
 

BAB II 

PENDEKATAN PEMECAHAN MASALAH 

A. Alat-alat khusus Special Service Tools (SST) 

Pemilihan alat dalam servis kendaraan sebaiknya disesuaikan 

dengan tingkat kesulitan kerja. Seorang teknisi akan menggunakan alat-

alat tangan "basic hand tools” pada pekerjaan yang relatif mudah 

dikerjakan, sedangkan menghadapi pekerjaan yang sukar, teknisi dapat 

menggunakan alat-alat khusus yang disebut special service tool. Dengan 

menggunakan special service tool, pekerjaan servis kendaraan di bengkel 

dapat diselesaikan dengan cepat, tepat, dan efisien tanpa merusak bagian-

bagian yang dikerjakan. Pemilihan special service tool dalam kerja servis 

kendaraan di bengkel sangat ditentukan oleh jenis kendaraan dan model 

serta spesifikasi kendaraannya. Jenis pekerjaan yang dimaksudkan adalah 

pekerjaan pembongkaran, pekerjaan perakitan, penyetelan, dan sebagainya. 

Pada bengkel sepeda motor JPTO FT UNY specials service tools 

yang diperlukan dalam proses perbaikan menurut data servis bengkel  

bulan September 2018 adalah sebagai berikut :  

Tabel 1. Jumlah motor yang melakukan service 

No. 

DATA SERVICE  BULAN SEPTEMBER 2018 

Merk Motor 

 

Jenis motor Jumlah   

1. Honda  Beat FI 13 Unit 

2. Honda  Supra x 7 Unit 

3. Honda  Astrea Grand 3 Unit 

4. Honda  Supra x 125 3 Unit 

5. Honda  Revo 3 Unit 

6. Honda  Vario 5 Unit 

7. Honda  CB 150 R 1 Unit 



 

 

Tabel 1. Diatas merupakan data yang di ambil dibengkel sepeda 

motor JPTO terlihat bahwa merk Honda dengan type sepeda motor 

menduduki tingkat yang paling banyak melakukan service di bengkel 

sepeda motor JPTO FT UNY, untuk keperluan service tersebut dibutuhkan 

alat special service tools yang dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Alat sst 

No  Alat Keterangan 

1. Traker Piston Brake 1 buah 

2. Traker magnetc 1 buah 

3. Clutch spring compressor 1 buah 

4. Universal holder flywhell 

and clutch 

1 buah 

5. Flexible flywhell holder 1 buah 

6. Coupling nut wrench 1 buah 

 

B. Kunci- Kunci dan Tempatnya (toolbox /tool rak) 

Menurut Kuswana (2014:5), Alat yang digunakan di workshop 

otomotif,secara umum dilihat dari penggeraknya terdapat 2 kategori alat 

bantu kerja,yaitu alat tangan dan alat mesin (hand tools and machine or 

power tools). Tata letak peralatan adalah suatu usaha pengelolaan 

penempatan peralatan sehingga workshop tersebut dapat dikategorikan 

sebagai workshop yang telah sesuai dengan persyaaratan- persyaratan 

8. Honda  C70 1 Unit 

9. Yamaha  Mio Sporty 5 Unit 

10. Yamaha  MIO J 2 Unit 

11. Yamaha  Jupiter 2 Unit 

12. Yamaha  Vega R 1 Unit 

  Jumlah Motor 46  Unit 



 

untuk beroperasi.Menurut Kuswana (2014:5), penataan peralatan di 

workshop secara rinci bertujuan : 

1. Mengurangi hambatan selama melaksanakan pekerjaan. 

2. Memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pekerja. 

3. Memaksimalkan penggunaan peralatan. 

4. Mempermudah pengawasan 

Dalam sebuah workshop yang baik terdapat beberapa prinsip dalam 

penyimpanan alat – alat. Menurut Kuswana (2014:6-11), prinsip prinsip 

dalam penyimpanannya adalah sebagai berikut ini : 

1.  Aman 

Alat disimpan dengan aman dari pencuri dan kerusakan. Alat yang 

mudah dibawa dan mahal harganya perlu disimpan dalam tempat terkunci. 

Selain itu tidak menimbulkan kerusakan sebab rusaknya alat sehingga 

mengurangi fungsinya. 

2. Kemudahan 

Kemudahan mencari alat letak penyimpanan alat harus diberi tanda 

atau label pada setiap tempat penyimpanan alat (lemari /rak). 

3. Efektifitas dan Efiensi waktu 

Penyimpanan alat diperlukan ruang pentyimpanan dan 

perlengkapan seperti lemari,rak dan laci yang ukurannya disesuaikan 

dengan luas ruangan yang tersedia di tempat kerja, hal itu dapat memberi 

dukungan pada waktu kerja. 

