
 

BAB I  

PENDAHULUAN  
  

1.1 Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, peran manusia di lantai 

produksi masih sangat diperlukan. Meskipun saat ini telah banyak dijumpai 

industri di Indonesia yang dalam kegiatan produksinya menggunakan mesin, 

namun pada kenyataannya tidak sedikit industri yang masih menggunakan tenaga 

manusia terutama pada kegiatan manual material handling (MMH). Aktivitas 

pemindahan secara manual (manual material handling) yang tidak ergonomis 

dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. 

Manual material handling (MMH) dapat diartikan sebagai tugas 

pemindahan barang, aliran material, produk akhir atau benda-benda lain yang 

menggunakan manusia sebagai sumber tenaga. Pengertian manual material 

handling adalah suatu kegiatan transportasi yang dilakukan oleh satu pekerja atau 

lebih dengan melakukan kegiatan pengangkatan, penurunan, mendorong, menarik, 

mengangkut, dan memindahkan barang. Pemilihan manusia sebagai tenaga kerja 

dalam melakukan kegiatan penanganan material bukanlah tanpa sebab, 

penanganan material secara manual memiliki suatu keuntungan yaitu fleksibel 

dalam gerakan sehingga memberikan kemudahan pemindahan beban pada ruang 

terbatas dan pekerjaan yang tidak beraturan (Sunarso, 2010).  

Pekerjaan manual yang tidak tepat dapat menimbulkan faktor resiko 

terjadinya gangguan pada sistem otot dan tulang (Musculoskeletal). Menurut 

Grandjean yang dikutip oleh Tarwaka dkk, (2004) keluhan Musculoskeletal 

Disorders (MSDs) merupakan keluhan pada bagian otot skeletal yang dirasakan 

seseorang mulai dari keluhan ringan sampai sangat sakit. Jika otot menerima 

beban statis secara berulang dalam jangka waktu yang lama akan menyebabkan 

keluhan pada sendi, ligamen, dan tendon. Keluhan ini yang biasa disebut sebagai 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) atau cedera sistem musculoskeletal. Telah 

banyak dilakukan penelitian tentang MSDs di berbagai industri. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa bagian otot rangka (skeletal) yang sering mengalami 
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keluhan yaitu otot leher, lengan, bahu, tangan, jari, punggung, pinggang, dan otot-

otot bagian bawah (Tarwaka dkk, 2004). 

Istilah ergonomi berasal dari bahasa latin yaitu Ergon dan Nomos dapat 

didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan 

kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, 

managemen dan desain atau perancangan. Ergonomi berkenaan pula dengan 

optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan manusia di tempat 

kerja, di rumah dan tempat rekreasi. Didalam ergonomi dibutuhkan studi tentang 

ergonomi dimana manusia, fasilitas kerja dan lingkungannya saling berinteraksi 

dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan manusianya. 

Ergonomi disebut juga sebagai Human Factor (Kristanto, 2010).  

Ganguan muskuloskeletal  adalah ganguan 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. gangguan hingga kerusakan inilah yang biasanya diistilahkan 

dengan keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) atau cedera pada sistem 

musculoskeletal. Gangguan pada muskulosketal ini dibedakan menjadi Keluhan 

sementara (reversible), yaitu keluhan otot yang terjadi pada saat otot menerima 

beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan segera hilang apabila 

pembebanan dihentikan, dan keluhan menetap (persistent), yaitu keluhan otot 

yang bersifat menetap. Walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa 

sakit pada otot masih terus berlanjut. Salah satu metode yang digunakan untuk 

mengurangi resiko dari muskolesketal ini adalag metode Loading on the Upper 

Body Assessment (LUBA) yang dikombinasikan dengan metode Job Strain Index 

(JSI) (Tarwaka dkk, 2004). 

Metode Loading on the Upper Body Assessment (LUBA) ini merupakan 

metode yang digunakan untuk mengevaluasi esktremitas tubuh bagian atas yang 

meliputi pergelangan tangan, siku, bahu, leher, dan punggung (Keedan 

Karwowski, 2001) sedangkan metode Job Strain Index merupakan metode metode 

yang digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan terhadap resiko gangguan 
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muskuloskeletal pada bagian Distal Upper Extremity (DUE) meliputi siku, lengan 

bawah, pergelangan tangan, dan tangan (Moore dan Garg, 1995). Selain itu 

metode Job Strain Index (JSI) juga menghitung enam variabel lainnya seperti 

waktu yang dibutuhkan pekerja untuk melakukan aktivitas kerjanya, usaha per 

menit, posisi tangan/pergelangan tangan, kecepatan kerja, dan durasi kerja per hari 

sehingga penggabungan dua metode ini dapat mengurangi resiko dari keluhan 

musculoskeletal (Moore dan Vos, 2005) 

