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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang menciptakan atau mengolah 

barang setengah jadi ataupun barang jadi yang mempunyai nilai tambah bagi 

produk itu sendiri (Afiyah dkk, 2015). Terdapat berbagai usaha mengenai dunia 

keindustrian, salah satunya adalah Home industry. Home industry adalah suatu 

usaha pembuatan suatu produk atau perusahaan kecil yang ruang lingkup 

kerjanya dalam skala rumah tangga. Kriteria Home industry  diantaranya proses 

produksi dilakukan di sekitar rumah pemilik usaha, teknologi yang digunakan 

masih manual dan sederhana dan lokasi usaha berada di pedesaan (Afiyah dkk, 

2015). Pada umumnya, home industry  dilakukan oleh suatu keluarga yang 

memiliki modal yang kecil yang ingin melakukan kegiatan usaha. Ada banyak  

home industry diantaranya dibidang pembuatan kerajinan, daur ulang limbah, 

pembuatan peralatan rumah tangga dan pembuatan makanan. Sekarang ini, home 

industry banyak dibidang pembuatan makanan, dikarenakan untuk makanan 

merupakan kebutuhan utama bagi konsumen yang diperlukan dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Kebutuhan konsumen yang setiap harinya harus terpenuhi. Membuat home 

industry dibidang pembuatan makanan, berlomba-lomba untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen tersebut. Sehingga industri tersebut harus selalu beroperasi 

atau berproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Karena harus 

berproduksi secara terus-menerus, maka pekerjapun diharapkan dapat selalu 

bekerja dan mengesampingkan kendala-kendala yang ada di dalam home industry 

pembuatan makanan tersebut. Masih banyak kendala yang harus dihadapi pekerja 

diantaranya, waktu bekerja yang lama, pemesinan yang masih manual dan juga 

harus berkutat dengan postur kerja yang tidak dibenarkan. Maka, pekerja 
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kemungkinan akan mengalami suatu risiko kecelakan kerja dan bahkan akan 

mengalami risiko cidera.      

Seperti halnya di sentra industri pembuatan mie soun di desa Daleman, 

Tulung, Klaten. Proses pembuatannya melalui 4 stasiun kerja diantaranya, yang 

pertama stasiun penggilingan, dengan proses menggiling batang pohon aren 

untuk diambil serbuk bagian dalamnya dan merupakan bahan utama pembuatan 

mie soun. Kedua, stasiun pengendapan, pada proses ini serbuk hasil gilingan 

diperas untuk diambil sari arennya. Kemudian sari aren diendapkan di dalam 

sebuah bak penampungan. Ketiga, stasiun pemasakan, yang memasak hasil 

endapan sari aren yang telah diendapkan sebelumnya. Keempat, stasiun 

percetakan, pada proses ini sari aren yang telah dimasak dicetak dengan 

menggunakan mesin cetak, yang sudah didesain untuk mencetak bahan menjadi 

mie soun basah. Terakhir yaitu aktivitas penjemuran mie soun yang baru dicetak 

atau masih dalam keadaan basah untuk dikeringkan, sehingga menjadi mie soun. 

Semua proses tersebut masih dilakukan dengan menggunakan peralatan yang 

masih sederhana dan manual, serta masih terdapat operator-operator yang bekerja 

dalam posisi bekerja yang kurang ergonomis. Jika dilakukan secara terus 

menerus bukan tidak mungkin pekerja akan mengalami gangguan rasa nyeri pada 

otot dan bahkan akan mengalami risiko cidera. Salah satu yang sering dialami 

oleh pekerja dengan melakukan pekerjaan tersebut adalah keluhan pada otot 

skeletal (musculoskeletal disorders), musculoskeletal disorders adalah gangguan 

yang terjadi pada otot rangka (skeletal) (Pangaribuan, 2010).  