4. Kenyamanan lingkungan kerja 

Tempat dan alat yang tersusun rapi secara fisik memberikan rasa 

nyaman pandangan fisiologi dan psikologi. 

C. Efisiensi 

1.   Pengertian Efisiensi 

Menurut Ghiselli & Brown (1955:251) dalam Syamsi, (2004:4) istilah 

efisiensi mempunyai pengertian yang sudah pasti, yaitu menunjukkan 

adanya perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input). 



 

Sedangkan menurut The Liang Gie dan Miftah Thoha (1978:8-9) 

dalam Syamsi (2004:4) efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu 

hasil dengan usahanya,perbandingan ini dapat dilihat dari dua segi berikut: 

a. Hasil 

     Suatu kegiatan dapat disebut efisien, jika suatu usaha memberikan 

hasil yang maksimum. Maksimum dari jenis mutu atau jumlah satuan hasil 

itu. 

b. Usaha 

    Usaha kegiatan dapat dikatakan efisien, jika suatu hasil tertentu 

tercapai dengan usaha yang minimum, mencakup lima unsur: pikiran, 

tenaga, jasmani, waktu, ruang, dan benda (termasuk uang). 

Dari pemaparan para ahli di atas dapat diketahui bahwa efisiensi 

adalah suatu kondisi dimana perbandingan yang paling baik dan ideal 

antara input dan output yang dihasilkan oleh suatu sistem. Input yang 

dijadikan aspek tolak ukur berupa pikiran, jasmani, waktu, ruang, benda 

serta biaya. Sedangkan output yang menjadi tolak ukur adalah kualitas dan 

kuantitas hasil atau produk suatu sistem. 

 

2. Prinsip Efisiensi 

Ada beberapa prinsip atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

suatu sistem agar dapat ditentukan seberapa tingkat efisien pada suatu 

sistem (Syamsi, 2004:5-6), prinsip-prinsip tersebut antara lain : 

a. Dapat diukur 

Prinsip yang pertama dari efisiensi adalah dapat diukur dan 

dinyatakan pada satuan pengukuran tertentu. Hal ini digunakan sebagai 

acuan awal untuk mengidentifikasi berapa tingkat efisiensi suatu sistem. 

Standar yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat efisiensi adalah 

ukuran normal, adapun batas ukuran normal pengorbanan adalah 

pengorbanan maksimum dan batas ukuran normal untuk hasil adalah hasil 

minimum. Efisiensi dapat dikatakan meningkat apabila setelah dilakukan 



 

perbaikan sistem ukuran pengorbanan menjadi lebih minimum dan hasil 

menjadi lebih maksimum. 

b. Rasional 

Prinsip efisiensi yang kedua adalah rasional atau logis, artinya 

segala pertimbangan harus berdasarkan dengan akal sehat bukan 

berdasarkan perasaan (emosional). Adanya prinsip rasional ini akan 

menjamin tingkat objektivitas pengukuran dan penilaian. 

c. Kualitas selalu diperhatikan 

Peningkatan efisiensi yang biasanya terjadi di sebuah perusahaan 

biasanya adalah peningkatan efisiensi dari segi pengorbanan dan kurang 

memperhatikan tingkat efisiensi dari segi hasil yang cenderung menurun. 

Prinsip hanya mengejar kuantitas dan mengesampingkan kualitas harus 

dihindari untuk menjaga agar kualitas produk yang dihasilkan sistem tetap 

terjamin meskipun dari segi proses efisiensi dapat ditingkatkan. 

d. Mempertimbangkan prosedur 

Artinya pelaksanaan peningkatan efisiensi jangan sampai 

melanggar prosedur yang sudah ditentukan pimpinan. Karena prosedur 

yang ditetapkan pimpinan tentunya sudah memperhatikan berbagai segi 

yang luas cakupannya. Dari hal tersebut bisa disimpulkan bahwa yang 

dilakukan untuk meningkatkan efisiensi adalah penyederhanaan 

pelaksanaan operasional dalam suatu sistem tanpa melanggar prosedur 

yang sudah ditetapkan. 

e. Pelaksanaan efisiensi 

Tingkat efisiensi tidak dapat dibandingkan secara universal pada 

semua sistem yang ada di dalam instansi atau perusahaan yang sejenis. Hal 

ini dikarenakan setiap sistem dalam instansi atau perusahaan memiliki 

kemampuan yang tidak selalu sama. Kemampuan tersebut antara lain 

adalah kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM), dana, fasilitas, dan 

lain-lain. Oleh karena itu kemampuan tersebut juga dipertimbangkan 

dalam pengukuran tingkat efisiensi. 

f. Tingkatan efisiensi 



 

Pengukuran tingkatan efisiensi dapat dinyatakan dalam hitungan 

angka presentase (%). Selain itu tingkat efisiensi sistem juga dapat 

dinyatakan dengan berbagai pernyataan seperti; tidak efisien, kurang 

efisien, efisien, lebih efisien, dan paling efisien (optimal). 

