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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju sehingga 

menumbuhkan laju industri di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dengan 

semakin berkembangnya industri atau perusahaan berskala kecil hingga besar. 

Selain memiliki dampak positif  untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan 

memberikan lapangan pekerjaan, perkembangan dari industri atau perusahaan 

dapat menimbulkan risiko terhadap lingkungan dan tenaga kerja yang akan 

berpengaruh pada keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Berbagai risiko 

tersebut dapat dicegah dengan melakukan penerapan Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) di lingkungan kerja secara optimal (Suma’mur, 2009). 

Upaya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di perusahan salah 

satunya adalah dengan menerapkan ergonomi di tempat kerja. Ergonomi adalah 

ilmu, seni dan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan antara 

fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan 

kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental dengan 

kemampuan sehingga dapat mencapai kualitas hidup yang lebih baik (Tarwaka, 

2004). Berdasarkan data dari International Labour Organization (ILO) pada tahun 

2010 di Argentina telah terjadi 22.013 kasus penyakit akibat hubungan kerja 

(PAHK) yaitu musculoskeletal disorders (MSDs). Pada 2011 di Jepang dilaporkan 

total penyakit akibat kerja sebanyak 7.779 kasus dengan dua peringkat teratas 

adalah low back disorders dan pneumoconiosis (ILO, 2013). Di United Kingdom 
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terdapat 5.920 kasus penyakit akibat hubungan kerja dengan tiga peringkat teratas 

adalah penyakit osteoarthritis setelah penyakit pneumoconiosis dan diffuse 

mesothelioma (ILO, 2013).  Hasil penelitian yang dilakukan di Laboratorium 

Pusat Studi Kesehatan dan Ergonomi ITB tahun 2006-2007 didapatkan data 

bahwa sebanyak 40-80% pekerja mengeluh nyeri bagian muskuloskeletal setelah 

bekerja. 

Salah satu gangguan kesehatan pada pekerja yang dapat ditimbulkan dari 

pekerjaan yang kurang menerapkan ergonomi adalah keluhan MSDs. Keluhan 

MSDs merupakan keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan oleh 

seseorang mulai dari keluhan yang sangat ringan sampai sangat sakit. Apabila otot 

menerima beban statis secara berulang dalam jangka waktu yang lama akan 

menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen dan tendon 

(Grandjean, 1993 dalam Tarwaka, 2014). Menurut European Agency for Safety 

and Health at Work (2010) sebesar 24,7% pekerja di Eropa mengeluh sakit 

punggung, 22,8% mengeluh nyeri otot dengan laporan bahwa sebesar 45,5% 

pekerja bekerja dengan posisi yang menyakitkan atau melelahkan, sedangkan 35% 

disebabkan oleh beban kerja yang harus dilakukan. 

Menurut European communities (2008) telah memperkirakan sekitar 40% 

dari MSDs bagian extrimitas atas merupakan akibat dari paparan pekerjaan atau 

lebih dari 500.000 orang telah menderita MSDs setiap tahun. Berdasarkan hasil 

survey sebelumnya oleh lembaga de sante publique de Montreal pada tahun 2005 

didapatkan data bahwa cidera MSDs menyebabkan kehilangan waktu kerja terjadi 

sekitar 21% pada perusahaan manufacturer (Installation, maintenance, and repair 
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occupations) dan sektor pelayanan jasa, mayoritas yang menerima pajanan ini 

adalah operator ataupun pekerja kasar. Di Negara Amerika Serikat sendiri 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 Science dalam Humantech, 2013). 

Berdasarkan data mengenai keluhan MSDs pada pekerja pengemasan obat di 

PT Sejahtera Lestari Farma Pasuruan tahun 2012 diketahui adanya keluhan MSDs 

sebesar 76,5%, sedangkan sisanya sebesar 23,5% menyatakan tidak ada keluhan 

MSDs (Arta, 2012). 

