
 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki akal pikiran serta 

hawa nafsu, dalam menjalani hidupnya manusia melakukan aktivitas-aktivitas 

seperti bergerak, bernafas, makan, minum dan lain sebagainya. Manusia 

senantiasa bergerak untuk memenuhi semua kebutuhan dalam hidupnya. Salah 

satu aktivitas manusia dalam melakukan gerak sehari-hari yaitu dengan bekerja, 

terkait dengan pekerjaan tentu saja berhubungan dengan gerak fisik dari tubuh 

seseorang untuk memenuhi tuntutan kerja yang ditekuninya. Tanpa disadari 

aktivitas pengangkatan barang yang dilakukan pekerja dapat menyebabkan 

penyakit ataupun cedera pada tulang belakang terlebih jika pekerjaan tersebut 

tidak dilakukan dengan  benar (Mas’idah, 2009). 

 Dalam dunia industri maupun kedokteran dipelajari ilmu gerak tubuh 

manusia yang disebut dengan biomekanika. Biomekanika merupakan kombinasi 

antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu biologi dan fisiologi. 

Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh mahluk hidup. 

Dalam biomekanika prinsip-prinsip mekanika dipakai dalam penyusunan konsep, 

analisis, desain dan pengembangan peralatan dan sistem dalam biologi dan 

kedoteran. Kegunaan ilmu biomekanika dalam dunia industri maupun manufaktur 

antara lain adalah untuk mengurangi resiko cidera pada kegiatan Manual Material 

Handling yang dilakukan oleh pekerja (Kurniawan, 2008). 

 Mengangkat, mendorong dan menarik beban merupakan aktivitas yang 

dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas Manual Material Handling. Masalah 

utama dari aktivitas-aktivitas tersebut bukan seberapa berat beban yang 

ditanggung oleh otot tetapi lebih ditekankan pada penggunaan dan tekanan yang 

dialami tiap disc tulang belakang. Masalah pada tulang belakang akan 

mengakibatkan sakit dan akan mengurangi mobilitas serta vitalitas seseorang. Saat 

manusia melakukan pekerjaan terdapat perhitungan-perhitungan yang berguna 
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untuk mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan baik dan benar 

terhadap fisik tubuh untuk mengurangi kelelahan dan cidera. 

 PT. Riau Graindo merupakan merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang percetakan koran di Pekanbaru yang beralamat di Desa Sidomulyo Barat, 

Kecamatan Tampan, Panam, Pekanbaru. Proses produksi dilakukan selama 5 jam 

yaitu dari pukul 21.00 WIB sampai pukul 02.00 WIB dengan target produksi 

dalam satu hari sebanyak 40.000 eksemplar/hari. Kondisi fasilitas yang kurang 

optimal, menyebabkan kurang efisiennya proses produksi, yang mengakibatkan  

pekerja kesulitan dalam bekerja memindahkan bahan baku ke mesin produksi. 

Berikut merupakan masalah kurangnya fasilitas di lantai produksi di PT. Riau 

Graindo. 

 
Gambar 1.1 Kondisi Lantai Produksi PT. Riau Graindo  

(Sumber: Pengumpulan Data PT. Riau Graindo, 2018)  
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 Salah satu fasilitas yang tidak memadai adalah pada bagian percetakan 

koran, terlihat pada (gambar 1.1) dimana tidak terdapat  fasilitas pada manual 

material handling terutama saat memindahkan ember yang berisi tinta dan 

tumpukan koran jadi yang sudah selesai dicetak. Ember yang akan dipindahkan 

berisi tinta seberat 30 kg dengan jarak 6 m kemudian ember ini harus dipindahkan 

lagi secara manual menuju tempat rol tinta yang terletak diatas mesin folder. 

Berdasarkan informasi yang didapat melalui wawancara dari pekerja yang 

mengangkat dan menaiki tangga dengan membawa ember tinta tersebut  setelah 

memindahkan tinta dari bawah ke atas mesin folder. Pekerja sering mengalami 

kelelahan pada tulang punggung belakang, lengan, dan kaki. Hal ini dikarenakan 

metode pengangkatan tinta tersebut tidak efesien dan sangat beresiko pada fisik 

pekerja. Untuk pemindahan koran jadi pekerja mengangkat koran secara manual 

dengan posisi diangkat didepan dada pekerja. Berat koran yang diangkat pekerja 

adalah 10 kg dengan pengangkatan secara berulang-ulang sejauh 10 m untuk 

diangkut kedalam mobil hingga tercukupi 40.000 eksemplar. Keluhan yang 

dialami adalah pada lengan tangan yang sering mengalami nyeri pada saat bekerja 

sehingga pekerja sering istrirahat. Kondisi ini jika tidak dilakukan perbaikan dapat 

menyebabkan cedera yang sangat beresiko pada kesehatan pekerja serta dapat 

menurunkan produktifitas bekerja karyawan di PT. Riau Graindo. 

