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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Banyaknya kebutuhan manusia mengenai bangunan, rancang bangun, serta 

transportasi yang harus terpenuhi, dan perkembangan zaman yang semakin maju 

maka menuntut manusia harus terus berkembang baik dalam pengetahuan, 

inovasi, maupun keahlian. Hal ini yang mendorong pesatnya angka perkembangan 

industri fabrikasi dan konstruksi baja di Indonesia setiap tahunnya. Meningkatnya 

perkembangan industri fabrikasi dan konstruksi baja mendorong semakin 

tingginya produktivitas yang diharapkan dapat memenuhi permintaan pasar. 

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat dibutuhkan untuk 

menjamin keselamatan serta kesehatan dari pekerja. Dengan diterapkannya K3 

secara tepat maka didapatkan produktivitas dan hasil yang maksimal. 

 Peralatan tidak bisa terpisahkan dari manusia ketika bekerja yang artinya 

peralatan dan teknologi merupakan penunjang yang penting dalam upaya manusia 

meningkatkan produktivitas untuk berbagai macam pekerjaan. Dampak positif 

dapat dirasakan dengan adanya peralatan ini namun dampak negatif dapat muncul 

apabila kurang waspada dalam menghadapi bahaya potensial yang mungkin 

timbul. Hal tersebut tidak akan terjadi apabila antisipasi terhadap semua risiko 

yang dilakukan dapat diketahui dan adanya upaya pencegahan. Antisipasi harus 

dilakukan oleh semua pihak yang terkait dalam proses pekerjaan dengan cara 

penyesuaian antar pekerja, proses kerja dan lingkungan kerja. Secara garis besar 

pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan ergonomik (Sholihah, 2009). 
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 Ergonomi merupakan suatu disiplin ilmu yang terkait dengan interaksi 

antara manusia dengan unsur-unsur lain pada suatu sistem, dan profesi yang 

menerapkan teori, prinsip, metode, dan data untuk mendisain dalam rangka 

mengoptimalkan kenyamanan atau kesehatan manusia dan keseluruhan performa 

sistem (Santoso, 2013). Ergonomi juga merupakan suatu ilmu terapan yang 

menyelaraskan (fitting) stasiun kerja dan jenis pekerjaan dengan kapabilitas dari 

pekerja itu sendiri. Tujuannya tidak lain adalah untuk menurunkan tingkat risiko 

cedera dan meningkatkan motivasi dalam bekerja serta sekaligus meningkatkan 

produktifitas dari aktifitas pekerjaan dalam suatu stasiun kerja. Salah satu prinsip 

ergonomi sebagai salah satu acuan adalah sikap tubuh dalam pekerjaan sangat 

dipengaruhi oleh bentuk, susunan, ukuran serta penempatan mesin-mesin, 

penempatan alat-alat petunjuk, dan cara-cara menggunakan mesin tersebut. Suatu 

studi yang dilakukan oleh Institute for Work and Health di Toronto menunjukkan 

bahwa penerapan aspek ergonomi dalam aktifitas pekerjaan akan meningkatkan 

kesehatan dan produktifitas kerja. Output dari penerapan aspek ergonomi tersebut 

adalah dapat memberi keuntungan ekonomis kepada perusahaan.  

Di Negara Amerika Serikat yang merupakan negara maju dalam industri 

manufaktur telah mencatat bahwa WMSDs (work related musculoskeletal 

disorders) menjadi penyebab utama penyakit akibat kerja dan kehilangan 846.000 

hari kerja setiap tahun dengan total biaya pengobatan yang dikeluarkan mencapai 

$20 milliar sampai $43 milliar (National Academy of Sciences dalam Humantech, 

2003). Hasil studi Departemen Kesehatan tentang profil masalah kesehatan di 

Indonesia tahun 2005 menunjukkan bahwa sekitar 40,5% penyakit yang diderita 

pekerja yang berhubungan dengan pekerjaannya. Menurut studi yang dilakukan 
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terhadap 9.482 pekerja di 12 kabupaten/kota di Indonesia, umumnya berupa 

penyakit muskuloskeletal (16%), kardiovaskuler (8%), gangguan syaraf (6%), 

gangguan pernafasan (3%) dan gangguan THT (1,5%). Studi tentang MSDs pada 

berbagai jenis industri telah banyak dilakukan dan hasil studi menunjukkan bahwa 

bagian otot yang sering dikeluhkan adalah otot rangka yang meliputi otot leher, 

bahu, lengan, tangan, jari, punggung, pinggang, dan otot bagian bawah (Tarwaka, 

2010). 

