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ABSTRAKSI 

 

Pada dasarnya sentral industri penggulungan benang afval di Kecamatan Ceper, 
Kabupaten Klaten ini dengan keseluruhan masih menggunakan desain atau model mesin 
satu spindel, dan hanya satu-satunya cara yang bisa dihandalkan dan dipertahankan agar 
usaha yang dijalankan tetap dapat berjalan dan dioperasikan dalam berproduksi. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk merancang mesin penggulungan 
benang afval dengan memodifikasi satu spindel menjadi empat spindel dan masih 
menggunakan penggerak putaran manual yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah 
kapasitas produksi dan mendapatkan waktu yang efektif dalam proses penggulungannya 
memproduksi serta mampu memajukan perindustrian kecil seperti industri tekstil benang 
afval. Dengan penelitian kali ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan industri 
tekstil benang afval terutama dalam perindustrian kecil di Kabupaten Klaten. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan 
perbaikan terhadap stasiun kerja mesin, untuk mendapatkan stasiun kerja yang ergonomis 
dengan pendekatan antropometri agar dihasilkan suatu rancangan yang aman dan nyaman 
sehingga mengurangi gangguan kesehatan pada pengguna mesin. 

Dari hasil keseluruhan dapat dirancang sebuah usulan perancangan stasiun kerja. 
Stasiun kerja ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: Meja Mesin Pemintal Benang Afval, 
Kursi duduk operator, 2 buah kardus tempat gulungan dan 4 buah gulungan benang Afval 
sebagai input dari sepindel mesin benang afval.  

  
Kata Kunci: Ergonomi, Antrop[ometri, stasiun Kerja, Spindel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Mesin penggulung benang afval manual adalah suatu mesin yang 

bertujuan untuk membuat bentuk gulungan benang afval yang sudah dipilin 

atau dipintal dengan menggunakan tenaga putaran manusia sesuai dengan 

kebutuhan yang diinginkan. Seiring berkembangnya dunia industri tekstil 

pada era globalisasi dan kemajuan teknologi yang pesat ini salah satunya 

pada perindustrian kecil masih menggunakan dan mempertahankan mesin 

penggulungan benang afval tradisional dari nenek moyang yang sudah ada 

hingga sekarang ini dalam perindustriannya tersebut. Dimana untuk 

menjalankan bidang usahanya yang masih belum beralih pada mesin yang 

dapat membantu produksinya karena faktor-faktor dari industri kecil yang 

belum mendukung. 

Selain itu dengan meningkatnya permintaan dalam suatu usaha industri 

kecil pengrajin penggulungan benang afval yang ada pada desa Jombor 

Ceper Klaten dimana para pengrajin  sering  mengalami kesulitan dalam 

menerima pesanan dari tiap-tiap konsumen karena faktor  waktu yang 

dibutuhkan untuk memproduksi gulungan benang afval masih lama, dan 

hasil produksi yang masih belum semaksimal mungkin. 

Pada dasarnya sentral industri penggulungan benang afval di 

Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten ini dengan keseluruhan masih 



menggunakan desain atau model mesin satu spindel, dan hanya satu-satunya 

cara yang bisa dihandalkan dan dipertahankan agar usaha yang dijalankan 

tetap dapat berjalan dan dioperasikan dalam berproduksi. 

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk membuat mesin 

penggulungan benang afval dengan memodifikasi satu spindel menjadi 

empat spindel dan masih menggunakan penggerak putaran manual yang 

bertujuan untuk meningkatkan jumlah kapasitas produksi dan mendapatkan 

waktu yang efektif dalam proses penggulungannya memproduksi serta 

mampu memajukan perindustrian kecil seperti industri tekstil benang afval. 

Dengan penelitian kali ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan 

industri tekstil benang afval terutama dalam perindustrian kecil di 

Kabupaten Klaten. 

Di sisi lain penelitian ini juga bertujuan untuk menjembatani suatu 

kebudayaan / kultur dari cara kerja operator yang kurang efisien di rubah 

menjadi sebuah kebudayaan / kultur dari cara kerja baru yang efisien dan 

modern. Tetapi di lain sisi hal ini mendapatkan beberapa kendala dari 

pengrajin yang menolak untuk merubah kebudayaan / kultur tersebut 

dikarenakan sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dulu hingga sekarang 

ini. Maka dari itu peneliti memiliki tugas lain yaitu memperkenalkan dan 

membiasakan pengrajin untuk menggunakan mesin motor dinamo empat 

spindel ini agar dapat di terima dan di gunakan oleh para pengrajin yang ada 

di daerah jombor klaten. 



Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada pengrajin pemintal 

benang afval di desa Jombor ,  desain stasiun kerja yang digunakan 

membiasakan karyawan bekerja dengan sikap kerja yang kurang ergonomi. 

Sikap kerja yang dimaksud yaitu karyawan duduk terlalu kedepan sampai 

tubuh membungkuk sehingga posisi tubuh tidak relaks dan mata terlalu 

menunnduk pada mesin. Adapun hasil studi pendahuluan yang telah 

dilakukan diketahui bahwa stasiun kerja yang digunakan sekarang masih 

menimbulkan ketidaknyamanan bagi karyawan dalam bekerja serta 

mengakibatkan keluhan pada anggota tubuh karyawan.  

