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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Aplikasi Ergonomi di Sektor Jasa Konstruksi

Selain bekerja di sektor pertanian dan perdagangan masyarakat yang

tinggal di Bali juga bekerja di sektor konstruksi, ini perlu mendapat perhatian

yang khusus demi terciptanya kesejahteraan para pekerja. Dalam kaitan ini

peningkatan produktivitas kerja para pekerja dengan menekan sekecil mungkin

hambatan-hambatan yang dihadapinya, salah satu upaya dilakukan dengan cara

menyerasikan teknologi yang digunakan dengan kemampuan, kebolehan dan

keterbatasan para pekerja itu, sehingga terciptanya suatu sistem yang benar-benar

serasi antara pekerja dengan alat, cara dan beban kerjanya.

Menggarap masalah sektor pertukangan dilakukan melalui delapan aspek

ergonomi yang meliputi aspek energi, aplikasi tenaga otot, posisi tubuh, kondisi

lingkungan, kondisi waktu, kondisi sosial, kondisi informasi dan interaksi

manusia dengan mesin. Dalam memecahkan masalah tersebut tidak mungkin

dilakukan satu persatu, pemecahannya harus dilakukan secara komprehensif.

Pendekatan komprehensif ini tuntas bila diidentifikasi semua aspek yang terkait.

Dalam pelaksanaannya di lapangan mengikuti konsep pendekatan SHIP (systemic,

holistic, interdisciplinary, dan participatory) agar hasilnya bisa lestari (Manuaba,

1999).
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2.2 Aspek Ergonomi dalam Desain Alat Kerja

Ergonomi adalah ilmu tentang manusia dan lingkungan untuk

meningkatkan kenyamanan saat melakukan aktivitas kerja. Ergonomi ini

dipandang sebagai penerapan ilmu biologi manusia bersama dengan ilmu rekayasa

untuk mencapai pengamanan bersama antara pekerja dan manusia secara optimal

bertujuan agar bermanfaat demi efisiensi dan kesejahteraan (ILO, 1998).

Ergonomi adalah ilmu, teknologi dan seni yang berupaya menserasikan alat, cara

dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan dan batasan manusia untuk

terwujudnya kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman dan efisien

sehingga tercapai produktivitas yang setinggi-tingginya (Manuaba, 2000).

Agar alat-alat kerja genggam nyaman digunakan, aman, murah dan

produktif, maka alat kerja harus disesuaikan dengan fungsi dan genggaman tangan

pemakai. Dalam merancang suatu peralatan kerja dapat memenuhi fungsi, yang

menjadi perhatian utama adalah keinginan dari masyarakat (pemakai) yang

disebut sebagai pendekatan partisipasi (Manuaba, 1998). Pendekatan Ergonomi

dalam memodifikasi peralatan kerja atau benda produk lainnya yang akan

dioperasian oleh tangan atau jari desainnya perlu disesuaikan dengan

kontraksi/gerakan alamiah dan otot-otot jari dengan lengan yang terkait. Dalam

kaitan dengan persyaratan penggunaan ergonomi pada desain suatu produk, upaya

yang harus dilakukan adalah penyesuaian interaksi antara manusia sebagai

pemakai dengan peralatan itu sendiri. Menerapkan ergonomi dalam mendesain

produk dapat mengurangi kesalahan yang akan timbul dalam operasionalnya

seperti ketidaknyamanan, ketidaksesuaian dan ketidakamanan, sehingga segala
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kemampuan, kebolehan dan batasan seseorang hanya ditujukan kepada tugas

utamanya.

Desain peralatan kerja yang tidak sesuai dengan antropometri pekerja dan

penggunaan hand tool yang berlebihan akan berakibat kumulatif trauma pada

tangan, pergelangan dan lengan bawah. Helander (1995) menyatakan pegangan

yang memerlukan ketelitian (precision grip) antara 8 sampai 13 mm dan yang

memerlukan tenaga (power grip) berkisar antara 50-65 mm. Sedangkan Pheasant

(1991) menyatakan bahwa diameter optimal untuk alat genggam yang

memerlukan kekuatan penuh adalah berkisar antara 5,0-6,5 cm. Peralatan kerja

yang belum serasi akan cepat menimbulkan kelelahan, perasaan kurang nyaman,

disertai penurunan efesiensi kerja (Grandjean,2000; Manuaba,1994; Mamansari &

Salokhe 1994; Sutjana,1998). Manusia berdasarkan pengalamannya akan selalu

berusaha untuk mengefisienkan semua alat-alat kerja dan membuat alat-alat kerja

se-ergonomis mungkin (Nala,1992). Alat-alat genggam semestinya sesuai untuk

pekerjaan, sesuai dengan pemakai dan tangan pemakai dan tidak menimbulkan

luka.

Sesuai dengan pekerjaan, terdapat dua jenis pekerjaan genggam antara lain

pekerjaan genggam yang memerlukan tenaga dan pekerjaan genggam yang

memerlukan ketelitian. Dalam pekerjaan genggam yang memerlukan tenaga,

tangan membuat kepalan dengan jari-jari di salah satu sisi dan ibu jari di sisi lain

dan membentuk lingkaran. Ada tiga katagori dari power grip yang dibedakan oleh

arah dari sumber tenaga antara lain:

a. Tenaga searah dengan lengan (gergaji)
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b. Tenaga membentuk sudut dengan lengan (palu)

c. Tenaga putaran tangan (obeng)

Ada dua perhatian utama dalam membuat peralatan tangan: luka karena

CTD (cumulative trauma disorder) dan luka karena getaran. Cara pakai berulang

dari peralatan tangan adalah berhubungan dengan peningkatan CTD seperti

Carpal Tunnel Syndrome dan Tenosynovitis. Satu rekomendasi umum untuk

mencegah CTD adalah pergerakan tangan harus minimal. Tangan harus pada

posisi netral yang lurus dan kadang-kadang pegangannya dapat dimodifikasi

untuk penyesuaian yang baik dari pekerjaan.

Dalam rangka memperoleh suatu cara, sikap, alat dan lingkungan kerja

yang sehat/aman perlu berpijak kepada kemampuan, kebolehan dan keterbatasan

manusia. Dengan tujuan yang ideal adalah mengatur pekerjaan tersebut berada

dalam batas-batas di mana manusia bisa mentolerirnya, tanpa menimbulkan

kelainan-kelainan (Manuaba,1998). Untuk mencapai tujuan yang diinginkan perlu

adanya perhatian pada aspek-aspek: task, organisasi dan lingkungan, serta

pengaruh-pengaruhnya yang ditimbulkan terhadap tubuh. Akibat pengaruh dari

dari ketiga aspek tersebut, baik secara sendiri-sendiri atau bersamaan bukan tidak

mungkin menimbulkan beban tambahan di luar beban dari pekerjaan yang

sesungguhnya. Oleh karenanya, berkaitan dengan pekerjaan pengecatan plafon

perlu diperhatikan beban tambahan yang timbul, agar tercapainya suatu kerja yang

aman, nyaman yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas

hidup pekerja. The Joy Institute (1998) mengungkapkan tujuan akhir dari

ergonomi adalah meningkatkan produktivitas, keselamatan, kenyamanan dan
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kualitas hidup. Sedangkan Manuaba (1998), lebih terinci mengatakan manfaat

penerapan ergonomi antara lain adalah: pekerjaan lebih cepat selesai; resiko

pekerjaan lebih kecil; resiko penyakit akibat kerja kecil; kelelahan berkurang; rasa

sakit berkurang atau tidak ada.

