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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan Yuasa Food merupakan perusahaan manufaktur usaha

menengah yang bergerak di produksi pengolahan makanan dan minuman antara

lain keripik jamur, carica in syrup atau manisan buah carica, dll. CV Yuasa

Food terletak di Jl. Dieng KM. 3,5 Krasak, Mojotengah, Kabupaten Wonosobo.

CV Yuasa Food dalam satu hari memproduksi manisan buah carica sebanyak

300 kg - 800 kg. Proses produksi manisan buah carica tersebut dimulai dengan

melakukan sortasi bahan baku, selanjutnya proses pengupasan pada buah,

proses perendaman buah setelah proses pengupasan, proses pemotongan buah,

proses perendaman selama 2-3 menit, proses pembuatan sirup, proses pengisian

buah dan sirup dalam kemasan, proses penutupan kemasan manisan buah

carica, proses pasteurisasi, dan terakhir proses finishing. Seluruh proses

pembuatan manisan buah carica ini masih dilakukan secara manual.

Pekerjaan yang dilakukan secara manual dengan postur kerja yang tidak

baik dan melakukan gerakan yang sama secara berulang kali dapat

menimbulkan keluhan musculosketal seperti pegal, nyeri otot maupun tulang.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyakit otot rangka atau Musculoskeletal

Dissorders (MSDs). Musculoskeletal Dissorders (MSDs) merupakan suatu

gejala yang terjadi pada jaringan otot, ligamen, tendon, sistem saraf dan

struktur tulang (Tarwaka 2004). MSDs ini berpengaruh pada pekerjaan karena

menyebabkan sakit, nyeri, kesemutan, mati rasa, bengkak, kekakuan, dan rasa

terbakar pada bagian otot (Intani 2014). Menurut OSHA, MSDs adalah cedera

atau ganguan pada jaringan lunak lunak (otot, sendi, dan tulang rawan) dan

sistem saraf dimana cedera tersebut dapat mempengaruhi jaringan termasuk

pada saraf, dan sarung tendon (Laraswati, 2009 dalam Intani, 2014). Cedera
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yang diterima oleh karyawan tidak hanya merugikan bagi karyawan itu sendiri,

namun juga bagi perusahaan karena berpengaruh pada tingkat produktifitas

perusahaan dan ketidakhadiran karyawan yang dapat berimbas pada kualitas

kerja yang menurun dan tingkat kenyamanan operator dalam bekerja (Widyarti

2016).

Penyebab terjadinya cedera pada karyawan tidak hanya dilihat dari segi

fisik namun juga dari segi mental karyawan. Kondisi mental karyawan juga

dapat berpengaruh bagi pekerjaan yang dilakukan, dengan kondisi mental yang

buruk akan menyebabkan penurunan performasi kerja (Fahmi dkk, 2014).

Gangguan mental pada karyawan dapat berupa emosi meningkat, stress, irama

biologis yang bergeser, dan lain-lain.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian yang

bertujuan untuk mengetahui keluhan yang dirasakan oleh pekerja, resiko yang

dihadapi dari postur kerja itu sendiri dan beban kerja mental yang dihadapi oleh

pekerja. Untuk mengetahui nilai resiko pada pekerjaan tersebut maka peneliti

menggunakan metode Quick Exposure Checklist (QEC). Quick Exposure

Checklist (QEC) merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui

tingkat resiko kerja yang berhubungan dengan gangguan otot selama

melakukan pekerjaan pada stasiun kerja. Metode ini menilai resiko yang terjadi

pada bagian bahu, lengan, belakang punggung, leher, dan pergelangan tangan.

Kelebihan pada metode ini adalah dapat mempertimbangkan kondisi yang

dialami oleh pekerja dari dua sudut pandang yaitu dari sudut operator dan sudut

pengamat (Ilman dan Helianty, 2013). Hal tersebut dapat memperkecil bias

penilaian secara subjektif dari pengamat itu sendiri. Untuk mengetahui keluhan-

keluhan apa saja yang dirasakan oleh karyawan selama bekerja dapat diketahui

dengan kuesioner Nordic Body Map.

Untuk mengetahui nilai beban kerja mental pada pekerja dengan

menggunakan metode National Aeronautics and Space Administration – Task

Load Index (NASA-TLX). NASA-TLX merupakan suatu metode rating
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multidimensional yang dapat mengukur secara keseluruhan beban kerja mental

berdasarkan dari bobot rata-rata 6 subskala yaitu mental demand, physical

demands, temporal demands, performance, effort dan frustation. Metode ini

memiliki tingkat sensitivitas yang baik karena pengukurannya ditinjau dari 6

subskala dan menyeluruh (Diniaty dan Muliyadi, 2016).

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai metode Quick

Exposure Checklist (QEC) dan Musculoskeletal Dissorders (MSDs). Intani,

(2014) melakukan penelitian mengenai analisis musculosketal disorders

(MSDs) untuk mengurangi keluhan fisik pada operator tenun ikat Troso. Hasil

dari penelitian ini memberikan rekomendasi pada fasilitas kerja proses

pembuatan tenun Troso yang sesuai dengan hasil identifikasi MSDs dan metode

QEC. Perbaikan yang dilakukan yaitu pada aktivitas kerja pemetaan dengan

melakukan penambahan meja dan kursi sesuai antropometri. Aktivitas kerja

penenunan dengan melakukan perbaikan pada alat penenun sesuai dengan

antropometri. Aktivitas kerja pembongkaran dengan memperbaiki meja yang

digunakan pada stasiun kerja pembongkaran agar terciptanya stasiun kerja yang

nyaman. Pada aktivitas kerja perwarnaan memberikan rekomendasi dengan

menambahkan meja dan kursi sesuai antropometri.

