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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini perkembangan industri-industri semakin pesat, baik industri

manufaktur maupun jasa. Peranan manusia sebagai sumber tenaga kerja masih

dominan dalam dunia industri terutama kegiatan yang bersifat manual. Jika

seseorang melakukan suatu pekerjaan, maka sangat banyak faktor yang

mempengaruhi keberhasilan pekerjaan itu. Secara garis besar faktor yang

mempengaruhi manusia tersebut dapat dibagi dua, yaitu faktor individual dan

faktor situasional. Faktor individual berasal dari diri orang itu sendiri misalnya

usia, pendidikan, motivasi, pengalaman. Faktor situasional berasal dari luar diri

pekerja misalnya tata letak ruang kerja, kondisi mesin, kondisi pekerjaan, dan

karakteristik lingkungan (Sutalaksana, 1979).

Daerah Kecamatan Kampar merupakan suatu wilayah yang terdapat di

kawasan Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang mana kawasan ini berkembang

beraneka ragam usaha. Salah satu bentuk usaha dengan skala menengah ke bawah

yang memiliki tingkat perkembangan yang cukup signifikan adalah usaha

pertokoan dan kedai harian, permasalahan utama dalam pelaksanaan aktivitas atau

pekerjaan yang sering dilakukan oleh operator atau pekerja sebagian besar masih

dilakukan secara manual, salah satunya yaitu kegiatan pengemasan ulang gula

pasir. Alat yang digunakan relatif masih sangat sederhana sehingga menyebabkan

proses pengemasan menjadi kurang efektif. Untuk melakukan satu kali

pengemasan saja, operator perlu melakukan proses pengisian berulang-ulang kali,

yang tentu akan menyebabkan kurang efisien dari sisi waktu dan tenaga, ditambah

lagi kurang ergonomisnya alat yang digunakan memberi dampak negatif bagi

operator.

Dari hasil observasi diketahui bahwa terdapat fasilitas/alat yang tidak

memenuhi kebutuhan pekerja pada bagian pengemasan gula pasir sesuai dengan

ukuran yang di inginkan, hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini:
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Gambar 1.1 Kondisi kerja di bagian pengisian sebelum perancangan

Dari Gambar di atas, dapat dilihat bahwa posisi duduk sangat tidak

memberikan kenyamanan bagi pekerja karena hanya difasilitasi dengan bangku

rendah saja, dan kegiatan pengemasan tersebut berlangsung dalam waktu yang

cukup lama, sehingga operator mengeluhkan rasa nyeri pada bagian leher, bahu,

punggung dan tangan, yang diakibatkan oleh kegiatan berulang yang dilakukan

operator. Selain itu operator perlu memiliki ketelitian yang cukup tinggi dalam

melakukan penimbangan, yang mana letak timbangan tersebut tidak sesuai dengan

semestinya sedangkan alat bantu yang dipergunakan hanya sebuah skop yang

dinilai kurang ergonomis. Apabila kegiatan tersebut dilakukan secara terus

menerus maka leher, punggung, tangan dan kaki akan mengalami pegal/kram.

Adapun keluhan rasa sakit yang dirasakan pekerja dapat dilihat dari Tabel 1.1

berikut ini.
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Tabel 1.1 Persentase Keluhan Pekerja

NO JENIS KELUHAN

TINGKAT KELUHAN

Tidak sakit Cukup Sakit Sakit Sangat Sakit

Jml % Jml % Jml % Jml %
0 Sakit kaku di leher bagian atas - - 2 2,7 10 13,4 63 84
1 Sakit kaku di bagian leher bagian bawah - - 2 2,7 13 17,4 60 80
2 Sakit dibahu kiri - - - - 26 34,6 49 65,4
3 Sakit dibahu kanan - - - - 17 22,7 58 77,4
4 Sakit lengan atas kiri - - 3 4 25 33,4 47 62,6
5 Sakit dipunggung 5 6,7 13 17,4 49 65,4 8 10,7
6 Sakit lengan atas kanan - - - - 27 36 48 64
7 Sakit pada pinggang - - - - 30 40 45 60
8 Sakit pada bokong 39 52 15 20 17 22,7 4 5,4
9 Sakit pada pantat 57 76 18 24 - - - -

