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 BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manusia dituntut untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan  

hidupnya, dan hampir sebagian besar dari waktunya dihabiskan di tempat  

kerja.  Lingkungan  tempat  kerja  merupakan  salah  satu tempat yang 

mempunyai risiko terhadap kesehatan orang-orang yang bekerja di 

lingkungan tersebut. Peran serta manusia sebagai pekerja merupakan unsur 

dominan dalam proses industri yang perlu mendapat perhatian khusus guna 

menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Interaksi 

antara manusia, alat dan bahan serta lingkungan kerja menimbulkan 

beberapa pengaruh terhadap pekerja termasuk sikap kerja pekerja saat 

melakukan pekerjaan. 

Perkembangan industri di Indonesia saat ini berlangsung amat pesat, 

baik industri formal maupun industri di rumah tangga, pertanian, 

perdagangan dan perkebunan. Yang dimaksud dengan industri informal 

adalah kegiatan ekonomi tradisional, usaha-usaha diluar sektor modern/ 

formal yang mempunyai ciri-ciri yaitu sederhana, skala usaha relatif kecil, 

umumnya belum terorganisir secara baik (Hamonangan 2006). 

Industri rumah tangga keripik usus ayam yang ada di Kota Denpasar 

terdapat di Jalan Teuku Umar Barat dengan jumlah pekerja sebanyak 16 

orang pekerja. Pekerja terbagi menjadi tiga orang pekerja di bagian 
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menggoreng dan 13 orang pekerja di bagian pengemasan. Industri ini 

merupakan salah satu sentra industri kecil sektor informal yang ada dan 

turut menunjang perekonomian di Kota Denpasar. Bila permintaan keripik 

usus ayam meningkat, pemilik industri juga mempekerjakan pekerja harian. 

Para pekerja tersebut berusia 20-50 tahun. Di bagian penggorengan, 

pekerjaan dilakukan oleh pekerja pria sedangkan di bagian pengemasan 

dilakukan oleh pekerja pria dan wanita. 

Proses keripik usus ayam dibagi menjadi dua proses yaitu proses 

menggoreng keripik usus ayam dan proses pengemasan keripik usus ayam. 

Dalam proses menggoreng usus tahap pertama adalah mencuci usus sampai 

bersih lalu diberikan tepung dengan campuran beberapa bumbu lalu 

digoreng sebanyak 600-700 kg. Hasil gorengan yang telah ditiriskan 

dipindahkan ke bagian pengemasan. Dalam proses pengemasan, usus yang 

telah ditiriskan dimasukan ke dalam plastik lalu ditimbang menggunakan 

timbangan digital, satu plastik keripik usus ayam yang  telah dikemas adalah 

seberat 1500 gram. Dalam satu hari industri rumah tangga ini dapat menjual 

keripik usus ayam sebanyak 400-500 bungkus dan satu orang pekerja dapat 

menghasilkan 40-50 bungkus keripik usus ayam. Jumlah ini dapat berubah 

sesuai permintaan pelanggan. 

Stasiun kerja di bagian pengemasan belum memiliki fasilitas kerja 

yang mendukung pekerja saat melakukan pekerjaannya. Aktivitas kerja yang 

berlangsung selama ini tanpa disadari kurang memperhatikan faktor 

kenyamanan yaitu tidak adanya fasilitas kerja sehingga timbul sikap kerja 
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kurang ergonomis seperti posisi tubuh pekerja yang membungkuk karena 

letak keripik yang telah ditiriskan diletakkan di bawah. Jika hal ini terus 

berlanjut maka dapat menimbulkan beberapa masalah seperti cepat lelah, 

sering istirahat, kemampuan kerja menurun, perubahan bentuk normal 

tubuh, kelumpuhan, penekanan sendi, penekanan tulang rawan, dan lain- 

lain. 

Kelelahan yang dirasakan oleh pekerja dapat disebabkan karena 

fasilitas kerja yang tidak ergonomis sehingga menyebabkan sikap kerja yang 

tidak alamiah saat melakukan pekerjaan. Kelelahan diklasifikasikan dalam 

dua jenis, yaitu kelelahan otot dan kelelahan umum. Kelelahan otot 

merupakan tremor pada otot/perasaan nyeri pada otot, sedang kelelahan 

umum biasanya ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja  

yang  disebabkan  karena  monotoni,  intensitas  dan  lamanya  kerja  fisik, 

keadaan lingkungan, sebab-sebab mental, status kesehatan dan keadaan gizi. 

Secara umum gejala kelelahan dapat dimulai dari yang sangat ringan sampai 

perasaan yang sangat melelahkan. Kelelahan subjektif biasanya terjadi pada 

akhir jam kerja, apabila rata-rata beban kerja melebihi 30-40% dari tenaga 

aerobik maksimal (Tarwaka, 2004). 

Keluhan otot pada umumnya terjadi karena kontraksi otot yang 

berlebihan akibat pemberian beban kerja yang terlalu berat dengan durasi 

pembebanan yang panjang. Sebaliknya, keluhan otot kemungkinan tidak 

terjadi apabila kontraksi otot hanya berkisar antara 15-20% dari kekuatan 

otot maksimum. Namun apabila kontraksi otot melebihi 20%, maka 
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peredaran darah ke otot berkurang menurut tingkat kontraksi yang 

dipengaruhi oleh besarnya tenaga yang diperlukan. Suplai oksigen ke otot 

menurun, proses metabolisme karbohidrat terhambat dan sebagai akibatnya 

terjadi penimbunan asam laktat yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri 

otot (Astono, 2002) 

Para pekerja di bagian pengemasan melakukan pekerjaan dalam posisi 

duduk membungkuk di atas dingklik yang merupakan sikap kerja statis 

selama kerja. Gerakan duduk membungkuk dan menunduk yang dilakukan 

pekerja disebabkan karena letak  keripik usus ayam yang siap dikemas 

diletakkan di lantai beralaskan plastik sehingga pekerja harus menjangkau 

melebihi jangkauan tangannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa fasilitas 

kerja yang dimiliki  oleh  pekerja  tidak  ergonomis.  

