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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Griya Bebek dan Ayam Nelongso merupakan sebuah usaha yang 

berada dibidang kuliner. Griya Bebek dan Ayam Nelongso berdiri pada 

tahun 2014. Griya bebek dan ayam nelongso yang berpusat di Jalan Candi 

Panggung Barat memiliki 5 outlet di Malang yang letaknya terdapat 

didaerah Ruko Sukarno Hatta Indah 4A, jalan Sukarno Hatta 3B Malang, 

jalan Bendungan Sutami 3A Malang, jalan Raya Mulyo Agung 2A Dau 

Malang, jalan Bendungan Sigura gura Barat Malang dan 2 outlet berada di 

kota Surabaya. Orderan terfavorit yang telah disajikan di Griya Bebek dan 

Ayam nelongso ini adalah ayam keprok dengan orderan perhari bisa 

mencapai 2400 orderan. 

Griya Bebek dan Ayam Nelongso memiliki jumlah pekerja sebanyak 

30 orang dengan pembagian 3 shift kerja. Pekerja yang bertugas dibagian 

kasir berjumlah 3 orang, masing - masing bertugas 8 jam sehari disetiap 

shift kerjanya. Mereka bertugas malakukan pencatatan atas semua 

transaksi pembayaran, melakukan pengecekan atas jumlah pemesanan 

pada saat penerimaan barang. Sarana kerja yang tidak sesuai pada kasir 

Griya Bebek dan Ayam Nelongso terutama pada kursi kasir yang terlalu 

pendek tidak sesuai dengan tinggi meja, tidak disertai sandaran dan 

penyanggah kaki. Kondisi seperti ini mengakibatkan pekerja kasir 

melakukan aktivitas kerja dengan posisi mendongak, bahu melengkung 

kedepan, dan perut menonjol kedepan. Dilihat dari segi ergonomi posisi 

bekerja seperti itu tidak sesuai karena dapat mengakibatkan cepat lelah dan 

penegangan otot ( strain ) (Kristanto 2010). Berdasarkan pengamatan awal 

di lapangan, ditemui adanya keluhan cepat mengalami kelehan dan nyeri 

pada punggung bawah. Jika diteruskan maka akan terjadi low back pain 

dan cidera pada bagian otot ( musculoskeletal ) Fathoni, dkk (2009). 
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 Berdasarakan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prasetyo 

dkk (2011) maka akan dilkukan pengambilan data – data yang 

berhubungan dengan pokok permsalahan untuk kemudian dianalisis dan 

diambil kesimpulannya guna sebagai bahan dasar perancangan fasilitas 

pendukung. Adapun metode yang digunkan dalam mengumpulkan yaitu 

dengan cara wawacara dan pengamatan langsung. Data yang dibutuhkan 

antara lain adalah data keluhan pekerja, data tinggi dan berat badan 

pekerja. Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukan uji 

keseragaman data, uji kecukupan data, dan perhitungan persentil guna 

mendapatkan ukuran antropometri pekerja kasir Griya Bebek dan Ayam 

Nelongso. Tahap selanjutnya adalah tahap analisis perancangan produk 

fasilitas pendukung yang berupa kursi kasir. Adapun analisis yang 

dibutuhkan untuk perancangan adalah analisis beban kerja, analisis ukuran 

antropometri pekerja, serta analisis data persentil. Hasil rancangan fasilitas 

pendukung yang berupa kursi kasir ini diharapakan mampu mengurangi 

resiko cidera bagi para pekerja kasir Griya Bebek dan Ayama Nelongso.  

1.2 Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan berfokus pada 

“Perlunya dibuat rancangan kursi kasir yang ergonomis bagi pekerja Griya 

Bebek dan Ayam Nelongso ?” 

1.2 Tujuan Penelitian 

Semua kegiatan tentunya mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai, 

demikian juga penelitian ini. Adapun tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini adalah untuk memperoleh rancangan kursi kasir Griya Bebek 

dan Ayam Nelongso dengan menggunakan pengolahan data antropometri. 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapakn diperoleh dari peneltian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Sebagai masukan bagi pihak pengelola untuk mengetahui pentingnya 

kenyamanan saat melakukan aktivitas kerja. 
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2. Memberikan usulan desain kursi yang ergonomi untuk tenaga kerja 

kasir Griya Bebek dan Ayam Nelongso 

1.4 Batasan Penelitian 

Untuk menghindari adanya perluasan permasalahan, maka penulis 

membatasi permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu; 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada pekerja Griya Bebek dan 

Ayam Nelongso yang terletak di Sigura-gura Barat. 

2. Penelitian hanya dilakukan pada pekerja kasir 

 

 

 


