
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disiplin ergonomi secara khusus akan mempelajari keterbatasan dari

kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan teknologi dan produk-produk

buatannya. Disiplin ini berangkat dari kenyataan bahwa manusia memiliki batas-

batas kemampuan (baik jangka pendek maupun jangka panjang) pada saat

berhadapan dengan keadaan lingkungan sistem kerjanya yang berupa perangkat

keras atau hardware (mesin, peralatan kerja, dan lain-lain) dan atau perangkat

lunak atau software (metode kerja, sistem dan prosedur, dan lain-lain.)

(Wignjosoebroto, 2008).

Fokus Perhatian dari ergonomi ialah berkaitan dengan aspek-aspek

manusia di dalam perencanaan “man-made objects” dan lingkungan kerja.

Pendekatan ergonomi akan ditekankan pada penelitian kemampuan keterbatasan

manusia (baik secara fisik maupun mental psikologis) dan interaksinya dalam

sistem manusia-mesin yang integral (Wignjosoebroto, 2008).

Meskipun perancangan alat ataupun produk dilakukan dalam untuk

mengatasi keterbatasan manusia, namun bukan berarti dari hasil perancangan alat

tersebut peran manusia menjadi tidak ada. Perancangan tersebut tetap

mempertahankan interaksi manusia dengan mesin melalui sistem kontrol yang

dirancang dalam pembuatan suatu alat. Dimana manusia melakukan setting dan

monitoring terhadap alat tersebut (Nurmianto, 2008).

Sistem kontrol adalah suatu sistem yang membahas tindakan manusia

untuk mengubah keadaan mesin. Sistem kontrol bisa dihubungkan dengan

permesinan, pneumatik, hydraulik, atau sistem-sistem elektrik. Sebagian dari

sistem teknologi, sistem kontrol sering kali dirancang untuk membuat mesin

menjadi lebih canggih dibandingkan dari manusianya (Nurmianto, 2008).

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan pada tempat usaha penjualan

ikan hias di FIKI AQUARIUM, STATION BETTA dan NB Aquarium, dimana
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ketiga tempat tersebut berlokasi Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Usaha

tersebut di manage oleh 1 orang di Station Betta dan 1 orang NB Aquarium serta

2 orang di Fiki Aquarium. Di tempat ini karyawan yang bertugas memberi pakan

ikan hias tidak selalu berada di tempat tersebut. Padahal ikan-ikan hias ini sangat

bergantung pada karyawan yang bertugas memberikan pakan.

Hal ini diketahui dengan hasil wawancara yang diperoleh dari setiap orang

yang bertugas memberikan pakan di tempat tersebut, dan diketahui bahwa

karyawan yang bertugas memberikan pakan ikan pernah meninggalkan tempat

kerjanya hingga lebih dari satu minggu, dengan keadaan tempat usaha tutup dan

tidak ada yang memberi pakan pada ikan. Terlebih lagi setiap pasca libur panjang,

karyawan tersebut selalu libur dari pekerjaannya untuk berlibur di daerah asal

mereka masing-masing. Sebelum meninggalkan tempat tersebut, karyawan

sebagai narasumber menaburkan daun sayur sebagai ganti dari pakan ikan hias.

Walaupun pakan (yang berupa pelet) diganti dengan daun sayuran, inti

permasalahanya tetap ada, dimana penaburan pakan ikan tetap bergantung kepada

karyawan. Adapun resume dari salah satu hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Usaha pernah ditinggalkan saat liburan selama 1-2 minggu. Sebelum

usaha ditinggalkan yang saya lakukan hanya mengurangi air di dalam aquarium

dan menabur sedikit pakan ikan. Alat penabur pakan ikan itu memang perlu ada,

karena ikan juga perlu makan”.

Terkait pemeliharaan hewan, ajaran agama islam juga menyoroti hal

tersebut, termasuk pemeliharaan ikan dalam aquarium, seperti hal yang dijelaskan

pada Hadist berikut:

ِ ْبِن ُعَمَر  ثَنِي َمالٌِك َعْن نَافٍِع َعْن َعْبِد هللاَّ ثَنَا إِْسَماِعیُل قَاَل َحدَّ َحدَّ
 ُ بَْت َرِضَي هللاَّ ُ َعلَْیِھ َوَسلََّم قَاَل ُعذِّ ِ َصلَّى هللاَّ َعْنھَُماأَنَّ َرُسوَل هللاَّ