 

6 aspek diatas harus senantiasa diperhatikan dalam pengukuran tingkat 

efisiensi suatu sistem. Hal ini dimaksudkan agar pengukuran tingkat efisiensi 

sistem dapat menghasilkan data akurat dan objektif (Syamsi, 2004:5-6). 

 

3. Pengukuran Efisiensi 

Pengukuran tingkat efisiensi suatu sistem dapat ditinjau dari dua 

aspek yaitu (Syamsi, 2004:6-7) : 

a. Hasil (output) 

Pengukuran tingkat efisiensi dengan mempertimbangkan aspek 

hasil adalah dengan cara menetapkan hasil minimum terlebih dahulu. 

Setelah itu langkah selanjutnya adalah menetapkan pengorbanan maksimal. 

Batas pengorbanan ini kemudian menjadi batas normal pengorbanan. Akan 

dikatakan efisien apabila pengorbanan dibawah pengorbanan maksimal 

dan akan dikatakan tidak efisien apabila pengorbanan melebihi 

pengorbanan normal. 

Adapun batas normal hasil minimum dapat berupa : 

1. Produk/barang 

2. Jasa 

3. Tugas yang diperintahkan 

4. Target minimal 

5. Daftar tugas (job description) yang harus dilaksanakan 

6. Kepuasan 

b.   Pengorbanan (input) 

Jika ditinjau dari segi pengorbanan, pertama ditentukan 

pengorbanan (tenaga, pikiran, waktu, langkah dsb), setelah itu ditetapkan 

hasil minimum yang harus dicapai. Apabila hasil yang dicapai di bawah 



 

hasil minimum, maka cara kerjanya termasuk tidak efisien. Apabila hasil 

yang diperoleh sama persis dengan hasil minimum yang ditetapkan maka 

cara kerjanya termasuk normal. Dan apabila hasil yang diperoleh lebih dari 

hasil yang ditetapkan, maka cara kerjanya termasuk efisien. 

Batas normal pengorbanan maksimum antara lain sebagai berikut : 

1. Waktu maksimum 

2. Tenaga maksimum 

3. Biaya maksimum 

4. Pikiran maksimum; (Syamsi, 2004:6-7) 

D. Studi Gerak 

1. Pengertian Studi Gerak 

Menurut Wignjosoebroto (2000:106), studi gerakan atau yang 

biasanya disebut dengan “motion study” adalah suatu studi tentang 

gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pekerja untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. Studi ini bertujuan untuk memperoleh gerakan standard 

untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, yaitu rangkaian gerakan yang efektif 

dan efisien. Maksud dari gerakan yang efektif dan efisien adalah rangkaian 

gerakan yang dilakukan dalam melakukan suatu pekerjaan tersusun secara 

runtut dan rapi serta tidak ada gerakan yang dilakukan secara berulang. 

Menurut Syamsi, (2004:57), studi gerak (motion study) merupakan 

penganalisisan mengenai segenap gerak dasar yang terdapat pada 

pelaksanaan suatu pekerjaan jasmaniah. Tujuannya adalah untuk 

menetapkan cara yang terbaik, untuk melakukan pekerjaan tersebut. 

Sedangkan menurut Barnes dalam Syamsi (2004:58), yang 

dimaksud dengan studi gerak dan waktu (motion and time study) adalah 

analisis mengenai tata kerja, benda adat dan perabotan yang dipergunakan 

dalam melaksanakan pekerjaan, Menemukan cara yang paling hemat untuk 

mengerjakan pekerjaan itu : 

a. Menstandardisasikan tata kerja, benda, alat, dan perabotan; 

b. Menetapkan secara cermat waktu yang diperlukan.



 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa studi gerak analisa 

langkah atau gerakan pada suatu pekerjaan atau sistem kerja dengan tujuan mendapatkan 

gerakan standard dan prosedur dalam melakukan suatu pekerjaan. Selain itu studi gerak 

juga bertujuan menemukan langkah kerja baru yang lebih efektif dan efisien. Karena studi 

gerak merupakan dasar untuk melakukan improvement agar langkah kerja dapat dikurangi 

pada bagian yang tidak diperlukan. 

 

2. Metode Studi Gerak 

Ada beberapa jenis metode atau cara dalam melaksanakan studi gerakan, yang 

paling sering digunakan ada dua jenis yaitu Visual Motion Study dan Micromotion Study. 

Dari dua jenis metode diatas Visual Motion Study merupakan metode yang paling sering 

digunakan karena dianggap lebih ekonomis. Pada metode ini dilakukan pengamatan 

secara visual terhadap gerakan-gerakan yang dilakukan kemudian dibuat suatu peta yang 

disebut dengan Operator Process Chart. (Wignjosoebroto, 2000:107). 

