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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Industri tahu merupakan industri rumahan, di mana proses produksi 

menggunakan metode tradisional yang banyak tersebar di kota-kota besar dan 

kecil. Di Indonesia sendiri banyak sekali industri rumahan pembuat tahu 

salah satunya adalah Pabrik Tahu Duta Malang yang beralamatkan di Jl. 

Sumpil 1 No. 25 Kota Malang. Pabrik tersebut adalah usaha perseorangan 

yang didirikan langsung oleh Bapak H. Moch. Ridhuwan pada tahun 1987. 

Jenis tahu yang diproduksi ada 2 macam yaitu tahu putih dan tahu goreng.  

Dalam pengamatan singkat di Pabrik Tahu Duta Malang, terdapat 

beberapa aktivitas produksi yang masih menggunakan tenaga manusia atau 

yang dilakukan secara manual di antaranya proses pengangkatan bahan baku, 

pemindahan bahan setengah jadi, dan lain-lain. Kondisi pelaksanaan aktivitas 

dengan MMH (Manual Material Handling) ini dapat menciptakan gangguan 

pada sistem musculoskeletal. Dari observasi yang telah dilakukan dan 

pembagian kuisioner NBM (Nordic Body Map) kepada beberapa pekerja di 

stasiun perendaman, pemasakan, penyaringan dan pemotongan didapatkan 

keterangan bahwa pekerja sering mengalami keluhan sakit nyeri sesudah 

melakukan pekerjaan terutama pada bagian leher (100%), punggung (100%), 

pinggang (100%), pergelangan tangan (100%), lutut (80%), betis (90%) dan 

paha (60%). Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, ditemukan beberapa 

aktivitas MMH di beberapa bagian pengangkatan yang berbahaya dan 

aktivitas tersebut yang paling beresiko terjadinya cedera berdasarkan 

penilaian pada aspek frekuensi posisi pengangkatan material, jarak angkut 

beban dan jumlah beban yang dipindahkan pada bagian pengangkutan 

tersebut yaitu aktivitas pekerja di stasiun penyaringan dan pemotongan.. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam metode kerja yang 

diterapkan oleh para pekerja tersebut dan kesalahan bersikap saat melakukan 

pekerjaan sehingga menimbulkan keluhan pada berbagai anggota tubuh 
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setelah dan sebelum bekerja yang berkaitan dengan musculoskeletal 

disorders. Hal demikian juga ditunjukkan oleh penelitian lain yang dilakukan 

oleh Achiraeniwati, As’ad dan Azizah (2016) yang hasilnya menunjukkan 

terdapat hubungan antara sikap dan metode kerja dengan resiko 

musculoskeletal disorders (MSDs) pada operator mesin laminasi. 

Mengingat aktivitas manual material handling mempunyai peranan yang 

penting di dalam aktivitas produksi di perusahaan tersebut, dimana tenaga 

kerja berperan dominan dalam aktivitas pemindahan bahan secara manual, 

sekiranya perlu dilakukan perbaikan kondisi para pekerja tersebut dibutuhkan 

sebuah metode untuk menganalisis masalah tersebut, yaitu dengan 

menggunakan metode OWAS (Ovako Working Posture Analysis System). 

Menurut Anggraini dan Pratama (2012) metode OWAS memberikan 

informasi mengenai penilaian postur tubuh pada saat bekerja sehingga dapat 

melakukan evaluasi dini atas risiko kecelakaan tubuh manusia yang terdiri 

atas beberapa bagian penting, yaitu punggung (back), lengan (arm), kaki 

(leg), dan beban kerja (load).  

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana cara meminimalisir postur kerja yang tidak nyaman dan 

berbahaya berdasarkan keluhan yang dirasakan pada saat bekerja bagi 

pengrajin tahu di stasiun penyaringan dan pemotongan dengan menggunakan 

metode OWAS? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Memperoleh hasil identifikasi postur kerja yang tidak nyaman dan 

berbahaya dari aktivitas para pengrajin tahu berdasarkan klasifikasi 

postur kerja metode OWAS. 

2. Memperoleh hasil rekomendasi perbaikan dari postur kerja yang tidak 

nyaman dan berbahaya dari aktivitas para pengrajin tahu berdasarkan 

penilaian metode OWAS. 
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3. Memberikan rancangan perbaikan postur dan fasilitas kerja yang 

ergonomis bagi pengrajin tahu berdasarkan data pengolahan metode 

OWAS dan data antropometri pengrajin tahu dengan menggunakan 

software CATIA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh perusahaan dari peniltian tugas akhir ini 

adalah: 

1. Dapat mengetahui resiko musculoskeletal disorders (MSDs) yang 

dialami pekerja bagian proses pemindahan hasil penggilingan kedelai 

ke stasiun pemasakan yang melakukan aktivitas manual material 

handling (MMH). 

2. Dapat dijadikan sebagai sebagai pertimbangan bagi perusahaan 

sebagai solusi perbaikan metode kerja yang efektif dan efisien, 

sehingga mewujudkan kondisi kerja yang ideal dan tingkat 

produktivitas kerja semakin meningkat. 

1.5 Batasan Masalah  

Dalam mencapai tujuan dan pembahasan penelitian yang lebih terarah 

pada pendekatan metode OWAS, maka penulis membatasi lingkup 

pembahasan yaitu sebagai berikut:  

1. Fokus penelitian adalah pada proses pemindahan hasil penggilingan 

kedelai ke stasiun pemasakan pada proses pembuatan tahu. 

2. Tidak menghitung biaya. 

3. Kondisi perusahaan dalam proses produksi tidak mengalami perubahan 

secara signifikan selama proses penelitian berlangsung. 

4. Dalam perancangan tidak membahas aspek biaya ekonomis. 


