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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Roti merupakan makanan camilan yang bisa dinikmati dengan berbagai macam 

varian rasa. Walaupun bukan termasuk makanan pokok, bagi sebagian orang roti 

sering kali dibutuhkan ketika terlalu sibuk untuk mencari makan saat sarapan atau 

makan siang. Roti memiliki variasi rasa mulai dari rasa tradisional sampai dengan 

yang bercita rasa internasional. Seiring perkembangan zaman dan perubahan gaya 

hidup, bisnis roti menjadi tren dan berkembang pesat karena roti tidak hanya 

dinikmati saat hajatan tertentu, namun seringkali bisa dinikmati setiap saat ketika 

orang membutuhkan makanan yang mudah didapatkan dimana saja, dengan harga 

yang relatif terjangkau. 

UKM Roti Berkah Sari dikenal sebagai salah satu UKM produksi roti di Kota 

Wonogiri ini berlokasi di Desa Sunten, Kecamatan Girimarto, Kabupaten 

Wonogiri. Terdapat 2 (dua) jenis roti, yaitu roti dengan varian rasa original, dan roti 

dengan varian rasa kelapa. Dalam proses pemasarannya hasil produksi sudah 

mencapai luar kota, selain memproduksi roti dalam ukuran kecil untuk makanan 

camilan, UKM Roti Berkah Sari juga memproduksi roti dalam jumlah besar untuk 

acara hajatan.  

UKM Roti Berkah Sari terkenal akan kenikmatan cita rasanya yang khas 

dengan harga yang sangat terjangkau. Dengan sasaran berbagai macam golongan 

masyarakat menjadikan permintaan roti meningkat. Dibantu oleh 8 pegawai UKM 

Roti Berkah Sari mampu memproduksi sebanyak 1200 pcs roti setiap harinya. 

Proses pembuatan roti melalui beberapa tahapan dimana keseluruhan tahapan 

dilakukan secara manual oleh manusia. Terdapat beberapa proses di 5 stasiun kerja 

yaitu proses pengadukan adonan, proses pelapisan minyak, proses pencetakan, 

proses pemanggangan, dan proses pengemasan. Dengan jumlah produksi yang 

terhitung banyak serta posisi kerja yang kurang benar serta kerja yang monoton 

dapat menimbulkan kelelahan, rasa bosan dan menyebabkan gangguan pada otot 

yang dialami oleh para pekerja. 
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 Psikologi kerja adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan gejala – gejala 

kejiwaan manusia dalam lingkungan kerja (Industri dan Manajemen). Beban kerja 

adalah kegiatan yang membutuhkan proses mental dan harus diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu, dapat berbentuk fisik atau psikis. Beban kerja terdiri dari dua 

jenis yaitu beban kerja fisik dan beban kerja mental. Beban kerja fisik yaitu suatu 

pekerjaan yang mengandalkan kegiatan fisik dan membuat perubahan pada fungsi 

organ tubuh yang dapat dideteksi melalui perubahan kecepatan denyut jantung dan 

konsumsi oksigen. Beban kerja mental adalah hubungan anatara tuntutan beban 

kerja dari suatu tugas dengan kapasitas maksimum beban mental seseorang dalam 

kondisi termotivasi (Henry R.Jex, 1998).  

Untuk mengukur beban kerja fisik, salah satu metode yang dapat digunakan 

adalah dengan mengukur denyut jantung pekerja sebelum bekerja dan selama 

bekerja. Selanjuntya, untuk menentukan beban kerja fisik menggunakan 

perhitungan beban kardioviscular (cardioviscular load = %CVL) dengan 

peetimbangan denyut nadi kerja dengan denyut nadi maksimum lalu hasil 

perhitungan dibandingkan dengan klasifikasi yang telah ditetapkan. 

Untuk mengukur beban kerja mental, salah satu metode yang dapat digunakan 

adalah dengan motede National Aeronautics and Space Administration – Task Load 

Index (NASA-TLX). NASA-TLX adalah pengkuran beban kerja mental secara 

subjektif berdasarkan persepsif subjektif responden. NASA-TLX dibagi menjadi 6 

dimensi yaitu Mental Demand, Physical Demand, Temporal Demand, Efffort, Own 

Performance, dan Frustration (Hart, 1998). Dimensi – dimensi tersebut dapat 

dibuat perbandingan berpasangan untuk mentukan dimensi yang paling 

berpengaruh secara signifikan. Setelah didapatkan hasil perbandingan berpasangan, 

akan didapatkan nilai bobot untuk menentukan rata – rata weight workload  

(WWL). 

