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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manual material handling (MMH) mempunyai pengertian sebagai suatu 

kegiatan memindahkan beban oleh tubuh secara manual dalam durasi waktu 

tertentu. Kelebihan MMH bila dibandingkan dengan penanganan material dengan 

alat bantu adalah nilai fleksibilitas yang tinggi, murah dan tidak semua material 

dapat dipindahkan dengan mesin. Tetapi aktivitas MMH dalam pekerjaan industri 

banyak diidentifikasikan berisiko besar sebagai penyebab penyakit tulang 

belakang akibat dari penanganan material secara manual yang cukup berat dan 

posisi tubuh yang salah dalam bekerja. Kelelahan kerja yang terjadi dari aktivitas 

yang berulang akan meningkatkan resiko rasa nyeri pada tulang belakang karena 

akumulasi dari asam laktat yang menumpuk secara berlebihan.(Nurmianto, 1996). 

Sikap kerja yang tidak aman dapat menjadi penyebab utama cedera 

musculoskeletal. Cedera ini pada umumnya melibatkan cedera bahu, pinggul dan 

tulang belakang bagian bawah seperti disc hernia, disc degeneration, retak tulang 

belakang dan keseleo (Anil Mital, 1983).  

Untuk memahami pelaksanaan aktifitas manual material handling secara 

aman diperlukan pemahaman mengenai kinesologi (mekanika pergerakan 

manusia) yang merupakan dasar pengetahuan mengenai fungsi otot tubuh dan 

sistem rangka, serta biomekanika yang merupakan aplikasi dari ilmu mekanika 

teknik untuk menganalisa fungsi otot dan sistem rangka. Biomekanika sebagai 

salah satu cabang ilmu Ergonomi dapat digunakan untuk menentukan batas aman 

bagi seorang pekerja dalam melakukan kegiatan manual material handling 
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ataupun memberikan pertimbangan baru untuk meringankan beban kerja yang 

dialami oleh pekerja tersebut. 

Kegiatan maintenance merupakan suatu kegiatan yang perlu dilaksanakan  

pada bagian produksi di setiap perusahaan, agar proses produksi dapat berjalan 

dengan lancar. Selain pada mesin-mesin itu sendiri, kegiatan maintenance juga 

dilakukan terhadap motor penggerak dari mesin tersebut.  Kegiatan maintenance 

yang harus dilakukan pada motor penggerak (motor drive) mesin spinning di PT. 

Kusumaputra Santosa diawali dengan pengangkatan motor drive seberat 100 kg. 

Kegiatan ini dilakukan hanya dengan menggunakan besi as sepanjang 150 cm 

untuk mengangkat motor drive yang terletak di bagian bawah mesin spinning 

dengan ruang gerak yang terbatas, sehingga operator harus membungkukkan 

badan. Posisi seperti ini sangat rawan terhadap cedera tulang belakang dan hal ini 

memang telah terjadi pada operator PT. Kusumaputra Santosa yang telah 

mengalami cedera pada tulang belakang dikarenakan aktivitas tersebut. Hal ini 

juga didukung oleh hasil dari pemberian kuesioner Nordic Body Map. Pemberian 

kuesioner ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efek  yang ditimbulkan 

dari sistem kerja MMH yang biasa dilakukan sekarang ini. Berdasarkan kuisioner 

yang telah diberikan kepada operator dapat diketahui bahwa kegiatan 

pengangkatan yang selama ini biasa dilakukan ternyata memberikan rasa kurang 

nyaman pada beberapa bagian tubuh yang lain pada operator seperti yang 

ditampilkan pada tabel hasil kuesioner Nordic Body Map ( terlampir). Bagian 

tubuh tersebut adalah: bahu kiri, bahu kanan, pinggang, paha kiri, paha kanan, 

lutut kiri, lutut kanan. 

Munculnya keluhan atau rasa tidak nyaman ini cukup mendukung untuk 

dilakukan penelitian mengenai sistem kerja pengangkatan manual yang sekarang 

ini berlangsung pada PT. Kusumaputra Santosa khususnya pada aktivitas 

pengangkatan motor drive oleh bagian mekanik. Jika kondisi pengangkatan 

manual pada aktivitas pengangkatan motor drive oleh bagian mekanik PT. 

Kusumaputra Santosa dibiarkan terlalu lama, akan dapat menimbulkan cedera 

yang lebih parah. Berdasarkan pada uraian diatas maka perlu dilakukan penelitian 

mengenai analisa manual material handling (MMH) dan melakukan perancangan 
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alat bantu untuk pengangkatan motor drive pada mesin spinning PT. Kusumaputra 

Santosa dengan mengacu pada ilmu ergonomi dilihat dari prinsip biomekanika. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana merancang alat bantu pada 

kegiatan mengeluarkan motor drive di mesin spinning dalam proses maintenance 

pada PT. Kusumaputra Santosa sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan 

yang terjadi pada mekanik. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini mempunyai 

tujuan untuk : Merancang alat bantu pada kegiatan mengeluarkan motor drive di 

mesin spinning dalam proses maintenance pada PT. Kusumaputra Santosa 

sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan yang terjadi pada mekanik. 

 

1.4 Manfat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat antara lain:  

1) Dapat mengurangi kecelakaan yang terjadi pada mekanik. 

2) Hasil penelitian dapat digunakan sebagai usulan perbaikan terhadap 

sistem manual material handling di PT. Kusumaputra Santosa. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk membuat agar permasalahan menjadi lebih terfokus, maka 

dilakukan beberapa pembatasan masalah yaitu: 

1) Alat bantu pengangkat motor drive dirancang mampu bekerja pada 

pembebanan maximal 1kw (100 kg). 

2) Perancangan alat merupakan modifikasi dari peralatan yang sudah ada. 

 

1.6 Asumsi 

Asumsi-asumsi yang digunakan: 
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1) Posisi operator dan gerakan operator dalam melakukan aktivitas 

pengangkatan motor drive dianggap sama. 

 

 

 

 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang permasalahan, 

perumusan masalah, tuuan penelitian, manfaat penelitian, 

batasan masalah, asumsi-asumsi yang diguakan serta 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang gambaran umum PT. 

Kusumaputra Santosa yamg merupakan tempat 

dilaksanaknnya penelitian serta teori-teori pendukung yang 

berhubungan dengan tema penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang langkah-langkah penyelesaian 

permasalahan yang digunakan dalam penelitian. 

 BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini membahas tentang pengumpulan dan pengolahan 

data yang akan digunakan dalam penelitian. 

 BAB V ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

Bab ini berisi analisis dan interpretasi terhadap hasil 

pengolahan data untuk memperoleh suatu kesimpulan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

penelitian dan saran yang diperlukan bagi perusahaan 

maupun bagi penelitian selanjutnya. 
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Tabel 1.1 Keluhan pada bagian tubuh akibat kegiatan MMH 

 

No Bagian Tubuh Ya/ 
Tidak 

 No Bagian Tubuh Ya/ 
Tidak 

1 Leher 
- 

 
14 

Pergelangan tangan 
kanan - 

2 Bahu kiri Ya 
 15 Tangan bagian kiri - 

3 Bahu kanan Ya 
 16 Tangan bagian kanan - 

4 Lengan atas bagian kiri - 
 17 Paha kiri Ya 

5 Bagian punggung Ya 
 18 Paha kanan Ya 

6 Lengan atas bagian kanan  
 19 Lutut kiri Ya 

7 Pinggang Ya 
 20 Lutut kanan Ya 

8 Pantat - 
 21 Betis kiri - 

9 Siku kiri - 
 22 Betis kanan - 

10 Siku kanan - 
 23 Pergelangan kaki kiri - 

11 Lengan bawah bag kiri 
- 

 
24 

Pergelangan kaki 
kanan - 

12 Lengan bawah bag kanan - 
 25 Kaki kiri - 

13 Pergelangan tangan kiri - 
 26 Kaki kanan - 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Data Umum Perusahaan 

2.1.1 Sejarah Berdiri Perusahaan 

PT. Kusumaputra Santosa merupakan perusahaan tekstil yang 

melaksanakan kegiatan produksi dengan menghasilkan benang ( pemintalan ) 

yang berada di belakang PT. Kusumahadi Santosa yang terletak di Jalan Raya 

Solo-Karanganyar km.9 Surakarta jawa Tengah. 

 Perusahaan ini memiliki status Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 

yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). PT. Kusumaputra Santosa 

disahkan dengan akte notaries Maria Santosa Theresia Budi Santosa, SH No. 141 

tanggal 25 Maret 1982 dengan kegiatan usaha dalam bidang pemintalan. 

Pembangunan fisik di PT. Kusumaputra Santosa dimulai pada tahun 1989, dimana 

pemasangan mesin-mesin pembangkit tenaga, mesin-mesin produksi dan sarana 

penunjang lainnya selesai pada tahun 1990, pada awal Juli 1990 PT. Kusumaputra 

Santosa melakukan produksi percobaan dan diresmikan pada tanggal 9 Juli 1990, 

sedangkan untuk produksi secara komersial pada bulan November 1990 dimana 

sejak awal pendirian perusahaan telah mengoperasikan unit produksi pemintalan 

benang dengan kapasitas 33.120 mata pintal. 

Keberadaan PT. Kusumaputra Santosa tidak dapat dipisahkan dari Danar 

Hadi Group. Pendirian perusahaan ini merupakan pengembangan usaha dari 

Danar Hadi Group yang merupakan salah satu industri tekstil perintis di wilayah 

Surakarta, Jawa Tengah. Pada awalnya Danar Hadi Group dengan nama usaha PT. 

Danar Hadi bergerak dalam bidang batik tulis dan cap, dimana industri ini sangat 

tergantung pada kebutuhan kain putih (mori) sebagai salah satu bahan bakunya. 

Dengan pertimbangan tersebut Danar Hadi Group mengadakan perluasan dengan 
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membangun unit produksi pertenunan, penyelupan dan penyempurnaan dengan 

nama perusahaan PT. Kusumahadi Santosa pada tahun 1980 dengan lokasi di 

Jalan Raya Solo-Karanganyar, Surakarta. Sehubungan dengan pesatnya 

perkembangan PT. Kusumahadi Santosa, maka pada tahun 1982 Danar Hadi 

Group mengadakan perluasan usaha di bidang industri pemintalan benang dengan 

nama perusahaan PT. Kusumaputra Santosa yang terletak di belakang lokasi PT. 

Kusumahadi santosa. Sampai saat ini Danar Hadi Group terdiri dari tiga 

perusahaan yaitu PT. Danar Hadi yang bergerak dibidang batik dan garmen, PT. 

Kusumahadi Santosa dengan unit produksi pertenunan, penyelupan, 

penyempurnaan dan pencapan. Sedangkan PT. Kusumaputra Santosa dengan unit 

produksi pemintalan benang 

 

2.1.2 Proses Produksi 

Garis besar dari pembuatan benang digambarkan sebagai berikut, yaitu 

bahan baku serat mengalami proses pencampuran, pembukaan, dan pembersihan 

sehingga membetuk lap, setelah itu lap mengalami proses peregangan oleh rol-rol 

peregang sehingga berbentuk sliver yang seratnya lebih halus dan sejajar. Hasil 

sliver diperkecil diameternya sehingga berbentuk roving, dan untuk memberikan 

kekuatan pada serat tersebut, maka serat diberikan puntiran. Dan akhirnya roving 

dikerjakan pada mesin frame hingga menjadi benang, melalui proses penarikan 

dan pemberian puntiran. 

Bahan baku yang telah dikondisikan terlebih dahulu difeedingkan ke 

mesin Blowing dan dilanjutkan ke mesin Carding, karena PT. Kusumaputra 

Santosa menggunakan sistem chut feed, maka hasil proses blowing dan carding 

digabungkan menjadi satu yaitu silver carding yang selanjutnya disuapkan ke 

mesin Drawing A dan Drawing B, sedangkan untuk benang combed, maka sliver 

carding disuapkan ke mesin pre drawing agar dapat peregangan, selanjutnya 

sliver ini disuapkan ke mesin Lap Former yang akan menghasilkan gulungan lap 

besar, dimana gulungan lap akan diprosese ke mesin combing untuk menghasilkan 

sliver combing. Proses selanjutnya benang carded maupun benang combed sama, 

yaitu ke mesin Roving yang hasilnya berupa bobbin roving untuk difeedingkan ke 

mesin Ring Flame (mesin Spinning), dimana hasil dari mesin ini berupa nomor-
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nomor tertentu dan macam-macam jenis (tergantung banyak sedikitnya twist). 

Agar benang-benang sesuai dengan keinginan pasar, yaitu berbentuk cone dan 

untuk memperbaiki kualitas benang (mengurangi nep), maka benang-benang 

diproses lebih lanjut pada mesin Cone Winder dengan cara menggulung benang ke 

bentuk tube ke bentuk cone dan terakhir ke proses packing. 

  Diagram Alur Proses Produksi di departemen Spinning PT. Kusumaputra 

Santosa secara umum dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1  Flow Proses Spinning 
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(Sumber : PT. Kusumaputra Satosa, 2005) 

 

 

 

 

2.2 LANDASAN TEORI 

2.2.1 Definisi Ergonomi 

Ergonomi atau ergonomics sebenarnya berasal dari kata yunani yaitu ergo 

yang berarti kerja dan Nomos yang berarti hukum. Dengan demikian ergonomi 

dimaksudkan sebagai disiplin keilmuwan yang mempelajari manusia dalam 

kaitannya dengan pekerjaannya. Disiplin ergonomi secara khusus akan 

mempelajari keterbatasan dari kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan 

teknologi dan produk-produk buatannya. Disiplin ini berangkat dari kenyataan 

bahwa manusia memiliki batas-batas kemampuan – baik jangka pendek maupun 

jangka panjang – pada saat berhadapan dengan keadaan lingkungan sistem 

kerjanya yang berupa perangkat keras/hardware ( mesin, peralatan kerja, dll ).  

Berdasarkan penjelasan tersebut, disiplin ergonomi adalah suatu cabang 

keilmuwan yang sistematis untuk memanfaatkan inforamsi-informasi mengenai 

sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja 

sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem tersebut dengan baik; yaitu 

mencapai tujuan tujuan yang diinginkan melaui pekerjaan itu dengan efektif, 

efisien, aman dan nyaman. ( Sritomo Wignjosoebroto, 2000 ). 

Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan 

atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam 

beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik 

fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih 

baik. 

Sedangkan yang dimaksud dengan kualitas hidup manusia pekerja, sesuai 

yang ditetapkan oleh organisasi perburuhan internasional (ILO), secraa umum 

adalah sebagai berikut: 

Ø Work should respect the workers life and health. 

Ø Work should leave the worker with free time for rest and leisure. 
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Ø Work should enable the worker to serve society and achieve self-

fulfillment by developing his personal capacities. 

Dengan demikian pencapaian kualitas hidup manusia secara optimal, baik di 

tempat kerja, di ligkungan sosial maupun di lingkungan keluarga, menjadi tujuan 

utama dari penerapan ergonomi.( Tarwaka,dkk, 2004) 

Dari penjelasan yang telah diuraikan tersebut maka beberapa pokok mengenai 

disiplin ergonomi, yaitu sebagai berikut: 

a. Fokus perhatian dari ergonomi ialah berkaitan erat dengan aspek-aspek 

manusia di dalam perencanaan ”man-made objects” dan lingkungan kerja. 

Pendekatan ergonomi akan ditekankan pada penelitian kemampuan 

keterbatasan manusia-baik secara fisik maupun mental psikologis-dan 

interaksinya dalam sistem manusia-mesin yang integral. Secara sistematis 

pendektan ergonomi kemudian akan memanfaatkan informasi tersebut 

untuk tujuan rancang bangun, sehingga akan tercipta produk, sistem atau 

lingkungan kerja yang lebih sesuai dengan manusia. Pada gilirannya 

rancangan yang ergonomis akan dapat meningkatkn efesiensi, efektifitas 

dan produktifitas kerja, serta dapat menciptakan sistem serta lingkungan 

kerja yang cocok, aman, nyaman dan sehat. 

b. Ergonomi didefinisikan sebagai ”a discipline concerned with designing 

man-made objects (equipments) so that peopole can use them effectively 

and savely and creating environments suitable for human living and 

work”. Dengan demikian jelas bahwa pendekatan ergonomi akan mampu 

menimbulkan “functional effectiveness” dan kenikmatan-kenikmatan 

pemakaian dari peralatan fasilitas maupun lingkungan kerja yang 

dirancang. 

c. Maksud dan tujuan utama dari pendekatan disiplin ergonomi diarahkan 

pada upaya memperbaiki performans kerja manusia seperti menambah 

kecepatan kerja, accuracy, keselamatan kerja disamping untuk mengurangi 

enersi kerja ynag berlebihan serta mengurangi datangnya kelelahan yang 

terlau cepat. Disamping itu disiplin ergonomi diharapkan pula mampu 

memperbaiki pendayagunaan sumberdaya manusia serta meminimalkan 

kerusakan peralatan yang disebabkan kesalahn manusia ( human errors ). 
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d. Pendekatan khusus yang ada dalam disiplin ergonomi ialah aplikasi yang 

sistematis dari segala informasi yang relevan yang berkaitan dengan 

karakteristik dan perilaku manusia di dalam perancangan peralatan, 

fasilitas dan lingkungan kerja yang dipakai. Untuk ini analisis dan 

penelitian ergonomi akan meliputi hal-hal yang berkaitan dengan: 

· Anatomi (struktur), fisiologi (bekerjanya) dan anthropometri (ukuran) 

tubuh manusia. 