 Dari berbagai macam penelitian tersebut dapat diketahui keluhan penyakit 

yang sering diderita oleh pekerja adalah WMSDs (work related musculoskeletal 

disorders), hal tersebut salah satunya dipengaruhi adanya posisi kerja. Posisi kerja 

mengacu pada bagaimana postur tubuh yang dilakukan, posisi kerja yang nyaman 

dan aman akan mempengaruhi produktivitas kerja yang lebih baik.  

 Pekerjaan yang memaksa tenaga kerja untuk berada pada postur kerja 

yang tidak ergonomis menyebabkan tenaga kerja lebih cepat mengalami kelelahan 

dan secara tidak langsung memberikan tambahan beban kerja. Penerapan stasiun 

kerja yang ergonomis akan mengurangi beban kerja dan secara signifikan mampu 

mengurangi kelelahan atau masalah kesehatan yang berkaitan dengan postur kerja 

serta memberikan rasa nyaman kepada tenaga kerja terutama dalam pekerja yang 

monoton dan berlangsung lama, jika penerapan ergonomi tidak dapat terpenuhi 

akan menimbulkan ketidaknyamanan atau munculnya rasa sakit pada bagian 

tubuh tertentu. Salah satu dampak kesehatan yang muncul sebagai akibat dari 

stasiun kerja yang tidak ergonomis adalah musculoskeletal disorder (MSDs). 
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PT. Duta Hita Jaya merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada 

bidang fabrikasi dan konstruksi baja. Sumber bahaya dan risiko dalam hal 

keselamatan dan kesehatan kerja mempunyai peluang tinggi untuk dapat terjadi. 

Pada unit pengelasan membutuhkan ketelitian, posisi kerja yang tepat menunjang  

pekerja merasa nyaman serta didapatkan pula hasil yang baik guna kepuasan 

pelanggan. Risiko awal dapat timbul sebagai akibat dari stasiun kerja yang tidak 

nyaman adalah keluhan muskuloskeletal, dan secara tidak langsung akan 

menyebabkan posisi kerja yang tidak nyaman serta penurunan kuantitas dan 

kualitas dari hasil pengelasan, sehingga dapat berpengaruh pada produktivitas 

perusahaan. 

Berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa posisi kerja yang 

tidak nyaman dapat memberikan dampak buruk, bagi pekerja maupun bagi 

perusahaan. Dengan fakta tersebut peneliti mendapati adanya potensi posisi kerja 

yang tidak ergonomis pada pekerja unit pengelasan PT. Duta Hita Jaya sehingga 

mendorong ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 PT. Duta Hita Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang fabrikasi dan konstruksi baja, perusahaan ini berdiri sejak tahun 1999 

sebagai pemasok barang-barang secara umum namun pada tahun 2009 perusahaan 

ini memperluas area pasarnya dengan mendirikan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang fabrikasi dan konstruksi baja. Pekerjaan dalam bidang fabrikasi dan 

konstruksi baja dalam kesehariannya tidak lepas dari bantuan peralatan mesin, 
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utamanya dalam unit pengelasan sangat diperlukan bantuan dari alat. Proses 

pengelasan merupakan suatu bagian penting yang ada pada perusahaan, dengan 

lama kerja ≥8 jam per hari. Dalam kenyataannya banyak pekerja yang ditambah 

dengan jam lembur sampai ±12 jam per hari, dengan begitu peluang pekerja 

dalam keluhan MSDs sangatlah besar. Pekerja dalam melakukan pengelasan 

sangat dipengaruhi oleh posisi kerja, postur kerja serta performa tubuh mereka 

saat bekerja. Performa seseorang secara ergonomis sama dengan keseimbangan 

antara tugas kerja dan kemampuan tubuh. Dengan adanya postur kerja yang 

ergonomis maka performa pekerja juga mengalami peningkatan. Tenaga kerja 

yang menjadi objek penelitian adalah pekerja pada unit pengelasan PT. Duta Hita 

Jaya. Postur kerja dan posisi kerja yang tidak ergonomis berdampak pada 

menurunnya produktivitas kerja maupun performa kerja yang dapat megakibatkan 

kecelakaan kerja, selain itu juga dapat mempengaruhi derajat kesehatan pekerja 

salah satunya adalah keluhan muskuloskeletal.  