Diniaty dan Muliyadi (2016) melakukan penelitian mengenai analisis

beban kerja fisik dan mental karyawan pada lantai produksi di PT Pesona Laut

Kuning. PT Pesona Laut kuning merupakan salah satu perusahaan yang

bergerak dibidang vulkanisir ban. Berdasarkan hasil dari analisis CVL

karyawan yang menerima beban kerja fisik yang perlu perbaikan berjumlah 3

orang dari 15 orang karyawan. Sedangkan dari hasil analisis NASA-TLX

diperoleh 3 karyawan dengan kategori beban kerja sangat tinggi, 6 karyawan

dengan kategori tinggi, 5 karyawan dengan kategori sedang, dan 1 karyawann

dengan kategori tinggi. Peneliti memberikan rekomendasi perbaikan berupa

penambahan karyawan, penambahan jam kerja, dan memberikan pelatihan pada

karyawan.
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Berdasarkan dari penelitian sebelumnya maka dapat dijadikan sumber

informasi dalam melakukan penelitian ini mengenai Analisis Resiko Postur

Kerja Fisik dan Beban Kerja Mental Dengan Menggunakan Metode Quick

Exposure Checklist (QEC) dan National Aeronautics and Space Administration

– Task Load Index (NASA-TLX) agar terciptanya fasilitas kerja yang nyaman

pada proses pembuatan manisan carica di CV Yuasa Food.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka perumusan

masalah yang terkait dengan CV Yuasa Food dapat dirumuskan pada penelitian

tugas akhir adalah:

1. Bagaimana postur kerja pada proses pembuatan manisan carica dengan

menggunakan metode QEC?

2. Keluhan apa saja yang dialami oleh karyawan selama bekerja berdasarakan

NBM (Nordic Body Map)?

3. Bagaimana beban kerja mental pada karyawan produksi manisan buah

carica dengan menggunakan metode NASA-TLX?

4. Perbaikan apa yang dilakukan untuk mengurangi keluhan – keluhan fisik

dan mental pada karyawan selama bekerja?

1.3 Batasan Masalah

Pada pembahasan masalah agar peneliti lebih fokus dalam melakukan

penelitian, maka batasan – batasan masalah pada penelitian tugas akhir sebagai

berikut:

1. Objek penelitian di lakukan di CV Yuasa Food yang berlokasi di Jl. Dieng

Km 3,5 Sibundereran, Krasak, Wonosobo 56231.

2. Peneliti membahas mengenai analisis resiko postur kerja dan beban kerja

mental pada karyawan di produksi manisan buah carica pada CV Yuasa

Food dan memberikan rekomendasi perbaikan stasiun kerja.
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3. Responden pada penelitian untuk memenuhi data yang dibutuhkan adalah

23 orang karyawan pada stasiun kerja produksi manisan buah carica.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi resiko postur tubuh kerja karyawan pada proses

pembuatan manisan buah carica pada CV Yuasa Food.

2. Mengidentifikasi keluhan yang dirasakan oleh karyawan selama aktivitas

proses pembuatan manisan carica.

3. Mengidentifikasi beban kerja mental pada karyawan produksi manisan

buah carica.

4. Memberikan rekomendasi perbaikan pada stasiun kerja produksi manisan

buah carica agar terciptanya fasilitas kerja yang nyaman bagi karyawan

CV Yuasa Food.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat pada pihak yang

terkait yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan pada postur kerja dan

beban kerja mental karyawan di stasiun kerja produksi manisan buah

carica.

2. Bagi peneliti sebagai proses pembelajaran dan pengembangan atas teori-

teori yang telah didapatkan selama perkuliahan dan dapat menyelesaikan

permasalahan mengenai Ergonomi.

3. Bagi pembaca sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.
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1.6 Sistematika Penulisan

Penyususan laporan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika penulisan

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini membahas mengenai latar belakang permasalahan,

perumusan masalah, tujuan dari penelitian, batasan masalah, manfaat

dari penelitian, dan sistematika penulisan yang bertujuan agar dapat

memberikan gambaran bagaimana penelitian tugas akhir ini dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini berisikan tentang landasan teori yang berkaitan dan

berhunungan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu

Musculoskeletal Dissorders (MSDs), metode Quick Exposure Checklist

(QEC) dan Nordic Body Map. Quick Exposure Checklist (QEC),

National Aeronautics and Space Administration – Task Load Index

(NASA-TLX) sehingga tinjauan pustaka tersebut dapat digunakan

sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Pada bab III ini berisikan tentang lokasi penelitian, diagram alir

penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab VI ini berisikan tentang hasil dari pengamatan yang dilakukan

secara langsung di perusahaan, melakukan pengolahan data yang telah

didapatkan dari data pengamatan, dan hasil analisis yang dilakukan

berdasarkan pengolahan data tersebut.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab V ini berisikan mengenai uraian dari kesimpulan dan saran

yang didapatkan berdasarkan hasil dari pengolahan data dan

pembahasan serta memberikan rekomendasi bagi perusahaan.


