
PERANCANGAN KERJA  

PETA-PETA 
KERJA 



Siapkan dan timbang tepung terigu 

Tambah gula, mentega, telur 

campur rata 

Setelah tercampur, potong 

dan bentuk bulat kecil 

Diamkan sejenak agar adonan 

mengembang 

Goreng adonan hingga 

kuning kecoklatan 

Tiriskan donat yang sudah matang 

Sajikan hangat 

PEMBUATAN DONAT 
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Peta Kerja merupakan alat untuk 
menggambarkan kegiatan kerja (biasanya 
kerja produksi) secara sistematis dan 
jelas 

Peta Kerja merupakan alat yang baik untuk 
menganalisa suatu pekerjaan sehingga mempermudah 
perencanaan perbaikan kerja, antara lain : 
 

1. Menghilangkan operasi yang tidak perlu 

2. Menggabungkan satu operasi dengan operasi lain 

3. Mendapat urutan kerja proses produksi yang    
lebih baik 

4. Menghilangkan waktu menunggu 
 
  



Jenis Peta Kerja 
1. Peta kerja untuk analisis kegiatan kerja 

keseluruhan. 

 Peta Proses Operasi (Operation Process Chart) 

 Peta Aliran Proses (Flow Process Chart) 

 Peta Proses Kelompok Kerja (Gang Process Chart) 

 Diagram Aliran (Flow Diagram) 

2.  Peta kerja untuk analisis kegitan kerja setempat 

 Peta Pekerja dan Mesin (Worker and Machine 

Process Chart) 

 Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan (Left-Right 

Hand Chart) 

 



Lambang Peta Kerja 

Operation/Operasi 

 Kegiatan Operasi terjadi apabila :  

 

 Benda kerja mengalami perubahan sifat, baik fisik  

   maupun kimiawi 

 Mengambil maupun memberikan informasi pada  

   suatu keadaan 

Merupakan kegiatan yang paling banyak terjadi 
dalam suatu proses dan biasanya terjadi pada 
suatu mesin atau stasiun kerja 



Transportation/Transportasi 

Lambang Peta Kerja 

Kegiatan Transportasi terjadi apabila benda 

kerja, pekerja atau perlengkapan mengalami 

perpindahan tempat yang bukan bagian dari 

suatu operasi 

Perpindahan yang merupakan bagian dari suatu operasi atau 

disebabkan oleh petugas pada tempat kerja saat kegiatan 

operasi atau pemeriksaan bukan merupakan kegiatan 

transportasi 



Inspection/Pemeriksaan 

Lambang Peta Kerja 

Kegiatan Pemeriksaan terjadi apabila benda 

kerja atau perlengkapan/peralatan 

mengalami pemeriksaan baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas 

Lambang ini digunakan jika dilakukan pemeriksaan 
terhadap suatu obyek atau membandingkan obyek 
tertentu dengan standar 



Delay/Menunggu 

Lambang Peta Kerja 

Kegiatan Menunggu terjadi apabila benda 

kerja, pekerja atau perlengkapan/peralatan 

tidak mengalami kegiatan apapun (hanya 

menunggu) 

Kegiatan ini menunjukkan bahwa suatu obyek 
ditinggalkan untuk sementara sampai diperlukan 
kembali 



Storage/Penyimpanan 

Lambang Peta Kerja 

Kegiatan Penyimpanan terjadi apabila benda 

kerja, disimpan untuk jangka waktu yang 

cukup lama. Jika diambil biasanya 

memerlukan prosedur perizinan tertentu 

Lama waktu dan prosedur perizinan adalah dua hal 
yang membedakan kegatan menunggu dan 
penyimpanan 





Peta Proses Operasi 

Fungsi : 

 Untuk mengetahui kebutuhan mesin dan 
penganggarannya 

 Untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku  

 Alat menentukan tata letak pabrik 

 Alat untuk perbaikan cara kerja yang sedang 
digunakan 

Diagram yang menggambarkan proses yang 
dialami bahan baku dari awal hingga menjadi 
produk dan memuat informasi tentang waktu, 
material dan tempat atau alat yang digunakan 
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Arah material yang masuk proses 

 W       = Waktu yang  

                dibutuhkan 

 O – N = Nomor urut  

                kegiatan  

                operasi 

 I – N  = Nomor urut  

               kegiatan  

               pemeriksaan 

 J      = Pekerjaan  

M      = Mesin atau  

               Tempat  

               kegiatan 



“contoh OPC/PPO yang tepat” 



“contoh OPC/PPO 

yang kurang tepat” 