Berdasarkan pengamatan terhadap (30 pengrajin) responden 

diperkirakan bahwa stasiun kerja mesin sekarang masih kurang nyaman. 

Stasiun kerja mesin tersebut dikatakan kurang nyaman karena kursi 

memiliki sandaran yang tidak sesuai dengan lekuk tulang belakang, tinggi 

kursi yang tidak dapat diatur membuat karyawan yang ukuran tubuhnya 

kecil saat duduk telapak kakinya tidak dapat menumpu secara rata dilantai, 

meja mesin pendek dan dimensi stasiun kerja yang tidak sesuai dengan 

antropometri pemakainya yang akan menyebabkan tubuh tidak relaks dan 

menimbulkan ketidaknyamanan. 

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka perlu 

dilakukan perbaikan terhadap stasiun kerja mesin, untuk mendapatkan 

stasiun kerja yang ergonomis dengan pendekatan antropometri agar 

dihasilkan suatu rancangan yang aman dan nyaman sehingga mengurangi 

gangguan kesehatan pada pengguna mesin. 



1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah yang diambil 

yaitu bagaimana merancang ulang stasiun kerja mesin ergonomis dengan 

memperhatikan aspek antropometri sehingga dapat mengurangi gangguan 

kesehatan pada pengguna mesin. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Didapatkan rancangan stasiun kerja mesin yang ergonomis dengan 

memperhatikan aspek antropometri. 

2. Mengurangi keluhan akibat pemakaian mesin yang terlalu lama. 

3. Mesin dapat diterima oleh pengrajin daerah Jombor Klaten. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1. Menghasilkan rancangan stasiun kerja mesin yang ergonomis. 

2. Mengurangi keluhan yang dialami pekerja akibat aktivitas pemakaian 

mesin. 

3. Pengrajin dapat menggantikan kebiasaan kerja yang kurang efisien dan 

kurang ergonomis digantikan dengan kebiasaan kerja yang efisien dan 

ergonomis. 

 

 



1.5 BATASAN MASALAH 

Batasan-batasan masalah dalam penyusunan laporan skripsi ini 

diperlukan untuk menjaga perluasan topik yang melebar dan kelanjutan 

analisis yang lebih terarah, adapun batasan tersebut, sebagai berikut: 

1. Nilai persentil yang digunakan dalam perancangan stasiun kerja adalah 

P5, P50 dan P95. 

2. Dalam penelitian ini hanya sampai pada perancangan produk dalam 

bentuk gambar. 

3. Nilai selang kepercayaan dan derajat kebebasan yang dipakai masing-

masing 95% dan 5%. 

4. Mesin yang diteliti adalah mesin pemintal benang afval 4 spindel. 

5. Jenis mesin yang digunakan adalah mesin pemintal benang afval 4 

spindel yang terdapat di kelompok pengrajin pemintal benang afval 

desa Jombor, Klaten. 

6. Dalam perancangan stasiun kerja mesin tidak membahas cahaya dan 

kebisingan dalam ruangan. 

7. Penelitian tidak membahas perincian biaya. 

 

1.6 ASUMSI PENELITIAN 

Asumsi penelitian diperlukan untuk menyederhanakan kompleksitas 

permasalahan yang diteliti. Adapun asumsi-asumsi yang digunakan, sebagai 

berikut: 

1. Karyawan tidak memiliki penyakit otot / tulang bawaan. 



2. Karyawan dalam kondisi sehat saat dilakukan penelitian. 

3. Karyawan memiliki skill normal / berpengalaman. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Laporan tugas akhir ini merupakan dokumentasi pelaksanaan dan hasil 

penelitian, adapun sistematika laporan tugas akhir sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan 

masalah, asumsi dan sistematika penulisan. Uraian bab ini 

dimaksudkan untuk menjelaskan latar belakang penelitian ini 

dilakukan sehingga dapat memberi manfaat sesuai dengan tujuan 

penelitian dengan batasan-batasan dan asumsi yang digunakan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan tentang uraian teori, landasan konseptual 

dan informasi yang diambil dari literatur yang ada. Pada bagian ini 

akan diuraikan mengenai gambaran umum kelompok pengrajin 

Desa Jombor KLATEN, ergonomi, anthropometri, dan 

perhitungan-perhitungan yang digunakan dalam pengumpulan dan 

pengolahan data. 

 

 

 



BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan uraian-uraian tahapan yang dilakukan 

dalam melakukan penelitian mulai dari identifikasi masalah sampai 

dengan penarikan kesimpulan. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisikan uraian mengenai data-data penelitian yang 

digunakan dalam proses pengolahan data dan hasil pengolahannya 

yang digunakan sebagai rekomendasi perbaikan stasiun kerja 

mesin. 

BAB V ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

Bab ini berisi tentang analisis dan interpretasi hasil 

terhadap pengumpulan dan pengolahan data yang dilakukan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini akan dikemukakan berbagai kesimpulan 

yang diperoleh dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta 

dikemukakan pula saran-saran yang dapat diberikan sebagai 

informasi tambahan bagi pengguna mesin. 
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