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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

CV. Wijaya Kusuma merupakan perusahaan yang bergerak di bidang

pembuatan saniter, pot, air mancur, dan gipsum. Di perusahaan ini 

memproduksi saniter, pot, air mancur, dan gipsum para tenaga kerjanya masih 

menggunakan cara yang tradisional tanpa membutuhkan mesin automatis 

atau semi automatis. CV.Wijaya Kusuma perhari hanya memproduksi air 

mancur sebanyak 20 buah untuk stok sedangkan jika ada pesanan jumlah 

produksi bisa bertambah. 

Dalam departemen produksi CV. Wijaya Kusuma tenaga kerja produksi 

yang bekerja dinilai kurang ergonomis. Posisi kerja para tenaga kerja dari 

mengambil bahan baku dan mengaduk bahan baku dengan membungkuk. 

Sedangkan untuk memproduksi air mancur mini tenaga kerja, bekerja dengan 

jongkok tanpa menggunakan kursi dan meja. Dengan posisi kerja seperti 

tersebut, maka akan sangat mengurangi kenyamanan tenaga kerja dan 

berpotensi menimbulkan penyakit akibat kerja yang dikarenakan proses 

produksi tersebut dilakukan dengan jangka waktu yang lama sekitar 7-8jam 

(Nataya, 2008). Saat dilakukan wawancara awal kepada para tenaga kerja 

yang bertugas untuk memproduksi air mancur mini, diketahui adanya keluhan 

sakit punggung saat bekerja. Oleh karena itu diperlukan suatu metode untuk 

menganalisis postur kerja guna mengurangi gangguan musculoskeletal yang 

sering dialami oleh para karyawan.  

Untuk menganalisa postur tubuh para tenaga kerja di CV. Wijaya 

Kusuma saat produksi dengan menggunakan metode REBA (Rapid Entire 

Body Assessment). Hignett (2000) mengemukakan metode REBA dapat 

digunakan secara cepat untuk menilai bagian tubuh atas. Metode REBA relatif 

mudah digunakan karena untuk mengetahui nilai suatu postur tubuh tidak 

diperlukan besar sudut yang spesifik, hanya berupa range sudut (Nataya, 
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2008). Diharapkan dengan mengaplikasikan metode ini di CV. Wijaya Kusuma 

dapat mengurangi keluhan – keluhan sakit punggung yang dialami oleh para 

tenaga kerja produksi dan tidak mengurangi performansi kerja serta 

mengganggu pekerjaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dihadapi oleh perusahaan tersebut tentang 

bahaya dari MSDs, maka rumusan masalah untuk tugas akhir ini adalah 

“Analisa penyebab terjadinya MSDs (Musculeskeletal Disorder) di CV. Wijaya 

Kusuma serta bagaimana cara mengurangi resiko terjadinya MSDs”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan diadakannya penelitian Tugas Akhir ini adalah :  

1. Mengetahui penyebab terjadinya keluhan MSDs pada tenaga kerja di 

CV. Wijaya Kusuma.  

2. Memberikan solusi untuk permasalahan keluhan MSDs pada tenaga 

kerja produksi CV. Wijaya Kusuma. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian Tugas Akhir ini yaitu : 

1. Dapat mengetahui tingkat resiko serta tindakan pencegahan terkena 

MSDs. 

2. Dapat meminimalisir karyawan produksi di CV. Wijaya Kusuma 

terkena resiko MSDs. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

1. Penelitian ini tidak menghitung faktor biaya. 

2. Penelitian ini hanya memberikan saran pencegahan MSDs kepada 

perusahaan, di aplikasikan atau tidak di dalam proses produksi semua 

tergantung oleh keputusan perusahaan.  


