
BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Masalah utama dalam produksi ditinjau dari segi kegiatan / proses 

produksi adalah bergeraknya material dari satu tingkat ke tingkat proses produksi 

berikutnya. Hal ini terlihat sejak material diterima di tempat penerimaan, 

kemudian dipindahkan ke tempat pemeriksaan dan selanjutnya disimpan di 

gudang. Bagian proses produksi juga terjadi perpindahan material yang diawali 

dengan mengambil material dari gudang, kemudian diproses pada proses pertama 

dan berpindah pada proses berikutnya sampai akhirnya dipindah ke gudang 

barang jadi. Memungkinkan proses produksi dapat berjalan dibutuhkan adanya 

kegiatan pemindahan material yang disebut dengan Material Handling. Aktifitas 

material handling di industri biasanya dilakukan dengan menggunakan alat / 

mesin atau menggunakan tenaga manusia (Suhardi, 2008).  

Alat bantu kerja yang tidak sesuai dengan kondisi fisik perkerja dapat 

mengakibatkan ketidaknyamanan yang dapat menurunkan efektifitas dan efisiensi 

kerja. Apabila ukuran alat bantu tidak disesuaikan dengan ukuran maupun 

keadaan fisik dari pekerja maka penggunaan alat tersebut pada jangka waktu 

tertentu dapat mengakibatkan stres tubuh. Stres tubuh tersebut antara lain bisa 

berupa tidak nyaman, lelah, nyeri, pusing dan lain-lain. Perasaan nyeri, sakit, 

kesemutan, kekakuan dan lelah yang berlebihan adalah gejala awal dari 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) (Hidayat, 2013). 

PT P&P Bangkinang Pekanbaru berlokasi di jalan Taskurun / Duku No. 9 

Pekanbaru yang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 

pengolahan karet remah (crumb rubber) yang diolah menjadi produk setengah 

jadi. Dalam perusahaan ini terdapat beberapa kegiatan yang mempunyai resiko 

yang cukup berbahaya bagi pekerja, salah satunya di sistem kerja pengangkutan 

karet olahan ke tempat penjemuran.  
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Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat gambar aktifitas pekerja 

pengangkutan karet olahan ke tempat penjemuran sebagai berikut : 

 
Gambar 1.1 Proses Material Handling Penjemuran Karet Olahan 

 

Gambar 1.1 menjelaskan adanya kendala yang cukup serius, yaitu dengan 

frekuensi aktifitas dalam sehari mencapai 40 kali angkutan dengan cara 

mengangkat dan menarik beban yang berat, hal ini memberikan dampak yang 

negatif secara berkelanjutan pada kesehatan pekerja. Apabila otot mengangkat 

serta menarik beban statis secara berulang dalam jangka waktu yang lama akan 

menyebabkan beberapa keluhan, keluhan yang terjadi biasanya cidera pada tulang 

punggung atau disebut juga musculoskeletal disorder (MsDs). 

Berikut ini tabel data angkut karet olahan pada bulan November 2016 : 

Tabel 1.1 Data angkut karet olahan pada bulan November 2016 

No Bulan Berat (Kg) 

1 November  2016 1.114,283 
(Sumber: PT. P & P Bangkinang, 2016) 

Adapun rekapitulasi kuesioner Nordic Body Map (NBM) pada pekerja 

bagian alat angkut penjemuran karet olahan : 

Tabel 1.2 Rekapitulasi Kuesioner Nordic Body Map 

No Jenis Keluhan Jumlah orang 

1 Sakit dibahu kiri 15 

2 Sakit dibahu kanan 14 

3 Sakit dipunggung 16 

4 Sakit pada pinggang 15 
(Sumber: PT. P & P Bangkinang, 2016) 
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Berikut ini adalah diagram hasil kuesioner Nordic Body Map pada pekerja 

bagian alat angkut penjemuran karet olahan : 

 
       Gambar 1.2 Hasil Kuesioner Nordic Body Map 

Gambar 1.2 menjelaskan bahwa jumlah pekerja pada bagian alat angkut 

penjemuran karet olahan yang mengalami keluhan pada bagian bahu kiri sebanyak 

65%, sakit pada bahu kanan sebesar 61%,  dan sakit dipunggung sebanyak 70% 

pekerja, sedangkan pekerja yang mengalami keluhan sakit pada pinggang 

sebanyak 65% . Hal ini menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan pada bagian 

alat angkut penjemuran karet olahan dapat membahayakan kesehatan pekerja, 

dikarenakan alat pada saat ini cara penggunaannya dengan cara menahan serta 

menarik beban yang cukup besar.  

