
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Postur kerja yang salah atau fasilitas kerja yang tidak sesuai dengan 

anthropometri pegawai dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan nyeri pada 

salah satu anggota tubuh. Kelelahan dini pada pekerja-pekerja juga dapat 

menimbulkan penyakit  akibat kerja dan kecelakaan kerja yang mengakibatkan 

cacat bahkan kematian. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut maka 

setiap perusahaan wajib memperhatikan tentang kesehatan dan keselamatan bagi 

pekerjaan dengan cara melakukan penyesuaian antara pekerja dengan metode 

kerja, proses kerja dan fasilitas kerja sehingga bisa mencegah terjadinya cedera 

musculoskeletal disorders. Pelayanan yang dilakukan oleh karyawan perpustakaan 

yang diteliti adalah, pengisian Front Office, Check-out buku yang dipinjam, 

pelayanan pengembalian dan perpanjangan buku, Sortir Buku serta penyusunan 

buku kembali ke rak. 

Dari hasil studi pendahuluan yang dilakukan melalui penyebaran dan 

pengisian kuisioner Nordic Body Map kepada sebelas pekerja didapat informasi 

mengenai keluhan fisik yang dialami pekerja dalam bekerja. Pekerja yang 

mengalami sakit punggung sebanyak 80 %, sakit pada bahu kanan sebesar 80 %, 

sakit pada bahu kiri sebesar 60%, sakit pada leher bagian atas dan bawah masing-

masing sebesar 100% dan 60%, pada bagian pinggang sebesar 60 %, pada 

pergelangan tangan tangan kira dan tangan kanan, pada tangan kanan dan kiri,  

masing-masing sebesar 40% dan pada bagian lainnya 20 %. Postur kerja yang 

tidak alami ini menimbulkan rasa sakit yang dialami para pegawai perpustakaan. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan 

memperbaiki metode kerja (metode kerja yang tidak ergonomis) ataupun 

perbaikan fasilitas kerja yang sesuai dengan postur pegawai perpustakaan.  

Sejauh ini banyak penelitian sebelumnya yang mencoba menganalisis postur 

kerja salah satunya dengan pendekatan metode OWAS (Ovako Work Posture 
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Analysis System), contohnya yang dilakukan oleh Firmansyah (2014) yang 

melakukan penelitian pada pekerja manual handling di sebuah perusahan 

disurabaya menyatakan bahwa ada hubungan yang cukup signifikan antara postur 

kerja dengan keluhan sistem musculoskeletal. Sehingga pada penelitian ini penulis 

akan melakukan analisis  postur kerja menggunakan metode OWAS pada pegawai 

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang pada bagian pelayanan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana menganalisis postur kerja pegawai Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan menggunakan metode OWAS ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keadaan postur kerja 

dengan menggunakan metode OWAS pada pegawai perpustakaan pusat 

Universitas Muhammadiyah Malang dan memberikan usulan perbaikan untuk 

mengurangi resiko Musculoskeletal Disorders. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sebagai bahan masukan bagi perpustakaan untuk mempertimbangan solusi 

perbaikan metode kerja, sehingga membantu pegawai Perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Malang agar bekerja dengan postur kerja yang ergonomis 

1.5. Batasan Masalah dan Asumsi 

1. Batasan Masalah Penelitian ini adalah pada pegawai Perpustakaan 

Universitas Muhammadiyah Malang.  

2. Asumsinya pegawai yang diamati adalah pekerja normal, yaitu pekerja 

yang bekerja secara wajar, sudah terlatih dan tidak lagi memerlukan 

penyesuaian dalam bekerja. 