Peta Aliran Proses 

Diagram yang menunjukkan urut-urutan operasi, 
pemeriksaan, transportasi, menunggu dan penyimpanan yang 
terjadi selama satu proses berlangsung beseta informasi 
tentang waktu dan jarak perpindahan 

Perbedaan OPC dan FPC 

• FPC memperlihatkan semua aktivitas dasar, 
sedangkan OPC hanya terbatas operasi dan 
pemeriksaan 

• FPC menganalisis tiap komponen lebih 
lengkap tetapi tidak bisa secara keseluruhan 
(hanya salah satu komponen produk yang 
dirakit) 



Kegunaan Peta Aliran Proses ; 
- Mengetahui aliran bahan atau aktivitas orang mulai awal 

sampai aktivitas akhir. 
- Memberikan informasi waktu penyelesaian proses. 
- Mengetahui jumlah kegiatan yang dialami bahan / orang. 
- Sebagai alat untuk melakukan perbaikan-perbaikan 

proses / metode kerja : 
  mengeliminir operasi-2 yang tidak perlu 
  mengeliminir aktivitas handling yang tidak efisien 
  mengurangi jarak perpindahan dari satu operasi ke 
    operasi yang lain 
  mengurangi waktu yang terbuang karena menunggu 
  menunjukkan operasi-2 yang kemungkinan bisa 
    digabung 
  menunjukkan operasi-2 / pemeriksaan yang berlebihan 







Date:              9/11           

Analyst:       Calvin     

Job:      Copying Job     

Page: 

Desk operator fills out work order 

Work order placed in “waiting job” box 

Job picked up by operator and read 

Job carried to appropriate copy machine 

Operator waits for machine to vacate 

Operator loads paper 

Operator sets machine 

Operator performs and completes job 

Job filed alphabetically in completed shelves 

Job waits for pick up 

Job moved by cashier for pick up 

Cashier completes transaction 

Operator inspects job for irregularities 

Cashier packages job (bag, wrap, or box) 

Process Description Process Symbols 



Diagram Aliran 
Gambaran menurut skala dari susunan lantai dan gedung yang 
meninjukkan lokasi dari semua aktivitas yang terjadi dalam FPC 

• FPC tidak menunjukkan arah aliran 
proses 

• Fungsi : 

 - memperjelas FPC (terutama bila     

     arah aliran adalah faktor penting) 

 - Membantu perbaikan tata letak  

     tempat kerja 



Kegunaan Diagram Aliran : 
 Alat analisa tata letak pabrik dan pemindahan 

bahan 
 Alat analisa jarak minimum antar stasiun kerja 
 Memperbaiki perubahan-perubahan arah aliran 

proses 
 Memperbaiki gerakan-gerakan bolak-balik 

(backtracking) 
 Dan sebagainya 
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Contoh : Pembuatan mi kuning/basah 
1. Mengambil satu karung tepung dan membawanya ke penimbangan 
2. Menuangkan tepung ke bak adonan, dan ditimbang sebanyak 10 kg 
3. Memindahkan tepung ke mixer 
4. Menambahkan telur dan pengembang yang sudah disiapkan 
5. Menunggu proses mixing 
6. Memotong adonan menggunakan mesin pemotong 
7. Merebus mie 
8. Mendinginkan mie dan mengecek suhu mie setelah 30 menit 
9. Menyimpan mie di rak penyimpanan 

gudang tepung 

timbangan 
mixer 

mesin potong 

perebusan 

rak pendingin 

Rak penyimpanan 



Peta Proses Kelompok Kerja 

Alat untuk menganalisa aktivitas suatu kelompok kerja 

 Digunakan untuk menunjukkan beberapa aktivitas dari 

sekelompok orang yang bekerja bersama-sama dalam 

suatu proses kerja, dimana satu aktivitas saling 

tergantung dengan aktivitas lain 

 Kumpulan dari beberapa peta aliran proses, dimana 

tiap FPC menunjukkan satu seri kerja seorang 

operator 

 Banyak dijumpai aktivitas delay sehingga fungsi 

utamanya adalah mengurangi delay untuk menekan 

ongkos produksi dan mempercepat waktu 

penyelesaian produksi 







Peta Pekerja dan Mesin 

Gambar yang menunjukkan koordinasi antara waktu bekerja 
dan menganggur dari kombinasi antara pekerja dan mesin 

Fungsi :  

mengetahui hubungan antara waktu 
kerja operator dan waktu operasi mesin 
yang ditanganinya, sehingga dapat 
memperbaiki keseimbangan kerja dan 
meningkatkan efektifitas penggunaan 
pekerja dan mesin 

 



Peningkatan efektivitas penggunaan dan 
perbaikan keseimbangan kerja pekerja dan 
mesin : 

 

