
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin hari permintaan manusia akan beragamnya kebutuhan semakin

meningkat. Banyaknya kebutuhan manusia terhadap bangunan, rancang bangun,

serta transportasi yang harus terpenuhi, dan perkembangan zaman pesatnya angka

perkembangan industri fabrikasi dan konstruksi baja di Indonesia setiap tahunnya.

Meningkatnya perkembangan industri fabrikasi dan konstruksi baja mendorong

semakin tingginya produktivitas yang diharapkan dapat memenuhi yang semakin

maju maka menuntut manusia permintaan pasar (Jalajuwita dan Paskarini, 2015).

Upaya peningkatan tersebut harus memperhatikan keseimbangan antara hak

dan kebutuhan. Salah satunya adalah tentang kesehatan dari pekerja dari industri

tersebut. Kajian ilmu yang mempelajari hal tersebut adalah ergonomi. Ergonomi

adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau

menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas

maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik maupun

mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Ergonomi

berupaya untuk menyerasikan alat, cara dan lingkungan kerja terhadap kemampuan,

kebolehan dan segala keterbatasan manusia, sehingga manusia dapat berkarya

secara optimal tanpa pengaruh buruk dari pekerjaannya. Berdasarkan sudut

pandang ergonomi, antara tuntutan tugas dengan kapasitas kerja harus selalu dalam

garis keseimbangan sehingga dicapai performansi kerja yang tinggi (Tarwaka, dkk.,

2004).

Pekerjaan yang memaksa tenaga kerja untuk berada pada postur kerja yang

tidak ergonomis menyebabkan tenaga kerja lebih cepat mengalami kelelahan dan

secara tidak langsung memberikan tambahan beban kerja. Penerapan posisi kerja

yang ergonomis akan mengurangi beban kerja dan secara signifikan mampu

mengurangi kelelahan atau masalah kesehatan yang berkaitan dengan postur kerja

serta memberikan rasa nyaman kepada tenaga kerja terutama berlangsung lama, jika
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penerapan ergonomi tidak dapat terpenuhi akan menimbulkan ketidaknyamanan

atau munculnya rasa sakit pada bagian tubuh tertentu. Salah satu dampak kesehatan

yang muncul sebagai akibat dari postur kerja yang tidak ergonomis adalah

musculoskeletal disorder (MSDs) (Tarwaka, dkk., 2004).

Keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal

yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat

sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang

lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen dan

tendon. Studi tentang MSDs pada berbagai jenis industri telah banyak dilakukan

dan hasil studi menunjukkan bahwa bagian otot yang sering dikeluhkan adalah otot

rangka (skeletal) yang meliputi otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung,

pinggang dan otot-otot bagian bawah. Keluhan otot skeletal pada umumnya terjadi

karena konstraksi otot yang berlebihan akibat pemberian beban kerja yang terlalu

berat dengan durasi pembebanan yang panjang. Salah satu metode evaluasi

ergonomi untuk mengetahui hubungan antara tekanan fisik dengan resiko keluhan

otot skeletal adalah dengan menggunakan metode Posture, Activity, Tools and

Handling (PATH) (Tarwaka, dkk., 2004).

Metode Posture, Activity, Tools and Handling (PATH) didasarkan pada

kode yang digunakan dalam metode OWAS. Metode PATH dapat digunakan

sebagai metode identifikasi pada pekerja yang bekerja di bidang pertanian,

pertambangan, dan pekerjaan nonrepetitive, dimana metode PATH menganalisa

postur, akivitas, peralatan serta penanganan yang dilakukan selama pekerjaan

berlangsung. Kekuatan terbesar PATH dibandingkan metode penilaian postur

lainnya terletak pada metode PATH menyediakan hubungan yang rinci dan

sistematis antara postur tubuh dan pekerja tugas, sehingga mudah mengidentifikasi

hubungan tugas dengan pekerja untuk risiko muskuloskeletal terbesar (Parham,

dkk., 2016).

