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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Postur adalah orientasi rata-rata dari anggota tubuh. Postur tubuh ditentukan 

oleh ukuran tubuh dan ukuran peralatan atau benda lainnya yang digunakan pada 

saat bekerja. Pada saat bekerja perlu diperhatikan postur tubuh dalam keadaan 

seimbang agar dapat bekerja dengan nyaman dan tahan lama. Keseimbangan 

tubuh sangat dipengeruhi oleh luas dasar penyangga atau lantai dan tinggi dari 

titik gaya berat. (Pheasant, 1991).  Pekerjaan-pekerjaan dan postur kerja yang 

statis sangat berpotensi mempercepat timbulnya kelelahan dan nyeri pada otot-

otot yang terlibat. Jika kondisi seperti ini berlangsung setiap hari dan dalam waktu 

yang lama (kronis) bisa menimbulkan sakit permanen dan kerusakan pada otot, 

sendi, tendon, ligamen dan jaringan-jaringan lain. Selain itu, bekerja dengan rasa 

sakit dapat mengurangi produktivitas serta efisiensi kerja dan apabila bekerja 

dengan kesakitan ini diteruskan maka akan berakibat pada kecacatan yang 

akhirnya menghilangkan pekerjaan bagi pekerjanya. Terdapat lebih dari sepertiga 

dari seluruh waktu kerja yang hilang (losttime injuries) karena hal ini (Aprilia, 

2009). 

Home Industry Sangkar Burung “Limbah Alam” yang bertempat di desa Serut 

Kecamatan Turen Kabupaten Malang didirikan oleh Bapak Didit pada tahun 

2005. Home industry “Limbah Alam” ini memproduksi sekitar 100 buah sangkar 

burung perbulan. Tahapan proses produksi meliputi tahapan pertama pemotongan 

bahan baku menjadi ukuran 8cm – 10 cm, tahapan kedua yaitu penghalusan, 

tahapan ketiga pengeboran, tahapan terakhir yakni perakitan. Jam kerja di home 

industry “Limbah Alam” yaitu 7 jam per hari dengan 8 orang pekerja. Pekerja di 

home industry “Limbah Alam” ini pada proses penghalusan dan perakitan 

dilakukandengan postur tubuh membungkuk dan jongkok, sedangkan pada proses 

pemotongan dan pengeboran dilakukan dengan postur tubuh duduk dengan 

fasilitas kerja kurang ergonomis. Hal ini mengakibatkan para pekerja mengalami 

atau keluhan muscolosceletal. Dimana keluhan muscolosceletal adalah keluhan 
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pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seorang mulai dari keluhan 

ringan hingga sakit. Keluhan muscolosceletal yang sering dialami oleh pekerja 

adalah nyeri pinggang atau sakit pada bagian pinggang hal ini dapat terjadi karena 

postur kerja membungkuk, memutar atau jongkok. Serta sakit diarea leher hal ini 

terjadi karena postur kerja yang merunduk dari pekerja home industry.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka salah satu cara untuk menganalisis 

postur kerja pekerja di home industry ”Limbah Alam” dapat dilakukan dengan 

menggunakan QEC (Quick Exposure Check).Metode QEC (Quick Exposure 

Check) yaitu pemberian evaluasi mengenai tempat kerja dan desain dari peralatan 

yang digunakan dan membantu mencegah timbulnya keluhan muscolosceletal.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latarbelakang yang telah diuraikan, maka permasalahan peneitian 

ini adalah “bagaimana cara menganalisis postur kerja home industry sangkar 

burung limbah alam yang mengakibatkan masalah muscolosceletal serta 

bagaimana cara mengurangi resiko muscolosceletal?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Menganalis postur kerja yang dapat mengakibatkan keluhan 

muscolosceletal dengan metode QEC (Quick Exposure Check). 

2. Memberikan saran untuk mungurangi resiko muscolosceletal pada 

homeindustry sangkar burung “Limbah Alam” 

 

1.4 ManfaatPenelitian 

1. Memberikan masukan kepada homeindustry sangkar burung untuk dapat 

memperbaiki metode kerja. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi home industry sangkar burung untuk 

menganalisis postur kerja untuk mengambil kebijakan perbaikan. 

3. Sebagai bahan pertimbangan home industry sangkar burung untuk dapat 

merancang fasilitas kerja yang benar.  
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4. Peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan kepuasan kerja pekerja.

1.5 BatasanMasalah 

1. Pada home industry sangkar burung terdapat 8 orang pekerja

2. Semua pekerja dalam keadaan sehat

3. Semua pekerja melakukan pekerjaan yang sama sehingga postur kerja

dapat dievaluasi.