Gambar 2.1 Tangkai pegangan roller cat yang sering dipakai terbuat dari

kayu reng penampang 2x3 cm

2.3 Sikap Kerja dan Kaitannya dengan Stasiun Kerja

2.3.1 Sikap kerja

Sikap kerja adalah suatu sikap tubuh (posture) manusia pada waktu bekerja

atau saat berinteraksi dengan alat atau peralatan kerja. Sikap tubuh adalah

orientasi relative tubuh di dalam suatu ruang. Untuk mempertahankan suatu

orientasi tertentu dalam selang waktu tertentu, kita menggunakan otot-otot tubuh

melawan gaya gravitasi bumi (Pheasant, 1991). Disebutkan juga, pada dasarnya

sikap tubuh manusia dalam keadaan istirahat terdiri dari sikap berdiri, duduk,

jongkok dan berbaring. Dalam bekerja sikap tubuh dapat merupakan salah satu

kombinasi dari sikap-sikap tersebut diatas. Sikap-sikap tubuh yang diaplikasikan

34
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pada pekerjaan disebut sikap kerja. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu

diketahui kriteria sikap kerja yang ideal dalam melakukan suatu kegiatan atau

pekerjaan antara lain adalah sebagai berikut (Pheasant,1991; Palilingan dkk,

2012b):

1. Otot yang bekerja secara statis sangat sedikit.

2. Dalam melakukan tugas dengan memakai tangan dilakukan secara

mudah dan alamiah.

3. Sikap kerja yang berubah-ubah atau dinamis lebih baik daripada sikap

kerja statis rileks.

4. Sikap kerja statis rileks lebih baik daripada sikap kerja statis tegang.

Menurut Bridger (1995), sikap kerja dipengaruhi oleh empat faktor

penting, yaitu:

1. Karakteristik fisik, seperti umur, jenis kelamin, antropometri, berat

badan, kesegaran jasmani, kemampuan gerakan sendi, sistem

muskuloskeletal, tajam penglihatan, masalah kegemukan, riwayat

cedera atau pernah operasi.

2. Jenis keperluan tugas, seperti memerlukan ketelitian mata, kekuatan

tangan, giliran tugas, waktu istirahat, perlengkapan kerja.

3. Desain stasiun kerja, seperti ukuran tempat duduk, ketinggian landasan

kerja, kondisi permukaan atau bidang kerja, dan faktor lingkungan

kerja.
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4. Lingkungan kerja (environment), seperti intensitas penerangan, suhu

lingkungan, kelembaban udara, kecepatan udara, kebisingan, debu, dan

vibrasi.

Dari keempat faktor di atas muncul bermacam-macam sikap kerja, seperti

sikap kerja berdiri, sikap kerja duduk, sikap kerja berdiri duduk, sikap kerja

berbaring dan sebagainya.

Sikap kerja hendaknya diupayakan dalam posisi alamiah sehingga tidak

menimbulkan sikap paksa yang melampaui kemampuan fisiologis tubuh

(Cumming, 2003). Sikap kerja paksa bisa terjadi pada saat memegang,

mengangkat dan mengangkut dan berdiri terlalu lama atau karena ketidaksesuaian

antara alat kerja dengan ukuran tubuh pekerja (Dempsey, 2003; Hutagalung,

2008).

Dul & Weerdmeester (1993) mengemukakan bahwa sikap kerja berdiri

biasanya dipilih bila pekerjaan itu banyak menggunakan tenaga dan sering

berpindah tempat (bergerak). Menurut Bridger (1995) sikap kerja berdiri

mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan sikap kerja duduk antara lain:

a. Jangkauan lebih jauh

b. Sedikit memerlukan ruang untuk gerakan paha dan kaki

c. Kaki sangat efektif menahan getaran

d. Berdiri bisa dipertahankan dengan aktivitas otot yang kecil dan tidak

memerlukan perhatian

e. Kekuatan otot rangka menjadi dua kali lipat pada sikap berdiri

dibandingkan sikap duduk dan duduk berdiri.
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Menurut Sutajaya (2006) bahwa dalam bekerja manusia memposisikan

dirinya mengikuti rancangan sistem yang ada, hal ini sering menimbulkan keluhan

atau rasa sakit pada tulang belakang, leher, bahu, lengan pergelangan tangan,

tangan, paha, betis dan kaki. Hubungan sikap kerja dengan tinggi landasan kerja

seseorang yang melakukan pekerjaan manual, maka sikap kerjanya sangat

ditentukan oleh tinggi bidang kerja. Bidang kerja terlalu tinggi, bahu dan anggota

tubuh bagian atas sering terangkat sehingga mempercepat timbulnya rasa lelah,

terjadi ketegangan otot di daerah bahu. Jika terlalu rendah badan membungkuk,

muncul posturak stress pada tulang belakang dan otot-ototnya. Sander &

McCormick (1987) memberikan pedoman untuk mengatur ketinggian landasan

kerja pada posisi duduk sebagai berikut:

1. Landasan kerja harus memungkinkan lengan menggantung pada posisi

relek dari bahu, dengan lengan bawah mendekati posisi horizontal atau

sedikit menurun.

2. Ketinggian landasan kerja tidak memerlukan fleksi tulang belakang

yang berlebihan.

Posisi tubuh yang beraktivitas berlebihan, merupakan acuan untuk

mendesain alat kerja, cara kerja, dan tinggi bidang kerja yang sesuai dengan posisi

bidang kerja dalam beraktivitas. Tinggi bidang kerja yang ergonomis sebaiknya

sebagai berikut: Grandjean (1993) dan Pheasant (1986) menyatakan untuk

pekerjaan yang memerlukan ketelitian dan sifatnya halus 5-10 cm di atas siku,

untuk pekerjaan yang menggunakan tenaga tangan ringan sampai sedang

10-15 cm di bawah siku, terkait dengan pengoperasian alat kerja, sikap tubuh
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selama beraktivitas, keleluasaan gerak terkait dengan aktivitas di ruang kerja,

keamanan, kenyamanan, dan keselamatan.

Gambar 2.2 Sikap alamiah mengambil
cat di bak cat

Gambar 2.3 Sikap kerja alamiah
pengecat plafon

2.3.2 Stasiun kerja

Secara ideal stasiun kerja haruslah disesuaikan dengan peranan dan fungsi

pokok dari komponen-komponen sistem kerja yang terlibat yaitu manusia,

mesin/peralatan, dan lingkungan fisik kerja. Untuk menghindari sikap dan posisi

kerja yang kurang favourable ini, pertimbangan-pertimbangan ergonomi antara

lain menyarankan hal-hal seperti (Nurmianto, 1996):

a. Mengurangi keharusan operator untuk bekerja dengan sikap dan posisi

membungkuk dengan frekuensi kegiatan yang sering atau jangka

waktu lama.

b. Operator tidak seharusnya menggunakan jarak jangkauan maksimum

yang bisa dilakukan.
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c. Operator tidak seharusnya duduk atau berdiri pada saat bekerja untuk

waktu yang lama dengan kepala, leher, dada atau kaki berada dalam

sikap atau posisi miring.

d. Penetapan sikap dan posisi kerja sesuai dengan pertimbangan-

pertimbangan tersebut di atas pada dasarnya bertujuan memberikan

kenyamanan pada pekerja dengan memperhatikan sikap dan posisi

kerja yang mereka senangi.