 Keluhan MSDs adalah keluhan yang dirasakan seseorang mulai dari 

keluhan yang sangat ringan hingga sampai yang sakit pada bagian otot rangka. 

Munculnya keluhan ini berhubungan dengan beberapa faktor, antara lain: aktivitas 

berulang, peregangan otot yang berlebihan, sikap kerja tidak alamiah, faktor 

penyebab sekunder (tekanan, getaran, dan mikroklimat) dan faktor kombinasi 

(karakteristik individu) serta posisi pekerja. 
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1.3 Rumusan Masalah 

 Kecelakaan kerja timbul sebagai hasil gabungan dari beberapa faktor. 

Dalam suatu proses produksi terdapat interaksi antara tenaga kerja, peralatan 

teknis, dan lingkungan kerja yang tidak dapat terpisahkan. Kecelakaan kerja dapat 

berawal dari adanya masalah kesehatan. Masalah kesehatan khususnya keluhan 

muskuloskeletal yang dialami pekerja sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

individu dan juga dipengaruhi oleh posisi kerja yang tidak ergonomis. Penelitian 

ini fokus pada keterkaitan posisi kerja dengan keluhan muskoleskeletal 

menggunakan analisis ergonomi REBA. Pembatasan penelitian dilakukan kerena 

posisi kerja sangat mempengaruhi timbulnya keluhan otot dan merupakan variabel 

yang mudah dikontrol.  

 Berdasarkan ruang lingkup yang telah dikemukakan pada identifikasi dan 

pembatasan masalah maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

“Apakah ada hubungan karakteristik individu dan posisi kerja dengan keluhan 

muskuloskeletal pada pekerja pengelasan di PT. Duta Hita Jaya ?” 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum  

Mempelajari hubungan karakteristik individu dan posisi kerja dengan 

keluhan muskuloskeletal pada pekerja bagian pengelasan di area PT. Duta Hita 

Jaya 
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1.4.2 Tujuan Khusus  

1. Mengidentifikasi karakteristik individu pekerja meliputi umur, indeks 

masa tubuh, lama kerja, masa kerja, kebiasaan merokok dan kebiasaan 

olahraga pada pekerja pengelasan PT. Duta Hita Jaya 

2. Mengidentifikasi risiko muskuloskeletal dengan memperhatikan posisi 

kerja pekerja pengelasan PT. Duta Hita Jaya 

3. Mengidentifikasi tingkat risiko keluhan muskuloskeletal pada pekerja 

pengelasan di PT. Duta Hita Jaya 

4. Menganalisis hubungan karakteristik individu dengan keluhan 

muskuloskeletal pada pekerja pengelasan PT. Duta Hita Jaya 

5. Menganalisis hubungan posisi kerja dengan keluhan muskuloskeletal pada 

pekerja pengelasan PT. Duta Hita Jaya 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

1) Sebagai masukan serta bahan pertimbangan dalam membuat 

kebijakan mengenai peningkatan usaha kesehatan dan keselamatan 

kerja dalam penerapan ergonomi pada pekerja  

2) Dapat menjadi tolak ukur dalam upaya perlindungan para pekerja 

dalam menerapkan prinsip ergonomi dan menerapkan lingkungan 

kerja yang ergonomis 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU....Rr. ROVANAYA NURHAYUNING JALAJUWITA



8 

 

3) Sebagai bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan dan 

pengambilan keputusan dalam menyusun program alternatif guna 

mengurangi angka keluhan muskuloskeletal 

2. Bagi peneliti lain 

Sebagai informasi serta pertimbangan agar penelitian selanjutnya lebih 

sempurna. 

3. Bagi peneliti 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan serta lebih mendalami  

pengetahuan mengenai hubungan karakteristik individu dan posisi kerja 

dengan keluhan muskuloskeletal pada pekerja pengelasan 
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