Proses pelaksanaan pada metode Visual Motion Study dilakukan dengan 

mengamati setiap gerakan yang dilakukan pada suatu proses kerja dan kemudian dicatat 

di dalam simbol khusus untuk kemudian dilakukan analisa. 

Menurut Gilberth pada Syamsi, (2004:58), setiap pekerjaan secara bulat itu 

merupakan rangkaian pelaksanaan gerak-gerak dasar dalam berbagai kombinasi. 

Keseluruhan lingkaran gerak dalam pekerjaan apapun dibagi menjadi 17 macam gerak 

dasar. Adapun menurut Staff Dosen BPAUGM dalam Syamsi, (2004:58), 17 macam 

gerakan tersebut adalah : 

a. Mencari (search) 

Tangan atau mata seorang karyawan bergerak kian kemari untuk menemukan 

sesuatu. 

b. Menemukan (find) 

Tangan atau mata itu berjumpa dengan apa yang dicari. Gerakan ini terjadi 

pada akhir gerak “mencari”. 

c. Memilih (select) 

Tangan atau mata seorang karyawan berusaha mengambil (menyorotkan 

pandangan) pada suatu benda tertentu di antara  beberapa benda yang ada. 

d. Mencekau (grasp) 

 Jari-jari untuk menangkap sesuatu. 

e. Berjalan dengan muatan (transport loaded) 

Seorang karyawan atau sebuah tangan tangan bergerak pindah dari   suatu 

tempat ke tempat lain dengan membawa beban. 



 

f. Meletakkan (position) 

  Menaruh sesuatu pada tempat tertentu. 

g. Menghimpun (assamble) 

Menggabungkan suatu benda dengan benda yang lainnya  sehingga 

merupakan satu kesatuan utuh. 

h. Menggunakan (use) 

Memakai suatu alat sesuai dengan maksud penggunaan alat  tersebut. 

i. Mencerai (disassemble) 

Memisahkan suatu benda dari benda lain yang semula merupakan suatu 

kesatuan utuh. 

j. Memeriksa (inspect) 

Meneliti apakah sesuatu cocok dengan apa yang telah ditetapkan. 

k. Meletakkan secara siap siaga (preposition) 

Menaruh sesuatu alat pada tempat tertentu menurut posisi yang tepat 

sehingga alat itu dalam keadaan siap siaga untuk seketika dipakai dalam 

langkah pengerjaan berikutnya. 

l. Melepaskan muatan (release empty) 

E. Ergonomi dan Kesehatan,Keselamatan,Kerja 

1. Pengertian Ergonomi 

Menurut Kuswana (2014:1), istilah ergonomi dikenal dalam bahasa Yunani, dari 

kata ergos dan  nomos yang memiliki arti “kerja” dan “aturan atau kaidah”, dari dua kata 

tersebut secara pengertian bebas sesuai dengan perkembangannya, yakni suatu aturan 

atau kaidah yang ditaati dalam lingkungan pekerjaan. 

Menurut Corleet dan Clark (1995) dalam Kuswana (2014:3), ergonomi adalah 

studi dari kemampuan manusia dan karakteristik yang mempengaruhi perancangan 

peralatan dan sistem kerja. 

Menurut Annis dan McConville (1996) dalam Kuswana (2014:3), ergonomi 

adalah kemampuan untuk menerapkan informasi mengenai factor- factor manusia, 

kapasitas dan batasan rancangan tugas, sistem mesin, ruang hidup dan lingkungan 

sehingga orang- orang dapat tinggal, bekerja dan bermain dengan aman, nyaman, dan 

efisien. 

 

Dari pemaparan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ergonomi 

merupakan ilmu yang mempelajari aturan- aturan serta kaidah yang ada dalam 



 

perancangan sistem kerja agar proses pekerjaan dapat dijalankan dengan aman, nyaman, 

serta efisien. 

Ada beberapa resiko yang dianalisa menggunakan prinsip ergonomi. 

Menurut Kuswana (2014:9) resiko tersebut diantaranya sebagai berikut: 

2. Keselamatan dan Kesehatan Kerja 

Menurut Kuswana (2014:23), kesehatan kerja adalah suatu keadaan seorang 

pekerja yang terbebas dari gangguan fisik dan mental sebagai akibat pengaruh interaksi 

pekerjaan dan lingkungannya. 

Sedangkan keselamatan kerja adalah suatu keadaan yang aman dan selamat dari 

penderitaan dan kerusakan serta kerugian di tempat kerja, baik pada saat memakai alat, 

bahan, mesin-mesin dalam proses pengolahan, teknik pengepakan, penyimpanan, maupun 

menjaga dan mengamankan tempat serta lingkungan kerja. 