· Psikologi, fisiologis mengenai berfungsinya otak dan sistem syaraf 

yang berperan dalam tingkah laku manusia. 

· Kondisi-kondisi kerja yang dapat mencederai baik dalam waktu yang 

pendek maupun panjang ataupun membuat celaka manusia; dan 

sebaliknya ialah kondisi-kondisis kerja yang dapat membuat nyaman 

kerja manusia. 

Secara umum tujuan dari penerapan ergonomi adalah: 

1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya 

pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja 

fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas 

kontak sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna 

dan meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia 

produktif maupun setelah tidak produktif. 

3. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek yaitu aspek 

teknis, ekonomis, antropologis dan budaya dari setiap sistem kerja 

yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang 

tinggi. ( Tarwaka,dkk, 2004) 

Pendekatan yang dilakukan oleh McCormick dan Sanders (1993) dalam 

mendefinisikan ergonomi dibagi dalam tiga tahapan sebagai berikut : 

· Fokus utama ergonomi 

Ergonomi memfokuskan pada manusia dan interaksinya dengan benda, 

peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan di dalam kehidupan 

sehari-hari.  
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· Tujuan Ergonomi 

Ergonomi memiliki dua tujuan utama. Pertama, berupaya 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan yang dilakukan oleh 

manusia. Upaya yang dilakukan berupa meningktakan kegunaan alat, 

mengurangi kecelakaan, dan meningkatakan produktivitas. 

Tujuan yang kedua adalah meningkatkan nilai manusia pada proses 

dengan mengembangkan keamanan, mengurangi kelelahan dan stress, 

menambahkan kenyamanan kerja, meningkatkan nilai kepuasan kerja, dan 

mengembangkan kualitas hidup manusia. 

· Pendekatan utama ergonomi 

Penerapan secara sistematis dari informasi yang relevan dari 

karateristik manusia dan perilakunya pada perancangan peralatan, 

fasilitas, dan lingkungan. 

Ergonomi Industri 

Terdapat perbedaan terminologi tentang ergonomi di beberapa belahan 

dunia. Salah satunya adalah industrial ergonomics atau ergonomi industri yang 

menitikberatkan pada pelaksanaan ergonomi di bidang industri dan perkantoran 

daripada penerapan ergonomi pada perancangan produk (Alexander , 1986). 

Ergonomi industri adalah penerapan berbagai ilmu pengetahuan yang 

menghubungkan performansi manusia dengan perbaikan sistem kerja yang terdiri 

dari pekerja, pekerjaan, peralatan dan perlengkapan, ruang kerja dan tempat kerja, 

dan lingkungannya (Alexander, 1986).  

Alexander (1986) mengelompokkan permasalahan ergonomi industri 

menjadi enam kelompok, yaitu : 

v Bentuk fisik : Antropometri 

Antropometri berkaitan erat dengan pengukuran dimensi tubuh 

manusia. Tinggi mata, jangkauan lengan, dan berat tubuh merupakan 

contoh jenis ukuran pada antropometri. Antropometri mengupas tentang 
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konflik antara fisik manusia atau ukuran tubuh dengan beberapa aspek 

tempat kerja dan ruang kerja. 

v Daya tahan tubuh : Sistem kardiovaskular 

Masalah mengenai daya tahan tubuh dapat ditandai dengan tekanan 

pada sistem kardiovaskular. Tekanan ini mungkin disebabkan oleh 

pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra kuat dan kebutuhan oksigen 

serta energi yang banyak. Pasokan oksigen yang besar membutuhkan 

aliran darah dalam tubuh yang cepat, sehingga dapat menimbulkan 

gangguan pada jantung dan pembuluh darah. 

v Kekuatan : Biomekanika 

Permasalahan pada kekuatan ditandai dengan usaha yang dilakukan 

pada otot berlebihan. Permasalahan ini dianalisis dengan teknik 

biomekanika. 

v Manipulasi : Kinesologi 

Pekerjaan yang memerlukan kecepatan dan pergerakan yang teratur 

kadang sulit dilakukan oleh manusia. Dengan demikian memerlukan 

manipulasi kontrol berupa peralatan yang mengendalikan pekerjaan. 

Kesalahan manusia dalam mengendalikan pekerjaan dapat sekecil 

dihilangkan. 

v Lingkungan : Faktor eksternal 

Kondisi lingkungan yang berada di sekitar manusia dapat menjadi 

sumber masalah dalam menjalankan aktivitas. Panas, kebisingan, dan 

getaran merupakan sebagian contoh bagian lingkungan yang dapat 

mengganggu pekerjaan. Perubahan pada lingkungan, cara kerja dan 

pelatihan fisik manusia diarahkan pada terciptanya lingkungan yang 

nyaman. 

v Kognitif : Proses berpikir 

Manusia memiliki kemampuan daya ingat yang cukup pendek. Suatu 

kesulitan bagi manusia untuk mengingat bilangan atau susunan yang 
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terlalu rumit. Ketika proses berpikir manusia mengalami gangguan, maka 

suatu kesalahan akan terjadi. Fungsi otak sebagai pusat pengolah informasi 

melalui penginderaan tidak berjalan secara normal.  

Bidang kajian yang ditangani oleh ergonomi industri dikelompokkan 

berdasarkan permasalahannya. Setiap jenis permasalahan memiliki jenis 

metodologi penyelesaian yang berbeda pula. Ergonomi mengkaji permasalahan 

tentang manusia, sehingga sangat tepat jika berpikir tentang masalah ergonomi 

industri melalui jenis permasalahan  sistem tubuh manusia. Perbedaan jenis 

masalah pada ergonomi akan berpengaruh pada perbedaan penanganan mengenai 

sistem tubuh manusia. Sebagai contoh adalah adanya perbedaan yang sangat 

signifikan antara permasalahan tulang belakang dengan kesalahan operator. 

Tulang belakang berkaitan erat dengan sistem tulang otot manusia, sedangkan 

kesalahan operator berkaitan erat dengan sistem penginderaan manusia. 

 

2.2.2 BIOMEKANIKA 

Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika dari 

gerakan-gerakan tubuh manusia. Biomekanika adalah kombinasi antara 

keilmuwan mekanika, antropometri dan dasar ilmu kedokteran (biologi dan 

fisiologi ).  

Pada pendekatan biomekanik ada beberapa definisi biomekanik yang dapat 

kita gunakan, yang diantaranya adalah : 

Ø Biomekanik adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem 

biologi dengan menggunakan pengetahuan dan metode makanik 

(hatze, 1971) 

Ø Biomekanik adalah ilmu yang mempelajari gaya-gaya yang terjadi 

pada struktur biologi dan efek yang dihasilkan oleh gaya-gaya tertentu 

(Hay’s, 1973) 

Ø Biomekanik adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum 

fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami 

oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian 

tubuh tersebut selama aktivitas normal (Frankel and Nordin, 1980) 

Biomekanika dapat diterapkan pada: 
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1) Merancang kembali pekerjaan yang sudah ada. 

2) Mengevaluasi pekerjaan. 

3) Penyaringan peawai. 

4) Tugas-tugas penanganan manual. 

 

 

 

Tujuan mempelajari ilmu biomekanika antara lain: 

a. Untuk menjelaskan tiap komponen dari seluruh sistem tubuh dan 

interaksinya. 

b. Untuk mensimulasikan kondisi berbahaya, sulit untuk diukur atau 

waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan sebuah pekerjaan. 

c. Untuk memperkirakan resiko yang mungkin muncul dari sebuah 

pekerjaan dan memperkirakan beban maksimal yang aman untuk 

diangkat. 

 

2.2.3 Konsep Biomekanika 

Biomekanika diklasifikasikan menjadi 2, yaitu: 

1. General Biomechanic 

Adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-

hukum dan konsep-konsep dasar yang mempengaruhi organ tubuh 

manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Dibagi menjadi 2, 

yaitu: 

a. Biostatic adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya 

menganalisis tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus 

dengan kecepatan seragam (uniform). 

b. Biodinamic adalah bagian dari biomekanika umum yang berkaitan 

dengan gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa 

mempertimbangkan gaya yang terjadi (kinematika) dan gerakan 

yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh (kinetik). 

2. Occupational Biomechanic 
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Didefinisikan sebagai bagian dari biomekanika terapan yang 

mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan 

peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem 

kerangka otot agar produktifitas kerja dapat meningkat. 

 

2.2.4 Sistem Kerangka Dan Otot Manusia (Musculoskeletal System) 

Di dalam tubuh manusia terdapat beberapa sistem koordinasi, dan salah 

satunya adalah sistem otot dan kerangka (Musculoskeletal system). Sistem ini 

sebenarnya tersusun oleh dua buah sistem, yaitu otot dan tulang. Keduanya saling 

berkaitan dalam menjalankan pergerakan tubuh manusia. Otot menempel pada 

bagian tulang untuk menggerakkan tulang rangka. Organ-organ tubuh manusia 

yang menyusun sistem ini meliputi : 

1) Tulang 

Bagian ini tersusun dari jaringan yang sangat keras berfungsi sebagai 

pembentuk kerangka dan pelindung dari organ dalam. Tulang dalam 

sistem gerak berfungsi pembentuk gerakan pasif. Tulang juga berperan 

penting proses pembentukkan sel-sel darah merah di bagian sumsum. 

2) Sambungan Tulang Rawan (Cartilage) 

Jaringan ini berfungsi sebagai penghubung antar tulang seperti pada 

setiap sambungan. Dengan adanya jaringan ini pergerakan tulang 

relatif kecil, sehingga melindungi dari pergeseran tulang. 

3) Ligamen 

Berfungsi sebagai penghubung bagian sambungan dan menempel pada 

tulang pada ujungnya. Ligamen memiliki peranan penting dalam 

melindungi persendian. Ligamen tersebut untuk membatasi rentang 

gerak dari tulang yang dihubungkan.  

4) Otot  

Penggerak utama dalam tubuh manusia adalah otot atau sering disebut 

sabagai alat gerak aktif. Sel-sel otot menghasilkan panas tubuh untuk 

menjaga kestabilan panas tubuh akibat pengaruh dari luar. Tendon 

merupakan otot panjang dengan kekuatan elastis yang tinggi. 
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o Anggota Gerak Tubuh Bagian Atas (Upper Limb) 

Susunan gerak tubuh bagian atas (Upper Limb) terdiri dari bahu, siku, 

dan pergelangan tangan. Struktur bahu terbentuk atas dua tulang utama,yaitu 

scapula dan humerus. Kedua tulang tersebut membentuk sambungan 

glenohumeral yang berfungsi untuk melakukan gerakan elevasi dan rotasi. Tulang 

humerus mampu diangkat dengan sudut elevasi sampai 900, sedang gerakan rotasi 

yang mampu dicapai ³1350. 

 
 

Gambar 2.2.  Sistem sambungan pada bagian bahu 

 

Sambungan siku tersusun dari tulang humerus, ulna, dan radius dimana 

ketiganya dihubungkan dengan jaringan ligamen membentuk ulnar collateral 

ligament. Sambungan ini menempatkan masing-masing tulang yang unik, 

sehingga interaksi yang terjadi terbatas dan menyebabkan gerakan yang terbatas 

pula. 

 
 

Gambar 2.3.  Sistem sambungan pada bagian siku 
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Telapak tangan terdiri dari tulang kecil carpals, metacarpals,dan 

phalanges. Ketiga tulang tersebut menyatu dengan lengan bawah membentuk 

sambungan pergelangan tangan. Sambungan ini dapat melakukan gerakan 

penegangan dan pengendoran. 

 
Gambar 2.4.  Sistem sambungan pada bagian pergelangan tangan 

 

o Anatomi Tulang Belakang 

Struktur tulang belakang (vertebral) manusia tersusun dari 33 ruas 

tulang belakang yang tersusun menjadi 5 bagian. Berurutan dari bagian atas ke 

bawah tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang cervical, 12 ruas tulang thoraric, 

5 ruas tulang lumbar, 5 ruas tulang sacral, dan 4 ruas tulang kecil coccygeal.  

Setiap ruas tulang belakang dihubungkan dengan jaringan tulang rawan 

yang disebut dengan intervertebral disk. Fungsi dari bagian tersebut adalah 

sebagai peredam kejut terhadap perubahan tulang dan pembatas ruang gerak 

tulang belakang. 

 
Gambar 2.5.  Sistem sambungan pada bagian tulang belakang 
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Susunan tulang belakang tersebut memiliki struktur tulang dan otot yang 

berbeda satu sama lain. Perbedaan tersebut memberikan berbagai macam gerakan 

yang dihasilkan oleh tulang belakang.  

o Anggota Gerak Tubuh Bagian Bawah (Lower Limb) 

Gerakan tubuh bagian bawah tersusun atas pinggul, lutut, dan 

pergelangan kaki. Bagian ini selain melakukan gerakan melompat dan melangkah, 

juga masih dibebani oleh berat beban tubuh.  

Bagian pinggul tersusun atas tulang femur dan tulang pelvis yang 

disatukan oleh jaringan ligamen. Gerakan dasar yang dilakukan oleh pinggul 

adalah gerakan rotasi.  

 
 

Gambar 2.6.  Sistem sambungan pada bagian pinggul 

Lutut terbentuk dari pertemuan femur dan tibia yang dilindungi mangkok 

patella. Gerakan yang mampu dilakukan oleh lutut adalah gerakan peregangan 

dengan sudut maksimal 900.  
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Gambar 2.7.  Sistem sambungan pada bagian lutut 

 

Bagian pergelangan kaki merupakan sturktur yang agak rumit. Untuk 

melakukan gerakan naik-turun dan ke samping dilakukan sambungan yang 

berbeda. Pada intinya pergelangan kaki tersusun tiga tulang pokok, yaitu fibula, 

tibia, dan talus. 

 

 
 

Gambar 2.8.  Sistem sambungan pada bagian pergelangan kaki 
 

2.2.5 Manual Material Handling 

Manual materials handling (MMH) dapat diartikan sebagai tugas 

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

menggunakan manusia sebagai sumber tenaga. 

Definisi Manual Material Handling (MMH) menurut Heran-Le Roy Dkk 

(1999) adalah suatu kegiatan transportasi yang dilakukan oleh satu pekerja atau 
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lebih dengan melakukan kegiatan pengangkatan, penurunan, mendorong, menarik, 

mengangkut, dan memindahkan barang.  

Selama ini pengertian MMH hanya sebatas pada kegiatan lifting dan 

lowering yang melihat aspek kekuatan vertikal. Padahal kegiatan MMH tidak 

terbatas pada kegiatan tersebut diatas, masih ada kegiatan pushing dan pulling di 

dalam kegiatan MMH. Kegiatan MMH menurut pendapat McCormick dan 

Sanders (1993) serta  Alexander (1986) yang sering dilakukan oleh pekerja di 

dalam industri antara lain : 

o Kegiatan pengangkatan benda (LiftingTask) 

o Kegiatan pengantaran benda (Caryying Task) 

o Kegiatan mendorong benda (Pushing Task) 

o Kegiatan menarik benda (Pulling Task) 

Pemilihan manusia sebagai tenaga kerja dalam melakukan kegiatan 

penanganan material bukanlah tanpa sebab. Penanganan material secara manual 

memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut : 

o Fleksibel dalam gerakan sehingga memberikan kemudahan 

pemindahan beban pada ruang terbatas dan pekerjaan yang tidak 

beraturan. 

o Untuk beban ringan akan lebih murah bila dibandingkan menggunakan 

mesin. 

o Tidak semua material dapat dipindahkan dengan alat 

 

2.2.6 Resiko Kecelakaan Kerja Pada Manual Material Handling 

Kegiatan MMH yang meliputi pengangkatan, penurunan, mendorong, 

menarik memiliki potensi untuk menimbulkan kecelakaan kerja. Kegiatan tersebut 

melibatkan koordinasi sistem kendali tubuh seperti tangan, kaki, otak, otot, dan 

tulang belakang. Bila koordinasi tubuh tidak terjalin dengan baik akan 

menimbulkan resiko kecelakaan kerja pada bidang MMH.  Heran-Le Roy Dkk 

(1999) membagi faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja MMH 

menjadi dua faktor : 

1. Faktor Fisik (Physical Faktor) 
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Faktor ini bila dijabarkan terdiri dari suhu; kebisingan; bahan kimia; radiasi; 

gangguan penglihatan; postur kerja; gangguan sendi (gerakan dan 

perpindahan berulang); getaran mesin dan alat; alat angkut; permukaan 

lantai. 

