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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Perkembangan industri dan teknologi semakin pesat membuat para 

pengusaha baik perusahaan, maupun industri rumah tangga untuk terus 

memperbaiki sistem kerja agar dapat bersaing secara kompetitif. Home industry 

Sukun Style merupakan salah satu industri rumahan yang proses pembuatannya 

masih di lakukan secara manual. Pada home industry ini memproduksi berbagai 

macam produk pakaian misalkan kemeja, kaos, seragam karyawan atau pesanan 

sesuai desain dari pelanggan. Dalam memproduksi sebuah produk pakaian, 

pekerja melalui beberapa proses tahapan mulai dari pemotongan pola sampai 

proses packaging. 

Dalam proses produksi ada beberapa keluhan yang dialami oleh para 

perkerja. Dari hasil wawancara dengan 10 pekerja beberapa keluhan yang dialami 

antara lain, 8 orang mengeluh rasa sakit pada punggung, 10 orang mengeluh sakit 

leher, 8 orang mengeluh rasa sakit pada kaki dan 10 orang mengeluh sakit pada 

lengan atau cepat lelah ini karena prosedur kerja dan perancangan fasilitas kerja 

yang kurang nyaman menurut pekerja, kondisi ini akan memberikan dampak pada 

hasil produktivitas kerja yang tidak optimal selain berpotensi cidera pada bagian 

tubuh tertentu akibat aktifitas kerja yang tidak seimbang dengan keterbatasan 

manusia. Postur kerja merupakan titik penentu dalam menganalisa keefektivan 

dari suatu pekerjaan. Apabila postur kerja yang dilakukan oleh operator sudah 

baik dan ergonomis maka dapat dipastikan hasil yang diperoleh oleh operator 

tersebut akan baik, akan tetapi bila postur kerja operator tersebut salah atau tidak 

ergonomis maka operator tersebut mudah kelelahan dan terjadi kelainan pada 

bentuk tulang. Apabila operator mudah mengalami kelelahan hasil pekerjaan yang 

dilakukan operator terebut juga mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan.  

Oleh karena itu, dibuatlah suatu analisis guna mengetahui faktor penyebab  

musculoskeletal disorders yang terjadi pada operator pada saat bekerja. Salah satu 
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metode yang dapat digunakan untuk menganalisis keluhan yaitu dengan 

menggunakan metode REBA ( Rapid Entire Body Assessment ). REBA ( Rapid 

Entire Body Assessment ) adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam 

bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau 

postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan dan kaki seorang operator. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu bagaimana cara perbaikan postur kerja yang dapat diberikan 

kepada pekerja Industry Sukun Style untuk mengurangi resiko musculoskeletal 

disorders dengan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Menganalisa postur kerja manakah yang menunjukan nilai atau skor REBA 

tertinggi. 

2. Membuat usulan perbaikan postur kerja untuk mengurangi resiko cedera 

pekerja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Melakukan perbaikan postur kerja pekerja home industry Sukun Style yang 

salah sehingga menurangi tingkat keluhan cidera musculoskeletal pada 

pekerja. 

2. Memperbaiki metode kerja pada home industry Sukun Style. 
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1.5 Batasan masalah  

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di home industry Sukun Style Kudus.

2. Data yang digunakan yaitu data postur tubuh pekerja dan hasil kuisioner

Nordic Body Map.

3. Penelitian ini hanya terfokuskan pada proses produksi pembuatan kaos.

1.6 Asumsi-asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam membahas permasalahan tersebut, antara lain : 

1. Pekerja yang diamati adalah pekerja normal, yaitu pekerja yang bekerja

secara wajar, sudah terlatih dan tidak lagi memerlukan penyesuaian dalam

bekerja.

2. Kondisi lingkungan dianggap baik dan memenuhi persyaratan.




