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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

     Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah banyak memberi 

kemudahan di segala bidang. Demikian pula untuk mempermudah kerja 

manusia, meskipun kemajuan teknologi hampir menutupi tenaga manusia 

dalam menyelesaikan aktifitas kerja namun penanganan secara manual masih 

diperlukan, karena belum adanya alat yang dapat membantu mempermudah 

pada pekerjaan tertentu. Proses rancang sebuah peralatan kerja seharusnya 

memperhatikan manusia dalam kehidupan kesehariannya untuk melakukan 

aktifitas kerja. Aktifitas itu diwujudkan dalam posisi dan gerakan yang 

berbeda menurut jenis pekerjaannya. Rancang sebuah peralatan kerja juga 

harus ergonomis agar memberikan nilai yang baik, berupa kenyamanan dan 

kesehatan penggunanya. Untuk mendesain peralatan kerja secara ergonomi 

yang digunakan sehari-hari seharusnya disesuaikan dengan keluhan yang 

dirasakan pekerja untuk mengurangi resiko cidera. 

     Bagian yang paling berdampak pada aktivitas kerja manusia adalah pada 

bagian rangka dan otot. Hal ini disebabkan oleh cara kerja yang tidak 

ergonomis dan penggunaan bagian tubuh manusia untuk aktivitas kerja terus-

menerus tanpa alat bantu sehingga sisterm rangka dan otot manusia 

mengalami cidera atau bahkan kelainan sistem otot dan rangka dalam jangka 

panjang (musculoskeletal disorders).  Akibat dari ganguan dari sistem rangka 

dan otot adalah menurunnya tingkat kekuatan bagian-bagian tubuh dan 

menurunnya produktivitas serta dampak paling bahaya adalah cidera serius 

bagi para pekerja. Belum adanya alat bantu membuat pemilahan secara 

manual ini membuat banyak keluhan yang dirasakan oleh pekerja dan akan 

berakibat fatal jika dilakukan dalam jangka panjang.  Bedasarkan kuisioner 

nordic body map awal yang telah dilakukan oleh pekerja dipertenakan lele 

milik H.Asan diketahui adanya keluhan 70 % merasakan sakit setelah bekerja 

pada bagian paha kanan,  paha kiri, lutut kanan, lutut kiri, betis kanan dan 
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betis kiri. Serta 100 % merasakan sakit pada bagian leher bawah, punggung, 

pinggang, siku kanan, lengan kanan, pergelangan kanan, dan tangan kanan. 

     Dari permasalahan diatas maka dari keluhan yang dirasakan pekerja 

seharusnya menghilangkan cara pemilahan manual dengan cara kerja duduk 

jongkok serta dengan cara memilah satu-persatu menggunakan tangan, karena 

kebanyakan pekerja mengeluhkan sakit pada punggung, bagian kaki dan 

tangan yang digunakan untuk memilah lele. oleh karena itu diperlukan 

pembuatan alat bantu pemilahan lele dengan menganalisa keluhan dari 

pekerja saat melakukan pemilahan lele secara manual dengan menggunakan 

kuisioner nordic body map. Serta merancangan alat bantu yang sesuai 

antropometri pekerja agar pekerja lebih nyaman dan mengurangi keluhan 

yang dirasakan pekerja. 

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menganalisa bagian rangka dan otot yang berpotensi mengalami 

keluhan dan penyakit pada sistem rangka dan otot bila dilakukan 

dalam jangka panjang (musculoskeletal disorders) dengan 

menggunakan nordic body map. 

2. Membuat rancangan alat pemilahan lele yang ergonomi untuk 

mengurangi keluhan yang beresiko menyebabkan musculoskeletal 

disorders. 

3. Membandingkan resiko musculoskeletal disorders cara manual dan 

menggunaan alat bantu. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dipenelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis bagian-bagian rangka dan otot yang 

berpotensi mengalami keluhan. 
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2. Merancang alat pemilah lele yang ergonomi untuk mengurangi resiko 

musculoskeletal disorders. 

3. Membandingan keluhan sebelum penggunaan alat bantu dan setelah 

penggunaan alat bantu. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah membuat alat bantu pemilah lele untuk 

mengurangi keluhan pekerja untuk mengurangi resiko musculoskeletal 

disorders. 

1.5  Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan masalah pada perancangan ini adalah: 

1.  Tidak menghitung biaya pembuatan alat/prototype 

2. Usulan berupa desain prototype 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


