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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut NHSDirect (2007) RSI atau Repetitive Strain Injuries adalah 

sebuah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan berbagai macam cedera pada 

otot, tendon, dan saraf. Repetitive Strain Injuries bisa juga dikenal dengan 

repetitive stress injury, repetitive motion injuries, repetitive motion disorder 

(RMD), cumulative trauma disorder (CT), occupational overuse syndrome, 

overuse syndrome, regional musculoskeletal disorder). Cedera ini biasanya 

disebabkan oleh aktivitas yang membutuhkan gerakan yang berulang-ulang, 

misalnya mengetik atau mengeklik mouse. RSI juga sering disebut sebagai Upper 

Limb Disorder (ULD) karena dapat menyebabkan cedera pada bagian atas tubuh 

seperti leher, bahu, lengan, dan pergelangan tangan. Apabila pekerjaan berulang 

tersebut dilakukan dengan cara yang nyaman, sehat dan sesuai dengan standar 

yang ergonomis, maka tidak akan menyebabkan gangguan RSI dan semua 

pekerjaan akan berlangsung dengan efektif dan efisien. 

UD Cahaya Marning Jagung adalah usaha yang bergerak di bidang 

makanan ringan Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Masalah sering dijumpai 

ditempat kerja khususnya yang berhubungan dengan kelelahan dalam 

melaksanakan pekerjaannya adalah keluhan RSI. Pada proses produksi, pekerja 

keseluruhan menggunakan tubuh bagian atas. Pada 9 operator melakukan kegiatan 

berulang seperti mengambil dan mengangkat karung jagung ke penampunagan 

pada stasiun kerja 1, mengangkat jagung dengan ember kedalam drum perebusan 

stasiun kerja 2, mengangkat air kedalam mesin penggiling pencucian stasiun kerja 

3, mengangkat jagung kedalam mesin penggiling stasiun kerja 4, meletakkan 

jagung diatas penjemuran stasiun kerja 5, memasukkan jagung kedalam keranjang 

stasiun kerja 6, mengangkat jagung dari operator pemberian garam stasiun kerja 7, 

mengangkat jagung stasiun kerja 8, mengangkat Plastik yang berisi marning 

jagung stasiun kerja 9. Pada penyebaran kuisioner kepada 14 pekerja dengan 

menggunakan metode Nordic bodymap yaitu dimana hasil membuktikan bahwa 
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keluhan sakit pada lengan atas kanan kiri 93 %, sakit pada lengan bawah kanan 

kiri 93%, sakit pada pergelangan tangan kanan kiri 93%, sakit pada bahu kanan 

kiri 84%. Dari keluhan tersebut dikarenakan dalam pekerjaannya operator 

dibagian produksi melakukan pekerjaan yang berulang yang tidak sesuai sehingga 

mengalami keluhan Repetitive Strain Injuries. 

Dari permasalahan yang dihadapi UD Cahaya Marning Jagung metode 

yang paling tepat untuk mengidentifikasi masalah dengan kondisi seperti ini 

adalah metode OCRA (OCcupational Repetitive Action). Metode OCRA, yang 

ditemukan oleh Occhipinti dan Colombini (1996) ini merupakan metode 

kuantitatif untuk mengidentifikasi cara kerja yang digunakan dalam pekerjaan 

berulang khusus alat gerak tubuh bagian atas. Kemudian dilakukan pengujian 

usulan cara kerja menggunakan metode OCRA Index Diharapkan dengan usulan 

ini operator dapat bekerja dengan lebih nyaman dan sehat. Untuk memperkuat 

usulan ini, dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan Kjellberg (2015) tentang 

perbandingan enam metode observasi untuk penilaian risiko hasil pekerjaan 

berulang dari penilaian consensus menggunakan OCRA di Departemen 

pengetahuan kesehatan dan kesehatan lingkungan, Universitas Uppsala. 

