
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Negara Indonesia sangat terkenal akan kekayaan rempah-rempah yang 

merupakan salah satu sumberdaya hayati yang telah dimanfaatkan oleh manusia 

untuk berbagai keperluan. Rempah-rempah adalah bagian tumbuhan yang 

digunakan dalam jumlah kecil berfungsi untuk memperkuat dan memperkaya cita 

rasa dari bahan pangan, pengharum dan pewarna alami makanan. Cita rasa yang 

diberikan rempah – rempah dapat berupa bau harum dan sedap atau rasa tajam 

yang dapat memberikan karakteristik pada bahan pangan. Banyak sekali rempah-

rempah yang dihasilkan di negara kita, di antaranya adalah  ketumbar, cengkih, 

merica atau lada, kayu manis, kencur, jahe, pala, bawang merah, bawang putih, 

kemiri, jintan, kapulaga, kalabet, kapulaga, cabai, bangle, kencur, lengkuas dan 

kunyit. 

Bawang merah, jahe, kencur, lengkuas, kunyit termasuk tanaman semusim 

yang memiliki umbi berlapis. Umbi bawang merah, jahe, kencur, lengkuas, kunyit 

ini terdiri dari akar, lapisan umbi, dan kulit luar. Salah satunya kulit luar bawang 

merah sangat tipis dan melekat pada lapisan umbi bagian dalam. Rempah - 

rempah tersebut umumnya banyak dimanfaatkan home industry ataupun Industri 

Kecil Menengah (IKM) dalam pembuatan bumbu dengan memanfaatkan bawang, 

jahe, kencur, lengkuas, kunyit yang diolah sedemikian rupa untuk digunakan 

sebagai tambahan bahan makanan.  

IKM Hey Rasa merupakan salah satu dari IKM yang bergerak dibidang 

pengolahan rempah untuk pembuatanan bumbu yang dikelola oleh Ibuk Herlina 

dan berlokasi di Jl. Kesadaran Gg. Kesabaran No.10 Tangkerang Labuai, 

Pekanbaru, Riau. IKM ini memproduksi bumbu dasar kuning serbaguna dalam 

bentuk kemasan yang terdiri komposisi bawang merah, bawang putih, kunyit, 

lengkuas, jahe, dan serai. Berikut merupakan Gambar 1.1 bahan baku dari bumbu 

kuning tersebut. 
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Gambar 1.1 Bahan Baku Bumbu Kuning 

(Sumber: Hey Rasa, 2019) 

 

Bahan baku bumbu ini akan dihaluskan dengan menggunakan blander 

sehingga berbentuk bubur kemudian semua bahan baku dicampur  didalam kuali. 

Setelah dicampur sesuai dengan takaran yang telah ditentukan, kemudian bahan 

baku akan dimasak dengan api kecil. Hal ini berguna sebagai pengawetan alami 

agar bumbu lebih tahan lama. Berikut ini merupakan Gambar 1.2 produk jadi dari 

bumbu kuning dari IKM Hey Rasa. 

 
Gambar 1.2 Bumbu Kuning 

(Sumber: Hey Rasa, 2019) 

 

IKM Hey Rasa ini dapat memproduksi 20 kg bumbu per dua minggunya 

dengan komposisi 25 kg bahan baku bumbu. Bumbu Kuning yang di produksi 

akan dipasarkan secara online maupun swalayan-swalayan yang ada di Pekanbaru. 

Pemasaran pada IKM Hey Rasa ini dilakukan secara berkala yaitu penyuplaian 

bumbu yang dilakukan setiap dua minggu sekali, kegiatan ini berguna agar 

kualitas bumbu yang di pasarkan tetap kondisi baik.  
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Tabel 1.1 Data Penjualan IKM Hey Rasa Tahun 2019 

NO BULAN PRODUKSI (Kg) PERMINTAAN (Kg) KETERANGAN 

1 Januari 40 40 terpenuhi 

2 Februari 40 40 terpenuhi 

3 Maret 40 40 terpenuhi 

4 April 40 40 terpenuhi 

5 Mei 40 60 tidak terpenuhi 

(Sumber: Hey Rasa, 2019) 

Berdasarkan hasil wawancara dari segi pemilik yaitu pada bulan Mei IKM 

Hey Rasa tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, hal ini dikarenakan 

melonjakknya permintaan bumbu dan tenaga kerja yang masih menggunakan alat 

bantu pisau dalam proses pengupasan. Berikut ini merupakan proses pengupasan 

bahan baku bumbu pada IKM Hey Rasa ini masih dilakukan secara manual yakni 

dengan pengupasan menggunakan pisau.  

  
   (a)               (b) 

Gambar 1.3 Proses Pengupasan 
(Sumber: Hey Rasa, 2019) 

 

Gambar 1.3 terlihat pada proses pengupasan bahan baku bumbu masih 

dilakukan secara manual yaitu mengunakan pisau. Berikut ini merupakan tabel 

waktu pengerjaan setiap bahan baku bumbu berdasarkan hasil wawancara.  

