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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1      Latar Belakang 

  Nenas (Ananas comosus L. Merr) merupakan buah yang dapat dikonsumsi 

secara langsung dan dapat juga dijadikan berbagai macam olahan makanan seperti 

selai, kripik, manisan, wajik dan dodol. Menurut badan statistik indonesia tahun 

2017 buah yang subur diiklim tropis ini termasuk salah satu buah-buahan 

produksi terbesar di Indonesia  yang menempati urutan ke empat terbesar setelah 

pisang, jeruk dan mangga. Daerah tropis di indonesia membuat tanaman buah 

nenas tumbuh subur diseluruh daerah di indonesia, terdapat enam provinsi di 

Indonesia yang memiliki potensi produksi nenas terbesar seperti provinsi Sumatra 

Utara, Riau, Lampung, Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah (Badan Pusat 

Satatisik, 2018). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Riau Tahun 2013 

mencatat bahwa produksi nenas di Kampar mencapai 20.046 ton, Kabupaten 

Kampar menjadi daerah ke dua terbesar memproduksi nenas setelah Dumai 

dengan produksi nenas mencapai 63.079 ton yang ada di Provinsi Riau. Desa 

Kualu Nenas, yang bertempat di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau 

ini memiliki potensi dalam hal  membudidayaan buah nenas dimana kondisi 

lingkungan yang begitu mendukung untuk pertumbuhan nenas. Desa Kualu Nenas 

merupakan desa penyumbang terbesar hasil produksi nenas yang berada di  

Kampar. 

Desa Kulau, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau ini memiliki 

kualitas tanah yang berpotensi baik untuk membudidayakan buah nenas, oleh 

karena itu mayoritas penduduk desa kulau mengelola tanah miliknya sebagai 

tempat membudidayakan nenas dan ada juga sebagian masyarakat yang tidak 

memiliki lahan luas mereka menyewa lahan milik orang lain untuk ditanami 

dengan sistem pengupahan bagi hasil antara pemilik lahan dan petani.  

Aktivitas memanen nenas terdapat dua resiko dalam proses pemanenan 

nenas, pertama terkait keselamatan kerja petani pada saat memanen nenas 

beresiko terjadinya kecelakaan kerja dan yang kedua postur kerja yang beresiko 
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cedera. Aktivitas petani dalam memanen nenas yang terdapat pada Gambar 1.1 

terlihat bahwa petani melakukan aktivitas memanen dengan cara membungkuk 

untuk memetik buah nenas, postur kerja petani tersebut sangat beresiko terjadinya 

cedera pada tubuh. Resiko yang akan diperparah apabila pekerja memaksa tubuh 

untuk bekerja secara berulang-ulang yang dapat beresiko cedera dibagian tubuh 

petani dan yang kedua ialah petani sangat beresiko terjadinya kecelakaan kerja 

dimana petani pada saat memanen tidak menggunakan perlengkapan untuk 

melindungi wajah dari duri nenas. 

  
(a) Kegiatan Memanen Nenas        (b) Kegitan Membawa Nenas 

Gambar 1.1 Aktivitas Petani Memanen Nenas 

 Tinggi buah yang tidak lebih dari 70 cm mengakibatkan petani dalam 

memanen nenas melakukannya dengan cara membungkuk untuk mengambil buah  

yang dapat dilihat pada Gambar 1.1 (a), hal tersebut dapat beresiko wajah petani 

terkena duri saat memanen nenas. Pada Gambar 1.1 (b) terlihat bahwa aktivitas 

petani setelah memetik buah petani mengumpulkan nenas satu persatu dengan  

menggunakan tangan kanan sedangkan tangan kiri sebagai tumpuan buah yang 

telah dikumpulkan dengan posisi tangan menekuk sekitar 90
0
, namun petani 

hanya mampu membawa 3 hingga 5 nenas untuk dipindahakan dari satu tempat 

ketempat lainnya. 

Alat bantu memanen nenas saat ini yang digunakan oleh petani terlihat 

pada Gambar 1.2  yaitu menggunakan bantuan alat yang disebut sabit, alat ini 

berbentuk melengkung dengan bahan terbuat dari besi pipih yang tajam disalah 

satu sisinya. Petani nenas mengunakannya sebagai alat bantu untuk melakukan 

berbagai aktivitas untuk memotong, konsep kerja alat ini tangan kanan memegang 
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sabit dan tangan kiri memagang tanaman yang akan dipotong. Selain sabit petani 

juga menggunakan alat bantu angkut berupa keranjang  berbentuk  wadah tabung  

yang terbuat  dari rotan  yang dianyam, pada bagian penyandang dibuat seperti tas 

ransel pada umumnya. Keranjang ini berfungsi sebagai wadah untuk 

memindahkan nenas dari satu tempat ke tempat lain namun daya tampung 

keranjang kurang dari 20 buah nenas dalam sekali pengangkutan. 