Dalam mendesain dan mengorganisasikan pekerjaan akan lebih bijak bila

dari kebiasaan sikap kerja yang tidak alamiah dijadikan dasar dalam mengubah

menjadi kebiasaan baru dan perilaku alamiah (Sutajaya, 1998).

Kondisi kerja pada pekerja pengecatan plafon belum sesuai seperti yang

disarankan di atas sehingga perlu dilakukan perubahan berbagai bidang. Apabila

kondisi kerja seperti itu dipertahankan diprediksi dapat terjadi keluhan

muskuloskeletal, mengurangi kenyamanan dan produktivitas. Di samping itu alat

kerja yang tidak dirancang sesuai kaidah ergonomi juga dapat meningkatkan

beban kerja karena aktivitas kerja tidak efektif dan efisien. Untuk mengantisipasi

hal-hal yang tidak diinginkan dalam pemakaian alat kerja, hendaknya prinsip-

prinsip ergonomi harus sudah dimasukkan semenjak mendesain suatu alat atau

sistem kerja atau pada tahap perancangan (Manuaba, 1999). Dalam konsep

ergonomi, maka prioritas utama adalah menyesuaikan desain dan sistem kerja

mesin dengan kemampuan, kebolehan dan keterbatasan manusia (fitting the job to

the man) (Grandjean, 2000).
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Pada desain stasiun kerja berdiri, apabila tenaga kerja harus bekerja untuk

periode yang lama, maka faktor kelelahan dan keluhan subjektif maka pekerja

harus didesain agar tidak terlalu banyak menjangkau, membungkuk, atau

melakukan gerakan yang tidak perlu.

2.3.3 Alat kerja pada pengecatan plafon

Pemilihan peralatan kerja yang digunakan oleh masyarakat umumnya lebih

sering didasari pada pertimbangan ekonomi dibandingkan dengan pertimbangan

kemudahan serta kenyamanan memakainya. Akibatnya peralatan kerja belum

sesuai dengan pemakainya, kurang nyaman dan kurang efisien (Grandjean,1993;

Mamansari & Salokhe,1994; Pheasant dan O’Neill,1995; Sutjana,1998). Para

tenaga kerja sebaiknya mengetahui dan mengerti peralatan kerja yang sesuai

dengan persyaratan ergonomis agar nyaman dipakai dan efisien. Jika peralatan

kerja tersebut belum sesuai dengan pemakainya perlu dilakukan perbaikan dan

modifikasi. Namun demikian, setiap usaha perbaikan peralatan kerja hendaknya

bersifat sederhana serta murah biayanya, bisa dan mudah dilakukan dan dapat

memberikan keuntungan secara ekonomi (Manuaba,1992). Pada dasarnya, setiap

pekerjaan membutuhkan peralatan kerja yang tentunya telah teruji keserasiannya

terhadap kemampuan, kebolehan dan batasan pemakainya (Manuaba,1992;

Grandjean,1993; Rainbird and O’Neill,1995). Untuk itu perlu ada kesesuaian

antropometri pekerja dengan alat yang digunakannya (Sutalaksana,1999) dalam

hal ini kesesuaian antara kondisi subjek dengan alat yang digunakan yaitu tangkai

pegangan roller cat. Idealnya alat kerja haruslah dirancang sesuai dengan

antropometri pekerja. Alat dan cara kerja sangat berperan untuk memperbaiki
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sikap kerja yang tidak fisiologis. Pheasant (1987) menyebutkan bahwa permukaan

bidang kerja yang terlalu tinggi menyebabkan postur yang tidak nyaman pada

pemakai atau melemahkan tubuh bagian atas yaitu: otot-otot bahu dan permukaan

bidang kerja yang terlalu rendah menyebabkan pemakai membungkuk.

Dul dan Weerdmeester (1993) menyatakan tinggi bidang kerja duduk

tergantung tipe pekerjaan adalah sebagai berikut:

1. Lebih sering menggunakan mata dan jarang menggunakan

tangan/lengan: 10-30 cm di bawah tinggi mata.

2. Sering menggunakan mata dan tangan/lengan: 0-15 cm di atas tinggi

siku

3. Jarang menggunakan mata tetapi sering menggunakan tangan/lengan:

0-30 cm di bawah tinggi siku.

Alat kerja seperti ini berlaku umum dalam merancang berbagai macam

pekerjaan. Alat kerja yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan posisi kerja,

terkait dengan perancangan alat kerja dan meja kerja sehingga kenyamanan dan

keamanan kerja dapat ditingkatkan. Bekerja yang berada beberapa cm di bawah

siku lebih dianjurkan (Suyanto,1985).

Alat kerja yang digunakan dalam pengecatan plafon adalah tangkai

pegangan roller cat. Bahan dari tangkai pegangan roller biasanya dari kayu, besi

dan aluminium dengan ukuran yang belum memenuhi standar. Selain alat kerja

tersebut terdapat juga bahan untuk mengecat berupa cat. Cat yang dipakai pada

umumnya berbahan emulsi dengan pencairnya berupa air. Cat ini menimbulkan

bau yang agak menyengat dan tidak mengenakkan. Pada saat melakukan
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pengecatan para pekerja tidak menggunakan masker sebagai pelindung dan tidak

menggunakan alat pelindung diri untuk melindungi kulit pada saat pengecatan.

(a) (b) (d) (d)

Gambar 2.4 Alat-alat pengecatan plafon
(a). Tangkai pegangan roller cat (b). Roller cat (c). Bak cat (d). Masker

2.3.4 Organisasi kerja

Organisasi kerja pada umumnya menyangkut masalah waktu kerja, waktu

istirahat, sistem kerja dan insentif yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja.

Pendekatan ergonomi mendesain organisasi kerja sedemikian rupa sehingga

kemampuan manusia dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap

memperhatikan keamanan, kesehatan, dan kenyamanan kerja. Dalam beberapa

kasus, perpanjangan waktu kerja justru menurunkan hasil kerja dan mempunyai

kecenderungan untuk timbul kelelahan, gangguan penyakit dan kecelakaan. Di

dalam pengaturan waktu kerja harus diupayakan terciptanya keseimbangan antara

tuntutan tugas, lingkungan kerja dan kemampuan pekerja (Manuaba,1999).

