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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan industri konveksi yang semakin ketat menuntut perusahaan 

untuk selalu memaksimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam 

menghasilkan produk/jasa agar mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. 

Sumber daya manusia sebagai tenaga kerja tidak terlepas dari masalah-masalah 

yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatannya sewaktu bekerja. 

Kondisi aktivitas kerja yang tidak sehat akan menyebabkan kecelakaan kerja, 

karena pekerja melakukan pekerjaan yang tidak nyaman atau tidak ergonomis 

(Rahmaniyah, 2007). Aktivitas kerja dalam proses produksi yang masih 

dilakukan secara manual dan dilakukan secara berulang bisa berisiko 

mengalami keluhan cidera otot atau Musculoskeletal Disorder (MSDs).  

PT. Magnum Attack Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang industri garmen dan konveksi yang menghasilkan berbagai macam 

produk pakaian yang berlokasi di kota Malang. Pada proses produksi yang 

sebagian besar dilakukan dengan proses manual meliputi aktivitas kerja 

pemotongan kain, aktivitas penyablonan dan press sewing, aktivitas 

pembordiran, sampai dengan aktivitas penjahitan. Dari beberapa aktivitas kerja 

tersebut, diketahui beberapa pekerja mengalami dan mengeluhkan keluhan 

muskuloskeletal pada bagian punggung, leher dan pergelangan tangan yang 

diakibatkan dari beberapa postur kerja yang tidak ergonomis, antara lain posisi 

membungkuk pada saat aktivitas pemotongan kain, posisi jongkok saat 

aktivitas pemotongan, pembordiran dan posisi duduk. Dimana postur kerja 

tersebut dinilai berisiko mengalami keluhan muskuloskeletal karena beberapa 

pekerjaan tersebut dilakukan secara berulang dengan durasi pekerja yang lama.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diketahui, maka perlu 

dilakukan adanya studi lebih lanjut. Untuk menganalisis permasalahan postur 

kerja agar dapat mengetahui risiko postur kerja dan guna meminimalisir risiko 

yang terjadi. Penelitian ini menggunakan metode Workplace Ergonomic Risk 

Assessment (WERA) untuk menganalisis enam faktor risiko fisik ditempat
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kerja yang meliputi postur, pengulangan, kekuatan, getaran, kontak stres, dan 

durasi kerja. Serta metode Novel Ergonomic Postural Assessment (NERPA) 

yang digunakan dalam mengidentifikasi gerakan tubuh bagian atas. 

Penggunaan metode WERA dipilih karena variabel yang digunakan lebih 

menyeluruh dan sesuai dalam menganalisa dan memberikan penilaian terkait 

dengan permasalahan risiko ergonomis di tempat kerja guna mendeteksi 

gangguan Work-related Musculoskeletal Disorders dan metode NERPA 

digunakan dalam menganalisis postur kerja yang lebih spesfikasi serta 

melibatkan tubuh bagian atas pekerja. Penelitian pernah dilakukan oleh  

Setyowati (2017) pada pekerja Batik Laweyan, Surakarta yang bertujuan 

menganalisa postur kerja dan faktor risiko ergonomi pada pembuatan batik 

menggunakan metode WERA dan NERPA. Dari hasil penilaian  menggunakan 

WERA menunjukkan bahwa 16 aktivitas kerja yang dilakukan operator 

mempunyai tingkat risiko medium. Sedangkan, hasil penilian menggunakan 

NERPA terhadap 17 aktivitas kerja menunjukkan terdapat 2 aktivitas kerja 

yang berada pada level risiko 2, terdapat 4 aktivitas yang berada pada level 

resiko 3 dan 11 aktivitas lainnya yang berada pada level resiko 4. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlunya menganalisa faktor 

penyebab keluhan muskuloskeletal pada postur kerja di bagian proses produksi 

PT Magnum Attack Indonesia, serta penilaian untuk mengurangi risiko 

keluhan muskuloskeletal pada pekerja. 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin di capai pada penilitian sebagai berikut : 

1.  Mengetahui faktor penyebab keluhan muskuloskeletal pada aktivitas pekerja. 

2.  Mengidentifikasi postur kerja pada proses produksi dan kategori risiko bahaya. 

3. Memberikan rekomendasi perbaikan dalam aktivitas kerja yang memiliki 

resiko paling berbahaya. 
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1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu : 

1. Dapat memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya bekerja dengan postur tubuh yang aman dan ergonomis sehingga 

resiko cidera dapat dihindari dari aktivitas kerja garment. 

2. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi mengenai resiko kerja 

menggunakan metode Workplace Ergonomic Risk Assessment (WERA) dan 

metode Novel Ergonomic Postural Assessment (NERPA). 

 

1.5 Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar dalam 

pelaksanaan dan hasil yang akan didapat sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. 

Adapun batasan masalah sebagi berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada proses produksi meliputi aktivitas pemotongan, 

penyablonan, pembordiran, press sewing, penjahitan. 

2. Variabel pengamatan yang dilakukan berdasarkan klasifikasi dari metode 

WERA dan NERPA dengan 8 pekerja dan 11 aktivitas kerja meliputi 11 

postur kerja yang akan di amati. 

Pemberian rekomendasi usulan perbaikan postur kerja pada aktivitas. 

 