PT. Perindustrian & Perdagangan Bangkinang adalah perusahaan yang 

bergerak dalam pengelolahan awal karet mentah menjadi barang setengah jadi 

crumb rubber berbentuk SIR (standar Indonesia Rubber). Perusahaan ini berdiri 

pada tanggal 10 januari 1970 yang beralamat Pekanbaru, Riau. Adapun jenis 

Produk SIR yang diproduksi oleh PT. P & P Bangkinang terbagi menjadi dua jenis 

yaitu crumb rubber SIR-10 dan SIR-20 yang membedakan kedua SIR ini adalah 

spesifikasi kualitas dan kadar air yang terkandung pada kedua SIR tersebut.  

Pada proses produksi crumb rubber hampir keseluruhan aktivitas pada 

stasiun penimbangan dan packing awal dilakukan secara manual. Aktivitas 

tersebut dilakukan dengan posisi membungkuk dan tangan mengangkat beban 

secara berulang, dan pegelangan tangan yang memasukkan bongkahan karet untuk 

di press dalam proses produksi yang berulang dan pekerjaan yang monoton. 

Selain itu proses produksi yang mengharuskan pekerja berdiri dalam waktu lama 

juga merupakan faktor yang menyebabkan sakit pada bagian pinggang. Sikap 

membungkuk yang tidak benar berpotensi menimbulkan sakit pada bagian 

punggung. Sedangkan posisi berdiri yang terlalu lama dapat menimbulkan 

kelelahan dan ketegangan otot sehingga dapat menyebabkan gangguan pada 

sistem musculoskeletal. Selain itu para pekerja yang ada disana sebagian besar 

merupakan pekerja yang sudah lama bekerja pada bagian tersebut, sehingga 

mereka sudah lama melakukan pekerjaan yang monoton dan umur yang sudah tua 

mempercepat faktor keluhan pada bagian sketal. 

Berdasarkan pengamatan pada stasiun penimbangan karet terdapat masalah 

yang terlihat yaitu pemindahan bongkahan karet yang sudah dipadatkan dilakukan 

secara manual dengan menggunakan tangan dengan cara mengangkat bongkahan 
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karet yang sudah dipadatkan tersebut dari box untuk ditimbang seberat 35kg, 

dimana berat dari setiap bongkahan tersebut 35kg. Hal ini menyebabkan adanya 

rasa tidak nyaman yang dialami pekerja setelah melakukan pekerjaan sehingga 

menimbulkan rasa sakit pada bagian tertentu. Gambar 1.1 mengambarkan kondisi 

pekerja di lapangan 

 
Gambar 1.1 Kondisi Kerja Stasiun Penimbangan 

Selain itu pada stasiun packing awal para pekerja juga melakukan 

pekerjaan menyusun crumb rubber yang sudah di packing itu kedalam box secara 

manual dimana ketika crumb rubber ketika awal dimasukkan ke dalam box yang 

tingginya 130 cm sehingga para pekerja harus menunduk hingga kebawah dimana 

ini terjadi ketika box metal tersebut kosong sehingga pekerja harus membungkuk 

dengan sudut yang melebihi 90º agar crumb rubber yang sudah di packing tidak 

rusak dan tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan tata letak sesuai dengan 

permintaan konsumen ini dapat dilihat dari kondisi pekerja pada gamar 1.2 (a). 

pada gambar bagian (b) dapat dilihat bahwa pekerja tidak terlalu membungkuk 

dikarnakan box metal terseut sudah memiliki isi sebanyak 4 lapisan sehingga 

pekerja hanya membungkuk dengan sudut kurang dari 90 º. Pada kondisi (c) box 

metal telah terisi sebanyak 5 lapisan sehingga ketika akan meletakkan karet 

tersebut pekerja tidak perlu membungkuk terlalu ekstream, dimana posisi 

punggung pekerja ketika meletakkan karet pada lapisan ke 5 hanya memiliki sudut 
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kurang dari 45º. Pekerjaan ini dilakukan secara berulang dan pekerja tersebut dan 

pekerja hanya melakukan pekerjaan itu saja yang menyebabkan banyak dari 

pekerja tersbut mengeluhkan rasa sakit pada bagian pinggang, tangan, punggung 

leher siku dan pegelangan tangannya. karna mengangkat beban yang berat serta 

posisi kerja yang sangat tidak nyaman. Ini dapat dilihat pada Gambar 1.2 kondisi 

kerja pada stasiun packing awal 

 
(a)                                  (b)                                    (c) 

