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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manusia dan fasilitas adalah faktor penting bagi perusahaan dalam menjaga 

dan meningkatkan kualitas produk. Peran manusia atau karyawan yang bertugas 

dalam perusahaan akan sangat mempengaruhi secara langsung terhadap baik dan 

buruknya kualitas dari produk, sedangkan fasilitas kerja merupakan alat atau 

sarana untuk membantu karyawan agar lebih mudah menyelesaikan pekerjaannya 

dan menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Fasilitas kerja yang baik dan 

ergonomis akan membuat karyawan merasa nyaman dalam bekerja dan 

memberikan semangat kerja untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh 

perusahaan. Keadaan tersebut  menunjukkan bahwa keadaan pekerja dan fasilitas 

yang digunakan adalah faktor penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan. 

Hal yang harus diperhatikan pada perusahaan adalah menjaga keselamatan kerja 

dari pekerjanya. Dalam pandangan islam jaminan keselamatan kerja mendapat 

perhatian penting. Jaminan tersebut salah satunya terkandung dalam hadist yang 

diriwayatkan Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW bersabda,  

  “Para pekerja adalah saudaramu yang dikuasakan Allah kepadamu. 

Maka, barang siapa mempunyai pekerja, hendaklah pekerja itu diberi makanan 

sebagaimana yang ia makan, diberi pakaian sebagaimana yang dipakai, dan 

jangan dipaksa melakukan sesuatu yang ia tidak mampu. Jika terpaksa, ia harus 

dibantu”(HR Imam Ahmad). 

 UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Litbang Plered merupakan dinas 

koperasi yang didirikan untuk meningkatkan UMKM khususnya untuk 

pengembangan gerabah. Maksud dari pembentukan UPTD Litbang gerabah yaitu 

untuk memfasilitasi para pengusaha/pengrajin gerabah dalam rangka 

meningkatkan mutu, desain, teknologi dan pemasaran, sehingga hasil produksi 

gerabah di sentra gerabah Plered mempunyai daya saing yang cukup tinggi. 

UPTD Litbang Plered menaungi 286 industri gerabah dengan jumlah pengrajin 

3000. Selain itu UPTD Litbang Plered memproduksi gerabah sendiri dengan 

jumlah pengrajin 187 orang yang terdiri dari 10 orang di bagian pengolahan bahan 

baku, 81 orang di bagian pembentukan, 22 orang di bagian dekorasi, 23 orang di 
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bagian pengeringan, 20 orang di bagian pembakaran dan 31 orang di bagian 

finishing. Pekerjaan dilakukan selama 5 hari dalam seminggu. Jam kerja yang 

diberlakukan adalah 8 jam dengan 1,5 jam istirahat. Selain itu diberlakukan jam 

lembur apabila di target produksi belum tercapai. Produk yang dihasilkan yaitu 

celengan hewan, asbak, vas bunga, tempat buah, standar lampu dan produk sesuai 

dengan pesanan. 

Pembuatan gerabah di UPTD Litbang Plered dilakukan melalui beberapa 

tahap produksi. Tahap pertama adalah pengolahan bahan baku yang berfungsi 

untuk memilih dan mempersiapkan bahan baku. Tahap kedua adalah proses 

pembentukan gerabah. Tahap ketiga adalah dekorasi membuat hiasan terhadap 

gerabah. Tahap keempat adalah pengeringan awal dan dilanjutkan ke tahap 

berikutnya yaitu pembakaran gerabah. Tahap akhir adalah pengecatan dan 

pengemasan gerabah yang sudah jadi. Alat yang digunakan pada pembuatan 

gerabah yaitu meja putar/pelarik (untuk pembentukan gerabah dan dekorasi), kursi 

(untuk bagian pembentukan dan dekorasi), tungku pembakaran (untuk bagian 

pembakaran) dan alat-alat lain pembantu proses dekorasi.  

