
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri kerajinan kaca saat ini di Indonesia sangat 

signifikan, bahkan kerajinan kaca dari Indonesia telah memasuki pasar ekspor 

mancanegara. Industri kerajinan kaca (mirror craft) merupakan jenis kerajinan 

yang menggunakan kaca sebagai bahan dasar utama dalam pembuatan 

produknya. Kerajinan berbahan dasar kaca memiliki nilai seni yang tinggi 

karena terkesan mewah dan antik. Adapun bentuk kerajinan dari kaca yaitu 

lampu hias, tempat lilin, kaca ayu, tempat perhiasan, Kotak hias dan kaca grafir. 

Produk kerajinan kaca diminati oleh berbagai macam konsumen diantaranya 

rumah tangga, kolektor, restoran, hotel dan lain-lain.  

Persaingan dalam industri kerajinan kaca menuntut pengusaha kerajinan 

kaca untuk dapat berkompetesi dalam meningkatkan kualitas hasil produksi 

dalam memenuhi kebutuhan permintaan pasar secara tepat waktu, sehingga 

perusahaan harus melakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk dapat 

bersaing dan mempertahankan eksistensi perusahaan dalam pasar. Oleh karena 

itu perancangan sistem kerja yang baik penting dilakukan, sehingga tercipta 

sistem kerja yang ergonomis. Ergonomi yaitu suatu bidang ilmu yang 

memperlajari informasi-informasi pada manusia mengenai sifat, kemampuan, 

dan keterbatasan manusia dalam merancang sistem kerja sehingga dapat tercipta 

lingkungan kerja yang baik dan mencapai tujuan yang diinginkan melalui 

pekerjaan itu dengan efektif, aman dan nyaman (Sutalaksana dkk, 2006). 

Perbaikan secara berkesinambungan dalam meningkatkan Produktivitas 

perusahaan maka harus memperhatikan berbagai faktor diantaranya yaitu 

pemanfaatan sumber daya, peralatan dan teknologi, dan lingkungan kerja. 

Selain faktor-faktor tersebut agar Produktivitas kerja meningkat maka 

diperlukan analisis terhadap waktu kerja dan eliminasi gerakan-gerakan yang 

tidak memberikan nilai tambah
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Menurut (Sutalaksana, 2006) sistem kerja adalah serangkaian aktivitas yang 

dipadukan untuk menghasilkan produk atau jasa yang bertujuan untuk 

memenuhi kepuasan pelanggan dan menghasilkan keuntungan. Perancangan 

sistem kerja dengan menggunakan pendekatan ergonomi bertujuan untuk 

perancangan produk, fasilitas kerja, dan stasiun kerja yang sesuai dengan 

keterbatasan pekerja, sehingga tercapainya keserasian antara manusia dan 

sistem kerjanya. Perancangan sistem kerja yang baik dan ergonomis penting 

dilakukan untuk meningkatkan Produktivitas perusahaan, meminimalkan 

kecelakaan kerja sehingga tercapai sistem kerja yang efektif dan efisien. 

Efektifitas merupakan pemanfaatan sumber daya dan sarana prasarana yang 

telah ditentukan sebelumnya sehingga tercapai rencana hasil kerja tepat pada 

waktunya (Abdurahmat, 2003). Efisiensi merupakan perbandingan antara 

output dan input yang digunakan, sehingga tercapai hasil yang optimal dengan 

penggunaan sumber daya yang terbatas (Hasibuan, 1996). Rancangan sistem 

kerja harus dibuat dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan, jumlah pekerja 

dan kondisi lingkungan kerja sehingga tercipta sistem kerja yang aman, nyaman 

dan mampu meningkatkan Produktivitas kerja (Purnomo, 2012).  

Salah satu unit usaha kerajinan kaca di daerah Solo adalah UKM Aneka 

Karya Glass dimana pemiliknya adalah Bapak Amin S. Sutisman. UKM Aneka 

karya beralamat di Jl. Pabelan Baru No. 2 RT. 1 RW. 2 Pabelan, Kartasura, 

Solo. Bapak Amin telah memulai usaha dibidang kerajinan kaca sejak tahun 

1996. Hasil produksi dari UKM Aneka Karya Glass dipasarkan ke berbagai 

daerah di Indonesia dan di ekspor ke berbagai Negara Eropa, Amerika dan 

Jepang. Dalam memenuhi kebutuhan jumlah pemesanan produk, UKM Aneka 

Karya memiliki keterbatasan sumber daya, oleh karena itu pihak UKM menjalin 

hubungan kemitraan dengan beberapa UKM yang memproduksi produk sejenis 

serta menambahkan jam kerja pada karyawan untuk memenuhi kebutuhan 

jumlah pemesanan produk. Oleh karena itu dalam meningkatkan Produktivitas 

hasil output, maka proses produksi UKM Aneka Karya Glass perlu dilakukan 

analisis studi waktu dan gerakan kerja agar jumlah output produk dapat 

bertambah dengan melakukan perbaikan metode kerja. Peran pekerja dalam 
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proses produksi produk sangat berpengaruh besar pada hasil produksi UKM, 