Berdasarkan data diketahui bahwa adanya potensi bahaya ergonomi pada unit 

pengemasan benih. Dengan asumsi tersebut penelitian ini ditujukan untuk 

mengetahui seberapa besar tingkat risiko MSDs yang dialami pekerja bagian 

pengemasan benih di PT Agri Makmur Pertiwi. Hal tersebut dapat digunakan 

perusahaan untuk melakukan rencana tindak lanjut untuk mengurangi atau 

menghilangkan risiko MSDs di perusahaan sehingga produktivitas pekerja akan 

meningkat. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Jenis pekerjaan yang memiliki risiko terjadinya keluhan musculoskeletal 

disorsers (MSDs) yaitu pekerjaan yang di lakukan secara monoton, terjadi 

kejadian repetitive motion (gerakan berulang), postur tubuh yang tidak alamiah 

(awkward posture) dan melakukan pekerjaan dalam waktu yang lama (prolonged 
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standing). Permasalahan ergonomi di PT Agri Makmur Pertiwi berdasarkan hasil 

wawancara sebelum pendahuluan dengan 3 pekerja dengan masa kerja rata-rata 5 

tahun bagian pengemasan menyatakan bahwa para pekerja tersebut mengalami 

keluhan nyeri otot setelah bekerja. Kemudian dapat dikaitkan bahwa keluhan 

MSDs disebabkan oleh pekerjaan duduk terlalu lama saat bekerja yaitu selama 7 

jam kerja dan 1 jam istirahat, gerakan berulang saat mengemas benih dan 

kurangnya waktu istirahat untuk relaksasi otot. Kondisi kerja seperti ini apabila 

diteruskan akan dapat menyebabkan meningkatnya keluhan MSDs sehingga 

terjadi keluhan otot skeletal. Oleh karena itu, PT Agri Makmur Pertiwi dipilih 

sebagai lokasi penelitian. 

PT Agri Makmur Pertiwi adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak 

dalam bidang perbenihan tanaman pangan maupun hortikultura seperti jagung, 

padi, buah dan sayur-sayuran unggul di Indonesia. Sebagai perusahaan swasta 

nasional yang belum lama beroperasi PT Agri Makmur Pertiwi sudah mampu 

melepas sejumlah varietas pada berbagai jenis tanaman. PT Agri Makmur Pertiwi 

didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan berdedikasi dalam bidangnya  

terus melakukan inovasi terus menerus dalam bidang riset dan pengembanggan 

untuk menghasilkan benih-benih varietas baru terbaik. Yaitu varietas penghasil 

bahan pangan berkualitas dan sebagai pengembangan pertanian yang kemudian 

benih-benih berkualitas tersebut di pasarkan dengan merk dagang dari PT Agri 

Makmur Pertiwi. 

Pada bagian proses produksi di PT Agri Makmur Pertiwi terdapat unit 

packaging untuk mengemas benih. Permasalahan kesehatan yang dapat timbul 
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dari pekerjaan pengemasan adalah masalah ergonomi. Pekerjaan mengemas benih  

dimulai dengan stok wip (work in process) 5 yaitu benih yang sudah dikeringkan 

dengan kadar air standar packing setelah melewati mesin grading (mesin fine 

cleaner) kemudian dilakukan pengeringan kembali agar kadar air tetap dalam 

kondisi standar. Setelah itu baru dilakukan proses pengemasan benih dalam 

kemasan lalu kemudian dilakukan pengecekan berat per kemasan yang kemudian 

dimasukkan dalam kardus untuk stok dan proses pengiriman. Selama proses 

pengemasan produk, pekerja PT Agri Makmur Pertiwi bekerja dengan duduk dan 

berdiri. Pekerja yang melakukan posisi kerja duduk yaitu pekerja pada tahap 

filling manual, timbang manual, timbang semi otomatis, filling semi otomatis dan 

sealing. Pekerja yang melakukan posisi kerja berdiri yaitu pekerja pada tahap ink 

jet print, strapping, box dan cek timbang. Selama melakukan pekerjaan para 

pekerja melakukan pekerjaan secara monoton selama jam kerja yaitu selama 7 jam 

kerja dan 1 jam istirahat. Kejadian repetitive motion (gerakan berulang), postur 

tubuh yang tidak alamiah (awkward posture) dan melakukan pekerjaan dalam 

waktu yang lama (prolonged standing) terjadi pada saat mengemas benih ke 

dalam kemasan yang kemudian dimasukkan dalam kardus sebelum dikirim. 