Berdasarkan data UPTD Litbang Plered terdapat banyak kondisi kesehatan 

pengrajin yang menurun pada saat proses produksi, seperti nyeri otot, sesak nafas 

dan pegal-pegal dan nyeri otot pada pinggang, pergelangan tangan dan pegal-

pegal. Data keluhan tersebut ditunjukan pada Gambar 1.1. Data keluhan di UPTD 

Litbang Plered menunjukan bahwa 108 pengrajin mengalami nyeri otot pada 

pinggang, pergelangan tangan dan pegal-pegal, 25 pengrajin sesak nafas dan 

pegal-pegal dan 5 pengrajin mengalami nyeri otot. Nyeri otot pada pinggang, 

pergelangan tangan dan pegal-pegal tersebut merupakan keluhan yang paling 

banyak dirasakan oleh pengrajin. Keluhan tersebut dirasakan oleh pengrajin pada 

saat proses pembentukan dan dekorasi gerabah yang mungkin disebabkan oleh 

fasilitas kerja yang kurang baik sehingga membuat posisi kerja yang salah. 
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Gambar 1. 1 Data Kesehatan UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Litbang Plered   

2013 

Sumber: UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Litbang Plered 

 

 Fasilitas kerja yang digunakan pada tahap pembentukan dan dekorasi adalah 

meja putar/pelarik dan kursi. Untuk spesifikasi alat meja putar/penarik diameter 

50 cm, tebal lingkaran 8 cm dan tinggi keseluruhan 20 cm. untuk spesifikasi kursi 

yaitu panjang 50 cm, lebar 20 cm dan tinggi 14 cm. Hal ini mengakibat posisi 

kerja membungkuk. Posisi kerja yang tidak nyaman akan menimbulkan rasa lelah 

(fatique) pada bagian pinggang pengrajin yang memicu timbulnya nyeri otot. 

Apabila dilakukan dalam waktu yang lama mengakibatkan penurunan kinerja 

pengrajin. Menurut Sumamur dalam penelitian Nasution dan Rodhiah (2008). 

“Fasilitas kerja yang kurang mendukung pelaksanaan kerja ikut menyebabkan 

kinerja yang kurang, seperti kurangnya alat kerja, ruang kerja yang pengap, 

ventilasi yang kurang serta prosedur yang tidak jelas”. Oleh karena itu dibutuhkan 

perbaikan fasilitas kerja tersebut. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan keluhan-keluhan yang terdapat di UPTD Litbang plered, 

maka dibutuhkan fasilitas kerja yang aman dan nyaman sehingga dapat 

meminimasi bahkan menghilangkan keluhan yang dirasakan oleh pengrajin. Oleh 
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karena itu perumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana rancangan 

fasilitas kerja pada tahap pembentukan dan dekorasi. Adapun pertanyaan untuk 

perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana proses pembuatan gerabah pada UPTD Litbang Plered?  

2. Keluhan apa saja yang dirasakan oleh pengrajin pada pembuatan gerabah 

di bagian pembentukan dan dekorasi? 

3. Bagaimana posisi kerja pada saat proses produksi gerabah di bagian 

pembentukan dan dekorasi? 

4. Bagaimana perancangan fasilitas kerja untuk meminimasi risiko kerja di 

bagian pembentukan dan dekorasi? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui cara pembuatan gerabah pada UPTD Litbang Plered.  

2. Identifikasi keluhan yang dirasakan pengrajin dalam pembuatan gerabah di 

bagian pembentukan dan dekorasi. 

3. Identifikasi posisi kerja pada saat proses produksi gerabah di bagian 

pembentukan dan dekorasi.  

4. Merancang fasilitas kerja untuk meminimasi risiko kerja di bagian 

pembentukan dan dekorasi. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Melihat luas dan kompleksnya masalah yang ada pada masing-masing 

bagian dan agar analisa yang dilakukan dapat lebih terarah dan obyektif maka 

perlu dibuat suatu pembatasan masalah, yaitu:  

1. Penelitian hanya dilakukan pada bagian pembentukan Gerabah UPTD 

Litbang Plered. 

2. Penelitian ini hanya memberikan usulan perancangan meja dan kursi. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam menyusun tugas akhir ini pembahasan masalah dilakukan dengan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, 

Tujuan Penelitian, Pembatasan Masalah dan Sistematika Penulisan. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat tentang teori-teori yang berhubungan dengan teori 

ergonomi antropometri dan perancangan produk. 

 BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menggambarkan metodologi penelitian, yang merupakan 

langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. 

 BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini memuat data-data yang dibutuhkan, yang meliputi data 

pegawai/pengrajin, data ukuran dimensi tubuh manusia untuk 

pembuatan meja dan kursi dan sejarah UPTD Litbang Plered 

berseta cara pengolahan data yang berkaitan dengan penelitian 

 BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan analisa pemecahan masalah yang diperoleh dari 

bab sebelumnya serta pembahasan yang ada. 

 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan tentang kesimpulan yang didapatkan dari bab 

sebelumnya serta terdapat saran yang diusulkan untuk UPTD 

Litbang Plered dan untuk penelitian lanjutan. 
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