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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, peran manusia di

lantai produksi masih sangat diperlukan. Meskipun saat ini telah banyak

dijumpai industri di Indonesia yang dalam kegiatan produksinya

menggunakan mesin, namun pada kenyataannya tidak sedikit industri yang

masih menggunakan tenaga manusia terutama pada kegiatan Manual

Material Handling (MMH). Aktivitas pemindahan secara manual (Manual

Material Handling) yang tidak ergonomis dapat menyebabkan terjadinya

kecelakaan industri (industrial accident). Kecelakaan tersebut dapat disebut

sebagai “Over exertion-lifting and carrying” yaitu kerusakan jaringan tubuh

yang diakibatkan oleh beban angkat yang berlebihan (Nurmianto, 1996).

Pada pekerjaan manual yang tidak tepat dapat menimbulkan faktor

resiko terjadinya gangguan pada sistem otot dan tulang (Musculoskeletal).

Menurut Grandjean yang dikutip oleh Tarwaka dkk, (2004) keluhan

Musculoskeletal Disorders (MSDs) merupakan keluhan pada bagian otot

skeletal yang dirasakan seseorang mulai dari keluhan ringan sampai sangat

sakit. Jika otot menerima beban statis secara berulang dalam jangka waktu

yang lama akan menyebabkan keluhan pada sendi, ligamen, dan tendon.

Keluhan ini yang biasa disebut sebagai Musculoskeletal Disorders (MSDs)

atau cedera sistem muskuloskeletal. Telah banyak dilakukan penelitian

tentang MSDs di berbagai industri. Hasil penelitian tersebut menunjukkan

bahwa bagian otot rangka (skeletal) yang sering mengalami keluhan yaitu

otot leher, lengan, bahu, tangan, jari, punggung, pinggang, dan otot-otot

bagian bawah (Tarwaka dkk, 2004).

Kampoeng Batik Laweyan merupakan sentra industri batik terbesar

yang berada di kota Solo, Jawa Tengah. Salah satu UKM yang berada di

Kampung Batik Laweyan yaitu UKM Supiarso. Adapun jenis batik yang
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diproduksi pada UKM ini yaitu jenis batik cap. Pada proses pembuatan batik

cap terdapat beberapa aktivitas kerja yang dilakukan oleh pengrajin batik

mulai dari pemotongan kain, pengecapan, pewarnaan, pencucian,

penglorotan, dan penjemuran. Hampir keseluruhan aktivitas tersebut

dilakukan secara manual. Aktivitas tersebut dilakukan dengan posisi duduk

dan berdiri dalam jangka waktu yang lama. Sikap duduk yang tidak benar

berpotensi menimbulkan sakit pada bagian punggung. Sedangkan posisi

berdiri yang terlalu lama dapat menimbulkan kelelahan dan ketegangan otot

sehingga dapat menyebabkan gangguan pada sistem muskuloskeletal.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu dilakukan penilaian

terhadap resiko ergonomi pada proses pembuatan batik cap. Untuk

menganalisis tingkat resiko ergonomi pada aktivitas kerja pengrajin batik

menggunakan metode Job Strain Index (JSI) dan metode Loading on the

Upper Body Assessment (LUBA). Terdapat enam variabel kerja yang akan di

nilai menggunakan JSI meliputi intensitas usaha, durasi usaha, usaha per

menit, postur tangan/pergelangan tangan, kecepatan kerja, dan durasi kerja

per hari. Sedangkan metode LUBA digunakan untuk mengevaluasi bagian

ekstremitas atas tubuh yang meliputi pergelangan tangan, siku, bahu, leher,

dan punggung. Hasil penilaian resiko ergonomi dari kedua metode tersebut

dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan pada

permasalahan yang ada.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka diperoleh

rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana gambaran tingkat resiko ergonomi berdasarkan metode Job

Strain Index (JSI) dan Loading on the Upper Body Assessment (LUBA)

pada pengrajin batik cap di UKM Supiarso?

b. Bagaimana rekomendasi perbaikan dari hasil pengukuran tingkat resiko

ergonomi pada pekerja batik di UKM Supiarso?
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1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Pengamatan dilakukan di UKM Supiarso yang berada di Kampoeng Batik

Laweyan.

b. Aktivitas yang diteliti yaitu keseluruhan aktivitas kerja pada proses

pembuatan batik cap yang terdiri dari 6 stasiun kerja.

c. Terdapat enam variabel kerja yang akan dinilai dengan metode JSI yaitu

intensitas usaha, durasi usaha, usaha per menit, postur tangan dan

pergelangan tangan, kecepatan kerja, dan durasi kerja per hari.

d. Penilaian tingkat resiko ergonomi menggunakan metode Job Strain Index

(JSI) dan Loading on the Upper Body Assessment (LUBA).

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Mengetahui gambaran tingkat resiko ergonomi berdasarkan metode Job

Strain Index (JSI) dan Loading on the Upper Body Assessment (LUBA)

pada pengrajin batik di UKM Supiarso.

b. Memberikan rekomendasi perbaikan dari hasil pengukuran tingkat resiko

ergonomi pada pengrajin batik di UKM Supiarso .

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian yang dilakukan yaitu:

a. Dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran akan

pentingnya bekerja dengan postur tubuh yang aman dan ergonomis

sehingga resiko cidera dapat dihindari.

b. Memberikan masukan kepada pihak pengelola untuk melakukan perbaikan

aktivitas kerja.

c. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai resiko kerja

menggunakan metode Job Strain Index (JSI) dan Loading on the Upper

Body Assessment (LUBA).
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1.6 Sistematika Penulisan

BAB I 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

yang diperlukan untuk memecahkan masalah dan merumuskan

suatu masalah. Pada landasan teori ini berisi tentang definisi

ergonomi, tujuan ergonomi, pengertian Musculoskeletal Disorders

(MSDs), faktor keluhan gangguan MSDs, penilaian beban kerja

fisik, Job Strain Index, Loading on the Upper Body Assessment

(LUBA) dan tinjauan pustaka.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

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

pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, serta tahap-tahap

pemecahan masalah.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan hasil pengolahan data

berdasarkan metode yang ditentukan, analisis hasil pengolahan data

serta 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.


