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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

UD. Sinar Buah yang beralamatkan dijalan Kenanga Pasar jeruk, 

Gembongan, Kec. Tanggul, Kab. Jember merupakan salah satu usaha dagang 

yang bergerak di bidang pengadaan bahan makanan khususnya produk buah 

segar seperti jeruk, buah naga. UD. Sinar Buah telah berdiri sejak tahun 2012  

dan telah mendistribusikan produknya sampai ke luar pulau. Untuk 

mendapatkan produk dengan kualitas unggul maka UD. Sinar Buah selalu 

berupaya untuk membangun relasi dan bekerjasama dengan pemilik kebun, 

baik di kabupaten Jember maupun di daerah sekitarnya. Dalam 1 minggu 

tenaga kerja di UD. Sinar Buah ini melakukan 4 hari aktifitas kerja disela 

dengan 1 hari istirahat. Proses atau alur kerja yang dilakukan di tempat ini 

mulai dari barang datang, penyortiran, dan pengepakan/ pengiriman. Disela 

proses pengangkatan buah jeruk, penyortiran dan pengepakan/pengiriman ada 

proses pengangkatan buah saat barang datang diangkat atau didiorong 

kedalam wadah penyortiran, setelah itu dari wadah tersebut dilakukan 

penyortiran lalu diangkat dan dimasukan kedalam peti sesuai dengan hasil 

penyortiran, setelah semua selesai dilakukan proses pengiriman dengan 

mengangkat peti kayu kedalam truck. Semua proses yang dilakukan dengan 

manual tenaga manusia. Kegiatan yang dilakukan secara manual tersebut 

ialah mengangkat, menurunkan dan mendorong. 

Pergerakan yang sering dilakukan, berulang-ulang secara terus 

menerus, pergerakan postur yang tidak baik dan penggunaan sejumlah 

kekuatan yang diperlukan pada suatu aktifitas secara belebihan dengan beban 

yang berat dapat mengakibatkan kelelahan dan keletihan bahkan kerusakan 

pada otot rangka. Kerusakan pada otot dapat berupa ketegangan otot, kerja 

otot yang berlebihan, yang disebabkan mengangkat beban yang terlalu berat 

dan bahkan pergerakan yang tidak terduga. Di UD. Sinar Buah ini sering 

muncul keluhan sakit pada bagian otot setelah melakukan proses 
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pengangkatan buah jeruk didalam keranjang yang kurang lebih berisi 40kg. 

Pemindahan barang yang secara manual tanpa dibantu sebuah alat dan dengan 

jarak pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain yang cukup jauh. 

Sehingga untuk meminimalisir terjadinya MSDs pada tenaga kerja, maka 

perlu dilakukan analisa dan usulan perbaikan sistem kerja lebih lanjut. 

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis membagikan kuisioner 

NBM guna untuk tahap awal mengetahui keluhan yang dirasakan oleh 

pekerja. Berdasarkan hasil kuisioner awal dengan menggunakan kuisioner 

pada lampiran diketahui bahwa keluhan yang sering dikeluhkan pada bagian-

bagian tertentu 100% responden mengeluh sakit pada bahu kanan, lengan kiri 

atas, punggung, pinggang, pergelangan tangan kiri kanan dan juga pada 

tangan kanan. Selain itu untuk kaku dileher bagian bawah dipilih 75% 

responden.  

Setelah diketahui keluhan yang dirasakan sakit berdominan pada 

bagian tubuh atas manusia maka penulis melakukan perhitungan lebih lanjut 

dengan menggunakan salah satu metode yang dinilai efektif dalam 

menganalisa sistem kerja yaitu QEC (Quick Exposure Check). Adapun 

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam analisa dan usulan perbaikan 

sistem kerja yaitu, sikap dan postur kerja, kondisi lingkungan kerja, efesiensi 

ekonomi gerakan dan pengaturan fasilitas kerja. (Wignyosoebroto, 2003). 

Dari keluhan yang diterima penulis yaitu tentang mengeluh pada bagian otot-

otot tertentu yang akan menyebabkan kelelahan, maka dari ini penulis 

melakukan penentuan resiko pada bagian pengangkatan buah jeruk yang 

beratnya kurang lebih 40kg dengan menggunakan metode Quick Exposure 

Check (QEC).  Setelah itu maka dilakukan perhitungan dengan menggunakan 

metode QEC yang dimana merupakan salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk mengetahui resiko cidera pada otot rangka atau sistem 

musculoskeletal yang menitik beratkan pada tubuh bagian atas yaitu 

punggung, leher, lengan/bahu, dan pergelangan tangan dengan kelebihan 
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mempertimbangkan kondisi yang dialami oleh tenaga kerja dari dua sudut 

pandang yaitu pengamat dan operator/ tenaga kerja.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana mengurangi resiko cidera yang dialami oleh pekerja 

dengan cara memperbaiki sistem kerja pada UD. Sinar Buah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi keluhan Musculoskeletal Disorder yang dialami oleh 

pekerja di stasiun kerja. 

2. Menentukan skor resiko postur kerja aktual operator dengan 

menggunakan metode QEC. 

3. Mengidentifikasi faktor penyebab sakit yang diderita pekerja. 

4. Memberikan usulan perbaikan sistem kerja ideal yang dapat 

mengurangi resiko cidera berdasarkan faktor penyebab utama yang 

telah diidentifikasi sebelumnya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan usulan perbaikan 

sistem kerja yang dapat mengurangi resiko cidera pada Musculoskeletal 

disorder di UD. Sinar Buah. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

1. Tidak menghitung biaya pembuatan alat/Prototipe 

2. Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah usulan tidak sampai pada 

pembuatan prototipe  

3. Analisa dan perbaikan terbatas pada UD.Sinar Buah 

4. Sistem kerja berbatas pada Manusia dan Peralatan Kerja 

 


