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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan dunia industri makanan yang semakin maju dan 

kompetitif, menuntut penyesuaian yang terus-menerus harus dilakukan oleh 

para pelaku bisnis, diantaranya yaitu membuat sistem kerja menjadi lebih 

baik. Sistem kerja yang terbaik merupakan sistem yang memiliki efisiensi 

dan produktifitas yang setinggi-tingginya. Sistem kerja itu sendiri terdiri dari 

empat komponen yaitu manusia, bahan, perlengkapan dan peralatan seperti 

mesin dan perkakas pembantu, lingkungan kerja dan keadaan pekerjaan-

pekerjaan lain disekelilingnya (Sutalaksana dkk, 1979). Untuk 

mengoptimalkan desain sistem kerja dapat menggunakan pendekatan 

ergonomi makro. 

Ergonomi makro yaitu suatu pendekatan sistem sosioteknikal dari 

level atas sampai level bawah untuk mendesain sistem kerja, dari tingkat atas 

sampai tingkat bawah untuk menyelesaikan semua sistem kerja (manusia-

pekerjaan, manusia-mesin dan manusia-software interface) dalam 

menciptakan harmonisasi atau keseimbangan dalam sistem kerja secara 

keseluruhan dengan tujuan mengoptimalkan desain sistem kerja (Hendrick, 

1997). Ergonomi makro terfokus pada analisis, desain, dan evaluasi sistem 

kerja. Dengan pendekatan ergonomi makro ini dapat membantu dalam 

menganalisa permasalahan yang terjadi di home industry Roti Devy sehingga 
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dapat ditemukan solusi atas permasalahan yang terjadi. 

Home industry  Roti Devy adalah salah satu industri rumahan yang 

terletak di daerah Brojodipan RT 01 RW 04, Makam Haji, Sukoharjo dengan 

memproduksi roti enam varian rasa antara lain rasa strawberry, nanas, pisang 

coklat, coklat kacang, cream meses dan kopyor. Proses pembuatan roti Devy 

tergolong menjadi dua jenis yaitu isian rasa dilakukan sebelum proses 

pengovenan, dan isian rasa dilakukan setelah proses pengovenan. Rasa 

strawberry, nanas, dan cream messes dimulai dari pencampuran bahan baku, 

penggilingan, pemotongan adonan yang dibagi berdasarkan hasil 

penimbangan, kemudian pembentukan adonan roti, pengovenan, yang 

terakhir adalah pengisian rasa dan pengemasan. Sedangkan untuk varian rasa 

pisang coklat, kopyor, dan coklat kacang urutan prosesnya hampir sama 

dengan proses pembuatan rasa strawberry, nanas, dan cream messes, yang 

membedakan hanya pada saat pembentukan adonan, isian roti (pisang, 

kelapa, dan coklat kacang) dimasukan pada tengah adonan sehingga isian roti 

ikut dalam proses pengovenan.   

Kualitas roti secara umum disebabkan karena variasi dalam 

penggunaan bahan baku dan proses pembuatannya. Jika bahan baku yang 

digunakan mempunyai kualitas yang baik dan proses pembuatannya benar 

maka roti yang dihasilkan akan mempunyai kualitas yang baik pula. Jenis 

dan mutu produk bakeri sangat bervariasi tergantung jenis bahan-bahan dan 

formulasi yang digunakan dalam pembuatannya. Variasi produk roti 

diperlukan untuk memenuhi adanya variasi selera dan daya beli konsumen 
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(Moehji. 1971 dalam Wibowo. 2009). 

Untuk sistem pemasaran di industri roti Devy dilakukan oleh para 

sales setiap harinya yang telah memiliki wilayah pemasaran masing-masing. 

Dengan sistem pemasaran tersebut tidak luput dengan adanya jumlah setoran 

yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah roti yang keluar. Identifikasi 

masalah yang timbul pada home industry roti Devy dapat dilihat setelah 

melakukan beberapa tahapan pendekatan ergonomi makro yang diharapkan 

dapat memprioritaskan permasalahan yang ada sehingga dapat memperoleh 

solusi guna merancang sistem kerja yang lebih baik pada industri roti Devy.   

 

1.2 Perumusan  Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

diperoleh rumusan masalah yaitu “Bagaimana merancang sistem kerja yang 

baik di home industry roti Devy dengan pendekatan ergonomi makro.” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini penulis menetapkan batasan masalah antara lain 

sebagai berikut: 

1. Pendekatan ergonomi makro yang digunakan untuk menganalisis seluruh 

unit kerja di home industry roti Devy dengan menggunakan metode 

Macroergonomic Analysis and Design (MEAD). 

2. Penelitian tidak menggambarkan kondisi fisik lingkungan kerja. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Menemukan variansi atau permasalahan yang terjadi dengan 

menggunakan metode Macroergonomic Analysis and Design (MEAD). 

2. Dapat memberikan usulan perbaikan berdasarkan permasalahan yang 

terjadi. 

3. Dapat membuat rancangan perbaikan dengan mengintegrasikan 

komponen-komponen dalam sistem kerja.  

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang dilakukan di home industry roti Devy antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bermanfaat sebagai proses pembelajaran dalam 

implementasi metode-metode yang telah diperoleh dibangku perkuliahan 

untuk dapat diterapkan dalam dunia nyata. Terutama mengenai 

pendekatan ergonomi makro dengan metode Macroergonomic Analysis 

and Design (MEAD).  

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di industri roti Devy 

diharapkan dapat memperbaiki sistem kerja atau memberikan solusi 

berdasarkan variansi terbesar yang ada setelah diidentifikasi dengan 

pendekatan ergonomi makro. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya 

yang akan melakukan pendekatan ergonomi makro khususnya diindustri 

makanan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memperjelas pemahaman terhadap penelitian ini maka akan 

diuraikan tentang sistematika penulisan tugas akhir sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan laporan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih baik terhadap permasalahan dari sistem 

yang berkaitan dengan tujuan penelitian. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian dan 

tinjauan pustaka yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, dan 

referensi-referensi lain yang digunakan dalam penyelesaian 

masalah yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini merupakan uraian tahap-tahap penelitian mulai dari 

obyek penelitian, tata cara penelitian, data yang diperlukan dalam 

penelitian, analisa yang digunakan untuk menyelesaikan 
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permasalahan yang sesuai dengan tujuan penelitian, serta kerangka 

pemecahan masalah yang ditampilkan dalam flow chart. 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Dalam bab ini menjelaskan keseluruhan proses observasi, 

pengumpulan data, pengolahan data serta analisa data yang telah 

diperoleh di home industry Roti Devy. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah selesai 

dilakukan dan beberapa saran bagi home industry Roti Devy 

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.  


