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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Penelitian ini dilaksanakan di CV.Konstalindo, yaitu sebuah perusahaan yang 

bergerak dibidang pembuatan part-part mesin pakan ternak seperti Pisau Hummer 

Mill, Roller Crumble, Die Matador, Plastic Bucket, Paddle Mixer Kondisioner, 

Screener, Chain Konveyor, di perusahan ini dalam sebulan rata-rata produksinya 

6000 pisau segala macam ukuran. Selain pengadaan mesin produksi tersebut di atas, 

CV.Konstalindo juga melakukan kegiatan menerima perbaikan (repair) dari part-part 

mesin pakan ternak tersebut. Jumlah yang diproduksi sesuai dengan pesanan 

pelanggan (Make to Order). Proses produksi tidak semua dilakukan secara smanual, 

terdapat beberapa pekerjaan dilakukan  secara semi otomatis. Operator melakukan 

pekerjaan di bidang produksi pembuatan part-part mesin pakan dengan waktu kurang 

lebih 8 jam kerja dalam menjangkau mesin. 

Permasalahan operator yang sering dijumpai di tempat kerja khususnya yang 

berhubungan dengan kekuatan dan ketahanan manusia dalam melaksanakan 

pekerjaannya adalah kelelahan muskuloskeletal. Keluhan ini dirasakan pada bagian-

bagian otot skeletal yaitu meliputi otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, pinggang, dan 

otot otot bagian bawah. Apabila pekerjaan terulang tersebut dilakukan dengan cara 

yang nyaman, sehat dan sesuai standar yang ergonomis, maka tidak akan 

menyebabkan gangguan muskuloskeletal dan semua pekerjaan akan berlangsung 

dengan efektif dan efisien. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada anggota tubuh 

tertentu yang dikenal dengan  musculoskeletal disorders (MSDs). 

Fasilitas kerja yang tidak ergonomi pada saat operator melakukan pekerjaan 

produksi dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal bagi operator. Untuk 

mengatasi masalah di atas perlu dilakukan perbaikan dan mengatasi ketidak sesuaian 

antara fasilitas kerja dengan operator.  Dalam penelitian ini akan dilakukan 

identifikasi ergonomi yang menghasilkan penilaian cara kerja apakah sudah sesuai 
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dengan prinsip ergonomi atau belum. Metode yang digunakan mengidentifikasi 

masalah dengan kondisi seperti ini adalah metode Quick Exposure Checklist (QEC) 

Refrensi Metode (QEC) :  

ANALISIS POSTUR KERJA OPERATOR DI PABRIK GENTING TANAH LIAT 

MENGGUNAKAN METODE QUICKEXPOSURE CHECKLIST DAN RAPID 

UPPER LIMBASSESSMENT (Studi Kasus: Pabrik Genting Super Mantili) 

digilib.uns.ac.id 

ANALISIS FAKTOR RISIKO MUSCULOSKELETAL DISORDERS (MSDs) DENGAN 

METODE QUICK EXPOSURE CHECKLIST (QEC) PADA PEKERJA LAUNDRY 

Universitas jember.co.id 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah postur kerja yang tidak aman berdasarkan metode (QEC) 

2. Bagaimanakah rekomendasi fasilitas kerja yang sesuai dengan metode 

(QEC) 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 Tujuan umum dari penelitian ini adalah menganalisis postur kerja operator 

CV.Konstalindo sehingga dapat mengurangi keluhan musculoskeletal dengan 

menggunakan metode Quick Exposure Check  (QEC). Sasaran dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi keluhan muskuloskeletal yang dialami operator di stasiun 

kerja. 

2. Menganalisa dan menilai serta mendapatkan resiko postur kerja aktual 

operator dengan menggunakan (QEC). 

3. Merumuskan tindakan perbaikan yang mungkin dilakukan terhadap postur 

kerja aktual sesuai dengan  QEC. 
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4. Memperoleh rancangan fasilitas kerja yang teridentifikasi beresiko 

terhadap postur kerja. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah :  

1. Manfaat bagi Peneliti  

Manfaat penelitian bagi peneliti yaitu dapat memahami dan mengetahui 

berbagai aspek kegiatan di CV.Konstalindo serta menambah pengalaman 

peneliti untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan postur 

kerja.  

2. Manfaat bagi Perusahaan    

 Manfaat penelitian bagi perusahaan adalah menjadi bahan masukan sehingga 

lebih mementingkan kenyamanan karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. 

3. Manfaat bagi Lembaga atau Institusi Pendidikan  

 Manfaat penelitian bagi lembaga atau institusi pendidikan adalah sebagai 

bahan informasi dan pengembangan bagi penelitian berikutnya. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:  

a. Pengamatan hanya dilakukan pada bagian operator.  

b. Tidak mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial.  

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:  

a. Alat-alat yang digunakan untuk pengumpulan data, dalam keadaan baik.  

b. Operator  bekerja secara normal.  

c. Proses produksi berlangsung secara normal. 


