
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri yang pesat membawa implikasi pada persaingan 

antar perusahaan dalam dunia industri. Perusahaan dituntut untuk 

mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya agar tetap bertahan dalam masa 

krisis maupun persaingan industri yang semakin ketat. Khususnya bagi 

perusahaan manufaktur yang melakukan kegiatan produksi perlu dilakukannya 

pengelolaan perusahaan. Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan dengan baik 

melalui peningkatan produktivitas kerja terutama untuk perusahaan yang proses 

produksinya dilakukan secara manual. 

Upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja secara terus menerus akan 

dilakukan berkaitan dengan kegiatan perbaikan sistem kerja yang ada, dimana 

sistem kerja tersebut meliputi beberapa faktor yaitu manusia, material, metode, 

perlengkapan dan peralatan seperti mesin dan perkakas pembantu, dan lingkungan 

kerja seperti ruangan dengan udaranya. Penggunaan faktor-faktor tersebut saling 

berkaitan satu sama lain dan merupakan hal penting yang berlaku bagi setiap 

perusahaan industri dalam melakukan perbaikan sistem kerja. 

Dalam pengelolaan sumber-sumber daya yang tersedia diperlukan suatu 

kerangka atau sistem kerja yang saling mendukung. Salah satu bagian tersebut 

adalah bagian produksi yang merupakan suatu kegiatan yang menjadi fokus di 

dalam suatu fungsi perusahaan secara keseluruhan. Produksi sebagai suatu sistem 

yang terdiri dari unsur-unsurnya seperti modal, bahan, mesin, metoda dan tenaga 

kerja saling mempengaruhi dan saling bergantung sehingga diharapkan 

terciptanya suatu proses operasi yang efektif (Ratmawati, 2009). 

Tujuan akhir perusahaan dalam memproduksi suatu barang atau jasa 

adalah adanya kemajuan bagi usaha tersebut hingga dapat memperoleh laba atau 

keuntungan secara ekonomis mampu memenuhi tingkat permintaan yang ada 

sehingga bisa merebut peluang pasar. Produktifitas mencakup tiga hal yaitu 
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efisiensi, efektifitas dan kualitas. Semakin tinggi produktifitas maka semakin 

besar pula keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan (Ratmawati, 2009). 

CV. Fadhil Kaca merupakan sebuah home industri yang didirikan sejak 

tahun 2004 dan terletak di Jalan Arifin Ahmad yang dimulai dari industri kecil 

hingga menjadi industri besar seperti saat sekarang ini. Untuk itu CV. Fadhil Kaca 

terus berupaya untuk meningkatkan produktifitasnya agar mendapat keuntungan 

yang optimal. Salah satu upaya yang dilakukan dengan cara terus melakukan 

perbaikan sistem kerja agar menghasilkan output secara optimal. 

 CV. Fadhil kaca memproduksi berbagai jenis perabotan rumah tangga 

berbahan dasarkan aluminium dan kaca khususnya lemari kaca, dimana 

perusahaan memproduksi lemari kaca setiap harinya dengan sistem kerja make to 

stock dan memiliki target produksi setiap bulannya sebanyak 64 lemari kaca. 

Selain itu terdapat juga perabotan rumah tangga lainnya seperti etalase, lemari 

pakaian, kitchen set dan lain-lain. CV. Fadhil Kaca ini memiliki 9 orang pekerja 

yang mana 6 orang pekerja dalam pembuatan lemari kaca yang diletakkan 

berdasarkan penempatan yang terdiri dari 3 jenis bagian (stasiun) yaitu stasiun 

pemotongan, stasiun perakitan dan stasiun finishing. 

Berdasarkan observasi awal dan dilakukannya wawancara dengan pemilik 

perusahaan dan pekerja, pada saat melakukan proses produksi, sering 

ditemukannya beberapa kendala atau masalah yang menyebabkan terganggunya 

proses produksi pada lemari kaca sehingga menyebabkan target produksi tidak 

tercapai dan permintaan tidak terpenuhi dan terjadinya complain dari konsumen. 

