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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pekerja di perkantoran sangat terbantu dengan adanya komputer, pekerjaan 

dapat diselesaikan dengan cepat dan efisien. Komputer di kantor dioperasikan oleh 

pekerja secara terus menerus selama jam kerja. Menurut (Marshall, 2001) diantara 

orang yang menggunakan komputer di tempat kerja, 85% menggunakannya setiap 

hari, 10% beberapa kali dalam seminggu, dan sisanya 5% beberapa kali dalam 

sebulan. Jumlah ini naik dari 39% pada tahun 1989 dan 50% di 1994. Posisi dan 

sikap kerja yang alamiah dapat menimbulkan keluhan dan ketidaknyamanan saat 

bekerja.  Risiko ergonomi muncul antara lain gangguan nyeri terkait dengan otot 

dan tulang (musculoskeletal disorders). Anggapan tersebut mungkin dikarenakan 

tinggi kursi, alas kursi, armress, back support, durasi, monitor, telephone, mouse, 

dan keyboard. Risiko ergonomik di kantor mungkin tidak seperti karyawan di 

bidang produksi yang harus mengangkat produk dengan berat puluhan kilogram 

dan frekuensi yang tinggi. Pada tahun 2003 peningkatan frekuensi penggunaan 

komputer pada saat bekerja bervariasi secara signifikan di seluruh pekerjaan, posisi 

terendah pada pendidikan sebesar 62%, 70% di bidang kesehatan dan 90% dalam 

administrasi publik, layanan informasi, profesional jasa, jasa keuangan, 

manufaktur, dan sebagainya (Lin & Popovic, 2003). 

Rumah sakit Universitas Muhammadiyah Malang merupakan salah satu 

Rumah Sakit Swasta di Malang yang sudah memiliki akreditasi Paripurna. Saat ini 

di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang mayoritas menggunakan 

komputer dalam bekerja, seperti instalasi farmasi. Dimana dalam proses kerjanya 

lebih banyak menggunakan komputer sebagai salah satu media dalam menunjang 

sistem pelayanan yang dilakukan. Seperti, kemudahan dalam melayani resep obat 

untuk rawat inap, rawat jalan dan logistik yang beroperasi 24 jam. Dari hasil 

penyebaran kuisioner Nordic Body Map diketahui keluhan yang sering dirasakan 

pekerja Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang adalah nyeri pada leher 

atas sebesar 100%, pada punggung sebesar 90%, dan pada pinggang sebesar 70%. 
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Keluhan dialami oleh pekerja termasuk dalam keluhan Muscoloskeletal Disorder. 

Keluhan atau risiko tersebut dapat dinilai secara tepat dan akurat dengan 

menggunakan metode ROSA.  

Diketahui dari hasil pengamatan, terdapat beberapa keluhan dari pekerja yang 

berkaitan dengan komputer. Dari keluhan tersebut, maka dengan menggunakan 

metode ROSA (Rapid Office Strain Assessment) dapat dilakukan analisa dan 

penilaian risiko kerja. Metode ROSA merupakan salah satu metode pada office 

ergonomics, dimana penilaiannnya dirancang untuk mengukur risiko yang terkait 

dengan penggunaan komputer serta untuk menetapkan tingkat tindakan perubahan 

berdasarkan laporan dari ketidaknyamanan pekerja (Sonne dkk., 2012). Faktor-

faktor risiko dari penggunaan komputer dibedakan dalam beberapa bagian yaitu 

kursi, monitor, telepon, mouse dan keyboard. Dibandingkan dengan metode 

penilaian yang sama lainnya, metode ROSA ini sendiri lebih tepat dan sesuai untuk 

melakukan penilaian pada pekerja Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah 

Malang yang pada saat bekerja berhubungan langsung dengan penggunaan 

komputer dan fasilitas pendukung lainnya. Dimana nantinya hasil dari penelitian 

ini sendiri bisa digunakan sebagai bahan evaluasi dan saran perbaikan bagi Rumah 

Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini diperlukan 

bagaimana mengukur postur kerja dan keluhan musculoskeletal pada pekerja 

Instalasi Farmasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang berdasarkan 

metode ROSA. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Melakukan pengukuran postur kerja dan keluhan musculoskeletal pada pekerja 

Instalasi Farmasi di Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 
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2. Memberikan usulan perbaikan kerja berdasarkan alternative solusi yang 

terpilih untuk peningkatan pelayanan pada Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang 

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi masukan kepada Rumah 

Sakit Universitas Muhammadiyah Malang khususnya Instalasi Farmasi, agar 

digunakan kedepannya untuk meningkatkan sistem ergonomi kepada pekerja 

Instalasi Farmasi  agar semakin baik dan memberikan kepuasan, serta 

keloyalan kepada konsumen seperti motto Rumah Sakit Universitas 

Muhammadiyah Malang yaitu “Pelayananku, Pengabdianku”. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Manfaat bagi peneliti selanjutnya adalah mengharapkan hasil penelitian ini 

dapat dijadikan sebagai rujukan dan masukan bagi pihak lain, yang akan 

meneliti masalah yang sama dimasa akan datang pada Instalasi Farmasi 

Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

1.5. Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan masalah berikut ini bertujuan untuk lebih memfokuskan pembahasan 

dari penelitian ini, agar tetap fokus dalam tujuan penelitian : 

1. Data yang diperoleh pada bagian administrasi, bagian pergudangan, dan 

bagian pelayanan rawat jalan. 

2. Penelitian dilakukan sampai tahap perencanaan (pemberian usulan perbaikan). 

3. Pengisian kuisioner diberikan kepada pekerja Instalasi Farmasi Rumah Sakit 

Universitas Muhammadiyah Malang, yang dimana mengalami keluhan 

muskoloskeletal. 


