
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini Indonesia sedang mengalami kemajuan ekonomi yang pesat. Hal 

ini ditandai dengan semakin berkembangnya industri kecil hingga besar yang 

dapat dilihat dari pembangunan gedung gedung bertingkat untuk menunjang 

perekonomian masyarakat. Perkembangan dari sektor industri diharapkan dapat 

menerapkan sistem ergonomi yang ada sehingga keluhan pekerja pada bagian 

tubuh menjadi berkurang. Salah satu penyakit akibat kerja yang dapat muncul 

sewaktu-waktu adalah musculoskeletal disorders (MSDs). Studi yang dilakukan 

pada 482 pekerja di 12 kabupaten/kota di Indonesia menyebutkan bahwa 

umumnya penyakit yang dijumpai di lapangan pekerjaan adalah MSDs yaitu 

sebesar 16% (Data Departemen Kesehatan Indonesia 2007 dikutip oleh Nur Ulfa 

2014). Hal ini seharusnya menjadi perhatian dan tanggung jawab perusahaan 

terkait keselamatan dan kesehatan pekerjanya karena akan berdampak panjang 

jika dibiarkan terus menerus. 

Hasil terkait musculoskeletal disorders (MSDs) pada berbagai jenis 

industri telah banyak dilakukan dan hasil studi tersebut menunjukan bahwa bagian 

otot yang sering dikeluhkan adalah otot rangka (skeletal) yang meliputi otot leher, 

bahu, lengan, tangan, jari, punggung, pinggang dan otot-otot bagian bawah 

(Tarwaka, 2010), sehingga perlunya penanganan cepat agar kesehatan dan 

keselamatan pekerja lebih diperhatikan.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan Budi Triyanto (2012), 

dijelaskan cara menggunakan metode RULA secara bertahap dalam permasalahan 

posisi kerja operator pada stasiun kerja finishing batik di Desa Pilang karena 

perencanaan dan perancangan fasilitas yang kurang memperhatikan kemampuan 

dan keterbatasan pekerja. Hasil penelitian tersebut, terdapat 4 postur kerja yang 

memerlukan pemeriksaan lanjutan, 8 postur kerja yang memerlukan pemerikasaan 

serta tindakan yang perlu segera dilakukan dan 23 postur kerja berbahaya dan 

harus dilakukan perbaikan. Selain penelitian tadi, adapula salah satu penelitian 
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dengan metode REBA. Hasil penelitian ini telah dilakukan oleh Fahmi Sulaiman 

dan Yossi Purnama Sari (2016). Dijelaskan bahwa adanya  permasalahan postur 

tubuh operator pengasahan batu akik. Pemecahan masalah yang dilakukan dengan 

menggunakan metode REBA ini untuk menilai postur kerja yang tidak ergonomis 

agar bisa mengurangi keluhan musculoskeletal disorders (MSDs). Hasil yang 

didapat setelah melakukan penelitian adalah postur kerja mempunyai tingkatan 

resiko cedera pekerja tinggi sehingga diperlukan usulan perbaikan sikap kerja. 

Salah satu perusahaan yang diamati dengan kemungkinan adanya keluhan 

MSDs bagi pekerja adalah CV. Kualu Anugerah Perkasa. Perusahaan yang 

beralamat di jalan Kubang Raya Pekanbaru ini bergerak di bidang mebel dimana 

memproduksi berbagai jenis mebel, seperti spring bed, kursi dan meja ruang 

tamu, lemari kristal dan bofet.  

Untuk proses pembuatan spring bed, perusahaan ini menggunakan tenaga 

manusia dan hanya dibantu oleh peralatan-peralatan handling, seperti palu, paku 

tembak, stapler dan lain-lain. Proses pembuatan spring bed terbagi menjadi dua 

stasiun, yaitu stasiun pembutan kerangka spring bed dan stasiun perakitan dan 

finishing. Stasiun pembuatan kerangka dimana terjadinya proses pengolahan dari 

bahan baku berupa balok kayu diproses hingga terbentuk kerangka spring bed. 

Stasiun perakitan dan finishing dimana setelah terbentuknya kerangka spring bed, 

maka produk akan dirakit melalui proses menjahit, memasukkan busa, proses 

pengemasan hingga menjadi produk jadi. Berikut ini adalah gambar proses 

pembuatan kerangka spring bed. 
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Gambar 1.1 Postur Pekerja Pembuatan Kerangka Spring Bed 

 

 
Gambar 1.2 Postur Pekerja Pembuatan Kerangka Spring Bed (2) 

 

