
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang 

Secara ekonomi, Indonesia merupakan Negara berkembang. Seiring 

dengan naiknya pendapatan perkapita penduduk, maka kebutuhan akan protein 

hewani bagi masyarakat juga meningkat. Ayam pedaging (broiler) merupakan 

salah satu komoditi unggas yang memberikan kontribusi besar dalam memenuhi 

kebutuhan protein asal hewani bagi masyarakat Indonesia. Di indonesia, 

kebanyakan usaha ini merupakan usaha berskala kecil hingga menengah. Karena 

kebanyakan usaha tersebut merupakan usaha berskala kecil, penanganan material 

secara manual tidak bisa dihindarkan. 

Aktivitas penanganan material secara manual yang tidak tepat dapat 

menimbulkan kerugian bahkan kecelakaan pada karyawan. Akibat yang 

ditimbulkan dari aktivitas penanganan material yang tidak benar salah satunya 

adalah keluhan muskuloskeletal. Keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada 

bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan 

yang sangat ringan sampai sangat sakit. Apabila otot menerima beban statis secara 

berulang dalam jangka waktu yang lama akan dapat menyebabkan keluhan berupa 

kerusakan pada sendi, ligamen dan tendon (Grandjean, 1993 dikutip oleh 

Muslimah, dkk, 2006). 

Ayam pedaging komersil pada umumnya dipelihara secara intensif dengan 

sistem pemeliharaan ayam selalu dikandangkan dari mulai ayam datang sampai 

ayam siap dipanen. Sebagian besar kandang ayam broiler dibuat dengan model 

rumah panggung, dengan bentuk kotak persegi empat dengan atap dua sisi 

menyamping. Dengan menerapkan sistem lantai renggang atau alas berlubang, 

dimana jarak terendah lantai dari tanah sekitar 100-160 cm. Dengan model 

panggung ini, maka kotoran ayam dan sisa pakan maupun air minum yang tumpah 

akan langsung turun ke bawah lantai sehingga tidak terlalu mengotori lantai dan 

mudah untuk dikumpulkan atau dibersihkan. 
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(a) (b) 

Gambar 1.1 Kandang Model Rumah Panggung 

 

Usaha ternak ayam FAJRY ini merupakan usaha ternak dengan pola 

kemitraan, dimana pola tersebut dilakukan dengan membagi peran usaha, dimana 

peternak menyiapkan lokasi tempat kandang ayam yang strategis, anak kandang 

(3 orang), serbuk kayu, dan semua peralatan kandang sedangkan pihak perusahaan 

melakukan pengiriman bibit ayam, pakan ayam, dan memasarkan hasil produksi 

ternak ayam.  

Usaha ini dapat memuat 5000 hingga 8000 ayam untuk setiap kali masa 

panen. Kotoran ayamnya dikumpulkan untuk dijual ke pengumpul kotoran ayam. 

Untuk pengumpulan kotoran ayam dilakukan secara berkala yaitu kurang lebih 

setiap tiga atau empat hari sekali agar tidak terjadi penumpukan yang akan 

berakibat buruk bagi kesehatan ayam.  

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara kepada pekerja kandang, pada 

saat mengumpulkan kotoran ayam tersebut, terdapat beberapa masalah seperti alat 

bantu yang digunakan untuk mengumpulkan kotoran ayam tersebut bentuk dan 

ukurannya terlalu kecil, sehingga dapat membuat pekerjaan menjadi semakin 

lama. 
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 (a) (b) 

Gambar 1.2 Alat Pengumpul Kotoran Ayam dan Kondisi Kandang Ayam Fajry 

 

 Gambar 1.2 terlihat alat yang digunakan untuk mengumpulkan kotoran 

ayam dan kondisi bawah kandang. Dimana pada Gambar 1.2 (a) dapat dilihat alat 

yang digunakan yaitu berbentuk sekop kecil yang memakan waktu 8 jam untuk 

membersihkan kandang. Kurang lebih 3 jam untuk mengumpulkan kotoran satu 

kandang dan kurang lebih 5 jam untuk memasukkan kotoran ke dalam karung.  

