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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia saat ini 

memiliki persaingan yang ketat dikarenakan mengalami pertumbuhan sekitar 8% 

pada tahun 2018 (ASPADIN, 2018). Hal tersebut membuat industri yang bergelut 

di dalamnya harus bersaing dengan meningkatkan kualitas dan produktifitas. Salah 

satu industri AMDK di Kabupaten Gresik adalah PT XYZ. Pada tahun 2000 PT 

XYZ membuat terobosan baru dengan mendirikan bidang usaha manufaktur berupa 

air minum dalam kemasan yang telah mengantongi produk bermutu dan telah 

terakreditasi oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu melalui ISO 9002. Pada tahun 

2018 PT XYZ berencana akan mengepakkan sayapnya dengan memperluas pasar 

untuk bersaing dengan industri AMDK lainnya. Mereka menambah jumlah 

produksi dan akan mengirimnya di beberapa kota yang sebelumnya belum pernah 

dijangkau yaitu kota Bojonegoro, Pandaan, dan Jombang. Mereka pun telah 

membeli satu mesin tambahan untuk menambah jumlah produksi. 

Desain stasiun kerja yang tidak ergonomis adalah salah satu faktor yang 

dapat mempengaruhi produktifitas kerja. Selain menurunkan produktifitas kerja, 

stasiun kerja yang tidak ergonomis juga menjadi penyebab paling besar dalam 

kecelakaan kerja yaitu akibat musculoskeletal disorders. Sebuah riset di Amerika 

menunjukkan 40% dari seluruh kecelakaan kerja terjadi berkaitan dengan keluhan 

muskuloskeletal. Keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot 

skeletal yang dirasakan oleh pekerja akibat pemaksaan posisi tubuh yang tidak 

wajar atau buruk dan berulang dalam bekerja (Barley & Ariwibowo, 2015). 

Muskuloskeletal disorder pada awalnya menyebabkan sakit, nyeri, mati rasa, 

kesemutan, bengkak, kekakuan, gemetar, gangguan tidur, rasa terbakar, dan dalam 

jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan kelumpuhan (Barley & 

Ariwibowo, 2015). 
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Dari pengamatan yang telah dilakukan di PT XYZ pada lantai produksi 

ditemukan penataan stasiun kerja dan pekerjaan yang dilakukan masih tidak 

ergonomis yaitu berkaitan dengan postur kerja yang tidak baik dan dilakukan 

berulang-ulang. Pekerjaan tersebut adalah pengepakan botol air mineral. Proses 

pengepakan botol ini salah satu bagian yang penting dikarenakan proses 

pengepakan adalah tahap akhir agar produk dapat didistribusikan. Pada pekerjaan 

pengepakan botol di PT XYZ masih dilakukan secara manual tanpa bantuan mesin. 

Operator berdiri di ujung mesin konveyor dan memasukkan botol ke dalam kardus 

dengan cepat dan dalam waktu yang lama yaitu 8 jam kerja. Setelah kardus terisi 

penuh operator akan mengangkat ke palet untuk dinaikkan ke truk. Dalam observasi 

awal, operator mengaku sudah merasakan lelah setelah 30 menit bekerja. Hal 

tersebut tentunya mengganggu produktifitas kerja mereka. 

Pengukuran awal dalam penelitian ini menggunakan kuisioner Nordic Body 

Map. Nordic Body Map adalah salah satu alat ukur keluhan musculoskeletal yang 

berupa kuisioner. Tujuan penggunaan kuisioner ini adalah untuk mengetahui 

keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh operator. Hasil dari kuisioner ini 

menunjukkan bahwa keluhan yang paling dirasakan oleh operator pada bagian 

bahu, punggung, lengan atas, siku, lengan bawah, paha, dan betis. Hal tersebut 

terjadi dikarenakan landasan kerja mesin konveyor berada lebih tinggi dari siku, 

sehingga pekerja harus mengangkat lengan dalam waktu yang lama dan berulang. 

