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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 Bab ini berisi latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan 

penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan laporan. 

1.1 Latar Belakang 

 Produktivitas merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan oleh 

perusahaan karena produktivitas sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan. 

Dengan produktivitas yang baik, perusahaan dapat mencapai tujuannya, yaitu 

mendapatkan keuntungan. Menurut Plenert dan Cluley (2012:74), perusahaan 

harus selalu berfokus pada productivity thinking dan value added thinking guna 

mendapatkan hasil yang optimal. Karenanya produktivitas berperan penting bagi 

perusahaan untuk mendapat keuntungan. Untuk menjaga produktivitas tersebut, 

ada banyak faktor yang dapat dipertimbangkan, salah satunya adalah faktor 

kesehatan pekerja. 

 Kesehatan merupakan salah satu hal yang paling penting untuk dirawat 

untuk semua orang. Untuk menjaga kesehatan tersebut, ada banyak hal yang bisa 

dilakukan, seperti berolahraga, mengonsumsi makanan yang sehat, atau dengan 

menjaga kebersihan. Di lingkungan kerja setiap orang juga harus dapat menjaga 

kesehatannya. Orang yang sedang bekerja harus dapat bekerja dengan aman dan 

nyaman, karena di lingkungan kerja yang aman dan nyaman, pekerja dapat 

terhindar dari potensi cedera atau penyakit akibat kerja. 
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 Meskipun begitu, pada kenyataannya sekarang pun masih banyak pekerja 

yang belum bekerja dalam lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka. 

Banyak pekerja harus melakukan kegiatan dengan postur yang kurang baik 

sehingga dapat berdampak pada kesehatannya. Pekerja yang bekerja dengan posisi 

tubuh tidak ergonomis berpotensi mengalami cedera atau penyakit 

Musculoskeletal Disorders (MSDs). Untuk meminimalisir potensi cedera tersebut, 

posisi atau postur kerja dapat diperbaiki dengan merancang fasilitas kerja atau alat 

bantu kerja untuk mendukung postur tubuh normal. Ilmu ergonomi dapat 

digunakan untuk menganalisis postur pekerja sehingga dapat diketahui potensi 

cedera akibat posisi kerja yang kurang baik serta digunakan untuk merancang alat 

bantu kerja yang dapat mengurangi potensi cedera tersebut.  

Dalam penelitian ini, digunakan studi kasus pada usaha kecil pembuatan 

cemilan keripik Ibu Supiyah yang terletak di Desa Kranggan, Kecamatan Setu, 

Tangerang Selatan. Usaha kecil ini sudah beroperasi selama kurang lebih 20 

tahun. Dalam melakukan kegiatan produksinya, pekerja di tempat produksi, 

khususnya pada stasiun penggorengan keripik pisang, pekerja harus menggoreng 

keripik pisang dengan posisi duduk di atas sebuah kotak yang dijadikan kursi. 

Kegiatan menggoreng tersebut dapat berlangsung selama 6 jam per harinya. 

Dikarenakan alas duduk pekerja yang kurang baik serta lamanya waktu kerja, 

pekerja memiliki keluhan berupa sakit punggung dan pinggang. Karena masalah 

tersebut, perlu dilakukan penelitian terhadap stasiun kerja penggorengan tersebut 

agar dapat diidentifikasi tingkat potensi cedera yang mungkin dapat terjadi akibat 
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postur kerja tersebut. Selanjutnya akan dirancang stasiun kerja untuk mengurangi 

potensi cedera. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Pokok permasalahan yang ditemukan pada penelitian yang dilakukan di 

tempat usaha ini adalah adanya potensi cedera yang dapat ditimbulkan karena 

postur kerja yang kurang ergonomis pada stasiun kerja penggorengan saat ini. 

Oleh karena itu perlu dilakukan analisis postur dan perbaikan tempat kerja agar 

dapat mengurangi risiko cedera tersebut.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah merancang dan membuat stasiun kerja guna 

mengurangi potensi terjadinya cedera pada stasiun kerja penggorengan 

berdasarkan hasil analisis postur dengan menggunakan Rapid Upper Limb 

Assessment. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Dilakukan pada periode Januari 2020 – Mei 2020, dengan mengambil 

studi kasus pada usaha kecil cemilan milik Ibu Supiyah yang terletak di 

Kelurahan Kranggan, Kecamatan Setu, Tangerang Selatan 

2. Stasiun kerja dibuat berdasarkan kebutuhan pekerja stasiun penggorengan 

yang utama, yaitu penggorengan keripik pisang. 
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3. Pada penelitian ini tidak dibahas biaya produksi untuk pembuatan stasiun 

kerja 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Berikut ini adalah sistematika penulisan laporan ini: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab 1 berisikan pendahuluan penulisan laporan, dimulai dari latar 

belakang penelitian dilakukan, perumusan masalah yang ditemukan pada lokasi 

penelitian, tujuan dari penelitian, pembatasan masalah dalam penelitian, dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab 2 berisikan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penulisan 

laporan. Teori tersebut digunakan untuk mendukung proses penelitian ini. Teori 

didapatkan dari buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang bersangkutan dengan topik 

penelitain.  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab 3 berisikan langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian dan 

metode penelitian yang digunakan. 
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA SEBELUM 

PERBAIKAN 

 Bab 4 berisikan data-data yang telah diperoleh mengenai data keluhan 

yang dirasakan oleh pekerja dengan menggunakan Standardized Nordic 

Questionairre, dan analisis postur pekerja dengan metode RULA. Pada bab ini 

data yang sudah diperoleh tadi kemudian diolah untuk diidentifikasi potensi 

terjadinya cedera yang dapat ditimbulkan dari stasiun kerja penggorengan keripik 

pisang pada tempat usaha tersebut. Kemudian setelah diketahui potensi terjadinya 

cedera, postur kerja tersebut dianalisis untuk diketahui postur yang 

mememengaruhi secara signifikan. 

BAB V PERANCANGAN, PEMBUATAN DAN ANALISIS STASIUN 

KERJA 

 Bab 5 berisikan tahapan perancangan stasiun kerja yang akan dibuat 

berdasarkan kebutuhan pekerja, dan kemudian dilakukan analisis terhadap stasiun 

kerja dan postur tubuh pekerja setelah menggunakan stasiun kerja. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab 6 berisi kesimpulan dari laporan, dan saran yang ditujukan untuk 

penelitian selanjutnya. 