CV. Rangga Beton adalah unit usaha yang bergerak dalam pembuatan beton

dimana yang diproduksi adalah pagar beton precast, saluran beton precast, box

culvert (saluran beton U) dan paving block. Permasalahan yang terjadi pada CV

tersebut adalah dimana pekerja dalam melakukan pekerjaannya dengan posisi atau
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postur kerja yang kurang ergonomis. Pekerja mengangkat balok beton secara

manual dengan cara dipikul. Pekerja mengangkat dan menyusun cetakan beton

yang berat dengan posisi yang membungkuk. Penempatan stasiun kerja dengan

tempat penyimpanan bahan baku dengan barang jadi yang kurang tepat membuat

pekerja harus bolak-balik dalam menggangkut bahan baku atau produk yang selesai

dicetak.

(a) (b)
Gambar 1.1 (a) Pekerja memikul tiang beton (b) Pekerja membungkuk untuk mengelompokkan

pasir

Berdasarkan Gambar 1.1 di atas terlihat bahwa (a) pekerja memikul tiang

beton yang beratnya 100 kg dengan dipikul bersama-sama dengan beban bertumpu

di pundak pekerja. Pekerjaan tersebut berpotensi mengakibatkan gangguan

muskuloskeletal pada pekerja, dimana salah satu penyebab terbesar dari gangguan

muskuloskeletal itu sendiri adalah posisi tubuh yang terlalu membungkuk dan

pekerjaan dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Posisi kaki yang sedikit

ditekuk dan pembebanan tugas pada bagian tubuh tertentu tentunya sangat beresiko

untuk para pekerja. Proses pemindahan tiang beton dan panel dilakukan secara

manual dengan cara dipikul di pundak dengan berat benda yang dipikul melebihi

100 kg serta jarak perpindahan yang cukup jauh yakni sekitar 20 meter.

Berdasarkan hasil observasi awal, rata-rata pekerja merasakan sakit pada tubuh

bagian atas yakni pada lengan kanan dan kiri, dan sisanya merasakan sakit pada

punggung dan pinggang. Keluhan tersebut diakibatkan postur kerja yang tidak baik
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serta pembebanan yang dilakukan pada bagian tubuh tertentu dengan durasi, beban

dan jarak yang besar.

Proses pembuatan ting beton dan panel rata-rata pekerjaan dilakukan secara

manual dengan waktu untuk pembuatan tiang beton dan panel mencapai 5 jam

untuk proses pencetakan. Pada proses pembuatan beton ini terdiri dari beberapa

aktivitas diantaranya; membersihkan cetakan, mempersiapkan dan mengumpulkan

bahan, proses pencampuran bahan, proses mencetak, membuka cetakan dan

memindahkan hasil cetakan. Berikut ini adalah gambar aktivitas yang dilakukan

pekerja dalam proses pembuatan beton.

(a) (b)
Gambar 1.2 (a) Pekerja sedang membungkuk membuka cetakan, (b) Pekerja membungkuk untuk

membersihkan lantai cetakan

Berdasarkan Gambar 1.2 di atas (a) pekerja sedang membungkuk untuk

membuka cetakan. Kegiatan membuka dan memasang cetakan ini dilakukan

dengan posisi yang terlalu membungkuk ke bawah dengan kaki ditekuk (b) pekerja

membungkuk untuk membersihkan lantai cetakan.

Stasiun kerja proses pembuatan paving block memiliki aktivitas yang

hampir sama dengan stasiun kerja yang lain hanya saja pada proses ini

menggunakan mesin sebagai alat pencetak dimana pekerjaan tersebut lebih

dominan dilakukan berdiri. Aktivitas tersebut antara lain; mempersiapkan dan



I-5

mengumpulkan bahan dan mesin, proses pencampuran bahan, proses mencetak dan

memindahkan hasil cetakan ke tempat pengeringan.

