
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Era pasar bebas telah membuat persaingan usaha menjadi lebih 

terbuka, peluang usaha yang besar dan juga hasil yang besar bisa diraih jika 

dilakukan dengan melihat aspek usaha yang tepat. Pesatnya perkembang 

usaha menengah kebawah hingga menengah keatas membawa berbagai 

pelaku usaha saling berlomba-lomba untuk meningkatkan usahanya agar 

lebih baik dari pesaingnya 

Saat ini kota Pekanbaru tengah berada pada tahap perkembangan 

ekonomi yang baik, banyaknya pelaku usaha yang bermunculan di Pekanbaru 

merupakan hasil nyata dari dampak perkembangan perekonomian. Usaha 

dibidang advertising merupakan pekerjaan yang tengah digandrungi oleh 

sebagian orang, ketatnya persaingan usaha dibidang ini maka dari itu 

sebagian pengusaha dibidang ini mencari alternativ lain untuk meneruskan 

usahanya walaupun keluar dari jalur bidang usahanya. 

Zona Creative Adv merupakan salah satu usaha yang menekuni 

bidang advertising, demi mempertahankan usahanya Zona Creative Adv 

merambah keberbagai bidang usaha. Salah satunya pembuatan pelaminan dan 

souvenir yang menggunakan ukiran busa ati.  

Selama ini Zona Creative Adv membuat ukiran dari busa ati 

menggunakan pisau cutter dan pisau modifikasi. Pengunaan pisau modifikasi 

pada proses ini adalah untuk membentuk ukiran yang lebih halus dan cepat, 

sedangkan pengunaan pisau cutter hanya digunakan pada saat pemotongan 

bidang lurus. 

Melihat masih adanya permasalahan yang terjadi pada proses 

pemotongan dengan menggunakan pisau potong modifikasi tersebut seperti 

pengerjaannya yang dilakukan dengan cara berdiri, memerlukan tempat 

khusus dan waktu yang relatif lama dalam pengerjaannya, yang secara 

langsung berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan berupa hasil 

potongan pada bidang yang terpotong terlihat seperti bergerigi. Serta 

membutuhkan waktu yang relativ lama. 
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Gambar 1.1 Pemotongan Menggunakan Pisau Manual 

 

Bertolak dari pemaparan di atas, dilakukan perbaikan proses kerja dan 

alat bantu yang lebih ergonomis, sebagaimana dalam penelitian yang 

dilakukan oleh, Akhmad Kharis Nur Zaman, Zulfah, dan Tofik Hidayat yang 

berjudul Perancangan Alat Pemotong Besi Strip Untuk Meningkatkan 

Kecepatan Potong. Berdasarkan pengujian produk  dihasilkan waktu potong 

yang semakin singkat dengan selisih waktu rata-rata pemotongan lebih baik 

dari sebelumnya.  

Dengan metode ergonomi maka dalam penelitian ini dapat di ambil 

judul “Implementasi Pisau Potong Modifikasi Yang Ergonomi Terhadap 

Pemotongan Busa Ati”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

menganalisa implemantasi pisau potong busa ati modifikasi yang ergonomis 

di tinjau dari sisi waktu dan beban kerja? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisa 

beban kerja dan waktu baku pada pekerja pemotongan busa ati menggunakan 

pisau potong yang ergonomis. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi peneliti, Dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku  

perkuliahan mengenaii perancangan dan diharapkan dapat 

mengembangkan ilmu ini agar dapat merancang alat dengan melihat 

aspek yang dibutuhkan. 

2. Bagi pemilik usaha, dengan adanya pengembangan dalam produksi 

semoga dapat meningkatkan kreatifitas dan ide lain agar selalu 

menghasilkan karya yang lebih baik. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian, maka 

perlu adanya batasan masalah, adapun pembatasan masalah meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan di area kerja Zona Creative Adv. 

2. Responden dari penelitian ini adalah pemimpin perusahaan dan 

karyawan dari Zona Creative Adv. 

3. Penelitian ini difokuskan pada pembuatan ukiran dengan 

mengggunakan busa ati. 

 

1.6. Posisi Penelitian 

Posisi penelitian dari studi literatur yang dilakukan terhadap 

penelitian sejenis yang juga pernah diteliti oleh beberapa peneliti. Agar dalam 

penelitian ini tidak tejadi penyimpangan perlu ditampilkan posisi penelitian. 

Berikut adalah tampilan posisi penelitian pada penelitian ini 

 

Peneliti Judul Penelitian Tujuan 
Objek 

Penelitian 
Metode 

Nuzulia Khoiriyah, 

Akhmad 

Syakhroni, 

Mohamad 

Komzirudin Arief 

Perancangan Alat 

Pemeras Sarang 

Madu Dengan 

Mempertimbangkan 

Faktor Ergonomi  

Dan Waktu Proses 

Pemerasan 

Merancang alat 

dan mengetahui 

waktu proses 

dalam pemerasan 

sarang madu 

 

 Bunga 

Alam Sari 

Kabupaten 

Batang 

Ergonomi 
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Nofirza, Dedi 

Syahputra 

Perancangan Alat 

Pemotong Nenas 

Yang 

Ergonomis Untuk 

Meningkatkan 

Produktivitas 

Merancang alat 

pemotong nenas 

yang efisien dan 

efektif 

Desa Kualu 

Nenas 

Kabupaten 

Kampar, 

Riau 

Anthropometri, 

Ergonomi 

Rudi Firmansyah 

Adim 

Implementasi Pisau 

Potong Modifikasi 

Yang Ergonomi 

Terhadap 

Pemotongan Busa 

Ati 

Merancang alat 

potong yang 

ergonomis  

Zona 

Creative 

Adv. 

Pekanbaru 

Ergonomi 

 

1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar laporan tersusun dengan baik, perlu adanya suatu sistematika 

laporan di dalam penulisannya, adapun sistematika laporannya Adalah 

sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

 Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang yang berkenaan dalam 

strategi pemasaran, tujuan dari pembahasan mengenai pemasaran 

serta permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam 

pembahasan tersebut. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Mencakup semua teori serta prinsip yang mendukung untuk 

penulisan laporan tugas akhir dan pada saat pengambilan data 

dilapangan. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan selama kegiatan penelitian berlangsung di Zona 

Creative Adv guna untuk mengarahkan dan mempermudah proses 

analisis dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah, 

merancang strategi pemasaran terbaik dalam penelitian. 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Data diperoleh dari hasil survey dan interview di Zona Creative 

Adv kemudian data yang didapat diolah dengan menggunakan 

metode-metode yang telah ditentukan.   
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BAB V ANALISA  

 Bab ini berisikan tentang analisa hasil dari perhitungan bab 

sebelumnya yang menyangkut semua data yang diperoleh dan yang 

telah diolah.  

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan tentang rangkuman dari proses pengumpulan dan 

pengolahan data yang  dikemudian dianalisa untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik. Serta  saran yang dikemukakan untuk 

penelitian pada masa yang akan datang. 