Berdasarkan pengamatan awal diketahui bahwa pekerja memiliki 

waktu kerja yang berbeda-beda, setiap harinya ada dua sampai tiga 

pekerja yang libur. Khusus di bagian penggorengan, pekerja bekerja selama 

±5 jam sehari dari jam 09.00 Wita sampai dengan jam 14.00 Wita setiap 

harinya. Di bagian pengemasan pekerja bekerja dari pukul 09.00 Wita 

sampai 17.00 Wita dengan pembagian libur satu hari dalam seminggu setiap 

pekerja.  

Dari studi pendahuluan terhadap sembilan orang pekerja bagian 

pengemasan diketahui bahwa pekerja  mengeluh sakit kepala, perasaan 

berat pada kaki, pegal-pegal pada lengan dan pinggang, serta nyeri  pada  

punggung. Keluhan ini diukur dengan menggunakan kuesioner Nordic Body 
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Map dan didapatkan rerata skor keluhan muskuloskeletal adalah 81,8 

dengan persentase tertinggi sakit pada pinggang 100%, sakit pada leher 

bagian bawah 88,89%, sakit pada betis 77,78%. Hasil penelitian lainnya 

yang dilakukan oleh Hendra (2009) mengenai keluhan muskuloskeletal 

yang dikeluhkan oleh pekerja penyortir tembakau di dapatkan hasil  

mencapai 140 % dikarenakan sikap kerja yang selalu duduk membungkuk. 

Tingginya hasil ini kemungkinan dikarenakan posisi tubuh saat bekerja 

ditentukan oleh jenis pekerjaan yang dilakukan dan fasilitas kerja yang 

digunakan. Fasilitas kerja yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh pekerja 

dapat menjadi beban kerja tambahan bagi pekerja yang dapat 

menimbulkan sikap kerja tidak alamiah dan cepat menimbulkan  kelelahan. 

Manuaba (1992) mengatakan bahwa lingkungan kerja yang nyaman 

sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk dapat bekerja secara optimal dan 

produktif. Oleh karena itu lingkungan kerja harus ditangani atau didesain 

sedemikian rupa sehingga menjadi kondusif terhadap pekerja untuk 

melaksanakan kegiatan dalam suasana yang aman dan nyaman. 

Hamonangan (2006) dalam penelitiannya pada pekerja bagian 

pengemasan (packing) distribusi obat  di PT. “K” Medan mengatakan 

bahwa fasilitas kerja yang tidak ergonomis dapat menimbulkan penyesuaian 

sikap kerja seperti sikap kerja duduk membungkuk dan jongkok yang 

menyebabkan munculnya keluhan rasa sakit dan kelelahan kerja. 

Pada proses pengemasan keripik usus ayam terdapat permasalahan 

pada sikap kerja yaitu duduk membungkuk di atas dingklik sehingga pekerja 
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mengalami keluhan subjektif yaitu sakit pada lengan, kaku pada leher, sakit 

pada pinggang dan kaki. Untuk mengatasi masalah tersebut diatas, maka 

intervensi ergonomi yang akan dilakukan sebagai berikut : 

a. Perbaikan sikap kerja dari sikap kerja duduk membungkuk di atas 

dingklik menjadi duduk di kursi pada proses pengemasan keripik usus 

ayam. 

b. Perbaikan meja kerja sebagai peletakan hasil goreng usus yang sudah 

ditiriskan.  

c. Desain meja dan kursi disesuaikan dengan antropometri pekerja atau 

sesuai kebutuhan pekerja. Hal ini akan sekaligus akan memperbaiki 

sikap kerja dari sikap kerja duduk membungkuk menjadi duduk di kursi 

yang sesuai dengan kaidah ergonomi. 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas yang menjadi rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Apakah perbaikan stasiun kerja dapat menurunkan keluhan 

muskuloskeletal pekerja bagian pengemasan keripik usus ayam? 

b. Apakah perbaikan stasiun kerja dapat meningkatkan produktivitas 

pekerja bagian pengemasan keripik usus ayam? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara terukur dampak dari 

perbaikan stasiun kerja dan istirahat pendek pekerja bagian pengemasan 
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keripik usus ayam. 

1.3.2   Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui penurunan keluhan muskuloskeletal akibat 

perbaikan stasiun kerja di bagian pengemasan keripik usus ayam. 

b. Untuk mengetahui peningkatan produktivitas pekerja akibat 

perbaikan stasiun kerja di bagian pengemasan keripik usus ayam. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan 

a. Dapat memberikan solusi untuk meningkatkan produktivitas kerja 

dengan biaya murah dan mudah dilakukan bagi industri kecil 

terutama pada bagian pengemasan keripik usus ayam. 

b. Menjadi salah satu masukan bagi pemerintah dalam pengambilan 

kebijakan untuk membina industri kecil dan menengah sebagai 

upaya peningkatan produktivitas dan menjaga tingkat kesehatan 

serta kesejahteraan pekerja terutama di sektor informal seperti 

industri kecil atau industri rumah tangga 

1.4.2 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian lebih lanjut yang 

mendalam. 