Berdasarkan  latar belakang di atas pekerjaan mengangkat ember dan 

tumpukan koran yang sudah selesai dicetak di PT. Riau Graindo sangat  beresiko. 

hal tersebut dapat dibuktikan dari keluhan pekerja saat mengangkat dan 

memindahkan tumpukan koran tersebut, jika kondisi seperti ini dibiarkan terus 

menerus dapat membahayakan kesehatan fisik maupun produktifitas dari pekerja, 

bahkan dapat mengakibatkan cedera yang berkelanjutan nantinya. Oleh karena itu 

perlunya metode ataupun cara kerja dalam pengangkatan ember tinta dan koran 

yang sudah selesai dicetak yang tidak beresiko membahayakan kondisi fisik 

pekerja. Seperti yang sudah dijelaskan diatas biomekanika adalah kombinasi 

antara disiplin ilmu mekanika dan ilmu biologi dan fisiologi yang mana 

menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makluk hidup. Pada industri 
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dan manufaktur biomekanika  digunakan untuk mengurangi resiko cidera pada 

kegiatan manual material handling yang dilakukan oleh pekerja. Dalam 

biomekanika metode untuk mengetahui informasi penilaian postur tubuh pekerja 

adalah metode niosh equation, yang mana metode ini dapat memberikan 

informasi penilaian postur tubuh pekerja, dengan metode ini kita dapat melakukan 

perbaikan cara kerja serta mengevaluasi secara dini atas resiko yang akan dialami 

tubuh manusia saat bekerja. Sehingga metode ini bisa digunakan untuk melakukan 

perbaikan cara kerja dalam pengangkatan dan pemindahan tinta di PT. Riau 

Graindo. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu: 

Dari cara kerja pekerja di PT. Riau Graindo setelah diamati dan 

didilakukannya wawancara maka terdapat beberapa pekerjaan yang sangat 

berbahaya yaitu, mengangkat ember tinta seberat 30 kg dengan jarak 6 m 

kemudian  menaikan lagi ke atas mesin folder secara manual dan memindahkan 

tumpukan koran yang sudah dicetak seberat 10 kg dengan jarak 10 m ke mobil 

secara berulang-ulang. Pekerjaan ini menyebabkan resiko cedera pada tulang 

punggung belakang, lengan, dan kaki jika tidak dilakukannya perbaikan cara 

dalam bekerja. Maka dalam penelitian akan dilakukan perbaikan manual material 

handling untuk mengurangi resiko cedera pada tubuh ? 

  

1.3 Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan pada penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk dapat melakukan perbaikan manual Material Handling di PT Riau 

Graindo dengan cara merubah cara kerja dengan metode niosh equation. 

2. Untuk dapat merancang alat bantu kerja di PT. Riau Graindo agar terhindar 

dari manual Material Handling pada Saat operator bekerja. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat pada penelitian ini, yaitu : 

1. Dapat menerapkan cara kerja yang baik dan terhindar dari cedara akibat dari 

kesalahan saat bekerja.  

2. Dapat merancang alat bantu kerja di PT. Riau Graindo agar terhindar dari 

manual Material Handling pada Saat operator bekerja. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini, penulis mengambil beberapa batasan masalah agar 

pengamatan yang dilakukan tidak terlalu luas ruang lingkup permasalahannya, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Beban yang digunakan pada pemindahan secara manual adalah ember cat 30 

kg  dan koran jadi di PT. Riau Graindo 

2. Penilaian dilakukan pada postur tubuh punggung belakang, Lengan, kaki dan 

beban kerja serta fase kerja yang dialami. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Agar dalam penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan penyalinan 

maka perlu ditampilkan posisi penelitian. 

1.1 Posisi Penelitian 

   No Judul dan Penulis Permasalahan Metode Hasil 

1 Karakteristik Ergonomis 

Rancang bangun 

Wheelbarow (Hadiguna, 

2006) 

Masalah pada 

tulang belakang 

mengakibatkan 

mengurangi 

mobilitas serta 

vitalitas seseorang.  

pekerja absen kerja 

dan 

menyebabkan 

kelumpuhan. 

