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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

        Peranan manusia sebagai sumber tenaga kerja sangatlah penting dalam 

berjalanya proses produksi. Sebagai sumber tenaga masih sangat diperlukan 

dalam bidang industri, banyak alasan mengapa tenaga manusia masih digunakan 

di dalam dunia industri. Fleksibilitas gerakan merupakan alasan kuat penggunaan 

tenaga manusia bila dibandingkan dengan menggunakan alat. Aktivitas 

penanganan material secara manual yang tidak tepat dapat menimbulkan kerugian 

bahkan kecelakaan pada karyawan. Akibat yang ditimbulkan dari aktivitas 

penanganan material yang tidak benar salah satunya adalah keluhan 

muskuloskeletal. 

        CV Mitra Jaya adalah perusahaan pembuatan mesin penetas telur yang 95% 

masih menggunakan cara manual . Keluhan di CV Mitra Jaya khusunya di 

departemen  empat, karena di departemen 1,2 dan 3 bekerjanya tidak terlalu 

beresiko, angka keluhan dari lima pekerja di departemen empat yaitu pada 

punggung mencapai 100%, pinggang mencapai 100%, pergelangan tangan 

mencapai 80% lutut kanan dan kiri mencapai 20% dan kaki kanan dan kaki kiri 

mencapai 40% , data kuisioner Nordic Body Map dan wawancara (2015) 

        Penelitian yang dibuat oleh Triyono (2006) menggunakan metode OWAS 

untuk menganalisa postur kerja yang berbahaya, hasil dari penelitian perancangan 

alat bantu berupa meja yang ergonomi di UD tetap semangat agar mengurangi 

resiko cidera maupun lebih produktif. Penelitian yang dibuat oleh Eko Sulistiawan 

(2011) menggunakan metode OWAS untuk menganalisa postur kerja yang 

berbahaya, hasil dari penelitian  usulan perbaikan postur kerja di UD MTR untuk 

meningkatkan produktivitas. Berdasarkan uraian masalah tersebut, maka pada 

penelitian ini peneliti bermaksud menggunakan metode OWAS untuk 

mengidentifikasi dan menganalisis sikap kerja para pekerja. Hasil dari proses 

metode OWAS berupa kategori sikap kerja yang beresiko terhadap 

kecelakaan kerja bagian muskuloskeletal. Pengkategorian sikap kerja menjadi 

empat skala sikap kerja yang berbahaya dengan derajat kepentingan perbaikan  
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sistem kerja. Perbaikan dilakukan untuk mengurangi sikap kerja yang 

berbahaya terhadap muskuloskeletal dengan menerapkan perancangan 

fasilitas kerja yang ergonomis 

1.2 Rumusan masalah 

Bagaimana mengurangi resiko postur kerja yang masih berpotensi 

menimbulkan cidera, dan memperoleh rancangan fasilitas kerja yang 

Ergonomis. 

1.3 Tujuan penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

1. Mengevaluasi postur kerja yang beresiko cidera menggunakan metode 

OWAS. 

2. Memperoleh rancangan fasilitas kerja yang ergonomis  

1.4  Manfaat penelitian  

Manfaat yang didapatkan dari penelitian tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1.  Perusahaan dapat mengetahui postur-postur kerja yang mengakibatkan 

cidera bagi pegawai.  

2.  Mengetahui metode proses produksi yang efektif, sehingga dapat 

melakukan perbaikan dan peningkatan produktivitas yang 

berkesinambungan. 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Dalam mencapai tujuan dan pembahasan penelitian yang lebih terarah pada 

pendekatan metode OWAS, maka penulis membatasai pembahasan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Kondisi perusahaan dalam proses produksi tidak mengalami perubahan 

yang sigifikan selama penelitian dilaksanakan 

2. Perancangan fasilitas kerja dilakukan pada aktivitas yang memiliki postur 

kerja yang paling berbahaya menurut analisis Ovako Working Posture 

Analysis System (OWAS), dan perancangan menggunakan data 

anthropometri. 
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3. Mengabaikan kondisi lingkungan kerja, seperti: tingkat pencahayaan, 

tingkat suhu, maupun tingkat kebisingan. 

4. Yang menjadi fokus penelitian ini di department empat. 


