
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Balakang  

Pembangunan di sektor industri akhir-akhir ini terus meningkat, baik 

industri besar, sedang maupun kecil. Pembangunan di sektor industri ditujukan 

untuk memperluas lapangan kerja, kesempatan berusaha dan untuk meningkatkan 

mutu serta perlindungan bagi tenaga kerja. Perlindungan tenaga kerja ditujukan 

kepada perbaikan upah, syarat kerja, serta jaminan sosial lainnya dalam rangka 

perbaikan kesejahteraan tenaga kerja. 

Ergonomi, “merupakan satu upaya dalam bentuk ilmu, teknologi, dan seni 

untuk menyerasikan peralatan, mesin pekerjaan, sistem, organisasi dan lingkungan 

dengan kemampuan, kebolehan dan batasan manusia sehingga tercapai suatu 

kondisi dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, efisien dan produktif, melalui 

pemanfaatan tubuh manusia secara maksimal dan optimal”. Agar tercapai kondisi 

seperti itu, seharusnya peralatan dan lingkungan dikondisikan sesuai dengan 

kemampuan dan keterbatasan manusia, bukan sebaliknya manusia disesuaikan 

dengan alat. Untuk keperluan perancangan alat dan lingkungan diperlukan nilai 

standar ergonomis yang dibuat disesuaikan dengan kemampuan dan batasan 

manusia. 

Kondisi kerja yang tidak ergonomis mengakibatkan postur tubuh menjadi 

kurang optimal, tidak efisien, kualitas rendah, dan seseorang dapat mengalami 

gangguan kesehatan seperti pusing (motion), nyeri pinggang (low back pain), 

gangguan otot rangka (skeletal muscel), dan penurunan daya dengar yang tidak 

bisa dihindari. Walau tenaga kerja tersebut belum sampai sakit parah (celaka) dan 

masih dapat masuk kerja, suatu pertimbangan yang tepat, cerdas dan dapat 

mencapai kesuksesan seharusnya mempertimbangkan kaidah ergonomis, agar 

terjadi keserasian yang baik antara kemampuan dan batasan manusia dengan 

mesin dan lingkungannya. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di usaha kerupuk Agus merupakan 

perusahaan kecil yang masih menggunakan tenaga manusia untuk melakukan 

aktivitas produksi. Seluruh aktivitas proses produksi perusahaan dilakukan dengan 

menggunakan tenaga manusia. Hal tersebut dikhawatirkan akan terdapat keadaan 
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dimana terjadi postur kerja yang salah. Dari postur kerja yang salah yang 

dilakukan secara terus menerus, tentunya akan sangat membahayakan bagi 

keselamatan pekerja. Adapun data produksi kerupuk Agus empat bulan terakhir 

dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Data Produksi Kerupuk 

N0 Bulan / Tahun Jumlah (Bungkus) 

1 Januari / 2018 24. 000 

2 Desember / 2017 23. 000 

3 November / 2017 20. 000 

4 Oktober / 2017 21. 000 
(Sumber: Usaha kerupuk Agus) 

 Proses penjemuran kerupuk merupakan suatu aktivitas rutin yang 

dikerjakan oleh pekerja, pekerja menjemur kerupuk di atas tikar plastik dan 

loyang yang terbuat dari jaring kawat yang di beri bingkai balok kayu yang di 

letakkan langsung di atas tanah seperti pada gambar 1.1.  