2. Faktor Psikososial (Psychosocial Faktor) 

Faktor ini terdiri dari karakteristik waktu kerja seperti shift kerja; peraturan 

kerja; gaji yang tidak adil; rangkap kerja; stress kerja; konsekuensi 

kesalahan kerja; istirahat yang pendek; dan terganggu saat kerja. 

Kedua faktor diatas berpengaruh pada kecelakaan kerja pada bagian 

muskuloskeletal. Untuk faktor Fisik (Physical Faktor) yang menjadi faktor 

beresiko terhadap gangguan muskuloskeletal adalah postur/sikap kerja dan 

gangguan sendi akibat pekerjaan yang berulang. Sedangkan diantara faktor 

Psikososial yang menjadi penyebab utama adalah rendahnya pengawasan dalam 

aktivitas produksi dan terbatasnya keleluasan para pekerja. Hal seperti dalam 

proses produksi, pengoperasian mesin, dan peraturan perusahaan masih longgar 

untuk dilanggar para pekerja, terutama menyangkut keselamatan kerja. Hak 

pekerja dalam memperoleh istirahat sebentar untuk mengendorkan saraf dan otot 

masih kurang. 

 

2.2.7 Analisa MMH 

Untuk memahami pentingnya pengaruh kegiatan MMH pada kesehatan 

pekerja diperlukan ilmu yang mempelajari fungsi tubuh terkait dengan 

kemampuannya menerima beban pada saat bekerja. Terdapat empat macam 

pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisa aktivitas MMH yang 

berlangsung antara lain: 

a. Pendekatan biomekanik, merupakan pendekatan yang menghubungkan 

prinsip fisik tubuh manusia untuk menentukan besarnya tekanan mekanis 

yang dapat mempengaruhi tubuh dan kebutuhan kekuatan otot untuk 

mengimbangi tekanan tersebut. Model matematik telah dikembangkan 

untuk membantu menentukan besarnya gaya dan torsi pada berbagai 

sistem tubuh, seperti pada bagian punggung, lengan dan tangan. Tujuan 

dari penerapan ilmu biomekanik ini adalah untuk memperkirakan beban 
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dan kebutuhan kekuatan dengan sebuah alasan yang kuat. Ilmu 

biomekanik secara khusus memberikan analisa pada gaya dan torsi yang 

terjadi pada bagian tulang L5/S1. Bagian ini merupakan bagian dari tulang 

belakang yang paling berpotensial untuk mengalami cedera akibat dari 

pelaksanaan aktivitas material handling.  

b. Pendekatan physiological, pendekatan ini lebih memfokuskan pada 

kapasitas energi yang dikonsumsi dan tekanan yang terjadi pada sistem 

cardiovascular. Seperti yang ditampilkan pada kegiatan pengangkatan 

berulang, konsumsi oksigen akan meningkat secara drastis, jantung 

berdenyut lebih kencang dan otot menjadi lelah.  

c. Pendekatan psychophysical, gagasan yang mendasari penggunaan 

pendekatan psychophysical ini adalah ketika seseorang melaksanakan 

kegiatan pengangkatan, secara intuisi mereka mengkombinasikan antara 

beban biomekanik dan beban physiological pada persepsi subjektif 

mereka. Dengan kata lain, seseorang menyesuaikan beban kerja mereka 

sampai jumlah maksimum dimana mereka merasa mampu meneruskan 

pekerjaan tersebut tanpa merasa terganggu atau tidak nyaman. 

d. Pendekatan epidemiological, cara ini dilakukan dengan mengumpulkan 

data untuk kemudian dianalisa hingga diperoleh akar masalah yang 

menyebabkan terjadinya kasus cedera pada tulang punggung ketika 

melakukan kegiatan pengangkatan manual. Pemahaman yang lebih baik 

dari apa yang telah terjadi di masa lalu dapat digunakan untuk membantu 

mencegah terjadinya kejadian yang serupa dimasa yang akan datang. 

 

2.2.8 Faktor Resiko Sikap Kerja Terhadap Gangguan Muskuloskeletal 

Faktor beresiko dapat diartikan sebagai kondisi yang dapat mempengaruhi 

kemampuan seseorang untuk bekerja dengan aman khususnya dalam kegiatan 

MMH. Seperti halnya cedera pada tulang belakang, rasa tidak nyaman pada 

punggung biasanya juga diakibatkan dari kombinasi faktor beresiko yang 

dilakukan secara bersamaan dan dalam waktu yang lama. Beberapa faktor yang 

mempunyai potensi untuk mengakibatkan terjadinya cedera pada tulang belakang 

antara lain: 
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a. Faktor tempat kerja yang kurang mendukung sehingga menyebabkan 

sikap kerja tidak alamiah. 

b. Aktivitas berulang mengakibatkan otot menerima tekanan secara terus 

menerus tanpa mendapatkan kesempatan untuk relaksasi. 

c. Peregangan otot yang berlebihan. 

d. Faktor lingkungan yang terbatas sebagai penyebab sekunder 

melibatkan antara lain: tekanan, getaran dengan frekuensi tinggi dan 

mikroklimat. 

 

 

e. Faktor pribadi melibatkan beberapa variabel, antara lain: usia, jenis 

kelamin, kebiasaan merokok, kesegaran jasmani dan ukuran tubuh. 

f. Sikap Kerja Berdiri 

Sikap kerja berdiri merupakan salah satu sikap kerja yang sering dilakukan 

ketika melakukan sesuatu pekerjaan. Berat tubuh manusia akan ditopang oleh satu 

ataupun kedua kaki ketika melakukan posisi berdiri. Aliran beban berat tubuh 

mengalir pada kedua kaki menuju tanah. Hal ini disebabkan oleh faktor gaya 

gravitasi bumi.  

Kestabilan tubuh ketika posisi berdiri dipengaruhi posisi kedua kaki. Kaki 

yang sejajar lurus dengan jarak sesuai dengan tulang pinggul akan menjaga tubuh 

dari tergelincir. Selain itu perlu menjaga kelurusan antara anggota bagian atas 

dengan anggota bagian bawah. 

Sikap kerja berdiri memiliki beberapa permasalahan sitem 

muskuloskeletal. Nyeri punggung bagian bawah (low back pain) menjadi salah 

satu permasalahan posisi sikap kerja berdiri dengan sikap punggung condong ke 

depan. Posisi berdiri yang terlalu lama akan menyebabkan penggumpalan 

pembuluh darah vena, karena aliran darah berlawanan dengan gaya gravitasi. 

Kejadian ini bila terjadi pada pergelangan kaki dapat menyebabkan 

pembengkakkan. 

1. Sikap Kerja Duduk 

Penelitian pada Eastman Kodak Company di New York menunjukkan bahwa 

35% dari beberapa pekerja yang mengunjungi klinik mengeluhkan rasa sakit pada 
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punggung bagian bawah (Bridge, R.S 59). Ketika sikap kerja duduk dilakukan, 

otot bagian paha semakin tertarik dan bertentangan dengan bagian pinggul. 

Akibatnya tulang pelvis akan miring ke belakang dan tulang belakang bagian 

lumbar L3/L4 akan mengendor. Mengendornya bagian lumbar menjadikan sisi 

depan invertebratal disk tertekan dan sekililingnya melebar atau merenggang. 

Kondisi ini akan membuat rasa nyeri pada bagian punggung bagian bawah dan 

menyebar pada kaki.  

 

 

Gambar 2.9.  Kondisi invertebratal disk bagian lumbar pada saat duduk 

(Sumber : Introduction to Ergonomics, 1995) 
 

Ketegangan saat melakukan sikap kerja duduk seharusnya dapat dihindari 

dengan melakukan perancangan tempat duduk. Hasil penelitian mengindikasikan 

bahwa posisi duduk tanpa memakai sandaran menaikan tekanan pada 

invertebratal disk sebanyak 1/3 hingga ½ lebih banyak daripada posisi berdiri 

(Kroemer Dkk 2000:409). Sikap kerja duduk pada kursi memerlukan sandaran 

punggung untuk menopang punggung. Sandaran yang baik adalah sandaran 

punggung yang bergerak maju-mundur untuk melindungi bagian lumbar. 

Sandaran tersebut juga memiliki tonjolan ke depan untuk menjaga ruang lumbar 

yang sedikit menekuk. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi tekanan pada 

bagian invertebratal disk. 

2. Sikap Kerja Membungkuk 

Salah satu sikap kerja yang tidak nyaman untuk diterapkan dalam pekerjaan 

adalah membungkuk. Posisi ini tidak menjaga kestabilan tubuh ketika bekerja. 
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Pekerja mengalami keluhan nyeri pada bagian punggung bagian bawah (low back 

pain) bila dilakukan secara berulang dan periode yang cukup lama.  

 

Gambar 2.10. Mekanisme rasa nyeri pada posisi membungkuk 

(Sumber : Introduction to Ergonomics, 1995) 
 

Pada saat membungkuk tulang punggung bergerak ke sisi depan tubuh. Otot 

bagian perut dan sisi depan invertebratal disk pada bagian lumbar mengalami 

penekanan. Pada bagian ligamen sisi belakang dari invertebratal disk justru 

mengalami peregangan atau pelenturan. Kondisi ini akan menyebabkan rasa nyeri 

pada punggung  bagian bawah. 

Sikap kerja membungkuk dapat menyebabkan “slipped disks”, bila dibarengi 

dengan pengangkatan beban berlebih. Prosesnya sama dengan sikap kerja 

membungkuk, tetapi akibat tekanan yang berlebih menyebabkan ligamen pada sisi 

belakang Lumbar rusak dan penekanan pembuluh syaraf . Kerusakan ini 

disebabkan oleh keluarnya material pada invertebratal discs akibat desakan tulang 

belakang bagian lumbar. 

3. Pengangkatan Beban 

Kegiatan ini menjadi penyumbang terbesar terjadinya kecelakaan kerja pada 

bagian punggung. Pengangkatan beban yang melebihi kadar dari kekuatan 

manusia menyebabkan penggunaan tenaga yang lebih besar pula atau over 

exertion. Dari penelitian Kansal Dkk (137-138) menunjukkan bahwa over 

exertion menjadi penyebab cidera bagian punggung paling dominan. 

Persentasenya  bekisar antara 64% - 74%.  
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Gambar 2.11. Pengaruh Sikap kerja pengangkatan yang salah 

(Sumber : Introduction to Ergonomics, 1995) 
 
Adapun pengangkatan beban akan berpengaruh pada tulang belakang 

bagian lumbar. Pada wilayah ini terjadi penekanan pada bagian L5/SI (lempeng 

antara lumbar ke-5 dan sacral ke –1). Penekanan pada daerah ini mempunyai 

batas tertentu untuk menahan tekanan. Invertebratal disc pada bagian L5/S1 lebih 

banyak menahan tekanan daripada tulang belakang. Bila pengangkatan yang 

dilakukan melebihi kemampuan tubuh manusia, maka akan terjadi disc herniation 

akibat lapisan pembungkus pada invertebratal disc pada bagian L5/S1 pecah. 

4. Membawa Beban 

Terdapat perbedaan dalam menentukan beban normal yang dibawa oleh 

manusia. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi dari pekerjaan yang dilakukan. Faktor 

yang paling berpengaruh dari kegiatan membawa beban adalah jarak. Jarak yang 

ditempuh semakin jauh akan menurunkan batasan beban yang dibawa. 

5. Kegiatan mendorong Beban 

Hal yang penting menyangkut kegiatan mendorong beban adalah tinggi tangan 

pendorong. Tinggi pegangan antara siku dan bahu selama mendorong beban 

dianjurkan dalam kegiatan ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga 

maksimal untuk mendorong beban berat dan menghindari kecelakaan kerja bagian 

tangan dan bahu.  

6. Menarik Beban 

Kegiatan ini biasanya tidak dianjurkan sebagai metode pemindahan beban, 

karena beban sulit untuk dikendalikan dengan anggota tubuh. Beban dengan 
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mudah akan tergelincir keluar dan melukai pekerjanya. Kesulitan yang lain adalah 

pengawasan beban yang dipindahkan serta perbedaan jalur yang dilintasi. Menarik 

beban hanya dilakukan pada jarak yang pendek dan bila jarak yang ditempuh 

lebih jauh biasanya beban didorong ke depan.  

 

2.2.9 Faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja 

Secara umum hubungan kerja dan kapasitas dipengaruhi oleh berbagai 

faktor yang sangat komplek, baik faktor internal maupun faktor eksternal 

1. Beban kerja oleh karena eksternal 

Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar 

tubuh pekerja. Yang termasuk kerja eksternal adalah tugas (task) itu 

sendiri. Organisasi dan lingkungan kerja. Ketiga aspek ini disebut 

sebagai stressor. 

a. Tugas-tugas (task) yang dilakukan baik yang bersifat fisik seperti 

stasiun kerja, tata ruang tempat kerja, alat dan sarana kerja, kondisi 

atau medan kerja, sikap kerja, cara angkat-angkut, beban yang 

diangkat-angkut, alat bantu kerja, sarana informasi termasuk 

disiplin kontrol, alur kerja dan lain-lain. 

b. Organisasi kerja yang dapat mempengaruhi beban kerja seperti 

lamanya waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, kerja malam, 

sistem pengupahan, sistem kerja, musik kerja, model organisasi, 

pelimpahan tugas dan wewenang. 

c. Lingkungan kerja yang dapat memberikan beban tambahan kepada 

pekerja adalah: 

- Lingkungan kerja fisik seperti mikroklimat (suhu ambien, 

kelembaban udara, kecepatan rambat udara, suhu radiasi). 

Intensitas penerangan, intensitas kebisingan dan tekanan udara. 

- Lingkungan kerja kimiawi seperti debu gas-gas pencemar 

udara, uap, logam, fume dalam udara. 

- Lingkungan kerja biologis seperti bakteri, virus dan parasit, 

jamur, serangga. 
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- Lingkungan kerja psikologis seperti pemilihan dan penerapan 

tenaga kerja. Hubungan antara pekerja dan pekerja, pekerja 

dengan asisten, pekerja dengan keluarga dan pekerja dengan 

lingkungan sosial yang berdampak pda performansi kerja di 

tempat kerja. 

2. Beban kerja faktor internal 

Faktor internal beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam 

tubuh itu sendiri sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja 

eksternal. Reaksi tubuh tersebut dikenal dengan strain. Berat 

ringannya strain dapat dilihat baik secara obyektif maupun subyektif. 

Penilaian secara obyektif yaitu melalui perubahan secara fisiologis 

sedangkan penilaian secara subyektif dapat dilakuakn, melalui 

perubahan reaksi psikologis dan perubahan perilaku, karena itu strain 

secara subyektif terkait dengan harapan, keinginan dan penilaian 

subyektif lainnya. Secara lebih ringkas faktor internal meliputi: 

a. Faktor somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi 

kesehatan, status gizi). 

b. Faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, 

kepuasan) 

 

2.2.10 Pengendalian dan Pencegahan Resiko MMH 

 Usaha terbaik dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja terutama pada 

bagian muskuloskeletal adalah mengurangi dan menghilangkan pekerjaan yang 

beresiko terhadap keselamatan kerja. Penanganan ini dapat dilakukan dengan 

menggunakan prinsip ergonomi dalam mendesain prinsip tempat kerja hingga 

mampu membawa sejumlah keuntungan bagi pekerja. Pendekatan ini untuk 

memastikan bahwa seorang pekerja akan melaksanakan tugasnya dalam batas 

kemampuan dan tingkat yang aman sehingga mampu meminimalkan resiko yang 

mungkin muncul. Di bawah ini cara-cara untuk mencegah dan mengendalikan 

resiko kegiatan MMH: 
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1) Perancangan beban kerja 

Dimensi kecil lebih baik dari pada dimensi besar. Beban yang akan diangkat 

sedapat mungkin diletakkan cukup dekat diantara lutut selama posisi 

pengangkatan berjongkok. Desain ini akan memungkinkan beban lebih dekat 

dengan tulang belakang, dengan cara ini akan mampu mengurangi gaya tekan 

pada tulang belakang. 

Beban yang diangkat seharusnya tidak terlalu ringan. Beban yang terlalu 

ringan akan mendorong orang yang mengangkatnya terus menerus melebihi 

batas yang ada. Dengan kata lain beban kadang-kadang harus dirancang cukup 

berat agar seseorang tidak berusaha untuk mengangkatnya sendirian tanpa 

memerlukan bantuan mesin atau orang lain. 

2) Perancangan tempat kerja 

Prinsip yang dilaksanakan adalah perancangan kerja memperhatikan 

kemampuan dan keterbatasan pekerja. Tempat kerja menyesuaikan dengan 

bentuk dan ukuran pekerja agar aktivitas MMH dilakukan dengan leluasa. 

