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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

CV. Citra Mentari merupakan salah satu usaha dalam bidang percetakan. 

Perusahaan tersebut menyediakan berbagai jenis percetakan, mulai dari buku diktat, 

LKS, maupun surat undangan pernikahan. Untuk saat ini, buku diktat masih 

menjadi salah satu produksi terbesar diusaha tersebut. Usaha tersebut sudah 

menggunakan beberapa jenis mesin dalam proses produksinya. Mulai dari mesin 

cetak buku, pres, dan mesin untuk memotong. Bukan hanya mesin, namun kegiatan 

manual masih menjadi kegiatan yang mendominasi. Sekitar 60% kegiatan diusaha 

tersebut masih dilakukan secara manual. Seperti kegiatan menggabungkan buku, 

kegiatan melekatkan lembar-lembar menjadi buku, hingga kegiatan finishing. 

Karena masih banyak yang menggunakan kegiatan manual maka tidak menutup 

kemungkinan terjadinya kelelahan pada pekerja yang menyebabkan cedera pada 

otot mereka.   

Kondisi sikap kerja yang tidak ergonomi dapat menyebabkan terjadinya 

keluhan sakit bahkan kecelakaan kerja. Pada CV Citra Mentari sendiri masih 

banyak memiliki masalah utama dalam postur kerja. Dimana setiap proses 

percetakan masih manual. Penggunaan tangan manusia secara manual masih belum 

bisa dihindari secara keseluruhan. Terlebih lagi pekerjaan yang masih 

menggunakan tangan dan tidak disediakan tempat kerja yang layak pekerja harus 

duduk dengan membungkuk untuk menyelesaikan pekerjaannya. Posisi kerja yang 

tidak ergonomi dapat menimbulkan risiko gangguan muskuloskeletal Disorder 

(MSDs). Postur kerja dari setiap operator tersebut membungkuk saat duduk, 

terdapat pada proses pengumpulan lembar menjadi eksemplar dan penyetreplesan.   

Salah satu penyebab terjadinya gangguan MSDs yakni penggunaan peralatan yang 

tinggi-berat tertentu. Keluhan rasa sakit pada bagian tubuh dirasakan oleh para 

pekerja akibat postur kerja yang dialami, berupa rasa sakit pada leher, bahu, 

punggung, pinggang, tangan, dan kaki. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

untuk
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mengatasi hal ini adalah dengan memperbaiki metode kerja yaitu postur kerja yang 

tidak ergonomi. 

Berdasarkan permasalan diketahui bahwa postur kerja sang operator yang 

menyebabkan sakit pada bagian otot leher dan punggung. Oleh karena itu perlu 

dilakukan analisa terhadap postur kerja mereka. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui bagian spesifikasi mana yang terasa sakit dan memberikan usulan 

terbaik untuk mengurangi keluhan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan Posture Ergonomic Risk Assessment (PERA) berfungsi untuk 

mengevaluasi pekerjaan terhadap risiko gangguan MSDs pada bagian leher dan 

punggung. Metode ini memiliki kemampuan yang kuat dalam menganalisis dan 

mengukur siklus kerja. Penggunaan pertanyaan checklist pada beban fisik dan 

postur untuk tugas yang berulang dan pengukuran nilai ambang batas untuk 

kegiatan tangan dan pekerjaan mengangkat jarang dipelajari yang mana 

mebutuhkan metode-metode lain. Pada penelitian sebelumnya peneliti 

membandingkan antara metode lain dan metode ini dapat mengevaluasi 

keterbatasan metode di atas karena dapat mengukur risiko ergonomi postural kerja 

perakitan siklik pendek dan panjang (Naddeo, A., Cappetti, N., & D'Oria, C.,2015). 

Metode tersebut juga memiliki kemampuan lebih tinggi daripada metode lain untuk 

menganalisis setiap tugas pekerjaan dalam siklus kerja termasuk identifikasi resiko 

tinggi (Chander,D.S, 2017).  

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang akan diambil dalam penelitian berikut adalah “Upaya 

apa yang sebaiknya dilakukan oleh pekerja untuk mencegah terjadinya risiko 

gangguan musculosketal disorder?” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berikut merupakan tujuan dari penelitian tersebut : 

1. Melakukan penilaian risiko cedera pada pekerja produksi buku pedoman 

dengan metode PERA (Postural Ergonomic Risk Assessment)  

2. Mengevaluasi postur kerja agar pekerja tidak mengalami musculosketal 

disorder. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini untuk memberikan saran dan masukan kepada CV. 

Citra Mentari mengenai risiko cedera saat bekerja dan mengurangi risiko gangguan 

musculoskeletal disorder. 

 

1.5. Batasan Masalah 

Adapun batasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya menganalisis postur tubuh pekerja produksi buku 

pedoman pada bagian punggung, bahu, leher, siku pada tangan dan sudut pada 

lutut saat duduk sesuai dengan metode yang digunakan. 

2. Penelitian ini hanya mempertimbangkan postur tanpa pertimbangan biaya 

yang dikeluarkan. 

3. Pada penelitian ini tidak ada penggunaan metode lain selain metode PERA 

(Postural Ergonomic Risk Assessment). 

 