Gambar 1.2 Kondisi (a) Postur Tubuh Ketika Box Metal Kosong, (b) Kondisi 

Tubuh Ketika Box Metal Sudah Terisi 4 Baris, (c) Kondisi Tubuh Pekerja Ketika 

Box Metal Sudah Terisi 5 Baris Pada Stasiun Packing Awal 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, kepada para pekerja 

menggunakan kuisioner Nordic body map mengeluhkan bahwa pekerja 

mengalami nyeri pada bagian siku, pergelangan tanga, leher, punggung  dan 

tangan mereka. Kondisi seperti ini mereka keluhkan karena mereka mengangkat 

karet yang akan ditimbang, di press dan di letakkan kedalam box metal. Adapun 

keluhan rasa sakit yang dirasakan oleh 12 orang pekerja dapat dilihat dari Tabel 

1.1  

Tabel 1.1 Persentase Keluhan Pekerja Stasiun Penimbangan PT. P&P Bangkinang 

NO  JENIS KELUHAN  

TINGKAT KELUHAN  

Tidak 

sakit  

Agak 

Sakit 

Sakit Sakit 

Sekali 

Jml  %  Jml  %  Jml  %  Jml  %  

1  Sakit kaku di leher bagian atas    3 37,5 5 62,5   

2  Sakit kaku dibagian leher Bagian   4 50 4 50   
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bawah  

3  Sakit dibahu kiri    3 37,5 5 62,5   

(Sumber: Pekerja PT. P&P Bangkinang, 2018) 

Tabel 1.1 Persentase Keluhan Pekerja Stasiun Penimbangan PT. P&P Bangkinang 

(Lanjutan) 

(NO  JENIS KELUHAN  

TINGKAT KELUHAN  

Tidak sakit  Agak 

Sakit 

Sakit Sakit Sekali 

Jml  %  Jml  %  Jml  %  Jml  %  

4  Sakit dibahu kanan    2 25 6 75   

5  Sakit lengan atas kiri    2 25 6 75   

6  Sakit dipunggung    1 12,5 7 87,5   

7  Sakit lengan atas kanan    2 25 6 75   

8  Sakit pada pinggang    3 37,5 5 62,5   

9  Sakit pada pantat  6 75 2 25     

10  Sakit pada siku kiri    3 37,5 5 62,5   

11  Sakit pada siku kanan    3 37,5 5 62,5   

12  Sakit lengan bawah kiri    3 37,5 5 62,5   

13  Sakit lengan bawah kanan    3 37,5 5 62,5   

14  Sakit pada pergelangan 

tangan kiri  

  2 25 6 75   

15  Sakit pada pergelangan 

tangan kanan  

  2 25 6 75   

16  Sakit pada tangan kiri    3 37,5 5 62,5   

17  Sakit pada tangan kanan    3 37,5 5 62,5   

18  Sakit pada paha kiri  8 100       

19  Sakit pada paha kanan  7 87,5 1 12,5     

20  Sakit pada lutut kiri  8 100       

21  Sakit pada lutut kanan  8 100       

22  Sakit pada betis kiri  8 100       

23  Sakit pada betis kanan  8 100       

24  Sakit pada pergelangan kaki 

kiri  

7 87,5 1 12,5     

25  Sakit pada pergelangan kaki 

kanan  

7 87,5 1 12,5     

26  Sakit pada kaki kiri  8 100       

27  Sakit pada kaki kanan  8 100       

(Sumber: Pekerja PT. P&P Bangkinang, 2018) 
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Tabel 1.2 Persentase Keluhan Pekerja Stasiun Packing Awal PT. P&P Bangkinang 

