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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pekerja adalah suatu hal yang mutlak dalam suatu industri, karena barang 

produksi mulai dari barang mentah, barang setengah jadi, hingga produk jadi tidak 

akan lepas dari campur tangan pekerjanya, karena barang tidak dapat menjadi 

suatu produk dengan sendirinya, bahan-bahan tersebut didatangkan dari suplier 

untuk kemudian diproses dan dikirim kembali guna mendapatkan keuntungan 

yang diinginkan. 

Jaman modern sekarang ini tidak sedikit industri yang masih menggunakan 

tenaga manual dalam pengerjaannya, khususnya industri meubel di Jepara dimana 

banyak pabrik yang masih menggunakan tenaga manual, hal ini bisa dibilang 

belum efisien mengingat bahwa manusia bukanlah mesin yang bisa secara terus 

menerus melakukan hal yang sudah di perintahkan tanpa mengalami penurunan 

performa, sehingga dalam melakukan kegiatan produksi yang masih manual 

cukup berdampak pada performa pekerja, proses bongkar muat barang atau bahan 

baku dari kendaraan untuk kemudian dipindahkan dari kendaraan tersebut ke 

tempat penyimpanan atau sebaliknya, apa bila dilakukan dengan tenaga manual 

maka bisa kita asumsikan tenaga yang diperlukan untuk proses tersebut juga 

tidaklah sedikit, terutama dalam bidang indutri meubel kayu  

Kecelakaan yang terjadi ditempat kerja merupakan suatu kejadian yang tidak 

bisa terelakkan jika sudah terjadi, hal tersebut bisa saja melukai karyawan atau 

bahkan bisa saja dapat mengancam jiwa dari karyawan tersebut, sehingga sangat 

diperlukan solusi untuk mengurangi risiko terjadinya kecelakaan tersebut terjadi, 

semakin minim risiko terjadinya kecelakaan terjadi pada suatu perusahaan maka 

para pekerja juga bisa dengan maksimal melakukan perkejaan mereka yang juga 

menguntungkan bagi perusahaan. 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) adalah metode ergonomi yang 

digunakan untuk menginvestigasi dan menilai posisi kerja dari bagian tubuh 

bagian atas yang terdapat kelainan seseorang dalam bekerja terhadap bagian atas 

tubuh. (Sutrio, 2013). metode ini merupakan metode yang sudah sering digunakan 

dalam 
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penelitian maupun di perusahaan-perusahaan besar dimana tingkat risiko para 

pekerja perlu diminimalisir sedikit mungkin untuk menciptakan bagian pekerjaan 

yang baik untuk para pekerja selama mereka melakukan pekerjaan 

Aktivitas proses bongkar muat barang, dimana para pekerja membongkar 

muat dari kendaraan untuk kemudian ditaruh ditempat yang diinginkan untuk 

kemudian memasuki tahap produksi, dalam Aktivitas tersebut guna tidak 

membahayakan pekerja maka penanganan yang digunakan juga baik sehingga 

dapat meningkatkan efisiensi pekerja dalam melaksanakan pekerjaanya, hal itu 

juga tidak lepas dari lingkungan yang ergonomis, mulai dari alat, lokasi, tempat, 

prosedur dan lain sebagainya. 

Perusahaan yang berjalan dibidang manufacture salah satunya adalah CV 

Karunia Brokah, khususnya dibidang meubel kayu yang mana kebanyakan proses 

produksinya melakukan pengerjaan secara manual, Ketika barang yang dipesan 

dari pemasok maupun produk atau bahan yang akan diantarkan ke pembeli atau 

klien sebagian besar masih menggunakan tenaga manusia untuk menaikkan atau 

menurunkan barang dari kendaraan muatan, dimana proses tersebut cukup 

membebani karyawan yang bertugas untuk melaksanakan proses bongkar muatan 

tersebut. 