Waktu kerja maksimal di mana seseorang dapat bekerja dengan baik

adalah 8 jam perhari termasuk istirahat. Dari beberapa hasil penelitian idealnya

diperlukan 1 (satu) jam istirahat panjang dan 2 (dua) kali waktu istirahat pendek

dengan sedikit kudapan selama 8 jam kerja untuk mempertahankan kinerja

(Manuaba,1999). Dari sudut pandang ergonomi pengaturan waktu kerja dan
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istirahat yang tepat harus dipertimbangkan sehingga pekerja dapat bekerja sesuai

dengan kemampuan, kebolehan, dan keterbatasan yang dimilikinya. Pada akhirnya

diharapkan pekerja selalu dapat bekerja dengan nyaman, aman, sehat dan

produktif. Waktu kerja menyangkut aspek-aspek: 1. Lamanya waktu kerja,

2. Istirahat, 3. Aspek periode waktu.

2.3.4.1 Istirahat

Menurut Suma’mur (1995), terdapat empat jenis istirahat yaitu: istirahat

secara spontan, istirahat curian, istirahat karena ada pertalian dengan proses kerja,

dan istirahat karena ditetapkan. Istirahat spontan adalah istirahat pendek yang

segera setelah pembebanan. Istirahat curian terjadi karena beban kerja tidak

seimbang dengan kemampuan kerja. Istirahat karena proses kerja tergantung dari

peralatan atau prosedur-prosedur kerja. Dan istirahat yang ditetapkan adalah

istirahat yang diatur misalnya istirahat paling sedikit 45 menit sampai dengan 60

menit setelah empat jam kerja berturut-turut (Grandjean,2000).

Pada proses pengecatan plafon dengan posisi berdiri, tangan memegang

tangkai pegangan roller cat dengan menarik dan mendorong yang dilakukan

berulang-ulang dapat menimbulkan kelelahan, sehingga terjadi waktu istirahat

secara curian pada pekerja atau gerakan-gerakan selingan pada kepala, tangan

dan kaki.

2.3.4.2 Waktu kerja

Masalah kelelahan pada pekerjaan merupakan masalah yang harus dicari

jalan keluarnya oleh manajemen. Di samping memberikan waktu istirahat yang

cukup untuk proses pemulihan kondisi fisik yang lelah, juga di lakukan

pengetahuan waktu kerja yang diselingi beberapa kali waktu istirahat. Perubahan
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lamanya periode waktu kerja bisa memberikan dampak perubahan terhadap

efisiensi kerja. (Grandjean,2000; Wignyosoebroto,1995) mengatakan bahwa

memperpendek jam kerja 8 jam/hari bisa meningkatkan keluaran antara 3%

sampai 10%.

Pheasant (1991) menyatakan bahwa waktu kerja 8 jam, diberikan istirahat

selama 10 menit untuk setiap 50 menit jam kerja sehingga dapat meningkatkan

produktivitas. Waktu kerja optimal manusia adalah 8 jam sehari. Bagi pekerja

berat memperpanjang waktu kerja harian misalnya kerja lembur, bila dilakukan

terlalu berlebihan dapat mengakibatkan kerugian yang biasanya di mulai dengan

meningkatkan absensi karena sakit akibat rasa lelah yang berlebihan (Manuaba,

1992b; Wignyosoebroto,2003).

2.4 Pertimbangan Antropometri Dalam Desain

Antropometri adalah cabang dari ilmu ergonomi yang berkaitan dengan

pengukuran dimensi dan karakteristik tertentu dari tubuh manusia seperti volume,

titik berat, dimensi dan massa (Cormick dan Sanders,1993). Antropometri

merupakan sistem pengukuran sifat fisik tubuh manusia, terutama mengenai

dimensi ukuran dan bentuk tubuh manusia (Bhattacharjee dan McGlothin,1996).

Pada dasarnya antropometri menyangkut ukuran fisik atau fungsi dari tubuh

manusia termasuk ukuran linier, berat, volume dan ruang gerak. Data

antropometri sangat bermanfaat dalam perencanaan peralatan kerja atau fasilitas-

fasilitas kerja.

Dengan memiliki data antropometri yang tepat maka seorang perancang

fasilitas stasiun kerja akan mampu menyesuaikan bentuk dan geometris ukuran
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dari desain fasilitas stasiun kerjanya dengan bentuk maupun ukuran segmen-

segmen bagian tubuh yang nantinya akan mengoperasikan fasilitas stasiun kerja.

Data antropometri dapat diaplikasikan dalam beberapa hal, antara lain

(Wignjosoebroto,2003): a). Perancangan area kerja, b). Perancangan peralatan

kerja seperti mesin, perkakas dan sebagainya, c). Perancangan produk-produk

konsumtif seperti pakaian, kursi/meja computer, dan lain-lain. d). Perancangan

lingkungan kerja fisik. Data antropometri dapat dimanfaatkan untuk menetapkan

dimensi ukuran produk yang akan dirancang dan disesuaikan dengan dimensi

tubuh manusia yang akan menggunakannya. Dalam kaitan ini maka desain

fasilitas stasiun kerja harus mampu mengakomodasikan dimensi tubuh dari

populasi terbesar yang akan menggunakan fasilitas stasiun kerja hasil desainnya

tersebut. Data antropometri yang menyajikan data ukuran dari berbagai macam

anggota tubuh manusia dalam percentile tertentu akan sangat besar manfaatnya

pada saat suatu desain fasilitas stasiun kerja akan dibuat. Cara mengukur

antropometri tangan, seperti disajikan pada Gambar 2.5 di bawah ini.

Gambar 2.5. Cara mengukur antropometri tangan yang sering dimanfaatkan dalam
mendesain alat-alat kerja (Sutajaya,2006)

Keterangan gambar :
1. Panjang tangan
2. Panjang telapak tangan
3. Lebar tangan sampai ibu jari
4. Lebar tangan  sampai

mertakarpal
5. Lingkar tangan sampai

telunjuk
6. Lingkar tangan sampai ibu jari
7. Jarak antara pergelangan ke

ujung ibu jari
8. Ketebalan tangan pada

mertakarpal
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Setiap desain produk, baik yang sederhana maupun yang komplek harus

berpedoman dengan antropometri pemakainya. Dalam menentukan stasiun kerja,

khususnya tangkai pegangan roller cat, maka antropometri tenaga kerja akan

dapat dibuat suatu desain alat-alat kerja yang sesuai bagi tenaga kerja yang akan

menggunakannya, dengan harapan dapat menciptakan keamanan, kesehatan,

keselamatan dan estetika kerja.

Gambar 2.6. Posisi tangan kanan dan kiri memegang tangkai pegangan roller cat

Secara statistik sudah diperlihatkan bahwa data hasil pengukuran tubuh

manusia pada berbagai populasi akan terdistribusi dalam grafik sedemikian rupa

sehingga data-data yang bernilai kurang lebih sama akan terkumpul di bagian

tengah grafik. Sedangkan data-data dengan nilai penyimpangan yang ekstrim akan

terletak pada ujung-ujung grafik. Seperti pada grafik dibawah ini:

(Wignjosoebroto, 2003):
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Gambar  2.7. Kurva Distribusi Normal dengan Data Antropometri 95-th percentile

Kurva terdistribusi normal seperti gambar diatas menggambarkan batas

kemaknaan pada tingkat kepercayaan 95% dengan nilai α = 1,645. Penetapan data

antropometri memerlukan nilai rerata dan simpangan baku dari data pengamatan

yang berdistribusi normal dan suatu nilai yang menyatakan persentase tertentu

dari sekelompok data < nilai tersebut. Nilai itulah yang disebut percentile seperti

pada table dibawah ini (Wignjosebroto,2003):

Persentil menunjukkan jumlah bagian per seratus orang dari suatu populasi

yang memiliki ukuran tubuh tertentu. Tujuan penelitian, dimana sebuah populasi

dibagi-bagi berdasarkan kategori-kategori dengan jumlah keseluruhan 100% dan

diurutkan mulai dari populasi terkecil hingga terbesar berkaitan dengan beberapa

pengukuran tubuh tertentu. Sebagai contoh bila dikatakan persentil ke-95 dari

suatu pengukuran tinggi badan berarti bahwa hanya 5% data merupakan data

tinggi badan yang bernilai lebih besar dari suatu populasi dan 95% populasi

merupakan data tinggi badan yang bernilai sama atau lebih rendah pada populasi

tersebut.