NO  JENIS KELUHAN  

TINGKAT KELUHAN  

Tidak sakit  Agak Sakit Sakit Sakit Sekali 

Jml  %  Jml  %  Jml  %  Jml  %  

1  Sakit kaku di leher bagian atas      4 100   

2  Sakit kaku dibagian leher Bagian 

bawah  

    4 100   

3  Sakit dibahu kiri      2 50 2 50 

4  Sakit dibahu kanan      2 50 2 50 

5  Sakit lengan atas kiri      2 50 2 50 

6  Sakit dipunggung      2 50 2 50 

7  Sakit lengan atas kanan    1 25 3 75   

8  Sakit pada pinggang    1 25 3 755   

9  Sakit pada pantat  4 100       

10  Sakit pada siku kiri    3 75 1 25   

11  Sakit pada siku kanan    3 75 1 25   

12  Sakit lengan bawah kiri    3 75 1 25   

13  Sakit lengan bawah kanan    3 75 1 25   

14  Sakit pada pergelangan tangan 

kiri  

  2 50 2 50   

15  Sakit pada pergelangan tangan 

kanan  

  2 50 2 50   

16  Sakit pada tangan kiri    3 75 1 25   

17  Sakit pada tangan kanan    3 75 1 25   

18  Sakit pada paha kiri  4 100       

19  Sakit pada paha kanan  3 75 1 25     

20  Sakit pada lutut kiri  3 75 1      

21  Sakit pada lutut kanan  3 75 1      

22  Sakit pada betis kiri  4 100       

23  Sakit pada betis kanan  4 100       

24  Sakit pada pergelangan kaki kiri  4 100       

25  Sakit pada pergelangan kaki 

kanan  

4 100       

26  Sakit pada kaki kiri  4 100       

27  Sakit pada kaki kanan  4 100       

(Sumber: Pekerja PT. P&P Bangkinang, 2018) 

 



I-8  

  

Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa persentase 

keluhan pekerja terfokus pada bagian atas tubuh pekerja. Permasalaahn ini terjadi 

karna posisi pekerja ketika meletakkan crumb rubber kedalam box metal yang 

terlalu membungkuk dan ketika akan melakukan proses penimbangan beban yang 

diangkat memiliki berat 35kg sehingga pada bagian pergelangan tangan dan 

tangan pekerja sering mengalami sakit, sehingga perlu dilakukan perbaikan postur 

kerja bagi para pekerja tersebut. Selain itu ketika banyak pekerja yang mengalami 

sakit ketika bekerja maka proses produksi akan terganggu dimana ketika pekerja 

yang biasanya melakukan istirahat bekerja ketika jam istirhat yaitu jam 12.00-

13.00 wib akan menambah jam istirahat dengan memakan waktu bekerja 15-30 

menit secara bergantian ketika mereka lelah di jam kerja. Dimana jika banyak 

pekerja yang berisitirahat maka target produksi yang seharusnya bisa mencapai 45 

ton/shift maka akan berkurang menjadi 40 ton/shift. Dimana karet yang belum 

selesai dilakukan packing akan dilanjutkan ke shift berikutnya atau pekerja akan 

lembur untuk menyelesaikannya. Sehingga perlu dilakukan perbaikan agar proses 

produksi tetap berjalan baik dan perusahaan mendapatkan keutungan yang 

maksimum. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu dilakukan penilaian terhadap 

resiko ergonomi pada proses produksi crumb rubber. Untuk menganalisis tingkat 

resiko ergonomi pada aktivitas pekerja stasiun penimbangan dan packing awal 

menggunakan metode Loading on the Upper Body Assessment (LUBA) dan 

metode Job Strain Index (JSI). Metode LUBA digunakan untuk mengevaluasi 

bagian ekstremitas atas tubuh yang meliputi pergelangan tangan, siku, bahu, leher, 

dan punggung. Sedangkan pada metode Job Strain Index (JSI) terdapat enam 

indikator kerja yang akan di nilai menggunakan JSI meliputi intensitas usaha, 

durasi usaha, usaha per menit, postur tangan atau pergelangan tangan, kecepatan 

kerja, dan durasi kerja per hari Dimana metode ini sangat cocok diterapkan pada 

permasalahan diatas. Hasil penilaian resiko ergonomi dari kedua metode tersebut 

dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi perbaikan pada permasalahan 

yang ada menggunakan simulasi perbaikan menggunakan software CATIA. 
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1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu:   

1. Bagaimana gambaran tingkat resiko ergonomi berdasarkan metode 

Loading on the Upper Body Assessment (LUBA) dan Job Strain Index 

(JSI) pada pekerja di stasiun penimbangan dan packing awal?  

2. Bagaimana perbaikan postur kerja dan usulan perbaikan yang akan 

diberikan pada stasiun oenimbangan dan packing awal? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mengetahui gambaran tingkat resiko ergonomi berdasarkan metode 

Loading on the Upper Body Assessment (LUBA) dan Job Strain Index 

(JSI) pada pekerja di bagian stasiun penimbangan dan packing awal. 

2. Perbaikan postur kerja dan usulan perbaikan pada stasiun penimbangan 

dan packing awal. 

 

1.4  Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah:  

1. Bagi Perusahaan  

Manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini bagi PT. P&P Bangkinang 

adalah:  

a. Memperoleh informasi apa saja yang menjadi permasalahan di 

perusahaan tersebut yang dapat menghambat proses produksi 

khususnya pada kesehatan para pekerja. 

b. Menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan postur tubuh 

dalam bekerja dan perbaikan sistem kerja. 

