
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. Bakti Print adalah perusahaan yang terletak di kota Malang, tepatnya

di Jalan Kemuning Kav. B, Sengkaling dan bergerak di bidang jasa percetakan

buku dalam pemindahan material peranan manusia sebagai sumber tenaga kerja

masih dominan dalam menjalankan proses produksi terutama kegiatan yang

bersifat manual. Salah satu bentuk peranan manusia adalah aktivitas pemindahan

material secara manual (Manual Material Handling / MMH). Penggunaan MMH

yang dominan bukanlah tanpa sebab, MMH memiliki keunggulan dalam hal

fleksibilitas yang tinggi dan murah.

Kelebihan MMH bila dibandingkan dengan penanganan material

menggunakan alat bantu adalah pada fleksibilitas gerakan yang dapat dilakukan

untuk beban-beban ringan. Akan tetapi aktivitas MMH dalam perkerjaan-

perkerjaan industri banyak diidentifikasi beresiko besar sebagai penyebab

penyakit tulang belakang (low back pain) akibat dari penangan material secara

manual yang cukup berat dan posisi tubuh yang salah dalam bekerja. Faktor lain

yang dapat menyebabkan penyakit ini adalah beban kerja yang berat, postur kerja

yang salah dan pengulangan pekerjaan yang tinggi, serta adanya getaran terhadap

seluruh tubuh.

Dalam department gudang tedapat 10 para operator masih banyak

memindahkan bahan baku secara manual dengan berat dari bahan baku tersebut

25-35 kg dengan jarak antara bahan baku dan pekerjaan 15 cm, dilakukan selama

8 jam secara berulang-ulang sehingga dapat menimbulkan terjadinya cidera yang

terjadi pada operator. Dalam hasil kuisioner Nordic Body Map yang telah

diberikan terdapat keluhan yang terjadi pada operator department gudang sebesar

25%  dan pengiriman 45% yaitu pada bagian leher atas (postur leher yang terlalu

sering membungkuk), bahu kanan (postur pengangkatan beban sering dipusatkan

pada bahu) dan punggung (posisi material yang akan diangkat telalu rendah

sehingga pekerja posisi ini tidak dapat menjaga kesetabilan tubuh).



2

Metode yang akandigunakan dalam penelitian ini adalah Ovako Working

Analysis System (OWAS) merupakan metode yang menganalisa sikap kerja

dinamis yang berbahaya ketika pekerja sedang melakukan pekerjaan. Kemudian

dari sikap kerja yang diamati ditentukan kategori sikap kerja, dimana terdapat 4

skala kategori sikap kerja pada metode OWAS mulai dari yang tidak beresiko

hingga yang memiliki resiko cidera paling tinggi. Sehingga dari hasil

pengkatagorian sikap kerja tersebut dapat diketahui postur kerja mana yang perlu

mendapatkan perbaikan. Bagian sikap kerja dari pekerja yang diamati meliputi

pergerakan tubuh dari bagian punggung, bahu, tangan, dan kaki (termasuk paha,

lutut, pergelangan kaki). Oleh karena itu diperlukan penggunaan metode Ovako

Working Analysis System (OWAS) untuk menganalisa sikap kerja di PT. Bakti

Print karena terdapat aktivitas-aktivitas yang tidak memenuhi tingkat kenyamanan

bagi pekerja.

1.2 Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis dapat merumuskan

masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah postur kerja yang aman pada pekerja berdasarkan

metode OWAS?

2. Apa rekomendasi postur kerja yang aman berdasarkan metode

OWAS?

1.3 Tujuan Penelitian :

1. Mengidentifikasi postur kerja yang tidak aman berdasarkan metode

OWAS.

2. Membuat rekomendasi usulan desain alat bantu kerja berdasarkan

data antropometri pekerja.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil akhir penelitian ini akan dijadikan pertimbangan dan masukkan oleh

berbagai pihak antara lain :

1. Pihak Peneliti :
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Dapat Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perbaikan

postur kerja dengan metode owas melalui pusulan desain alat

bantu.

2. Pihak Perusahaan :

Hasil akhir penelitian ini dapst dijadikan informasi bagi perusahaan

tentang sikap kerja yang beresiko cidera pada bagian

musculoskeletal. Kemudian dapat dijadikan pertimbangan oleh

perusahaan untuk melakukan perbaikan pada postur kerja MMH

yang salah sehingga melindungi pekerja dari cidera

musculoskeletal.

1.5 Batasan Masalah
Batasan masalah pada perancangan alat bantu kerja yaitu :

1. Penelitian difokuskan pada department pemindahan.

2. Kondisi lingkungan kerja

3. Metode yang digunakan yaitu owas

4. Tidak memperhitungkan biaya pembuatan alat bantu kerja.

5. Hasil akhir dari penelitian ini berupa desain tidak sampai

pembuatan prototype.