Taguchi Wheelbarow yang 

dihasilkan dapat 

mengurangi 

kecepatan dijalan 

menurun, meredam 

getaran, ringan. 

Yang membuat si 

pekerja lebih 

efektif dalam 

bekerja. 
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No Judul dan Penulis  Permasalahan Metode Hasil 

2 

 

 

 

 

Perbandingan Metode-

Metode Biomekanika 

Untuk menganalisis 

Postur pada Aktivitas 

manual Material 

Handling (MMH) kajian 

Pustaka.(Edi 

Budiman,2010 ) 

Manual Material 

Handling kurang  

efektif bila hanya 

menggunakan 1 

metode. 

 

 

 

 

OWAS, 

NIOSH, 

dan 

REBA. 

 

 

 

 

Hasil analisis dan 

evaluasi setiap 

metode memiliki 

keunggulan 

masing-masing 

baik dalam 

perhitungan data, 

maupun hasil yang 

didapatkan. 

 

3 Analisis  Secara 

Biomekanika Teknik 

Gerak Serang Dalam 

Anggar (Kurniawan, 

2008) 

Sering terjadi 

kesalahan pada saat 

berlatih anggar. 

 

Biomekani

ka 

Atlet lebih mudah 

mencapai  

Performance 

terbaiknya. 

4 Analisis Manual 

Material Handling 

(MMH) Dengan 

Menggunakan Metode 

Biomekanika Untuk 

Mengidentifikasi Resiko 

Cedera Tulang Belakang 

(Musculoskeletal  

Disorder) ( Mas’idah, 

2009) 

Keluhan 

musculoskeletal 

sepeti sakit, nyeri, 

pembuluh darah, 

sendi, tulang, 

syaraf dan lainnya 

yang disebabkan 

oleh aktivitas kerja. 

Metode 

analitik dan 

Nordic Body 

Map  

Hasil analisa dari 

kedua metode 

tersebut maka 

didapatkan 

destimasi jenis dan 

tingkat keluhan 

otot yang dirasakan 

oleh pekerja.  

5  Evaluasi Ergonomi 

Biomekanika Terhadap 

Kenyamanan Kerja Pada 

Perajin Gerabah 

kasongan Yogyakarta ( 

Wingjosoebroto, 2010) 

Peralatan yang 

kurang saat pekerja 

menjalankan 

Poduktivitasnya 

Biomekani

ka 

Pengerajin dapat 

lebih 

memaksimalkan  

produktivitas 

dalam membuat 

gerabah kasongan. 

6  Perbaikan manual Cara kerja yang Niosh Dapat melakukan 
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material handling di PT. 

Riau Graindo 

menggunakan  metode 

Niosh Equation  

(Suprianto, 2018) 

tidak tepat dalam 

mengangkat dan 

memindahkan 

bahan baku 

menyebabkan 

pekerja merasakan 

sakit pada 

punggung 

belakang, lengan, 

dan kaki. 

Equation perbaikan cara 

kerja yang 

terhindar dari 

cedera sehingga 

pekerja stabil 

dalam bekerja dan 

tidak merasakan 

keluhan setelah 

melakukan manual 

material handling. 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dan memperjelas dalam penelitian ini, maka  

penyusunan dilakukan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan laporan 

mengenai pelaksanaan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang konsep dan teori yang relevan tentang 

penelitian, metode-metode yang akan digunakan dalam mengolah 

data, perhitungan ataupun pembahasan yang berhubungan dengan 

penelitian serta mendukung pengumpulan data dan pengolahan data. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian menjelaskan mengenai langkah-langkah yang 

digunakan dalam proses penelitian yang dilakukan dalam pelaksanaan 

laporan penelitian menggunakan metode Niosh Equation.  

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pengumpulan dan pengklasifikasian data yang berisikan tentang 

penilaian data pada setiap gerakan pemindahan bahan baku koran di 
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PT. Riau Graindo secara manual dengan menggunakan metode Niosh 

Equation. 

BAB V  ANALISA 

Berisikan tentang analisa tentang rincian penilaian data pada setiap 

gerakan pemindahan barang secara manual dengan metode Niosh 

Equation. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dari tujuan penelitian tugas 

akhir dan saran untuk selanjutnya. 