(a) (b)
Gambar 1.3 (a) Pekerja membungkuk untuk mengelompokkan pasir, (b) pekerja memindahkan
paving block dari tumpukan bahan jadi kedalam truk pengangkut dengan posisi membungkuk

Berdasarkan Gambar 1.3 di atas (a) pekerja membungkuk untuk

mengelompokkan pasir (b) pekerja memindahkan paving block dari tumpukan

bahan jadi ke dalam truk pengangkut dengan posisi yang membungkuk. Pekerjaan

dengan posisi yang membungkuk ke depan dan kemudian berdiri dan begitu

seterusnya dalam durasi yang cukup lama akan berpotensi mengakibatkan

gangguan muskuloskeletal. Pembebanan tugas pada bagian tubuh tertentu tentunya

juga beresiko untuk para pekerja. Pekerja melakukan aktivitas-aktivitas tersebut

selama 8 jam  setiap harinya. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan,

rata-rata pekerja merasakan sakit pada tubuh bagian atas yakni pekerja merasakan

rasa sakit pada bagian bahu, kaki (paha, betis, dan pergelangan kaki), dan

merasakan sakit pada bagian tangan, pinggang, punggung dan lutut. Keluhan

tersebut diakibatkan karena bekerja dalam posisi berdiri selama berjam-jam dan

posisi kerja yang membungkuk.

Persentase keluhan dari 12 orang pekerja mengeluh sakit pada leher sebesar

41,67 %, sakit pada bahu 75 %, serta pekerja yang mengeluh sakit pada punggung

dan pinggang sebesar 66,67%. Keluhan tersebut terjadi akibat pengangkatan beban

yang terlalu berat, jarak perpindahan yang cukup jauh serta cara kerja yang tidak

baik. Dari perolehan kuisioner keluhan yang dirasakan pekerja tersebut dapat kita

simpulkan bahwa pekerjaan tersebut beresiko menimbulkan beberapa sakit pada
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bagian tubuh pekerja. Persentase rasa sakit yang kecil tidak menutup kemungkinan

terjadinya resiko kesehatan yang lebih serius, untuk itu perlu dilakukannya

penelitian lebih lanjut agar perbaikan postur dapat dilakukan serta resiko cedera

tulang belakang dapat diminimalisir.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, diperlukan langkah-

langkah perbaikan menggunakan pendekatan ergonomi salah satunya adalah

PATH. Metode PATH ini digunakan karena metode ini untuk kegiatan yang

bersifat repetitive. Metode PATH dari segi properti psikometri sudah realibilitas

dan validitas dalam pengujiannya dibandingkan metode penilaian ergonomi

lainnya. Metode PATH (Posture, Activity, Tools and Handling) memaparkan secara

rinci hubungan antara postur, aktivitas, penggunaan alat dan penanganan sehingga

permasalahan tersebut dapat dilakukannya perbaikan, guna meminimasir resiko

ergonomi yang ditimbulkan dalam aktivitas tersebut, menilai seberapa jauh resiko

terhadap pekerjaan tersebut serta menyarankan sistem kerja yang baik terutama

dengan memperhatikan kajian ergonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diperoleh maka rumusan masalah adalah

“Bagaimana perbaikan sistem kerja pada aktivitas pekerja CV. Rangga Beton

dengan menggunakan metode PATH (Posture, Activity, Tools and Handling).

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk menilai paparan tingkat resiko ergonomi yang dialami oleh pekerja

dalam aktivitas kerja CV. Rangga Beton dengan menggunakan metode PATH

(Posture, Activity, Tools and Handling).

2. Untuk memberikan usulan perbaikan sistem kerja untuk mengurangi resiko

gangguan muskuloskeletal pada operator.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Bagi peneliti

a. Menambah dan memperoleh pengalaman terkait dengan penggunaan

metode PATH (Posture, Activity, Tools and Handling).

b. Dapat memecahkan permasalahan yang terjadi lapangan dengan

menerapkan metode-metode yang telah dipelajari selama perkuliahan

yakni tentang ergonomi khususnya metode PATH (Posture, Activity, Tools

and Handling)

2. Bagi perusahaan

a. Sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan sistem kerja bagi para

pekerjanya dan bagi perusahaan itu sendiri untuk peningkatan

produktivitas.

b. Dapat dilakukakanya perbaikan sistem kerja terhadap resiko gangguan

Muskuloskeletal Disorders (MsDs) dalam pekerjaan tersebut.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan masalah tidak terlalu luas cakupannya, maka peneliti

membatasi masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pendahuluan dilakukan pada bulan November 2017- Desember 2017

2. Penelitian dilakukan pada 2 stasiun kerja yakni stasiun pembuatan tiang dan

panel dan stasiun pembuatan paving block.