 
Gambar 1.1 Fasilitas Penjemuran Kerupuk 

(Sumber: Usaha kerupuk Agus) 

Dalam satu hari produksi pekerja menghabiskan waktu dua jam tiga puluh 

menit mulai dari proses penjemuran kerupuk hingga pengangkatan kerupuk yang 

sudah kering dan di pindahkan ke tempat penggorengan kerupuk. Fasilitas 

penjemuran kerupuk yang di letakkan langsung di atas tanah ini mengharuskan 

pekerja jongkok seperti pada gambar 1.2. 
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Gambar 1.2  Posisi Pekerja jongkok Pada Saat Proses Penjemuran Kerupuk 

(Sumber: Usaha kerupuk Agus) 

Pada saat posisi jongkok seperti pada gambar 1.2 posisi lengan atas dan 

lengan bawah yang terangkat pada posisi ini mengakibat lengan cepat lemah dan 

pegal-pegal, posisi tulang punggung yang membungkuk, posisi kaki yang terlipat 

mengakibatkan terjadi penekukan lutut yang sangat tajam mengakibatkan pekerja 

mengeluh mengalami nyeri dan pegal-pegal pada tulang punggung, pergelangan 

tangan, lutut, betis, pergelangan kaki, tungkai kaki, sedangkan pada telapak kaki 

sering kesemutan. Berdasar hasil analisis postur kerja awal menggunakan Metode 

Rapid Entire Body Assessment (REBA), Skor REBA yang diperoleh sebesar 9. 

Skor ini digolongkan ke dalam action level tinggi dan perlu tindakan perbaikan 

segera. 
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Adapun keluhan rasa sakit yang dirasakan oleh tiga orang tenaga kerja 

dengan  persentase 100%  dapat dilihat dari Tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2 Persentase keluhan sesudah bekerja menurut hasil pembagian kuesioner 

Nordic Body Map   

NO 

  

  

                   

 

JENIS KELUHAN 

  

  

TINGKAT KELUHAN 

Tidak Sakit 

 

Sakit 

 

Jml % Jml % 

0 Sakit kaku di leher bagian atas 0 0 3 100 

1 Sakit kaku dibagian leher Bagian bawah 0 0 3 100 

2 Sakit dibahu kiri 1 33,3 2 66,6 

3 Sakit dibahu kanan 1 33,3 2 66,6 

4 Sakit lengan atas kiri 0 0 3 100 

5 Sakit dipunggung 0 0 3 100 

6 Sakit lengan atas kanan 0 0 3 100 

7 Sakit pada pinggang 0 0 3 100 

8 Sakit pada bokong 3 100 0 0 

9 Sakit pada pantat 3 100 0 0 

10 Sakit pada siku kiri 3 100 0 0 

11 Sakit pada siku kanan 2 66,6 1 33,3 

12 Sakit lengan bawah kiri 0 0 3 100 

13 Sakit lengan bawah kanan 0 0 3 100 

14 Sakit pada pergelangan tangan kiri 0 0 3 100 

15 Sakit pada pergelangan tangan kanan 0 0 3 100 

16 Sakit pada tangan kiri 1 33,3 2 66,6 

17 Sakit pada tangan kanan 1 33,3 2 66,6 

18 Sakit pada paha kiri 2 66,6 1 33,3 

19 Sakit pada paha kanan 3 100 0 0 

20 Sakit pada lutut kiri 0 0 3 100 

21 Sakit pada lutut kanan 0 0 3 100 

22 Sakit pada betis kiri 3 100 0 0 

23 Sakit pada betis kanan 1 33,3 2 66,6 

24 Sakit pada pergelangan kaki kiri 1 33,3 2 66,6 

25 Sakit pada pergelangan kaki kanan 0 0 3 100 

26 Sakit pada kaki kiri 1 33,3 2 66,6 

27 Sakit pada kaki kanan 1 33,3 2 66,6 

(Sumber: Usaha kerupuk Agus) 

  Berdasarkan Gambar dan data dari kuesioner Nordic Body Map yang 

menunjukan pekerja merasakan kesakitan pada saat melakukan aktifitas 
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penjemuran kerupuk, oleh karena itu perlu adanya perbaikan pada aktifitas 

penjemuran kerupuk.  

Perbaikan fasilitas kerja untuk memperbaiki postur kerja sudah seharusnya 

di lakukan hal ini di perlukan untuk mengurangi resiko cedera terhadap pekerja. 