Kondisi lingkukangan seperti cahaya, suara, lantai, dan lain-lain juga perlu 

perhatian untuk menciptakan kondisi kerja yang nyaman. 

3). Perancangan peralatan dan perlengkapan 

Perancangan peralatan dan perlengkapan yang layak mampu mengurangi 

penggunaan tenaga yang berlebihan dalam menyelesaikan pekerjan. 

Menyediakan pekerja dengan alat bantu dapat mengurangi sikap kerja yang 

salah, sehingga menurunkan ketegangan otot 

4). Seleksi Karakteristik Pekerja 

Salah satu tujuan seleksi ini adalah untuk mendapatkan pekerja dengan 

riwayat kesehatan yang baik. Tujuan kedua adalah untuk memastikan bahwa 

pekerja yang diposisikan mempunyai kemampuan yang cukup sehingga 

mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan aman. 

5). Pelatihan kerja 

Program ini perlu dilakukan terhadap pekerjaan, karena pekerja melakukan 

pekerjaan sebagai kebiasaan. Pekerja harus mengetahui mengenai pekerjaan 

yang berbahaya dan perlu mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan yang 

aman. Untuk melakukan kegiatan manual material handling (MMH) dengan 
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aman, maka dalam melaksanakan pelatihan kerja MMH perlu memahami 

pedomannya. Alexander (1986) mengungkapkan empat (4) prinsip yang 

dipegang selama melakukan MMH, yaitu : 

# Berusaha untuk menjaga beban pengangkatan selalu dekat dengan tubuh 

(mencegah momen pada tulang belakang). 

# Berusaha untuk menjaga posisi pinggul dan bahu selalu dalam posisi 

segaris (mencegah gerakan berputar pada tulang belakang). 

# Menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah jatuh. 

# Berpikir dan merencanakan metode dalam aktivitas MMH yang sulit dan 

berbahaya. 

 

2.2.11     Batasan Beban yang Boleh Diangkat 

1. Batasan Angkat Secara Legal (legal limitations) 

Dalam rangka untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan sehat 

maka perlu adanya suatu batasan angkat untuk operator. Pada bagian 

ini akan dijelaskan beberapa batasan angkat secara legal dari beberapa 

Negara bagian benua Australia yang digunakan untuk pabrik dan 

sistem bisnis manufaktur lainnya. Batasan angkat ini dipakai sebagai 

batasan angkat secara internasional. Variabelnya adalah sebagai 

berikut: (Nurmianto, 1996) 

a. Pria dibawah usia 16 th, maksimum beban angkat adalah 14 kg. 

b. Pria usia diantara 16 th dan 18 th, maksimum beban angkat adalah 

18 kg. 

c. Pria usia lebih dari 18 th, tidak ada batasan angkat. 

d. Wanita usia diantara 16 th dan 18 th, maksimum beban angkat 

adalah 11 kg. 

e. Wanita lebih dari 18 th, maksimum beban angkat adalah 16 kg. 

2. Batasan angkat dengan biomekanika 

Nilai dari analisa biomekanika adalah rentang postur atau posisi 

aktifitas kerja, ukuran beban dan ukuran manusia yang dievaluasi. 

Sedangkan krioteria keselamatan adalah berdasar pada beban tekan 

(compression load) pada invertebral disk antara lumbar nomor lima 
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dan sacrum nomor satu (L5/S1). Kebanyakan penyakit-penyakit tulang 

belakang adalah merupakan hernia pada invertebral disk yaitu 

keluarnya inti invertebral disc. Penyakit hernia yang terjadi karena 

rusaknya invertebral disk bagian belakang menekan pada dan 

mengiritasi akar syaraf dan menyebabkan rasa sakit yang kronis. Rasa 

nyeri tersebut disebabkan oleh “Slipped disc”. 

Tulang belakang yang sehat tidak mudah terkena hernia, akan tetapi 

lebih mudah rusak/retak jika disebabkan oleh beban yang ditanggung 

oleh segmen tulang belakang (spinal)  dan yang terjadi dengan diawali 

oleh rusaknya bagian atas/bawah segment tulang belakang (the 

castilage end plates in vertebrae). Selanjutnya keretakan kecil pada 

tulang akan menyebabkan keluarnya cairan dari dalam vertebrae 

menuju ke dalam invertebrae disc dan selanjutnya mengakibatkan 

kerusakan pada disk. Dari kejadian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa kerusakan merupakan prasarat untuk terjadinya hernia pada 

invertebral disc yang pada gilirannya akan menjadi penyebab umum 

timbulnya rasa nyeri pada bagian punggung bawah (low-back pain). 

3. Batasan angkat secara fisiologi 

Metode pengangkatan ini dengan mempertimbangkan rata-rata beban 

metabolisme dari aktivitas angkat yang berulang (repetitive lifting), 

sebagaimana dapat juga ditemukan jumlah konsumsi oksigen. Hal ini 

haruslah benar-benar diperhatikan terutama dalam rangka untuk 

menentukan batas angkat. Kelelahan kerja yang terjadi dari aktifitas 

yang berulang-ulang (repetitive lifting) akan meningkatkan resiko rasa 

nyeri pada tulang belakang (back injures). Repetitive lifting dapat 

menyebabkan Comulatife Trauma atau Repetitive Stain Injures. 

4. Batasan angkat secara psiko-fisik 

Metode ini berdasarkan pada sejumlah eksperimen yang berbahaya 

untuk mendapatkan berat pada berbagai keadaan dan ketinggian yang 

berbeda-beda. 
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Ada tiga kategori posisi angkat yang didapat yaiutu: 

1). Dari permukaan lantai ke ketinggian genggaman tangan (knuckle  

height). 

 2). Dari ketinggian genggaman tangan (knuckle height) ke ketinggian 

bahu (shoulder height). 

 3). Dari ketinggian bahu (shoulder height) ke maksimum jangkauan 

tangan (vertikal). 

 5. Batasan Angkat NIOSH 

 Batasan gaya angkat maksimum yang diijinkan (Maximum Permissible 

Limit) yang direkomendasikan oleh NIOSH adalah berdasarkan gaya 

tekan sebesar 6500 Newton pada L5/S1. Namun hanya 25% pria dan 

1% wanita yang diperkirakan mampu melewati batasan gaya angkat 

ini. Batasan gaya angkat normal (Action Limit) diberikan oleh NIOSH 

dan berdasar gaya tekan sebesar 3500 Newton pada L5/S1. Terdapat 

99% pria dan 75% wanita yang mampu mengangkat beban di atas 

batas ini. Batasan ini sangat bervariasi dan bergantung pada berat 

beban dan jarak horizontal antara beban dengan pekerja (Nurmianto, 

1996). 

Posisi horisontal tubuh dan posisi horisontal dari beban merupakan 

salah satu faktor yang berhubungan dengan L5/Sl dan secara signifikan 

mempengaruhi tekanan kekuatan pada L5/Sl , seperti ditunjukkan pada 

gambar 2.11. Sedangkan hubungan antara posisi jarak horisontal 

dengan beban maksimum pada waktu diangkat ditunjukkan pada 

gambar 2.12. 
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Gambar 2.12.  Efek dari berat beban dan jarak horizontal dengan   

L5/S1 pada predicted compressive force 

   (Sumber : adaptasi dari NIOSH, 1981) 

 

Gambar 2.13. Grafik level resiko dalam aktivitas pengangkatan pada 

lokasi beban horisontal dan berat pengangkatan dari 

lantai kepada ketinggian tertentu 

(Sumber: NIOSH, 1981) 
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2.2.12 Model Penampang Badan Statis 

Model ini dikembangkan oleh Chaffin dan Andersson untuk memberikan 

perkiraan besarnya gaya tekan pada L5/S1 untuk suatu kegiatan pengangkatan 

yang spesifik. Model ini dapat juga memprediksi kekuatan pada masing-masing 

sambungan badan untuk menganalisa pelaksanaan kegiatan pengangkatan. 

Dengan mengacu pada model Chaffin gambar 2.13 dapat diketahui bahwa badan 

operator terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk keseimbangan statis dengan 

adanya pengaruh gaya luar (external force) maka momen dan gaya pada masing-

masing pusat sambungan (link centres) dapat ditentukan besarnya. Kalau 

diperhatikan bahwa model tersebut meliputi sistem penyambung antara 

sambungan pinggul dan segmen tulang belakang (L5/S1). Model ini juga meliputi 

pengaruh dari tekanan perut yang berfungsi untuk membantu kestabilan badan 

dari pengaruh momen dan gaya yang ada.  

 

 
Gambar 2.14. Penampang tubuh untuk aktifitas pengangkatan 

  (Sumber: Occupational Biomechanics, 1991) 
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Analisa model Chaffin secara singkat diuraikan sebagai berikut: 

a. Berat beban sebesar W dan tubuh bagian atas (upper body) w 

mengakibatkan momen yang besar pada L5/S1 disebabkan karena 

lengan h dan b. 

b. Momen ini harus diseimbangkan oleh gaya otot yang sangat besar 

(muscle force) FM, karena gaya ini bereaksi dengan lengan momen 

sebesar E. 

c. Nilai gaya FM yang besar ini menyebabkan besarnya harga gaya tekan 

FC pada L5/S1. 

d. Untuk meminimumkan harga F, maka sangat perlu untuk memperkecil 

harga lengan momen h dan b. 

e. Model Chaffin ini juga melibatkan adanya pengaruh dari tekanan 

dalam perut yang disimbolkan oleh FA yang mempunyai 

kecenderungan untuk mengurangi besarnya gaya tekan FC. 

Adapun perhitungan yang dipergunakan untuk memprediksi besarnya tekanan 

pada bagian L5/S1 adalah sebagai berikut: 

a. Perhitungan nilai atau momen pada pinggul (W adalah berat segmen 

tubuh diatas L5/S1). 

MH = b.w + h.W ………………………………………………..   (2.1) 

b. Nilai MH (dalam Newton meter) digunakan untuk memprediksi 

tekanan perut, PA. 

PA = 10-4[43-0,36(θH + θT)](MH)1,8 mm Hg  ……………………   (2.2) 

c. Dengan berasumsi bahwa luasan diafragma perut adalah 465 cm2, 

maka tekanan perut adalah: 

FA = PA x 465 (setelah mengkonversi PA menjadi N/cm2)……...   (2.3) 

d. Kemudian gaya pada otot, FM dapat dengan mempertimbangkan nilai 

momen pada L5/S1: 

FM = 
E

FDhWbw A.-+
 …………………………………………   (2.4) 

e. Kemudian dengan menjumlahkan semua gaya yang tegak lurus 

terhadap L5/S1, diperoleh gaya kompresi FC sebesar: 

FC = (w + W) sin α – FA + FM …………………………………..   (2.5) 
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Bagian tubuh selanjutnya yang terkait dengan aktifitas pengangkatan 

secara langsung adalah segmen tangan. Tangan secara sederhana terbagi menjadi 

tiga bagian antara lain lengan (upper arm), tangan bagian bawah (fore arm) dan 

telapak tangan. Untuk menganalisa besarnya tekanan yang dialami oleh tangan 

maka dalam seringkali lengan bagian bawah dan telapak tangan dianggap sebagai 

satu kesatuan atau sering disebut sebagai forearm-hand (Chaffin.A, 1991). 

Pertimbangan yang dilibatkan dalam menganalisa besarnya tekanan antara 

lain adalah titik berat lengan, berat benda yang diangkat dan sudut yang terbentuk 

ketika tangan melakukan aktifitas pengangkatan. 

 
 
 
 

 

Gambar 2.15. Penampang segmen upper arm dan forearm-hand 

(Sumber: Occupational Biomechanics, 1991) 

 

Perhitungan besarnya gaya dan momen yang dialami oleh masing-masing 

titik sambungan ditunjukkan dengan persamaan 2.6. 
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       å EF
r

  = 0 

EHFH RWL
rrr

+-- &  = 0 

ER
r

  = HFH WL &

rr
+  ………………………………………....  (2.6) 

Gaya yang menekan pada sambungan siku (RE) mempunyai arah keatas dan 

besarnya sebanding dengan berat forearm-hand (WF&H) ditambah dengan beban  

(LH) yang sedang diangkat. Sedangkan momen yang melibatkan sudut pada 

sambungan tersebut menggunakan persamaan sebagai 2.7. 

     å EM
r

= 0 

( ) ( )[ ] EHFHFHE MWECMLEH
rrr

+-+- &&cosq   = 0 

            EM
r

= ( ) ( )[ ]HFHFHE WECMLEH &&cos
rr

+q  ……………….  (2.7) 

Besarnya gaya pada segmen lengan atas menggunakan persamaan sebagai 2.8. 

     å SF
r

   = 0 

SEUA RRW
rrr

+--  = 0 

                      SR
r

 = EUA RW
rr

+  ……………………………………………  (2.8) 

Perhitungan gaya tekan pada titik sambungan lengan atas (RS) telah 

mempertimbangkan besarnya tekanan pada sambungan siku (RE) dan ditambah 

dengan berat segmen lengan atas (WUA). Untuk besarnya momen pada sambungan 

ini diperoleh dengan persamaan 2.9. 

å SM
r

 = 0 

( ) ( )[ ] SEUAUAES MMWSCMRSE
rrrr

+--+-qcos  = 0 

                     SM
r

 = ( ) ( )[ ] EUAUAES MWSCMRSE
rrr

++qcos  ……………….  (2.9) 

Untuk mendukung penggunaan model penampang statis dalam memperkirakan 

besarnya gaya tekan pada beberapa sistem sambungan tubuh, diperlukan juga 

pengetahuan mengenai penyebaran berat pada bagian-bagian tubuh tertentu. 

Menurut data antropometri rata-rata, tubuh manusia mempunyai penyebaran berat 

dan panjang seperti ditampilkan pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Data antropometri berat dan panjang segmen tubuh 

Segmen tubuh Panjang 
segmen (H) 

Berat 
segmen (W) 

Titik 
berat (H) 

Head and neck 0,17 0,08 - 
Forearm and hand 0,20 0,02 0,1 
Upper arm 0,2 0,03 0,08 
Arm 0,4 0,05 0,4 
Head, neck, and both arm - 0,18 - 
Thorax and abdomen 0,30 0,36 - 
Pelvis - 0,16 - 
Foot and foreleg 0,29 0,05 - 
Upper leg 0,24 0,10 - 
Leg 0,53 0,15 0,05 
Head, neck, both arm, thorax, 
abdomen, and three-eight pelvis 

- 0,60 - 

One leg and five-eights pelvis - 0,25 - 
H= Total panjang badan, dalam posisi berdiri tegak (meter) 
W= Total berat badan (Newton) 
(Sumber: Human Factors Engineering, 2000) 

 

2.2.13 Perancangan Sistem Kerja 

Salah satu bidang kalian teknik industri adalah perancangan sistem kerja 

untuk mendapatkan sistem kerja yang terbaik (atau lebih baik). Suatu sistem kerja 

dikatakan baik jika sistem kerja tersebut efisiensi dan produktifitasnya relatif 

tinggi. Efisiensi diartikan sebagai penghematan input sistem kerja, sedangkan 

produktifitas dimaksudkan sebagai perbandingan antara output yang dihasilkan 

dengan input yang masuk ke dalam sistem kerja. 

Untuk mendapatkan rancangan sistem kerja yang baik maka perlu ditinjau 

komponen-komponen pembentuk sistem kerja. Setiap komponen yang terlibat 

dalam sistem akan diteliti kondisinya, sehingga segala kekurangan dan kelemahan 

yang ada pada setiap komponen bisa dianalisis dan dicari penyebabnya untuk 

kemudian diperbaiki. 

Ø Komponen Sistem Kerja 

Dalam setiap sistem kerja terdapat empat komponen, yaitu manusia, bahan, 

mesin atau peralatan, suatu lingkungan kerja (Sutalaksana, h.6). perbaikan dan 

perancangan terhadap suatu sistem kerja harus memperhatikan keempat 

komponen tersebut. 
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 Manusia 

Peranan dalam sistem kerja adalah sebagai perancang, pelaksana dan 

pengevaluasi. Manusia sebagai pekerja merupakan variabel hidup dengan 

bebrbagai sifat dan kemampuannya memberikan pengaruh yang sangat 

besar atas keberhasilan sistem kerja. Dalam merancang sistem kerja perlu 

diketahui segala kelebihan dan keterbatasan manusia dalam melakukan 

pekerjaannya. Untuk itu harus dicapai suatu kondisi yang memungkinkan 

manusia merasakan kenyamanan dan keamanan dalam bekerja agar 

manusai bisa bekerja secara efisien, dalam arti beban (fisik, mental dan 

sosial) yang dia keluarkan sekecil mungkin, dengan tingkat produktivitas 

yang tinggi. Kesesuaian antara manusia dengan komponen sistem kerja 

lain sangat penting untuk diperhatikan. Karena dalam melakukan 

pekerjaannya manusia tidak terlepas dari komponen-komponen tersebut. 

