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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

CV. Bumi Karya yang terletak di Pasuruan, tepatnya di Jalan Raya

Gading No.226 Kec. Keraton. Perusahaan yang didirikan oleh pemilik 

terdahulunya yang bernama Ya min Tao ini berdiri sejak tahun 1920 ini 

masih kokoh berdiri hingga sekarang. Tidak banyak perubahan bangunannya, 

namun dalam segi manajemen saja yang banyak berganti. Perusahaan ini 

merupakan perusahaan konstruksi yang tertua di kota Pasuruan. CV. Bumi 

Karya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa  konstruksi, 

perusahaan ini berprinsip make to order yaitu produk yang dihasilkan 

disesuaikan oleh order yang diterima. Produk utama yang dihasilkan oleh 

perusahaan berupa cetakan batako yang digunakan oleh industri bahan 

bangunan sebagai alat mencetak batako. Dalam 1 minggu perusahaan ini 

mampu memproduksi 20 buah produk cetakan batako. Dalam pemindahan 

material, perusahaan ini masih menggunakan cara yang bersifat manual, 

penanganan material (Material Handling) dengan beban kerja yang 

bervariasi. Kegiatan penanganan material secara manual ini terdiri dari 

mengangkat, menurunkan, menarik, membawa, dan mendorong. 

Dalam pemindahan material, para pekerja khususnya di 

departemen finishing dalam memindahkan material menuju storage masih 

menggunakan cara yang bersifat manual. Tidak adanya panduan tentang 

postur kerja yang benar dari perusahaan, sehingga sering muncul keluhan 

sakit pekerja pada bagian otot setelah melakukan proses produksi, hal ini 

disebabkan karena operator melakukan pekerjaan dengan postur kerja yang 

salah. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dalam waktu yang 

lama, akan menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen dan 

tendon yang biasanya diistilahkan dengan Musculoskeletal disorsders 

(MSDs) atau cedera pada sistem muskuloskeletal (Tumanggor, 2013). 



2 

Kuesioner Quick Exposure Check (QEC) disebarkan kepada operator sebagai 

penilaian awal untuk melihat keluhan MSDs dari pekerja. Berdasarkan hasil 

kuesioner Nordic Body Map (NBM) yang telah diberikan kepada operator 

cetakan batako, sebanyak 80% mengeluhkan sakit pada tubuh bagian leher 

atas, bahu kanan, lengan atas kanan, dan pantat. Sedangkan sebanyak 100% 

mengeluhkan sakit pada tubuh bagian pinggang dan punggung.  

Quick Exposure Check (QEC) merupakan salah satu metode yang 

dapat digunakan untuk mengetahui risiko cidera gangguan otot rangka 

(musculoskeletal disorder) yang menitik beratkan pada tubuh bagian atas 

yaitu punggung, leher, lengan/bahu, dan pergelangan tangan (Li dan Bucke, 

1998). Kelebihan dari metode ini adalah mempertimbangkan kondisi yang 

dialami oleh pekerja dari dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang 

pengamat dan juga operator itu sendiri. Hal ini dapat memperkecil bias 

penilaian subjektif dari pengamat. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu 

rancangan/design sebuah troli untuk mengurangi resiko cidera gangguan otot 

rangka yag dialami oleh pekerja. 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini 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 dari dipenelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi keluhan musculoskeletal disorder yang dialami

operator di stasiun kerja

2. Menganalisa dan menilai serta mendapatkan resiko postur kerja aktual

operator dengan menggunakan metode (QEC)
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3. Merumuskan tindakan perbaikan yang mungkin dilakukan terhadap

postur kerja aktual sesuai dengan metode (QEC).

4. Memperoleh rancangan fasilitas kerja yang teridentifikasi beresiko

terhadap postur kerja.

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah membuat alat bantu kerja untuk 

mengurangi keluhan pekerja untuk mengurangi resiko musculoskeletal 

disorders. 

1.5  Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan masalah pada perancangan ini adalah: 

1. Tidak menghitung biaya pembuatan alat/prototype

2. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah desain tidak sampai pada

pembuatan prototype. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya sistematika penyusunan adalah suatu hal yang sangat 

diperlukan dalam pembuatan tugas akhir. Karena sistematika penyusunan memuat 

seluruh isi tugas akhir secara berurutan sehingga dapat terlihat dengan jelas 

masalah-masalah yang dibahas. Dalam hal ini isi laporan tugas akhir yang saya 

buat adalah membahas mengenai hal-hal sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan  tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, asumsi dan batasan masalah serta sistematika 

penyusunan tugas akhir ini. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan konseptual dari penelitian yang akan dilaksanakan 

oleh peneliti, meliputi konsep metode dan refrensi yang diharapkan 

dapat menjadi pegangan dalam melakukan pengolahan data dan 

membantu dalam menginterpretasikan hasil yang diperoleh. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi rincian atau urutan langkah-langkah secara 

sistematis dalam tiap tahap penelitian yang akan dilakukan untuk 

memecahkan permasalahan. Urutan langkah yang telah ditetapkan 

tersebut merupakan suatu kerangka yang dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi data yang diperlukan untuk penelitian. 

Pengolahan data dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi 

bahaya yang terjadi di perusahaan. 

BAB V ANALISA DATA 

Pada bab ini berisikan analisa yang diambil dari hasil pengolahan 

data pada bab sebelumnya. Analisa yang didapat harus sesuai 

dengan tujuan penelitian dari Tugas Akhir. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisa data berupa suatu usulan atau rekomendasi perbaikan 

terhadap perusahaan serta terdapat saran-saran yang dapat 

mendukung dari aktivitas perusahaan. 