 Merubah tata letak tempat kerja 

 Mengatur kembali gerakan-gerakan kerja  

 Merancang kembali mesin dan  

  peralatan 

 Menambah pekerja bagi sebuah  

  mesin atau menambah mesin untuk  

  seorang pekerja 



Simbol-simbol : 

Menunjukkan waktu menganggur 

Digunakan untuk menyatakan 

pekerja atau mesin yang sedang 

menganggur atau salah satu 

sedang menunggu yang lain 



Simbol-simbol : 

Menunjukkan kerja tak saling 

bergantung 

Digunakan untuk menyatakan :  

- pekerja : sedang bekerja dan  

  independen dengan mesin atau  

  pekerja lain 

- Mesin : sedang bekerja tanpa  

  memerlukan pelayanan operator 



Simbol-simbol : 

Menunjukkan kerja kombinasi 

Digunakan untuk menyatakan :  

- pekerja-pekerja atau pekerja- 

  mesin sedang bekerja bersama 

- mesin memerlukan pelayanan  

  operator 





Peta Tangan Kiri dan Tangan Kanan 

Alat studi gerakan untuk menentukan gerakan-gerakan yang 
efisien (gerakan yang memang diperlukan untuk melaksanakan 
suatu pekerjaan) 

Fungsi :  

• Menyeimbangkan gerakan kedua tangan dan   
mengurangi kelelahan 

• Menghilangkan atau mengurangi gerakan-  
gerakan yang tidak efisien 

• Alat untuk analisa tata letak stasiun kerja 

• Alat untuk melatih pekerjaan baru dengan   
cara kerja ideal 







Metode Kuantitatif untuk Analisis Manusia-Mesin 
 
 
Pelayanan Sinkron 
 Penugasan seorang operator untuk menangani lebih 

dari satu mesin dalam kondisi yang ideal akan 
menghasilkan bentuk hubungan kerja manusia-mesin 
yang sinkron. Jumlah mesin yang bisa dilayani oleh 
seorang operator dapat dihitung : 

    N  =  l + m 
     l 
 N  = jumlah mesin yang harus dilayani 
 l = Total operator servicing time per mesin  
     (loading & unloading) dalam jam 
 m = Total machining time (jam) 



Contoh : 
Jika waktu operator untuk melayani sebuah mesin 1 menit, 

sedangkan waktu permesinan 4 menit, maka jumlah 
mesin yang bisa dilayani oleh seorang operator : 

   N = 1 + 4  =  5 buah mesin 
             1 

st st ct 

st st ct 

st st ct 

st st ct 

st st ct 

Mesin 1 

Mesin 2 

Mesin 3 

Mesin 4 

Mesin 5 

St = service time (waktu pelayanan) 
Ct = cycle time / running time (waktu permesinan) 
Asumsi : waktu bergerak dari mesin 1 ke mesin berikutnya = 0 



Jika diperoleh bilangan pecahan  analisa biaya, dengan 
kriteria minimum biaya per unit. 

   N1    l + m 
             l + w 
 w  = waktu yang diperlukan operator untuk bergerak 
     pindah dari mesin ke mesin 
 l = loading / unloading 
 m = machining time / running 
 
Total biaya yang diharapkan : 
   TEC – N1  = (l+m) (K1 + N1 x K2) 
      N1 

 K1  = labor cost (Rp / jam) 
 K2  = machine cost (Rp / jam) 
   TEC – N2 = (l+w) (K1 + N2 x K2) 
       



Contoh : 
Berapa jumlah mesin yang seharusnya bisa 

dilayani oleh seorang operator, jika : 
- Waktu yang dibutuhkan untuk loading / 

unloading per mesin = 1,41 menit 
- Waktu yang dibutuhkan operator untuk 

bergerak pindah dari mesin satu ke mesin lain = 
0,08 menit. 

- Waktu permesinan = 4,34 menit 
- Labor cost = Ro. 8.500,- / jam 
- Machine cost = Rp. 15.000,- / jam  



Jawab : 
  N =  l + m  =  (1,41 + 4,34)    =   5,75   = 3,86 
          l + w     (1,41 + 0,08) 1,49  

   N1 = 3   ;   N2  =  4   
 Untuk N1 = 3 mesin ;  maka : 
              5,75  
  TEC – N1  =    60    . (8.500 + 3 x 15.000) 
          3 
    =   Rp. 1.709,- 
 Untuk N2 = 4 mesin, maka : 
         1,49 
  TEC – N2  =     60  .  (8.500 + 4 x Rp. 15.000) 
            
    =   Rp.  1.701,- 
 TEC – N2  <  TEC – N1  1 operator mengoperasikan 4  
         mesin     




