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MODUL	VIII	

PETA-PETA	KERJA		

	
8.1		 TUJUAN	PRAKTIKUM	
8.1.1		 Tujuan	Umum	

Dalam	praktikum	ini,	diharapkan	praktikan	dapat	:	
a. Memahami	kegunaan	peta-peta	kerja	
b. Membuat	peta-peta	kerja		

8.1.2		 Tujuan	Khusus	

Dalam	praktikum	ini,	diharapkan	praktikan	dapat	:	
a. Melatih	 kemampuan	 praktikan	 dalam	 membuat	 Peta-peta	 kerja	 (Peta	 Aliran	

Proses,	 Peta	 Rakitan,	 dan	 Peta	 Tangan	 Kiri	 Tangan	 Kanan)	 dari	 suatu	 sistem	
produksi.	

b. Melatih	 kemampuan	 praktikan	 menggunakan	 peta-peta	 kerja	 dalam	
mengidentifikasikan	suatu	permasalahan.	

c. Melatih	 kemampuan	 praktikan	 dalam	 menggunakan	 peta-peta	 kerja	 sebagai	
alat	analisis	perbaikan	suatu	sistem	kerja.	
	

8.2			 LANDASAN	TEORI	
8.2.1		 Peta-peta	Kerja	

Peta	 kerja	 adalah	 salah	 satu	 alat	 komunikasi	 yang	 sistematis	 dan	 jelas	 bahkan	
informasi	 yang	 terkandung	 dalam	 suatu	 peta	 kerja	 dapat	 dipakai	 sebagai	 bahan	 untuk	
merancang	 atau	 memperbaiki	 sistem	 kerja	 (Sutalaksana,	 2006).	 Peta-peta	 kerja	 dapat	
memperlihatkan	 semua	 langkah	 atau	 kejadian-kejadian	 yang	 dialami	 oleh	 suatu	 objek	
(benda	kerja)	sejak	awal	proses	hingga	proses	yang	menghasilkan	produk.	Suatu	peta	kerja	
dapat	 digunakan	 untuk	 memperbaiki	 suatu	 metode	 kerja.	 Perbaikan	 yang	 mungkin	
dilakukan,	 antara	 lain	 menghilangkan	 operasi	 yang	 tidak	 perlu,	 menggabungkan	 suatu	
operasi	dengan	operasi	lainnya,	menemukan	suatu	urut-urutan	kerja/proses	produksi	yang	
lebih	baik,	menghilangkan	waktu	menunggu	antar	operasi	dan	sebagainya.	

Lambang-lambang	yang	digunakan	dalam	peta-peta	kerja	
Pada	 tahun	 1947,	 American	 Society	 of	 Mechanical	 Engineers	 (ASME)	 membuat	 standar	
lambang-lambang	 yang	 terdiri	 dari	 5	 macam	 lambang	 modifikasi	 dari	 yang	 telah	
dikembangkan	sebelumnya	oleh	Gilberth.	Lambang-lambang	standar	dari	ASME	inilah	yang	
akan	 digunakan	 dalam	 pembahasan-pembahasan.	 Berikut	 ini	 adalah	 gambar-gambar	
beserta	dengan	penjelasannya:	
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a. Operasi,	dilambangkan	dengan	
Suatu	kegiatan	operasi	terjadi	apabila	benda	kerja	mengalami	perubahan	sifat	baik	fisik	
maupun	 kimiawi,	 mengambil	 informasi,	 dan	 memberikan	 informasi	 mengenai	 suatu	
keadaan.	Operasi	merupakan	kegiatan	yang	paling	bayak	terjadi	dalam	suatu	proses	dan	
biasanya	 terjadi	pada	 suatu	mesin	atau	 stasiun	kerja	 seperti	pekerjaan	menyerut	kayu	
dengan	mesin	serut,	pekerjaan	mengeraskan	logam,	dan	pekerjaan	merakit.	
	

b. Pemeriksaan	,	dilambangkan	dengan	
Suatu	 kegiatan	 pemeriksaan	 terjadi	 apabila	 benda	 kerja	 atau	 peralatan	 mengalami	
pemeriksaan	baik	 segi	 kualitas	maupun	 kuantitasnya.	 Pemeriksaan	 tidak	mengarahkan	
bahan	untuk	menjadi	suatu	barang	 jadi	misalnya	mengukur	dimensi	benda,	memeriksa	
warna	benda,	dan	membaca	alat	ukur	tekanan	uap	pada	suatu	mesin	uap.		
	