2. Bagi Penulis  

Manfaat yang diperoleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Dapat mengaplikasikan mata perkuliahan ergonomi. 
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b. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitan selanjutnya yang 

mengkaji tentang masalah ergonomi khusunya  Musculoskeletal 

Disorders (MSDs) 

 

1.5  Batasan Masalah  

Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Aktivitas yang diteliti yaitu keseluruhan aktivitas kerja pada proses 

penimbangan dan packing awal yang terdiri dari 2 stasiun kerja. 

2. Simulasi perbaikan postur kerja menggunakan software CATIA. 

 

1.6  Posisi Penelitian   

Penelitian tentang Analisa perbaikan postur kerja menggunaka metode 

Loading on the Upper Body Assessment (LUBA) dan Job Strain Index (JSI) juga 

pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti lain. Untuk itu, agar dalam penelitian 

ini tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan maka perlu ditampilkan posisi 

penelitian. 

Tabel 1.3 Posisi Penelitian  

Penulis Judul Tujuan Penelitian 

Dila Rahma 

Yunita  

(2017) 

Analisis Postur Kerja Pengrajin 

Batik Menggunakan Metode Job 

Strain Index (JSI) Dan Loading On 

The Upper Body Assessment 

(LUBA) 

Mengetahui tingkat resiko ergonomi 

berdasarkan metode Job Strain Index (JSI) 

dan Loading on the Upper Body Assessment 

(LUBA) pada 3 pengrajin batik di UKM 

Supiarso serta memberikan rekomendasi 

perbaikan dari hasil pengukuran tingkat 

resiko ergonomi pada pengrajin batik. 

Very 

Brillyanto 

(2017) 

Evaluasi Postur Dan Level 

Aktivitas Tangan Pada Proses 

Pengecapan  Menggunakan Metode 

Loading On The Upper Body 

Assessment (LUBA)  Dan Acgih 

Hand Activity Level (HAL) 

Mengetahui tingkat resiko ergonomi 

berdasarkan metode Loading on the Upper 

Body Assessment (LUBA) dan Acgih Hand 

Activity Level (Hal) pada para pekerja Batik 

Cap Supriyarso Kampoeng Batik Laweyan 

(Sumber: Pengumpulan Data, 2018) 
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Tabel 1.3 Posisi Penelitian (Lanjutan) 

Penulis Judul Tujuan Penelitian 

Cici Eldi 

Susanti 

(2018) 

Analisis Perbaikan Postur Kerja 

Menggunakan Metode Loading On 

The Upper Body Assessment 

(LUBA) dan Job Strain Index (JSI) 

Pada Pekerja Stasiun Penimbangan 

dan Packing Awal di P&P 

Bangkinang 

Mengetahui tingkat resiko ergonomi 

berdasarkan metode Loading on the Upper 

Body Assessment (LUBA) dan Job Strain 

Index (JSI)  pada pekerja di stasiun 

penimbangan dan packing awal dan 

memberikan usulan perbaikan postur kerja 

(Sumber: Pengumpulan Data, 2018)  

 

1.7  Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan yang dilakukan pada penelitian adalah sebagai 

berikut: :  

 

BAB I   PENDAHULUAN   

Pendahuluan ini menjelaskan latar belakang yang berkenaan dengan 

permasalahan, manual material handling, ergonomi dan 

Musculoskeletal Disorders serta permasalahan lainnya yang terdapat 

dalam pembahasan tersebut.  

BAB II   LANDASAN TEORI  

Landasan teori berisikan tentang semua teori-teori yang mendukung 

dalam penelitian yang dilakukan. Teori-teori ini bertujuan untuk 

memudahkan dalam mengumpulkan, menyajikan, menganalisis serta 

menginterpretasikan data dan bagaimana menggunakan data tersebut 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN  

Mencakup semua teori serta prinsip yang mendukung untuk penulisan 

laporan penelitian dan pada saat melakukan pengumpulan data di 

lapangan.  

BAB IV   PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Data diperoleh dari hasil survey pada PT. P&P Bangkinang, kemudian 

data yang ada diolah dengan menggunakan rumus-rumus dan metode-

metode yang ada                                                              
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BAB V   ANALISA  

Berisikan analisa-analisa tentang hasil dari penelitian dan pengolahan 

data yang dilakukan berdasarkan data yang ada.    

BAB VI     PENUTUP  

Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dari pelaksanaan penelitian  

dengan  didasarkan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada 

BAB I dan terdapat saran dari penulis untuk perbaikan penelitian 

selanjutnya 