 Bahan 

Pengertian bahan disini adalah segala sesuatu yang akan diproses 

dalam suatu sistem kerja. Bahan ini bisa dikatakan input yang masuk ke 

dalam sistem kerja dan setelah dikerjakan oleh manusia, baik secara 

manual dengan bantuan mesin dan peralatan, maka akan menjadi output 

sistem kerja. Agar diperoleh output yang baik maka harus ada kesesuaian 

antara bahan dengan manusia dan peralatan yang berlaku sebagai 

pemroses. Penyesuaian yang dilakukan terhadap bahan meliputi ukuran 

atau dimensi, betuk, warna dan faktor-faktor lain yang berpengaruh 

terhadap proses dalam sistem kerja. 

 Mesin dan Peralatan 

Komponen ini berupa segala sesuatu yang membantu manusia dalam 

memproses input sistem kerja. Walaupun komponen ini bisa berjalan 

dengan sendirinya (misalkan mesin otomatis) tetapi masih selalu 

berhubungan dengan manusia. Untuk itulah dalam perancangan sistem 

kerja mesin dan peralatan harus disesuaikan dengan manusia dan bahan 

yang akan diproses. Manusia sebagai komponen yang akan menangani 

mesin dan peralatan harus bisa mengontrol jalannya mesin dan 

penanganan alat. Mesin dan peralatan yang baik harus dapat dipergunakan 
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oleh manusia dengan aman dan nyaman. Agar dapat dicapai keadaan 

tersebut maka harus dirancang mesin dan peralatan dengan ukuran, bentuk 

serta faktor-faktor lain yang sesuai dengan kondisi pemakainya (manusia) 

dan bahan yang diprosesnya. 

 Lingkungan Kerja 

Dalam melakukan pekerjaannya manusia tidak terlepas dari kondisi 

lingkungan kerjanya. Manusia bisa bekerja dengan baik jika lingkungan 

tempat dia bekerja dirasakan nyaman untuk bekerja. Kondisi lingkungan 

kerja yang biasanya berpengaruh terhadap hasil kerja manusia adalah: 

temperatur, kelelahan, penerangan, kebisingan, dan getaran. Walaupun 

kondisi tersebut bersifat tetapi pengaruhnya bukan hanya terhadap beban 

fisik saja, melainkan akan berpengaruh terhadap beban mental yang 

dialami manuasia. Perancangan sistem kerja akan menyesuaiakan fisik 

dengan kondisi yang diinginkan manusia. 

 

Ø Pengukuran Sistem Kerja 

Tujuan perancangan sistem kerja adalah untuk mendapatkan sistem kerja yang 

efisiensi dan produktifitas yang tinggi. Ada beberapa macam kriteria yang 

digunakan untuk keberhasilan suatu sistem kerja sehingga suatu sistem kerja bisa 

dikatakan efisien an produktif. Kriteria trsebut adalah: kriteria hasil kerja, kriteria 

fisiologi, kriteria psikologi dan kriteria sosiologi (Sutalaksana, h.9). 

 Kriteria Hasil Kerja 

Kerja yang dilakukan manusia terhadap bahan atau inputan suatu 

sistem kerja diharapkan mempunyai hasil yang optimum. Hasil kerja 

diukur dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kuantitas diartikan sebagai 

jumlah satuan output yang telah diproses dan dihasilkan dalam suatu 

sistem kerja. Untuk mengukur besarnya kualitas ini bisa dilakukan secara 

langsung dengan menghitung jumlah output persatuan waktu tertentu atau 

bisa juga dengan mengukur waktu yang diperlukan untuk menghasilkan 

atau memproses satu output, dalam hal ini disebut sebagai waktu baku. 

Semakin singkat waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu output 

maka kuantitas yang dihasilkan sistem kerja tersebut berati semakin besar. 
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Kriteria lain untuk mengukur hasil suatu sistem kerja adalah berdasrkan 

kualitas output yang dihasilkan sistem kerja. Semakin sedikit jumlah cacat 

yang dihasilkan maka kualitas outputnya semakin tinggi. Terdapat 

kecenderungan bahwa untuk menghasilkan produk dengn sebaliknya 

pekerjaan yang dilakukan waktu yang singkat akan menghasilkan produk 

yang berkualitas rendah. Melalui peracangan sistem kerja akan dicoba 

meningkatkan hasil kerja, baik dari segi kuantitas maupun kualitas 

sehingga bisa dihasilkan produk yang berkualitas tinggi dengan waktu 

baku yang singkat. 

 Kriteria Fisiologis 

Kerja fisik akan mengakibatkan perubahan pada fungsi alat-alat tubuh, 

yang dapat dideteksi melaui: konsumsi oksigen, denyut jantung, peredaran 

udara dalam paru-paru, temperatur tubuh, konsentrasi asam laktat dalam 

darah. Komposisi kimia dalam darah dan air seni, tingkat penguapan dan 

faktor lainnya. 

Kerja fisik mengakibatkan pengeluaran energi yang berhubungan erat 

dengan konsumsi energi. Konsumsi energi pada waktu kerja biasanya 

ditentukan dengan cara tidak langsung, yaitu dengan pengukuran 

kecepatan denyut jantung, maka konsumsi oksigen semakin besar dan 

semakin besar pula konsumsi energi. 

Sistem kerja dikatakan baik berdasarkan kriteria fisiologi jika manusia 

atau pekerja yang terlibat didalamnya menerima beban fisik yang masih 

dalam batas kemapuannya, sistem kerja yang mengharuskan pekerjaannya 

menerima beban fisik tersebut. Karena beban fisik yang melebihi 

kemapuan tubuh manusia merusak organ tubuh sehingga kemapuan 

fisiknya akan mengalami degradasi. 

 Kriteria Psikologi 

Kriteria ini berkaitan dengan mental yang dialami pekerja dalam suatu 

sistem kerja. Semakin tinggi tingkat teknologi maka usaha fisik digantikan 

oleh usaha mental. Pengukuran beban mental biasanya lebih sulit 

dilakukan dari pada pengukuran beban fisik. 
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Tiga teknik yang bisa dipakai untuk mengukur beban adalah: penilaian 

subyektif (subyektif ratings, behavioral timesharing, indeks psikologi) 

(Alexander & Pulat, h.35). Penilaian subyektif dilakukan dengan 

menanyakan pada pekerja berdasarkan pengalaman untuk dinyatakan 

dalam bentuk angka. Behavioral timesharing memerlukan performasi satu 

sisi tugas yang simultan, selama berlangsungnya tugas utama. Tingkat 

penurunan pada tugas samping dinyatakan sebagai indeks beban mental. 

 Kriteria Sosiologis                                      

Hubungan antara seorang pekerja dengan pengawasnya ataupun 

hubungan antara pekerja ( atau para pekerja) dengan pihak manajemen 

bisa dijadikan sebagi tolak ukur keberhasilan suatu sistem kerja. Sistem 

kerja yang baik akan mengkondisikan suatu hubungan yang harmonis 

antara para pekerja, pengawas dan pihak manajemen sehingga bisa 

diperoleh tingkat produktifitas yang tinggi dari sistem kerja tersebut. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Elton Mayo yang dikenal 

sebagai ”hawthorne Studies” didapat bahwa kondisi lingkungan fisik kecil 

bagi pengaruhnya terhadap produktifitas dan dapat disimpulkan bahwa 

suatu rangkaian sikap yang jalin-menjalin telah mempengaruhi 

produktifitas. Pekerja akan bekerja lebih keras jika mereka dan pengawas 

memberikan perhatian khusus. Juga disimpulkan bahwa kelompok kerja 

informal lingkungan sosial karyawan sangat berpengaruh terhadap 

produktifitas. 

Ø Kualitas Hasil Kerja 

Salah satu cara untuk mengukur keberhasilan sistem kerja berdasarkan kriteria 

hasil kerja adalah dengan meneliti kualitas hasil kerja sistem tersebut. Kegagalan 

sistem yang utama sebagian besar disebabkan oleh cacat produksi yang antara lain 

disebabkan oleh kesalahan manusia menggunakan mesin ataupun peralatan pada 

sistem kerja. 

Kesalahan yang dilakukan oleh operator pada waktu sistem kerja akan 

mengakibatkan kegagalan produksi yang diharapkan sesuai dengan spesifikasi 

standar. Cacat dalam produksi dapat disesbabkan oleh dua sumber utama, yaitu 
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(1) Operator mengubah ketentuan standar yang telah digariskan, (2) Petugas 

pemeriksaan kurang teliti dalam menguji hasil produksi. 

Faktor kesalahan yang ditimbulkan oleh operator antara lain disebabkan oleh 

program pelatihan yang kurang memadai, kurang motivasi kerja, dan akibat 

situasi di luar pekerja yang memungkinkan pekerja membuat kesalahan. Situasi 

tersebut adalah: 

 Stasiun kerja yang kurang baik atau kurang cocok dengan operator (ruang 

kerja dan tata letak buruk) 

 Kondisi lingkungan yang buruk sehingga operator tidak bisa bekerja 

dengan nyaman. Misalnya temperatur terlalu tinggi atau terlalu rendah, 

suara terlalu bising, penerangan kurang atau berlebihan dan adanya 

getaran yang mengganggu. Kondisi tersebut lama kelamaan akan 

mengakibatkan kerusakan pada organ tubuh manusia. 

 Rancangan human engineering yang tidak memadai, seperti mesin-mesin, 

perkakas tangan, dan peralatan uji yang tidak sesuai dengan operator. 

Faktor ini dapat mempengaruhi sistem kerja dan hasilnya, sebagai akibat 

dari kesulitan-kesulitan yang ditimbulkan oleh peralatan atau perkakas 

yang tidak sesuai dengan manusia. 

 Metode-metode penanganan, pengangkutan, penyimpanan, dan 

pemeriksaan yan tidak memadai. 

 Informasi rencana kerja kerja tidak tersedia. 

 Pengawasan yang buruk. Jika sumber penyebab kesalahan tersebut bisa 

dihilangkan maka akan didapatkan situasi kerja yang menguntungkan 

dalam upaya menanggulangi kesalahan yanang dilakukan operator. 

 

2.2.14 Perancangan Stasiun Kerja 

Ø Penggunaan Ergonomi dalam Merancang Stasiun Kerja 

Tujuan umum ergonomi atau faktor-faktor manusia dalam merancang stasiun 

kerja adalah menyesuaikan kebutuhan kerja dan kemampuan operator sehingga 

stasiun tersebut dapat memaksimalkan performansi kerja operator dan seluruh 

sistem, kepuasan fisik dan mental, serta keamanan operator. Penelitian-penelitian 

ergonomi telah menghasilkan data yang luas, teori, prinsip dan metode yang 
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berhubungan dengan tujuan perancangan di atas. Berikut ini prinsip-prinsip umum 

perancangan stasiun kerja (Alexader & Pulat): Meminimalkan beban statis, karena 

beban statis ini akan menyebabkan ketegangan otot, tendon, sendi dan tulang 

belakang. Contoh beban statis: 

1. Memegang, mengangkat dan membawa dengan tangan lebih-lebih jika 

terlalu diregangkan. 

2. Berdiri pada satu posisi pada waktu yang lama. 

3. Melakukan pekerjaan tangan dengan lengan teragang atau terangkat. 

4. Duduk tanpa sadar. 

5. menarik atau mendorong benda yang berat. 

6. Membengkokkan badan ke depan, ke belakang atau ke samping secara 

berlebihan. 

7. Memakai peralatan tangan dengan memegang yang tidak alami. 

8. Menundukkan ata menengadahkan kepala secara berlebihan. 

9. Menggunakan kursi yang bisa disesuaikan/diatur. 

10. Tinggi tempat kerja ± 2,5 cm di bawah siku (Sumber Konz, 1979). 

11. Pekerja dapat memilih antara posisi duduk ataupun berdiri. 

12. Kedua lengan dan kaki seharusnya bisa digunakan. 

13. Kedua lengan bergerak simultan dengan gerakan: simetris dan 

berlawanan arah jika perhatian mata tidak dibutuhkan selama gerakan 

berlangsung dan paralel jika kontrol mata diperhatikan.. 

14. Gerakan lengan koninyu dan membentuk lengkung. Gerakan lurus 

dengan arah dan kecepatan yang tiba-tiba berubah menyebabkan tidak 

efisien dan kelelahan.. 

15. Gerakan lengan berada pada daerah normal, yaitu pada busur yang 

ditarik oleh tangan jika sudut antara lengan atas dan garis horisontal 

650. 

16.  Gerakan lengan berporos pada siku. 

17. Tangan yang bisa dipakai (kanan atau kiri) seharusnya digunakan 

karena biasanya lebih cepat, lebih kuat dan bisa menangani pekerjan 

dengan lebih teliti dan pada tangan yang tidak bisa dipakai. 
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18. Gerakan memutar dilakukan dengan membengkokkan siku untuk 

menghindari tegangan yang berlebihan pada otot dan tendon. 

19. Untuk stasiun kerja yang membutuhkan perulanhan gerakan 

yangtinggi maka perlu dianalisis dengan seksama. 

20. Alat, material dan kontrol ditempatkan pada tempat yang tepat, 

sehingga pekerjaan mencari dan memilih dapat dihilangkan. 

21. Stasiun kerja dirancang sebisa mungkin dapat dipakai oleh kebanyakan 

operator. 

22. Diperlukan geekan yang cukup antara sol sepatu dan lantai untuk 

menghindari kecelakaan (jatuh karena terpeleset). 

23. Tiap alat yang dioperasikan dengan tangan dibuat agar sesuai dengan 

tangan dan dapat digunakan pada posissi tangan netral, dapat 

digunakan dengan baik oleh tangan kiri maupun kanan, ada pegangan 

tangannya, dan menggunakan otot yang sesuai serta dihindarkan dari 

gerakan satu jari yang berulang. 

24. Hilangkan atau kurangi pengaruh kondisi lingkungan yang tidak 

diinginkan seperti suara bising, penerangan yang kurang memadai, dan 

temperatur yang terlalu tinggi atau terlau rendah. 

Ø Tata Letak tempat Kerja 

Tata letak tempat kerja yang baik harus sesuai dengan performasi sistem yang 

dibutuhkan pemakaian tempat kerja tersebut. Rancangan yang ideal harus 

memperhatikan kemampuan dan keterbatasan pemakai bahwa dapat melihat 

daerah kerja dengan jelas. Postur tubuh pekerja harus ditopang dan nyaman, dan 

kontrol harus dalam jangkauan untuk meminimalkan kesalahan. Untuk itu harus 

dipertimbangkan aspek fisiologi, psikologi, lingkungan dan faktor-faktor 

dimensional yang akan mempengaruhi pada performasi operator. Rancangan 

kesalahan tergantung pada interaksi antara faktor-faktor tersebut. 

Untuk memberikan kenyamanan operaor maka sebuah tempat kerja yang 

optimum harus memberikan dukungan yang cukup pada postur tubuh, distribusi 

berat badan dan anggota badan yang seimbang, posisi badan yang alami dan 

membutuhkan sedikit usaha dan tenaga untuk mencapai daerah maksimal. Secara 

psikologi rancangan yang dapat menimbulkan motivasi kerja dapat dicapai jika 
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tempat kerja sederhana, menyenangkan, rapi, menarik, andal dan nyaman. Juga 

harus dipertimbangkan faktor lingkungan seperti pencahayaan, suhu, ventilasi, 

kebisingan dan getaran. Dimensi tempat kerja harus sesuai dengan karakteristik 

anthropometri pemakainya. Faktor dimensial yang berpengaruh terhadap tempat 

kerja adalah sebagai berikut (Kvalseth): (1) Kontrol tubuh/postur dan distribusi 

berat badan, (2) Lingkungan jangkauan tangan, (3) Posisi mata menurut display. 

Tujuan dari perancangan stasiun kerja adalah: (1) Mengukur dan memperbaiki 

produktifitas, (2) Meningkatkan kepuasan dan kemampuan pekerja, (3) 

Mengurangi kelelahan yang dialami operator, (4) Memperbaiki lingkungan kerja, 

(5) Meminimalkan kecelakaan kerja. 

Perancangan dapat memperbaiki efisiensi operator dan mengurangi kelelahan 

pada pekerjaan manual dengan mengikuti prinsip ekonomi gerakan yang 

dihubungkan dengan susunan dan kondisi tempat kerja. Menentukan waktu baku 

diperlukan sebagi prosedur yang sistematis untuk mengembangkan tempat kerja 

yang baru dan memperbaiki metode yang menghubungkan dengan pusat kerja 

sekarang. 

Pekerja industri pada umumnya terbatas pada daerah kerja yang kecil dari 

pabrik tempat kerja. Sering istilah tempat dan lingkungan kerja saling bertukar 

dan termasuk pakaian dinas dan perlindungan, pencahayaan, iklim, kursi, mesin, 

alat dan produk nyata. Dengan kata lain adalah sangat penting, khususnya jika 

dipandang dari efisiensi tempat kerja bisa menghasilkan produktifitas dan 

keselamatan kerja (Tichauer, 1975). 