Yaitu dengan perancangan fasilitas kerja yang fokus kepada pekerja sebagai 

penggunanya. Rancangan alat bantu yang ergonomis akan dapat meningkatkan 

efisiensi, efektifitas dan produktivitas kerja, serta dapat menciptakan sistem serta 

lingkungan kerja yang cocok, aman, nyaman dan sehat sehingga dapat tercapai 

konsep ENASE (efektif, nyaman, aman, sehat, dan efisien). Untuk menyelesaikan 

masalah di atas diperlukan metode yang bisa menyelesaikan masalah. 

Metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) merupakan metode yang 

dikembangkan dalam bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk 

menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan 

kaki seorang operator.  Antropometri merupakan bidang ilmu yang berhubungan 

dengan dimensi tubuh manusia. Data dimensi manusia ini sangat berguna dalam 

perancangan produk dengan tujuan mencari keserasian produk dengan manusia 

yang memakainya. Pemakaian data antropometri mengusahakan semua alat 

disesuaikan dengan kemampuan manusia, bukan manusia disesuaikan dengan alat. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, pokok permasalahan yang 

akan dibahas dalam penelitian ini adalah ”Bagaimana menganalisis dan membuat 

usulan rancangan fasilitas kerja yang memenuhi standar ergonomis untuk 

memperbaiki postur kerja pada stasiun penjemuran kerupuk” 

 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan membuat usulan 

rancangan fasilitas kerja yang memenuhi standar ergonomis menggunakan 

analisis REBA dan pendekatan Antropometri serta untuk meningkatkan 

efektivitas kerja dari pekerja. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun mafaat dari penelitian ini adalah 

1. Diharapkan tenaga kerja dapat memahami sikap atau postur kerja yang 

ergonomi sehingga dapat mengurangi keluhan-keluhan dan resiko cedera 

terhadap tenaga kerja. 

2.  Diharapkan bagi pengusaha dapat memperhatikan postur kerja pekerja 

dan alat bantu penunjang pekerjaan sehingga dapat mengurangi keluhan-

keluhan dan meningkatkan efisiensi serta meningkatkan keselamatan 

tenaga kerja. 

 

1.5  Batasan Masalah 

Untuk menghindari permasalahan yang lebih luas dan agar tujuan 

pembahasan semakin terarah maka dilakukan pembatasan masalah sebagai 

berikut: 

1.  Variabel pengamatan yaitu pada data yang akan digunakan pada analisis 

perhitungan untuk Rapid Entire Body Assessment (REBA) yaitu adalah 

penilaian postur kerja pada sikap leher, punggung, lengan, pergelangan 

tangan dan kaki. 

2.  Perancangan fasilitas kerja dilakukan pada aktivitas penjemuran kerupuk 

yang memiliki postur kerja yang berbahaya menurut analisis Rapid Entire 

Body Assessment (REBA) dan perancangan menggunakan data 

anthropometri. 

3.  Tidak membahas tentang biaya. 

4.  Mengabaikan kondisi lingkungan kerja, seperti: tingkat pencahayaan, 

tingkat suhu, maupun tingkat kebisingan. 
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1.6  Posisi Penelitian  

1.3 Tabel Posisi Penelitian 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penelitian ini, maka dalam 

penyusunan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, posisi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini menerangkan teori-teori yang mendukung proses perancangan 

fasilitas kerja yang ergonomis untuk memperbaiki postus kerja.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab metodologi penelitian menjelaskan mengenai langkah-langkah 

yang digunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dalam 

pelaksanaan laporan penelitian  

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab pengumpulan dan pengolahan data ini berisikan tentang objek 

penelitian, pengumpulan data-data relevan yang akan diolah dan 

pengolahan data dari data-data yang telah di dapat dari objek 

penelitian. 

BAB V  ANALISA  

 Bab ini berisikan tentang analisa dari hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya.  

BAB VI  PENUTUP 

 Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil analisa dan saran yang 

ditujukan pada tempat penelitian yang bersangkutan serta menjawab 

tujuan diadakannya penelitian ini. 

 

 

 


