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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan berkembangnya teknologi saat ini, peranan manusia di lantai 

produksi masih sangat diperlukan. Meskipun saat ini telah banyak dijumpai 

industri di Indonesia yang dalam proses produksinya menggunakan mesin, namun 

pada kenyataannya tidak sedikit industri yang masih menggunakan tenaga 

manusia terutama pada kegiatan Manual Material Handling (MMH). Aktivitas 

manual yang dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama dapat 

mengakibatkan gangguan Disorders (MSDs). Menurut Grandjean yang dikutip 

oleh Tarwaka dkk. (2001) keluhan MSDs merupakan keluhan pada bagian otot 

skeletal yang dirasakan seseorang mulai dari keluhan ringan sampai sangat sakit. 

Karakteristik tugas-tugas yang dilakukan adalah penggunaan tenaga otot tangan 

yang cukup intensif, siklus kerja berulang-ulang (repetitif), dan postur bagian 

tangan yang cukup ekstrem. Beberapa indikasi tersebut diduga dapat berisiko 

terhadap cedera pada bagian distal upper extremity yang termasuk dalam bagian 

MSDs (Padang & Padang). 

Kampung Ikat Bandar adalah pusat pengrajin kain tenun yang terletak di kota 

Kediri, Jawa Timur. Proses produksi kain tenun ikat dilakukan secara manual dan 

masih menggunakan alat tradisional. Ada 10 kegiatan dalam proses pembuatan 

kain yang terdiri dari memintal benang, mengatur benang, membuat pola, 

mengikat pola, menggabungkan warna, pencelupan, melepaskan tali, mengurai 

benang, memintal pada palet dan proses menenun. Hampir di semua proses 

produksinya, pekerja berada dalam posisi duduk dan berdiri dengan jangka waktu 

yang relatif lama. Sikap duduk pekerja yang tidak benar berpotensi menimbulkan 

sakit pada bagian punggung. Sedangkan sikap berdiri pekerja yang terlalu lama 

juga dapat menimbulkan kelelahan dan ketegangan otot sehingga dapat 

menyebabkan gangguan pada sistem musculoskeletal. Pekerjaan yang dilakukan 

dengan posisi tersebut dapat menyebabkan nyeri, kelelahan, dan ketegangan otot 

pada bahu, punggung, dan lengan yang menyebabkan gangguan pada Distal 
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Upper Exrtemity (DUE). Dari 19 karyawan pada proses produksi kain tenun ikat 

hampir seluruhnya mengalami gangguan DUE karena posisi yang kurang 

ergonomis dan kegiatan yang berulang-ulang dalam jangka wakut yang relatf 

lama.  

Berdasarkan penjelasan di atas, maka diperlukan evaluasi risiko postur kerja 

dalam proses produksi kain tenun ikat. Untuk menganalisis dan mengevaluasi 

tingkat risiko postur kerja, maka dapat menggunakan metode Job Strain Index 

(JSI) dan metode Loading on the Upper Body Assessment (LUBA). Metode ini 

sendiri dipilih karena lebih detail dalam proses penilaiannya dibandingkan metode 

lainnya. Pada metode JSI dihitung beban kerja dan durasi kerjanya sedangkan 

metode LUBA lebih spesifik pada bagian tubuh bagian atas (distal upper 

extremity). Penelitian sebelumnya tentang JSI oleh (Steven Moore & Garg, 1995) 

adalah metode untuk menilai tingkat risiko pekerjaan yang dapat menyebabkan 

cedera pada tangan bagian atas, lengan atas atau siku (distal upper extremity). 

Sebuah studi Yunitasari (2015) Metode LUBA adalah metode untuk memberikan 

kode postur duduk atau berdiri memberikan bobot tambahan pada postur yang 

sesuai dengan hasil eksperimental dari kondisi tidak nyaman yang dirasakan oleh 

sendi di tubuh bagian atas (Mutmainnah, 2018). Hasil penilaian risiko postur kerja 

dari kedua metode dapat digunakan untuk meminimalkan risiko cedera dan 

memberikan rekomendasi. Rekomendasi yang diberikan dapat meringankan 

masalah yang ada dengan perbaikan postur dengan software 3DSSPP. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan preseden sebelumnya, masalah dapat dirumuskan, yaitu 

‘Bagaimana cara meminimalkan tingkat risiko cedera pada posisi kerja di CV. 

Medali Mas?’ 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui resiko distal upper extremitry (DUE) pada proses produksi kain 

tenun. 

2. Menilai tingkat risiko proses produksi kain tenun dengan metode Job Strain 

Index (JSI) dan Loading on the Upper Body Assessment (LUBA). 

3. Memberikan usulan untuk mengevaluasi postur kerja dalam proses produksi 

kain tenun. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh oleh perusahaan dalam penelitian ini adalah: 

1. Berkontribusi pada perusahaan untuk bekerja pada penyebab cedera pekerja 

dalam proses jaringan. 

2. Memberikan masukan untuk perbaikan perusahaan dalam hal risiko cedera 

pada Distal Upper Extremity (DUE). 

3. Peningkatan kesehatan, kesejahteraan dan kepuasan profesional. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini tidak membahas biaya kerugian yang diakibatkan oleh CV. 

Medali Mas 

2. Penelitian ini dilakukan pada karyawan yang bekerja selama 5-10 tahun. 

3. Penelitian difokuskan hanya pada tubuh bagian atas. 

  


