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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam sektor industri merupakan jenis 

usaha berskala kecil yang perlu untuk dilindungi agar terjalin persaingan yang 

sehat. UKM memiliki peran yang besar dalam perekonomian negara terutama 

dalam menumbuhkan perekonomian masyarakat. Kemandirian dalam UKM dapat 

berguna dalam mendorong potensi ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja 

melihat kondisi jumlah pengangguran yang semakin bertambah, mengurangi 

kemiskinan dan mendukung kesejahteraan masyarakat.  

Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki hasil produk yang bermacam-

macam jenisnya. UKM Tenun Goyor merupakan salah satu UKM yang bergerak 

di bidang tekstil. UKM Tenun Goyor ini berada di Desa Pojok Kecamatan 

Tawangsari, Sukoharjo. Kata Goyor dalam bahasa Jawa artinya lembek atau tidak 

kaku, sehingga kain ini bersifat lembut untuk dipakai.  

Kain tenun Goyor merupakan salah satu kekayaan budaya yang dibuat 

secara turun temurun menghasilkan mahakarya yang indah. Uniknya, kain tenun 

ini dibuat dengan menggunakan peralatan yang masih tradisional yaitu ATBM 

(Alat Tenun Bukan Mesin) yang tersusun dari batang-batangan kayu. Jenis kain 

tenun ini bersifat adaptif yang artinya ketika kain ini dipakai mampu 

menyesuaikan dengan kondisi musim, bersifat menghangatkan saat musim hujan 

dan menyejukkan saat musim kemarau. Kelebihan dari kain tenun goyor ini 

adalah nyaman dipakai dalam berbagai suasana dan motif yang selalu berbeda, 

karena dibuat dengan manual sehingga walaupun digambar dan ditenun oleh 

orang yang sama, namun hasil akhirnya selalu akan berbeda. Kain tenun Goyor ini 

dibentuk menjadi suatu produk yaitu sarung tenun Goyor yang dipasarkan di 

daerah lokal hingga mencapai daratan Afrika dan Timur Tengah. 

Proses tenun merupakan salah satu metode yang dipakai dalam pembuatan 

kain dengan menggunakan dua macam benang yaitu benang pakan (benang yang 

melintang) dan benang lusi (benang yang membujur). Kedua jenis benang ini akan
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dianyam menjadi satu dengan menggunakan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin). 

Pengerjaan kain tenun goyor ini melalui proses yang panjang dan memerlukan 

ketrampilan dari pembuatnya. Pembuatan tenun goyor ini terdiri dari 15 stasiun 

kerja yang terbagi dalam 78 aktivitas kerja. Tiap aktivitas dilakukan di rumah 

masing-masing penduduk masyarakat Tawangsari, Sukoharjo dengan jumlah 

produksi yang menyesuaikan dari pesanan yang ada. Keunggulan dari kain tenun 

ini yaitu jika bersentuhan dengan kulit, kain tenun memiliki tekstur yang halus 

sehingga nyaman dipakai dan kain tenun ini mempunyai kemampuan dapat 

mengatur kelembapan dengan baik, menjadikan seolah-olah kain dapat bernafas 

yang memberikan sensasi dingin di tubuh pemakai. Terjaminnya kualitas produk 

kain tenun dari Indonesia dan keunggulan yang dimiliki kain tenun, menjadikan 

kain tenun banyak diminati oleh masyarakat Indonesia hingga mancanegara dan 

timur tengah. Permintaan kain tenun yang semakin banyak menjadi tantangan 

bagi para pengrajin tenun goyor. Sehingga, UKM Tenun Goyor terus berusaha 

mencetak produk kain tenun yang terbaik dengan menjaga kualitas yang maksimal 

agar dapat mencapai perkembangan yang signifikan. 

Perkembangan globalisasi yang modern ini mendorong UKM Tenun 

Goyor untuk meningkatkan kesejahteraan UKM agar dapat bersaing dengan pasar 

global. Bentuk kesejahteraan UKM ini dapat dimulai dengan adanya perhatian 

dan penerapan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja. 

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah suatu sistem yang 

melindungi pekerja, UKM dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan 

kerja. Kecelakaan kerja merupakan suatu bahaya yang tidak diperkirakan 

sebelumnya, tidak terkontrol, dan tidak direncanakan sehingga mengganggu 

efektivitas kerja seseorang. Seorang pekerja perlu mendapatkan perlindungan dan 

kenyamanan dalam bekerja karena apabila terjadi banyak kecelakaan kerja, 

otomatis akan membuat aliran proses produksi menjadi tidak lancar ataupun 

terhenti, sehingga menimbulkan kerugian terhadap UKM. 

