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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi tentu memacu perkembangan jaman, baik dalam dunia 

pendidikan, perekonomian dan sektor industri. Seiring perkembangan jaman 

di dalam dunia industri mengakibatkan pekerjaan yang dilakukan oleh 

manusia berkurang karena adanya peralihan manusia ke mesin. Meskipun 

demikian pekerjaan manusia sangat berperan penting dalam Manual Material 

Handling.  

Kelebihan Manual Material Handling dibandingkan dengan mesin 

alat bantu yaitu lebih fleksibel dalam kegiatan angkat-angkut barang yang 

tidak bisa dijangkau oleh mesin, seperti space yang terlalu sempit sehingga 

bisa dijangkau oleh manusia, pemindahan barang dari tempat satu ke tempat 

lainnya serta masih banyak lagi aktivitas manual antara lain, mendorong, 

memutar, membawa, menurunkan, memutar beban dan mengangkat beban 

termasuk dalam kegiatan kerja fisik. 

 Aktivitas Manual Material Handling jika diterapkan secara terus 

menerus dan dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan cidera pada 

otot. Kroemar dan Grandjen, 1986 menyatakan musculoskeletal disorders 

disebabkan karena aktivitas yang berulang-ulang, dan dalam beban yang 

begitu berat dalam jangka yang panjang (Nurliah, 2012) hal ini diperkuat oleh 

Tarwaka, 2004 yang menyatakan pekerja yang melakukan pekerjaan secara 

berulang-ulang dan dalam jangka waktu yang lama rentan akan 

musculoskeletal disorders (Setiadi dkk, 2013). Sebaliknya jika pekerjaan 

manual dilakukan secara nyaman dan ergonomis kemungkinan terjadinya 

cidera otot akan semakin kecil. 
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Data Departemen Tenaga Kerja Amerika accident fact 1990 

menegaskan bahwa cedera tulang belakang merupakan cedera yang sering 

terjadi (Handini, dkk 2013), hal ini diperkuat oleh pernyataan (NIOSH , 

1994) yaitu cidera tulang belakang sering terjadi pada aktivitas kerja fisik 

manual material handling. Menurut Pulat,1997 Penyebab dari cidera ini yaitu 

overload yang dipikul tulang belakang, mengangkat beban, membawa, dan 

mendorong beban. Selain itu 25% kecelakaan disebabkan kegiatan angkat-

angkut, 50%-60% cidera disebabkan oleh aktivitas mengangkat beban dan 

menurunkan beban (Handini dkk, 2013). 

Tingginya kecelakaan pada pekerja akan menurunkan performa 

perusahaan. Penurunan performa tersebut antara lain pegawai yang merasa 

sakit, oleh sebab itu perusahaan juga akan berdampak pada turunnya 

produktivitas. Baik dalam biaya pengobatan tenaga kerja yang tinggi, serta 

penurunan kualitas produk itu sendiri. 

PT. Gujati 59 Utama merupakan Perusahaan yang bergerak dalam 

pembuatan jamu yang kegiatan produksinya terdapat aktivitas manusia dan 

mesin. Adapun Manual Material Handling yang paling dominan terletak di 

gudang bahan baku. Bahan baku tersebut datang setiap minggu sekali dengan 

total beban sebanyak 25 ton atau 500 karung gula. Aktivitas Manual Material 

Handling di gudang bahan baku yaitu  pekerja mengangkat bahan baku gula 

seberat 50kg yang dilakukan dua orang, serta menata bahan baku ke gudang 

yang berukuran kurang lebih 12m
2 

dengan ketinggian penataan bahan baku 

2,5 m dan dilakukan oleh 6 orang pekerja. Maka dari itu besar kemungkinan 

risiko cidera otot. Salah satu contoh yang dialami oleh pekerja seperti yang 

pernah dirasakan Nendi 25 tahun salah satu pegawai yaitu sering terjadi rasa 

nyeri pada punggung, rasa nyeri pada lengan dan rasa nyeri pada perut, hal 

tersebut di perkuat oleh Dani dan robi yang sudah bekerja selama lebih dari 

tiga tahun yaitu mereka pernah mengalami hal serupa. 

Adapun penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya mengenai 

beban kerja fisik yaitu penelitian berjudul Analisis Beban Kerja ditinjau dari 

Faktor Usia dengan Pendekatan Recomended Weight Limit (RWL) oleh 
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(Soleman, 2011) berisi tentang desain eksperimen yang dilakukan kepada 

mahasiswa jurusan teknik Industri Universitas Pattimura untuk mengetahui 

beban optimum yang dilakukan oleh pekerta tidak terlatih (Mahasiswa) 

dengan menggunakan metode RWL dan fisiologi kerja. Hasil dari penelitian 

tersebut yaitu beban kerja yang di terima berdasarkan denyut jantung oleh 

pekerja tidak terlatih termasuk dalam kategori aman. Penelitian tersebut dapat 

mengetahui beban angkat optimal untuk tenaga tidak terlatih yaitu 22 kg, 

bedasarkan perhitungan recomended weight limit. Beban angkat yang sebesar 

15kg- 20kg untuk pekerja tidak terlatih tidak menimbulkan cidera tulang 

belakang karena LI > 1, namun untuk beban angkat lebih dari 25 kg dapat 

menimbulkan cidera tulang belakang karena LI < 1. Penelitian selanjutnya 

yaitu dilakukan oleh (Setiadi dkk, 2013) yang berjudul Usulan alat Bantu 

Pemindahan Batako Untuk Mengurangi Risiko Muculoskeletal Disorder di 

PT. XYZ yang menggunakan metode REBA dan Recomended Weight Limit. 