10 Sakit pada siku kiri 52 69,4 23 30,7 - - - -
11 Sakit pada siku kanan 49 65,4 26 34,7 - - - -
12 Sakit lengan bawah kiri - - - - 18 24 57 76
13 Sakit lengan bawah kanan - - - - 17 22,3 58 77,4
14 Sakit pada pergelangan tangan kiri - - - - 18 24 57 76
15 Sakit pada pergelangan tangan kanan - - - - 18 24 57 76
16 Sakit pada tangan kiri - - - - 28 37,3 47 62,6
17 Sakit pada tangan kanan - - - - 28 37,3 47 62,6
18 Sakit pada paha kiri - - 40 53,4 30 40 5 6,7
19 Sakit pada paha kanan - - 40 53,4 30 40 5 6,7
20 Sakit pada lutut kiri - - - - 25 33,4 50 66,7
21 Sakit pada lutut kanan - - - - 24 32 51 68
22 Sakit pada betis kiri - - 3 4 25 33,4 47 62,2
23 Sakit pada betis kanan - - 3 4 25 33,4 47 62,2
24 Sakit pada pergelangan kaki kiri - - - - 18 24 57 76
25 Sakit pada pergelangan kaki kanan - - - - 18 24 57 76
26 Sakit pada kaki kiri - - - - 22 29,3 53 70,7
27 Sakit pada kaki kanan - - - - 21 28 54 72

(Sumber : Pekerja Pengemasan Gula Pasir, 2013)

Berdasarkan hasil yang didapatkan dari persentase keluhan pekerja dengan

mengunakan kuesioner Nordic Body Map (NBM) yang disebarkan kepada

pekerja, maka para pekerja mengeluh rasa lelah yang mereka alami. Adapun

bagian tubuh yang dikeluhkan pekerja banyak terdapat di bagian leher, punggung,

tangan, dan kaki. Hal ini sebabkan oleh posisi kerja yang salah. Adapun beberapa

jenis alat yang digunakan pada proses pengemasan gula pasir tesebut  dapat dilihat

pada Gambar 1.2 di bawah ini:
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Gambar 1.2 Alat yang digunakan untuk pengisian gula pasir

Dari gambar diatas, rata-rata kapasitas untuk setiap alat yang digunakan

ialah 250 gram. Diketahui pula bahwa bungkusan yang sering dijual dipasaran

terdapat 3 kapasitas yaitu ¼ kg, ½ kg, dan 1 kg. Dimana menurut operator waktu

yang dibutuhkan untuk proses pengemasan gula pasir masih dinilai terlalu lama,

adapun waktu rata-rata pengisian kemasan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

(Proses pengisian yang diamati dengan jumlah kapasitas gula pasir 20 kg).

Tabel 1.2 Rekapitulasi waktu pengemasan gula pasir

Kapasitas
Jumlah

Kemasan

Rata-rata Waktu Pengerjaan
Waktu

Pengemasan/bungkus
(detik)

Jumlah Waktu
Untuk Pengemasan 20 kg

(detik)

¼ kg 80 23 1840

½ kg 40 49 1960

1 kg 20 103 2060
(Sumber: Hasil pengamatan awal, 2013)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa proses pengemasan gula pasir untuk