Berbagai bahaya ditemukan di UKM Tenun Goyor ini baik dari faktor 

keselamatan maupun kesehatan yang mengganggu kinerja dan perlu untuk 

diperhatikan. Dalam setiap proses tahapan pembuatan kain tenun terdapat situasi 
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dan kondisi yang berbeda-beda. Pembuatan kain tenun ini melibatkan pemakaian 

unsur-unsur kimia yang membahayakan tubuh terutama dalam proses pencelupan. 

Pemberian warna benang ini menggunakan pewarna buatan yaitu pewarna Naptol. 

Penggunaan air yang cukup banyak juga dapat memicu lingkungan menjadi basah 

akibat banyaknya air yang menggenang terutama pada bagian proses pencelupan. 

Pekerja mengeluhkan mata perih, dan pegal-pegal. Keluhan-keluhan ini menjadi 

penyebab terhambatnya proses pembuatan kain tenun, sehingga lama waktu 

pembuatan menjadi lebih panjang yang berpengaruh terhadap terlambatnya 

penyetoran kain. Pencapaian target UKM bergantung pada hasil kain tenun yang 

disetorkan oleh karyawan. Apabila setoran dari karyawan belum memenuhi 

kebutuhan pesanan, maka UKM akan meminta perpanjangan waktu dari 

pelanggan untuk menunggu hingga jumlah kebutuhan pesanan terpenuhi, karena 

dalam pembuatannya tidak terdapat tekanan seperti adanya target penentuan 

waktu harus sekian jumlah kain tenun yang disetorkan. Oleh karena itu, 

keselamatan dan kesehatan kerja perlu diperhatikan untuk kesejahteraan 

karyawan. 

Dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN, UKM Tenun Goyor 

harus dapat bersaing dan terus menerus melakukan perbaikan dari segala hal 

terutama keselamatan dan kesehatan kerja para karyawan UKM Tenun Goyor. 

Adanya kecelakaan ataupun bahaya pada proses pembuatan kain tenun 

memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan produk kain tenun tersebut. 

Perlu dilakukan pengendalian terhadap bahaya kecelakaan kerja sebagai upaya 

untuk melindungi karyawan agar sehat dan selamat dalam bekerja, sehingga 

proses produksi pembuatan kain tenun Goyor menjadi lancar, aman dan nyaman. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah 

yaitu bagaimana menganalisis risiko keselamatan dan kesehatan kerja untuk 

dilakukan perbaikan?  

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian perlu diberikan batasan masalah untuk mendapatkan kejelasan dan 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Batasan masalah yang menjadi fokus  



4 
 

 

dari penelitian ini adalah menggunakan Metode Failure Mode, Effect, And 

Criticality Analysis (FMECA) dan Metode Technique for Order of Preference by 

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian tugas akhir ini adalah mengetahui 

risiko-risiko keselamatan dan kesehatan kerja, melakukan pemeringkatan dari 

risiko terendah sampai risiko tertinggi dan membuat perbaikan untuk mengurangi 

risiko keselamatan dan kesehatan kerja pada proses pembuatan kain tenun di 

UKM Tenun Goyor. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah untuk 

mengurangi kecelakaan kerja sehingga karyawan UKM Tenun Goyor dapat 

bekerja dengan aman dan nyaman. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini berisi seluruh uraian pembahasan yang terbagi dalam 

masing-masing bab, di mana setiap bab mengulas tema tersendiri. Adapun 

sistematika penelitian tugas akhir ini yaitu sebagai berikut ini. 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini membahas masalah-masalah yang ada, merumuskan masalah yang 

menjadi latar belakang dari penelitian tugas akhir ini, tujuan yang diharapkan, 

manfaat yang ingin dicapai, batasan-batasan penelitian dan sistematika penulisan 

yang digunakan untuk menyusun penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini merupakan uraian teori dasar ataupun metode yang mendukung dalam 

penelitian penilaian risiko keselamatan dan kesehatan kerja ini secara jelas dan 

terperinci. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tahapan-tahapan dalam melaksanakan penelitian terkait semua hal 

yang dilakukan agar tujuan penelitian dapat dicapai, gambaran, serta urutan 

langkah kerja dalam pelaksanaan penelitian. 
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BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini terdapat analisa data dan uraian pembahasannya. Kumpulan data-data 

ini merupakan data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang berkaitan dengan temuan potensi risiko. 

BAB V KESIMPULAN DAN SASARAN 

Bab ini mengemukakan hasil yang dapat disimpulkan dan bentuk rekomendasi 

yang diharapkan dapat bermanfaat terutama bagi UKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


