berlatih 

• Buat kelompok, terdiri dari 4 orang 
• Salah satu orang akan berperan sebagai operator 

stasiun perakitan pena (gunakan pena yang ada 
gunakan sekarang) 
– Siapkan stopwatch digital (dari handphone atau yang 

lainnya) 
– Ukur waktu setiap elemen gerakan yang dilakukan 

operator 

• Petakan kegiatan merakit pena itu dengan peta 
tangan kanan-tangan kiri 

• Lakukan analisis therblig pada metode yang 
sekarang 

• Susun perbaikan metode perakitan sehingga 
waktu operasinya menjadi lebih singkat.  