Occhipinti (2014) tentang penilaian paparan gerakan berulang pada tungkai atas 

menggunakan metode OCRA. Cheung (2008) tentang Occupational Repetitive 

Strain Injuries di Hong Kong. Camillieri (2012) tentang penerapan metode OCRA 

di bidang pertanian dan makanan Dept Gesa, Universitas Catania Italy. 

Colombina dan Occhipinti (2014) tentang alat evaluasi ergonomi untuk Fisik 

Beban Kerja menggunakan metode OCRA untuk mengevaluasi risiko untuk 

tungkai atas, Milan Italia. Robin (2009) tentang penilaian dan perancangan 

metode kerja dengan menggunakan metode occupational repetitive action 

(OCRA) index di UD Tiga Bawang diketahui bisa mengurangi pekerjaan yang 

berulang dengan menggunakan metode OCRA Index. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas diatas, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana cara menilai risiko gangguan 

Repetitive Strain Injury dengan menggunakan metode occupational repetitive 

action (OCRA) Index”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Identifikasi jenis pekerjaan yang berisiko tertinggi repetitive strain injury. 

2. Penentuan besar terjadinya risiko menggunakan metode occupational 

repetitive action (OCRA) index. 

3. Memberikan usulan perbaikan terhadap permasalahan pekerjaan yang dapat 

menyebabkan gangguan Repetitive Strain Injury. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian yang dapat diberikan antara lain 

sebagai berikut : 

1. Untuk Perusahaan 

a. Perusahaan dapat memperoleh pertimbangan dalam melakukan perbaikan 

posisi kerja  perusahaan yang baik sehinggan mengurangi gangguan Repetitive 

Strain Injury. 

b. Membantu perusahaan mengetahui dalam menilai gerakan berulang pekerja. 

2. Untuk Penulis 

  Menambah wawasan serta pengetahuan mengenai penilaian metode 

occupational repetitive action (OCRA) Index untuk pengurangan risiko gangguan 

Repetitive Strain Injury (RSI) dan segala aspeknya yang dapat meningkatkan 

produkivitas karyawan. 
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1.5  Batasan Masalah Dan Asumsi 

Batasan yang di lakukan agar permasalahan tidak meluas anatar lain : 

a. Pengamatan hanya dilakukan pada bagian produksi yang terdiri dari 14 

operator dan 9 operator di seluruh stasiun kerja. 

b. Bagian tubuh yang diamati hanya alat gerak bagian atas (tangan). 

Asusmsi – asumsi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Alat – alat yang digunakan untuk pengumpulan data, dalam keadaan baik. 

b. Operator bekerja secara normal 

c. Proses produksi berlangsung secara normal. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih terstrukturnya penulisan tugas akhir ini maka selanjutnya 

sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan 

Bab pendahuluan ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II. Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk memecahkan 

masalah penelitian, dasar-dasar teori untuk mendukung kajian yang akan 

dilakukan dan tentang hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya 

yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan.  

BAB III. Metodologi Penelitian 

Mengandung uraian tentang bahan atau materi penelitian, alat, tata cara 

penelitian dan data yang akan dikaji serta cara analisis yang dipakai dan 

sesuai dengan bagan alir yang telah dibuat. 

BAB IV. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Menguraikan tentang data-data yang dihasilkan selama penelitian kemudian 

pengolahan data dengan metode yang telah ditentukan. 
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BAB V. Analisa Pembahasan 

Membahas hasil penelitian tentang hasil penelitian yang dilakukan untuk 

menghasilkan suatu kesimpulan dan rekomendasinya atau saran yang harus 

diberikan untuk penelitian lanjutan. 

BAB VI. Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan yang diperoleh melalui pembahasan hasil 

penelitian. Rekomendasi atau saran-saran yang perlu diberikan, baik 

terhadap peneliti sendiri maupun kepada peneliti lain yang dimungkinkan 

hasil penelitian tersebut dapat dilanjutkan. 

 