kapasitas ¼ kg dibutuhkan waktu pengemasan/bungkus rata-rata 23 detik, yang

mana jumlah kemasan yang dihasilkan dari kapasitas 20 kg tersebut sebanyak 80

kemasan dengan total waktu 1.840 detik. Untuk kapasitas kemasan ½ kg

dibutuhkan waktu pengemasan/bungkus rata-rata 49 detik. Adapun jumlah yang

dihasilkan dari kapasitas 20 kg tersebut sebanyak 40 kemasan dengan total waktu

1.960 detik. Sedangkan kemasan kapasitas 1 kg dibutuhkan waktu

pengemasan/bungkus rata-rata 103 detik, yang mana jumlah kemasan yang

dihasilkan dari kapasitas 20 kg tersebut sebanyak 20 kemasan dengan total waktu

2.060 detik.
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Adapun frekuensi pemindahan gula pasir ke dalam kemasan masih kurang

akurat, sebagai contoh untuk pengemasan gula pasir dengan kapasitas 1 kg, telah

kita ketahui bahwa alat pengisian/skop berkapasitas 250 gram, semestinya proses

pengisian tersebut cukup empat kali saja untuk memenuhi kemasan 1 kg, namun

kondisi yang dialami operator tidak seperti yang diharapkan, dimana dalam

kegiatan pengemasan masih seringnya terjadi kelebihan atau kekurangan dari

ukuran takaran yang ada, yang mana proses tersebut akan berdampak lama pada

proses penimbangan.

Dari hasil penyebaran kuesioner pendahuluan yang telah dilakukan

terhadap 30 orang operator, yang mana setiap toko dan kedai harian diambil satu

orang sebagai responden diketahui bahwa alat yang digunakan sekarang dan

proses pengemasan gula pasir masih jauh dari harapan yang diinginkan operator.

Adapun rekapitulasi hasil kuisioner dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.3 Rekapitulasi Hasil Kuisioner Pendahuluan

NO JENIS KELUHAN

TINGKAT KELUHAN

Ya Tidak

Jml % Jml %

1
Apakah proses pengemasan gula pasir yang anda lakukan
sekarang membutuhkan waktu yang cukup lama

25 83,4 5 16,6

2
Dengan alat yang anda gunakan saat ini, apakah bisa
membantu proses pengemasan gula pasir menjadi lebih cepat

9 30 21 70

3
Apakah anda merasa nyaman dalam bekerja selama melakukan
proses pengemasan gula pasir

4 13,4 26 86,6

4
Menurut anda apakah alat yang digunakan (skop pengisian),
menjadi faktor utama  proses pengemasan tersebut
membutuhkan waktu yang cukup lama

24 80 6 20

Sumber: Data primer 2013

Dari tabel di atas dapat kita lihat hasil dari penyebaran kuesioner

pendahuluan yaitu para operator menyebutkan bahwa proses pengemasan gula

pasir yang dilakukan sebelum perancangan masih banyak membutuhkan waktu,

yang mana hasil tersebut dapat dilihat dari nilai persentase sebesar 83,4%,

berikutnya operator menyebutkan bahwa proses pengemasan gula pasir kurang

efektif apabila menggunakan alat yang digunakan sekarang, yang mana operator

menjawab 70% alat tersebut tidak membantu proses pengemasan tersebut lebih

cepat, dan sebesar 86,6% operator menyebutkan bahwa selama proses

pengemasan tersebut tidak merasa nyaman karena fasilitas yang tidak sesuai
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dengan kaidah ergonomi, berikutnya sebesar 80% operator menyebutkan bahwa

alat yang digunakan (skop pengisian) menjadi faktor utama  proses pengemasan

tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dari permasalahan tersebut dirasa perlu untuk dilakukan penelitian secara

mendalam dan akan di tuangkan kedalam laporan tugas akhir dengan judul

“Perancangan alat penakaran dan pengemasan gula pasir yang ergonomis”.

Adapun harapan penulis dalam penelitian ini bisa memberikan solusi bagi

operator untuk memecahkan masalah yang ada, dan menghasilkan rancangan

produk yang sesuai dengan kebutuhan operator.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang

dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana merancang alat penakaran

dan pengemasan gula pasir yang ergonomis”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh peneliti

setelah penelitian selesai. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Menentukan konsep produk alat yang akan dirancang untuk memudahkan

proses penakaran dan pengemasan gula pasir.

