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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan kerja saat ini semakin banyak berubah, bukan hanya pada sektor industri 

tetapi juga mengarah kepada upaya kesehatan untuk semua orang dalam melakukan 

pekerjaannya. Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi produktivitas dan 

peningkatan produktivitas tenaga kerja selaku sumber daya manusia. Kondisi kesehatan 

yang baik merupakan potensi untuk mencapai produktivitas kerja yang baik pula. Pekerjaan 

yang menuntut produktivitas kerja yang tinggi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kerja 

dengan kondisi kesehatan yang baik. Sebaliknya, jika kondisi kesehatan tidak baik maka 

pekerja kurang produktif dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Dengan berkembangnya 

teknologi maka interaksi antara manusia dan mesin semakin meningkat. Hal tersebut dapat 

mengakibatkan potensi bahaya dan resiko kecelakaan yang dapat terjadi pada pekerja 

disebabkan oleh mesin yang memiliki kemampuan berbeda-beda.  

Pabrik Gula Tjoekir Jombang merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang 

industri yang memproduksi gula SHS (Superieure Hoofd Suiker), selain itu terdapat 

beberapa produk samping yang berupa tetes dan pupuk kompos. Namun yang menjadi 

perhatian adalah pada bagian pengangkatan gula jadi ke gudang penyimpanan karena masih 

dilakukan manual. Tenaga kerja yang bekerja pada gudang sebanyak 41 orang yang dibagi 

untuk menyelesaikan 2 tugas (pengangkutan produk jadi ke gudang penyimpanan dan 

pengangkutan produk jadi dari gudang penyimpanan ke truk petani). Dari hasil wawancara 

dan pembagian kuesioner Nordic body map kepada para pekerja, diketahui bahwa terdapat 

beberapa keluhan yang disebabkan oleh aktivitas mereka, yaitu sakit pada bahu, punggung, 

pinggang, lutut, kaki, betis, lengan dan leher. Hal itu dikarenakan pekerja harus mengangkat 

gula dalam sehari sekitar 200-400sak gula dengan berat 50 kg/sak. Jika aktivitas tersebut 

dilakukan secara terus-menerus dapat mengakibatkan gangguan Musculoskeletal Disorders 

pada pekerja. Maka perlu dilakukan analisa sehingga resiko cedera dapat diminimalkan.  

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisa adalah OWAS 

(Ovako Working Posture Analysis System) dan RULA (Rapid Upper Limb Assessment). 
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OWAS sendiri merupakan metode analisis sikap kerja yang mendefinisikan pergerakan 

bagian tubuh punggung, lengan, kaki, dan juga berat beban yang dingkat. Metode OWAS ini 

digunakan untuk aktivitas yang berpindah dan berulang, selain itu metode ini juga sangat 

sederhana. Metode RULA merupakan suatu metode analisa sikap kerja yang hanya berfokus 

pada penggunaan tubuh bagian atas dalam pelaksanaan Manual Material Handling (MMH) 

dan aktivitas postur tubuh yang cenderung diam. Penggabungan dua metode tersebut 

diharapkan dapat memberikan analisa yang detail mengenai postur tubuh yang dapat 

menimbulkan cedera jika dilakukan terus menerus. Selain itu juga diharapkan dapat 

memberikan solusi untuk meminimalisir resiko terjadinya gangguan MSDs. Dari studi kasus 

yang diteliti, metode OWAS dan RULA ini sesuai untuk menganalisis sikap kerja pekerja 

pada gudang penyimpanan di PG. Tjoekir karena aktivitas pengangkutannya masih manual 

dan lebih banyak menggunakan tubuh bagian atas saat beraktivitas yang dapat beresiko 

cedera bagi pekerja.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, tentang pentingnya keselamatan dan kesehatan 

kerja, maka rumusan masalah untuk tugas akhir ini adalah “Bagaimana menurunkan keluhan 

Musculoskeletal Disorders pada pekerja menggunakan metode  OWAS dan RULA”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian skripsi ini adalah  

1. Memperoleh informasi mengenai keluhan Musculoskeletal Disorders pada pekerja 

2. Memperoleh usulan perbaikan untuk menurunkan keluhan Musculoskeletal Disorders. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diberikan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat mengetahui resiko Musculoskeletal Disorders yang dialami pekerja pada bagian 

Gudang Penyimpanan.  

2. Dapat membuat suatu rekomendasi rancangan alat bantu guna menurunkan keluhan 

Musculoskeletal Disorders.  
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1.5 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan masalah yang digunakan pada penelitian 

skripsi ini: 

1. Penelitian ini dilakukan pada bagian pengangkutan karung gula dari lori ke tempat 

penyimpanan. 

2. Penelitian tidak mempertimbangkan biaya 