Menurut Panero dan Zelnik (2003), persentil ke-50 memberi gambaran

yang mendekati nilai rata-rata dari suatu kelompok tertentu. Suatu kesalahan yang
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serius pada penerapan suatu data adalah dengan mengasumsikan bahwa setiap

ukuran pada persentil ke-50 mewakili pengukuran manusia rata-rata pada

umumnya, sehingga sering digunakan sebagai pedoman perancangan.

Kesalahpahaman yang terjadi dengan asumsi tersebut mengaburkan pengertian

atas makna 50% dari kelompok. Sebenarnya tidak ada yang dapat disebut

“manusia rata-rata”.

Ada dua hal penting yang harus selalu diingat bila menggunakan persentil.

Pertama, suatu persentil antropometri dari tiap individu hanya berlaku untuk satu

data dimensi tubuh saja. Kedua, tidak dapat dikatakan seseorang memiliki

persentil yang sama, ke-95, ke-90, atau ke-5, untuk keseluruhan dimensi. Tidak

ada orang dengan keseluruhan dimensi tubuhnya mempunyai nilai persentill yang

sama, karena seseorang dengan persentil ke-50 untuk data tinggi badannya,

memiliki persentil 40 untuk data tinggi lututnya, atau persentil ke-60 untuk data

panjang lengannya.

Penggunaan data antropometri dalam penentuan ukuran produk harus

mempertimbangkan prinsip-prinsip di bawah ini agar produk yang dirancang bisa

sesuai dengan ukuran tubuh pengguna (Wignjosoebroto,2003) yaitu:

1) Prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran ekstrim.

Rancangan produk dibuat agar bisa memenuhi 2 sasaran produk, yaitu:

a. Sesuai dengan ukuran tubuh manusia yang mengikuti klasifikasi

ekstrim.
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b. Tetap bisa digunakan untuk memenuhi ukuran tubuh yang lain

(mayoritas dari populasi yang ada). Agar dapat memenuhi sasaran

pokok tersebut maka ukuran diaplikasikan, yaitu:

a) Dimensi minimum yang harus ditetapkan dari suatu rancangan

produk umumnya didasarkan pada nilai percentile terbesar

misalnya 90-th, 95-th, atau 99-th percentile.

b) Dimensi maksimum yang harus ditetapkan diambil berdasarkan

percentile terkecil misalnya 1-th, 5-th atau 10-th percentile.

2) Prinsip perancangan produk yang bisa dioperasikan diantara rentang

ukuran tertentu (adjustable). Produk dirancang dengan ukuran yang dapat

diubah-ubah sehingga cukup fleksibel untuk dioperasikan oleh setiap

orang. Mendapatkan rancangan yang fleksibel maka data antropometri

yang umum diaplikasikan adalah dalam rentang nilai 5-th sampai dengan

95-th.

3) Prinsip perancangan produk dengan ukuran rata-rata, produk dirancang

berdasarkan pada ukuran rata-rata tubuh manusia atau dalam rentang 50-th

percentile. Dengan demikian jelaslah bahwa melakukan desain atau

redesain dalam proses perancangan produk dan stasiun kerja haruslah

berpedoman pada aplikasi data antropometri pemakainya.
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2.5 Beban Kerja

Dalam menghadapi dan mengerjakan suatu pekerjaan, pekerja akan

dihadapkan dengan keadaan beban kerja yang berlebihan, beban kerja yang

kurang dan beban kerja yang optimal. Menurut Adiputra (2002) bahwa beban

kerja (work load) dapat dibedakan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

1. External Load (stressor) yaitu beban kerja yang berasal dari pekerjaan

yang sedang dilakukan, mempunyai ciri khusus berlaku untuk semua

orang. Beban kerja eksternal meliputi task, organisasi dan lingkungan.

Task meliputi aktivitas otot statis dan dinamik, frekuensi dan

kecepatan, penggunaan alat bantu, kuantitas dan kualitas produksi.

Organisasi berhubungan dengan team work, shifwork dan jadwal

istirahat kerja. Lingkungan berhubungan dengan hambatan fisik,

klimaks, penerangan, noise, aspek antropometri, jangkauan, tinggi

bidang kerja.

2. Internal Load adalah beban kerja yang berasal dari dalam tubuh

pekerja yang berkaitan erat dengan adanya harapan, keinginan,

kepuasan, tabu dan lain-lain.

Dalam penilaiannya ada dua kriteria sebagai berikut (Rodahl,1989). :

1. Kriteria objektif, yaitu dapat diukur dan dilakukan oleh pihak lain,

meliputi: reaksi fisiologis, misalnya denyut nadi, reaksi psikologis dan

perubahan tindak tanduk.

2. Kriteria subjektif, yaitu penilaiannya dilakukan oleh orang yang

bersangkutan sebagai pengalaman pribadinya, misalnya beban kerja
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yang dirasakan sebagai kelelahan yang mengganggu, rasa sakit atau

pengalaman lain yang dirasakan.

Penilaian beban kerja secara objektif yang paling mudah dan murah,

secara kuantitatif dapat dipercaya ketepatannya adalah pengukuran frekuensi

denyut nadi. Secara subjektif dapat dilakukan dengan menggunakan kuesioner,

yang mana dengan kuesioner tersebut akan terlihat tanda-tanda yang menyatakan

adanya suatu kelelahan yang dialami orang akibat beban kerja yang

membebaninya, oleh karena interaksi pekerja dengan jenis pekerjaan, tempat

kerja, organisasi/cara kerja, peralatan kerja dan lingkungannya (Bridger,1995).

Penilaian beban kerja pekerja pengecatan plafon dapat dilihat dari derajat

beban kerja dengan menghitung denyut nadi kerja, yaitu rerata denyut nadi selama

bekerja. Untuk mengetahui beban kerja fisik dapat dilakukan dengan mengukur

denyut nadi saat pekerjaan berlangsung (working pulse). Nadi kerja (work pulse)

dihitung berdasarkan selisih denyut nadi saat kerja dengan nadi istirahat (resting

pulse). Menurut Grandjean (2000), bahwa peningkatan denyut nadi istirahat ke

denyut nadi saat kerja yang diijinkan adalah 35 denyut/menit bagi laki-laki

(denyut nadi istirahat dihitung pada saat duduk) dan 30 denyut/menit bagi wanita

(denyut nadi istirahat dihitung pada saat duduk), agar kerja bisa berlangsung 8 jam

berkesinambungan.