Maynard (1934) mengajukan dua konsep umum untuk rancangan tata letak 

tempat industri. Konsep pertama adalah untuk mengurangi semua gerakan yang 

digunakan pada performansi tertentu sehingga menjadi kelas terendah. Lima kelas 

gerakan yang umum adalah sebagai berikut (Kvalseth, h.105): (1) Jari, (2) Jari dan 

pergelangan, (3) Jari, pergelangan dan lengan bawah, (4) Jari, pergelangan dan 

lengan bawah dan lengan atas, (5) Jari, pergelangan dan lengan bawah dan lengan 

atas dan tubuh. 

Penggunaan gerakan jari semata-mata kadang-kadang praktis. Paa kebanyakan 

tata letak tempat kerja, tujuan utama adalah untuk menghilangkan semua gerakan 

tubuh, untuk mengurangi panjang kelas keempat menjadi kelas ketiga dan untuk 
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mengurangi panjang alur gerakan. Konsep kedua adalah daerah kerja normal dan 

maksimal pada arah vertikal dan horisontal. Secara logika tempat kerja seharusnya 

berada pada daerah minimal, sehingga kelas gerakan yang digunakan berada pada 

kelas yang lebih rendah. 

Dalam merancang tempat kerja industri, Woodson dan Conover (1964) 

merekomendasikan bahwa dimensi pekerja yang lebih besar seharusnya 

digunakan untuk menentukan kelonggaran (clearance), sedangkan pekerja yang 

lebih kecil digunakan untuk mentukan batas jangkauan. Juga harus diperhatikan 

ketebalan pakaian yang mana menambah kelonggaran yang dibutuhkan dan 

mungkin akan membatasi gerakan. 

Setelah mempertimbangkan ukuran statis dan dinamis dalam mengembangkan 

sebuah tempat kerja industri, perancang seharusnya menghitung ketinggian 

stasiun kerja. Barnes (1940) merekomendasikan bahwa tangan berada 2,5-7,6 cm 

di bawah siku. Konz (1967) menyimpulkan bahwa ketinggian tempat kerja terbaik 

bagi operator yang berdiri adalah 2,5 cm di bawah siku, walaupun demikian 

ketinggian tempat kerja dapat bervariasi beberapa sentimeter ke atas atau ke 

bawah tanpa akibat yang berarti. Untuk menetukan ketinggian tempat kerja yang 

sesuai, Konz (1979) merekomendaikan tiga pendekatan dasar sebgai berikut 

(Kvalseth, h.110): (1) Membuat beberapa ketinggian permukaan tempat kerja 

yang bisa digunkan; (2) Menyesuaikan siku operator, lebih tinggi dari pada 

ketinggian tempat kerja. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan kursi yang bisa 

diubah ketinggiannya atau menggunakan pengganjal; (3) Sesuai ketinggian tempat 

kerja pada bangku kerja. 

Untuk merancang tata letak tempat kerja yang baik, Khalil (1972) mengajukan 

empat aturan dasar perancangan (Kvalseth, h.110): (1) Operator diperlukan 

sebagai pusat perancangan sehingga struktur anatomi operator dipertimbangkan 

dan dimensi anthropometri yang akurat bisa tercapai untuk menyesuaikan 

pekerjaan dengan operator. (2) Gunakan prinsip kinesologi dalam merancang dan 

menghindari gerakan yang tidak kompatibel. (3) Amati kapasitas psikologi dan 

gunakan respon psikologi sebagai kriteria perancangan. (4) Terapkan prinsip-

prinsip psikologi untuk memperbaikai moral dan kepuasan. 
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Perlu diketahui bahwa merancang tempat kerja agar sesuai dengan rata-rata 

manusia adalah sebuah kesalahan besar karena ini berarti menghindri fakta bahwa 

tidak ada orang yang rata-rata dalam semua hal (Hertzberg,1972). Untuk maksud 

perencanaan tempat kerja individu, Hertzberg menyarankan bahwa perancang 

seharusnya memberikan perhatian khusus terhadap apa yang harus dilihat, 

didengar, dijangkau dan dimanipulasi opearyor dann juga untuk kelonggaran 

tubuh. 

  

2.3 Penelitian Sebelumnya 

 Penyusunan laporan ini menggunakan beberapa hasil penelitian yang 

digunakan sebagai bahan masukan dan dasar teori. Beberapa penelitian yang 

dipergunakan tersebut ditampilkan pada tabel 2.2 berikut ini. 

 

Tabel 2.2 Penelitian yang pernah dilakukan: 

No Judul Penelitian Peneliti 

1. 
Analisis Manual Material Handling 
Berdasarkan Prinsip Biomekanika Pada 
CV. TITIAN MANDIRI 

Puthut Supri Adi 

2. 
Analisis Sikap Kerja Pekerja Manual 
Material Handling  UD. TETAP 
SEMANGAT DENGAN METODE OWAS 

Triyono 

3. 
Analisis Material Handling Dengan Model 
Biomekanika Sebagai Pendukung 
Keselamatan Kerja 

Ibnu Bandar Alam 

4. 

Usulan Perbaikan Stasiun Kerja  Check In 
Dengan Anthropometri Untuk Mencapai 
Efesiensi dan Kenyamanan Operator Pada 
PT. GAPURA ANGKASA BANDARA 
ADISUCIPTO JOGJAKARTA 

Anang Wibowo 

 
 
 
 
 
 
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
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 Metode penelitian menggambarkan langkah-langkah secara berurutan, 

agar dapat memberikan keterangan yang jelas dalam proses penyusunan laporan 

penelitian dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian ini akan dijelaskan pada gambar 3.1. 

 

 

Perumusan Masalah

Menentukan Tujuan

Studi Pustaka

Tahap Pendahuluan

Mulai

Studi Lapangan

A

 
Gambar 3.1. Metodologi Penelitian 
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Gambar 3.1 (Lanjutan) Metodologi Penelitian 
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3.1 Tahap Pendahuluan 

Tahap ini terdiri dari studi lapangan, perumusan masalah, menentukan 

tujuan, studi pustaka. Penjelasan dari tiap langkah yang ada pada tahap 

pendahuluan adalah sebagai berikut: 

 

3.1.1 Studi Lapangan 

Tahap ini merupakan langkah awal untuk memulai penelitian. Tujuan dari 

tahap ini adalah untuk mempelajari kondisi lapangan secara langsung dengan 

maksud untuk mendapatkan informasi awal yang lengkap tentang cara 

mengangkat motor drive dalam mesin spinning untuk mengalami proses 

maintenance. Metode untuk mendapatkan data awal ini dapat dilakukan dengan 

cara melakukan pengamatan langsung, wawancara kepada operator maupun 

karyawan bagian maintenance, dan pemberian Kuesioner Nordic Body Map. 

Pemberian kuesioner Nordic Body Map bertujuan untuk mengetahui efek dari 

rutinitas kegiatan manual material handling. Melalui kuesioner ini dapat diketahui 

bagian-bagian otot yang mengalami keluhan atau rasa tidak nyaman setelah 

melakukan pengangkatan. Munculnya keluhan atau rasa tidak nyaman ini cukup 

mendukung untuk dilakukan penelitian mengenai sistem kerja pengangkatan 

manual yang sekarang ini berlangsung pada PT. Kusumaputra Santosa khususnya 

pada aktivitas pengangkatan motor drive oleh bagian maintenance. Contoh 

kuesioner NordicBody Map ditampilkan pada halaman III-7. 

 

3.1.2 Perumusan Masalah 

Melalui studi lapangan yang dilakukan maka dirumuskan permasalahan 

yang mendasari penelitian ini, seperti yang telah tercantum pada point 1.2. 

 

3.1.3 Menentukan Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah seperti yang telah 

tercantum pada point 1.4.  

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 I-53 

3.1.4 Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai teori-

teori dan konsep-konsep yang akan digunakan dalam menyelesaikan 

permasalahan yang diteliti dan untuk mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat 

dalam menerapkan suatu metode yang digunakan. Studi literature dilakukan 

dengan mengeksplorasi buku-buku, jurnal, penelitian-penelitian dan sumber-

sumber lain yang berdasarakan ilmu Biomekanika dan Ergonomi, antara lain: 

prinsip kerja tubuh ketika melakukan suatu pekerjaan dan terkait dengan 

biomekanika tubuh, cara-cara penanganan yang mungkin dilakukan untuk 

meringankan beban kerja dari pelaksanaan manual material handling. 

 

3.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 

3.2.1 Pengukuran variabel-variabel: 

Penyusunan laporan ini memerlukan beberapa macam data mengenai 

aktivitas manual material handling yang berlangsung pada PT. Kusumaputra 

Santosa, adapun metode yang dilakukan dalam pengumpulan data yaitu: 

Ø Pengukuran Langsung, metode pengukuran langsung dilakukan untuk:  

§ Memperoleh data yang akan digunakan untuk menghitung besar 

nilai gaya tekan pada segmen L5/S1: sudut gaya tekan pada 

segmen L5/S1 terhadap garis horisontal, sudut inklinasi kaki relatif 

terhadap horisontal( Tq ), sudut inklinasi badan relatif terhadap 

horisontal ( Hq ), jarak antara L5/S1 ke pusat masa badan (b), jarak 

sumbu pikul ke pusat masa beban (h). Penjelasan gambar 

penampang tubuh untuk aktivitas pengangkatan telah tercantum 

pada gambar 2.7. 

§ Memperoleh data yang akan digunakan untuk menghitung besar 

nilai gaya tekan pada segmen tangan: Sq , Eq . Penjelasan gambar 

penampang segmen upper arm dan forearm-hand telah tercantum 

pada gambar 2.8.. 

Pengukuran secara langsung pada variabel-variabel tersebut dilakukan 

pada kondisi aktivitas MMH saat ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah 
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mengolah data kuantitaif yang diperoleh dari pengukuran langsung pada waktu 

kegiatan manual material handling berlangsung.  

 

3.2.2 Perhitungan dilakukan dengan mencari: 

o Perhitungan Gaya Tekan Pada Segmen L5/S1  

v Besar gaya yang dihasilkan dari tekanan perut (FA), rumus telah 

tercantum pada rumus 2.3 

v Besar gaya otot tulang belakang pada daerah L5/S1 (FM), rumus telah 

tercantum pada rumus 2.4 

v Besar gaya tekan pada segmen L5/S1 (FC), rumus telah tercantum pada 

rumus 2.5 

 

o Perhitungan gaya Tekan Pada Segmen Tangan 

v Besar gaya tekan dan momen pada segmen lengan bawah, rumus telah 

tercantum pada rumus 2.6 dan 2.7. 

v Besar gaya dan momen pada sambungan lengan atas, rumus telah 

tercantum pada rumus 2.8 dan 2.9. 

 Dari hasil perhitungan dapat diketahui, apakah gaya tekan yang dialami oleh 

segmen L5/S1 masih dalam batas NIOSH atau tidak. Jika masih dalam batas aman 

NIOSH, hal ini menunjukkan bahwa tidak perlu dilakukan perbaikan pada 

aktivitas MMH pada kondisi saat ini. Tapi jika perhitungan menunjukkan tidak 

dalam batas yang aman, perlu dilakukan perbaikan pada aktivitas MMH saat ini 

dengan perancangan alat bantu untuk mengangkat motor drive tersebut. 

 

3.2.3 Perancangan Alat Bantu Untuk Pengangkatan Motor Drive 

Dalam perancangan alat bantu ini, komponen-komponen yang diperlukan 

antara lain: 

§ Dongkrak hidrolis  

§ Besi kanal U  

§ Besi plat setrip  

§ Bearing  

§ Besi as  
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§ Besi pipa  

Mendapatkan data yang berkaitan dengan ukuran-ukuran pada 

perancangan alat bantu untuk mengangkat motor drive yang ada pada mesin 

spinning: tinggi maximum hidrolis yang akan digunakan untuk mengangkat motor 

drive, panjang dan lebar besi plat yang akan digunakan sebagai landasan motor 

drive agar bisa keluar dari mesin, tebal besi kanal U sebagai landasan dari hidrolik 

supaya pada saat hidrolik mengangkat motor drive, hidrolik tetap dalam keadaan 

kokoh, dll.  

 

3.2.4 Pengukuran variabel-variabel: 

Pada tahap ini, dilakukan pengukuran secara langsung variabel-variabel 

setelah dengan alat bantu untuk mengangkat motor drive. Untuk variable-variabel 

yang akan diukur adalah variabel pada segmen L5/S1 ( Tq , Hq , b, h ). 

 

3.2.5 Perhitungan Gaya 

Pada tahap ini, perhitungan gaya setelah dengan alat bantu yang dilakukan 

juga sama dengan perhitungan gaya pada kondisi awal ( sebelum dengan alat 

bantu ). 

 

3.3 Tahap Analisa  

Tahap analisa dilakukan untuk membandingkan kondisi yang dialami oleh 

operator saat mengangkat motor drive antara saat kondisi sebelum dengan alat 

bantu- sesudah dengan alat bantu, pertimbangan pemilihan jenis komponen-

komponen pada alat bantu pengangkat motor drive serta pertimbangan atas 

ukuran-ukuran pada komponen alat bantu pengangkat motor drive. 

 

3.4 Tahap Kesimpulan dan Saran 

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan serta memberikan saran-saran yang berisi masukan untuk penelitian-

penelitian berikutnya agar lebih baik lagi. 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan Data 

4.1.1 Gaya Tekan Pada Segmen L5/S1 

Untuk menampilkan pengaruh metode kerja dan beban yang dihadapi oleh 

tubuh secara nyata, maka ditampilkan pula analisa berdasarkan  gaya dan momen 

pada beberapa titik tubuh yang rawan untuk terkena cedera. Tubuh yang 

diasumsikan terbagi menjadi beberapa segmen ini akan memperkirakan besarnya 

tekanan pada sambungan tulang belakang khususnya bagian yang 

menghubungkan antara pinggul dengan tulang belakang (L5/S1) dan bagian 

tangan. Model penampang statis Chaffin (1984) yang digunakan juga melibatkan 

pengaruh dari tekanan perut yang berfungsi untuk membantu kestabilan badan 

dari pengaruh momen dan gaya yang ada. 

 

 

 
Gambar 4.1 Penampang tubuh statis (manequin) dengan metode pengangkatan 

 awal 

b 

qT 

FC 

qH 
a 

h 
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Gambar 4.2 Penampang tubuh statis (operator) dengan metode pengangkatan  

                         awal 

 
Berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada posisi pengangkatan awal diperoleh 

data sebagai berikut: 

a. Berat badan 59 Kg, dan berat badan untuk segmen diatas L5/S1 adalah 

54% dari total berat tubuh (berasal dari penjumlahan berat head, neck and 

a 

qH 

qT 

FC 

W 
h 

b 

w 
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both arm + thorax and abdomen sesuai dengan proporsi pada tabel 2.4) 

atau sebanding dengan 31,86 Kg. 

b. Sudut gaya tekan pada segmen L5/S1 terhadap garis horisontal atau 150 

c. Sudut inklinasi kaki relatif terhadap horisontal, θT = 550 

d. Sudut inklinasi badan relatif terhadap horisontal, θH = 200 

e. Jarak antara L5/S1 ke pusat masa badan, b = 35 cm 

f. Jarak sumbu pikul ke pusat masa beban, h = 39.5 cm 

g. Luas diafragma perut diasumsikan 465 cm2. 

h. Jarak dari gaya perut diasumsikan FA ke L5/S1, d = 11 cm. 

i. Jarak dari otot spinal erector ke L5/S1 diasumsikan, E = 5 cm. 

 
 
4.1.2 Gaya Tekan pada Segmen Tangan 

 Selain segmen L5/S1, bagian lain yang terpengaruh langsung terhadap 

aktifitas pengangkatan adalah segmen tangan operator. Besar sudut dan berat 

beban yang berlebih akan mampu mempengaruhi tingkat kelelahan tangan 

operator. Berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada posisi pengangkatan 

kondisi awal diperoleh nilau sudut θS =  1000
   dan θE = 650. 

 
 Gambar 4.3 Besar sudut θS dan θE pada tangan operator(manequin) 

qS 

qE 

RS RE 

LH 
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Gambar 4.4 Besar sudut θS dan θE pada tangan operator 
 

 

 

 

 

 

qS 

qE 

LH 

RS 

RE 
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4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Gaya Tekan Pada Segmen L5/S1 

Pada kondisi berikut momen yang dihadapi pinggul sebesar: (W adalah 

berat segmen tubuh diatas L5/S1) 

MH  = b.w + h.W 

 = (0.35x31,86x9,8m/s2) + (0.395x50x9,8m/s2) 

 =  302.82 N meter. 