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di bagian sistem kerja alat 

angkut  penjemuran karet olahan memiliki resiko cedera yang membahayakan 

pekerja, para pekerja mengeluhkan rasa lelah yang mereka alami. Para pekerja 

mengeluh rasa sakit dibagian bahu kiri, bahu kanan, dipunggung, dan sakit pada 

bagian pinggang mereka. Hal ini disebabkan karena belum ergonominya alat 

angkut karet olahan pada saat ini dan tidak efisiennya posisi para pekerja. Dari 

permasalahan tersebut dirasa perlu untuk dilakukan penelitian secara mendalam 

dan akan di tuangkan kedalam laporan tugas akhir dengan judul “Redesign sistem 

kerja pengangkutan crumb rubber yang ergonomi untuk mengurangi resiko cedera 

yang dialami pekerja” ada pun harapan peneliti dalam penelitian ini, bisa 

memberikan solusi bagi perusahan untuk memecahkan masalah yang ada, dan 

menghasilkan desain ulang yang sesuai dengan kebutuhan pekerja. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan adanya permasalahan dari latar belakang yang diambil,  maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana mendesain ulang sistem kerja 

pengangkutan karet olahan yang ergonomis ? ”. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini yang nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

PT. P&P Bangkinang Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendesain 

ulang sistem kerja pengangkutan karet olahan yang ergonomis di PT. P&P 

Bangkinang Pekanbaru. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian ini berdasarkan tujuan yang telah dtetapkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dilakukan sebagai laporan tugas akhir yang merupakan aplikasi 

di lapangan dari teori yang telah dipelajari. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian akan dijadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan untuk 

mengevaluasi pada bagian alat angkut penjemuran karet olahan dengan 

menggunakan alat kerja yang ergonomis agar lebih efektif, nyaman, aman, 

sehat, dan efesien.  

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Data diambil pada bulan Maret  2017. 

2. Penelitian ini hanya membahas di bagian pengangkutan karet olahan ke 

penjemuran di PT. P&P Bangkinang Pekanbaru. 
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1.6  Posisi Penelitian 

Posisi penelitian dalam laporan Tugas Akhir ini dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 1.3 Posisi Penelitian 

Peneliti 
Judul Penelitian Tujuan 

Lokasi 

penelitian 
Metode Tahun 

AlvanGiov

anny 

Perancangan 

material handling 

kereta dorong untuk 

mengurangi fatigue 

dan cidera pada 

buruh pabrik 

Merancang alat 

bantu 

pemindahan 

sagu mie 

PT. Mitra Baru 

Kulim, 

Pekanbaru 

Perancangan 

dengan 

antropometri 

2011 

Dany Suji 

Firmansyah 

Perancangan alat 

bantu pemindahan 

tabung Lpg 3 kg 

yang ergonomis. 

Merancang alat 

bantu 

pemindahan 

tabung LPG 3 

kilogram yang 

ergonomis. 

PT. Lisfa Inti 

Selaras 

pekanbaru 

Perancangan 

dengan data 

anthropometri, 

pengembangan 

produk dan 

analisis biaya 

perancangan 

 

 

2012 

 

Suhendra 

Saputra 

Rancang ulang 

Scissor lift yang 

ergonomis 

Merancang 

ulang Scissor 

lift yang 

ergonomis 

PT. Hero 

Supermarket 

Tbk. 

Metode OWAS, 

RULA dan 

antropometri 

2014 

Eko 

Prasetyo 

Redesain sistem 

kerja pengangkutan 

crumb rubber yang 

ergonomis 

mendesain 

ulang sistem 

kerja 

pengangkutan  

karet olahan 

yang 

ergonomis. 

PT. P&P 

Bangkinang 

Pekanbaru. 

Metode OWAS 

dan 

perancangan 

dengan 

antropometri 

2016 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penyusunan laporan penelitian ini mengikuti sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta 

sistematika penulisan laporan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

 Bab ini berisi tentang konsep dan teori yang relevan tentang 

ergonomi, perancangan stasiun kerja, metode yang akan digunakan 

pada pengolahan data, perhitungan ataupun pembahasan yang 

berhubungan dengan penelitian serta mendukung pengumpulan dan 

pengolahan data. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisikan tentang studi literatur yang digunakan, teknik 

pengumpulan data, teknik analisa data dan langkah-langkah 

pengerjaan. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini  berisikan tentang profil perusahaan, data-data yang 

dibutuhkan dari perusahaan baik berupa data primer maupun data 

sekunder serta pengolahan data untuk membahas permasalahan yang 

diteliti. 

BAB V ANALISA PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini berisikan tentang analisa dari hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya.  

BAB VI PENUTUP 

 Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah 

didapatkan berdasarkan tujuan dari penelitian serta saran yang 

diberikan kepada perusahaan untuk perbaikan di masa yang akan 

datang. 

 


