
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Menarik dan mendorong dalam memindahkan suatu barang dari suatu 

tempat ke tempat lain merupakan aktivitas manusia dalam dunia kerja ataupun 

dalam kehidupan sehari-hari. Pemindahan barang tersebut biasanya dilakukan 

dengan menggunakan alat bantu ataupun dengan tenaga manusia itu sendiri. 

Pemindahan dengan tenaga sendiri itu disebut manual material handling. 

Penanganan manual material handling baik itu menarik ataupun 

mendorong apabila tidak dilakukan secara benar akan menimbulkan kecelakaan 

kerja yang berakibat aktifitas pekerjaan yang dilakukan menjadi tidak maksimal. 

Kecelakaan kerja (work accident) yang disebut sebagai “over exertion-lifting and 

carrying” yaitu kerusakan jaringan tubuh yang diakibatkan oleh beban angkat 

yang berlebih. Data mengenai insiden tersebut telah mencapai niai rata-rata 18% 

dari seluruh kecelakaan selama tahun 1982-1985 menurut data statistik tentang 

kompensasi para pekerja di Negara bagian New South Wales, Australia. Dari 

data kecelakaan ini 93% diantaranya diakibatkan oleh strain (rasa nyeri yang 

berlebihan) sedangkan 5% lainnya pada hernia. Salah satu hal yang harus 

diperhatikan dalam menarik atau mendorong adalah kekuatan otot dalam 

melakukan suatu pekerjaan (Nurmianto, 2004:151). 
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Selain rasa nyeri terdapat pula cidera yang sering disebut nyeri 

punggung (back injury). Back injury yang diakibatkan dari pengaruh pemindahan 

beban juga banyak terdapat pada aktivitas rumah tangga dan aktivitas rekreasi 

atau santai (leisure). Pada kasus ini masyarakat harus sadar bahwa pada usia 

menengah (yaitu diatas 40 tahun) merupakan usia yang berpeluang besar untuk 

beresiko nyeri punggung, namun demikian kaum muda diharapkan juga berhati-

hati dalam mengagkat beban secara repetitive (berulang) (Nurmianto,2004:152). 

Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu jarak horisontal dari beban terhadap 

orangnya, perbandingan antara berat beban dengan orangnya, beban yang harus 

diangkat dan ukuran beban yang akan diangkat (beban yang berdimensi besar 

akan mempunyai jarak CG (center of  grafity)  yang lebih jauh dari tubuh dan 

bias mengganggu jarak pandangnya. 

Dalam melakukan suatu pekerjaan, manusia memiliki kemampuan 

untuk melakukan pekerjaan yang bervariasi yang dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Faktor-faktor yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah variabel 

anthropometri (ukuran tubuh manusia), kekuatan otot, usia, jenis kelamin, status 

pekerja (contoh: mahasiswa dan karyawan). Berat badan dan tinggi badan 

mempunyai pengaruh yang kompleks terhadap resiko cedera dalam MMH 

(NIOSH, 1981). Berat badan memiliki pengaruh langsung terhadap kebutuhan 

energi untuk metabolisme pada saat seseorang mengangkat beban. Orang yang 

lebih berat cenderung lebih cepat lelah tetapi di lain pihak, orang yang lebih berat 

dapat lebih kuat kemampuan ototnya. Dalam beberapa studi juga diketahui 
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bahwa ada hubungan positif antara ukuran badan dengan kemampuan 

mengangkat dan menarik beban. Kebutuhan untuk mengangkat dan menarik 

secara manual (tanpa alat) haruslah diteliti secara ergonomis. Penelitian ini akan 

mengakibatkan adanya standarisasi dalam aktifitas angkat dan tarik manusia. 

Standar angkat dan tarik tersebut tidak hanya meliputi arah beban, akan tetapi 

berisi pula tentang ketinggian dan jarak operator terhadap beban yang diangkat 

atau ditarik (Nurmianto, 2004:154). 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

masalah yang dihadapi adalah:  

”Membedakan posisi angkle height, arm height, knee height dan knuckle 

height untuk mengukur kemampuan tarik beban dengan menggunakan alat lifting 

capability - crane scale”. 

