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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

HSE (2003) dalam Tarwaka (2015) menyebutkan bahwa lebih 

seperempat dari total kecelakaan kerja terjadi berkaitan dengan pekerjaan 

manual handling. Suatu hal yang sangat beralasan, apabila harus 

memberikan perhatian dan pertimbangan lebih terhadap aktivitas manual 

handling, terutama aktivitas angkat angkut. Meskipun kecelakaan kerja 

yang bersifat fatal akibat pekerjaan manual handling jarang terjadi, tetapi 

banyak sekali cidera yang terjadi berupa terkilir/ keseleo atau ketegangan 

otot, terutama pada bagian otot pinggang dan punggung disebabkan karena 

aplikasi pekerjaan yang tidak benar atau pengerahan tenaga untuk periode 

yang lama. 

Menurut Tarwaka (2015), sikap tubuh yang dipaksakan dan 

repetisi gerakan yang berlebihan merupakan faktor penting sebagai 

penyebab terjadinya cidera. Cidera akibat manual handling tidak selalu 

dapat disembuhkan secara total, akibatnya dapat berupa gangguan secara 

fisik atau bahkan cacat yang bersifat permanen. Berbagai industri banyak 

pekerjaan yang harus dilakukan secara manual serta memerlukan tuntutan 

dan tekanan secara fisik yang berat. Menurut Grandjean (1993) dalam 

Tarwaka (2015), pemindahan satu barang dari satu tempat ke tempat lain 

merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh manusia. 

Aktivitas yang dilakukan secara monoton, intensitas dan lamanya kerja 
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fisik, keadaan lingkungan, sebab-sebab mental, status kesehatan dan 

keadaan gizi merupakan penyebab dari kelelahan secara umum. 

Menurut Suma’mur (2009), data kecelakaan di Indonesia atas 

populasi tenaga kerja 7-8 juta menunjukkan 100.000 peristiwa kecelakaan 

kerja dan menyebabkan kehilangan hari kerja setiap tahunnya, kerugian 

rata-rata mencapai 100-200 milyar per tahun, korban meninggal per tahun 

rata-rata 1500-2000 orang. Penelitian khusus tahun 2000 akibat 

kecelakaan kerja menunjukkan 70 juta sampai 500 juta jam kerja hilang. 

Dari berbagai data tersebut dapat diasumsikan bahwa populasi tenaga 

kerja mencapai 50 juta, sedangkan perbandingan biaya tersembunyi 

terhadap biaya langsung adalah 4:1. Menurut Tarwaka (2010) dalam Amin 

(2012), pencapaian keselamatan kesehatan kerja tidak lepas dari peran 

ergonomi, karena ergonomi berkaitan dengan orang yang bekerja, selain 

dalam rangka efektivitas, efisiensi, dan produktivitas kerja. 

Perekonomian di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten 

Boyolali secara garis besar bertumpu pada pertanian. Kegiatan 

perekonomian yang lain yakni perdagangan, jasa, industri informal 

(pembuatan rambak, pembuatan batu bata, dan genteng), peternakan dan 

perikanan. Lahan pertanian yang tidak produktif memunculkan banyak 

pengrajin genteng dan batu bata. Dalam pembuatan batu bata dan genteng 

bahan baku yang digunakan hanya lahan yang tidak produktif saja 

sehingga pola kegiatannya berjalan secara nomaden atau berpindah-
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pindah, ada yang memang lahan sendiri serta membeli lahan dengan 

sistem kontrak (Profil Kelurahan Doplang, 2017). 

Aktivitas kerja di industri informal pembuatan batu bata semua 

masih dilakukan secara manual dengan menggunakan tenaga manusia. 

Kondisi ini berpotensi untuk menimbulkan permasalahan khususnya 

keluhan kelelahan kerja. Kelelahan kerja subjektif biasanya terjadi pada 

tenaga kerja di akhir jam kerja.  

Berdasarkan hasil survei pendahuluan yang dilakukan pada tenaga 

kerja batu bata, peneliti mengambil 30 responden untuk diwawancarai dan 

diobservasi. Dari 30 responden, 93% responden mengeluhkan nyeri dan 

timbulnya kelelahan setelah melakukan pekerjaan pembuatan batu bata 

khususnya yang berkaitan aktivitas manual handling seperti saat 

mencangkul tanah yang akan dijadikan bahan, mengangkat tanah dari 

tempat pencangkulan ke tempat pencetakan, pencetakan, pengangkutan ke 

tempat pembakaran dan pengangkutan ke mobil untuk didistribusikan. 

Selama ini, belum adanya data kelelahan pada tenaga kerja pembuatan 

batu bata, sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian 

mengenai hubungan aktivitas manual handling dengan kelelahan kerja 

pada tenaga kerja pembuatan batu bata di Desa Doplang Kecamatan Teras 

Kabupaten Boyolali. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

“Apakah ada hubungan antara aktivitas manual handling dengan 

kelelahan kerja pada tenaga kerja pembuatan batu bata di Desa Doplang 

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis hubungan antara aktivitas manual handling 

dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja pembuatan batu bata di Desa 

Doplang. 

2. Tujuan Khusus 

a) Untuk mendeskripsikan karakteristik tenaga kerja pembuatan batu 

bata di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali 

b) Untuk mengobservasi aktivitas manual handling (sikap angkat 

angkut, berat beban, frekuensi pengangkutan, cara pengangkutan) 

c) Untuk mengukur tingkat kelelahan kerja pada tenaga kerja 

pembuatan batu bata di Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten 

Boyolali 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pengusaha dan Tenaga kerja 

a) Memberikan informasi mengenai pengaruh aktivitas manual 

handling terhadap tubuh tenaga kerja.  
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b) Memberikan masukan bagi pengusaha dan tenaga kerja agar lebih 

memperhatikan pekerjaan manual handling. 

c) Masukan bagi pengusaha dalam melakukan tindakan korektif 

dalam hal pencegahan dan pengendalian terjadinya gangguan 

kelelahan kerja akibat tenaga kerjaan manual handling. 

2. Bagi Puskesmas Teras 

Sebagai masukan untuk menambah data khususnya di bidang 

kesehatan terutama mengenai aktivitas manual handling dan kelelahan 

kerja. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai dasar untuk penelitian lanjutan yang berhubungan dengan 

aktivitas manual handling dan kelelahan kerja. 


