
PENGUKURAN KERJA:
FAKTOR PENYESUAIAN DAN 
ALLOWANCE

By:
Amalia, S.T., M.T.



PENYESUAIAN
• Maksud melakukan penyesuaian : 

menormalkan waktu siklus karena
kecepatan tidak wajar oleh operator 

• Konsep wajar : seorang operator 
yang berpengalaman tanpa usaha-
usaha yang berlebihan sepanjang
hari kerja, menguasai cara kerja
yang ditetapkan dan menunjukkan
kesungguhan dalam menjalan
pekerjaannya



Waktu Siklus (Ws)
Waktu penyelesaian satu satuan produksi

𝑾𝑾𝑾𝑾 =
∑𝑿𝑿𝒊𝒊
𝑵𝑵

Waktu Normal (Wn)
Waktu penyelesaian pekerjaan yg diselesaikan
oleh pekerja dlm kondisi WAJAR dan
kemampuan RATA-RATA. 
𝑾𝑾𝑾𝑾 = 𝑾𝑾𝑾𝑾 × 𝒑𝒑

Waktu Baku (Wb)
Waktu yg dibutuhkan secara WAJAR oleh pekerja
NORMAL utk menyele-saikan pekerjaannya yg
dikerjakan dlm sistem kerja TERBAIK SAAT ITU

𝑾𝑾𝑾𝑾 = 𝑾𝑾𝑾𝑾 + 𝑾𝑾𝑾𝑾 × %𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝑾𝑾𝒂𝒂𝒂𝒂 .......(1)
𝑾𝑾𝑾𝑾 = 𝑾𝑾𝑾𝑾 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏%

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏%−%𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝑾𝑾𝒂𝒂𝒂𝒂
............. (2)



CARA MENENTUKAN
FAKTOR PENYESUAIAN

• Persentase
• Shumard
• Westinghouse
• Objektif



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE PERSENTASE

• Cara paling awal, sederhana, dan mudah

• ‘p’ ditentukan oleh pengukur melalui

pengamatan selama pengukuran,

misal: 

Ditentukan p = 110% 

jika Ws = 14,6 menit, 

maka Wn= 14,6 x 1,1 = 16,6 menit

• Kekurangannya hasil penilaiannya ‘kasar’



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE SHUMARD
• Patokan

penilaian
berdasarkan
‘kelas-kelas
performansi
kerja”- tiap kelas
punya nilai
sendiri-sendiri

Contoh:
• Performansi operator dinilai EXCELENT
• p = 80 / 60 = 1.33
• Jika :  Ws = 276.4 detik
• Maka : Wn = 276.4 x 1.33 = 367.6 detik



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE WESTINGHOUSE (1)

SKILL (Ketrampilan)
kemampuan mengikuti cara kerja yang ditetapkan. 

EFFORT (Usaha)
kesungguhan yang ditunjukkan operator ketika
bekerja. 

CONDITION (Kondisikerja)
kondisi lingkungan fisik lingkungan (pencahayaan, 
temperatur, dan kebisingan ruangan) 

CONSISTENCY (Konsistensi)
kenyataan bahwa setiap hasil pengukuran waktu
menunjukkan hasil yang berbeda-beda.



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE WESTINGHOUSE (2)
“SKILL”
SUPER SKILL :
1. Secara bawaan cocok sekali dengan

pekerjaannya. 
2. Bekerja dengan sempurna
3. Tampak seperti telah berlatih dengan

sangat baik. 
4. Gerakan-gerakannya halus tapi sangat

cepat sehingga sulit untuk diikuti
5. Kadang-kadang terkesan tidak berbeda

dengan gerakan-gerakan mesin.
6. Pepindahan dari satu elemen pekerjaan

ke elemen lainnya tidak terlampau
terlihat karena lancarnya

7. Tidak terkesan adanya gerakan-gerakan
berpikir dan merencana tentang apa
yang dikerjakan (sudah sangat otomatis)

8. Secara umum pekerja yang 
bersangkutan adalah pekerja terbaik.

EXCELLENT SKILL :
1. Percaya pada diri sendiri
2. Tampak cocok dengan pekerjaannya
3. Terlihat telah terlatih baik
4. Bekerjanya teliti dengan tidak banyak

melakukan pengukuran-pengukuran
atau pemeriksaan-pemeriksaan. 