ٍة َحبََسْتھَا َحتَّى َماتَْت ُجوًعا فََدَخلَْت فِیھَا النَّاَر قَاَل  اْمَرأَةٌ فِي ِھرَّ
ُ أَْعلَُم َال أَْنِت أَْطَعْمتِھَا َوَال َسقَْیتِھَا ِحیَن َحبَسْ  تِیھَا َوَال أَْنِت فَقَاَل َوهللاَّ

أَْرَسْلتِھَا فَأََكلَْت ِمْن َخَشاِش اْألَْرضِ 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isma'il berkata, telah menceritakan

kepadaku Malik dari Nafi' dari 'Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhuma
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bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Ada seorang

wanita disiksa disebabkan mengurung seekor kucing hingga mati

kelaparan lalu wanita itupun masuk neraka". Nafi' berkata; Beliau

berkata: "Sungguh Allah Maha Mengetahui bahwa kamu tidak

memberinya makan dan minum ketika engkau mengurungnya dan tidak

membiarkannya berkeliaran sehingga dia dapat memakan serangga

tanah" (H.R. Bukhori).

Sehingga dari paparan studi kasus di atas, maka dilakukan perancangan

alat yang mampu menabur pakan ikan hias pada akuarium secara otomatis dengan

menggunakan sistem kontrol yang dirancang dengan menggunakan metode

Quality Function Deployment (QFD), sehingga alat yang dirancang sesuai dengan

kebutuhan dan keinginan pengguna. Alat yang dirancang nantinya akan dapat

menabur secara otomatis sesuai dengan jadwal yang yang telah di setup

sebelumnya. Dan alat ini akan dirancang dengan memberikan kemudahan kepada

pengguna untuk melakukan set-up terhadap jumlah pakan ikan yang ditabur dan

jadwal penaburan pakan. Dengan adanya alat tersebut, diharapkan pemberian

pakan ikan hias tidak lagi terlalu bergantung kapada karyawan yang bertugas

memberi pakan pada saat tempat usaha yang ditinggalkan.

Alat yang serupa pernah dirancang oleh beberapa perancang yang berlatar

belakang mahasiswa Teknik Informatika dan Teknik Elektro. Rancangan yang

mereka lakukan dapat dilihat penjelasannya di sub-bab 1.7 tentang Posisi

Penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana melakukan Perancangan Alat Penabur Pakan Ikan Hias Pada

Akuarium dengan menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD),

agar ikan hias tetap mendapatkan pakan secara otomatis pada saat tempat usaha

tutup dan saat karyawan tidak ada?



I-4

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mampu

menghasilkan Alat Penabur Pakan Ikan Hias Pada Akuarium, guna meminimasi

ketergantungan secara total pada karyawan.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan adalah:

1. Bagi Pemilik Usaha

Agar pemilik usaha mampu mengatasi permasalahan penaburan pakan

ikan yang masih bergantung pada karyawan.

2. Bagi Pengguna Individu

Selain bagi pemilik usaha aquarium, penelitian ini juga bermanfaat untuk

pengguna aquarium secara peribadi atau pengguna rumahan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini juga merupakan jalan bagi penulis untuk dapat membantu

menyelesaikan permasalahan pada Fiki Aquarium, Station Betta dan NB

Aquarium. Dan mampu melakukan perancangan alat penabur pakan ikan

hias pada akuarium yang sesuai dengan harapan pengguna.

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. Pengumpulan data penelitian dilakukan selama bulan Januari–April 2015,

dimana dilakukan wawancara terhadap karyawan pada tempat usaha FIKI

AQUARIUM, STATION BETTA dan NB Aquarium.

2. Software yang digunakan untuk pemograman mikrokontroler yaitu

Arduino 1.6.7.

3. Pakan ikan yang digunakan sebagai standar pada alat yaitu pakan floating

type yang berukuran ±2 mm, dengan jenis ikan: Ikan mas koki.

4. Perancangan tidak menggunakan sensor berat saat penaburan pakan ikan.
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5. Perancangan alat terfokus pada pengembangan 5 prioritas hasil pengolahan

QFD.

1.6 Asumsi Masalah

Dalam penelitian ini, rancangan memerlukan asumsi bahwa setiap satu

ekor ikan memakan pakan berupa pelet sekitar 5-7 butir (Sumber: Hasil

wawancara) untuk setiap satu kali jadwal makan.