 
(a) Sabit           (b) Keranjang Angkut 
Gambar 1.2 Alat Bantu Saat Ini 

Permasalahan postur kerja ini perlu diperkuat dengan penyebaran 

kuesioner Nordic Body Map dengan klasifikasi sebagai berikut ini. 

Tabel 1.1 Persentase Keluhan Petani Nenas 

No JENIS KELUHAN 

TINGKAT KELUHAN 

Tidak Sakit Sakit 

Jml % Jml % 

1 Sakit kaku di leher bagian atas - - 11 100 

2 Sakit kaku dibagian leher bagian bawah - - 11 100 

3 Sakit dibahu kiri - - 11 100 

4 Sakit dibahu kanan - - 11 100 

5 Sakit lengan atas kiri 5 45,45 6 54,55 

6 Sakit dipunggung - - 11 100 

7 Sakit lengan atas kanan 3 27,27 8 72,73 

8 Sakit pada pinggang - - 11 100 

9 Sakit pada bokong 11 100 - - 

10 Sakit pada pantat 11 100 - - 

11 Sakit pada siku kiri - - 11 100 

12 Sakit pada siku kanan - - 11 100 

13 Sakit lengan bawah kiri 2 18,18 9 81,82 

14 Sakit lengan bawah kanan 11 100 - - 
(Sumber: Petani Desa Kualu Nenas kecamatan Tambang, 2018) 
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Tabel 1.1 Persentase Keluhan Petani Nenas (Lanjutan) 

No JENIS KELUHAN 

TINGKAT KELUHAN 

Tidak Sakit Sakit 

Jml % Jml % 

15 Sakit pada pergelangan tangan kiri - - 11 100 

16 Sakit pada pergelangan tangan kanan - - 11 100 

17 Sakit pada tangan kiri - - 11 100 

18 Sakit pada tangan kanan - - 11 100 

19 Sakit pada paha kiri 11 100 - - 

20 Sakit pada paha kanan 11 100 - - 

21 Sakit pada lutut kiri 11 100 - - 

22 Sakit pada lutut kanan 11 100 - - 

23 Sakit pada betis kiri 11 100 - - 

24 Sakit pada betis kanan 11 100 - - 

25 Sakit pada pergelangan kaki kiri 11 100 - - 

26 Sakit pada pergelangan kaki kanan 11 100 - - 

27 Sakit pada kaki kiri 11 100 - - 

28 Sakit pada kaki kanan 11 100 - - 
Sumber: Petani Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang (2018) 

Berdasarkan pengumpulan data dari kuesioner Nordic Body Map yang 

menunjukan keluhan yang dirasakan oleh petani dengan total 15 bagian tubuh 

merasakan sakit dari 11 orang petani Desa Kualu, Kecamatan Tambang, 

Kabupatun Kampar Riau pada saat melakukan aktivitas memanen nenas. Aktivitas 

tersebut beresiko terjadinya cedera pada bagian tubuh petani yang disebut dengan 

istilah Musculoskeletal disorders. Musculoskeletal disorders adalah keluhan pada 

bagian-bagian otot rangka yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan 

sangat ringan sampai sangat sakit. Otot yang menerima beban statis secara 

berulang dalam waktu yang lama akan dapat menyebabkan keluhan berupa 

kerusakan pada sendi, ligamen dan tendon. Keluhan hingga kerusakan inilah yang 

biasanya diistilahkan dengan musculoskeletal disorsders (MSDs) atau cidera pada 

sistem musculoskeletal. Sebaliknya apabila pekerjaan berulang tersebut dilakukan 

dengan cara yang nyaman, sehat dan sesuai dengan standar yang ergonomis, maka 

tidak akan menyebabkan gangguan musculoskeletal dan semua pekerjaan akan 

berlangsung dengan efektif dan efisien. Pekerja yang melakukan kegitan 

berulang-ulang dalam satu siklus sangat rentan mengalami gangguan 

musculoskeletal (Tarwaka, 2004 dikutip oleh Yhudi 2013). Berawal dari 
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permasalahan keselamatan kerja dan postur kerja yang dapat resiko cedera 

dibutuhkan perancangan alat yang lebih ergonomi untuk mengurangi resiko 

cedera pada petani. Perancangan alat pemanen nenas ini diharapkan dapat 

meminimalisir resiko yang ditimbulkan petani nenas dalam melakukan aktivitas 

manenan nenas. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian tugas akhir ini adalah “Bagaimana 

merancang alat bantu memanen nenas yang ergonomi guna mengurangi resiko 

cedera bagi petani nenas ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk merancang alat bantu dalam memanen nenas yang ergonomi guna 

mengurangi resiko cedera pada saat aktivitas petani memanen nenas. 

2. Untuk menguji alat bantu yang telah dirancang  dengan mengevaluasi postur 

tubuh serta waktu memanen nenas sebelum dan sesudah perancangan alat 

bantu memanen nenas. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang akan didapat dari melakukan penelitian ini sebagi berikut : 

1. Bagi penulis dapat mengetahui penerapan ilmu yang didapat dari perkuliahan 

dalam dunia kerja secara nyata. 