Menurut Kuswana (2014:23), komponen dalam sistem keselamatan kerja adalah 

sebagai berikut : 

1. Hazard (Bahaya) 

Jenis potensi bahaya adalah sebagai berikut : 

a. Bahaya Fisik 

Merupakan bahaya yang paling umum dan akan hadir di sebagian 

besar tempat kerja pada satu waktu tertentu. Hal itu termasuk kondisi tidak 

aman yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, dan kematian. Contoh 

bahaya fisik adalah; busur api, pengulangan gerakan terus- menerus, postur 

tubuh canggung, desain tempat kerja yang kurang sesuai, dsb. 

b. Bahaya bahan Kimia 

Bahaya kimia adalah zat yang memiliki karakteristik dan efek, dapat 

membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia. Bahaya kimia contohnya 

mencakup paparan; reaksi kimia, zat korosif, zat oksidasi, dsb. 

c. Bahaya Biologis 

Merupakan organisme atau zat yang dihasilkan oleh organisme yang 

mungkin menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan manusia. 

Mencakup paparan; kotoran manusia, antraks, jamur, bakteri dan virus, dsb. 

 

 

 

d. Bahaya Ergonomi 



 

Bahaya ergonomi terjadi ketika jenis pekerjaan, posisi tubuh, dan 

kondisi kerja meletakkan beban pada tubuh. Penyebabnya paling sulit 

diidentifikasi secara langsung karena kita tidak selalu segera melihat 

ketegangan pada tubuh atau bahaya-bahaya ini saat melakukan. Bahaya 

ergonomic meliputi; redup, postur tubuh kurang memadai, sering mengangkat, 

mengulangi gerakan yang sama berulang- ulang. 

e. Bahaya Psikologis 

Bahaya psikologis menyebabkan pekerja mengalami tekanan mental 

atau gangguan. Bahaya psikologis meliputi; kekerasan di tempat kerja, 

kecepatan kerja, bekerja sendiri, dsb. 

F. Layout 

 

1. Pengertian dan tujuan 

Layout atau penataan adalah suatu usaha untuk menempatkan segala fasilitas yang 

ada di dalam pabrik maupun workshop, baik bahan maupun alat pada tempat yang sesuai 

dengan kebutuhan dengan tujuan untuk mengoptimalkan biaya produksi. Hal ini 

dikarenakan, penghematan biaya produksi dapat dilakukan dengan meminimalisasi gerak-

gerak badan yang tidak diperlukan. Gitosudarmo (2007:195) 

Di dalam dunia otomotif khususnya pada bidang after sales, prinsip dari penataan 

sangat diperhatikan. Misalkan pada ruang pelayanan servis, layout harus diperhatikan 

agar proses kerja dari service advisor bisa menjadi optimal dan dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada pelanggan. Menurut Gitosudarmo (2007:196), tujuan 

pengaturan layout yang baik adalah sebagai berikut : 

a. Memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik 

b. Meminimumkan kebutuhan tenaga kerja. 

c. Mengusahakan agar aliran bahan dan produk itu lancar. 

d. Meminimumkan hambatan pada kesehatan. 

e. Meminimumkan usaha membawa beban. 

f. Memaksimumkan pemanfaatan ruangan yang tersedia. 

g. Memaksimumkan keluwesan menghindari hambatan operasi dari 

tempat yang terlalu padat. 

h. Memberikan kesempatan berkomunikasi pagi para karyawan 

dengan menempatkan mesin dan proses secara benar. 

i. Memaksimumkan hasil produksi. 



 

j. Meminimumkan kebutuhan akan pengawasan dan pengendalian 

Pada ruang service di bengkel sepeda motor JPTO FT UNY di 

bagian 

Toolbox dilakukan penataan ulang wadah tempat penyimpanan alat kunci-kunci 

spesial untuk mendukung proses tune up sepeda motor. Tujuan utama dilakukannya 

proses re-layout atau penataan ulang adalah agar mempermudah atau mengubah tampilan 

awal yang sebelumnya menghambat proses tune up menjadi cepat dalam proses 

pengerjaanya. 

 

2. Tipe-Tipe Layout 

a. Layout dengan posisi tetap. 

Biasanya layout ini digunakan untuk proyek besar yang memerlukan tempat yang 

luas seperti pembuatan jalan layang maupun gedung.Masalah yang sering dihadapi dalam 

layout ini adalah bagaimana mengatasi kebutuhan tata letak proyek yang tidak berpindah 

atau suatu proyek yang menyita tempat yang luas. 