1.7 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai perancangan alat ini juga pernah dilakukan

sebelumnya oleh beberapa orang peneliti yaitu mahasiswa Teknik Elektro dan

Teknik Informatika. Supaya dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan

penyalinan, maka perlu ditampilkan posisi penelitian. Berikut adalah tampilan

posisi penelitian:

Tabel 1.1 Posisi Penelitian Tugas Akhir

Peneliti Judul Penelitian Tujuan
Analisa Kelebihan atau

Kekurangan Alat

Arif

Khoirudin

Toufik

Muttaqin

(Teknik

Informatika)

(2010)

Sistem Penjadwalan

Pakan Ikan

Otomatis Berbasis

Mikrokontroler

ATMega 8535

Melakukan uji coba

Mikrokontroler

ATMega 8535 untuk

otomasi kegiatan

penerapan memberi

pakan ikan.

Alat mengunakan

mikrokontroler

ATMega, dimana

komponen jenis ini sulit

untuk mengetahui error

saat pemograman

(Sumber: Tim Ahli).

- Alat tidak memiliki

keyboard untuk

melakukan setting pada

alat (Sumber: Tim Ahli).
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian Tugas Akhir (lanjutan)

Peneliti Judul Penelitian Tujuan
Analisa Kelebihan atau

Kekurangan Alat

- Alat belum memiliki

disain yang sesuai dengan

harapan pengguna.

Ananda

Darsono

(Teknik

Elektro)

(2011)

Implementasi

Media SMS

Berbasis

ATMega8535

Untuk Memberi

Makan Ikan Secara

Otomatis

Membuat alat yang

berfungsi untuk

memberi makan

ikan secara otomatis

dengan media SMS.

- Alat mengunakan

mikrokontroler ATMega,

dimana komponen jenis

ini sulit untuk mengetahui

error saat pemograman

(Sumber: Tim Ahli).

- Alat mengalami kesulitan

untuk menjalankan sistem

pemberian pakan ikan

karena menggunakan

komponen AT-Command,

karena alat akan bekerja

seteleh alat menerima

SMS sebagai sistem

perintah untuk

menjalankan sistem katup

pemberian makan ikan

(Sumber: Tim Ahli).

- Alat ini menggunakan

komponen motor, dimana

untuk perakitan

memerlukan komponen-
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian Tugas Akhir (lanjutan)

Peneliti Judul Penelitian Tujuan
Analisa Kelebihan atau

Kekurangan Alat

komponen lain untuk

dirakitkan kepada

mikrokontroler ATMega

(Sumber: Tim Ahli).

- Pemberian pakan pada

ikan akan tidak tepat

waktu apabila terjadi

kendala pada jaringan

handphone (Sumber:

Tim Ahli).

Harbi Salim

(Teknik

Industri)

(2015)

Perancanagan Alat

Penabur Pakan Ikan

Hias Pada Akuarium

Merancang alat

Penabur Pakan Ikan

Hias Pada

Akuarium yang

lebih efisien dan

efektif, agar

kegiatan menabur

pakan ikan tidak

bergantung secara

total pada

karyawan. Dan

mampu untuk

mengurangi

kegiatan berulang -

ulang yang

dilakukan oleh

karyawan.

- Alat dirancang dengan

efisien.

- Penaburan pakan ikan

lebih merata.

- Alat didisain sesuai

dengan harapan

pengguna.
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Adapun gambaran alat yang pernah dirancang oleh peneliti sebelumnya

yaitu sebagai berikut:

Gambar 1.1 Rancangan Alat Arif Khoirudin Toufik Muttaqin

1.8 Sistematika Penulisan

Penyusunan laporan ini dibagi dalam enam Bab, uraian dan penjelasan

secara singkat adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah,

batasan masalah, tujuan, manfaat, asumsi masalah, posisi penelitian

dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisikan tentang teori-teoriyang berhubungan dengan penelitian

serta teori pendukung dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Berisikan penjelasan secara skema langkah-langkah pembahasan

yang digunakan dalam proses penelitian, sesuai dengan metodologi

penelitian yang sedang dibuat.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Berisikan tentang data-data yang diperoleh di lapangan yang

digunakan untuk diolah sesuai dengan masalah yang sedang di teliti,

sedangkan pengolahan data berisikan tentang proses perubahan data
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mentah menjadi suatu hasil yang bisa dipahami sehingga membantu

di dalam menganalisa.

BAB V ANALISA

Analisa dari hasil pengolahan data yang dilakukan berdasarkan

teori yang digunakan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan

dengan hasil  penelitian.