Tabel 1.2 Bahan Baku Bumbu 

NO Bahan Baku Bumbu Berat (Kg) Waktu 

1 Bawang Merah 5 1 Jam 30 Menit  

2 Bawang Putih 5 1 Jam 30 Menit 

3 Kunyit 5 2 Jam 

4 Jahe 5 2 Jam 

5 Lengkuas 5 2 Jam 

TOTAL 25 9 Jam 
(Sumber: IKM Hey Rasa, 2019) 

 

Berdasarkan hasil wawancara baik dari segi pemilik maupun pekerja 

waktu proses kegiatan pengupasan bahan baku bumbu tersebut memerlukan waktu 
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9 jam waktu pengupasan. Adapun jam kerjanya yaitu dari jam 08.00 sampai 

dengan jam 17.00 WIB. Hal tersebut membuat para pekerja menjadi kewalahan. 

Proses pengupasan yang lama dan posisi pekerja yang membentuk  postur yang 

membungkuk tentu berpengaruh pada pinggang pekerja dikarenakan tulang 

belakang bergerak kesisi depan sehingga tubuh mengalami tekanan, postur ini 

dapat menimbulkan gejala-gejala musculoskeletal yaitu nyeri pada punggung dan 

leher. 

Penelitian awal juga dilakukan dengan menyebarkan kuesioner Nordic Body 

Map kepada pekerja. Pembagian kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui 

keluhan-keluhan apa saja yang dirasakan pekerja selama proses pengupasan. 

Dimana kuesioner ini dibagikan kepada dua pekerja yaitu pekerja pengupas 

bawang merah, bawang putih, dan serai, maupun pekerja pengupas kunyit, jahe, 

dan lengkuas di IKM Hey Rasa ini. Rekapitulasi hasil persentase kuesioner Nordic 

Body Map dari masing-masing keluhan yang dirasakan pekerja dalam bekerja 

dapat dilihat pada Tabel 4.1.  

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat dilihat bagian yang berwarna hijau 

merupakan bagian sakit yang paling banyak dirasakan pekerja pengupas yang 

mana pekerja merasakan sakitnya pada leher bagian atas, bahu kanan, punggung, 

pinggang, bokong, pantat, siku kanan, lengan bawah kanan, tangan kanan, paha 

kiri, paha kanan, lutut kiri, lutut kanan,kaki kiri dan kaki kanan dengan persentase 

sebesar 100%. Untuk bagian yang berwarna kuning, merupakan bagian yang 

sangat sakit yang dirasakan pekerja, bagian yang dirasakan ini yaitu pada bagian 

pergelangan tangan kanan dimana persentasenya adalah 100%. Keluhan pekerja 

tersebut dikarenakan posisi saat berkerja berlangsung dalam waktu yang cukup 

lama. Posisi atau postur yang salah dengan waktu pekerjaan yang lama dapat 

menyebabkan suplai darah berkurang, akumulasi asam laktat, inflamasi, tekanan 

pada otot, dan trauma mekanis. 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.  

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di IKM Hey Rasa, maka 
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diperlukan sebuah perbaikan sistem kerja dan merancang mesin pegupas bahan 

baku bumbu dalam proses pengupasan bahan baku bumbu yang bisa mengatasi 

keluhan gejala-gejala musculoskeletal dan mempercepat proses pengerjaan 

pengupasan bahan baku bumbu. Perbaikan yang diperlukan yaitu dengan 

merancang mesin pengupas bahan baku bumbu yang ergonomis yaitu 

menggunakan analisa postur tubuh dengan metode QEC (Quick Exposure Check) 

serta dengan merancang alat pengupas bahan baku bumbu dengan menggunakan 

metode Reverse Engineering (RE). 

Metode 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 (Heliyanti,dkk, 2013). Kelebihan metode 

ini adalah mempertimbangkan kondisi yang dialami oleh pekerja dari dua sudut 

pandang yaitu dari sudut pandang pengamat dan juga pekerja itu sendiri. Dan 

Metode Reverse Engineering merupakan sebuah proses dimana untuk membuat 

suatu alat membutuhkan objek, tujuan, fungsi, melalui analisis struktural dan cara 

kerjanya (Wibowo, 2006). Metode RE ini menghasilkan benchmarking yang 

terkonsep dan memiliki tujuan, fungsi sehingga alat yang akan dibuat menjadi 

lebih maksimal dan berfungsi dengan baik. Maka dari itu metode QEC dan 

metode RE dipilih sebagai metode pendukung penelitian ini dengan harapan 

mengurangi resiko gangguan muskuloskeletal seminim mungkin pada pekerja. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari permasalahan yang ada, maka rumusan masalah yang 

diangkat adalah bagaimana memperbaiki sistem kerja dengan merancangan alat 

pengupas bahan baku bumbu yang dapat mengurangi gangguan muskuloskeletal 

pada pekerja? 

 

1.3 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: 
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1. Kondisi pekerja diasumsikan dalam keadaan sehat dan siap bekerja. 

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

3. Antropometri yang digunakan adalah antropometri baku Indonesia Tinggi 

Siku Berdiri dengan persentil 50 (95,65 cm) dan Tinggi Tulang Ruas dengan 

persentil 50 (66,51 cm). 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi level resiko gangguan muskuloskeletal pada postur tubuh 

pekerja dengan menggunakan metode QEC. 

2. Merancang alat pengupas bahan baku bumbu dengan metode RE. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

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 Pengguna (Alat Pengupas Bahan Baku Bumbu) 

Alat ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan serta 

perbaikan postur kerja pada IKM Hey Rasa dengan tujuan minimasi resiko 

gangguan muskuloskeletal sehingga dapat meningkatkan produktivitas.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

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 
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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. 

 

 