Tiga faktor yang mengakibatkan layout posisi tetap ini menjadi rumit yaitu: (1) 

tempatnya yang terbatas pada semua lokasi produksi, (2) setiap tahapan berbeda pada 

proses produksi dan kebutuhan bahan sehingga banyak hal yang menjadi penting sejalan 

dengan perkembangan proyek, (3) volume bahan yang dibutuhkan sangat dinamis. 

Karena permasalahan pada layout posisi tetap ini sulit diselesaikan pada lokasi, maka 

strategi alternatifnya adalah menyelesaikan permasalahan harus diselesaikan diluar lokasi, 

misalnya pada proyek pembuatan jalan layang maka pembuatan kontruksi besi dilakukan 

diluar lokasi dan setelah jadi baru melakukan penanaman dilokasi proyek. 

b. Layout berorientasi pada proses. 

Layout berorientasi pada proses adalah sebuah layout yang berkaitan dengan 

produksi dengan volume rendah dan variasi tinggi. Layout jenis ini merupakan cara 

tradisional untuk mendukung strategi diferensiasi produk, layout ini paling tepat untuk 

pembuatan produk yang melayani konsumen dengan kebutuhan berbeda-beda. 

Kelebihan utama dari layout ini adalah adanya fleksibelitas peralatan dan 

penugasan tenaga kerja. Sehingga dengan demikian apabila terjadi permasalahan pada 

suatu mesin, pekerjaan tidak perlu berhenti dan dapat dialihkan pada mesin yang lain. 

Dan kelemahan dari layout ini ada pada peralatan yang biasanya memiliki kegunaan 

umum. Waktu produksi menjadi lama karena membutuhkan waktu untuk berpindah pada 

sistem. Sistem ini memang bisa dikatakan sebagai layout yang memiliki waktu produksi 

yang cukup lama karena semua yang digunakan berkaitan dengan sistem. Tetapi memiliki 



 

sebuah keuntungan yang lebih baik pula dalam hal pengerjaan ketika seseorang 

malakukan pekerjaan. Layout ini juga menjadi salah satu pilihan bagi banyak orang yang 

membutuhkan. 

c. Ritel layout (layout usaha eceran). 

Merupakan sebuah proses pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian 

ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa 

penjualan dan keuntungan yang bervariasi kepada produk yang menarik perhatian 

konsumen. Tujuan utama layout ini adalah memaksimalkan keuntungan luas perlantai 

perkaki persegi. 

d. Layout gudang. 

Merupakan sebuah desain yang mencoba meminimalkan biaya total dengan 

mencapai paduan yang tebaik antara luas ruang dan penanganan bahan. 

Layout ini mengefisienkan ruang penyimpanan dan sistem penanganan bahan dengan 

memperhatikan kelebihan dan kekurangannya. 

Ada tiga konsep yang dikenal dalam layout gudang yaitu: 

1) Cross Docking adalah cara menghindari penempatan bahan atau pasokan 

dalam gudang dengan cara memproses secara langsung disaat diterima. 

Hal ini dilakukan untuk menghindari aktivitas penerimaan secara formal, 

penghitungan stock/penyimpanan dan pemilihan pesanan sehingga terjadi 

penghematan biaya. Cross docking yang baik memperlukan penjadwalan 

yang ketat dan pengiriman yang diterima memiliki identifikasi produk 

yang akurat dengan kode garis. 

2) Random Stocking, digunakan digudang untuk menempatkan persediaan 

dimana terdapat lokasi yang terbuka. Tekni ini berarti bahwa ruangan tidak  

 



 

perlu dikhususkan untuk barang-barang tertentu dan fasilitas dapat 

dimanfaatkan dengan lebih baik. 

3) Customizing, merupakan penggunaan gudang untuk menambahkan nilai 

produk melalui modifikasi, perbaikan, pelabelan dan pengepakan. Cara ini 

biasanya berguna untuk menghasilkan keunggulan bersaing dalam pasar 

dimana terdapat perubahan produk yang sangat cepat. 

e. Layout berorientasi produk. 

Layout ini disusun di sekeliling produk yang memiliki volume tinggi dan variasi 

rendah dengan memanfaatkan tenaga kerja mesin yang terbaik dalam produksi yang kontinyu 

atau berulang-ulang. Asumsi yang digunakan adalah: (1) volume yang ada mencukupi untuk 

pemanfaatan peralatan yang tinggi, (2) permintaan produk stabil, (3) produk distandarisasi 

atau mendekati fase siklus hidupnya, (4) pasokan bahan baku dan komponen mencukupi 

dengan kualitas standar. Dalam layout ini memiliki dua jenis yaitu: 

1). Lini pabrikasi, membuat komponen seperti ban mobil. Lini ini dipacu oleh 

mesin dan membutuhkan perubahan mekanis dan rekayasa untuk membuat 

keseimbangan. 