Kendala-kendala tersebut seperti lingkungan kerja lantai produksi pada stasiun 

pemotongan yang terlihat belum kondusif seperti penempatan peralatan kerja 

(mesin gerinda) diluar stasiun kerja (Gambar 1.1), dan juga penerangan atau 

pencahayaan yang kurang pada stasiun tersebut sehingga berpotensi menyebabkan 

terganggunya aktivitas-aktivitas pekerjaan yang dilakukan (Gambar 1.2). 
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Gambar 1.1  Layout Stasiun Pemotongan dan Pengeboran 

 

Gambar 1.1 diatas memperlihatkan layout stasiun pemotongan dan 

pengeboran dimana lingkaran merah menunjukkan mesin gerinda potong. Dari 

gambar diatas dapat dilihat jarak pemindahan mesin gerinda ketika akan 

digunakan dan pada saat akan disimpan sejauh 3 meter, sehingga menyebabkan 

pekerja harus bolak-balik pada saat akan menggunakannya. Dalam sehari pekerja 

tersebut bisa bolak balik sebanyak 18 kali dari posisi jongkok, kemudian pekerja 

tersebut berdiri dan membawa mesin gerinda tersebut ketempat penyimpanan dan 

meletakkan dengan posisi yang sama, begitu seterusnya apabila dibawa lagi ke 

tempat penggunaan atau pemanfaatan. Kondisi ini dapat menyebabkan fatigue 

yang berlebihan pada pekerja karna melakukan pekerjaan tersebut secara 

berulang-ulang (Husein dkk, 2009). 

 
Gambar 1.2  Stasiun Pemotongan 
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 Gambar 1.2 diatas memperlihatkan kondisi lingkungan kerja pada stasiun 

pemotongan yang kurang baik, terlihat bahwa kurangnya pencahayaan pada 

stasiun tersebut, terutama pada saat cuaca mendung. Cahaya yang kurang jelas 

mengakibatkan penglihatan pekerja menjadi kurang jelas dan mengganggu 

terhadap fokus pekerja sehingga pekerjaan akan menjadi lambat, kelelahan yang 

tinggi, dan pada akhirnya menyebabkan kurang efisiennya pelaksanaan pekerjaan. 

 Selain permasalahan yang berhubungan dengan kondisi fisik lingkungan 

kerja, proses produksi di CV. Fadhil ini sebagian besar masih dilakukan secara 

konvensional atau manual, sehingga peranan manusia sebagai operator masih 

sangatlah besar, dapat dilihat pada Gambar 1.3 posisi kerja operator pada dua 

stasiun yaitu pemotongan dan pengeboran. 

  
Gambar 1.3  Postur Kerja Operator 

 

 Gambar 1.3 diatas dapat dilihat bahwa posisi kerja pekerja dengan posisi 

kerja jongkok dan tangan menekan mesin dengan sikap kerja yang tidak 

ergonomis. Apabila dilakukan secara terus menerus, posisi ini beresiko 

menyebabkan ketidaknyamanan dan  nyeri pada salah satu anggota tubuh, 

sehingga dapat menimbulkan penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja 

(Pangaribuan, 2009). Pekerja melakukan pekerjaan dengan posisi badan 

membungkuk dan posisi kepala menunduk sebesar 30
0
. Apabila dilakukan secara 

terus-menerus, beresiko akan membuat pekerja selalu berusaha menyeimbangkan 

posisi tubuhnya sehingga menyebabkan terjadinya beban kerja statis pada otot-
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otot punggung dan kaki. Kondisi tersebut juga menyebabkan mengumpulnya 

darah pada anggota tubuh bagian bawah (Pangaribuan, 2009 dikutip oleh Diana, 

2012).  

 Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dengan penyebaran kuesioner 

Nordic Body Map dapat diketahui keluhan-keluhan apa saja yang dirasakan 

pekerja selama menjalankan pekerjaannya. Berdasarkan rekapitulasi data 

kuesioner Nordic Body Map dari semua pekerja pada stasiun pemotongan dan 

pengeboran dengan pengumpulan yakni 5 orang pekerja didapatkan bahwa 

persentase paling besar terlihat pada tubuh bagian bawah yakni sebanyak 60%, 

mengeluhkan sakit pada paha, sakit pada betis, kaki dan pergelangan kaki 

sebanyak 40 %, dan sebanyak 40% juga pekerja mengeluhkan sakit pada tubuh 

bagian atas, mengeluhkan sakit pada leher, lengan bagian atas, punggung dan 

pinggang (Lampiran C). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan, diketahui bahwa 

perusahaan belum mengetahui berapa waktu baku pada setiap stasiun kerja 

(stasiun pemotongan, perakitan, dan finishing) dan juga waktu baku untuk 

membuat 1 lemari kaca. Karena belum diketahuinya standar waktu yang pasti 

dalam pembuatan 1 lemari kaca. Perusahaan hanya dapat memprediksi waktu 

standar untuk membuat 1 lemari kaca yaitu selama setengah hari atau selama 5 

jam, sehingga penetapan target produksi dan prediksi waktu penyelesaian 

pemesanan oleh perusahaan masih belum baku. 

Tabel 1.1 Data Produksi CV. Fadhil Kaca Bulan November 2016 – Oktober 2017 

No Bulan Jenis 

Target 

Produksi 

(buah) 

Lemari kaca 

yang diproduksi 

(buah) 

Permintaan 

lemari kaca 

(buah) 

Opportunity 

Profit Lose 

(Rp) 

1 November 2016 Lemari kaca 10pt 64 60 64 2.400.000 

2 Desember 2016 Lemari kaca 10pt 64 62 63 600.000 

3 Januari 2017 Lemari kaca 10pt 64 63 64 600.000 

4 Februari 2017 Lemari kaca 10pt 64 59 60 0 

5 Maret 2017 Lemari kaca 10pt 64 60 59 0 

6 April 2017 Lemari kaca 10pt 64 62 62 0 

7 Mei 2017 Lemari kaca 10pt 64 59 60 600.000 

8 Juni 2017 Lemari kaca 10pt 64 63 63 0 

9 Juli 2017 Lemari kaca 10pt 64 59 62 1.800.000 

10 Agustus 2017 Lemari kaca 10pt 64 62 64 1.200.000 

11 September 2017 Lemari kaca 10pt 64 57 63 3.600.000 

12 Oktober 2017 Lemari kaca 10pt 64 57 64 4.200.000 

X  61 63 1.250.000 

(Sumber: CV. Fadhil Kaca, 2017) 
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 Terlihat dari tabel 1.1 bahwa terjadi fluktuasi kuantitas hasil produksi di 

beberapa bulan terakhir, hal ini dapat terlihat lebih jelas dari grafik jumlah 

produksi berikut: 

 
Gambar 1.4 Grafik Jumlah Produksi terhadap Target Produksi CV. Fadhil Kaca 

Bulan Nov 2016–Okt 2017 

 

Berdasarkan data produksi dan permintaan CV. Fadhil kaca diatas, 

didapatkan bahwa untuk hasil produksi lemari kaca jenis 10pt sepanjang Bulan 

November 2016–Oktober 2017 tidak pernah mencapai target produksi, dan untuk 

permintaan terhadap lemari kaca lebih banyak dibandingkan dari lemari kaca yang 

diproduksi oleh CV. Fadhil kaca. Sehingga dapat diperkirakan besarnya 

oppoturnity profit lose yang muncul akibat permintaan yang tidak terpenuhi 

tersebut, jika keuntungan yang didapat dari 1 buah lemari kaca yaitu Rp. 600.000 

dan harga jual lemari kaca yaitu Rp. 1.400.000, maka rata-rata opportunity profit 

lose yang hilang sepanjang Bulan November 2016 sampai Bulan Oktober 2017 

adalah sebesar Rp. 1.250.000 dan opportunity profit lose yang paling besar 

terdapat pada Bulan Oktober 2017 adalah sebesar Rp. 4.200.000 (Rp. 600.000 x 

7). 