5. Gerakan-gerakan kerjanya beserta
urutanurutannya dijalankan tanpa
kesalahan. 

6. Menggunakan peralatan dengan baik
7. Bekerjanya cepat tanpa mengorbankan

mutu
8. Bekerjanya cepat tetapi halus.
9. Bekerja berirama dan terkoordinasi



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE WESTINGHOUSE (3)
“SKILL”
GOOD SKILL :
1. Kwalitas hasil baik
2. Bekerjanya tampak lebih baik daripada

kebanyakan pekerja umumnya
3. Dapat memberi petunjuk-petunjuk pada

pekerja lain yang keterampilannya lebih
rendah

4. Tampak jelas sebagai pekerja yang 
cakap

5. Tidak memerlukan banyak pengawasan
6. Tiada keragu-raguan
7. Bekerjanya "stabil" 
8. Gerakan-gerakannya terkoordinasi

dengan baik
9. Gerakan-gerakannya cepat.

AVERAGE SKILL :
1. Tampak adanya kepercayaan pada diri

sendiri
2. Gerakan-gerakannya tidak cepat tetapi

tidak lambat
3. Terlihat adanya pekerjaan-pekerjaan

perencanaan
4. Tampak sebagai pekerja yang cakap
5. Gerakan-gerakannya cukup

menunjukkan tiadanya keragu-raguan
6. Mengkoordinasi tangan dan pikiran

dengan cukup baik
7. Tampak cukup terlatih dan karenanya

mengetahui seluk beluk pekerjaannya
8. Bekerjanya cukup teliti
9. Secara keseluruhan cukup memuaskan.



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE WESTINGHOUSE (4)
“SKILL”
FAIR SKILL :
1. Tampak terlatih tetapi belum cukup baik
2. Mengenal peralatan dan lingkungan

secukupnya
3. Terlihat adanya perencanaan-perencanaan

sebelum melakukan
4. Tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup
5. Tampaknya seperti tidak cocok dengan

pekerjaannya tetapi telah ditempatkan
dipekerjaan itu sejak lama. 

6. Mengetahui apa yang dilakukan dan harus
dilakukan tetapi tampak tidak selalu yakin.

7. Sebagian waktu terbuang karena kesalahan-
kesalahan sendiri. 

8. Jika tidak bekerja sungguh-sungguh outputnya
akan sangat rendah. 

9. Biasanya tidak ragu-ragu dalam menjalankan
gerakan-gerakannya.

POOR SKILL :
1. Tidak bisa mengkordinasikan

tangan dan pikiran
2. Gerakan-gerakannya kaku
3. Kelihatan ketidak yakinannya

pada urut-urutan gerakan
4. Seperti yang tidak terlatih untuk

pekerjaan yang bersangkutan
5. Tidak terlihat adanya kecocokan

dengan pekerjaannya
6. Ragu-ragu dalam menjalankan

gerakan-gerakan kerja
7. Sering melakukan kesalahan-

kesalahan
8. Tidak ada kepercayaan pada diri

sendiri
9. Tidak bisa mengambil inisiatif

sendiri



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE WESTINGHOUSE (5)
“EFFORT”
EXCESSIVE EFFORT :
1. Kecepatannya sangat

berlebihan
2. Usahanya sangat

sungguh-sungguh
tetapi dapat
membahayakan
kesehatannya

3. Kecepatan yang 
ditimbulkannya tidak
dapat dipertahankan
sepanjang hari kerja.

EXCELLENT EFFORT:
1. Jelas terlihat kecepatan kerjanya yang tinggi
2. Gerakan-gerakannya lebih "ekonomis" daripada

