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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. Wiranas adalah suatu perusahaan yang bergerak pada bidang jasa 

Laundry dan setrika, perusahaan yg berdiri sudah 20 tahun lebih ini sangat 

mempunyai nama baik di masyarakat maupun di usaha perhotelan di kota 

Malang. Sehingga tidak dipungkiri apabila usaha PT. Wiranas ini sangat laris 

dan juga berdampak pada pekerjaan yang sangat banyak di PT. Wiranas. 

Semakin banyak pelanggan maka semakin banyak pula pekerjaan yang harus 

pekerja kerjakan sebaik mungkin dan secepat mungkin. Dikarenakan 

pekerjaan ini di pacu dari ketepatan waktu dan kebersihan dan kerapihan.  

Namun dengan adanya kasus diatas pula juga terdapat masalah yang 

banyak ditemui, ada salah satu line yang penting pada jasa Laundry ini, yaitu 

pada line setrika. Dari hasil wawancara kepada seluruh karyawan yang 

berjumlah 8 orang pada PT Wiranas line jasa setrika yang mengeluh tentang 

Representan Strain Injury atau keluhan cedera pada otot disebabkan 

melakukan pekerjaan pada posisi yang tidak ergonomis secara berulang-ulang 

dengan kurun waktu bertahun-tahun, seperti pegal, kesemutan, sakit dll. 

Dengan didapatkannya data dengan pegal dileher sebanyak 8 orang, bahu 

pegal sebanyak 5 orang dan 3 orang mengeluhkan sakit, lengan kesemutan 5 

orang dan pegal 3 orang, punggung sebanyak 8 orang, pinggang sebanyak 

8orang, pantat kesesemutan sebanyak 1orang dan 7 orang pegal, siku 

sebanyak 8 orang merasa pegal, tangan sebanyak 2 orang mengeluhkan 
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kesemutan dan 6 orang mengeluhkan pegal. Paha sebanyak 8 orang 

mengeluhkan pegal, lutut sebanyak 8 orang mengeluhkan pegal, kaki betis 

sebanyak 6 orang pegal dan 2 orang sakit, pergelangan tangan sebanyak 

3orang mengeluhkan kesemutan dan 5 orang mengeluhkan pegal.  Mengingat 

pekerjaan pada bagian ini yang sangat berat karena dibutuhkan waktu lama 

dengan posisi yang sama melakukan pekerjaan tersebut maka kenyamanan 

pada meja setrika, tempat duduk dan kelengkapan lain yang mendukung 

kegiatan ini sangat dibutuhkan. Karena juga akan mempengaruhi 

produktifitas karyawan dalam bekerja dalam kurun waktu yang cukup lama. 

Perusahaan PT. Wiranas yang menjadi obyek dalam penelitian ini 

merupakan perusahaan dimana sangat menjunjung kepuasaan konsumen 

terutama pada kebersihan Laundry, kerapihan, kelicinan, wangi, dan wangi. 

Dengan kerapihan dan kelicinan yang menjadi salah satu tolak ukur 

pelayanan dan kepuasan konsumen, maka dengan ini perlu ditinjau kembali 

keergonomisan perangkat penunjang kerja pada line setrika. Agar konsumen 

puas dan karyawan pun bekerja dengan nyaman dan tidak ada lagi keluhan 

sakit dikarenakan tempat dan perangkatnya kurang ergonomis atau nyaman 

dipakai. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirumuskan permasalahan ini adalah 

“Bagaimana menciptakan desain pada meja setrika, kursi setrika, 

keranjang baju pada bagian jasa setrika sehingga para karyawan dapat 

bekerja dengan nyaman” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memperoleh rancangan fasilitas kerja di bagian setrika yang sesuai 

dengan antropometri. 

2. Menganalisa kenyamanan hasil rancangan antara fasilitas kerja yang lama 

dengan yang baru 

1.4 Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada line setrika di PT Wiranas 

2. Penelitian ini hanya bersifat usulan, tidak termasuk dengan 

pengaplikasian. 

Sedangkan asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Perusahaan beroperasi pada kondisi normal, tidak ada perubahan dalam 

jumlah produksi yang dapat mengubah sistem operasi perusahaan. 

Tidak ada perubahan kebijakan mendasar terkait dengan kinerja perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


