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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Diketahui belakangan ini pembangunan infrastruktur di Indonesia sedang 

berkembang pesat. Dilihat dari meningkatnya permintaan beton pracetak yang 

semakin tinggi setiap tahunnya. Pada tahun 2015 permintaan kapasitas produksi 

beton pracetak Nasional tercatat sebesar 25,30 juta ton, tahun selanjutnya menjadi 

26,70 juta ton, dan pada tahun 2017 meningkat secara signifikan menjadi 35 juta 

ton permintaan (INDOPOS, 2018). Untuk menunjang pembangunan infrastruktur, 

pemerintah bekerja sama dengan berbagai pihak salah satunya PT. Wijaya Karya 

Beton (WIKA BETON). PT. WIKA Beton merupakan salah satu perusahaan 

konstruksi yang ada di Indonesia. PT. WIKA Beton sendiri menjadi penghasil 

utama dan memimpin industri beton pracetak di Indonesia. Pertumbuhannya pesat  

dan sudah diakui banyak pihak. PT. WIKA Beton saat ini memiliki 7 lokasi yang 

tersebar di Indonesia, salah satunya yang berlokasi di daerah Pasuruan. Lokasi di 

Pasuruan ini memiliki 10 jalur produksi yang terbagi menjadi 2 area. Area pertama 

berada di daerah Kejapanan yang terbagi dari jalur 1 perjuangan, jalur 1, jalur 2, 

sampai dengan jalur 6, sedangkan area kedua berada di daerah Winong yang terbagi 

dari jalur 7, jalur 8, dan yang terakhir jalur 9. 

Dari semua jalur produksi yang ada di pabrik Kejapanan, jalur produksi 1 lebih 

banyak menggunakan tenaga manual pada proses Assembly sepatu tiang pancang 

beton. Kegiatan produksi atau Assembly tersebut jika dilakukan secara manual 

cenderung dapat mengakibatkan keluhan ataupun risiko cedera pada bagian tubuh 

tertentu. Kegiatan assembly tersebut terbagi menjadi 3 bagian aktifitas antara lain, 

penarikan sepatu beton, pemasangan sepatu beton pada tulangan dan yang terakhir 

pemasangan tutup cetakan. Dari ketiga aktifitas tersebut diketahui beberapa 

keluhan yang dialami oleh pekerja yaitu sakit pada bahu kanan, pinggang, tangan 

kanan, pergelangan tangan kanan, pinggang, punggung dan pinggang. Penilaian 

risiko cedera Muskuloskeletal Disorder pada aktifitas tersebut dapat dinilai secara 

cepat dan akurat melalui beberapa metode evaluasi risiko postur kerja (Pratiwi, 
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Miftahurrohman, Djunaidi, & Suranto, 2018). Bukan hanya itu saja, kondisi sistem 

kerja yang tidak nyaman dapat memicu terjadinya  keluhan sakit atau cedera pada 

saat bekerja (Rahmaniyah, 2007). Dari hasil pengamatan awal, terdapat pekerjaan 

Assembly sepatu beton yang masih dilakukan secara manual oleh pekerja dengan 

beban part yang berat dan tanpa adanya alat bantu yang mendukung. Jika pekerjaan 

tersebut dilakukan secara terus-menerus dapat memberikan dampak negatif bagi 

pekerja itu sendiri, seperti gangguan nyeri otot skeletal dan dapat juga mengalami 

risiko cedera muskuloskeletal  disorders (Astuti, 2009). 

Berdasarkan dari hasil pengamatan, terdapat beberapa pekerjaan manual yang 

memiliki risiko muskuloskeletal disorders. Melihat kondisi itu, maka penulis ingin  

melakukan analisa dan penilaian risiko Muskuloskeletal Disorder dengan 

menggunakan metode Manual Task Risk Assessment (ManTRA). Metode ManTRA 

ini dipilih karena sangat tepat untuk analisa dan penilaian risiko pekerjaan yang 

dilakukan secara manual, dan metode ManTRA ini dalam proses penilaiannya lebih 

spesifik, seperti mempertimbangkan durasi kerja, waktu siklus, faktor kekakuan, 

kecepatan, kekuatan, dan getaran. Dibandingkan dengan metode penilaian lainnya, 

metode ManTRA ini sendiri lebih baik Nantinya hasil dari penelitian ini sendiri 

digunakan untuk evaluasi dan saran perbaikan bagi perusahaan. Analisa 

sebelumnya pernah dilaksanakan ke pekerja pemahat batu pada desa Temanggung, 

Kab Magelang. Dimana, hasil penilaian kumulatif risiko pada tubuh (lengan bawah, 

punggung, leher/bahu dan pergelangan tangan) yang nilainya lebih besar atau sama 

dengan 15, untuk itu perlu dilakukan evaluasi risiko dari cedera yang bisa jadi 

dirasakan pekerja (Simanjuntak, 2012). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang diketahui diatas maka, dibutuhkan analisa dan 

penilaian risiko Muskuloskeletal Disorder yang ada pada proses Assembly sepatu 

beton pada pekerja PT. Wijaya Karya Beton menggunakan metode Manual Tasks 

Risk Assessment. Yang salah satunya bertujuan untuk meminimalisir risiko cedera 

yang dialami para pekerja Assembly sepatu beton agar tetap dapat menjaga 

produktifitas dari pekerja. 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini yaitu :  

1. Melakukan penilaian risiko Muskuloskeletal Disorder pada pekerja proses 

Assembly sepatu beton dengan metode Manual Task Risk Assessment. 

2. Melakukan evaluasi hasil dari penilaian yang dilakukan. 

3. Membuat rekomendasi usulan alat bantu untuk perbaikan aktifitas Assembly 

sepatu beton. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berikut manfaat dari penilitian ini : 

1. Memperoleh hasil penilaian risiko Muskuloskeletal Disorder yang dialami 

pekerja proses Assembly sepatu beton tiang pancang PT. Wijaya Karya Beton. 

2. Mendapatkan hasil kumulatif dari penilaian faktor risiko yang dialami oleh 

pekerja proses Assembly sepatu beton tiang pancang PT. Wijaya Karya Beton. 

3. Memberikan rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian risiko yang telah 

dilakukan dengan metode ManTRA. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah berikut ini bertujuan untuk lebih memfokuskan pembahasan 

dari penelitian ini, agar tetap fokus dalam tujuan penelitian : 

1. Analisa dan penilaian risiko Muskuloskeletal Disorder hanya dilakukan pada 

jalur 1 proses Assembly sepatu beton dengan menggunakan metode Manual 

Tasks Risk Assessment 

2. Penelitian ini hanya menganalisa postur tubuh pekerja pada bagian bahu/leher, 

bagian punggung, bagian bawah lengan, dan tangan bagian pergelangan sesuai 

dengan metode yang digunakan. 

3. Tidak membahas secara detail untuk usulan alat bantu, hanya mencakup cara 

kerja dan fungsi alat bantu. 

4. Alat bantu usulan hanya digunakan sebagai perbandingan hasil penilaian dalam 

meminimalisir risiko muskuloskeletal disorder. 

 