2. Merancang alat penakaran dan pengemasan gula pasir yang ergonomis.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Dapat mengetahui dan memperluas pandangan penulis sekaligus melakukan

perbandingan antara ilmu yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan

yang sebenarnya.

2. Sebagai pertimbangan bagi seluruh operator pengemasan ulang gula pasir

yang berada di wilayah Kecamatan Kampar untuk menggunakan alat

penakaran dan pengemasan gula pasir.
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1.5 Batasan Masalah

Diperlukan ruang lingkup atau batasan yang jelas dalam melakukan

penelitian agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin di

capai maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagi berikut :

1. Perancangan alat dikhususkan untuk memudahkan proses penakaran dan

pengemasan gula pasir ke kemasan.

2. Alat/produk yang di jadikan sebagai dasar pengembangan adalah skop gula

pasir yang biasa digunakan oleh pedagang/operator berkapasitas 250 gram.

3. Sampel yang diambil adalah 75 orang yang bekerja sebagai pekerja

pengemasan gula pasir pada setiap toko dan kedai harian di wilayah

Kecamatan Kampar, yang mana setiap toko dan kedai terdapat satu orang

pekerja.

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai perancangan juga pernah dilakukan sebelumnya oleh

beberapa orang peneliti. Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan

penyalinan maka perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah tampilan

posisi penelitian.

Tabel 1.4 Posisi Penelitian

Peneliti Judul Penelitian Tujuan
Objek

Penelitian
Metode

Agung
Kristanto, Riki

Manopo

Perancangan ulang
fasilitas kerja pada
stasiun cutting yang
ergonomis guna
memperbaiki posisi
kerja operator sebagai
upaya peningkatan
produktivitas kerja

Merancang fasilitas
kerja berupa alat
pemotong Cantel
aluminium dan kursi
kerja operator yang
ergonomis

Perusahaan
Anode Crome
Yogyakarta

Perancangan
dengan data
antropometri,
keluhan operator,
dan Uji
Independent T-
Test

Agung
Kristanto,

Dianasa Adhi
Saputra

Perancangan meja dan
kursi kerja yang
Ergonomis pada
stasiun kerja
pemotongan
Sebagai upaya
peningkatan
produktivitas

Merancang kursi dan
meja kerja pada
stasiun pemotongan

Industri
Barokah Jaya,

Rembang

Perancangan
dengan data
antropometri
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Tabel 1.4 Posisi Penelitian (lanjutan)

Peneliti Judul Penelitian Tujuan
Objek

Penelitian
Metode

Tarmizi
Perancangan alat
pengisian (filling)
botol kecap manis

Menghasilkan suatu
alat pengisian
(filling) botol kecap
manis

CV. Asia
Bumi

Pekanbaru

Perancangan
dengan data
antropometri

Yoyong
Priatama

Perancangan Alat
Penakaran dan
Pengemasan Gula
Pasir Yang Ergonomis

Merancang alat
penakaran dan
pengemasan gula
pasir yang ergonomis

Toko dan
Kedai Harian
di Wilayah
Kecamatan
Kampar

Perancangan
dengan data
anthropometri
dan
pengembangan
produk

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian Tugas Akhir dengan judul

“Perancangan Alat Penakaran dan Pengemasan Gula Pasir yang Ergonomis”

dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, posisi penelitian serta

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung permasalahan,

sehingga peneliti memiliki dasar dalam melakukan penelitian dan

dapat menyelesaikan masalah yang dibahas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah yang akan

dilakukan pada penelitian.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini, dijabarkan semua data-data yang diperlukan dalam

penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder.



I-9

BAB V ANALISA

Bab ini memuat pembahasan terhadap hasil pengumpulan dan

pengolahan data.

BAB VI PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian

dan pembahasan serta mencoba memberikan saran-saran sebagai

langkah untuk menyelesaikan masalah yang timbul.