operatoroperator biasa.
3. Penuh perhatian pada pekerjaannya
4. Banyak memberi saran-saran 
5. Menerima saran-saran dan petunjuk-petunjuk dengan

senang
6. Percaya kepada kebaikan maksud pengukuran waktu
7. Tidak dapat bertahan lebih dari beberapa hari. 
8. Bangga atas kelebihannya
9. Gerakan-gerakan yang salah terjadi sangat jarang sekali
10. Bekerjanya sistematis
11. Karena lancarnya, perpindahan dari suatu elemen ke

elemen lain tidak terlihat



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE WESTINGHOUSE (6)
“EFFORT”
GOOD EFFORT :
1. Bekerja berirama
2. Saat-saat menganggur sangat sedikit, bahkan

kadang-kadang tidak ada. 
3. Penuh perhatian pada pekerjaannya
4. Senang pada pekerjaannya. 
5. Kecepatannya baik dan dapat dipertahankan

sepanjang hari. 
6. Percaya pada kebaikan maksud pengukuran

waktu
7. Menerima saran-saran dan petunjuk-petunjuk

dengan senang. 
8. Dapat memberi saran-saran untuk perbaikan

kerja. 
9. Tempat kerjanya diatur baik dan rapih
10. Menggunakan alat-alat yang tepat dengan

baik
11. Memelihara dengan baik kondisi peralatan.

AVERAGE EFFORT:
1. Tidak sebaik good, tetapi lebih

baik dari poor. 
2. Bekerja dengan stabil
3. Menerima saran saran tetapi tidak

melaksanakannya. 
4. Set up dilaksanakan dengan baik
5. Melakukan kegiatan kegiatan

perencanaan



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE WESTINGHOUSE (7)
“EFFORT”
FAIR EFFORT :
1. Saran saran perbaikan diterima dengan

kesal.
2. Kadang kadang perhatian tidak ditujukan

pada pekerjaannya.
3. Kurang sungguh sungguh
4. Tidak mengeluarkan tenaga dengan

secukupnya
5. Terjadi sedikit menyimpang dari cara kerja

baku
6. Alat-alat yang dipakainya tidak selalu yang 

terbaik
7. Terlihat adanya kecenderungan kurang

perhatian pada pekerjaannya
8. Terlampau hati hati
9. Sistematika kerjanya sedang sedang saja
10. Gerakan gerakannya tidak terencana

POOR EFFORT:
1. Banyak membuang buang waktu
2. Tidak memperlihatkan adanya

minat kerja
3. Tidak mau menerima saran saran
4. Tampak malas dan bekerja

lambat
5. Melakukan gerakan gerakan yang 

tidak perlu untuk mengambil alat-
alat dan bahan-bahan

6. Tempat kerjanya tidak diatur rapih
7. Tidak perduli pada cocok/baik

tidaknya peralatan yang dipakai
8. Mengubah ubah tata letak tempat

kerja yang telah diatur
9. Set up kerjanya terlihat tidak baik



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE WESTINGHOUSE (8)
“CONDITION”
1. Ideal : kondisi yang paling cocok utk pekerjaan

yang bersangkutan
2. Excellent
3. Good 
4. Average 
5. Fair 
6. Poor: kondisi yang tidak membantu jalannya

pekerjaan bahkan menghambat

Kondisi kerja tergantung dari
karakteristik pekerjaan



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE WESTINGHOUSE (9)
“CONSISTENCY”
1. Perfect : dapat bekerja dengan waktu

penyelesaian yang tetap setiap saat
2. Excellent 
3. Good 
4. Average
5. Fair 
6. Poor : waktu penyelesaian berselisih jauh

dari rata-rata secara acak



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE WESTINGHOUSE (10)



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE WESTINGHOUSE (11)





