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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Malang adalah salah satu kota wisata dan pendidikan di Jawa Timur. Banyak 

pelajar dan wisatawan dari berbagai penjuru negeri datang kemari. Seiring 

banyaknya pendatang yang berkunjung di Kota Malang maka banyak muncul aneka 

usaha kecil menengah (UKM) yang bergerak pada bidang makanan dan minuman 

ringan sebagai oleh-oleh khas Kota Malang, mulai dari minuman Sari Apel, Aneka 

Kripik Buah & Sayur, Kripik Tempe, dan sebagainya. UKM. Jaya Barokah 

merupakan salah satu dari sekian banyak Usaha Kecil Menengah (UKM) yang 

memproduksi makanan ringan berupa “Jagung Marning”. UKM Jaya Barokah 

terletak di sentra pembuatan produksi makanan ringan berbahan dasar Jagung di 

Jalan Simpang Teluk Bayur, Kelurahan Pandanwangi, Kota Malang. UKM. Jaya 

Barokah memproduksi bahan dasar makanan ringan berupa jagung kering giling 

yang kemudian oleh pihak kedua akan diolah kembali dan dikemas menjadi 

makanan ringan “Jagung Marning” beraneka jenis rasa. UKM. Jaya Barokah 

memproduksi bahan dasar jagung kering giling setiap hari tanpa mengenal musim, 

dan dapat mencapai volume produksinya hingga 2 ton per tiap kali angkut. 

       Dalam produksinya UKM. Jaya Barokah masih sangat mengandalkan tenaga 

manusia, dimana operator melakukan aktivitas dimulai dari perendaman, perebusan 

bahan baku, penggilingan bahan baku, dan penjemuran bahan baku. Penggunaan 

tenaga manusia di pabrik ini masih sangat dominan. Masalah muncul ketika para 

operator pada saat melakukan aktivitasnya banyak didapati keluhan di sekitar 

punggung bawah, lengan tangan dan bahu atas, dari hal tersebut dugaan sementara 

bahwa operator cenderung melakukan aktivitasnya dengan postur yang beresiko 

menimbulkan cedera otot, yakni mengambil, mengangkat dan memasukkan bahan 

baku jagung dengan postur yang salah dan tanpa menggunakan alat bantu, sehingga 

sering muncul keluhan rasa sakit pekerja pada bagian otot setelah melakukan proses 

produksi. 
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       Melihat persoalan yang telah dijelaskan di atas, dibutuhkan suatu penilaian 

postur kerja operator saat melakukan proses produksi. Hal ini dilakukan agar dapat 

diketahui postur kerja manakah yang menyebabkan munculnya keluhan pada 

pekerja. Salah satu penilaian yang dapat digunakan untuk menganalisa postur tubuh 

pekerja adalah REBA (Rapid Entire Body Assessment). REBA adalah salah satu 

metode yang bertujuan untuk menganalisa keseluruhan gerakan atau postur tubuh 

pekerja dari kepala sampai kaki. REBA memberikan indikasi level resiko dari suatu 

pekerjaan dan tindakan yang dilakukan/diambil 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah untuk tugas akhir ini 

adalah “Bagaimana menganalisa postur kerja dan keluhan sakit pada bagian tubuh 

operator proses produksi “Jagung Marning” dengan prinsip ergonomi”. 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisa postur kerja operator ketika melakukan proses produksi.

2. Mengetahui level resiko tertinggi yang muncul akibat bekerja dengan metode

REBA.

3. Memberikan rekomendasi perbaikan pada postur kerja yang bernilai akhir REBA

tertinggi.

1.4 Manfaat

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui postur kerja yang berbahaya dan tidak ergonomi pada operator

produksi.

2. Mengambil tindakan berdasarkan level resiko yang muncul.

3. Perusahaan mendapat masukan berupa usulan perbaikan guna meningkatkan

produktivitas pekerja.

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi

1. Pengamatan dilakukan hanya pada operator produksi “Jagung Marning”.

2. Penelitian ini tidak menghitung biaya pembuatan desain fasilitas kerja.