c. Transportasi,	dilambangkan	dengan		
Suatu	 kegiatan	 transportasi	 terjadi	 apabila	 benda	 kerja,	 pekerja	 atau	 perlengkapan	
mengalami	 perpindahan	 tempat	 yang	 bukan	 bagian	 dari	 suatu	 operasi	 seperti	
memindahkan	 barang	 dengan	 kereta	 dorong,	mengangkat	 benda	 kerja	 dengan	 katrol,	
dan	memindahkan	benda	kerja	dari	mesin	bubut	ke	mesin	potong.	
	

d. Menunggu,	dilambangkan	dengan		
Proses	 menunggu	 terjadi	 apabila	 benda	 kerja,	 pekerja	 atau	 perlengkapan	 tidak	
mengalami	kegiatan	apapun	atau	berhenti	 sementara	yang	menunjukkan	bahwa	suatu	
obyek	 ditinggalkan	 untuk	 sementara	 tanpa	 pencatatan	 sampai	 diperlukan	 kembali	
seperti	obyek	menunggu	untuk	diproses	atau	diperiksa,	peti	menunggu	untuk	dibongkar,	
dan	bahan	menunggu	untuk	dipindahkan	ke	tempat	lain	
	

e. Penyimpanan,	dilambangkan	dengan		
Proses	 penyimpanan	 terjadi	 apabila	 benda	 kerja	 disimpan	 untuk	 jangka	 waktu	 yang	
cukup	 lama.	 Jika	 benda	 kerja	 tersebut	 ingin	 diambil	 kembali	 biasanya	 membutuhkan	
prosedur	 perizinan	 tertentu.	 Lambang	 di	 atas	 menyatakan	 bahwa	 suatu	 obyek	
mengalami	penyimpanan	 secara	permanen	misalnya	penyimpanan	dokumen-dokumen	
dalam	brankas	dan	penyimpanan	bahan	baku	dalam	gudang	
	

f. Operasi	gabungan,	dilambangkan	dengan			
Kegiatan	ini	terjadi	antara	aktivitas	operasi	dan	pemeriksaan	dilakukan	bersamaan	

Peta-peta	kerja	yang	ada	saat	ini	dapat	dikelompokkan	menjadi	dua,	yaitu	:	
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a. Peta	Kerja	Keseluruhan	
Peta	kerja	keseluruhan	digunakan	untuk	menganalisa	suatu	kegiatan	kerja	yang	bersifat	
keseluruhan.	 Kegiatan	 kerja	 ini	 umumnya	 melibatkan	 sebagian	 besar	 atau	 semua	
fasilitas	 produksi	 yang	 diperlukan	 dalam	 membuat	 suatu	 produk	 tertentu.	 Dengan	
demikian,	 peta	 ini	 dapat	 menggambarkan	 keseluruhan	 atau	 sebagian	 besar	 proses	
beserta	karakteristiknya	yang	dialami	suatu	bahan	hingga	menjadi	produk	akhir.	Peta	ini	
juga	 dapat	memberi	 gambaran	mengenai	 interaksi	 atau	 hubungan	 antar	 stasiun	 kerja	
maupun	antar	kelompok	kegiatan	operasi.		
Peta	ini	meliputi	:	
- Peta	Proses	Operasi	(Operation	Process	Chart/OPC)	
- Peta	Aliran	Proses		
- Peta	Proses	Kelompok	Kerja	
- Diagram	Aliran	
- Peta	Rakitan	(Assembly	Chart)	

	
§ Peta	Proses	Operasi	(Operation	Process	Chart/OPC)	
	 Peta	proses	operasi	memperlihatkan	gambaran	mengenai	bahan	baku,	proses	operasi,	

proses	pemeriksaan,	dan	waktu	proses	dalam	pembuatan	produk.	Peta	proses	operasi	
bisa	digunakan	untuk:	
1.	Bisa	mengetahui	kebutuhan	akan	mesin	dan	penganggarannya	
2.		Bisa	memperkirakan	kebutuhan	akan	bahan	baku	
3.		Sebagai	alat	untuk	menentukan	tata	letak	pabrik	
4.		Sebagai	alat	untuk	melakukan	cara	kerja	yang	sedang	dipakai	
5.		Sebagai	alat	untuk	latihan	kerja	
Contoh	peta	proses	operasi	:	
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§ Peta	Aliran	Proses		