1.3 Batasan Masalah 

Agar dalam pelaksanaannya lebih mengarah pada maksud dan tujuan 

penulisan, maka dilakukan pembatasan permasalahan: 

1. Penelitian dilakukan pada alat lifting capability - crane scale dalam empat 

posisi (angkle height, arm height, knee height dan knuckle height). 

2. Penelitian dilakukan di Laboratorium Analisa Perancangan Kerja, Teknik 

Industri, Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan obyek yang diukur 

adalah 60 mahasiswa Teknik Industri yaitu 30 pria dan 30 wanita dengan 

rentang usia 18 – 22 tahun. 
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3. Penelitian ini tidak membedakan aktifitas fisik atau kebiasaan dari obyek 

yang diukur. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Membedakan empat posisi (angkle height, arm height, knee height dan 

knuckle height) untuk mengetahui kemampuan tarik beban maksimal 

seseorang dengan menggunakan alat lifting capability – crane scale. 

2. Menentukan prosedur penggunaan alat ukur untuk mengetahui besarnya 

kemampuan menarik. 

3. Menentukan konsumsi energi yang dibutuhkan pada saat melakukan 

pekerjaan menarik beban pada empat posisi (angkle height, arm height, knee 

height dan knuckle height). 

4. Membuat membuat model matematis regresi linier berganda serta mengetahui 

pengaruh variabel berat badan, tinggi badan, tinggi mata kaki, tinggi lutut 

berdiri, tinggi ujung tangan dan tinggi siku berdiri berdasarkan jenis kelamin 

terhadap kemampuan tarik seseorang dengan posisi yang berbeda. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan 

adalah: 

1. Dapat mengetahui prosedur penggunaan alat lifting capability - crane scale. 
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2. Dapat mengetahui berapa besarnya kemampuan tarik seseorang dengan empat  

posisi yang berbeda yaitu angkle height, arm height, knee height dan knuckle 

height . 

3. Dapat digunakan untuk penelitian yang berkaitan dengan kemampuan 

menarik. 

4. Menentukan konsumsi energi yang dibutuhkan pada saat melakukan 

pekerjaan menarik beban pada empat posisi (angkle height, arm height, knee 

height dan knuckle height). 

5. Mendapatkan hubungan dan mengetahui pengaruh antara variabel berat 

badan, tinggi badan, tinggi mata kaki, tinggi lutut berdiri, tinggi ujung tangan 

dan tinggi siku berdiri berdasarkan jenis kelamin terhadap kemampuan tarik 

seseorang dengan posisi yang berbeda. 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika penulisan laporan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini tentang latar belakang yang akan dibahas dalam 

penelitian, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Berisi tentang teori-taori alat ukur, anthropometri, ergonomi, manual 

material handling, fisiologi, pengukuran, posisi menarik beban, Body 

Mass Index (BMI), model regresi linier berganda dan uji statistik. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Memuat tentang letak obyek penelitian, langkah-langkah penelitian, 

pengumpulan data, metode analisa, dan kerangka pemecahan masalah. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisi tentang prosedur penggunaan alat lifting capability, analisa data 

dan pembahasan perbedaan empat posisi yaitu angkle height, arm 

height, knee height dan knuckle height dalam kemampuan menarik 

beban, uji kecukupan data, uji keseragaman data, perhitungan 

persentil, penetuan panjang tali, melakukan uji beda yaitu dengan uji 

anova dan uji T kemudian menentukan berapa konsumsi energi yang 

dibutuhkan untuk masing-masing posisi dilanjutkan menghitung BMI 

dan membuat model matematis regresi linier berganda dari keempat 

posisi tarik berdasarkan jenis kelamin. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran untuk perbaikan 

permasalahan yang dihadapi. 

 

 