Hasil dari penelitian tersebut yaitu merancang alat bantu palet batako dan troli 

untuk mengurangi beban kerja yang diterima pekerja berdasarkan perhitungan 

RWL/LI. 

Penelitian yang menjadi acuan penelitian ini yaitu yang dilakukan 

oleh (Helianty dkk, 2012) yang berjudul Rancangan Alat Bantu untuk 

Meminimasi Gaya Tekan Pada Lempeng Tulang belakang Bagian Bawah 

(L5/S1). Hasil dari penelitian tersebut yaitu gaya tekan yang dilakukan 

pekerja saat mengangkat semen yaitu 4744 Newton, hal ini merupakan berada 

diatas Action Limit yang direkomendasikan oleh NIOSH. Usulan perancangan 

sistem yaitu adanya rancangan alat bantu yang menitikberatkan pada 

penentuan ketinggian peletakan beban, sehingga dapat memperbaiki posisi 

kerja sehingga dapat mengurangi risiko cidera tulang belakang. Penelitian ini 

juga mengacu pada jurnal internasional yang dilakukan oleh Gert S Fasher, 

dkk, 2011 yang berjudul Effect Of Horizontal Object on Peak L5/S1 moments 

in Manual Lifting is Dependent on Task Type and Familiarity With 

Alternative Lifting Strategies. Hasil dari penelitian tersebut yaitu dianjurkan 

bahwa pengukuran yang diambil dalam pekerjaan sebenarnya lingkungan 
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atau disimulasikan pekerjaan tugas realistis mungkin ketika mempelajari efek 

variabel tugas pemusatan tulang belakang 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka diperlukan 

pengkajian terhadap pekerjaan pengangkatan bahan baku gula dengan metode 

L5S1 dan Fisiologi kerja karena sebelumnya tidak ada yang melakukan 

penelitian di gudang bahan baku PT. Gujati 59 Utama mengenai beban kerja 

fisik. Tujuan utama penelitian adalah untuk mengetahui nilai risiko kerja dan 

konsumsi energi pekerja dalam melakukan pengangkatan gula. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik 

perumusan masalah yaitu: 

1.  Bagaimana risiko cidera yang dialami pekerja berdasarkan gaya tekan 

L5/S1? 

2. Berapa Konsumsi Energi yang dikeluarkan oleh pekerja berdasarkan 

analisis fisiologi kerja? 

3. Apakah solusi yang tepat untuk mengurangi risiko cidera pada pekerjaan 

tersbut? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam suatu penelitian pastinya ada permasalahan yang kompleks di obyek 

peneltian, maka dari itu peneliti membatasi masalah penelitian. Adapun 

batasan masalah yaitu: 

1. Penelitian dilakukan pada aktivitas angkat-angkut manual bahan baku 

gula terutama pada saat pengangkatan bahan baku dari trolly ke palet. 

2. Pekerja yang diteliti berjumlah 6 orang pekerja karena keenam pekerja 

berperan dalam pekerja kusus pengangkatan bahan baku gula dari trolly 

ke pallet serta menata bahan baku dari awal bahan baku datang ke gudang 

hingga selesai. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian ini, maka dapat 

diketahui tujuan penelitian yaitu: 

1. Mengetahui risiko beban kerja fisik berdasarkan nilai ergonomi dari 

metode L5/S1. 

2. Mengetahui konsumsi energi yang dialami pekerja saat melakukan 

pekerjaan dengan menggunakan metode fisiologi kerja. 

3. Memberikan solusi perbaikan pada perusahan untuk mengurangi risiko 

beban kerja fisik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian dari penelitian tersebut yaitu: 

a. Sebagai gambaran untuk perusahaan mengenai seberapa tingkat risiko 

yang dialami pekerja saat melakukan pengangkatan bahan baku gula dari 

trolly ke pallet 

b. Menambah pengetahuan langsung dalam hal perencanaan penelitian, 

pelaksanaan penelitian, analisa penelitian mengenai ada atau tidaknya 

risiko beban kerja fisik yang dialami pekerja. 

c. Bagi penulis bisa meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam mencari 

permasalahan dan menerapkan materi yang telah dipelajari di bangku 

kuliah kedalam dunia nyata. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Bab 1 berisi tentang latar belakang masalah yang akan di ambil dalam 

penelitian, sebagai penentuan tema yang akan dipakai dalam obyek 

penelitian. Tujuan penelitian yaitu sebagai gambaran sasaran yang akan di 

teliti. Manfaat yaitu manfaat penelitian yang ditujukan kepada mahasiswa 

serta obyek yang akan di teliti. 

 

2. BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II berisi tentang teori pendukung untuk keabsahan metode yang akan 

digunakan untuk penelitian. Adapun landasan teori yaitu tentang 

Ergonomi, Manual Material Handling, Biomekanika, Metode 

Biomekanika, serta Sikap Kerja yang direkomendasikan. 

 

3. BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III berisi tentang alur penelitian, dari penelitian dimulai sampai 

penelitian selesai. Adapun isi dari bab ini yaitu Flow Chart Penelitian 

beserta penjelasan gambaran umum mengenai penelitian. 

 

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi tentang pengumpulan data, data apa saja yang akan diambil 

untuk penelitian. Pengolahan data yaitu pengolahan data yang sudah 

didapatkan berdasarkan obyek penelitian. Analisis data yaitu data yang 

telah di olah kemudian dianalisis, serta perbaikan permasalahan. 

 

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan data yang telah di olah 

dan dicantumkan dalam bab ini. Kesimpulan harus mengacu pada tujuan 

penelitian. 

 

 