Menurut Adiputra (2002), denyut nadi per menit menggambarkan aktivitas

jantung dalam memompa darah keluar masuk organ jantung. Hal itu sangat

berhubungan dengan metabolisme tubuh. Semakin besar denyut jantung per

menitnya itu berarti semakin tinggi aktivitas tubuh sehingga tingkat metabolisme
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tubuh pun semakin tinggi. Tubuh yang sedang bekerja, dapat saja direfleksikan

oleh denyut nadi per menit, atau besar asupan oksigen, suhu tubuh, dan

pengeluaran kalorinya. Diantara semuanya itu maka pengukuran denyut nadi yang

paling praktis di lapangan, dapat dilakukan dengan peralatan sederhana sampai

yang paling canggih. Hasil pengukurannya dan kegunaannya sangat tinggi, dan

telah diterima oleh para ahli.

Adiputra (2002), ada beberapa cara pengukuran denyut nadi antara lain:

a) sistem palpasi yaitu meraba pergelangan tangan kiri pada lokasi arteri radialis

atau bagian luar pergelangan tangan. Dengan ujung jari diukur denyutan jantung

selama 30 detik atau dalam 15 detik saja atau dengan cara lain yaitu menghitung

dengan sistem sepuluh denyut dan dicatat secara manual memakai jam henti (stop

watch) (Kilbon,1992); b) sistem dengan pulse meter yaitu alat seperti sebuah

arloji, dipasang pada ujung jari tangan atau di daun telinga atau pergelangan

tangan; c) system listrik, alatnya berupa elektrokardiograf (EKG) yang memakai

kabel dan tidak memakai kabel. Denyut jantung permenit dapat direkam oleh alat

tersebut; d) sistem dengan peralatan komputerisasi.

Untuk mengukur kategori beban kerja subjek menurut Grandjean (2000)

dengan menghitung denyut nadi per menit dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Kategori Beban Kerja Berdasarkan Penghitungan Denyut Nadi Kerja

No Katagori Beban Kerja Rentangan (denyut/menit)
1 Sangat rendah 60-70
2 Rendah 75-100
3 Sedang 100-125
4 Tinggi 125-125
5 Sangat Tinggi 150-175
6 Ekstrim > 175

Sumber: Grandjean (2000), halaman 54. Fitting The Task To The Man
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Berdasarkan frekuensi denyut nadi tersebut dapat diketahui kemampuan

kerja seseorang dalam kaitannya dengan tuntutan tugas pekerjaan yang dilakukan,

serta tingkat keselarasan yang mempengaruhi nilai produktivitas dan keluhan

subjektif yang dirasakan pekerja.

Menurut Manuaba (1992), faktor-faktor yang harus menjadi perhatian

adalah sebagai berikut:

1. Status nutrisi yaitu jumlah kalori yang diperlukan, kualitas gizi, saat

pemberian yang tepat, frekuensi yang tepat, selera, kemauan,

kemampuan ekonomis yang bersangkutan.

2. Pemanfaatan tenaga otot yaitu dengan masih dipakainya tenaga

manusia sebagai alat angkut, maka cara angkat-angkut barang dan

besarnya kemasan yang boleh dibawa harus benar-benar serasi dengan

kemampuan, kebolehan dan batasan manusia (Manuaba,1998).

3. Posisi tubuh yang salah atau tidak alamiah, apalagi didalam sikap

paksa jelas akan mengurangi produktivitas seseorang.

4. Kondisi lingkungan yang nyaman sangat dibutuhkan oleh pekerja

untuk bisa bekerja secara optimal dan produktif.

5. Jam kerja manusia adalah 8 jam/hari yang masih bisa ditoleransi ialah

1 jam lembur setelah 8 jam kerja/hari, dengan catatan bahwa selama 8

jam kerja tersebut terdapat 2 kali istirahat dan 1 kali makan siang.

6. Kondisi sosial seperti rasa harga diri, motivasi dan kepuasan kerja

merupakan keharusan untuk adanya partisipasi karyawan didalam
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upaya pencapaian produktivitas yang setinggi-tingginya. Cara kerja

dan sistem manajemen sangat perlu diperhatikan.

7. Komunikasi dan informasi yang berjalan dua arah jelas merupakan

satu keharusan dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja

melalui adanya rasa ikut memiliki untuk kemudian menjadi ikut

bertanggung jawab.

8. Dalam interaksi manusia-mesin, rangsangan melalui display dan reaksi

melalui kontrol harus benar-benar diatur sedemikian rupa sehingga

mudah dikerjakan tanpa adanya beban mental atau fisik yang

berlebihan (Manuaba, 1992).

2.6 Kenyamanan Kerja

Kenyamanan kerja ditentukan oleh penerangan, kebisingan, debu, suhu

dan kelembaban maupun arah angin. Sinergi dari seluruh komponen akan

menghasilkan lingkungan dan udara yang nyaman. Lingkungan dengan kualitas

udara yang kurang baik dapat menurunkan produktivitas (Wyon, 2004). Faktor

mikroklimat sangat mempengaruhi kenyamanan (Grandjean, 2000; Manuaba,

1986). Untuk mengontrol agar kondisi mikroklimat tetap bertahan, perlu

diperhatikan hal-hal berikut: letak dan luas jendela, sistem dan ventilasi, material

dan warna yang dipakai. Jendela berpengaruh pada aliran udara dan penerangan,

ventilasi terhadap sirkulasi udara, material terhadap penerangan dan kelembaban,

dan warna terhadap penerangan (Mangunwijaya, 2000).
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Dalam beberapa penelitian kenyamanan terhadap tempat tinggal dan ruang

kerja harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kenyamanan di

dalam ruangan tertutup antara lain: (1) temperatur udara; (2) kelembaban udara;

(3) temperatur radiasi rata-rata dari dinding dan atap; (4) kecepatan gerakan udara;

(5) tingkat pencahayaan dan distribusi cahaya pada dinding pandang.

2.7 Produktivitas Kerja

Produktivitas adalah suatu perbandingan antara luaran (output) dan

masukan (input) diukur dalam satuan waktu. Jumlah rerata produksi yang

dihasilkan oleh setiap pekerja per hari, sedangkan keseluruhan sumber daya yang

digunakan diukur berdasarkan pada peningkatan denyut nadi kerja atau beban

kerja per hari (Sutjana, 1998). Produktivitas tenaga kerja ditentukan oleh banyak

faktor penting meliputi kualitas fisik, lingkungan kerja dan teknologi (Gani, 1992;

Sutjana, 1998). Kualitas fisik tenaga kerja meliputi kesehatan, gizi, dan kesegaran

jasmani. Kualitas non fisik menyangkut ketahanan mental, motivasi kerja, moral

dan kemampuan intelegensia. Teknologi menyangkut metode dan peralatan kerja

yang digunakan. Peningkatan produktivitas kerja, perbaikan dibidang teknologi

lebih mudah dikerjakan. Perbaikan alat kerja hendaknya harus terus berlanjut

sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia (Manuaba, 1992;

Sutjana, 1998).

