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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Aktivitas manual material handling atau pemindahan barang dengan 

menggunakan tenaga manusia merupakan salah satu beban fisik yang 

diterima oleh karyawan. Beberapa aktivitas sering kali membuat karyawan 

mengalami kecelakaan kerja seperti halnya cedera pada otot dan lain 

sebagainya. Cedera pada otot ini merupakan salah satu risiko dari postur 

karyawan yang salah atau beban material yang diangkat maupun dibawa 

terlalu berat.  

Kadang kala, karyawan tidak menyadari bahwa postur kerja yang 

sering dilakukannya bisa menyebabkan cedera yang serius. Cedera yang 

disebabkan dari postur kerja dapat menyebabkan kerugian bagi karyawan 

maupun perusahaan. Kerugian yang dapat diperoleh karyawan yaitu penyakit 

tulang, otot, bahkan saraf seperti keseleo atau saraf terjepit. Sedangkan, 

kereguin bagi perusahaan yaitu menurunnya tingkat produktivitas perusahaan 

dengan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pengobatan 

karyawan, ketidakhadiran karyawan juga akan menurukan kualitas kerja. 

Hal tersebut juga masuk kedalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja 

(K3) dalam upaya kesejahteraan karyawan perusahaan wajib memerhatikan 

kondisi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).  Dalam mencapai Kesehatan 
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dan Keselamatan Kerja (K3) kajian ergonomi juga mememiliki peranan yang 

penting terutama pada aspek biomekanika. Permasalahan pada manual 

material handling salah satunya yaitu postur kerja yang salah atau tidak 

wajar. Postur kerja yang dilakukan secara terus-menerus serta dalam durasi 

yang panjang serta beban material yang melebihi batas kekuatan angkut 

karyawan akan berakibat fatal apabila tidak diberikan perhatian yang serius. 

Risiko postur kerja tidak hanya dapat diukur dalam pendekatan 

biomekanika saja tetapi juga dapat diukur dengan pendekatan fisiologi. 

Dalam pendekatan fisiologi data yang dibutuhkan yaitu denyut jantung 

karyawan pada sebelum bekerja dan sesudah bekerja. Data tersebut setelah 

diolah akan menghasilkan jumlah konsumsi energi yang diperlukan saat 

bekerja oleh karyawan. 

Pada penelitian ini peneliti akan mengambil studi kasus pada proses 

pembuatan tahu di daerah Klaten. Dari pengamatan secara langsung pada 

proses pembuatan tahu terdapat beberapa postur kerja yang dinilai berisiko 

dikarenakan pekerjaan yang dilakukan secara berulang. Stasiun kerja yang 

terdapat pada proses pembuatan tahu yaitu stasiun penggilingan kedelai, 

stasiun kerja pencetakan, dan stasiun kerja pewarnaan. Dari ketiga stasiun 

kerja ini memiliki postur yang berbeda-beda.  

Dari perbedaan tersebut maka perlu diadakannya penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui risiko dari postur kerja itu sendiri maupun perbaikan apa 

yang dapat dilakukan untuk mengurai risiko. Untuk mengetahui nilai risiko 

yang didapatkan oleh pekerja peneliti menggunakan metode Quick Exposure 
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Checklist (QEC) yang merupakan pendekatan secara biomekanika serta 

dengan pendekatan fisiologi yakni dengan denyut jantung. Sedangkan, untuk 

mengetahui keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pekerja peneliti 

menggunakan kuesioner Nordic Body Map (NBM).  

Sebelum penelitian ini dilakukan terdapat referensi penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan yaitu oleh Ahmad Ilman, Yuniar, dan Yanty 

Helianty dengan merancang perbaikan sistem kerja dengan metode Quick 

Exposure Checklist (QEC) di sebuah bengkel sepatu x di Cibaduyut. Pada 

penelitian ini diusulkan perbaikan postur dengan memberikan meja dan kursi. 

Penelitian selanjutnya yaitu tugas akhir Dinar Prasetyawan dengan judul 

Analisis resiko beban kerja berdasarkan biomekanika dan fisiologi studi 

kasus pada gudang bulog di Kartasura.  

Adapun hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi atau 

menambah referensi untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai acuan 

perbaikan postur kerja atau layout pada proses pembuatan tahu. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang 

dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana risiko dari postur kerja karyawan pada proses pembuatan tahu 

? 

2. Perbaikan apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi postur kerja yang 

dinilai tidak aman ? 

3. Keluhan-keluhan apa yang dialami oleh karyawan dalam bekerja ? 
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1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini pada permasalahan pembahasan agar tidak meluas dan 

fokus pada titik masalah, maka diperlukan adanya batasan masalah pada 

penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a. Objek penelitian dilakukan di Tahu APU Klaten pada karyawan pada 

stasiun kerja penggilingan kedelai, stasiun kerja pencetakan, dan stasiun 

kerja pewarnaan. 

b. Ruang lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis risiko dari postur 

kerja karyawan dalam stasiun kerja penggilingan kedelai, stasiun kerja 

pencetakan, dan stasiun kerja pewarnaan dengan pendekatan fisiologi dan 

biomekanika, dan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan setelah 

menganalisis. 

1.4 Tujuan Penelitian 

      Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

a. Mengetahui risiko postur kerja pada karyawan dalam aktivitas proses 

pembuatan tahu. 

b. Mengetahui konsumsi energi dari karyawan berdasarkan denyut jantung. 

c. Memberikan rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan apabila postur 

kerja berisiko di Tahu APU Klaten. 

d. Mengetahui keluhan-keluhan penyakit yang dialami karyawan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya yaitu 

sebagai berikut : 

a. Bagi Tahu APU Klaten 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam 

mengidentifikasi permasalahan di Tahu APU Klaten dan sebagai 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan demi berlangsungnya usaha 

yang dijalankan.  

b. Bagi Karyawan 

Manfaat bagi karyawan yaitu memberikan pengetahuan mengenai postur 

kerja yang tidak berisiko serta dapat diaplikasikan dalam bekerja. 

c. Bagi pembaca dan peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembaca atau masukan yang 

akan melakukan penelitian serupa mengenai postur kerja. 

1.6 Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian ini berisi mengenai gambaran uraian yang akan 

dibahas pada masing-masing bab dalam penelitian dengan topik yang 

berbeda-beda. Berikut adalah sistematika dari penelitian ini diantaranya 

adalah: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika dari penelitian ini.  
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      BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan landasan-landasan teori yang 

digunakan atau  pedoman dalam pengerjaan terkait 

penelitian ini.  

     BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan objek penelitian, prosedur 

penelitian dan kerangka pemecahan masalah. 

     BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dijelaskan analisis data serta 

pembahasannay. Data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara, penyebaran kuesioner dan dokumentasi pada 

saat pekerja bekerja dan saat pengukuran denyut jantung. 

     BAB V  : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan yang dapat 

diambil dari penelitian ini dan saran-saran yang dapat 

diberikan oleh oleh peneliti untuk Tahu APU Klaten dan 

karyawan. 

 


