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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sektor industri logam dan baja terus tumbuh di tanah air seiring 

kebijakan pemerintah mendorong pembangunan infrastruktur. Diperkirakan 

terdapat investasi senilai Rp. 5,519 triliun dalam rangka pembangunan 

proyek-proyek seperti jalan tol Trans-Sumatera, 22.818 kilometer sepanjang 

Sumatera, tiga proyek sanitasi air di Jakarta dan Jawa Timur, serta Mass 

Rapid Transit (MRT) (Rini, 2016). Hal ini membutuhkan berbagai sarana 

pendukung yang dapat disuplai oleh industri pengecoran logam yang terdapat 

di Indonesia. Salah satu sentra industri pengecoran logam yang berada di 

Indonesia berlokasi di Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Direktorat 

Jendral Industri Kecil Menengah (IKM) Kementrian Perindustrian 

(KEMENPERIN) Wibawaningsih (2016) mengatakan, saat ini jumlah unit 

usaha di sentra IKM pengecoran logam di Ceper sebanyak 300 unit usaha 

dengan kemampuan produksi sebesar 3.000 ton perbulan dan serapan tenaga 

kerja sebanyak 3.200 orang. 

Maria Jaya adalah salah satu IKM pengecoran logam di Ceper yang 

didirikan pada tahun 1981 dengan badan hukum perseorangan. Maria Jaya 

memproduksi produk-produk yang berhubungan dengan drainase, beberapa 

contohnya antara lain manhole, deck drain, grill, dan roof drain. Dari sekian 

produk yang dihasilkan, manhole merupakan salah satu produk yang paling 

banyak dipesan. Manhole merupakan bak kontrol yang difungsikan untuk 

memeriksa air limbah apabila terjadi kemacetan dalam sistem jaringan 

(Rahayu & Wijayanti, 2008). Manhole sendiri umumnya memiliki dua variasi 

bentuk yaitu persegi dan lingkaran. Ukurannya pun beragam dari yang kecil 

dengan diameter 30cm hingga 1.000cm atau sesuai pesanan. 

Dalam proses produksi pada Maria Jaya melewati lima tahap. Tahap 

pertama yaitu membuat prototipe barang yang dipesan pelanggan dengan 

menggunakan bahan kayu dengan skala 1:1. Tahap kedua yaitu mencetak 
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prototipe yang sudah disiapkan sebelumnya pada media pasir. Tahap ketiga 

menyiapkan tungku kupola dan bahan baku (logam baja bekas dan kokas). 

Tahap keempat yaitu peleburan dan penuangan logam cair pada cetakan pasir. 

Tahap kelima yaitu finishing produk yang sudah selesai dicor. Pada tahap 

finishing terdapat beberapa stasiun kerja antara lain, stasiun kerja gerinda, 

cleaning (membersihkan dari sisa-sisa pasir), las, dan pengecatan. 

Fasilitas kerja yang terbatas menuntut banyak peranan tenaga pekerja 

(manual), salah satunya pada proses finishing di stasiun kerja 

cleaning.Fasilitas kerja adalah sarana pendukung dalam aktivitas perusahaan 

berbentuk fisik, dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, memiliki 

jangka waktu kegunaan relatif permanen, dan memberikan manfaat untuk 

masa datang (Dahlius & Ibrahim, 2016). Pada stasiun kerja cleaning di Maria 

Jaya, saat melakukan proses pembersihannya, manhole hanya diletakan pada 

tanah dan pekerja duduk jongkok saat melakukan pekerjaannya. Kondisi ini 

mempercepat kelelahan kerja yang dirasakan oleh pekerja karena posisi kerja 

yang membungkuk dan kaki ditekuk. Grandjean (1993) mengklasifikasikan 

kelelahan kerja dalam 2 jenis, yaitu kelelahan otot dan kelelahan umum. 

Kelelahan otot merupakan tremor yang terjadi pada otot. Sedangkan 

kelelahan umum biasanya ditandai dengan menurunkan semangat kerja yang 

disebabkan karena monotoni, intensitas, keadaan lingkungan, sebab-sebab 

fisik, dan status kesehatan. 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Kristanto dan Saputra (2011) 

tentang perancangan meja dan kursi kerja ergonomis pada stasiun kerja 

pemotongan pada industri kerupuk rambak Barokah Jaya di Rembang. Proses 

pemotongan kerupuk yang dilakukan operator dengan posisi duduk di kursi 

kecil (dingklik) dan kerupuk yang akan dipotong diletakan di lantai. 