1. Kecepatan kerja (p1)
p=1 bekerja WAJAR, p<1 bekerja terlalu LAMBAT, p>1 bekerja
terlalu CEPAT

2. Tingkat kesulitan pekerjaan (2) 
Berdasarkan tabel keadaan: anggota badan terpakai, pedal kaki, 
penggunaan tangan, koordinasi mata dengan tangan, peralatan, 
dan berat beban

Perhitungan faktor penyesuaian: p = p1 x p2

PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE OBJEKTIF (1)

Misal : p 1 = 0,9, Nilai p2 dihitung dari tabel dengan :
bagian badan yang dipakai : lengan bawah : C      = 2 
pedal kaki : tanpa pedal : F = 0 
penggunaan tangan : saling bantu/bergantian : H = 0 
koordinasi mata dg tangan : sangat dekat : L = 7 
peralatan : sedikit kontrol : O = 1 
berat beban : 2,25 : oleh tangan : B-5  = 13 
jumlah = 23 % 
Nilai p2 = 1+0,23 = 1,23 ==> p = 0,9 x 1,23 = 1,11



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE OBJEKTIF (2)
FAKTOR TINGKAT KESULITAN



PENENTUAN FAKTOR PENYESUAIAN
METODE OBJEKTIF (3)
FAKTOR TINGKAT KESULITAN





KELONGGARAN 
(ALLOWANCE)

• Kelonggaran untuk kebutuhan pribadi
Kebutuhan pribadi : minum, ke toilet, 
bercakap2 utk menghilangkan
ketegangan/kejemuan  jika tdk
diberikan dapat menurunkan
produktivitas

• Kelonggaran menghilangkan rasa 
fatique Tercermin dari menurunnya
hasil produksi baik jumlah maupun
kualitas

• Kelonggaran untuk hal2 yang tak
dapat dihindarkan















Contoh
kelonggaran (allowance) = menjumlahkan nilai2 dari kondisi pekerjaan utk
kelonggaran kebutuhan pribadi dan menghilangkan rasa fatique dan ditambah
kelonggaran tak terhindarkan yg dihitung dari sampling pekerjaan. 

Misal : 
Kelonggaran kebutuhan pribadi dan menghilangkan rasa fatique: 
1. tenaga dikeluarkan sangat ringan =     7     % 
2. sikap kerja duduk =     0     % 
3. gerakan kerja terbatas =     3     % 
4. mata:pandangan terus-menerus dgn cahaya buruk =     5     % 
5. temperatur sedang kelembaban normal =     2,5  % 
6. atmosfir : sirkulasi udara baik =     0     % 
7. keadaan lingkungan: sangat bising =     5     % 
8. kebutuhan pribadi pria =     2     % 
Jumlah = 24,5 % 
Kelonggaran tak terhindarkan = 5 % 
Kelonggaran (allowance) = 24,5 % + 5% = 29,5% 



Perhitungan Ws, Wn, Wb, Os

• Waktu Siklus (Ws)

𝑾𝑾𝑾𝑾 =
∑𝑿𝑿𝒊𝒊
𝑵𝑵

• Waktu Normal (Wn)
𝑾𝑾𝑾𝑾 = 𝑾𝑾𝑾𝑾 × 𝒑𝒑

• Waktu Baku (Wb)
𝑾𝑾𝑾𝑾 = 𝑾𝑾𝑾𝑾 + (𝑾𝑾𝑾𝑾 × %𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝑾𝑾𝒂𝒂𝒂𝒂) .............(1)

𝑾𝑾𝑾𝑾 = 𝑾𝑾𝑾𝑾 × 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏%
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏%−%𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝑾𝑾𝒂𝒂𝒂𝒂

............. (2)

• Output Standar (Os)
𝑶𝑶𝑾𝑾 = 𝟏𝟏/𝑾𝑾𝑾𝑾



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

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

b. Tentukan besarnya penyesuaian
dengan cara Westinghouse.

c. 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
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