Penelitian sebelumnya tentang perancangan stasiun kerja pernah dilakukan 

oleh (Wicaksana & Nugroho, 2017) yaitu pada operator penyoletan batik 

menggunakan metode Rapid Upper Limb Assesment (RULA). Metode ini 

mengevaluasi risiko kelainan yang akan dialami oleh seorang pekerja dalam 

melakukan aktivitas kerja, pengendalian kecelakaan kerja, serta mengevaluasi 

postur tubuh yang digunakan pada saat bekerja. Dilatar belakangi oleh operator 

yang mengeluh pegal pada bagian pinggang karena pekerjaan dilakukan dengan 

cara berjongkok. Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan rancangan stasiun 

kerja penyoletan berupa meja dengan tinggi 85 cm, panjang 210 cm dan 115 cm, 

dilengkapi dengan pallet warna. Penelitian lain oleh (Husein, et al., 2009) yaitu 

merancang stasiun kerja pada bagian pengepakan botol air mineral. Penelitian 
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tersebut hanya menggunakan penyesuaian antropometri tubuh untuk merancang 

stasiun kerja tanpa melalui analisa sebelumnya. Hasilnya peneliti 

merekomendasikan untuk memperbaiki beberapa peralatan seperti kursi kerja dan 

jig. 

Dalam penelitian ini akan dilakukan analisa risiko musculoskeletal disorders 

dengan menggunakan metode RULA dan perancangan pada stasiun kerja 

pengepakan botol di PT XYZ yang memiliki spesifikasi pekerjaan yang berbeda 

dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga peneliti mengambil topik 

dengan judul “Analisis Risiko Musculoskeletal Disorders dan Redesain Stasiun 

Kerja dengan Pendekatan Ergonomi (Studi Kasus: Pengepakan Botol Air Mineral 

di PT XYZ)”. Proses pengepakan yang akan dianalisa dan diredesain adalah pada 

pengepakan botol 600 ml dikarenakan prosesnya yang masih manual dan juga 

permintaan pasar dari botol tersebut merupakan yang paling banyak diminati, 

sehingga produksi dari botol 600 ml dilakukan setiap hari. Tujuan dari penelitian 

ini adalah mengetahui tingkat risiko musculoskelatal disorders pada operaror 

pengepakan botol dan menciptakan stasiun kerja baru yang lebih ergonomis 

sehingga kesehatan fisik karyawan tetap  baik, merasa nyaman saat bekerja, dan 

diharapkan produksi dapat meningkat untuk memenuhi target beberapa kota baru. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana analisis risiko musculoskeletal disorders operator pengepakan 

botol dengan menggunakan metode RULA?  

2. Bagaimana rekomendasi rancangan stasiun kerja yang ergonomis bagi operator 

pengepakan botol di PT XYZ? 

3. Bagaimana hasil analisis risiko musculoskeletal disorders rancangan stasiun 

kerja baru dengan metode RULA? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui risko musculoskeletal disorders operator pengepakan botol 

dengan metode RULA. 
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2. Untuk mengetahui rancangan stasiun kerja yang ergonomis bagi operator 

pengepakan botol di PT XYZ. 

3. Untuk mengetahui hasil analisis risiko musculoskeletal disorders rancangan 

stasiun kerja baru dengan metode RULA. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi PT XYZ dalam 

merancang stasiun kerja yang ergonomis khususnya untuk operator 

pengepakan botol. 

2. Dapat memberikan masukan bagi perusahaan untuk memperhatikan faktor 

kesehatan dan keselamatan pekerja. 

3. Memberikan kenyamanan dan keamanan untuk operator pengepakan botol 

dalam bekerja sehingga mengurangi kelelahan dan produktifitas dapat 

meningkat. 

1.5 Batasan Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perancangan pada penelitian ini didasarkan pada antropometri tubuh wanita 

dan pria Indonesia usia 18-40 tahun. 

2. Proses pengepakan yang akan diteliti adalah pada pengepakan botol 600 ml. 

3. Penelitian ini tidak membahas masalah biaya. 

4. Stasiun kerja yang akan diredesain adalah komponen hardware yang meliputi 

desain dan tata letak peralatan. 

1.6 Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode kerja tidak mengalami perubahan selama penelitian 

2. Operator tidak memiliki kelainan fisik dan dalam kondisi sehat 

3. Kondisi pencahayaan, kebisingan, dan temperatur dalam keadaan normal. 