Berdasarkan observasi awal, operator mengalami rasa sakit pada bagian tubuh 

tertentu. Hal ini mengakibatkan target produksi tidak optimal. Melihat kondisi 

kerja tersebut, peneliti melakukan perancangan kursi dan meja kerja pada 

stasiun pemotongan. Dengan penerapan antropometri ukuran tubuh manusia 

dalam merancang fasilitas meja dan kursi pada stasiun kerja pemotongangan 

ternyata berpengaruh dalam merubah posisi serta kenyamanan kerja operator. 
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Sehingga terjadi peningkatan produktivitas sebesar 18,18% (Kristanto 

&Saputra 2011). Sehingga penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan 

masalah keluhan kelelahan pekerja di Maria Jaya dengan melakukan 

perancangan alat bantu kerja berupa meja hidrolik yang sesuai dengan kaidah 

ergonomi. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimana metode kerja dan rancangan fasilitas kerja (alat bantu) yang 

ergonomis untuk para pekerja di industri pengecoran logam Maria Jaya pada 

bagian stasiun kerja cleaning? 

 

1.3 Batasan Penelitian 

Agar dalam menyelesaikan masalah tidak menyimpang dari tujuan dan 

menghindari meluasnya pembahasan, maka penulis memberi batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini difokuskan pada proses finishing manhole pada stasiun kerja 

cleaning di industri pengecoran logam Maria Jaya. 

2. Penelitian ini hanya difokuskan pada aktivitas yang terkait proses finishing 

manhole di stasiun kerja cleaning di Maria Jaya. 

3. Penelitian hanya mendesain fasilitas kerja (alat bantu) untuk stasiun kerja 

cleaning di Maria Jaya. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui keluhan yang dialami oleh pekerja yang terdapat pada stasiun 

kerja cleaning di Maria Jaya. 

2. Mengevaluasi metode kerja para pekerja yang terdapat pada stasiun kerja 

cleaning di Maria Jaya dengan metode Rapid Entire Body Assessment 

(REBA). 

3. Menentukan rancangan fasilitas kerja (alat bantu) yang baik dan 

ergonomis. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:. 

1. Memberikan evaluasi serta masukan berupa perbaikan metode kerja dan 

rancangan fasilitas kerja yang ergonomis. 

2. Meminimalisir resiko cedera yang diakibatkan karena postur yang baik 

sebagai dampak langsung belum tersedianya alat bantu yang ergonomis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut merupakan sistematika penulisan laporan Tugas Akhir: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan 

yang digunakan dalam menyususnan laporan tugas akhir ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori yang 

digunakan sebagai dasar penelitian. Nordic Body Map dan Rapid 

Entire Body Assessment (REBA) merupakan dasar teori dalam 

mengevaluasi postur kerja dan gangguan musculoskeletal para 

pekerja di stasiun kerja cleaning di Maria Jaya. Antropometri 

digunakan dalam merancang fasilitas kerja cleaning yang sesuai 

dengan kaidah ergonomi pada proses finishing manhole di Maria 

Jaya.   

BAB III METODOLOGI PENLITIAN 

Berisi mengenai uraian langkah-langkah apa saja yang dilakukan 

dalam melaksanakan penelitian hingga penulisan laporan tugas 

akhir. Tahapan penelitian dimodelkan dengan menggunakan 

kerangka penelitian yang mencakup pengumpulan data, pengolahan 

data, dan analisa pembahasan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini dijelaskan mengenai sistematis pengolahan data 

menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

sehingga dapat diketahui apakah pekerjaan pada stasiun kerja 
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cleaning di Maria Jaya menimbulkan ketidaknyamanan, seperti 

kelelahan pada tulang leher, punggung, dan sebagainya. Bila 

ditemukan, maka akan dilakukan perancangan atau desain meja 

kerja hidraulik berdasarkan berdasarkan data antropometri para 

pekerja di stasiun kerja cleaning di Maria Jaya sehingga didapatkan 

rancangan yang ergonomis untuk para pekerja. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi mengenai kesimpulan dari semua hasil yang telah didapatkan 

untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. 