Hasil studi tentang musculoskeletal disorder pada industri sudah dilakukan 

yang menunjukan bahwa otot yang sering dikeluhkan pekerja adalah bagian otot 

leher, lengan, bahu,jari, punggung, dan pinggang (Tarwaka dkk., 2004). Kegiatan 

yang monoton dalam waktu yang lama tidak hanya menimbulkan beban kerja, 

tetapi juga psotur kerja yang salah akan menimbulkan musculoskeletal disorder. 
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Hasil studi mengenai postur tubuh disaat bekerja dengan menggunakan 

beberapa metode yaitu, RULA (Rapid Upper Limb Assesment), REBA (Rapid 

Entery Body Assesment), OWAS (Ovako Working Postures Analysis), dan QEC 

(Quick Exposure Check). Penelitian ini menggunakan metode RULA (Rapid Upper 

Limb Assesment) untuk menganalisis postur tubuh yang digunakan untuk 

menginvestigasi gangguan tubuh pada bagian atas.  

Metode RULA (Rapid Upper Limb Assesment) adalah metode yang digunakan 

untuk mengetahui gangguan atau masalah yang dialami pada anggota tubuh bagian 

atas. Metode RULA (Rapid Upper Limb Assesment) meliputi lengan atas (upper 

arm), lengan bawah (lower arm), pergelangan tangan (wrist), dan pergelangan 

putaran tangan (wrist twist), sedangkan untuk postur tubuh B meliputi leher (neck), 

batang tubuh (trunk), dan kaki (leg). Pengukuran RULA (Rapid Upper Limb 

Assesment) dibantu dengan software  CATIA yang merupakan software  desain 

untuk membantu menganalisis postur tubuh. 

Berdasarkan aspek ergonomi perlu diterapkan di tempat kerja karena untuk 

mengidentifikasi apakah aspek tersebut sudah ada dan telah diterapkan di UKM, 

khususnya di dalam UKM Roti Berkah Sari. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

penulis ingin mengidentifikasi sejauh mana sistem kerja pada UKM Roti Berkah 

Sari apabila ditinjau dari beban kerja dan postur kerja saat melakukan aktivitas 

kerja. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi beban kerja fisik dan mental yang dialami karyawan 

produksi roti di UKM Roti Berkah Sari Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah? 

2. Bagaimana postur tubuh karyawan saat melakukan aktivitas kerja di UKM Roti 

Berkah Sari Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah? 
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1.3  Batasan Masalah 

Penentuan bataasan masalah untuk menyelesaikan masalah agar tidak 

menyimpang dan menghindari kemungkinan pembahasan yang meluas agar sesuai 

dengan tujuan semula. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian dilakukan pada karyawan produksi roti di UKM Roti Berkah Sari 

Girimarto, Wonogiri. 

2. Pengukuran beban kerja fisik dengan mengukur denyut nadi sebelum bekerja 

dan selama bekerja menggunakan pulsemeter. 

3. Pengukuran beban kerja mental dengan metode NASA-TLX (National 

Aeronautics and Space Administration – Task Load Index). 

4. Pengukuran postur tubuh dengan metode RULA (Rapid Upper Limb 

Assesment). 

5. Pengukuran RULA (Rapid Upper Limb Assesment) dengan menggunakan 

software CATIA V5R20. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan penelitian, tujuan yang ingin dicapai adalah: 

1. Mengidentifikasi beban kerja fisik dan mental pada pekerja saat melakukan 

aktivitas pembuatan roti. 

2. Mengidentifikasi postur tubuh pekerja saat melakukan aktivitas kerja. 

3. Memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi resiko kerja jika terdapat 

postur kerja yang menimbulkan resiko tinggi. 

 

1.5  Manfaat Penelitian  

Berdasarkan penelitian, manfaat yang dapat diambil adalah untuk dapat 

mengetahui beban kerja fisik dan mental serta resiko postur kerja yang dirasakan 

oleh pekerja melalui proses identifikasi yang telah dilakukan, sehingga dapat 

dilakukan evaluasi bagaimana upaya perbaikan yang akan dilakukan selanjutnya. 
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1.6  Sistematika penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menyusun sebuah rangkaian yang 

runtut. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini membahas menegenai latar belakang yang berisikan uraian 

mengapa penelitian ini perlu dilakukan, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat, berserta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas mengenai dasar teori yang digunakan dalam 

pengolahan dan penyusunan laporan tugas akhir. Teori yang digunakan 

berhubungan dengan beban kerja fisik dan mental serta postur kerja. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang tahapan yang akan dilakukan selama penelitian 

dalam memecahkan masalah hingga ditemukan solusi yang sesuai dengan 

tujuan penelitian. Metodologi penelitian dimulai dengan penjelasan 

mengenai objek penelitian. Pada bab ini juga berisikan kerangka 

pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian beserta kerangka 

pemecah masalah untuk metode yang digunakan. 

BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA 

Bab ini membahas tentang data – data yang dibutuhkan dari objek 

penelitian serta pengolahan data dari hasil penelitian yang kemudia 

disajikan dalam bentuk hasil analisa data dari objek penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini membahas tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil 

penelitian serta disesuaikan dengan tujuan penelitian, beserta saran yang 

dapat diberikan untuk penelitian yang dapat dilakukan selanjutnya. 

 


