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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak hasil bumi atau bisa 

dikatakan sebagai negara agraris, maka dari itu pastilah banyak penduduk 

Indonesia yang memiliki mata pencaharian sebagai petani. Hasil bumi yang 

dapat ditanam oleh petani Antara lain jagung, cengkih, padi, kunyit, dan masih 

banyak lagi, sehingga menjadikan Negara Indonesia termasuk Negara agraris 

yang memiliki kondisi alam yang baik dan Indonesia juga memiliki iklim tropis 

yang mana terletak pada 95° BT – 141° BT dan 6° LU – 11° LS, letak 

astronomis  tersebut Indonesia menjadi Negara yang memiliki iklim topis yang 

mana sinar matahari dapat digunakan untuk membantu menanam sepanjang 

tahun. 

Kabupaten Wonogiri merupakan salah satu kabupaten yang terletak di 

Provinsi Jawa Tengah bagian selatan yang mayoritas penduduknya bermata 

pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam (Data Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri). Salah satu tanaman yang ditanam dilahan 

para petani adalah padi yang mana padi tersebut akan diolah menjadi beras lalu 

beras diolah menjadi nasi, nasi merupakan makanan pokok bagi mayoritas 

penduduk Indonesia.  

Pada dasarnya manusia dan alat bantu adalah satu kesatuan yang tidak 

dapat di pisahkan karena dalam setiap kegiatan sehari – hari manusia pasti akan 

membutuhkan alat bantu, sehingga banyak orang yang merancang atau 

menciptakan alat bantu untuk mempermudah kegiatan sehari – harinya, alat 

bantu yang dibuat dapat  memperbarui alat bantu yang sudah ada atau bahkan 

menciptakan alat bantu yang belum ada.  

Ergonomi adalah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan 

informasi – informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia 

untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja 

pada sistem itu dengan baik (Elly Sabrina, 2009). 
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Beberapa contoh perancangan stasiun kerja yang sudah dilakukan 

diantaranya yaitu perancangan stasiun kerja operator pada lini packing PT X 

Surabaya (Sukma, 2018), perancangan sistem kerja pada proses pengemasan 

emping melinjo dengan pendekatan ergonomi (Rohim, 2016), perancangan 

kursi ergonomis untuk memperbaiki posisi kerja pada proses packaging jenang 

kudus (Sokhibi, 2017). 

Pada penelitian ini peneliti memiliki gagasan untuk melakukan perbaikan 

pada stasiun kerja pengemasan hasil bumi dengan membuat alat bantu dalam 

proses pemidahan hasil bumi ke karung, salah satu pendekatan yang digunakan 

dalam merancang stasiun kerja yaitu metode ergonomi. 

Berdasarkan metode ergonomi peneliti akan melakukan pengukuran 

sikap kerja operator pada saat proses pemindahan hasil bumi ke karung, dan 

peneliti akan merancang alat bantu untuk mempermudah dalam proses 

pemindahan hasil bumi ke karung. Gagasan dalam melakukan perbaikan stasiun 

kerja pengemasan hasil bumi dan  perancangan alat bantu untuk memindahkan 

hasil bumi yang terdapat pada UD Setyo Nugroho ini dikarenakan peneliti 

sangat ingin meneliti dan memperbaiki masalah yang ada pada UKM tersebut, 

agar dapat meningkatkan keuntungan dan mengurangi tingkat kelelahan 

karyawan.  

Karyawan yang bekerja di UD Setyo Nugroho tersebut merasa 

mengalami kesulitan dan kelelahan pada saat memindahkan hasil bumi ke 

karung, dan cara pemindahan hasil bumi ke karung kurang maksimal karena 

pada saat proses pemindahan terdapat hasil bumi yang tercecer keluar karung, 

sedangkan setiap hari UKM tersebut melakukan proses pemindahan hasil bumi 

kekarung  apabila hal tersebut terjadi dalam jangka waktu yang panjang 

keuntungan UKM menjadi tidak maksimal.  Desain alat yang dirancang 

nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan dari UD Setyo Nugroho, yang 

mana alat tersebut akan digunakan untuk membantu pemindahan hasil bumi ke 

karung dalam kegiatan jual beli sehari – harinya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah posisi pemindahan hasil bumi ke karung sudah sesuai dengan aspek 

ergonomi? 

2. Bagaimana aspek kemudahan dalam proses pemindahan hasil bumi ke 

karung? 

3. Bagaimana menghasilkan alat bantu untuk meringankan pekerjaan operator 

pada saat memindah hasil bumi ke karung?    

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam perancangan stasiun kerja  dan pembuatan alat bantu ini adalah. 

1. Untuk merancang ulang stasiun kerja pengemasan hasil buni. 

2. Untuk membuat proses pemindahan hasil bumi ke karung menjadi lebih 

mudah. 

3. Untuk menghasilkan alat bantu dengan memperhitungkan aspek ergonomi 

dan antropometri. 

1.4 Batasan Masalah 

Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah yaitu: 

1. Penelitian ini hanya bisa dilakukan apabila hasil bumi yang dipindah dalam 

jumlah yang banyak. 

2. Perancangan ulang stasiun kerja ini hanya difokuskan pada bagian 

pengemasan hasil bumi. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut: 

1. Hasil perancangan alat bantu ini dapat membantu UD Setyo Nugroho untuk 

memindahkan hasil bumi ke dalam karung dengan mudah. 

2. Alat bantu dapat meningkatkan kinerja karyawan pada UKM tersebut. 

3. Meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi operator pengemasan 

dengan aspek ergonomi.  

 

 

 



4 
 

 
 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya 

penelitian ini, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori – teori yang menjadi dasar dalam 

dilakukannya penelitian. Pada bab ini juga menjelaskan tentang 

metode Ergonomi  dan antropometri yang digunakan dalam 

perancangan ulang stasiun kerja pengemasan dan pembuatan alat 

bantu pemindah hasil bumi kekarung. Teori – teori dan referensi 

didapat dari buku, jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan 

internet. 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang pengolahan data dengan 

menggunakan metode Ergonomi dan Antropometri dan 

perancangan desain produk menggunakan software solidwork  

kemudian dari data tersebut dilakukan analisa dan didapatkan hasil 

penelitian. 

BAB IV      HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi tentang hasil dari penelitian yang sudah 

dilakukan dan penjelasan dari perancangan ulang stasiun kerja 

pengemasan serta pembuatan alat bantu.  

BAB V   PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran, yang mana pada 

poin kesimpulan menjelaskan tentang hasil dari penelitian dan pada 

poin saran berisi tentang tindak lanjut dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan untuk penelitian selanjutnya

 