Berdasarkan hasil pengamatan, pekerjaan yang dilakukan pada pembuatan 

mie soun di desa Daleman, Tulung, Klaten. Kebanyakan menggunakan tubuh 

bagian atas, sifat pekerjaan yang berulang dan gerakan yang dilakukan harus 

cepat, terutama pada stasiun kerja pada bagian percetakan. Serta hasil dari 

kuesioner Nordic Body Map (NBM), kebanyakan pekerja mengeluh pada tubuh 

bagian atas seperti bahu, leher, punggung, lengan dan pergelangan tangan. Maka 

peneliti  melakukan analisis postur kerja kepada pekerja dengan menggunakan 
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metode Manual Task Risk Assessment (ManTRA). ManTRA mempertimbangkan 

tujuh faktor dalam menilai risiko sebuah tugas yaitu total waktu bertugas (yakni 

dalam sehari), durasi kerja (yakni lamanya bertugas tanpa diselingi istirahat), dan 

faktor-faktor tugas seperti waktu siklus, gaya, kecepatan, kecanggungan dan 

getaran (Jumeno, 2017). 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dituliskan mengenai 

identifikasi postur kerja pekerja pada sentra industri pembuatan mie soun di desa 

Daleman, Tulung, Klaten. Maka, dirumuskan permasalahan mengenai, 

Bagaimana kondisi postur kerja pekerja dengan menggunakan metode Nordic 

Body Map (NBM)  dan bagaimana solusi yang tepat untuk mengatasi risiko 

Muskuloskeletal postur kerja menggunakan metode (ManTRA). 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui kondisi postur kerja dan keluhan yang dialami pekerja pada home 

industry pembuatan mie soun di Desa Daleman, Tulung, Klaten. 

2. Menganalisis risiko muskuloskeletal postur kerja yang biasanya dilakukan 

oleh pekerja. 

3. Mengevaluasi dan memberikan solusi postur kerja yang aman untuk 

meminimalisir risiko  muskuloskeletal. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pekerja, tentang risiko 

penerapan postur kerja yang biasanya dilakukan dan memberikan solusi 

yang tepat kepada pekerja, untuk meminimalkan resiko muskuloskeletal 

didalam melakukan aktivitas pekerjaannya. 



4 
 

 
 

2. Diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai postur kerja yang 

sebaiknya diterapkan, agar aktivitas pekerjaan aman untuk dilakukan dan 

dapat meningkatkan produkstivitas pekerja. 

3. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada pemilik home industry 

tentang kebijakan yang sebaiknya diterapkan.   

4. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan 

kepada peniliti mengenai mengevaluasi pekerja saat bekerja dengan 

mempertimbangkan postur kerja yang telah diamati.  

1.5   Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika 

penulisan adalah sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah 

penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan dari tugas akhir ini. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisikan teori-teori yang mendukung untuk 

permasalahan yang akan diteliti, diantaranya pengertian 

permasalahan postur kerja, hubungannya dengan ilmu 

Ergonomi dan pengertian metode yang digunakan untuk 

menganalisis permasalahan yaitu metode NBM dan ManTRA.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Pada bab ini menjelaskan tentang alur penelitian yang nantinya 

digunakan di dalam penelitian ini, objek penelitian yang akan 

dilakukan penelitian, teknik pengumpulan data, pengolahan dan 

analisis data dengan metode Manual Task Risk Assessment 

(ManTRA).  
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BAB IV PENGUMPULAN, PENGOLAHAN DAN ANALISIS 

Pada bab ini berisikan tentang data-data postur kerja pekerja di 

sentra industri pembuatan mie soun di desa Daleman, Tulung, 

Klaten, pengolahan data dengan menggunakan metode Manual 

Task Risk Assessment (ManTRA), analisis hasil perhitungan 

serta evaluasi dan usulan perbaikan postur kerja para pekerja. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

 Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan 

memberikan saran-saran yang diperoleh dari hasil penelitian. 