3. Pekerja yang diamati sebanyak 12 orang untuk 2 stasiun kerja tersebut dan

masing-masing stasiun terdiri dari 6 orang pekerja.

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian mengenai identifikasi gangguan muskuloskeletal menggunakan

metode PATH (Posture, Activity, Tools and Handling) juga pernah dilakukan

sebelumnya oleh beberapa peneliti.
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Aga r dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan maka

perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut ini adalah posisi penelitian.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian Tugas Akhir
Peneliti Judul Penelitian Tujuan Metode Hasil Tahun

Mohammad
Hossein
Beheshti,
Zahra Javan
dan Ghasem
Yarahmadi

Ergonomic Evaluation of
Musculoskeletal Disorders
in Construction Workers
Using Posture, Activity,
Tools, Handling (PATH)
Method

Untuk menilai faktor
resiko ergonomi untuk
gangguan
muskuloskeletal pada
pekerja konstruksi di
Gonabad, Iran.

Posture,
Activity,
Tools,
Handling
(PATH)
method

Analisa
perbaikan
sistem
kerja

2016

Shabnam
Parham,
Ramazan
Mirzaei,
Husain
Ansari

Assessing the Risk Factors
for Musculoskeletal
Disorders in Construction
Workers Using PATH,
Case Study: Construction
Project

Untuk mengevaluasi
faktor-faktor risiko
gangguan
muskuloskeletal antara
pekerja konstruksi
menggunakan postur,
aktivitas, alat serta
penanganan

Posture,
Activity,
Tools,
Handling
(PATH)
method

Analisa
perbaikan
sistem
kerja

2016

Vikram S.
Kulkani,
R.V.
Devalkar

Ergonomic Analysis of
Postures of Building
Construction Workeng
Using RII & PATH
Method

Menilai dan memahami
tingkat ergonomi dalam
berbagai tugas dalam
industri konstruksi dan
menyarankan langkah-
langkah untuk setiap
tugas yang memiliki
faktor resiko tinggi.

RII and
PATH
method.

Analisa
perbaikan
sistem
kerja

2017

Indah
Kartika Sari

Evaluasi postur dan
aktivitas kerja pada
pekerjaan non
repetiive di kampoeng
batik laweyan
menggunakan metode
posture activities tools
handling (PATH) dan
Ovako Work Analysis
System (OWAS)

Bagaimana kondisi
postur pekerja, MMH,
Aktvitas, berat beban
dan posisi melakukan
kegiatan serta
komparasi hasil
berdasarkan metode
PATH dan OWAS.

Postur,
Activity,
Tools,
Handling
(PATH)
method
dan
OWAS

Analisa
perbaikan
postur,
MMH,
aktivitas
dan
penanggan
an
pekerjaan.

Amelia
Novesa
Zonni

Penggunaan metode
Posture, Activity, Tools
and Handling (PATH)
pada aktivitas pekerja CV.
Rangga Beton

Untuk menilai dan
mengetahui paparan
tingkat resiko ergonomi
yang dialami pekerja
serta memberikan
usulan perbaikan
sistem kerja

Posture,
Activity,
Tools,
Handling
(PATH)
method

Perbaikan
sistem
kerja

2018
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1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah,

tujuan penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan

laporan penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini mencakup semua teori mengenai biomekanika dengan

metode PATH (Posture, Activity, Tools and Handling).

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan mengenai langkah-langkah yang

digunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dalam

pelaksanaan laporan penelitian.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Berisikan mengenai pengumpulan data postur kerja dari pekerja dan

kemudian dilakukan pengolahan data terhadap postur kerja tersebut

menggunakan metode PATH (Posture, Activity, Tools and

Handling)

BAB V ANALISA

Berisikan analisa dari hasil pengolahan data pada bab sebelumnya,

yaitu analisa terhadap setiap postur kerja yang telah dilakukan

pengolahan data.

BAB VI PENUTUP

Berisikan kesimpulan dari hasil kegiatan penelitian yang berkaitan

dengan tujuan yang telah ditetapkan pada BAB I dan saran yang

diberikan oleh peneliti.