hal ini dikarenakan pekerjaan pada proses produksi produk sebagian besar 

masih dilakukan secara manual dengan tujuan agar produk yang dihasilkan 

memiliki nilai seni yang tinggi, maka dibutuhkan metode kerja yang tepat serta 

ketelitian dalam pekerjaan sehingga proses produksi berjalan secara efektif dan 

efisien. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka 

perumusan masalah penelitian di UKM Aneka Karya Glass yaitu bagaimana 

meningkatkan Produktivitas output yang dihasilkan dengan menggunakan 

analisis time and motion study pada bagian produksi UKM Aneka Karya Glass. 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian ini maka dibutuhkan batasan masalah agar 

dalam pelaksanaan penelitian berjalan sesuai dengan tujuan penelitian yang 

telah ditetapkan. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan untuk mengalisa metode kerja yang digunakan saat 

ini dengan menggunakan analisis time and motion study. 

2. Analisis studi gerak pada UKM Aneka Karya Glass dilakukan 

menggunakan metode peta kerja berdasarkan elemen-elemen gerakan 

Therblig. 

3. Analisis studi waktu pada UKM Aneka Karya Glass dilakukan dengan 

menggunakan metode pengukuran kerja langsung dan sampling kerja 

dalam menentukan waktu baku dalam pembuatan kotak hias. 

4. Perbaikan metode kerja dilakukan dengan menggunakan metode 

analisis studi gerak pada stasiun kerja yang memiliki kapasitas produksi 

terendah. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan dari perumusan masalah yang ada, 

yaitu: 

1. Mengetahui metode kerja yang digunakan saat ini pada UKM Aneka 

Karya Glass. 

2. Mengetahui kapasitas produksi masing-masing stasiun kerja pada UKM 

Aneka karya Glass. 

3. Melakukan analisis studi gerakan dan memberikan usulan perbaikan 

metode kerja yang baik untuk meningkatkan Produktivitas pada stasiun 

kerja yang memiliki kapasitas produksi terendah, dengan mengeliminasi 

gerakan-gerakan kerja yang tidak memberikan nilai tambah bagi 

produk. 

4. Menentukan waktu standar kerja berdasarkan analisis studi waktu. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut:  

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

UKM Aneka Karya Glass dalam melakukan perbaikan metode kerja 

untuk meningkatkan kinerja khususnya pada bagian produksi, sehingga 

proses produksi berjalan secara efektif dan efisien.  

2. Perbaikan metode kerja berdasarkan analisis studi gerak dan waktu 

diharapkan UKM Aneka Karya dapat melakukan penghematan biaya 

produksi dan waktu produksi sehingga dapat memenuhi jumlah pesanan 

konsumen tepat pada waktunya. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini dibuat dengan tujuan untuk 

mempermudah pembaca dalam memahami pokok-pokok bahasan yang terdapat 

dalam tugas akhir ini dari awal sampai dengan laporan. Adapun sistematika 

penulisan tugas akhir ini adalah:  
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab 1 ini menjelaskan tentang uraian latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori dan kaidah keilmuan yang 

digunakan sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat 

pada UKM Aneka Karya Glass dalam meningkatkan Produktivitas UKM, 

khususnya teori-teori time and motion study. Teori-teori yang digunakan 

bersumber dari jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian dan studi internet. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang uraian tahap-tahap penelitian ini, mulai dari 

objek penelitian, tatacara penelitian, pengumpulan data yang dibutuhkan, 

pengolahan data, sampai dengan rekomendasi perbaikan tata cara kerja dalam 

meningkatkan Produktivitas kerja UKM Aneka Karya Glass. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menjelaskan tentang pengolahan dan analisis data berdasarkan data 

yang telah dikumpulkan. Adapun analisis studi gerak menggunakan elemen-

elemen kerja therbligh untuk mengeliminasi gerakan kerja yang kurang efektif, 

sehingga tercapai kegiatan kerja yang optimal. Sedangkan dalam analisis studi 

maktu menggunakan metode pengukuran kerja langsung dan penyesuaian 

waktu kelonggaran dalam menentukan waktu baku pekerjaan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. Pada bagian 

kesimpulan berisi kesimpulan akhir dari penelitian ini, sedangkan pada poin 

saran menjelaskan tentang rekomendasi perbaikan tata cara kerja dalam 

meningkatkan Produktivitas kerja pada UKM Aneka Karya Glass sehingga 

proses produksi berjalan secara efektif dan efisien. 

 