Menurut	 Sutalaksana	 (1979),	 peta	 aliran	 proses	 adalah	 suatu	 diagram	 yang	
menunjukkan	urutan	dari	operasi,	pemeriksaan,	transportasi,	menunggu	dan	penyimpanan	
yang	 terjadi	 selama	 satu	 proses	 atau	 suatu	 prosedur	 berlangsung,	 serta	 didalamnya	
memuat	 pula	 informasi-informasi	 yang	 diperlukan	 untuk	 analisa	 seperti	 waktu	 yang	
dibutuhkan	dan	jarak	perpindahan.	Sedangkan	menurut	Sritomo	(2006),	peta	aliran	proses	
adalah	 suatu	peta	 yang	menggambarkan	 semua	 aktivitas	 baik	 aktivitas	 produktif	maupun	
tidak	produktif	yang	terlibat	dalam	proses	pelaksanaan	kerja.	

Terdapat	dua	hal	utama	yang	membedakan	antara	peta	proses	operasi	dengan	peta	
aliran	proses.	Adapun	perbedaan	dari	kedua	peta	tersebut,	yaitu:	
1. Peta	 aliran	 proses	 memperlihatkan	 semua	 aktivitas-aktivitas	 dasar,	 termasuk	

transportasi,	 menunggu	 dan	 menyimpan.	 Sedangkan	 pada	 peta	 proses	 operasi,	
terbatas	pada	operasi	dan	pemeriksaan	saja.	

2. Pada	 aliran	 proses	 menganalisa	 setiap	 komponen	 yang	 akan	 diproses	 secara	 lebih	
lengkap	dibanding	peta	proses	operasi,	dan	memungkinkan	untuk	digunakan	disetiap	
proses	atau	prosedur,	baik	di	pabrik	atau	kantor.	

	
							Peta	aliran	proses	memungkinkan	untuk	digunakan	dalam	aktivitas	perkantoran,	secara	
terperinci	 dapat	 dikatakan	 bahwa	 peta	 aliran	 proses	 pada	 umumnya	 terbagi	 dalam	 dua	
tipe,	yaitu	(Sutalaksana,	1979):	
1.						Peta	aliran	proses	tipe	bahan.	
2.						Peta	aliran	proses	tipe	orang.	
	 Peta	 aliran	proses	 tipe	bahan,	 ialah	 suatu	peta	 yang	menggambarkan	 suatu	 kejadian	
yang	 dialami	 bahan	 dalam	 suatu	 proses	 atau	 prosedur	 operasi.	 Sedangkan	 peta	 aliran	
proses	 tipe	 orang	 adalah	 suatu	 peta	 yang	 menggambarkan	 suatu	 proses	 dalam	 bentuk	
aktivitas-aktivitas	manusianya.		

Secara	 terperinci	 dapat	 diuraikan	 kegunaan	 umum	 dari	 suatu	 peta	 aliran	 proses.	
Adapun	kegunaan	umum	dari	suatu	peta	aliran	proses,	sebagai	berikut:	
1. Bisa	digunakan	untuk	mengetahui	 aliran	bahan	atau	aktivitas	orang	mulai	 awal	masuk	

dalam	suatu	proses	atau	prosedur	sampai	aktivitas	terakhir.	
2. Peta	 ini	 bisa	 memberikan	 informasi	 mengenai	 waktu	 penyelesaian	 suatu	 proses	 atau	

prosedur.	
3. Bisa	 digunakan	 untuk	mengetahui	 jumlah	 kegiatan	 yang	 dialami	 bahan	 atau	 dilakukan	

oleh	orang	selama	proses	atau	prosedur	berlangsung.	
4. Sebagai	alat	untuk	melakukan	perbaikan-perbaikan	proses	atau	metode	kerja.	
5. Khusus	 untuk	 peta	 yang	 hanya	 menggambarkan	 aliran	 yang	 dialami	 oleh	 suatu	

komponen	atau	 satu	orang,	 secara	 lebih	 lengkap,	maka	peta	 ini	merupakan	 suatu	alat	
yang	 akan	 mempermudah	 proses	 analisa	 untuk	 mengetahui	 tempat-tempat	 dimana	
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terjadi	 ketidakefisienan	 atau	 terjadi	 ketidaksempurnaan	 pekerjaan,	 sehingga	 dengan	
sendirinya	dapat	digunakan	untuk	menghilangkan	ongkos-ongkos	yang	tersembunyi.	