Rumus yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja

dipergunakan rumus sebagai berikut:

Luaran (output)
Produktivitas = ––––––––––––––––––––––––––––

Masukan (input) x waktu (time)
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Keterangan :

1. Luaran adalah jumlah rerata plafon yang dicat (m2)

2. Masukan adalah rerata nadi kerja (denyut nadi per menit) yang didapat dari

selisih rerata nadi waktu kerja dikurangi rerata nadi istirahat.

3. Waktu adalah lama kerja pekerja mengecat plafon.

Jelas bahwa produktivitas dikatakan meningkat apabila:

a. Volume/kuantitas keluaran bertambah besar, tanpa menambah jumlah

masukan.

b. Volume/kuantitas keluaran tidak bertambah besar, akan tetapi masukannya

berkurang.

c. Volume/kuantitas keluaran bertambah besar, sedangkan masukannya juga

berkurang.

d. Jumlah masukan bertambah asalkan volume/kuantitas keluaran bertambah

berlipat ganda (Suyanto, 1985).

e. Faktor lain yang mempengaruhi produktivitas adalah: 1) tingkat pendidikan;

2) keterampilan; 3) sikap kerja; 4) lingkungan kerja (Tarwaka, 1991)

Produktivitas tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan hasil kerja

yang sebanyak-banyaknya, melainkan kualitas kerja juga penting diperhatikan.

Produktivitas individu dapat dinilai dari apa yang dilakukan oleh individu tersebut

dalam kerjanya, atau produktivitas individu adalah bagaimana seseorang

melaksanakan pekerjaannya atau kinerjanya.
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2.8 Lingkungan Kerja

Ergonomi merupakan studi tentang penyerasian antara pekerjaan dengan

pekerja untuk meningkatkan kinerja dan melindungi kehidupan. Untuk dapat

melakukan penyerasian tersebut kita harus dapat memprediksi adanya stressor

yang menyebabkan strain dan kemudian mengevaluasinya.

Lingkungan kerja yang nyaman sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk

dapat bekerja secara optimal dan produktif. Yang termasuk dalam lingkungan

kerja adalah suhu udara, kelembaban, panas radiasi, gerakan udara, debu,

kebisingan, getara, dan intensitas penerangan (Manuaba, 1992).

Kemampuan manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor intern

(dalam diri sendiri) dan ekstern (luar). Salah satu faktor dari luar adalah faktor

lingkungan kerja yaitu semua keadaan yang terdapat di tempat kerja seperti

temperature, kelembaban udara, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran

mekanis, bau-bauan, warna dan lain-lain (Wignyosoebroto, 2003).

Lingkungan kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kelelahan,

keluhan subjektif dan produktivitas. Faktor lainnya adalah kelembaban yaitu

banyaknya air dalam udara, kelembaban ini berhubungan dan dipengaruhi oleh

temperatur udaranya. Suatu keadaan di mana kelembaban udara tinggi dan udara

panas akan menimbulkan pengurangan panas tubuh secara besar-besaran.

Pengaruh lainnya adalah semakin cepatnya denyut jantung karena makin aktifnya

peredaran darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen.
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Tabel 2.2
Batas panas-dingin yang disarankan untuk kerja harian

Batas suhu
Efektif oC

Suhu udara pada 50%
Kelembaban relatif oC

Contoh

26 – 28 30,5 – 33 Kerja berat: jalan dengan beban 30 kg/jam

29 – 31 34 – 37 Kerja agak berat: jalan dengan beban 4 kg/jam

33 – 35 40 – 44 Kerja duduk ringan

Sumber: Widarto (1990)

Bagi pekerja yang bekerja dengan lingkungan panas, maka gerakan udara

di dalam ruang kerja sangat perlu diperhatikan, karena dapat berpengaruh pada

suhu yang dirasakan. Namun gerakan udara tersebut perlu dikendalikan, karena

dari hasil penelitian ditemukan bahwa gerakan udara jangan melebihi 0,2 m/detik

karena berdampak tidak baik (Manuaba, 1993; Grandjean, 2000).

2.8.1 Kebisingan

Kebisingan merupakan suatu bunyi yang tidak dikehendaki dan tidak

diinginkan yang bersifat mengganggu kenyamanan dan kesehatan telinga.

Kebisingan ditempat kerja umumnya terjadi karena adanya bunyi-bunyian yang

diakibatkan proses produksi yang tidak dikehendaki. Terdapat dua hal yang

menentukan kualitas suatu bunyi, yaitu: frekwensi dan intensitasnya (Suma’mur,

1995).

Kebisingan di tempat kerja dapat mengganggu aktivitas kerja sehingga

pekerja tidak dapat bekerja dengan nyaman. Kebisingan juga dapat mempengaruhi

fisiologis tubuh seperti: denyut jantung meningkat, kontraksi pembuluh darah di

kulit, tensi otot bertambah, tekanan darah meningkat, metabolism meningkat dan

menurunnya aktivitas alat pencernaan (Manuaba, 1998). Nilai ambang batas

kebisingan adalah nilai intensitas suara tertinggi yang masih dapat diterima tenaga
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kerja tanpa mengakibatkan gangguan daya dengar yang tetap untuk waktu kerja

tidak lebih dari 8 jam sehari ditetapkan 85 dBA (Pulat,1992).

2.8.2 Pencahayaan

Pencahayaan adalah penerapan radiasi visible kepada objek atau kepadatan

fluks persatuan luas yang ditenggarai secara seragam (Hadinoto,1978). Cahaya

yang dimaksud adalah yang mempunyai panjang gelombang sekitar 3800-7600

Angstrom (Am) dan berfrekwensi 3x10 14 cps sampai 3x10 15 cps. Spektrum

cahaya tersebut terletak antara segmen-segmen infra merah dan ultra violet.

Kepadatan fluks cahaya ditentukan dari sumbernya. Meskipun pengertian terang

dan gelap dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal-hal yang jelas bagi setiap

orang, tidaklah mudah untuk memberikan sebuah uraian yang jelas tentang

pengertian cahaya.

2.9 Keluhan pada Sistem Muskuloskeletal

Sistem muskuloskeletal tersusun dari jaringan yang lembut dan tulang di

dalam tubuh. Tanda-tanda keluhan sistem muskuloskeletal dapat diketahui pada

bagian-bagian dari sistem muskuloskeletal itu sendiri antara lain (The Joyce

Institute,1998):

1. Sakit pada persendian

2. Sakit pada pergelangan tangan, bahu, lengan bawah, lutut dan lain-lain.

3. Sakit, mati rasa pada tangan dan kaki.

4. Jari tangan dan jari kaki menjadi pucat.

5. Sakit yang menusuk-nusuk pada tangan dan kaki.
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6. Sakit pada punggung dan leher.

7. Kaku dan heaviness (berat/pegal).

Menurut Peter Vi (2000), menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor

yang menyebabkan terjadinya keluhan sistem muskuloskeletal antara lain sebagai

berikut:

1. Peregangan otot yang berlebihan

Peregangan otot yang berlebihan pada umumnya sering dikeluhkan

oleh pekerja dimana aktivitas kerjanya menuntut pengerahan tenaga

yang besar seperti aktivitas mengangkat, mendorong, menarik dan

menahan beban yang berat. Peregangan otot yang berlebihan ini terjadi

karena pengerahan tenaga yang diperlukan melampaui kekuatan

optimum otot. Apabila hal serupa sering dilakukan, maka dapat

mempertinggi resiko terjadinya keluhan otot, bahkan dapat

menyebabkan terjadinya cedera otot skeletal.

