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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

CV. Mitra Jaya merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang 

produksi mesin penetas telur dengan lokasi usaha di Jl. Pulosari 1 Blok P No. 1 

Kecamatan Blimbing, Malang. Jenis produk yang dihasilkan CV. Mitra Jaya 

berupa mesin penetas telur otomatis (incubator machine automatic) yang 

digunakan sebagai penetas telur unggas. Pemasaran produk CV. Mitra Jaya di 

seluruh Indonesia bahkan luar negeri terutama lebih diprioritaskan untuk wilayah 

Jawa dan Bali. Media pemasaran produk melalui internet dan Poultry Shop (PS) 

yang berdiri di setiap kota khususnya daerah Jawa dan Bali. 

Pada beberapa bagian kerja dalam kegiatan produksi di perusahaan CV. 

Mitra terdapat ketidaknyamanan kerja dari operator saat melakukan kegiatan 

produksi. Hal tersebut terjadi karena posisi kerja dari operator yang kurang 

nyaman dalam melakukan aktivitas kerjanya dengan fasilitas kerja yang ada pada 

perusahaan saat ini sehingga mengakibatkan keluhan-keluhan yang dirasakan oleh 

operator (seperti kelelahan, nyeri, dan lain sebagainya) dan mempengaruhi kinerja 

dari operator pada bagian-bagian kerja tersebut. Dari hasil penelitian awal yang 

dilakukan dimana sesuai hasil wawancara dan kuisioner Nordic Body Map dengan 

beberapa karyawan pada bagian-bagian produksi di perusahaan, diperoleh 

informasi bahwa beberapa operator mengeluhkan rasa sakit yaitu 60% pada leher 

bagian atas, 73,33% bahu kiri, 73,33% bahu kanan, 60% lengan atas kiri, 73,33% 

lengan atas kanan, 80% pada punggung, 80% siku kiri, 80% siku kanan, 53,33% 

lengan bawah kiri, 66,67% lengan bawah kanan, 66,67% pergelangan tangan kiri, 

66,67% pergelangan tangan kanan, dan 53,33% pada tangan. Beberapa penelitian 

yang telah dilakukan yang membahas tentang perancangan ulang fasilitas kerja 

dengan menggunakan metode RULA (Rapid Upper Limb Assesment) diantaranya 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agustinus, dkk. (2014) dalam jurnal yang 
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berjudul “Perancangan Fasilitas Kerja Pada Industri Kecil Menengah Pak 

Saryoto” dimana menganalisa fasilitas kerja dengan metode RULA yang 

didapatkan skor RULA 7 saat kondisi sebelumnya serta melakukan perancangan 

ulang fasilitas kerja yang menghasilkan score RULA sebesar 4 setelah dilakukan 

perbaikan. 

Sesuai dengan uraian kondisi kerja dan keluhan-keluhan yang dirasakan 

operator di atas maka dilakukan analisis postur kerja dengan menggunakan 

metode RULA (Rapid Upper Limb Assesment) yang merupakan metode penelitian 

postur kerja untuk menentukan tingkat resiko tubuh bagian atas. Metode ini 

digunakan karena sesuai dengan hasil kuisioner, keluhan yang dialami oleh 

operator sebagian besar pada tubuh bagian atas. Selanjutnya, diberikan usulan 

untuk memperbaiki kondisi kerja tersebut yaitu berupa usulan desain fasilitas 

kerja. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dibuat 

perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisa postur kerja operator pada bagian kerja di perusahaan 

dengan menggunakan metode RULA (Rapid Upper Limb Assesment) ? 

2. Bagaimana langkah perbaikan dalam mengurangi tingkat resiko keluhan kerja 

yang dirasakan oleh operator ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari yang ingin dicapai pada penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut : 

1. Menganalisa postur kerja operator dengan menggunakan metode RULA 

(Rapid Upper Limb Assesment) untuk mengetahui penyebab keluhan-keluhan 

yang dirasakan oleh operator saat berlangsungnya aktivitas produksi.  