Contoh	aliran	proses:	

	
§ Peta	Proses	Kelompok	Kerja	

Peta	proses	kelompok	kerja	adalah	suatu	peta	yang	digunakan	untuk	menunjukkan	
beberapa	 aktivitas	 dari	 sekelompok	 orang	 yang	 bekerja	 bersama-sama	 dalam	 suatu	
proses	 atau	 prosedur	 kerja,	 dimana	 satu	 aktivitas	 dengan	 aktivitas	 lainnya	 saling	
bergantungan,	 artinya	 suatu	 hasil	 kerja	 secara	 kelompok	 dapat	 berhasil,	 jika	 setiap	
aktivitas	 dari	 anggota	 kelompok-kelompok	 tersebut	 berlangsung	 dengan	 lancar	
(Sutalaksana,	1979).		

Sesuai	dengan	namanya,	peta	 ini	 dapat	digunakan	 sebagai	 alat	untuk	menganalisa	
aktivitas	 suatu	 kelompok	 kerja.	 masalah	 utama	 jika	 terjadi	 kerja	 sama	 antara	
sekelompok	 orang	 dimana	 satu	 aktivitas	 dengan	 lainnya	 saling	 bergantung	 adalah	
banyaknya	 dijumpai	 aktivitas-aktivitas	 menunggu	 (delay).	 Tujuan	 utama	 yang	 harus	
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dianalisa	 dari	 kelompok	 kerja	 adalah	 harus	 bisa	 meminimumkan	 waktu	 menunggu	
(delay)	 ini.	 Dengan	 berkurangnya	 waktu	 menunggu	 berarti	 bisa	 mencapai	 tujuan	 lain	
yang	lebih	nyata	diantaranya:	

1.					Bisa	mengurangi	ongkos	produksi	atau	proses.	
2.					Bisa	mempercepat	waktu	penyelesaian	produk	atau	proses	
	
§ Diagram	Aliran	

Diagram	aliran	merupakan	suatu	gambaran	menurut	skala	dari	susunan	 lantai	dan	
gedung	 yang	 menunjukkan	 lokasi	 dari	 semua	 aktivitas	 yang	 terjadi	 dalam	 peta	 aliran	
proses	(Sutalaksana,	1979).	Aktivitas	yang	berarti	pergerakan	suatu	material	atau	orang	
dari	 suatu	 tempat	 ketempat	 berikutnya,	 dinyatakan	 oleh	 garis	 aliran	 dalam	 diagram	
tersebut.	 Arah	 aliran	 digambarkan	 oleh	 anak	 panah	 kecil	 pada	 garis	 aliran	 tersebut.	
Tujuan	 pokok	 dalam	 pembuatan	 diagram	 aliran	 adalah	 untuk	 mengevaluasi	 langkah-
langkah	 proses	 dalam	 situasi	 yang	 lebih	 jelas,	 disamping	 tentunya	 bisa	 dimanfaatkan	
untuk	melakukan	perbaikan-perbaikan	didalam	desainlayout	fasilitas	produksi	yang	ada	
(Sritomo,	2006)	
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§ Peta	Rakitan	(Assembly	Chart)	

Assembly	 Chart	 merupakan	 diagram	 yang	 menggambarkan	 hubungan	 antara	
komponen-komponen	 yang	 akan	 dirakit	 menjadi	 sebuah	 produk.	 Assembly	 Chart	
bermanfaat	 untuk	 menunjukkan	 komponen	 penyusun	 suatu	 produk	 dan	
menjelaskan	 urutan	 perakitan	 komponen-komponen	 tersebut.	 Format	 pembuatan	
assembly	chart	adalah	sebagai	berikut:	

	

	

b. Peta	Kerja	Setempat		
Peta	kerja	setempat	digunakan	untuk	menganalisis	kegiatan	kerja	setempat.	Suatu	jenis	
kegiatan	 disebut	 sebagai	 kegiatan	 kerja	 setempat	 bila	 kegiatan	 tersebut	 terjadi	 dalam	
suatu	 stasiun	 kerja	 yang	 biasanya	 hanya	melibatkan	 orang	 dan	 fasilitas	 dalam	 jumlah	
terbatas.	Peta	ini	meliputi	:		
- Peta	Pekerja	dan	Mesin	(Man	and	Machine	Chart)	
- Peta	Tangan	Kiri	Tangan	Kanan.	

