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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era industrialisasi seperti sekarang ini perkembangan di

berbagai bidang industri semakin pesat, baik yang bergerak dalam bidang

manufaktur maupun bidang jasa. Seiring perkembangan di bidang industri

tersebut, maka persaingan di bidang industri tidak dapat dihindari terutama

industri yang sejenis. Untuk menghadapi persaingan tersebut perlu adanya

kebijakan, strategi, perencanaan yang matang dan tepat sehingga output yang

dihasilkan berkualitas tinggi dan biaya produksi (mesin) dapat ditekan

seminimal mungkin. (Neibel, 1999: 42)

Metode kerja manusia-mesin adalah suatu sistem yang

memanfaatkan manusia sebagai pengendali mesin dalam bekerja. Manusia

sangat membutuhkan informasi mengenai kegiatan mesin atau proses

produksi yang sedang berlangsung. Sehingga dalam hal ini informasi

memegang peranan penting untuk meningkatkan efisiensi kerja. Sistem

manusia-mesin adalah kombinasi antara satu atau beberapa manusia dengan

satu atau beberapa mesin dimana salah satunya saling berinteraksi untuk

menghasilkan keluaran-keluaran berdasarkan masukan-masukan yang

diperoleh. Dan yang dimaksud dengan mesin dalam hal ini mempunyai arti

yang luas, yaitu mencakup semua obyek fisik seperti peralatan,



perlengkapan, fasilitas dan benda-benda yang bisa digunakan manusia dalam

melaksanakan pekerjaannya. (Wignjosoebroto, 2003: 58)

Manusia sebagai operator harus mempunyai kemampuan kerja,

kecerdasan, kecepatan dan kecakapan dalam kerja. Hal itu bertujuan untuk

mencegah waktu menganggur (idle) yang terlalu banyak dan menghilangkan

aktivitas kerja yang tidak produktif, sehingga dapat dicapai tingkat produksi

yang optimal untuk memenuhi target dalam produksi.

PT. Perkebunan Nusantara IX PG. Gondang Baru, Klaten

merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam hal pembuatan gula pasir,

dimana proses produksi yang dilaksanakan di departemen produksi sangat

penting, departemen produksi inilah yang menentukan hasil produksi itu

berkualitas baik atau buruk.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul Tugas Akhir, “Evaluasi

Sistem Manusia-Mesin dalam Menentukan Jumlah Operator dan Mesin

dengan Menggunakan Pendekatan Ergonomi”.

1.2. Perumusan Masalah

Melihat dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah beban kerja operator  pada PT. Perkebunan Nusantara IX PG.

Gondang Baru, Klaten pada stasiun gilingan. Karbonatasi, dan masakan

sudah sesuai?.

2. Apakah dengan dilakukannya analisis kuantitatif sistem manusia-mesin,

perhitungan jumlah mesin yang optimal untuk mengetahui Total



expectation cost yang seharusnya dikeluarkan oleh PT. Perkebunan

Nusantara IX PG. Gondang Baru, Klaten pada stasiun gilingan.

Karbonatasi, dan masakan sudah minimal ?

1.3. Batasan Masalah

Untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada dan untuk

lebih mengarahkan penulisan Tugas Akhir, maka perlu ditentukan beberapa

batasan masalah sebagai berikut:

a. Penelitian dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara IX PG. Gondang

Baru, Klaten, yaitu pada stasiun gilingan, stasiun karbonatasi, dan stasiun

masakan.

b. Penelitian ini dilakukan pada jam kerja normal.

c. Sistem kerja yang diamati adalah sistem kerja proses  giling, karbonatasi,

dan masakan meliputi operator, mesin yang digunakan, metode kerja

sistem manusia-mesin dan proses produksinya.

d. Penelitian ini hanya membahas masalah-masalah biaya operator dan

mesin.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

a. Untuk mengetahui jumlah mesin yang harus dilayani oleh tiap operator

pada stasiun gilingan, karbonatasi, dan masakan.

b. Untuk mengetahui Total expectation cost (TEC) yang harus dikeluarkan

oleh perusahaan untuk setiap mesin.



1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah:

a. Dapat mengaplikasikan secara nyata ilmu pengetahuan yang diperoleh di

bangku kuliah.

b. Dapat menambah wawasan penulis mengenai permasalahan-permasalahan

praktis dalam dunia industri pembuatan gula pasir.

1.6. Sistematika penulisan

Guna mendapatkan gambaran sistematika penulisan Tugas Akhir

maka penulisannya sebagai berikut:
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Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

pembatasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB  II  LANDASAN TEORI

Merupakan penjelasan terperinci dari teori-teori yang digunakan

sebagai landasan untuk pemecahan masalah, memberikan

penjelasan secara garis besar metode yang digunakan oleh peneliti

sebagai kerangka pemecahan masalah. Yaitu yang mencakup

rumus-rumus dan metode-metode yang digunakan dalam

pengolahan data antara lain: mengenai perhitungan (uji

keseragaman data, uji kecukupan data, waktu siklus, waktu normal,

waktu baku, pembuatan peta-peta kerja, Total expectation cost.



BAB  III  METODOLOGI PENELITIAN

 Membahas mengenai kerangka dalam memecahkan suatu masalah

serta menjelaskan secara garis besar bagaimana langkah-langkah

pemecahan masalah dengan menggunakan metode yang digunakan

oleh penulis. Seperti obyek penelitian, sumber data, metode

pengumpulan data (wawancara, observasi, studi pustaka), metode

pengolahan data dan  analisis data serta kerangka pemecahan

masalah.

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini akan membahas mengenai pengumpulan dan pengolahan

data terhadap penelitian di perusahaan.

BAB V   ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dari hasil pengolahan data beserta

pembahasannya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

 Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil

analisis data serta mengemukakan saran-saran yang sekiranya

dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam

menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya.