Gambar 1.1 dan 1.2 memperlihatkan bahwa postur tubuh pekerja tidak 

sesuai dengan ergonomi pada proses pembuatan kerangka spring bed. Pekerja 

sedang melakukan pekerjaan memaku kerangka dalam keadaan membungkuk 

hingga membentuk sudut 70° dan juga melakukan posisi jongkok dengan sudut 

punggung 45°. Postur kerja seperti itu memaksa pekerja selalu berada pada postur 

kerja yang tidak alami dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Waktu 

lama yang dimaksud adalah pekerja melakukan pekerjaan memaku spring bed 

berulang ulang selama 8 jam setiap harinya selama 6 hari. Hal ini akan 

menyebabkan ada keluhan sakit pada tubuh. Untuk menghindari postur kerja yang 
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demikian, pertimbangan ergonomis menyarankan untuk mengurangi keharusan 

pekerja untuk bekerja dengan postur kerja seperti itu dengan frekuensi kegiatan 

yang sering atau dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini, maka harus 

dirancang terutama sekali dengan fasilitas kerja tambahan (Mufti, 2013). 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan dengan menyebar 

kuesioner Nordic Body Map (NBM) kepada 6 orang pekerja pada bagian 

pembuatan kerangka spring bed, diperoleh data 17.2% menyatakan tidak sakit, 

23.8% menyatakan agak sakit dan 31.54% menyatakan sakit dan 27.38% 

menyatakan sangat sakit. Dapat diliha bahwa keluhan yang paling sering 

dirasakan oleh pekerja adalah pada bagian pinggang, punggung, tangan dan kaki. 

Tabel 1.1 Hasil Penyebaran Kuesioner Nordic Body Map (NBM) 

N

O 
JENIS KELUHAN 

TINGKAT KELUHAN 

Tidak sakit Agak Sakit Sakit 
Sangat 

Sakit 
Total 

Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 

0 Sakit kaku di leher bagian atas     4  2.46 2 1.23 6 3.7 

1 Sakit kaku dibagian leher bagian bawah   3 1.85 3  1.85   6 3.7 

2 Sakit dibahu kiri   4 2.46 2  1.23   6 3.7 

3 Sakit dibahu kanan   1 0.61 4  2.46 1 0.61 6 3.7 

4 Sakit lengan atas kiri   3 1.85 3  1.85   6 3.7 

5 Sakit dipunggung       6 3.7 6 3.7 

6 Sakit lengan atas kanan     2  1.23 4 1.85 6 3.7 

7 Sakit pada pinggang     1  0.61 5 3.08 6 3.7 

8 Sakit pada bokong 6  3.7       6 3.7 

9 Sakit pada pantat 6  3.7       6 3.7 

10 Sakit pada siku kiri   6 3.7     6 3.7 

11 Sakit pada siku kanan   2 1.23 4  2.46   6 3.7 

12 Sakit lengan bawah kiri   4 2.46 2  1.23   6 3.7 

13 Sakit lengan bawah kanan   2 1.23 2  1.23 2 1.23 6 3.7 

14 Sakit pada pergelangan tangan kiri 5 3.08 1  0.61     6 3.7 

15 Sakit pada pergelangan tangan kanan 5 3.08 1  0.61     6 3.7 

16 Sakit pada tangan kiri     3 1.85 3 1.85 6 3.7 

17 Sakit pada tangan kanan     2  1.23 4 2.46 6 3.7 

18 Sakit pada paha kiri   2 1.23 4  2.46   6 3.7 

19 Sakit pada paha kanan   4 2.46 2  1.23   6 3.7 

20 Sakit pada lutut kiri     2 1.23 4  2.46 6 3.7 

21 Sakit pada lutut kanan     2 1.23 4  2.46 6 3.7 

22 Sakit pada betis kiri   2 1.23 3  1.85 1 0.61 6 3.7 

23 Sakit pada betis kanan     4  2.46 2 1.23 6 3.7 

24 Sakit pada pergelangan kaki kiri 3  1.85 3 1.85     6 3.7 

25 Sakit pada pergelangan kaki kanan 4 2.46 2 1.23     6 3.7 

26 Sakit pada kaki kiri     2 1.23 4 2.46 6 3.7 

27 Sakit pada kaki kanan     2 1.23 4 2.46 6 3.7 

Jumlah 29 17.2 40 23.8 53  31.5 46 27.3 168 100 

 (Sumber: Data Pengamatan, 2017) 
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Gambar 1.3 Grafik Hasil Penyebaran Kuesioner NBM 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan melakukan 

penilaian tentang seberapa besar resiko pekerja ketika melakukan pekerjaan 

membuat kerangka spring bed  dan perbaikan postur kerja dengan menggunakan 

metode RULA (Rapid Upper Limb Assesment) dan REBA (Rapid Entire Body 

Assessment) di CV Kualu Anugerah Perkasa. Kedua metode ini dipilih karena 

dapat digunakan secara tepat untuk menilai postur leher, punggung, lengan, 

pergelangan tangan dan kaki pekerja sesuai dengan yang dialami oleh pekerja 

perakitan kerangka spring bed. Setelah didapatkan hasil dengan kedua metode 

tersebut, akan dibuktikan dengan menggunakan software ErgoFellow 3.0. Untuk 

mengurangi cedera pekerja, akan dirancang sebuah alat bantu dengan 

menggunakan data antropometri pekerja untuk menunjang perbaikan postur tubuh 

pekerja dalam melakukan aktivitas kerja. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Bagaimana penggunaan metode RULA dan REBA 

