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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Serangkaian kegiatan produksi dalam sebuah perusahaan dalam skala 

besar, menengah, maupun kecil tidak dapat terlepas dengan adanya penerapan 

ergonomi. Ergonomi dirasa begitu penting untuk terus dilakukan sebagai 

upaya perbaikan mutu produk dan jaminan bagi para pekerja. Dalam kaitannya 

dengan ilmu ergonomi, proses produksi dalam sebuah perusahaan akan terus 

dihadapkan dengan aktivitas berulang/ repetitive task. Aktivitas berulang 

adalah kegiatan yang dilakukan secara terus menerus tanpa memperoleh 

kesempatan untuk relaksasi. Hal inilah yang membuat para pekerja terkadang 

harus mengalami musculoskeletal disorders atau gangguan pada otot skeletal 

akibat pekerjaan berulang, postur tubuh yang tidak alamiah, atau dapat juga 

dikarenakan peregangan otot yang berlebihan. Menurut Kuswana (2014), 

gangguan musculoskeletal disorders dialami pada bagian otot, saraf, tendon, 

ligamen, sendi, tulang rawan, atau cakram tulang belakang. Penyakit yang 

mungkin akan dialami oleh penderita musculoskeletal antara lain adalah Low 

Back Pain, Osteoarthritis, dan rematik jaringan otot lunak. Penyakit-penyakit 

tersebut bisa saja dialami oleh kebanyakan pekerja yang melakukan pekerjaan 

dengan fasilitas kerja ataupun desain stasiun kerja yang kurang memadai. 

Dengan demikian, hubungan antara manusia dengan fasilitas kerja menjadi 

faktor penting bagi sebuah perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja 

yang ergonomis demi meningkatkan produktivitas dengan kualitas produk 

yang maksimal. 

PT. Sumber Abadi Bersama (PT. SAB) adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang produksi kayu lapis (plywood). Pada beberapa bagian 

proses produksi seperti pengupasan kulit kayu, pencucian, repair core, repair 

core ply, dempul, pengeleman, dilakukan secara manual oleh pekerja selama 7 

jam. Dalam penyebaran kuisioner berupa Nordic Body Map yang dilakukan 

pada pekerja di 6 bagian tersebut diperoleh hasil 75% pekerja dibagian 
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pengupasan mengeluh sakit pada lengan atas kanan, 88% pekerja di bagian 

pencucian sakit pada bahu, 71% pekerja dibagian repair core sakit pada 

pergelangan tangan kanan, 90% pekerja di bagian glue spreader (GS) sakit 

pada lengan kanan, serta 83% pekerja di bagian repair core ply dan 67% 

pekerja di bagian dempul sakit pada pergelangan tangan. Oleh sebab itu, 

penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan resiko kerja yang dialami oleh 

pekerja-pekerja tersebut. 

Penggunaan tubuh bagian atas sebagai tumpuan dalam melakukan 

pekerjaan seringkali dihadapkan pada masalah musculosceletal disorders. 

Salah satu metode kuantitatif yang dapat digunakan untuk menganalisis 

aktivitas berulang khususnya pada pekerjaan yang berfokus pada tubuh bagian 

atas adalah Occupational Repetitive Actions atau Occhipinti Colombini Risk 

Assessment (OCRA) Index. Menurut Stanton, Hedge, Brookhuis, Salas, and 

Hendrick (2004), OCRA Index merupakan metode yang dianggap paling 

analitis dan paling andal untuk digunakan sebagai perkiraan besarnya faktor 

risiko cidera kerja (Work-Related Musculoskeletal Disorders atau WMSDs) 

pada tubuh bagian atas. Dengan menggunakan metode OCRA Index yang 

ditemukan oleh Occhipinti dan Colombini ini diharapkan juga mampu 

memberikan rekomendasi upaya pencegahan yang perlu dilakukan pada 

sistem atau metode kerja yang menimbulkan resiko MSDs.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah : 

1. Kondisi kerja karyawan pada bagian pengupasan kayu, pencucian kayu, 

repair core, repair core ply, dempul, dan glue spreader dianggap beresiko 

mengalami cedera musculoskeletal. 

2. Rekomendasi usulan perbaikan ergonomi khususnya mengenai metode 

kerja pada proses yang memiliki resiko kerja tinggi. 
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1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan penilaian terhadap kondisi kerja karyawan pada bagian yang 

dianggap beresiko mengalami cedera musculoskletal menggunakan 

metode OCRA. 

2. Memberikan usulan perbaikan berdasarkan penilaian metode OCRA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah mampu mengetahui dan 

memberikan penilaian terhadap pekerja yang mempunyai kemungkinan 

cedera musculoskeletal sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan untuk 

mengurangi keluhan akibat kerja pada operator. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Pembatasan masalah dilakukan agar pemecahan masalah tidak 

melebihi dari cakupan yang dibahas. Batasan-batasan dalam penelitian ini 

adalah : 

1. Penelitian dilakukan di PT. Sumber Abadi Bersama pada shift pagi 

2. Metode yang digunakan adalah OCRA IndexPengamatan dilakukan pada 

pekerja di bagian pengupasan kayu, pencucian kayu, repair core, repair 

core ply, dempul, dan glue spreader.  

3. Bagian yang diamati adalah tubuh bagian atas (tangan, pinggang, kepala) 

Asumsi-asumsi pada penelitian ini antara lain : 

1. Pekerja bekerja secara normal 

2. Alat yang digunakan dalam penelitian dalam keadaan baik 

3. Proses produksi dilakukan secara normal. 

 

 