Apabila permintaan tidak terpenuhi, maka pihak perusahaan akan 

memesan lemari kaca pada perusahaan lain, yang mengakibatkan kerugian pada 

perusahaan tersebut karena apabila memesan pada perusahaan lain maka 

perusahaan tersebut tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Pihak 
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perusahaan merasa mampu untuk memenuhi permintaan konsumen, namun 

kondisi dilapangan perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan yang ada, 

padahal dengan jumlah pekerja yang sudah optimal menurut pihak perusahaan itu 

sendiri dapat memenuhi permintaan dari konsumen tersebut. Perbaikan sistem 

kerja diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Perbaikan ini bertujuan untuk 

mendapatkan sistem kerja yang lebih baik dengan waktu penyelesaian yang 

singkat sehingga diharapkan dapat memenuhi permintaan konsumen dan juga 

dapat mencapai target produksi yang ditetapkan.  

Perbaikan sistem kerja bisa dilakukan melalui analisa metode untuk 

mencari, mengembangkan, dan menerapkan metode yang lebih efektif dan efisien, 

kemudian dilanjutkan dengan pengukuran waktu kerja untuk menentukan berapa 

lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan metode tersebut dan 

menetapkan waktu standar sesuai dengan metode yang sudah diperbaiki. Kedua 

aktivitas analisa metode dan pengukuran waktu kerja ini tergabung menjadi satu 

kesatuan yang terpadu yaitu studi gerak dan waktu (Wignjosoebroto, 2003).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan “Bagaimana 

perbaikan sistem kerja guna meningkatkan kapasitas produksi lemari kaca di CV 

Fadhil Kaca?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan usulan perbaikan terhadap sistem kerja dari segi postur kerja 

dan tata letak penempatan tempat peralatan kerja untuk efisensi dan untuk 

meningkatkan kapasitas produksi lemari kaca. 

2. Menghitung waktu baku serta menentukan target produksi ideal dalam 

pembuatan lemari kaca di CV. Fadhil. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 1. Memperoleh pengalaman untuk dapat memecahkan permasalahan 

mengenai perbaikan sistem kerja untuk efisiensi dan untuk meningkatkan 

kapasitas produksi khususnya lemari kaca yang ada di perusahaan dengan 

menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani perkuliahan. 

2.  Memberikan informasi bagi perusahaan untuk dapat menerapkan 

perbaikan yang dapat memberikan usulan perbaikan terhadap sistem kerja 

untuk meningkatkan kapasitas produksi lemari kaca serta dapat 

memberikan informasi mengenai waktu baku dalam pembuatan lemari 

kaca. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan ruang lingkup atau 

batasan yang jelas agar pembahasan yang dilakukan lebih terarah. Adapun batasan 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Data pendahuluan yang diambil sebagai landasan penelitian ini adalah  

data target produksi, data produksi, dan data permintaan lemari kaca pada 

bulan November 2016 sampai dengan Oktober 2017. 

2. Produk yang akan diteliti adalah lemari kaca jenis 10pt di CV. Fadhil. 

3. Kondisi operator diasumsikan dalam keadaan sehat dan siap bekerja. 

4. Sistem kerja yang dibahas hanya berhubungan dengan postur kerja, 

kondisi fisik lingkungan kerja, dan tata letak peralatan penempatan kerja. 

5. Tidak mengkaji sistem kerja non fisik (psikologis). 
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1.6 Posisi Penelitian 

 Penelitian mengenai usulan perbaikan system kerja juga pernah dilakukan sebelumnya oleh beberapa orang peneliti. Agar 

dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan, berikut ini adalah tampilan posisi penelitian. 