 Selain permasalahan lamanya waktu pengumpulan kotoran ayam, kondisi 

pekerja ketika menggunakan alat juga tidak ergonomis (awkward posture), 

dimana pada Gambar 1.3 (a) dapat dilihat pekerja kandang sedang melakukan 

proses pengumpulan kotoran ayam dengan punggung yang membungkuk dengan 

leher yang menunduk dan lengan yang ditekuk. Pada Gambar 1.3 (b) dapat dilihat 

proses memasukkan kotoran ayam ke dalam karung yang juga dengan posisi 

punggung yang sangat membungkuk, posisi leher yang menunduk, posisi lengan 

tangan yang sedikit ditekuk, dan posisi kaki kanan dan kiri yang agak ditekuk. 

Pekerjaan ini dilakukan dengan alat seadanya dan kurang ergonomis seperti yang 

dapat dilihat pada gambar. Apabila dilakukan secara terus menerus, posisi janggal 

(awkward posture) ketika melakukan suatu pekerjaan dapat meningkatkan jumlah 

energi dari tubuh pekerja. Akibatnya, posisi janggal ini mudah menimbulkan 

kelelahan bahkan cidera bagi operator atau pekerja (Tannady, dkk, 2017).  
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(a) (b) 

Gambar 1.3 Proses Pengumpulan Kotoran Ayam 

 

Penelitian awal juga dilakukan dengan menyebarkan kuesioner Nordic 

Body Map kepada pekerja kandang. Pembagian kuesioner ini bertujuan untuk 

mengetahui keluhan-keluhan apa saja yang dirasakan pekerja kandang selama 

menjalankan pekerjaannya. Dimana kuesioner ini dibagikan kepada enam pekerja 

kandang dari 3 kandang yang rutin membersihkan dan mengumpulkan kotoran 

ayam yang terdapat dibawah kandang. Rekapitulasi hasil persentase kuesioner 

Nordic Body Map dari masing-masing keluhan yang dirasakan pekerja kandang 

dalam bekerja dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Rekapitulasi  Persentase Jenis Keluhan Pekerja Kandang 

No Jenis keluhan Tingkat Keluhan 

TS AS S SS 

Jml % Jml % Jml % Jml % 

0 Sakit/kaku di leher bagian atas   2 33 4 67   

1 Sakit/kaku di leher bagian 

bawah 

  2 33 4 67   

2 Sakit di bahu kiri 2 33 3 50 1 17   

3 Sakit di bahu kanan 2 33 2 33 2 33   

4 Sakit pada lengan atas kiri 2 33 4 67     

5 Sakit di punggung   1 17 5 83   

6 Sakit pada lengan atas kanan  2 33 4 67     

7 Sakit pada pinggang     5 83 1 17 

8 Sakit pada bokong   2 33 4 67   

(Sumber: Pengumpulan Data, 2017) 
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Tabel 1.1 Rekapitulasi  Persentase Jenis Keluhan Pekerja Kandang (Lanjutan) 

No Jenis keluhan Tingkat Keluhan 

TS AS S SS 

Jml % Jml % Jml % Jml % 

9 Sakit pada pantat 3 50 3 50     

10 Sakit pada siku kiri 4 67 2 33     

11 Sakit pada siku kanan 4 67 2 33     

12 Sakit pada lengan bawah kiri 2 33 4 67     

13 Sakit pada lengan bawah kanan 2 33 4 67     

14 Sakit pada pergelangan tangan 

kiri 

2 33 3 50 1 17   

15 Sakit pada pergelangan tangan 

kanan 

  3 50 3 50   

16 Sakit pada tangan kiri 1 17 3 67 2 33   

17 Sakit pada tangan kanan 1 17 2 33 3 50   

18 Sakit pada paha kiri 2 33 3 50 1 17   

19 Sakit pada paha kanan 2 33 3 50 1 17   

20 Sakit pada lutut kiri   3 50 3 50   

21 Sakit pada lutut kanan    3 50 3 50   

22 Sakit pada betis kiri 2 33 4 67     

23 Sakit pada betis kanan 2 33 4 67     

24 Sakit pada pergelangan kaki 

kiri 

3 50 3 50     

25 Sakit pada pergelangan kaki 

kanan 

3 50 3 50     

26 Sakit pada kaki kiri 2 33 4 67     

27 Sakit pada kaki kanan 2 33 4 67     

(Sumber: Pengumpulan Data, 2017) 
 

 Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bagian yang berwarna hijau merupakan 

bagian sakit yang paling banyak dirasakan pekerja kandang yang mana pekerja 

merasakan sakitnya pada leher bagian atas, leher bagian bawah, punggung, 

pinggang, pergelangan tangan kanan, tangan kanan, lutut kiri dan lutut kanan 

dengan persentase yang tertinggi yaitu sakit pada punggung dan pinggang sebesar 

83 %. Untuk bagian yang berwarna kuning, merupakan bagian yang sangat sakit 

yang dirasakan pekerja, bagian yang dirasakan ini yaitu pada bagian pinggang, 

dimana persentasenya adalah 17 %. Dan posisi kerja ini berlangsung dalam waktu 

yang cukup lama. Posisi atau postur yang salah dengan frekuensi pekerjaan yang 

sering dapat menyebabkan suplai darah berkurang, akumulasi asam laktat, 

inflamasi, tekanan pada otot, dan trauma mekanis. Frekuensi terjadinya sikap 
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tubuh yang salah terkait dengan beberapa kali terjadi pergerakan pengulangan 

dalam melakukan suatu pekerjaan. Keluhan otot terjadi karena otot menerima 

tekanan akibat beban kerja terus menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk 

relaksasi (Bridger, 1995 dikutip oleh Angkoso, 2013) 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperlukan sebuah perbaikan 

sistem kerja dalam pengumpulan kotoran yang bisa mengatasi awkward posture 

dan mempercepat proses pengerjaan pengumpulan kotoran menggunakan analisa 

postur dengan metode QEC (Quick Exposure Check) serta dengan merancang alat 

bantu pengumpul kotoran ayam dengan menggunakan metode Rasional, sehingga 

nantinya dengan adanya alat ini diharapkan dapat mengurangi keluhan-keluhan 

yang ada pada pekerja kandang. 

 Quick Exposure Check (QEC) ini merupakan metode yang digunakan 

untuk mengetahui risiko cidera gangguan otot rangka (musculoskeletal disorder) 

yang menitik beratkan pada tubuh bagian atas yaitu punggung, leher, lengan, 

bahu, dan pergelangan tangan. Kelebihan metode ini adalah mempertimbangkan 

kondisi yang dialami oleh pekerja dari dua sudut pandang yaitu dari sudut 

pandang pengamat dan juga pekerja itu sendiri. Metode Rasional merupakan 

metode perancangan yang dilandasi pada kebutuhan pemakai dan bekerja secara 

rasional, metode ini banyak digunakan dalam perancangan karena memiliki 

tahapan yang jelas sehingga dapat memberikan hasil rancangan dan produk akhir 

yang berkualitas. Maka dari itu metode QEC dan metode Rasional dipilih sebagai 

metode pendukung penelitian ini dengan harapan mengurangi resiko gangguan 

muskuloskeletal seminim mungkin pada pekerja kandang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang 

diangkat adalah bagaimana memperbaiki sistem kerja dengan merancangan alat 

bantu pengumpul kotoran ayam yang dapat mengurangi gangguan MSDs pada 

pekerja kandang? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui level resiko gangguan muskuloskeletal pada postur tubuh 

pekerja kandang dengan menggunakan metode QEC. 

2. Memberikan usulan perancangan alat bantu pengumpul kotoran ayam 

dengan metode Rasional. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan sebagai laporan Tugas Akhir yang bertujuan agar 

penulis dapat mengembangkan pengetahuan dan mengaplikasikan teori-

teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan pada laporan penelitian 

sesuai dengan keadaaan di lapangan. 

2. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan 

guna meningkatkan upaya perbaikan postur kerja pekerja kandang dengan 

tujuan minimasi resiko gangguan muskuloskeletal sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Diperlukan ruang lingkup atau batasan yang jelas dalam melakukan 

penelitian agar pembahasan dapat lebih terarah dan jelas. Adapun batasan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian pendahuluan dilakukan pada bulan November 2017 - Desember 

2017. 

