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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

CV Budi Jaya merupakan industri mebel yang berlokasi di jl. 

Tanjung Awar – Awar No. 225 Kec Jenu Kab Tuban merupakan usaha 

perorangan yang didirikan oleh Bapak Sugeng. Industri ini merupakan 

industri mebel untuk pembuatan kursi, meja, pintu, jendela dan lemari. 

Dari industri ini akan dibagi menjadi dua divisi, divisi pertama yaitu divisi 

pemotongan yang meliputi pengukuran, pemotongan kayu, penghalusan 

dan pengeboran. Divisi kedua merupakan divisi perakitan meliputi 

pengukiran, pewarnaan dan perakitan. Pada industri ini terdapat 7 pekerja  

dimana pada divisi pemotongan terdapat 4 pekerja sedangkan pada divisi 

perakitan terdapat 3 pekerja. 

Kondisi sikap kerja di CV Budi Jaya pada divisi pemotongan 

masih kurang ergonomis, ini disebabkan oleh sikap kerja pada divisi 

pemotongan sering membungkuk dan jongkok, ini ada beberapa keluhan 

dari operator untuk pekerjaan penghalusan yang dilakukan oleh Bapak 

Mudjianto dengan usia 40 th mengeluhkan sakit pada bagian bahu, lengan, 

punggung, siku, dan pergelangan tangan. Pada proses pemotongan yang 

dilakukan oleh Bapak Darmian dengan usia 35 th mengeluhkan sakit pada 

bagian leher, bahu, lengan, pinggang, paha, lutut dan pergelangan kaki, 

pada proses pengeboran yang dilakukan oleh Bapak Purwadi dengan usia 

46 th mengeluhkan sakit pada bagian punggung, pinggang, pantat, lutut 

dan kaki. Pada divis perakitan sering berdiri ini ada beberapa keluhan dari 

operator pekerjaan penyemprotan warna yang dilakukan oleh Bapak 

Bapak Mulyo dengan usia 44th mengeluhkan sakit pada bagian lutut, kaki 

dan lengan atas. Pada proses pengukiran yang dilakukan oleh Bapak Andi 

dengan usia 28th dan Bapak Hadi dengan usia 43 th mengeluhkan sakit 
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pada bagian punggung, lutut, pergelangan tangan dan leher. Sikap pekerja 

diakibatkan oleh peralatan yang digunakan selama ini yaitu mesin bor dan 

mesin gergaji yang kurang sesuai dengan antropometri operator 

mengakibatkan postur kerja yang salah dan pergerakan tenaga kerja yang 

berlebihan merupakan resiko terjadinya keluhan musculoskeletal dan 

kelelahan dini. 

Analisis postur kerja pada CV Budi Jaya pada divisi pemotongan 

akan menggunakan metode RULA ( Rapid Upper Limb Assesment ). 

RULA merupakan salah satu metode yang bisa digunakan dalam analisa 

untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, kaki dan 

pergelangan tangan seorang operator. setelah mengetahui beberapa 

keluhan dalam bekerja maka dibutuhkan adanya perbaikan postur kerja 

berdasarkan analisis postur kerja dengan menggunakan metode RULA. 

sehingga penulis dapat memberikan rekomendasi dalam melakukan 

perancangan alat bantu kerja yang baik untuk mengurangi timbulnya 

Musculokeletal Disorder ( MSDs ) pada pekerja di CV Budi Jaya pada 

divisi pemotongan. 

1.2 Rumusan Permasalahan 

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah penilaian postur kerja para 

pekerja di CV Budi Jaya pada divisi pemotongan diindikasikan dapat 

menciptakan keluhan pada bagian musculoskeletal atau sistem tulang dan otot. 

Salah satu faktor yang menjadi penyebab terjadinya cedera musculoskeletal 

adalah sikap kerja pekerja yang selama ini dilakukan terhadap keamanan 

sistem musculoskeletal. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari hasil penelitian adalah: 

1. Mengevaluasi postur kerja yang ada sekarang dan mempelajari 

kemungkinan hal – hal yang menyebabkan ketidaknyamanan pekerja 

dalam melakukan pekerjaannya. 
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2. Memberi suatu usulan perbaikan postur kerja kepada para operator untuk 

mendapatkan postur kerja yang lebih baik dalam mengatasi 

ketidaknyamanan saat bekerja. 

 

1.4 Manfaat Penelitan 

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Melatih kemampuan dan memberikan pengalaman pada peneliti untuk 

dapat menyelesaikan suatu permasalahan, khususnya penilaian postur 

kerja. 

2. Bahan masukan bagi perusahaan untuk dipertimbangkan sebagai solusi 

perbaikan metode kerja. 

 

1.5 Batasan masalah dan Asumsi 

Pada umumnya sebuah penelitian menghadapi lingkup wilayah penelitian 

yang sangat luas, penelitian memerlukan kejelasan luas lingkup wilayah 

penelitian agar fokus dalam menyelesaikan masalah. Oleh karena itu 

penelitian ini membatasi masalah sebagai berikut: 

1. Pengamatan postur kerja yang meliputi sikap leher, punggung, lengan, 

kaki dan pergelangan tangan berdasarkan  metode RULA 

2. Rancangan yang diajukan penulis masih berupa usulan dan belum 

diaplikasikan pada perusahaan 

 

 

 