Proses bongkar muat bahan mentah dan produk jadi dari perusahaan masih 

menggunakan semi manual sehingga saat proses penurunan bahan baku ataupun 

barang setengah jadi kemudian ditaruh di troli untuk diantarkan ke tempat yang 

diinginkan,begitu juga sebaliknya, para karyawan menyebutkan kalo mereka 

selalu merasakan kelelahan yang berlebihan dari pada kegiatann proses produksi 

yang lain di perusahaan, beberapa karyawan juga merasakan sakit punggung 

ketika proses bongkar muat lebih banyak dari biasanya , hal ini bisa saja 

menibulkan cidera seperti cidera tulang belakang (misculoskeletal disorder), dan 

beberapa cidera lain karena beban kerja pada para pekerja, dengan metode Rapid 

Upper Limb Assessment (RULA) diharapkan meminimalisir risiko cidera yang 

mungkin terjadi pada para pekerja dalam jangka Panjang ataupun jangka pendek, 

dengan penggunaan material handling yang ergonomis memungkinkan 
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perusahaan dapat meningkatkan efisisensi pekerjaan dan mengurangi risiko cidera 

yang dihadapi pekerja 

Dari latar belakang di atas yang membuat penulis tertarik untuk mengangkat 

penelitian dengan judul” Analisa Postur Kerja Dengan Metode Rapid Upper Limb 

Assessment (Rula) pada Aktivitas Bongkar Muat di CV Karunia Barokah”  

1.2. Batasan Masalah 

Masalah dalam penelitian ini penulis batasi dalam jangkauannya guna ruang 

lingkup penelitian tidak terlalu luas sehingga sesuai dengan permasalahan yang 

dihadapi, Batasan-batasan tersebut tercantum sebagai berikut: 

1. Objek penelitianya adalah para pekerja bongkar muat di CV Karunia Barokah 

2. Sampel penelitian adalah para pekerja bagian penurunan dan pengangkatan 

barang 

3. Pengambilan data dilakukan pada bagian penurunan dan pengangkatan 

barang dari atas truk sampai ke tempat yang ditentukan dan sebaliknya 

1.3. Rumusan Masalah 

Masalah yang ditemukan dalam latar belakang di atas dirumuskan oleh 

penulis sebagai berikut: 

1. Berapa nilai dari perhitungan RULA yang didapat sehingga mempengaruhi 

risiko tubuh para pekerja bongkar muat barang di CV Karunia Barokah 

2. Bagaimana mengurangi risiko cidera pada bagian pekerja bongkar-muat CV 

Karunia Barokah 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian pastilah disertai tujuan yang ingin dicapai, 

tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitianya adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan nilai RULA untuk mencari tahu bagian anggota tubuh pekerja 

bongkar muat yang berisiko terkena cidera di CV Karunia Barokah 

2. Mendapatkan solusi yang sesuai untuk perusahaan, sehingga mengurangi 

risiko cidera jaringan otot (misculoskeletal disorder) dan meningkatkan 

kenyamanan para pekerja bagian Bongkar muat CV Karunia Barokah 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa bermanfaat sebagai berikut: 

1.  Meningkatkan efisiensi proses bongkar muat dari para pekerja CV Karunia 

Barokah 

2. Mengurangi risiko cidera pekerja bongkar muat barang 

3. Meningkatkan efektivitas proses bongkar muat barang 

1.6. Sistematika Penelitian 

Guna mempermudah pembaca dalam memahami isi dari karya tulis ini maka 

penulis manyantumkan sistematika penulisan karya ilmiah ini sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

 Berisi latar belakang penulisan, Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penulisan, dan sistematika penelitian 

Bab II Landasan Teori 

 Bab ini berisi tentang teori-teori penelitian yang digunakan oleh penulis untuk 

memperkuat kualitas data dari karya tulis ini 

Bab III Metode Penelitian 

 Bab ini berisi metode-metode penelitian yang dilakukan penulis untuk 

mengolah data penelitian 

Bab IV Hasil dan Pembahasan 

 Berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis di 

CV Karunia Barokah bagaimana penulis mengolah data yang di dapat selama 

penelitian 

Bab V Kesimpulan dan saran 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang ditarik dari penelitian untuk 

pemecahan masalah-masalah yg ada di CV Karunia yang sekiranya dapat 

membantu meningkatkan kinerja para pekerja di perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi tentang referensi, jurnal-jurnal, dan Buku yang digunakan penulis 

sebagai dasar penulisan tugas akhir ini 

 

 