Tabel 1.2 Posisi Penelitian Tugas Akhir 

Peneliti Tahun Judul Penelitian Tujuan Objek Penelitian Metode 

Rizka Alifia1, EF 

Sri Maryani 

Santoso2 dan Nur 

Hidayat 

2012 

Perbaikan Metode Kerja di 

Bagian Pelintingan Rokok dengan 

Menggunakan Studi Gerak dan 

Waktu untuk Meningkatkan 

Efisiensi Kerja  

mendapatkan waktu standar untuk proses pelintingan, 

memperbaiki metode kerja dengan gerakan yang lebih 

efektif dan efisien serta meningkatkan efisiensi kerja 

P.R.Sumber Rejeki 

Wajak-Malang 
- 

Andreano Wijaya 

dan 

Andrijanto 

2014 

Perbaikan Sistem Kerja Untuk 

Meningkatkan Efisiensi Waktu 

Produksi Di PT. Berdikari Metal 

Engineering Pada Departemen 

Press 

Menganalisa seberapa besar waktu baku dan  

menganalisa metode kerja saat ini, 

 

PT. Berdikari Metal 

Engineering 

Methods Time 

Measurement (MTM) 

Elty Sarvia 

dan 

Eliani 

2016 

Analisis Perbaikan Sistem Kerja 

untuk Peningkatan Kapasitas 

Produksi Dilihat dari Aspek 

Ergonomi 

Menghitung waktu baku yang dibutuhkan pada setiap 

stasiun kerja pada proses pembuatan rangka kursi rotan 

dan menganalisis penggunaan alat material handling yang 

ada pada perusahaan saat ini dan dapat memberikan usulan 

perbaikan jika diperlukan. 

Perakitan rangka 

kursi rotan 

Methods Time 

Measurement (MTM) 

Januar Muammar 

Sidiq 
2016 

Perbaikan Sistem Kerja di Stasiun 

Kerja Assembly Sol Pabrik 

Kerajinan Sepatu Yessy dengan 

Pendekatan Metode 5S 

Usulan metode kerja dan memberikan usulan rancangan 

kursi dan meja dibagian assembly sol berdasarkan 

anthropometri pekerja 

Pabrik kerajinan 

sepatu Yessy 

 Surakarta 

5S ( Seiri, Seiton, Seiso, 

Seiketsu, Shitsuke)  

Putri Alvitha 2017 

Perbaikan sistem kerja guna 

meningkatkan kapasitas produksi 

lemari kaca di CV Fadhil Kaca 

Menganalisa postur kerja, tata letak, menghitung waktu 

baku dan menetapkan target produksi dalam pembuatan 

lemari kaca dan memberikan usulan perbaikan terhadap 

sistem kerja untuk efisensi dan untuk meningkatkan 

kapasitas produksi lemari kaca 

CV. Fadhil Kaca 
10 Physical of ergonomic 

Principles  

(Sumber: Pengumpulan Data, 2017)     
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1.7 Sistematika Penulisan 

Guna memudahkan penulisan, pembahasan dan penilaian tugas akhir ini, 

maka dalam pembuatannya akan dibagi menjadi beberapa bab dengan sistematika 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan latar belakang, kerangka pemikiran, permasalahan, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Menyajikan uraian teoritis yang berhubungan dengan masalah penelitian 

perbaikan sistem kerja, teknik tata cara kerja, pengukuran kerja serta teori 

lainnya yang akan mendukung penelitian ini. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Mengemukakan langkah-langkah serta prosedur yang akan dilakukan 

dalam melakukan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data,analisis 

dan evaluasi, serta kesimpulan dan saran. 

BAB IV PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam proses 

pengumpulan data baik itu data sekunder maupun data primer dan teknis 

pengolahan data untuk menyelesaikan permasalahan. Serta memuat 

tahapan-tahapan pengolahan data yang dikumpulkan hingga digunakan 

untuk memecahkan masalah 

BAB V ANALISA  

Analisa dari hasil pengolahan data yang dilakukan berdasarkan teori 

yang digunakan menjelaskan pemecahan masalah dan perencanaan 

langkah-langkah yang akan dilakukan berkenaan dengan perbaikan 

sistem kerja. 

BAB VI PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran yang mengemukakan kesimpulan semua hal 

yang dilakukan penelitian, terutama akan hal pengolahan data yang 

diperoleh pemecahannya serta langkah-langkah yang patut dilakukan 

pihak perusahaan. 