Sehingga diperoleh besar tekanan dalam perut: 

PA = 10-4[43-0,36(θH + θT)] (MH)1,8 mm Hg 

 = 10-4[43-0,36(200 + 550)]( 302.82)1,8 mm Hg 

 = 46.80 mm Hg. 

karena 1N/cm2 = 75 mm Hg, maka PA 

PA = (1/75) x 46.80 mm Hg 

 = 0.624 N/cm2 

sehingga besar gaya yang dihasilkan dari tekanan perut tersebut adalah: 

FA  = PA x Luas diafragma perut. 

 = 0.624 N/cm2 x 465 cm2 

 = 290.16 

 

Besarnya gaya otot tulang belakang pada daerah L5/S1: 

FM = 
E

FDhWbw A.-+
 

 = 
05.0

)290.1611.0()8,950395.0()8,931,8635.0( xxxxx -+
 

 = 5418.244 N 

 

Besarnya gaya tekan pada segmen L5/S1 adalah: 

FC = (w + W) Sin α –FA+ FM 

 = ((31.86x9,8) + (50x9,8)) Sin 150 – 290.16 + 5418.244 

 = 5335.71 N.  
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4.2.2 Gaya Tekan pada Segmen Tangan 

Pada posisi pengangkatan ini besar gaya tekan dan momen pada segmen 

lengan bawah diperoleh melalui perhitungan berikut: 

                     å EF
r

= 0 

EHFH RWL
rrr

+-- &  = 0 

 ER
r

 = HFH WL &

rr
+  

 ER
r

 = (50*9,8) + (1.18*9,8) 

 ER
r

 = 501.564 N 

                    å EM
r

= 0 

( ) ( )[ ] EHFHFHE MWECMLEH
rrr

+-+- &&cosq   = 0 

            EM
r

 = ( ) ( )[ ]HFHFHE WECMLEH &&cos
rr

+q  

   EM
r

 = Cos 65[0.28(490) + 0.14(11.564)] 

 EM
r

 = 58.66 Nm 

 

Berikutnya adalah analisa besar gaya dan momen pada segmen lengan atas, 

diperoleh melalui perhitungan berikut: 

     å SF
r

 = 0 

SEUA RRW
rrr

+--  = 0 

                      SR
r

 = EUA RW
rr

+  

   SR
r

   = (1.77*9,8) + 501.564  

 SR
r

  = 518.91 N 

                 å SM
r

 = 0 

( ) ( )[ ] SEUAUAES MMWSCMRSE
rrrr

+--+-qcos  = 0 

                     SM
r

 = ( ) ( )[ ] EUAUAES MWSCMRSE
rrr

++qcos  

SM
r

   = Cos 100 [0.272(501.564) + 0.108(17.346)] + 58.66 

SM
r

   = 34.644 Nm   
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4.3 Perancangan Alat Bantu Untuk Mengangkat Motor Drive 

Dalam perencanaan alat bantu untuk mengangkat motor drive ini, 

dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Mengetahui secara jelas gambaran mengenai benda yang akan 

direncanakan, antara lain menentukan komponen apa saja yang 

diperlukan untuk menyusun alat bantu ini, menentukan ukuran/tipe 

yang dibutuhkan pada setiap komponen tersebut, menentukan bentuk 

dan sistem kerja dari peralatan yang direncanakan. 

2) Gambar kerja dibuat lengkap dengan ukuran dan keterangan-

keterangan yang diperlukan. 

 

4.3.1 Komponen-komponen yang diperlukan dalam membuat alat bantu ini 

antara lain: 

· Besi kanal U  

 
          Gambar 4.5 Besi Kanal U tipe 8 cm       Gambar 4.6 Besi Kanal U tipe 10 cm 

· Besi Pipa 

 
Gambar 4.7 Besi pipa tipe 2.5 inchi      Gambar 4.8 Besi pipa tipe 3 inchi 

· Besi plat setrip  

 

                 Gambar 4.9 Besi plat setrip tebal 5 mm  Gambar 4.10 Besi plat setrip tebal 3 mm 
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· Besi Siku 

 
  Gambar 4.11 Besi siku tipe 4 cm  Gambar 4.12 Besi siku tipe 3 cm 

· Bearing  

 
 Gambar 4.13 Bearing tipe 6200 

· Besi As 

 

Gambar 4.14 Basi as tipe 12 mm  Gambar 4.15 Besi as tipe 10 mm 

· Besi Pipa Galvanis 

 
Gambar 4.16 Besi pipa galvanis 1 inchi 
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· Teplon 

 

Gambar 4.17 Teplon 

· Dongkrak hidrolik  

 
Gambar 4.18 Dongkrak hidrolik untuk kapasitas maximal 6 ton 

 

4.3.2 Gambar Rancangan Alat Bantu Pengangkat Motor Drive 
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4.3.3 Proses Pembuatan Alat Bantu Pengangkat Motor Drive 

Proses Pembuatan Alat Bantu Pengangkat Motor Drive, melibatkan 

aktivitas-aktivitas antara lain:  

o Proses pemotongan besi pipa tipe 3 inchi yang akan digunakan sebagai 

penyangga untuk dongkrak hidrolik, ditunjukkan pada gambar 4.20. 

o Pengeboran pada besi siku tipe 4 cm pada gambar 4.21. 
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o Pengelasan besi pipa tipe 2.5 inchi dengan besi kanal U tipe 8 cm, 

pada gambar 4.22.  

o Pengelasan besi siku tipe 4 cm untuk digabung menjadi satu, yang 

akan digunakan sebagai tempat bearing untuk menyanggan beban 

motor drive. Ditunjukkan pada lampiran (L-2). 

o Pengelasan besi pipa tipe 3 inchi dengan besi kanal U tipe 8 cm yang 

akan digunakan sebagai landasan/bantalan dongkrak hidrolik supaya 

tetap kokoh pada saat mengangkat motor drive. Ditunjukkan pada 

lampiran (L-3). 

o Pengelasan besi pipa tipe 2.5 inchi dengan besi kanal U tipe 10 cm, 

yang digunakan untuk tempat besi siku tipe 4 cm pada saat 

mengangkat motor drive. Ditunjukkan pada lampiran (L-3). 

o Pengelasan besi as tipe 12 mm dengan besi kanal U tipe 10 cm, dimana 

besi as tipe 12 mm akan digunakan sebagai alat pengait untuk 

mengangkat motor drive pada mesin spinning tersebut. Ditunjukkan 

pada lampiran (L-4). 

o Proses pengukuran besi plat tipe 3 mm untuk kemudian disusun letak 

dari komponen-komponen yang akan dibutuhkan berdasarkan gambar 

tersebut untuk dijadikan kereta. Ditunjukkan pada lampiran (L-5). 

o Proses pengelasan besi porok dengan besi plat tipe 3 mm yang akan 

digunakan sebagai tempat untuk teplon. Ditunjukkan pada lampiran 

(L-5). 

o Pengelasan besi pipa galvanis tipe 1 inchi dengan besi plat tipe 3 mm, 

dimana besi pipa galvanis ini akan digunakan sebagai pegangan tangan 

kereta. Ditunjukkan pada lampiran (L-6). 

o Proses pemasangan teplon dengan porok dan as tipe 10 mm, untuk 

dijadikan roda sebagai landasan dari kereta tersebut. Ditunjukkan pada 

lampiran(L-7) 

o Proses penghalusan besi pipa galvanis tipe 1 inchi dengan mesin 

gerinda agar didapatkan hasil yang lebih maximal. Ditunjukkan pada 

lampiran (L-7). 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 I-69 

o Proses pengurangan ukuran besi siku tipe 4 cm supaya pada saat 

proses pengangkatan motor drive, pada bagian permukaan besi siku 

tidak terhimpit dengan besi as yang ada pada kerangka mesin 

spinning.Ditunjukkan pada lampiran (L-8). 

 

 
Gambar 4.20 Aktivitas pemotongan besi pipa tipe 3 inchi 

 

Gambar 4.21 Aktivitas pengeboran besi siku tipe 4 cm 
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Gambar 4.22 Aktivitas pengelasan pada besi pipa tipe 2.5 inchi dan kanal U tipe 8 cm 

 

 

 

 

 

4.3.4 Gambar/Foto Komponen Alat Bantu Pengangkat Motor Drive 

Berikut ini adalah Gambar/foto komponen alat bantu pengangkat motor 

drive dengan keterangan tipe bahan yang digunakan: 
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Gambar 4.23 Alat Penyangga Besi Siku 

 

 Keterangan gambar: 

1. Besi kanal U tipe 10 cm: 

o Dapat mengangkat beban dengan kapasitas sampai 250 kg. 

o Ukuran lebar dari besi kanal U tipe 10 cm ini disesuaikan dengan 

ukuran besi siku tipe 4 cm yang telah disambung menjadi satu. 

Ditunjukkan pada gambar 4.19. 

2. Besi pipa tipe 2.5 inchi 

o Dapat mengangkat beban dengan kapasitas hingga 250 kg. 

o Dari segi estetika (keindahannya) ukuran dari diameter besi pipa 

tipe 2.5 inchi ini disesuaikan dengan besi kanal U tipe 8 cm. Jika 

dipilih besi pipa dengan ukuran yang lebih kecil yang akan 

disambungkan di atas besi kanal U tipe 8 cm, disamping karena 

tidak kuat untuk menahan beban motor drive (100 kg) juga dari 

segi keindahannya akan tampak kurang enak dipandang. 

3. Besi kanal U tipe 8 cm 

1 

2 

3 
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o Sebagai bantalan untuk mengimbangi pada saat mengangkat motor 

drive supaya tidak roboh. 

o Dapat menahan beban 150-200 kg. 

 

 

Gambar 4.24 Alat Penyangga Dongkrak Hidrolik 

Keterangan gambar: 

1. Besi kanal U tipe 10 cm 

o Dapat mengangkat beban dengan kapasitas sampai 250 kg. 

o Ukuran lebar dari besi kanal U tipe 10 cm ini disesuaikan dengan 

ukuran besi siku tipe 4 cm yang telah disambung menjadi satu. 

Ditunjukkan pada gambar 4.19. 

2. Dongkrak hidrolis untuk kapasitas maximal 6 ton 

1 

3 

2 

5 

4 
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o Dipilih dongkrak karena dongkrak dapat meringankan beban pada 

saat aktivitas pengangkatan sedang dilakukan. 

3. Besi plat setrip dengan tebal 5 mm 

o Sebagai tempat/landasan untuk hidrolik sehingga pada saat hidrolik 

mengangkat , hidrolik tersebut tidak bergerak-gerak. 

o Dari segi estetika, plat setrip dengan tebal 5 mm disesuaikan 

dengan tebal landasan hidroliknya(bagian bawah hidrolik) yang 

juga mempunyai tebal 5 mm. 

o Sebenarnya untuk landasan hidrolik ini bisa dengan besi tipe yang 

bervariasi karena besi plat setrip yang digunakan sebagai landasan 

hidrolik ini tidak berpengaruh pada kekuatan berapa yang bisa 

ditahan. Hanya saja pihak perusahaan PT. Kusumaputra Santosa 

dalam merakit alat ini memanfaatkan alat yang sudah ada. 

4. Besi pipa tipe 3 inchi 

o Dapat mengangkat beban hingga kapasitas hingga 300 kg 

o Dari segi estetikanya, disesuaikan dengan diameter hidroliknya. 

5. Besi kanal U tipe 8 cm 

o Sebagai bantalan untuk mengimbangi pada saat mengangkat motor 

drive supaya tidak roboh. 

o Dapat menahan beban 150-200 kg. 
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Gambar 4.25 Rel 

 

Keterangan gambar: 

1. Besi siku tipe 4 cm 

o Dapat menahan beban hingga 200 kg. 

o Ukuran lebar besi siku tipe 4 cm yang telah disambung tersebut 

disesuaikan dengan lebar dari besi kanal U tipe 10 cm. 

 

 

 

 

1 
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Gambar 4.26 Alat Untuk Mengangkat Motor Drive(tampak depan) 

 

 

Gambar 4.27 Alat Untuk Mengangkat Motor Drive(tampak samping) 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Keterangan gambar: 

1. Bearing tipe 6200 

o Dapat menahan beban dengan kapasitas hingga 50 kg. 

o Efesiensi tempat. Jika menggunakan bearing dengan tipe yang 

lebih besar, dibutuhkan pula kanal U yang lebih tinggi. Pada saat 

proses pengangkatan motor drive dilakukan, kanal U yang lebih 

tinggi ini akan terdesak oleh besi as yang ada di dalam rumah 

mesin spinning tersebut karena jarak antara tempat pegangan besi 

pada motor drive dengan besi as pada rumah mesin spinning hanya 

13 cm. 

2. Besi as 10 mm yang telah dilapisi dengan ring 10mm 

o Menyesuaikan dengan ukuran bearing yang mempunyai diameter 

10 mm. 

3. Murbaut tipe M22 

o Dapat menahan beban dengan kapasitas hingga 200 kg. 

o Kuat sebagai penahan besi as tipe 12 mm, dimana besi as tersebut 

telah menahan berat motor drive dengan berat 100 kg. 

4. Besi kanal U tipe 10 cm 

o Menyesuaikan dengan ukuran besi siku tipe 4 cm, dimana besi siku 

tipe 4 cm ini telah kuat menahan beban motor drive. 

5. Besi as tipe 12 mm 

o Mempunyai kuat tarik beban dengan kapasitas hingga 200 kg. 

Sehingga pada saat besi as mengangkat beban motor drive, bentuk 

dari besi as tersebut tetap( tidak menjadi bengkok/lurus). 
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1 
Gambar 4.28 Komponen Kereta 

Keterangan gambar: 

1. Besi pipa galvanis 1 inchi 

o Pipa galvanis 1 inchi ini diameternya sangat sesuai/pas sebagai 

pegangan tangan. 

o Dari segi estetika bentuk dan ukuran dari besi pipa galvanis ini 

disesuaikan dengan ukuran dai besi plat tipe 3 mm. 

2. Besi plat tipe 3 mm 

o Jika menggunakan besi plat dengan ukuran/tipe yang lebih besar 

maka operator akan menanggung berat beban yang lebih besar. Hal 

ini dikarenakan selain beban motor drive yang sudah berat, juga 

operator akan terbebani oleh berat dari besi plat tersebut. 

 

 

   1 

2 
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Gambar 4.29 Bagian Bawah Kereta 

 

Gambar 4.30 Komponen Untuk Bagian Bawah Kereta 

 

2 

3 

4 

1 
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Keterangan gambar: 

1. Besi siku tipe 3 cm x 3 cm 

o Supaya besi plat tipe 3 mm yang digunakan sebagai landasan dari 

kereta tersebut tidak melengkung, yang dikarenakan telah menahan 

berat motor drive. 

o Dari segi estetika bentuk dan ukuran dari besi siku tipe 3 cm x 

 3 cm ini disesuaikan dengan ukuran besi plat tipe 3 mm. 

2. Besi porok 

o Lebih kuat untuk menyangga roda berputar. 

3. Besi as tipe 10 mm 

o Disesuaikan dengan ukuran diameter bearing dalam teplon dan 

porok yaitu berdiameter 10 mm sehingga dipilih besi as tipe 10 

mm. 

o Jika dipilih besi as dengan ukuran yang lebih besar maka akan 

diperlukan teplon yang lebih besar. Hal ini akan menyebabkan 

ketinggian dari kereta akan bertambah sehingga pada saat 

pengangkatan motor drive akan terdesak oleh besi as pada mesin 

spinning. 

4. Teplon 

o Dipilih ukuran teplon seperti pada gambar 4.24, karena disesuaikan 

oleh kebutuhan dari tinggi antara lantai dengan dudukan motor 

drive pada mesin spinning.  
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Gambar/foto secara lengkap adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.31 Alat Bantu Pengangkat Motor Drive 

 

 
Gambar 4.32 Kereta 
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4.4 Gaya Tekan Segmen L5/S1 Setelah Perbaikan 

Perbaikan metode kerja dengan alat bantu untuk mengangkat motor drive 

dan perubahan sudut mengakibatkan terjadinya pengurangan gaya tekan. 

Berikut ini ditampilkan posisi operator ketika hendak melakukan 

pengangkatan denga  dilengkapi posisi gaya tekan, serta sudut 

pengangkatan yang mampu mempengaruhi besarnya gaya. 

