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BAB I 

PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Dalam suatu pekerjaan dalam dunia industri akan mempertimbangkan 

waktu dalam proses bekerja. Hal ini berguna dalam peningkatan efisien kerja 

para karyawan, dengan pengamatan kerja maka dapat diketahui Waktu Siklus, 

Waktu Normal dan Waktu Baku dari suatu pekerjaan yang dilakukan. Dalam 

Praktikum Perancangan Teknik Industri (PTI) Jurusan Teknik Industri 

Universitas Muhammadiyah Surakarta, dilakukan juga studi pengamatan 

kerja seperti terlihat pada gambar 1.1 yang dilakukan di laboratorium PTI.

Gambar 1.1 Mahasiswa Teknik Industri UMS Pratikum Pengamatan kerja pada 
meja pengamatan kerja Lab. TI. (Sumber : Data Observasi Pribadi)

Hal ini dilakukan agar mahasiswa mampu mengukur waktu kerja 

pekerja, mampu menentukan faktor penyesuaian dan kelonggaran yang 
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dialami oleh pekerja saat bekerja dan mampu menentukan waktu siklus, 

waktu normal maupun waktu baku pekerja untuk menyelesaikan pekerjaanya.

Sebagai sarana dari studi pengamatan kerja tersebut diperlukan meja 

kerja sebagai stasiun kerja dimana  dilakukan pekerjaan dan diberikan alat 

perekam (HandyCam / CCTV) yang nantinya video hasil rekaman dapat 

diputar ulang untuk dapat dianalisa untuk perbaikan stasiun kerja maupun 

penentuan Waktu Baku. Dari masalah tersebut diperlukan rancang ulang

stasiun kerja berupa meja yang dapat membuat kenormalan kerja praktikan 

yang diamati sehingga memudahkan pengamatan dan memperoleh hasil yang 

akurat.

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan 

yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana rancangan meja

praktikum sebagai fasilitas stasiun pengamatan kerja yang dapat disesuaikan 

tingginya untuk praktikan, sehingga dapat memudahkan praktikum

pengamatan kerja untuk studi pengukuran waktu kerja di Laboratorium 

Teknik Industri UMS ?”

Sebagai gambaran awal dapat dilihat  tentang fasilitas praktikum 

pengamatan kerja dapat dilihat pada gambar 1.2.
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Gambar 1.2 Mahasiswa Teknik Industri UMS Pratikum Pengamatan kerja 
beserta fasilitas dan suasana sekitar (Sumber : Data Observasi Pribadi)

Secara sekilas dapat dilihat bahwa suasana dan fasilitas praktikum 

kurang begitu tepat untuk kesesuaian antara tinggi meja terhadap praktikan 

sehingga dirasa kurang nyaman sehingga hasil data dan kerja praktikan 

kurang tepat untuk mendekati waktu normal pada perakitan untuk pengukuran 

waktu kerja.

1.3  Batasan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini dilakukan beberapa pembatasan 

masalah. Adapun batas-batas yang diberikan adalah :

1. Penelitian dilakukan di Laboratorium PTI, Jurusan Teknik Industri UMS.

2. Penelitian ditujukan untuk merancang kembali fasilitas stasiun 

pengamatan kerja berupa meja.

3. Perancangan menggunakan Software SolidWorks 2010.

4. Perancangan mempertimbangan sisi Ergonomis.
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1.4  Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah :

1. Menganalisa kebutuhan fasilitas pengamatan kerja di Laboratorium TI.

2. Menjabarkan kekurangan meja kerja & pengamatan yang sudah ada.

3. Merancang kembali meja kerja sebagai fasilitas pendukung pada stasiun 

pengamatan kerja dengan tujuan memenuhi 2 kebutuhan :

a. Mampu memenuhi keadaan normal mahasiswa praktikan yang 

diamati, sehingga kenormalan bekerja praktikan dapat tercapai untuk 

kemudian dihitung waktu baku.

b. Mampu memenuhi keadaan tidak normal pada praktikan yang diamati 

pada meja  pengamatan, sehingga praktikan membuat rancangan 

stasiun kerja yang lebih baik.

4. Membuat produk berupa meja adjustable sesuai dengan rancangan yang 

dibuat.

1.5  Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada 

pihak-pihak terkait. Adapun manfaat yang diharapkan antara lain :

1. Bagi Laboratorium PTI

a. Mendapat tambahan penelitian mengenai perancangan sarana 

pengamatan kerja.
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b. Mendapat rancangan serta usulan untuk perbaikan meja dan fasilitas

stasiun pengamatan kerja yang diamati dalam studi pengukuran waktu 

kerja.

2. Bagi Penulis

Memperoleh pengalaman dalam perancangan sarana yang digunakan 

untuk pengamatan dan mengeahui tatacara pengamatan kerja.

3. Bagi Pihak Lain

Dapat menjadi tambahan ilmu, bahan pertimbangan dan 

perbandingan penelitian selanjutnya yang lebih relevan.

1.6  Sistematika Penulisan

Penelitian Tugas akhir ini terdiri dari lima bab dengan sistematika 

sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. Hal ini diperlukan untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih baik akan karakteristik-karakteristik utama 

dari perancangan, yang berkaitan dengan tujuan penelitian. 

BAB II : LANDASAN TEORI

Berisi beberapa konsep dasar dan materi dari buku-buku, jurnal 

ilmiah, dan referensi-referensi lain, yang digunakan dalam 

penyelesaian masalah.
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Untuk bab ini diuraikan tentang bahan atau materi penelitian

tentang perancangan dengan dasar data antropometri mahasiswa 

Praktikum Perancangan Teknik Industri, dan meja stasiun 

pengamatan kerja sebagai objek penelitian.

Tata cara penelitian ini adalah :

1. Pengumpulan data antropometri.

2. Uji statistik dan penentuan dimensi antropometri yang 

diperlukan, kemudian dihitung dengan persentil yang 

digunakan untuk dasar penentuan dimensi rancangan yang 

akan dibuat.

3. Membuat rancangan gambar meja adjustable dengan 

menggunakan Software SolidWorks 2010.

4. Membuat produk meja adjustable sesuai dengan hasil 

rancangan.

Kemudian menampilkan rangkaian proses penelitian yang 

dilakukan  kedalam flow chart.

BAB IV :PENGUMPULAN, ANALISA DATA DAN PERANCANGAN

Memaparkan keseluruhan proses observasi dan pengumpulan data, 

serta pengolahannya, serta penjelasan teknis untuk mendapatkan 

nilai-nilai sebagai alat bantu dalam pemecahan masalah sehingga

data yang didapatkan mampu digunakan sebagai acuan untuk 

perancangan. Kemudian dipaparkan tentang hasil penelitian dan 
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pembahasan dari perancangan yang dilakukan. Dan memberikan 

analisa sejauh mana nilai-nilai rancangan tersebut memberikan 

solusi bagi permasalahan yang telah didefinisikan diawal 

penelitian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Menuliskan kembali beberapa hasil utama dari rangkaian proses 

yang telah dilakukan, memberikan hasil yang dapat digunakan atau 

tidak nantinya dan juga rekomendasi mengenai kemungkinan 

dilakukannya penelitian lanjutan.


