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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 



kecepatan biaya 



Data Waktu Gerakan 

• Berisi data waktu yang dibutuhkan oleh anggota 
badan dalam melakukan suatu gerakan 

• Berdasarkan elemen gerakan dasar 

• Remember: elemen THERBLIGS!! 

• Keuntungan: 

– Dapat digunakan untuk menetapkan waktu baku 
suatu operasi kerja bila pola gerakan kerja diketahui 

– Dapat ditentukan sebelum operasi kerja berlangsung 



Metode 

Work Factor 

MTM  

(Methods Time 
Measurement) 

MOST 

(Maynard Operation 
Sequence Technique) 

4M 

(Micro, Matic, 
Method, & 

Measurement) 



WORK FACTOR 



Metode Work Factor 

• Paling awal dan secara luas diaplikasikan 

• Identifikasi elemen gerakan berdasarkan atas 
anggota badan mana yang bergerak 

• Variabel Utama: 

– Anggota tubuh terpakai 

– Jarak perpindahan (inchi) 

– Kebutuhan kontrol manual 

– Beban / tahanan yang menghambat (pound) 



Notasi Work-Factor 
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waktu untuk 
gerakan bila 

gerakan 
tersebut 

adalah gerakan 
dasar 

waktu gerak 
yang 

mengandung 1, 
2, 3, atau 4 

faktor kerja. 

Batas tertinggi 
berat atau 

tahanan yang 
menghambat 

gerakan untuk 
pria atau 
wanita. 



Notasi Umum untuk Setiap Gerakan: 

a b c 
a : notasi untuk anggota badan yang bergerak 

b : jarak yang ditempuh 

c : menyatakan banyaknya faktor kerja yang   

tersangkut dalam gerakan 
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Deskripsi Gerakan: 

Motion Analysis: 

A10 

Time 

42 time unit 
= 42 . 10-4 menit 

Melempar part 
kecil sejauh 10 inci 
(Basic Motion) 
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Deskripsi Gerakan: 

Motion Analysis: 

A20D 

Time 

80 time unit 
= 8 . 10-3 menit 

Menjangkau sejauh 20 
inci untuk memasang 
baut (Definite Stop),  
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Deskripsi Gerakan: 

Motion Analysis: 

A20WD 

Time 

102 time unit 
= 102. 10-4 menit 

Menjangkau sejauh 20 
inci untuk memasang 
baut 5lbs (Definite 
Stop), operatornya 
pria 



METHODS-TIME 
MEASUREMENT 

(MTM) 



METHODS TIME MEASUREMENT 

• MTM-1 

• MTM-2 

• MTM-3 

• MTM-C 

• MTM-V 

• MTM-M 



MTM - 1 

• Mempertimbangkan 3 tipe pengendalian untuk 
mengetahui pengaruh gerakan kerja, yaitu: 
– Pengendalian otot  

– Pengendalian mata 
– Pengendalian mental 

• Faktor yang mempengaruhi lama gerak 
– Jarak 
– Penggunaan penglihatan 
– Ketelitian 
– Berat  





Menjangkau benda di lokasi tertentu, 
atau memindahkan benda dari tangan 

yang satu ke tangan yang lain 

Menjangkau ke arah suatu sasaran yang 
tempatnya berada pada jarak “kira-kira” 

tapi tertentu dan diketahui lokasinya 

Menjangkau benda yang bercampur aduk 
dengan benda lain sehingga memerlukan 

pencarian dan pemilihan 

Menjangkau benda yang sangat kecil, 
dimana diperlukan alat pemegang yang 

khusus 

Menjangkau benda yang tempatnya 
tidak jelas, perlu posisi tangan untuk 
menyeimbangkan badan atau perlu 
bersiap untuk gerakan selanjutnya 



Bila gerakan mengangkut merupakan 
pemindahan obyek dari satu tangan ke 

tangan yang lain atau berhenti karena suatu 
sebab 

Bila gerakan mengangkut merupakan 
pemindahan obyek ke suatu sasaran yang 

letaknya tidak pasti 

Bila gerakan mengangkut merupakan 
pemindahan obyek ke suatu sasaran yang 

letaknya sudah tertentu 



Memutar adalah gerakan yang 
dilakukan untuk memutar tangan baik 
dalam keadaan kosong atau membawa 

beban 

FULL CYCLE COMPONENT 

symbol TMU Description symbol TMU Description 

APA 10,6 AF+DM+RLF AF 3,4 Apply Force 

APB 16,2 APA+G2 DM 4,2 Dwell, Minimum 

RLF 3.0 Release Force 

Memegang adalah elemen gerakan dasar untuk 
menguasai/mengontrol sebuah/beberapa obyek baik 

dengan jari-jari atau dengan tangan untuk 
memungkinkan melaksanakan gerakan dasar 

berikutnya 



Mengarahkan adalah elemen gerakan dasar 
yang dilakukan untuk menggabungkan, 

mengarahkan, atau memasangkan satu objek 
dengan objek lainnya 

Melepas adalah  elemen gerakan dasar  
untuk membebaskan kontrol atas suatu 

obyek oleh jari atau tangan 

Lepas rakit adalah elemen gerakan dasar 
yang digunakan untuk memisahkan kontak 

antara satu obyek dengan obyek yang 
lainnya 





Notasi Umum untuk Setiap Gerakan 

a b c 
a : elemen gerak yang bekerja 

b : jarak yang ditempuh 

c : kelas dari gerak yang bersangkutan 



Watch and Remember !!!!!!!!! 
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Waktu dinyatakan dengan 
Time Measurement Unit 
(TMU),’one hundred-
thousandths of an hour (10-5 
jam) 

Waktu dinyatakan dengan 
‘Ten-thousandths of a 
minute’ (10-4 menit) 

 

Artinya 1 TMU = 

0.0036 detik 

0.0006 menit 

0.00001 jam 

Artinya 1 Time Unit = 

0.006 detik 

0.0001 menit 

0.00000167 jam 

Tabel MTM Tabel Work Factor 