2). Lini perakitan, meletakan komponen yang dipabrikasi secara bersamaan 

pada sekumpulan stasiun kerja. Lini ini dipacu oleh tugas yang diberikan 

kepada tenaga kerja atau pada stasiun kerja. 

Ada 5 point keuntungan dalam menggunakan layout yang berorientasi padamproduk 

antara lain sebagai berikut : 

1)  Biaya variabel per unit rendah yang biasanya dikaitkan dengan produk 

yang terstandarisasi dan bervolume tinggi. 

2) Biaya penanganan bahan rendah. 

3) Mengurangi persediaan bahan setengah jadi. 

4) Proses pelatihan dan pengawasan yang lebih mudah. 

5) Hasil output yang lebih cepat. 

3. Perencanaan Layout 

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam merencanakan layout suatu 

ruangan atau bagian tertentu di dalam sebuah industri. Menurut Gitosudarmo (2007:195-196) 

menyebutkan bahwa tahap pertama adalah menganalisa produk atau barang yang dihasilkan 



 

atau mungkin disimpan pada suatu ruang di perusahaan. Analisa yangdilakukan berupa 

analisa material yang digunakan, proses yang akan dilakukan terhadap barang tersebut, dan 

beberapa pertimbangan lain seperti dimensi produk. Selain  

hal di atas kita juga harus menganalisa dan memprediksi perkembangan jumlah barang yang 

disimpan pada ruangan tersebut. Dalam merencanakan layout kita juga memikirkan space 

bagi barang di masa depan apabila terjadi penambahan jumlah.  

Kemudian langkah selanjutnya adalah menganalisa penempatan peralatan yang 

diperlukan pada suatu ruang di perusahaan. Perlengkapan dan peralatan harus dipehitungkan 

jumlah dan peletakkannya agar kinerja dari karyawan menjadi efisien dan tujuan yang ingin 

di dapat dari sebuah proses re-layout dapat tercapai. Selanjutnya untuk memperjelas analisa 

penempatan peralatan dan perlengkapan, dilakukan analisa urutan perpindahan barang yang 

terjadi di perusahaan, pemetaan, dan pengerjaan yang dilakukan. Hal ini akan membantu 

penempatan barang serta peralatan dan perlengkapan agar dapat ditempatkan pada tempat 

yang sesuai dan mengoptimalkan efisiensi kerja. 

 

4. Kriteria Penentu Layout 

Pada Toolbox atau tempat penyimpanan peralatan dan spesial service tools (SST) 

dilakukan proses re-layout agar meminimalisasi kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan, 

serta mempermudah pencarian alat dan SST. Selain itu penataan ulang tollbox juga bertujuan 

untuk memanfaatkan keseluruhan wadah yang ada dengan baik sehingga tidak ada kunci-

kunci yang berceceran lagi. 

a. Kriteria dan faktor penentu layout. 

Ada beberapa kriteria dalam menentukan layout pada bengkel, seperti yang 

disebutkan Gitosudarmo, (2007:196-197). Kriteria tersebut disebutkan dalam sumber buku 

yang penulis baca adalah sebagai berikut : 

1. Jarak angkut yang minimum. 

Jarak angkut bahan dasar, bahan setengah jadi, dan barang jadi yang harus 

dipindah dari tempat penerimaan melewati tempat-tempat produksi serta tempat 

penyimpanan dan akhirnya ke tempat pengangkutan, harus diusahakan sependek-

pendeknya sehingga biayanya pun menjadi lebih kecil. 

2. Aliran material yang baik. 



 

Aliran material tersebut diusahakan agar tidak mengganggu proses produksi 

yang sedang berjalan dan tidak dapat berjalan dengan cepat. 

3. Penggunaan ruang yang efektif. 

Pemborosan ruangan berarti pemborosan uang pula sehingga harus 

diusahakan ruangan-ruangan, yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu sempit. 

4. Luwes. 

Apabila perusahaan memproduksi berbagai macam produk dan diperlukan 

kombinasi produk yang berubah-ubah atau terdapat perubahan permintaan secara 

terus-menerus maka diperlukan adanya layout yang luwes yang dapat 

menampung perubahan kombinasi produk tersebut. Hal ini dapat dicapai dengan 

berbagai macam jalan tergantung dari perusahaan misalnya dengan menggunakan 

mesin-mesin yang bersifat umum. 

b. Jenis layout yang dipilih. 

Didalam memilih layout banyak sekali hal yang harus diperhatikan mulai dari hal 

yang kecil hingga hal yang paling menentukan keberhasilan dalam pembuatatan re-layout 

baru selain kriteria di atas ada beberapa faktor penentu keberhasilan pembuatan layout, yang 

disebutkan oleh Gitosudarmo, (2007:197). Jenis layout yang dipilih biasanya tergantung pada 

: 

1. Jenis produk. Apakah produk tersebut barang atau jasa, desain dan 

kualitasnya bagaimana, dan apakah produk tersebut dibuat untuk persediaan 

atau pesanan. 