2. Kondisi pekerja diasumsikan dalam keadaan sehat dan siap bekerja. 

3. Sistem kerja yang dibahas hanya berhubungan dengan postur kerja. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Berikut adalah posisi penelitian untuk mengetahui posisi penelitian 

berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya: 
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian 

No Nama Judul Penelitian Tujuan Penelitian Metode 

1 

Imelia Rizki 

Lestari, Rino 

Andias 

Anugraha, 

Muhammad 

Iqbal  

(2016) 

Perancangan Material 

Handling Equipment Pada 

Proses Penggilingan Ke 

Oksidasi Enzimatis 

Bubuk Teh Menggunakan 

Metode Perancangan 

Produk Rasional Pada PT 

Perkebunan Nusantara 

VIII Rancabali 

Untuk merancangan 

material handling 

equipment pada proses 

penggilingan ke oksidasi 

enzimatis untuk 

memperbaiki kondisi 

kerja pada proses 

oksidasi enzimatis yang 

terjadi 

Rasional  

2 

Benedikta 

Anna, 

Rahmat 

Sofian, 

Annisa 

Purbasari 

(2016) 

Rancangan Perbaikan 

Meja Kerja Dengan 

Metode Quick Exposure 

Check (QEC) dan 

Antropometri di Pabrik 

Tahu Sumedang 

Untuk merancang meja 

kerja yang ergonomis 

dan posisi kerja berdiri 

untuk operator pabrik 

UKM tahu sumedang 

Quick Exposure 

Check (QEC) 

3 

Zayyinul 

Hayati Zen, 

Satriadi, 

Kismadi 

(2016) 

Perancangan  Fasilitas 

dan Perbaikan Postur 

Kerja Pada Stasiun 

Pengeboran di PT. 

Peputra Masterindo 

Melakukan perbaikan 

untuk mengatasi 

ketidaksesuaian antara 

fasilitas kerja dengan 

operator 

Quick Exposure 

Check (QEC) 

4 

Hendy 

Tannady, 

Setyo Melany 

Sari1, Edy 

Gunawan 

(2017) 

Analisis Postur Kerja 

Pembuat Gula Srikaya 

dengan Metode Quick 

Exposure Checklist 

Untuk memperbaiki 

postur kerja karyawan  

agar terhindar dari risiko 

cidera, khususnya pada 

anggota tubuh 

pergelangan tangan 

ketika operator berada 

pada stasiun kerja 

mengaduk gula srikaya. 

Quick Exposure 

Check 

(QEC) 

5 

Fildzah 

Hafidzah 

(2018) 

Perbaikan Sistem Kerja 

dan Perancangan Alat 

Bantu Pengumpul 

Kotoran Ayam Pada 

Usaha Ternak Ayam 

FAJRY Menggunakan 

Metode QEC dan 

Rasional 

Untuk merancang alat 

pengumpul kotoran 

ayam untuk 

memperbaiki postur 

kerja pekerja kandang  

Quick Exposure 

Check (QEC) dan 

Metode Rasional 

(Sumber: Pengumpulan Data, 2017) 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi topik 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijabarkan teori-teori dan beberapa konsep yang berkaitan 

dengan penelitian serta metode-metode dari permasalahan yang ada 

sebagai landasan penulisan, pengolahan data, maupun dalam analisis 

dan pembahasan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi obyek penelitian yang dilakukan dan kerangka penelitian 

yang menggambarkan bentuk penelitian yang dilakukan serta langkah-

langkah yang digunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dalam 

pelaksanaan laporan penelitian.  

 BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Menguraikan tentang penyajian dan pengolahan data yang diperoleh 

dari hasil penelitian yang kemudian akan dibahas untuk mendapatkan 

solusi terbaik. 

BAB V    ANALISA  

Bab ini berisikan mengenai analisa dari pengolahan data yang telah 

diperoleh. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang dikemukakan dari 

hasil analisis dan pemecahan masalah. 

 