 

 
Gambar 4.33 Penampang tubuh statis dengan metode perbaikan 

 
 

W qT 

qH 

FC 
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Besarnya perubahan gaya tekan pada segmen tubuh L5/S1 ditampilkan 

dalam perhitungan berikut: 

a. Berat badan 59 Kg, dan berat badan untuk segmen diatas L5/S1 adalah 

54% dari total berat tubuh (berasal dari penjumlahan berat head, neck 

and both arm + thorax and abdomen sesuai dengan proporsi pada tabel 

2.4) atau sebanding dengan 31,86 Kg. 

b. Sudut gaya tekan pada segmen L5/S1 terhadap garis horisontal atau 

600 

c. Sudut inklinasi kaki relatif terhadap horisontal, θT = 250 

d. Sudut inklinasi badan relatif terhadap horisontal, θH = 750 

e. Jarak antara L5/S1 ke pusat masa badan, b = 9 cm 

f. Jarak sumbu pikul ke pusat masa beban, h = 35 cm 

g. Luas diafragma perut diasumsikan 465 cm2. 

h. Jarak dari gaya perut diasumsikan FA ke L5/S1, d = 11 cm. 

i. Jarak dari otot spinal erector ke L5/S1 diasumsikan, E = 5 cm. 

Pada kondisi setelah perbaikan besar momen pada pinggul adalah: 

MH  = b.w + h.W 

 = (0.09 x 31,86x9,8m/s2) + 0 

 =  28.10 N meter. 

Sehingga diperoleh besar tekanan dalam perut: 

PA = 10-4[43-0,36(θH + θT)] (MH)1,8 mm Hg 

 = 10-4[43-0,36(750 + 250)]( 28.10)1,8 mm Hg 

 = 0.283 mm Hg. 

karena 1N/cm2 = 75 mm Hg, maka PA 

PA = (1/75) x 0.283 mm Hg 

 = 3.7 x 10-3 N/cm2 

sehingga besar gaya yang dihasilkan dari tekanan perut tersebut adalah: 

FA  = PA x Luas diafragma perut. 

 = 3.7 x 10-3 N/cm2 x 465 cm2 

 = 1.7546 
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Besarnya gaya otot tulang belakang pada daerah L5/S1: 

FM = 
E

FDhWbw A.-+
 

 = 
05.0

)1.754611.0()0()8,931,8609.0( xxx -+
 

 = 558.13988 N 

Besarnya gaya tekan pada segmen L5/S1 adalah: 

FC = (w + W) Sin α –FA+ FM 

 = ((31.86x9,8) + (0)) Sin 600 – 1.7546 + 558.13988 

 = 826.782 N.  
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BAB V 

ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

 

5.1 Proses Pengangkatan Motor Drive Sebelum Perbaikan 

Proses maintenance motor drive pada mesin spinning diawali dengan 

mengeluarkan motor drive dari bagian bawah mesin spinning. Semula kegiatan 

tersebut dilakukan hanya dengan menggunakan sebatang besi as sepanjang ±  150 

cm, yang masing-masing ujungnya dipegang oleh seorang tenaga mekanik 

kemudian mengangkat motor drive seberat 100 kg tersebut secara manual. Pada 

posisi ini tubuh harus membungkuk (gambar 5.1), sehingga segmen tulang 

belakang khususnya bagian L5/S1 mendapatkan tekanan yang lebih besar 

dibandingkan bila operator melakukan tugas tersebut dalam posisi tubuh tegak. 

Tekanan ini berasal dari tubuh bagian atas operator itu sendiri yang mempunyai 

berat kurang lebih 50% dari berat total keseluruhan tubuh dan ditambah dengan 

vulume berat beban yang dihadapi yaitu 100 kg. 

 

Gambar 5.1 Posisi mengangkat awal 
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5.1.1 Analisa Gaya Tekan Pada Segmen L5/S1 

Berdasarkan perhitungan pada bab IV, diketahui bahwa metode 

pengangkatan motor drive yang biasa dilakukan, ternyata melebihi batas angkat 

aman bagi operator. Gaya tekan pada segmen L5/S1 hasil perhitungan 

menunjukkan nilai 5335,71 N. Nilai ini sangat jauh diatas batasan gaya angkat 

normal yang diberikan oleh NIOSH pada segmen sambungan L5/S1, yaitu sebesar 

3500 Newton. Kondisi tersebut sangat rawan terhadap ketahanan segmen L5/S1 

sehingga potensi cedera pada operator sangat mungkin terjadi, terutama karena 

aktivitas serupa dilakukan secara berulang. 

 

5.1.2 Analisa Gaya Tekan Pada Segmen Tangan 

Gaya tekan yang dialami oleh sambungan lengan bawah (Re) sebesar 

501,564 N sedangkan momen (Me) yang terjadi sebesar 58,66 Nm. Besar gaya 

dan momen ini merupakan tekanan yang dialami oleh segmen lengan bawah 

ketika beban mulai diangkat dari dasar rangka mesin. Tekanan atau gaya yang 

terjadi berasal dari berat segmen lengan bawah dan ditambah dengan berat beban 

yang sedang diangkat.  

 Pada sambungan lengan atas, gaya yang dialami menjadi lebih besar. Hal 

ini disebabkan oleh penjumlahan berat beban, berat lengan bawah dan berat 

lengan atas sehingga diperoleh nilai Rs sebesar 518,91 N. Sedangkan besar 

momen (Ms) yang diperoleh adalah 34,644 Nm. Besar gaya tekan dan momen ini 

dialami oleh segmen sambungan lengan setiap kali akan melakukan 

pengangkatan, sehingga beban yang ditanggung oleh lengan akan menyebabkan 

kelelahan dini dan rasa tidak nyaman pada lengan. 

 

5.2 Perbaikan 

Perbaikan metode kerja dengan penambahan alat bantu pengangkat motor 

drive, mengakibatkan operator tidak perlu lagi membungkuk dalam melakukan 

aktivitas pengangkatan motor drive. Posisi mengangkat dengan membungkukkan 

badan menyebabkan beban berada lebih jauh dari titik tengah tubuh. Hal ini 

menyebabkan tekanan yang diterima punggung menjadi lebih besar sehingga 

mempunyai resiko menyebabkan cedera lebih besar.  
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Perbaikan yang dilakukan mengakibatkan terjadinya perubahan tekanan 

pada segmen-segmen tubuh sebagai sebuah sistem sambungan tubuh yang 

disederhanakan. Pengangkatan beban pada posisi tubuh tegak (dengan bantuan 

dongkrak hidrolik) menyebabkan benda dapat lebih dekat dengan titik tengah 

tubuh dan tekanan yang diterima oleh punggung khususnya L5/S1 akan menjadi 

lebih kecil. 

 

5.2.1 Analisa Gaya Tekan Pada Segmen L5/S1 Setelah Perbaikan 

Perbaikan metode kerja dengan penambahan alat bantu pengangkat motor 

drive mengakibatkan terjadinya pengurangan gaya tekan pada segmen L5/S1. 

Berikut ini ditampilkan posisi operator ketika hendak melakukan pengangkatan 

motor drive: 

 

Gambar 5.2 Posisi tubuh pada proses pengangkatan motor drive 

dengan bantuan dongkrak hidrolik 

Posisi setelah perbaikan menyebabkan berkurangnya gaya tekan pada 

segmen L5/S1 dari 5335,71 N menjadi 826,782 N. Menurut batas yang ditetapkan 

oleh NIOSH sebesar 3500 N. Posisis kerja ini telah masuk dalam kategori aman 

bagi pekerja. 
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5.2.2 Analisa Pada Segmen Tangan Setelah Perbaikan 

Posisi setelah perbaikan menyebabkan beban yang ditanggung pada 

segmen tangan sangat berkurang, hal ini disebabkan segmen tangan tersebut tidak 

lagi melakukan aktivitas mengangkat motor drive melainkan hanya mengungkit 

dongkrak hidrolik dengan beban yang sangat ringan. 

 

5.3 Analisa Perancangan Alat Bantu Pengangkat Motor Drive 

 Alat bantu pengangkat motor drive (ditunjukkan pada gambar 4.19) 

dirancang mampu bekerja pada pembebanan maximal 100 kg dengan komponen-

komponen antara lain: besi kanal U tipe 10 cm, besi pipa tipe 2.5 inchi, besi kanal 

U tipe 8 cm, dll. Pemilihan jenis komponen-komponen tersebut didasarkan pada 

beberapa petimbangan sebagai berikut: 

4. Besi kanal U tipe 10 cm: 

o Dapat mengangkat beban dengan kapasitas sampai 250 kg. 

o Ukuran lebar dari besi kanal U tipe 10 cm ini disesuaikan dengan 

ukuran besi siku tipe 4 cm yang telah disambung menjadi satu 

(ditunjukkan pada gambar 4.19). 

5. Besi pipa tipe 2.5 inchi 

o Dapat mengangkat beban dengan kapasitas hingga 250 kg. 

o Dari segi estetika (keindahannya) ukuran dari diameter besi pipa 

tipe 2.5 inchi ini disesuaikan dengan besi kanal U tipe 8 cm yang 

akan digunakan pada alat penyangga besi siku (gambar 4.23). Jika 

dipilih besi pipa dengan ukuran yang lebih kecil yang akan 

disambungkan di atas besi kanal U tipe 8 cm, disamping karena 

tidak kuat untuk menahan beban motor drive (100 kg) juga dari 

segi keindahannya akan tampak kurang enak dipandang. 

6. Besi kanal U tipe 8 cm 

o Sebagai bantalan (pada alat penyangga besi siku dan alat 

penyangga dongkrak hidrolik) untuk mengimbangi pada saat 

mengangkat motor drive supaya tidak roboh. 

o Dapat menahan beban 150-200 kg. 
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7. Dongkrak hidrolis untuk kapasitas maximal 6 ton 

o Dipilih dongkrak karena dongkrak dapat meringankan beban pada 

saat aktivitas pengangkatan sedang dilakukan. 

8. Besi plat setrip dengan tebal 5 mm 

o Sebagai tempat/landasan untuk hidrolik sehingga pada saat hidrolik 

mengangkat , hidrolik tersebut tidak bergerak-gerak. 

o Dari segi estetika, plat setrip dengan tebal 5 mm disesuaikan 

dengan tebal landasan hidroliknya (bagian bawah hidrolik) yang 

juga mempunyai tebal 5 mm. 

o Sebenarnya untuk landasan hidrolik ini bisa dengan besi tipe yang 

bervariasi karena besi plat setrip yang digunakan sebagai landasan 

hidrolik ini tidak berpengaruh pada kekuatan berapa yang bisa 

ditahan. Hanya saja pihak perusahaan PT. Kusumaputra Santosa 

dalam merakit alat ini memanfaatkan alat yang sudah ada. 

9. Besi pipa tipe 3 inchi 

o Dapat mengangkat beban hingga kapasitas hingga 300 kg 

o Dari segi estetikanya (pada alat penyangga dongkrak hidrolik), 

disesuaikan dengan diameter hidroliknya. 

7.  Besi siku tipe 4 cm 

o Dapat menahan beban hingga 200 kg. 

o Ukuran lebar besi siku tipe 4 cm yang telah disambung tersebut 

disesuaikan dengan lebar dari besi kanal U tipe 10 cm. 

8. Bearing tipe 6200 

o Dapat menahan beban dengan kapasitas hingga 50 kg. 

o Efesiensi tempat (pada alat untuk mengangkat motor drive). Jika 

menggunakan bearing dengan tipe yang lebih besar, dibutuhkan 

pula kanal U yang lebih tinggi. Pada saat proses pengangkatan 

motor drive dilakukan, kanal U yang lebih tinggi ini akan terdesak 

oleh besi as yang ada di dalam rumah mesin spinning tersebut 

karena jarak antara tempat pegangan besi pada motor drive dengan 

besi as pada rumah mesin spinning hanya 13 cm. 
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9. Besi as 10 mm yang telah dilapisi dengan ring 10mm 

o Menyesuaikan dengan ukuran bearing yang mempunyai diameter 

10 mm. 

10. Murbaut tipe M22 

o Dapat menahan beban dengan kapasitas hingga 200 kg. 

o Kuat sebagai penahan besi as tipe 12 mm, dimana besi as tersebut 

telah menahan berat motor drive dengan berat 100 kg. 

11. Besi as tipe 12 mm 

o Mempunyai kuat tarik beban dengan kapasitas hingga 200 kg. 

Sehingga pada saat besi as mengangkat beban motor drive, bentuk 

dari besi as tersebut tetap ( tidak menjadi bengkok/lurus). 

12. Besi pipa galvanis 1 inchi 

o Pipa galvanis 1 inchi ini diameternya sangat sesuai/pas sebagai 

pegangan tangan. 

o Dari segi estetika bentuk dan ukuran dari besi pipa galvanis ini 

disesuaikan dengan ukuran dai besi plat tipe 3 mm. 

13. Besi plat tipe 3 mm 

o Jika menggunakan besi plat dengan ukuran/tipe yang lebih besar 

maka operator akan menanggung berat beban yang lebih besar. Hal 

ini dikarenakan selain beban motor drive yang sudah berat, juga 

operator akan terbebani oleh berat dari besi plat tersebut. 

14. Besi siku tipe 3 cm x 3 cm 

o Supaya besi plat tipe 3 mm yang digunakan sebagai landasan dari 

kereta tersebut tidak melengkung, yang dikarenakan telah menahan 

berat motor drive. 

o Dari segi estetika bentuk dan ukuran dari besi siku tipe 3 cmx3 cm 

ini disesuaikan dengan ukuran besi plat tipe 3 mm. 

15. Besi porok 

o Lebih kuat untuk menyangga roda berputar. 
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16. Besi as tipe 10 mm 

o Disesuaikan dengan ukuran diameter bearing dalam teplon dan 

porok yaitu berdiameter 10 mm sehingga dipilih besi as tipe 10 

mm. 

o Jika dipilih besi as dengan ukuran yang lebih besar maka akan 

diperlukan teplon yang lebih besar. Hal ini akan menyebabkan 

ketinggian dari kereta akan bertambah sehingga pada saat 

pengangkatan motor drive akan terdesak oleh besi as pada mesin 

spinning. 

17. Teplon 

o Dipilih ukuran teplon seperti pada gambar 4.24, karena disesuaikan 

oleh kebutuhan dari tinggi antara lantai dengan dudukan motor 

drive pada mesin spinning.  

Alat bantu pengangkat motor drive dibuat dengan ketinggian 63 cm, 

mengingat ketinggian maximum motor drive dapat terangkat dan dapat 

digerakkan maju mundur untuk proses penggeseran posisi adalah dengan 

ketinggian 63 cm. Panjang rel dibuat dengan panjang 180 cm, supaya gerakan 

motor drive pada saat akan dikeluarkan dapat leluasa dan juga tidak merusak body 

mesin spinning yang lainnya, dimana jarak antar mesin spinning adalah 105 cm. 

Dengan mempertimbangkan jarak antar mesin spinning serta panjang dan lebar 

landasan motor drive ( masing-masing 36 cm dan 29 cm ), maka panjang dan 

lebar kereta dibuat 55 cm dan 38 cm. Pada kondisi tersebut, motor drive dapat 

dibongkar (proses maintenance) tetap diatas kereta dalam kondisi tetap stabil. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Hasil penelitian perancangan alat bantu motor drive di mesin spinning 

pada PT. Kusumaputra Santosa dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kegiatan pengangkatan dengan metode kerja yang biasa dilakukan 

sebelum perbaikan beresiko untuk menimbulkan cedera bagi operator, 

karena tingkat batas aman menurut NIOSH terlewati. Dari hasil 

perhitungan, kegiatan pengangkatan menghasilkan gaya tekan dan 

momen sebagai berikut: 

§ Gaya tekan pada segmen L5/S1 adalah: FC = 5335,71 N.  

§ Gaya tekan dan momen pada segmen lengan bawah ER
r

 = 501,564 N 

EM
r

 = 58,66 Nm. Gaya dan momen pada segmen lengan atas 

SR
r

=518,91 N dan SM
r

   = 34,644 Nm. 

2. Perbaikan terhadap metode kerja diwujudkan dengan perancangan alat 

bantu pengangkat motor drive yang terdiri dari alat penyangga besi 

siku, alat penyangga dongkrak hidrolik, rel, alat untuk mengangkat 

motor drive, dan kereta. 

3. Pengangkatan motor drive secara manual tidak diperlukan lagi, baik 

pada awal kegiatan pengeluaran dari bagian bawah mesin spinning dan 

pengembalian motor drive ke posisi semula. 

4. Hasil perbaikan metode kerja, sangat meringankan beban angkat yang 

biasa dihadapi operator sehingga dapat mengurangi resiko cedera 

akibat kerja (gaya tekan segmen L5/S1 setelah perbaikan sebesar 

Fc=826,782 N). 

5. Hasil perbaikan terhadap metode kerja tidak secara mutlak 

menghilangkan resiko cedera bagi operator, akan tetapi hanya 

mengurangi atau meringankan beban kerja yang biasa dihadapi oleh 

operator. 
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6.2 Saran 

Beberapa saran yang diberikan pada penelitian ini untuk memperbaiki 

metode kerja pengangkatan motor drive di mesin spinning pada PT. Kusumaputra 

Santosa adalah sebagai berikut: 

1. Hasil perancangan alat bantu ini masih dapat dikembangkan dengan 

melakukan integrasi antara alat bantu pengangkat motor drive dan 

kereta sehingga penggunaannya lebih praktis. 
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