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Learning Objectives

Mahasiswa mampu menganalisa gerakan yang tidak efektif dan
memberikan solusi berdasarkan prinsip ekonomi gerakan

Learning Outcomes
Pada akhir semester mahasiswa dapat menganalisa dan
merancang sistem kerja yang efisien dan efektif dengan

melakukan pengukuran kerja.
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• Yaitu analisa yang dilakukan terhadap beberapa
gerakan bagian badan pekerja dalam menyelesaikan
pekerjaannya.

• Tujuan:
– Mengurangi gerakan inefektif
– Menghemat pemakaian fasilitas

• Pelajari:
– Gerakan kerja
– Sistem kerja







Nama Therbligh
Lambang 
Therblig

Mencari (Search) SH

Memilih (Select) ST

Memegang (Grasp) G

Menjangkau (Reach) RE

Membawa (Move) M

Memegang untuk Memakai 
(Hold)

H

Melepas (Release Load) RL

Pengarahan (Position) P

Pengarahan Sementara 
(Pre Position)

PP

Nama Therbligh
Lambang 
Therblig

Memeriksa (Inspect) I

Merakit (Assemble) A

Lepas Rakit (Disassemble) DA

Memakai (Use) U

Kelambatan yg tak terhindarkan 
(unavoidable delay)

UD

Kelambatan yang dapat 
dihindarkan (avoidable delay)

AD

Merencana (Plan) Pn

Istirahat untuk menghilangkan 
fatique (Rest to overcome 
fatique)

R



KELAMBATAN

• Kelambatan yang tak terhindarkan (Unavoidable 
delay) 
– Kelambatan diakibatkan oleh hal-hal di luar kemampuan

pengendalian pekerja.
– Listrik padam, alat rusak, dll

• Kelambatan yang dapat dihindarkan (Avoidable 
Delay)
– Ditimbulkan sepanjang waktu kerja oleh pekerja, baik yang 

sengaja atau tidak.
– Merokok saat bekerja



REST  TO OVERCOME FATIQUE

• Identifikasi fatique yg ditimbulkan:
– Posisi tubuh saat kerja
– Lingkungan fisik ( bising, suhu, cahaya)
– Fasilitas kerja ( meja, kursi)
– Gizi makanan yang baik :

• Pekerjaan ringan sekali 2400 kalori
• Pekerjaan ringan 2700 kalori
• Pekerjaan menengah 3000 kalori
• Pekerjaan berat 3600 kalori



• Analisa gerakan-gerakan kerja setempat dalam suatu
stasiun kerja.

• Analisa kegiatan kerja yang berlangsung secara menyeluruh
dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja berikutnya

• Mempelajari:
– Gerakan Kerja
– Sistem Kerja



Ekonomi
Gerakan terkait

dengan
penggunaan

anggota tubuh

Ekonomi 
Gerakan terkait 

dengan 
pengaturan 
tata letak 

tempat kerja

Ekonomi 
Gerakan terkait 
dengan desain 
peralatan kerja

yang 
digunakan



Kedua tangan memulai & mengakhiri dalam 
waktu bersamaan, serta gerakan simetris, 
dan berlawanan arah

Kedua tangan tidak menganggur pada 
waktu yang sama, kecuali istirahat

Gunakan anggota tubuh yang diperlukan 
saja dalam bekerja

Gerakan tubuh balistik, dan hindari gerakan 
patah-patah & banyak perubahan arah

Usahakan gerakan mata sesedikit mungkin







• Diusahakan peralatan, bahan, dan tubuh mempunyai tempat 
yang tetap,  dan mudah dijangkau

• Tata letak bahan dan peralatan kerja diatur sehingga 
memungkinkan urutan gerakan terbaik (hemat tenaga & biaya)

• Tinggi tempat kerja dan kursi harus sesuai dengan posisi kerja 
(berdiri / duduk), dan ukuran tubuh (antropometri)

• Tempat penyimpanan bahan memanfaatkan prinsip gaya berat.
• Persyaratan ergonomis lingkungan fisik kerja







• Peralatan dirancang
memiliki lebih dari
satu kegunaan

• Peralatan mudah
dioperasikan, 
nyaman dan mudah
disimpan

• Peralatan tidak
menimbulkan
pemborosan gaya
yang digunakan
sehingga mampu
menghemat tenaga
yang dipakai



Bagaimana anda 
mengaplikasikan 
penyederhanaan 
metode kerja 
pada perakitan 
pena dengan 
menggunakan 
prinsip ekonomi 
gerakan?
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