2. Aktivitas yang berulang

Aktivitas berulang adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus-

menerus seperti pekerjaan mencangkul, membelah kayu besar,

menyapu jalan, angkat-angkut dan lain-lain. Keluhan otot terjadi

karena otot menerima tekanan akibat beban kerja secara terus menerus

tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi.

3. Sikap kerja tidak alamiah

Sikap kerja yang menyebabkan posisi bagian-bagian tubuh bergerak

menjauhi posisi alamiah, misalnya kepala menunduk atau terangkat,
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pergerakan tangan terangkat, punggung membungkuk dan lain-lain.

Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat grativitasi tubuh, maka

semakin tinggi pula resiko terjadinya keluhan sistem muskuloskeletal.

Sikap kerja tidak alamiah pada umumnya karena karakteristik tuntutan

tugas, alat kerja dan stasiun kerja tidak sesuai dengan kemampuan dan

keterbatasan pekerja.

4. Faktor penyebab sekunder

Adanya penyebab sekunder seperti: tekanan (terjadinya tekanan

langsung pada jaringan otot yang lunak), getaran (getaran dengan

frekuensi tinggi akan menyebabkan konstraksi otot bertambah) dan

mikroklimat (paparan suhu dingin yang berlebihan dapat menurunkan

kelincahan, kepekaan dan kekuatan pekerja sehingga gerakan pekerja

menjadi lamban, sulit bergerak yang disertai dengan menurunnya

kekuatan otot (Pulat,1992).

5. Penyebab kombinasi

Resiko terjadinya keluhan otot skeletal akan semakin meningkat

apabila dalam melakukan tugasnya, pekerja dihadapkan pada beberapa

faktor resiko dalam waktu yang bersamaan, misalnya pekerjaan harus

melakukan aktivitas angkat-angkut dibawah tekanan panas matahari

seperti pekerja bangunan.

Di samping kelima faktor penyebab terjadinya keluhan sistem

muskuloskeletal, beberapa ahli menjelaskan bahwa faktor individu seperti umur,

jenis kelamin, kebiasaan merokok, aktivitas fisik dan ukuran tubuh juga menjadi
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penyebab terjadinya keluhan otot skeletal. (Nala,1994 dalam Pujiani,2011)

menyatakan bahwa sikap kerja yang tidak alamiah menimbulkan konstraksi otot

secara statis (isometrik) pada sejumlah besar sistem otot tubuh manusia dan

konstraksi otot statis dapat mengakibatkan: (1) tenaga atau energi yang diperlukan

lebih tinggi dalam usaha yang sama; (2) denyut nadi meningkat lebih tinggi; (3)

cepat merasa lelah dan (4) setelah bekerja, otot memerlukan waktu pemulihan

yang lebih lama.

2.10 Time and Motion Study

Penggunaan istilah Time And Motion Study, mengacu pada salah satu

cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara yang sistematik untuk

menentukan metode kerja yang sesuai, menentukan waktu yang dibutuhkan atas

penggunaan mesin atau tenaga manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu

dan menentukan bahan baku yang dibutuhkan agar pekerja tersebut dapat

diselesaikan. Menurut Marvin & Dunner (1994), istilah Time And Motion Study

itu sendiri dapat diartikan atas dua hal sebagai berikut:

1. Motion Study

Aspek motion study terdiri dari deskripsi, analitis, sistematis dan

pengembangan metode kerja dalam menentukan bahan baku, desain

output, proses, alat, tempat kerja, dan perlengkapan untuk setiap langkah

dalam suatu proses, aktivitas manusia yang mengerjakan setiap aktivitas

itu sendiri. Tujuan metode motion study adalah untuk menentukan atau

mendesain metode kerja yang sesuai untuk menyelesaikan sebuah

aktivitas.



42

2. Time Study

Aspek utama time study terdiri atas keragaman prosedur untuk

menentukan lama waktu yang dibutuhkan dengan standar pengukuran

waktu yang ditetapkan untuk setiap aktivitas yang melibatkan manusia,

mesin atau kombinasi aktivitas.

Dalam penerapan metode time and motion study ini juga dilandasi

pemikiran bahwa nilai waktu dari sebuah pekerjaan dapat diukur dalam

satuan pengukuran yang bersifat konsisten.

2.11 Break Even Cost Analysis

Perlu dilakukan analisis terhadap biaya impas (break even cost) jika ingin

memastikan bahwa peningkatan produktivitas juga memberikan manfaat yang riil

bagi unsur manajemen maupun pekerja. Yang dimaksud dengan Break Even Cost

Analysis adalah analisis rugi laba dengan membandingkan antara alternatif dimana

biaya masing-masing alternatif dipengaruhi oleh variabel tunggal (Lilik,2002).

Sedangkan titik impas (Break Even Point) adalah analisis dimana nilai variabel

untuk point pada biaya masing-masing alternatif adalah sama. Break Event Cost

Analysis untuk mengetahui manfaat riilnya, termasuk pada perbaikan alat dan

sikap kerja para pekerja pada saat melakukan pengecatan plafon. Untuk

menghitung Break Even Point dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Menghitung seluruh biaya intervensi yang dikeluarkan untuk

perbaikan alat kerja.

2. Menghitung selisih hasil produksi antara setelah dan sebelum

perbaikan alat.
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3. Break Event Point dapat dicapai bila jumlah biaya perbaikan alat

dengan jumlah hasil produksi setelah perbaikan adalah sama.

Intervensi ergonomi dapat dilakukan dengan  membuat atau memodifikasi

peralatan yanga sudah ada untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Peralatan

dikatakan tidak ekonomis jika biaya operasional, biaya kepemilikan, dan biaya

pemeliharaannya lebih besar dari pendapatan yang diterima jika alat tersebut

digunakan. Menurut Rohmanhadi,1984, biaya kepemilikan adalah biaya dari

pembelian alat yang semestinya diterima kembali, yang dihitung per jam atau per

hari kerja dan diperhitungkan selama umur ekonomis alat tersebut. Cara lain

untuk analisis rugi laba dari intervensi ergonomi adalah dengan cara menghitung

Benefit Cost Ratio (BCR). Newman (1990) dan Kodoatie (2000) menyatakan

bahwa BCR dapat dihitung dengan rumus:

Benefit
BCR = –––––––––––––

Cost

Suatu intervensi dianggap layak (fisible) jika; Benefit - Cost > 0 atau BCR > 1.

Analisis kelayakan ekonomi atau investasi dapat dihitung dengan metode

tingkat suku bunga pengembalian modal (rate of return analysis) atau lebih kenal

dengan nama IRR (Internal Rate of Return). IRR adalah suatu nilai petunjuk yang

identik dengan seberapa besar suku bunga yang dapat diberikan oleh investasi

tersebut dibandingkan dengan suku bunga bank yang berlaku secara umum. Pada

suku bunga IRR akan diperoleh (Net Present Value) NPV=0. Syarat kelayakannya

yaitu apabila IRR > suku bunga MARR (Minimum Attractive Rate of Return).