	
8.3		 ALAT	DAN	BAHAN	

1.	Alat	tulis	
2.	lembar	pengamatan		
3.	3D	Puzzle		
4.	cat		

	
8.4		 PROSEDUR	PRAKTIKUM	

1.	praktikan	melalukan	perakitan	3D	Puzzle		
2.	lakukan	pencatatan	waktu	kerja	untuk	pembuatan	3D	Puzzle		
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8.5		 LAPORAN	AKHIR	
Dlam	 praktikum	 ini	 praktikan	 diharuskan	membuat	 laporan	 akhir	 dengan	 format	 sebagai	
berikut	:	
BAB	I	 					PENDAHULUAN	
	 1.1.	 Latar	Belakang	Masalah	
	 1.2.	 Tujuan	Laporan	Praktikum	
	 1.3.	 Pembatasan	Masalah	
	 1.4		Sistematika	Penulisan	
BAB	II	 STUDI	PUSTAKA	

Mencakup	 seluruh	 teori	 ringkas	 yang	anda	gunakan	untuk	membahas	masalah	
dari	modul	yang	dilaporkan	dan	berkaitan	erat	dengan	kegiatan	praktikum.	

	
BAB	III	 PENGUMPULAN	DAN	PENGOLAHAN	DATA	
	 3.1	 Buat	peta	aliran	proses	perakitan		
	 3.3	 Buat	digram	alir	perakitan		
	 3.4	 Buat	peta	tangan	kiri	dan	tangan	kanan		
	
BAB	IV			ANALISIS	

4.1.	 Buatlah	 peta	 tangan	 kiri	 dan	 tangan	 kanan	 usulan.	 Lakukan	 analisis	
perbandingan	 dari	 kondisi	 peta	 sebelum	 perbaikan	 dan	 jelaskan	
keunggulannya.	

4.2.	 Buat	peta	aliran	proses	usulan.	Lakukan	analisis	perbandingan	dari	kondisi	
peta	sebelum	perbaikan	dan	jelaskan	keunggulannya.		

4.3.	 Buat	 peta	 rakitan	 usulan.	 Lakukan	 analisis	 perbandingan	 dari	 kondisi	 peta	
sebelum	perbaikan	dan	jelaskan	keunggulannya.	
	

BAB	V	 KESIMPULAN	DAN	SARAN	
	
DAFTAR	PUSTAKA	

Apple,	James	M.	Tata	Letak	Pabrik	dan	Pemindahan	Bahan.	Edisi	ketiga.	ITB.	1990	
Gaspersz.,	V,	Statistical	Process	Control	
Sutalaksana,	Teknik	Tata	Cara	Kerja,	ITB,	1979	
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PENGUKURAN	WAKTU	KERJA	
NAMA	OPERATOR									:	
NAMA	PENGAMAT								:	
STASIUN	KERJA													:	
NO	 PENGUKURAN	KE-	 WAKTU	SIKLUS	
	 	 	

	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	
	 	

WAKTU	PENYELESAIAN	KESELURUHAN	(Σx)			:	
WAKTU	SIKLUS	RATA-RATA	(Σx/n)																				:	
WAKTU	DEVIASI	(σx)																																											:	
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PETA	PROSES	OPERASI	
NAMA	OBYEK																											:	
NOMOR	PETA																											:	
SEKARANG								USULAN									:	
DIPETAKAN	OLEH																				:	
TANGGAL	DIPETAKAN												:	
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DIAGRAM	ALIRAN	
NAMA	OBYEK																											:	
NOMOR	PETA																											:	
SEKARANG								USULAN									:	
DIPETAKAN	OLEH																				:	
TANGGAL	DIPETAKAN												:	
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PETA	TANGAN	KIRI	DAN	TANGAN	KANAN	
NAMA	OBYEK																											:	
NOMOR	PETA																											:	
SEKARANG								USULAN									:	
DIPETAKAN	OLEH																				:	
TANGGAL	DIPETAKAN												:	
	

TANGAN	KIRI	 Jarak	
(cm)	

Waktu	
(dtk)	

Lambang	 Jarak	
(cm)	

Waktu	
(dtk)	

TANGAN	
KANAN	

	 	 	 	 	 	 	

RINGKASAN	
Waktu	tiap	Siklus	
Jml	Produk	Tiap	SIklus	
Wkt	Membuat	1	Produk		
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PETA	ALIRAN	PROSES	
NAMA	OBYEK																											:	
DESKRIPSI	PROSES																			:	
NOMOR	PETA																											:	
SEKARANG								USULAN									:	
DIPETAKAN	OLEH																				:	
TANGGAL	DIPETAKAN												:	
NO	 SIMBOL	 DESKRIPSI	PEKERJAAN	 TOTAL	 JARAK	 WAKTU	
	 																										 	 	 	 	
	 																										 	 	 	 	
	 																										 	 	 	 	
	 																										 	 	 	 	
	 																										 	 	 	 	
	 																										 	 	 	 	
	 																										 	 	 	 	
	


