
ABSTRAK 

Home mdulll}' ·•t l.'' adalah sebuah mdu~tn rumah tangga yang bergerak 
dibidang pembuatan dodo!. Home mduMry yang berdiri pada tahun 1999 ini bersifat job 
order. dan seluruh pro8e>, produksinya 1118S1h ber~ifat manual. 

Melalm pene!ihan Tugas akhir mi. pcuulis berusaha mcnganalisis bagian-bagian 
yang be!urn memcnuhi syarat ,11ka dttinjau dari ~egi ergonomi Langkah awal yang: 
dilakukan adalah dengan melakukan pengamatan secara \angsung dan wawancara dengan 
p1hak home mduswy dan para pekcrja, penyebaran kuesioner kondist hngkungan ketja 
dan /mdy map untuk mengetahui tingkat rasa salut yang dialami pekerja. dan kemudian 
dJlakukan pengwnpulan data antropometn pekerja untuk perancangan fasihtas kerja. Dari 
pengamatan awal dan wawancara diperoleh bahwa masalah tirnbul dan adanya metode 
dan fasihtas kerp yang kurang ergonornis pada bagian pernbuatan santan dan bagian 
rnasak. Pada bagian pembuatan santan, pekerja hams bekerja dengan posisi jongkok dan 
rncmbung.kuk karena keterbatasan alat pemeras santan yang lama dan pada bagian rnasak, 
pada saat mengaduk adonan dodo\ pekerja hams duduk herjam-jam di atas kursi yang 
tanpa bantalan dan sandaran punggung Hal ini mcnycbabkan pekerja menjadi cepat Ielah 
dan pada akhimya berpengaruh pada output yang dihasilkannya. 

Selam itu, dari segi waktu ju1<3 kurang cfisicn. 13erdasarkan hasil pengamatan 
pada bagian pembuatan santan, prosesnya harus melcwati banyak langkah karena 
keterbatasan alai yang ada sehingga waktu prose;nya rnenJadi lama. Data lain yang 
dikwnpulkan adalah data denyut nadi dan waktu standar. Analisis dilakukan dengan 
membandingkan hasil pengamatan an tara kond1~1 awal dengan kondi>i setelah perbaikan. 

Setelah d!lakukan perbaikan mctode dan fasilitas kerja di bagian pernbuatan 
santan, terjadi penurunan keluhan subyektif nngkat T<WI ;ak1t pada tubuh pckerja yrutu 
dan 22 anggota tubuh yang saki! sekali, 26 anggota rubuh yang sakit dan 12 anggota 
tubuh yang agak ;alnt rnenjadi 18 mg.gota tubuh yang saki! dan 25 anggota tubuh yang 
agak sakit. Dan UJl waktu sikJus terlihat adanya penghematan waktu sebesar 69,65% atau 
50 1.087 J det:tk-'4 kelapa 

Setelah d1lakukan perbaikan rnetode dan fasihtas kerja di bagian rnasak, terjadJ 
penurunru1 keluban subyektif tingkat rasa sakit pads mbub pekerja yaitu dari 19 anggota 
tubuh yang sakit sekah, 27 anggota tubuh yang sak!t, dan \6 anggota tubuh yang agak 
sakll menJadJ 26 anggota tubuh yang sakit dan 27 anggota tubuh yang agak saki!. 

Dan gratlk konsumsi energ1 pekcrja, terlihat adanya k=derungan bahwa 
konsumst energi sesudah pcrbaikan itu lcbih rcndah daripada sebelum perbrukan yrutu 
<;ebesar I l ,075% WJtuk operator 1 dan 17.94% w1tuk operator 2. 

Diharapkan dan pcrbrukan fasthtas dan mctodc kcrja akan mcnc,ptakan kond1si 
kerja yang aman dan nyaman schmgga peketja dapat bekerja dengan ophrnal. 