2. Jenis proses produksi ini berhubungan dengan jenis teknologi yang dipakai, 

jenis bahan yang diangkut/dibawa, dan atau alat penyedia layanan. 

3. Volume produksi. Volume mempengaruhi desain fasilitas sekarang dan 

pemanfaatan kapasitas, serta penyediaan kemudian ekspansi dan perubahan. 

G. Studi Waktu 

1.     Pengertian Studi Waktu 

Pengukuran studi waktu (time study) adalah suatu usaha untuk menentukan lama 

kerja yang dibutuhkan seorang mekanik (terlatih dan “qualified”) dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan yang spesifik pada tingkat kecepatan kerja yang normal dalam lingkungan kerja 

yang terbaik saat itu. Teknik pengukuran waktu kerja terbagi atas dua macam, yaitu secara 



 

langsung dan secara tak langsung. Teknik pengukuran kerja secara langsung terdiri dari 

pengukuran jam henti (stopwatch time study) dan sampling pekerjaan (work sampling). 

Teknik pengukuran kerja secara tak langsung terdiri dari data waktu baku (standard data) dan 

data waktu gerakan (predetermined time system). 

Wignjoseobroto (2000:171) di dalamnya menyebutkan bahwa pengukuran waktu  

kerja dengan jam henti (stopwatch time study) diperkenalkan pertama kali oleh Frederickk 

W. Taylor sekitar abad 19 yang lalu. Metode ini terutama sekali baik diaplikasikan untuk 

pekerjaan-pekerjaan yang berlangsung singkat dan berulang-ulang (repetitive). Dari hasil 

pengukuran maka akan diperoleh waktu baku untuk menyelesaikan satu siklus pekerjaan, 

yang mana waktu ini akan dipergunakan sebagai standard penyelesaian pekerjaan bagi semua 

pekerja yang akan melaksanakan pekerjaan yang sama seperti itu. 

2.   Langkah dan Teknik Pengukuran Waktu Kerja 

Wignjoseobroto (2000:181) menyebutkan bahwa secara garis besar langkah-langkah 

untuk pelaksanaan pengukuran waktu kerja sebagai berikut : 

a. Langkah pengukuran waktu kerja 

1) Mendefinisikan pekerjaan yang akan diukur waktunya dan memberitahukan 

maksud dan tujuan pengukuran kepada pekerja yang dipilih untuk diamati 

oleh supervisornya. 

2) Mencatat semua informasi yang berkaitan erat dengan penyelesaian 

pekerjaan seperti karakteristik/spesifikasi mesin atau peralatan kerja lain 

yang digunakan. 

3) Membagi operasi kerja ke dalam elemen-elemen kerja secara rinci tetapi 

masih dalam batas-batas kemudahan untuk pengukuran waktunya. 

4) Mengamati, mengukur dan mencatat waktu yang dibutuhkan oleh operator 

untuk menyelesaikan elemen-elemen kerja. 

5) Menetapkan jumlah siklus kerja yang harus diukur dan meneliti apakah 

jumlah siklus kerja yang telah diukur waktunya sudah memenuhi syarat 

kecukupan data. 

6) Melakukan tes keseragaman data yang diperoleh. 

8) Menyesuaikan waktu pengamatan dengan performance rating yang telah di 

tetapkan sehingga diperoleh waktu kerja normal. 



 

9) Menetapkan waktu baku, yaitu jumlah waktu normal . Pengukuran kerja 

dengan jam henti ini merupakan cara pengukuran yang obyektif karena 

waktu ditetapkan berdasarkan fakta yang terjadi dan tidak hanya diestimasi 

saja secara obyektif. 

 

b. Teknik pengukuran waktu kerja 

1) Pengukuran waktu secara langsung. 

Cara pengukurannya dilaksanakan secara langsung yaitu dengan 

mengamati secara langsung pekerjaan yang dilakukan oleh mekanik dan 

mencatat waktu yang diperlukan oleh mekanik dalam melakukan pekerjaannya 

dengan terlebih dahulu membagi operasi kerja menjadi elemen-elemen kerja 

yang sedetail mungkin dengan syarat masih bisa diamati dan diukur. Cara 

pengukuran langsung ini dapat menggunakan metode jam henti (Stopwatch 

Time Study) dan sampling kerja (Work Sampling). 

2) Pengukuran waktu secara tidak langsung. 

Cara pengukurannya dengan melakukan penghitungan waktu kerja dimana 

pengamat tidak berada di tempat pekerjaan yang diukur. Cara pengukuran tidak 

langsung ini dengan menggunakan data waktu baku (Standard Data) dan data 

waktu gerakan (Predetermined Time System). 

 


