
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah “ergonomi“ berasal dari bahasa latin yaitu ergon (kerja) dan nomos

(hukum alam) dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia

dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi,

engineering, manajemen dan desain perancangan. Di dalam ergonomi dibutuhkan

studi tentang sistem dimana manusia, fasilitas kerja dan lingkungannya saling

berinteraksi dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan

manusianya. Anthropometri adalah pengetahuan yang menyangkut pengukuran

tubuh manusia khususnya dimensi tubuh. Anthropometri secara luas akan

digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan ergonomis dalam proses

perancangan (design) produk maupun sistem kerja yang akan memerlukan

interaksi manusia (Wignjosoebroto, 2003).

Pada aktivitas pengangkatan dan penurunan barang yang dilakukan pekerja

dapat menyebabkan penyakit ataupun cedera tulang belakang terlebih jika

pekerjaan tersebut tidak dilakukan dengan benar. Menurut Tarwaka (2004), jika

resiko tuntutan tugas lebih besar dari kemampuan seseorang, akan terjadi

ketidaknyamanan, kelelahan, kecelakaan, cedera, rasa sakit atau tidak produktif.

Perusahaan Bola Mas merupakan Perusahaan yang bergerak di bidang

pengolahan kembali ban bekas menjadi ban baru. Banyak proses yang dilakukan

dalam proses vulkanisir ban seperti penyerutan tapak ban, pelapisan lapisan gam,

penggabungan ban dengan karet liner dan proses pemasakan atau pemanasan ban

agar ban lebih kuat menyatu dengan karet yang baru. Aktivitas pemindahan ban

secara manual dari bahan baku ke stasiun bafing dengan kedua tangan.

Tabel 1.1 Ukuran Dimensi Ban yang Diteliti
Tipe Ukuran Lebar Ukuran Tinggi Ukuran Berat

750-16 750 mm 16 mm 35 kg
1000-20 1000 mm 20 mm 35 kg

Sumber: CV. Bola Mas (2013)
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Pada ukuran ban 750-16 dan 1000-20 di mana 750 dan 1000 adalah kode

lebar ban “dalam satuan millimeter”, sedangkan 16 dan 20 adalah kode

menunjukan perbandingan tinggi ban terhadap lebar ban. Pekerjaan seperti ini bisa

mengakibatkan cedera yang nanti nya akan dialami pekerja. Berikut ini dapat

diperlihatkan gambaran aktivitas pemindahan ban yang dilakukan pekerja.

Gambar  1.1 Pekerja lagi memindahkan bahan baku dari mesin bafing ke mesin gerinda

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di perusahaan Bola mas

terhadap 5 orang pekerja yang bekerja dibagian pemindahan ban tersebut. Adapun

keluhan pekerja sering mengalami sakit pada bagian leher dan pinggang pada saat

melakukan pemindahan ban. Kondisi seperti ini dikeluhkan pekerja karena

mereka sering melakukan pemindahan secara manual yaitu dari bahan baku ke

bafing dan dari bahan jadi ke truk. Adapun keluhan rasa sakit yang dialami

pekerja dapat dilihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Persentase Keluhan Pekerja

NO JENIS KELUHAN

TINGKAT KELUHAN
Tidak
sakit

Cukup
Sakit Sakit Sangat Sakit

Jml % Jml % Jml % Jml %
0 Sakit kaku di leher bagian atas - - - - - - 5 100
1 Sakit kaku dibagian leher bagian bawah - - - - - - 5 100
2 Sakit dibahu kiri 1 20 3 60 1 20 - -
3 Sakit dibahu kanan 1 20 3 60 1 20 - -
4 Sakit lengan atas kiri - - 2 40 3 60 - -
5 Sakit dipunggung - - 3 60 2 40 - -
6 Sakit lengan atas kanan - - 2 40 3 60 - -
7 Sakit pada pinggang - - - - 1 20 4 80
8 Sakit pada bokong 3 60 2 40 - - - -
9 Sakit pada pantat 4 80 1 20 - - - -
10 Sakit pada siku kiri 2 40 3 60 - - - -
11 Sakit pada siku kanan 2 40 3 60 - - - -

Sumber: CV.Bola Mas 2013
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Tabel 1.2 Persentase Keluhan Pekerja (lanjutan)

Sumber: CV.Bola Mas (2013)

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, maka diketahui pekerjaan

memindahkan ban dari bahan baku ke mesin bafing dan bahan jadi ke truk

memiliki resiko cedera yang besar, terutama di bagian leher dan pinggang. Hal ini

di karenakan pekerjaan memindahkan ban tersebut sepenuhnya masih

mengunakan tenaga manusia yang dilakukan secara berulang. Perusahaan sendiri

mengetahui bahwa pekerjan yang dilakukan pekerja itu sangat kurang efisien dan

bisa menyebabkan terjadi kecelakaan atau cedera yang nantinya akan dialami

pekerja, namun perusahaan sampai saat ini belum mendapat solusi atas

permasalahan tersebut. Dari permasalahan tersebut perlu untuk dilakukan

penelitian secara mendalam dan akan di tuangkan kedalam laporan tugas akhir

dengan judul “Perancangan alat bantu pemindahan Ban yang Ergonomis untuk

mengurangi resiko cedera yang dialami pekerja” ada pun harapan penulis dalam

penelitian ini, bisa memberikan solusi bagi perusahan untuk memecahkan masalah

yang ada, dan menghasilkan rancangan produk yang sesuai dengan kebutuhan

kerja.