2. Bermanfaat bagi petani nenas khususnya di daerah desa Kualu Nenas, 

Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar Riau sehingga dapat mengurangi 

resiko terhadap cedera pada tubuh saat memanen nenas 

3. Untuk para pembaca dapat mengetahui perancangan alat bantu memanen 

nenas yang ergonomi dan dijadikan referensi untuk penelitian yang akan 

dilakukan 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengambilan data dilakukan pada bulan Desember, 2017. Data yang diambil 

berdasarkan data petani nenas Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, 

Kabupaten Kampar Riau  

2. Data Antropometri mengunakan data baku dari Antropometri Indonesia 

dengan batasan umur 30 tahun sampai 45 tahun serta menggunakan 

keseluruhan suku bangsa dan jenis kelamin. 

1.6  Posisi Penelitian 

Penelitian mengenai perancangan juga pernah dilakukan sebelumnya oleh 

beberapa orang peneliti. Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan 

penyalinan maka perlu ditampilkan posisi penelitian, berikut adalah tampilan 

posisi penelitian. 

1.2 Posisi Penelitian 
Penelitian Judul Penelitian Tujuan Objek 

Penelitian 

Metode 

Ferdi 

Fernando 

Rancang Ulang 

Alat Pengupas 

Nanas yang 

Ergonomis 

Merancang 

Ulang Alat 

Pengupas Nanas 

yang Ergonomi. 

Ud Berkat 

Bersama. 

Kabupaten 

Kampar, Riau. 

Tahun 2013 

Perancanagan 

Alat Berdasarkan 

Data 

Antropometri dan 

Ergonomi 

Iqbal 

Muharram 

Taofik dan 

Yusuf 

Mauluddin 

Evaluasi Ergonomi 

Menggunakan 

Metode Rula untuk 

Mengidentifikasi 

Alat Bantu Pada 

Mesin Roasting 

Kopi 

Menciptakan 

Alat Bantu 

untuk Kegiatan 

Pekerja 

Terhadap Mesin 

Roaster Serta 

Dapat 

Memperbiki 

Postur Kerja 

yang Lebih 

Baik 

Pengusaha 

Kopi di 

Kabupaten 

Garut. Tahun 

2015 

Analisia Postur 

Tubuh dengan 

Rapid Upper 

Limb Assessment 

(RULA) 

dan Pengukuran 

Antopometri 

Nurul 

Dzikrillah 

dan Euis 

Nina 

Saparina 

Yuliani 

Analisis Postur 

Kerja 

Menggunakan 

Metode Rapid 

Upper Limb 

Assessment (Rula)  

Mengevaluasi  

Resiko Cedera 

Bagi Pekerja 

Studi Kasus 

Pt. Tj Forge 

Indonesia, 

Karawang, 

Jawa Barat. 

Tahun 2015  

Analisia Postur 

Tubuh dengan 

Rapid Upper 

Limb Assessment 

(RULA) 

 

 



I-7 

1.2 Posisi Penelitian (Lanjutan) 
Penelitian Judul Penelitian Tujuan Objek 

Penelitian 

Metode 

Ahmadi 

Dipendri 

Perancangan Alat 

Tempah Besi Semi 

Automasi pada 

Industri  Pandai 

Besi 

Perancangan 

Alat Bantu 

Tempah Besi 

Desa Teratak 

Rumbio Jaya, 

Riau. Tahun 

2017 

Perancanagan 

Alat Berdasarkan 

Data 

Antropometri 

Gunawan 

Prayogi 

Perancangan dan 

Implementasi Alat 

Bantu Memanen 

Nenas yang 

Ergonomi 

 

Perancangan 

dan Pengujian  

Alat Bantu  

Memanen  

Nenas  

Perkebunan 

Nenas Desa 

Kualu Nenas, 

Kecamatan 

Tambang, 

Kabupaten 

Kampar Riau. 

Tahun 2018 

Analisia Postur 

Tubuh 

Rapid Upper 

Limb Assessment 

(RULA) 

dan  Antopometri 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian dilakukan secara sistematis untuk mempermudah penelitian. 

Adapun sistematika penulisan yang dilakukan pada penelitian adalah sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada pendahuluan dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika 

penulisan. 

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 

Metodologi penelitian menggambarkan langkah-langkah atau prosedur 

kerja yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan dengan 

menggunakan metode yang digunakan. 
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini memaparkan kumpulan dari data-data yang diperlukan dalam 

penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder yang kemudian 

diolah untuk mendukung tujuan penelitian. 

BAB V ANALISA 

Bab ini dilakukan analisa terhadap hasil dari data yang telah dilakukan 

pada BAB IV. 

BAB VI PENUTUP 

Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dari pelaksanaan penelitian 

dengan didasarkan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan pada  

 

 

 

 