berdasarkan postur tubuh pekerja dalam perancangan alat bantu kerja perakitan 

kerangka spring bed di CV. Kualu Anugerah Perkasa?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini 

adalah untuk penggunaan menganalisa postur kerja menggunakan dalam 

menghasilkan desain alat bantu perakitan kerangka spring bed yang ergonomis di 

CV Kualu Anugerah Perkasa. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Secara umum, ruang lingkup penelitian dihadapkan dengan daerah dan 

wilayah cakupan yang sangat luas. Penelitian membutuhkan kejelasan cakupan 

daerah penelitian sehingga peneliti bisa memfokuskan diri pada pemecahan 

masalah. Dengan demikian, penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian difokuskan pada pekerja yang melakukan pembuatan kerangka 

spring bed di CV. Kualu Anugrah Perkasa yang ada di Jalan Kubang Raya 

Pekanbaru. 

2. Perancangan alat bantu dan pembuktian hasil rancangan yang telah dibuat 

dengan menggunakan software SolidWork. 

3. Ukuran spring bed adalah 2 x 1,6 x 0,21 meter  dan 2 x 1,8 x 0,21 meter. 

4. Tidak membahas tentang sistem mekanika hidrolik. 

5. Selama melakukan penelitian, pekerja diasumsikan sehat.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari observasi ini akan diperhitungkan dan memberikan masukan 

kepada berbagai pihak antara lain sebagai berikut : 

1. Pihak Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perbaikan postur kerja 

dengan metode RULA dan REBA. 

2. Pihak Perusahaan 

Hasil akhir dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi 

perusahaan mengenai sikap postur kerja yang dapat menyebabkan resiko 

cedera musculoskeletal. Hal ini dapat menjadi pertimbangan bagi perusahaan 

untuk melakukan perbaikan postur kerja yang salah sehingga melindungi 

pekerja dari cedera dalam bekerja. 
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1.6 Posisi Penelitian 

 Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai 

referensi dalam penelitian ini, yaitu : 

Tabel 1.2 Posisi Penelitian 

Peneliti Judul Penelitian Tujuan 
Objek 

Penelitian 
Metode Tahun 

Budi 

Triyanto 

Analisis Postur Kerja 

Menggunakan Metode 

RULA dan 

Perancangan Ulang 

Stasiun Kerja 

Finishing Batik 

Menganalisa 

postur kerja, 

rekomendasi 

perbaikan dan 

perancangan ulang 

stasiun kerja 

finishing batik 

UKM 

pembuatan 

batik printing 

di Desa Pilang 

RULA 2012 

Dessi Mufti Kajian Postur Kerja 

pada Pengrajin Tenun 

Songket Pandai 

Singkek 

Menganalisa 

postur pekerja 

operator alat tenun 

Perusahaan 

Tenun Antik 

Pusako 

RULA 2013 

Fahmi 

Sulaiman 

Analisis Postur Kerja 

Pekerja Proses 

Pengasahan Batu Akik 

dengan Menggunakan 

Metode REBA 

Menilai postur 

kerja pekerja 

berdasarkan 

metode REBA 

Usaha Batu 

Akik Medan 

REBA 2016 

Vira 

Vilhelmina 

Desain Alat Bantu  

Kerja Perakitan 

Kerangka Spring Bed 

Berdasarkan Postur 

Tubuh Pekerja dengan 

Menggunakan Metode 

RULA dan REBA 

Menilai postur 

kerja yang 

beresiko serta 

desain alat bantu 

untuk menunjang 

pekerjaan  

CV. Kualu 

Anugerah 

Perkasa 

RULA dan 

REBA 

2017 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan penelitian Tugas Akhir ini dapat dilihat 

sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab pertama ini dikemukakan secara garis besar isi penelitian 

yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika 

penulisan.  

BAB II  LANDASAN TEORI  

Dalam bab kedua ini berisikan teori-teori penunjang yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tugas akhir.  

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN  

Dalam bab tiga ini berisikan penjelasan tentang model yang akan 

digunakan serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

memecahkan masalah beserta flowchart pemecahan masalah.  

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Bab ini berisikan data umum perusahaan dan data yang diperlukan 

untuk pemecahan masalah serta hasil dari pemecahan masalah tersebut.  

BAB V  ANALISA  

Bab ini berisikan analisa dan pembahasan hasil dari pengolahan data 

yang didapat dan kemudian dijelaskan maksud dari hasil pengolahan 

tersebut.  

BAB VI  PENUTUP  

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari tujuan penelitian kerja praktek yang 

telah dilakukan. Dan bab ini juga terdiri dari saran atau masukan yang 

diberikan penulis untuk pembaca maupun bagi perusahaan. 

 

 

 

 