NO JENIS KELUHAN

TINGKAT KELUHAN

Tidak
sakit

Cukup
Sakit Sakit Sangat Sakit

Jml % Jml % Jml % Jml %

12 Sakit lengan bawah kiri - - 3 60 2 40 - -
13 Sakit lengan bawah kanan - - 2 40 3 60 - -
14 Sakit pada pergelangan tangan kiri - - 2 40 3 60 - -
15 Sakit pada pergelangan tangan kanan - - 3 60 2 40 - -
16 Sakit pada tangan kiri - - 3 60 2 40 - -
17 Sakit pada tangan kanan - - 3 60 2 40 - -
18 Sakit pada paha kiri 4 80 1 20 - - - -
19 Sakit pada paha kanan 3 60 2 40 - - - -
20 Sakit pada lutut kiri 4 80 1 20 - - - -
21 Sakit pada lutut kanan 3 60 2 40 - - - -
22 Sakit pada betis kiri 4 80 1 20 - - - -
23 Sakit pada betis kanan 3 60 2 40 - - - -
24 Sakit pada pergelangan kaki kiri 3 60 2 40 - - - -
25 Sakit pada pergelangan kaki kanan 4 80 1 20 - - - -
26 Sakit pada kaki kiri 3 60 1 20 1 20 - -
27 Sakit pada kaki kanan 2 40 2 40 1 20 - -

Total 34,07% 39,25% 20% 10,37%
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1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan diatas maka dapat dikemukakan suatu yang akan dikaji

dalam rumusan masalah penelitian ini, ialah “Bagaimana Rancang Alat Bantu

Pemindahan ban dengan menggunakan Autodesk Inventor dan Winowas” sehingga

dapat mengurangi resiko cedera yang dikarenakan aktivitas pemindahan ban

secara manual.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

Memberikan usulan rancangan alat bantu pemindahan ban yang ergonomis

dengan menggunakan Software Autodesk Inventor 2014 dan analisa postur kerja

menggunakan WinOwas.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Dapat mengetahui dan memperluas pandangan penulis sekaligus

melakukan perbandingan antara ilmu yang diperoleh di bangku kuliah

dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Sebagai pedoman bagi perusahaan dalam hal ini perusahaan Bola mas

untuk mengunakan alat bantu pemindahan ban tersebut.

1.5 Batasan Dan Asumsi Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin di

capai maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagi berikut :

1. Batasan pengambilan data anthropometri hanya berdasarkan pada

populasi dengan jumlah 5 orang pekerja yang berkaitan dengan proses

perpindahan material.

2. Asumsi, tidak ada penambahan jumlah pekerja selama proses

pemindahan.
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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.
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Peneliti Judul Penelitian Tujuan Objek Penelitian Metode Tahun Gambar Rancangan

Taufiq Rochman, dkk

perancangan alat bantu kerja pada
pekerjaan manual material handling

(mmh)untuk memperbaiki
sikap kerja dan beban kerja buruh angkut

Merancang alat bantu buruh
angkut

Studi Kasus di Pasar
Gede Surakarta

metode Rapid
Entire Body

Assesment (REBA)
2010

Dany suji firmansyah
Perancangan alat bantu pemindahan
tabung Lpg 3 kilogram yang ergonomis

Merancang alat bantu
pemindahan tabung LPG 3
kilogram yang ergonomis
untuk memudahkan pekerja
pada saat melakukan
pemindahan, serta bernilai
ekomonis dengan faktor-
faktor biaya produksi sangat
rendah.

PT. Lisfa Inti Selaras
pekanbaru

Perancangan dengan
data anthropometri,

pengembangan
prodak dan analisis
biaya perancangan

2012

Wira engkisman
Perancangan alat bantu pemindahan ban
yang ergonomis

Merancang alat bantu
pemindahan ban yang
ergonomis untuk
memudahkan pekerja pada
saat melakukan
pemindahan.

Perusahaan Bola Mas
Perancangan dengan
data anthropometri

dan mannequin,
2013

Tabel 1.2 Posisi Penelitian
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1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian Tugas Akhir dengan judul

“Perancangan Alat Bantu Pemindahan ban ukuran 750-16 dan 1000-20 yang

ergonomis” dapat dilihat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, posisi penelitian serta

sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung permasalahan,

sehingga peneliti memiliki dasar dalam melakukan penelitian dan

dapat menyelesaikan masalah yang dibahas.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menjelaskan dan menggambarkan langkah-langkah yang akan

dilakukan pada penelitian.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini, dijabarkan semua data-data yang diperlukan dalam

penelitian, baik itu data primer maupun data sekunder.

BAB V ANALISA

Bab ini memuat pembahasan terhadap hasil pengumpulan dan

pengolahan data.

BAB VI   PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan

pembahasan serta mencoba memberikan saran-saran sebagai langkah

untuk menyelesaikan masalah yang timbul.


