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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang 

Industri Kecil Menengah (IKM) yang dipandang sebagai infrastruktur 

pembangunan ekonomi nasional, harus mampu bersaing dan mempertahankan 

kelangsungan usahanya. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah  

dengan meningkatkan produktivitas dan performa kerja. Pada IKM, tenaga 

kerja manusia banyak diandalkan sebagai salah satu aset yang memiliki 

peranan penting dalam melakukan proses produksi. Tentunya hal ini akan 

menuntut IKM untuk menerapkan prinsip-prinsip ergonomi agar selaras 

dengan aktivitas kerja yang dilakukan. Menurut (Manuaba, 1997) penerapan 

ergonomi dalam aktivitas suatu industri dipandang sebagai kegiatan investasi. 

Dengan adanya ergonomi, diharapkan dapat menciptakan sistem kerja yang 

ENASE (Efektif, Nyaman, Aman, Sehat, dan Efisien). 

Permasalahan ergonomi kerja di dunia industri sangat terkait dengan 

postur kerja yang tidak baik dan harus melakukan pekerjaan yang berulang-

ulang. Aktivitas yang dilakukan secara berulang akan menyebabkan kelelahan 

dan berpotensi menimbulkan gangguan muskuloskeletal (musculoskeletal 

disorders). Munculnya gangguan muskuloskeletal dapat berakibat pada 

konsentrasi kerja yang menurun, menimbulkan kelelahan dan akan 

menurunkan produktivitas pekerja karena tidak dapat bekerja dengan nyaman 

dan aman. Sebuah studi di Amerika Serikat melaporkan bahwa kecelakaan 

yang berkaitan dengan keluhan muskuloskeletal terjadi dengan persentase rata-

rata sebesar 40% dari semua penyebab kecelakaan kerja yang pernah terjadi. 

Kroemer (1992) menyatakan bahwa ada tiga variabel ergonomi yang 

menjadi penyebab terjadinya gangguan muskuloskeletal yaitu gaya, postur, dan 

repetisi. Pekerjaan dengan resiko tinggi adalah pekerjaan yang memerlukan 

repetisi dengan waktu kerja yang cukup lama, bekerja dengan postur kerja yang 

kurang ideal seperti membungkuk, kaki menekuk, serta gaya pergerakan 
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anggota tubuh pada posisi jangkauan yang maksimal. Menurut 

Grandjean (1997) sikap kerja yang statis dalam jangka waktu yang lama lebih 

cepat menimbulkan keluhan pada sistem muskuloskeletal yang meliputi otot 

leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung, pinggang dan otot bagian bawah.  

Industri Kecil Menengah (IKM) Rejo Art merupakan industri kreatif 

yang terletak di desa Kemiri, Mojosongo, Boyolali. Industri ini memproduksi 

mobil mainan yang terbuat dari kayu. Pemasaran produknya tidak hanya di 

Indonesia saja, namun sudah sampai ke beberapa negara di benua Eropa dan 

Amerika. Industri yang merancang produk berorientasi ekspor, tentunya harus 

diselaraskan dengan penerapan prinsip-prinsip ergonomi pada aktivitas yang 

dilakukan. Dalam kegiatan produksinya, terdapat berbagai macam aktivitas 

kerja diantaranya membuat pola, memotong pola, permesinan, perakitan dan 

finishing. Pekerjaan tersebut dilakukan dengan posisi duduk statis di kursi 

pendek yang disebut “dingklik”. Kursi jenis ini tidak memiliki sandaran 

punggung dan bantalan, sehingga posisi kerja cenderung membungkuk dengan 

posisi kaki yang menekuk, dan aktivitas ini dilakukan secara repetitif. Postur 

duduk statis berpotensi menyebabkan musculoskeletal disorders (MSDs) 

hingga 50% dengan resiko terbesar pada rentang usia 20-45 tahun (Hedge, 

2009). Hampir seluruh pekerja mengeluhkan bahwa mereka sering mengalami 

pegal-pegal di beberapa bagian tubuh akibat posisi kerja yang tidak nyaman, 

kelelahan, serta lamanya waktu kerja tanpa diimbangi dengan istirahat yang 

cukup.  

Berdasarkan penjabaran di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih 

lanjut tentang analisis ergonomi pekerja pada divisi finishing. Penelitian ini 

dilakukan dengan mengkombinasikan metode analisis ergonomi yaitu Posture 

Evaluation Index (PEI) yang merupakan penggabungan dari tiga buah metode: 

Low Back Analysis (LBA), Ovako Working Posture Analysis (OWAS), dan 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) yang berfungsi untuk menganalisis 

kelayakan postur kerja. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis dapat merumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis postur kerja pada pekerja divisi finishing berdasarkan 

Posture Evaluation Index? 

2. Bagaimana perancangan stasiun kerja yang ergonomis dalam bentuk 

simulasi virtual environment dengan software Jack? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat, maka penelitian 

ini perlu dibatasi agar tidak bias dan tetap fokus pada tujuan penelitian. 

Batasan-batasan masalah yang diberikan oleh penulis pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ergonomi sistem kerja hanya dilakukan pada divisi finishing, 

atas pertimbangan bahwa aktivitas kerja yang dilakukan di divisi finishing 

cenderung repetitif dan monoton sehingga dari postur kerja yang terbentuk 

beresiko tinggi menyebabkan kelelahan otot. 

2. Penelitian ini memfokuskan pada masalah postur dan analisis tempat kerja 

meliputi manusia (people), rangkaian kerja (task), dan stasiun kerja 

(workstation). 

3. Penelitian ini tidak membahas faktor environment seperti suhu, kebisingan, 

dan pencahayaan. 

4. Penelitian ini hanya sebatas usulan mengenai desain stasiun kerja untuk 

mengurangi resiko dan dapat memberikan kenyamanan bagi pekerja. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis postur kerja yang dialami pekerja divisi finishing dengan 

metode Posture Evaluation Index. 

2. Memberikan rekomendasi berupa perancangan stasiun kerja yang 

ergonomis dalam bentuk simulasi dengan menggunakan software Jack. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman dan penambahan pengetahuan dalam upaya 

penyelarasan antara ilmu yang didapat selama kuliah dengan keadaan yang 

nyata didalam masyarakat, serta sebagai bekal dalam menghadapi 

permasalahan di masa yang akan datang. 

2. Bagi Pekerja 

Penelitian ini diharapkan dapat meminimalkan cidera pada sistem 

musculoskeletal karena aktivitas kerja yang dilakukan secara berulang. 

3. Bagi Pemilik Usaha 

Sebagai bahan pertimbangan mengenai perbaikan postur kerja dan 

perancangan model stasiun kerja agar terhindar dari cidera musculoskeletal.  

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan 

laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

  Bab ini berisi tentang teori-teori yang menjadi dasar penelitian yaitu 

ergonomi, antropometri, virtual environment, software Jack, 

Posture Evaluation Index, Static Strength Predicition (SSP), Low 

Back Analysis (LBA), Ovako Working Posture Analysis (OWAS), 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA), sikap dan postur kerja 

duduk yang diperlukan untuk merumuskan dan memecahkan suatu 

masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi tentang objek yang diteliti, sumber data, metode 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan 

tahap-tahap pemecahan masalah. 
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BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

  Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan hasil pengolahan data 

berupa analisis ergonomi SSP, LBA, OWAS, dan RULA. Kemudian 

dihitung nilai PEI yang nantinya akan dibuat usulan perbaikan dari 

metode tersebut. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari 

hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang diberikan 

untuk perbaikan dari masalah yang dihadapi. 