Keluhan MSDs dapat diketahui melalui analisis menggunakan metode Rapid 

Entire Body Assessment (REBA) yaitu dengan cara melakukan pengamatan 

langsung pada posisi kerja pekerja bagian packaging atau pengemasan di PT Agri 

Makmur Pertiwi. Analisis dengan metode REBA meliputi skoring postur tubuh, 

skoring beban kerja, skoring pegangan dan aktivitas otot pekerja. Untuk menilai 

keluhan MSDs menggunakan metode Nordic Body Map (NBM). Dalam 
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aplikasinya, metode NBM menggunakan lembar kerja berupa lembar checklist 

peta tubuh (body map). Data dianalisis menggunakan metode REBA dan NBM 

karena menurut penelitian dari Herry Koesyanto (2013) menyatakan hasil dari 

observasi dan wawancara menggunakan metode NBM di ketahui bahwa dari 20 

pekerja tenun Desa Wanarejan Utara, 17 diantaranya mengalami nyeri di daerah 

punggung setelah melakukan pekerjaan selama 7 jam kerja dengan waktu istirahat 

1 jam, sedangkan berdasarkan analisis menggunakan metode REBA di ketahui 

bahwa 60% pekerja memiliki keluhan nyeri punggung pada posisi kerja duduk. 

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui 

tentang gambaran seberapa besar tingkat risiko terjadinya MSDs pekerja pada 

bagian pengemasan benih di PT Agri Makmur Pertiwi. 

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian hanya dilakukan pada pekerja bagian proses 

packaging PT Agri Makmur Pertiwi tentang tingkat risiko musculoskeletal 

disorders (MSDs). Pekerja pada bagian produksi khususnya packaging memiliki 

risiko keluhan MSDs lebih tinggi dibandingkan pekerjaan di bagian produksi yang 

lain. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana tingkat risiko musculoskeletal disorders (MSDs) pada pekerja 

bagian produksi di PT Agri Makmur Pertiwi? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian adalah untuk menganalisis tingkat risiko MSDs pada 

pekerja bagian pengemasan benih PT Agri Makmur Pertiwi pada tahun 2015. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian adalah untuk: 

1. menganalisis tingkat risiko keluhan MSDs dengan mengidentifikasi postur 

badan, leher, kaki, lengan atas kanan dan kiri, lengan bawah kanan dan kiri, 

pergelangan tangan kanan dan kiri, beban, pegangan dan aktivitas otot 

pekerja kemudian memberikan rekomendasi yang sesuai dengan skor yang 

telah dihitung berdasarkan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

pada pekerja bagian pengemasan benih PT Agri Makmur Pertiwi. 

2. menganalisis tingkat keparahan gangguan pada sistem muskuloskeletal dan 

upaya perbaikan yang sesuai dengan kategori risiko berdasarkan metode 

Nordic Body Map (NBM) pada pekerja bagian pengemasan benih PT Agri 

Makmur Pertiwi. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT Agri Makmur Pertiwi 

Sebagai bahan masukan agar mengetahui tingkat risiko musculoskeletal 

disorders (MSDs) dan sebagai upaya perlindungan pekerja untuk mengurangi 

keluhan MSDs pada pekerja bagian pengemasan PT Agri Makmur Pertiwi. 
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2. Bagi Tenaga Kerja PT Agri Makmur Pertiwi 

Memberikan tambahan pengetahuan bagi tenaga kerja bagian pengemasan 

tentang tingkat risiko MSDs yang mungkin terjadi dan memberikan 

rekomendasi sehingga dapat meminimalkan dampak faktor risiko secara 

individu. 

3. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan mengenai tentang musculoskeletal disorders (MSDs) 

dan  keselamatan dan kesehatan kerja dan meningkatkan kemampuan dan 

ketrampilan dalam bidang K3. 
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