2. Memberikan langkah perbaikan pada bagian kerja di perusahaan untuk 

mengurangi tingkat resiko keluhan kerja yang dirasakan oleh operator. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik bagi mahasiswa, fakultas, 

dan perusahaan sebagaimana berikut : 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat membandingkan antara teori-teori yang diperoleh saat kegiatan 

perkuliahan dengan praktek di lapangan. 

b. Dapat mengetahui dan memahami aspek-aspek kegiatan perusahaan. 

c. Memperoleh kesempatan untuk melatih keterampilan dalam 

melakukakan pekerjaan atau kegiatan di lapangan. 

2. Bagi Lembaga 

a. Dapat mempererat kerjasama antara perusahaan dengan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Dapat berguna sebagai syarat untuk memenuhi kurikulum yang telah 

dicanangkan oleh lembaga dan sebagai syarat untuk lulus dari 

lembaga. 

c. Dapat menciptakan mahasiswa yang siap bersaing di kalangan 

perusahaan dan siap untuk terjun langsung ke perusahaan. 

3. Bagi Perusahaan 

a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

rangka perancangan fasilitas kerja pada tiap bagian kerja produksi 

yang ditinjau dari segi postur kerja, fasilitas kerja, dan lain sebagainya. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Agar permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dan 

pembahasan pada penelitian ini lebih terarah, maka dilakukan beberapa 

pembatasan permasalahan diantaranya : 

a. Objek yang diteliti adalah seluruh bagian kerja pada perusahaan CV. Mitra 

Jaya untuk gudang 3 dan 4. 

b. Penilaian postur kerja menggunakan metode Rapid Upper Limb Assesment 

(RULA) dimana keluhan yang dirasakan oleh operator sebagian besar dialami 

pada tubuh bagian atas. 
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c. Untuk penentuan skor RULA dibatasi pada tubuh bagian atas diantaranya 

lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, putaran pergelangan tangan, 

leher, dan punggung. 

d. Langkah perbaikan diprioritaskan pada bagian kerja setelah dilakukan 

penilaian RULA memiliki tingkat resiko terbesar. 

 

1.6. Asumsi 

Beberapa asumsi yang digunakan agar pemecahan masalah dapat 

dilakukan dengan baik antara lain : 

1. Tidak ada penambahan fasilitas kerja selama pelaksanaan penelitian. 

2. Kondisi lingkungan kerja diantaranya pencahayaan, kebisingan, suhu, dan 

kelembaban udara diasumsikan dalam kondisi normal yang berarti bahwa 

tidak menimbulkan gangguan yang mempengaruhi perhitungan RULA. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini dilakukan berdaskan urutan 

sebagai berikut : 

 Bab I  Pendahuluan 

Bab ini berisikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pembatasan 

masalah, asumsi-asumsi, dan sistematika penulisan. 

 Bab II  Landasan Teori 

Berisi mengenai landasan teori yang mendukung dan terkait langsung 

dengan penelitian yang akan dilakukan dari buku, jurnal penelitian, sumber 

literatur lain, dan studi terhadap penelitian terdahulu. 

 Bab III  Metodologi Penelitian 

Berisi tentang uraian langkah-langkah penelitian yang dilakukan, 

selain juga merupakan gambaran kerangka berpikir penulis dalammelakukan 

penelitian dari awal sampai penelitian selesai. 
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 Bab IV  Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Berisi tentang data-data atau informasi yang diperlukan dalam 

menganalisis permasalahan yang ada serta pengolahan data dengan 

menggunakan metode yang telah ditentukan. 

 Bab V  Analisa Pembahasan 

Analisis berisi penjelasan dari output yang didapatkan pada tahapan 

pengumpulan dan pengolahan data dan interpretasi hasil merupakan 

ringkasan singkat dari hasil penelitian. 

 Bab VI  Penutup 

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pengolahan data dan 

analisis yang telah dilakukan serta rekomendasi yang diberikan untuk 

perbaikan. 

 


