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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

CV.Ragam Indah merupakan perusahaan sanitair yang cara pengerjaanya 

sepenuhnya masih menggunakan cara manual. CVRagam Indah yang 

beralamatkan di Jl. Raya Candi V,Sukun,Kota Malang ini mempunyai 17 pekerja 

dimana dalam satu hari setiap pekerja melakukan pekerjaan yang berbeda-beda 

pada setiap produknya. Beberapa produk yang dihasilkan dalam perusahaan 

sanitair ini antara lain air mancur,meja taman, meja dapur dan pot bunga. Produksi 

yang dihasilkan selama ini masih berdasarkan pesanan dari konsumen dan 

perusahaan akan mengurangi kuantitas produksinya apabila sedang tidak ada 

pemesanan. Perusahaan ini memiliki banyak konsumen dari berbagai daerah 

diantaranya  Kota Malang, Tuban, Ponorogo serta kota-kota lain disekitarnya dan 

yang paling banyak berasal dari Kota Surabaya dan Jakarta. CV Ragam Indah 

selama ini masih menggunakan sistem kerja secara manual dengan melakukan 

pemindahan material secara berulang-ulang dalam satu siklus. Proses aktifitas 

kerja yang dilakukan adalah mengangkat, membungkuk dan jongkok pada saat 

pencetakan, penghalusan, maupun pewarnaan dimana postur kerja tersebut sangat 

tidak aman, efektif, dan efisien. Pekerjaan manual tersebut sangat rentan 

mengalami keluhan bagian otot sehingga dibutuhkan suatu postur kerja yang 

ergonomis agar dapat berjalan dengan baik. 

Keluhan-keluhan otot yang disebabkan karena postur kerja yang kurang 

tepat dapat menyebabkan beberapa keluhan mulai dari keluhan yang sangat ringan 

sampai berat. Apabila otot menerima beban statis secaraberulang dalam jangka 

waktu yang lama akan dapat menyebabkan keluhan berupakerusakan pada sendi, 

ligamen dan tendon yang biasanya disebut dengan keluhan muskuloskeletal. 

Keluhan tersebut apabila terus dibiarkan maka akan berpotensi juga terhadap 

peningkatan biaya kesehatan dan penurunan produktivitas. Berdasarkan uraian di 

atas maka dapat disimpulkan bahwa postur kerja yang ergonomis sanga penting. 

Ergonomis tidak terbatas hanya pada rancangan kursi yang baik atau meja yang 
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ergonomis saja, melainkan jauh lebih luas, yakni merancang metode, alat dan 

sistem kerja sesuai dengan pekerja. 

Metode Ovako Working Posture Analysis System (OWAS) merupakan 

metode yang mengevaluasi dan menganalisa sikap kerja yang tidak nyaman dan 

berakibat pada cidera muskuloskeletal. Bagian sikap kerja yang diamati meliputi 

pergerakan bagian tubuh dari punggung, bahu, tangan dan kaki. Metode 

OWASsangat tepat diaplikasikan pada analisis sikap kerja di bagian produksi 

perusahaan CV. Ragam Indah karena dirasa kurang nyaman dan aman oleh 

pekerja. Hasildari evaluasi dengan menggunakan metode OWAS berupa kategori 

sikap kerja yang beresiko terhadap keluhan kerja bagian muskuloskeletal serta 

perbaikan yang dilakukan untuk mengurangi sikap kerja yang berbahaya terhadap 

muskuloskeletal dengan menerapkan perancangan fasilitas kerja yang ergonomis. 

1.2 Rumusan masalah 

1. Bagaimana mengevaluasi sikap kerja yang berbahaya.

2. Bagaimana mengurangi resiko keluhan kerja yang masih berpotensi

menimbulkan cidera.

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian skripsi ini adalah : 

1. Menilai sikap kerja dengan menggunakan metode OWAS.

2. Membuat rancangan fasilitas kerja yang ergonomis.

3. Menilai sikap kerja setelah perbaikan fasilitas.

1.4 Batasan Masalah dan Asumsi 

Dalam mencapai tujuan dan pembahasan penelitian yang lebih terarah 

pada pendekatan metode OWAS, maka penulis membatasi pembahasanya itu 

sebagai berikut : 

1. Kondisi perusahaan dalam proses produksi tidak mengalami perubahan

yang sigifikan selama penelitian dilaksanakan.

2. Perancangan fasilitas kerja dilakukan pada aktivitas yang memilik ipostur

kerja yang paling berbahaya menurut analisis Ovako Working Posture

Analysis System (OWAS), dan perancangan menggunakan data

anthropometri.


