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BABiI 

PENDAHULUAN 

1.1iLatariBelakang 

Ergonomi merupakaniilmu yang mempelajariitentang keserasian manusia 

dan pekerjaannya. Ilmu ini memilih manusia menjadi unsur pertama, yang utama 

memiliki kemampuan dan batasan. Tujuan dari ergonomi yaitu membuat 

peralatan,informasi,pekerjaan dan lingkungan yang serasi. Metode yang 

digunakan dengan cara menganalisis hubungan fisik manusia dengan fasilitas 

kerja. Ilmu ini mempunyai manfaat agar mengurangi ketidaknyamanan saat 

melakukan pekerjaan. Dengan ini ergonomi bermanfaat untuk media pencegahan 

kelelahan kerja dari awal mungkin sebelum berakibatkan fatal.  

Banyaknya perkembangan di bidang industri akibat kemajuan teknologi 

yang sangat berpengaruh pada lingkungan dan alat kerja untuk mempermudah 

pekerjaan, sehingga memberi dampak baik bagi kehidupan manusia. Tetapi 

interaksi antara pekerja dengan alat dan lingkungan kerjanya sangat berpengaruh 

sehingga bisa memberikan dampak negatif bagi pekerja.  

PT indocement merupakan produsen semen yang berada di Indonesia. 

Pada PT incdocement Tunggal Prakarsa Tbk. bahan utama yang dipakai untuk 

memproduksi semen yaitu pasir silika,  tanah liat, batu kapur, gypsum dan pasir 

besi. Tanah liat, batu kapur dan pasir silika di lokasi tambang dengan melakukan 

pengeboran dan peledakkan lalu kemudian diantar ke mesin penggilingan yang 

lokasinya tidak jauh dari tambang. Bahan yang sudah digiling setelah itu dikirim 

lewat ban berjalan atau dengan truk. Dari kegiatan konstruksi ataupun 

pertambangan bisa mengakibatkan gangguan akibat kerja pada operator alat berat 

yaitu low back pain. Alatiberat adalah faktoripentingidalam sebuah proyek, yang 

utamanya yaitu proyek konstruksi ataupun pertambangan dan kegiatan lain 

dengan skalaiyangibesar (Rosiyanti,2008). Getaran merupakan bagian dari faktor 

fisik pada lingkungan kerja. Dampak terpajannya getaran yang dapat 

mempengaruhi tergantung frekuensi getaran karena bagian organ tubuh 
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mempunyai retensi frekuensi sendiri. Operator alat berat merasakan getaran yang 

terjadi pada seluruh tubuh atau yang biasa disebut whole body vibration. Resonasi 

dariitubuhikarena Whole body vibration bisa mendapatkan efek samping yang 

merugikan kesehatan, terutama dengan paparanikronis (Helmut,2011).Terdapat 

penelitian sebelumnya mengenai whole body vibration yang dilakukan oleh Natan 

(2015) pada 220 responden pengemudi angkutan kota menunjukkan bahwa 94 

responden (42,7%) merasakan keluhan nyeri punggung bawah dengan kataegori 

risiko rendah, 43 responden (19,5%) dengan kategori risiko sedang dan 21 (9,5 %) 

dengan kategori risiko tinggi. Dan bisa dilihat dari penelitian terdahulu bahwa 

operator angkutan kota pun memiliki risiko nyeri punggung bawah. Operator alat 

berat mengeluh nyeri punggung bagian bawah dan daerah pinggang. Setiap 

operator alat berat bekerja sambil duduk dimana landasannya menghasilkan 

getaran dalam waktu lama dan berbeda setiap harinya. Hasil pengamatan kondisi 

tempat kerja terdapat bantalan kursi pada operator yang sudah kempes dan  

mengakibatkan getaran pada meisn yang menjalar, sehingga getarannya bisa 

langsung diterima dan dirasakan oleh operator alat berat. Kondisi seperti itu dapat 

menjadi rasa nyeri yang parah karena adanya penekanan bantalan kursi yang 

meningkat disertai dengan getaran. Semua ini akan memicu timbulnya low back 

pain atau nyeri punggung bawah pada operator. Dari data sekunder yang saya 

dapat dari tahun 2017 hingga 2019 terjadi kenaikan presantase penderita nyeri 

punggung bawah pada operator alat berat sebesar 20-35 % tiap tahunnya. 

 Berdasarkan uraian diatas akan dilaksankannya penilitian mengenai Whole 

body vibration dan akibat dari getaran tersebut yaitu keluhan nyeri punggung 

bawah pada operator alat berat di PT Indocement. Dari hasil pengamatan 

diharapkan bisa menurunkan risiko keluhan nyeri punggung bawah dengan 

pendekatan higiene industri dan memberikan usulan alat bantu peredam agar 

operator menjadi pekerja yang sehat dan berkualitas sehingga mampu 

menghasilkan produktivitas kerja yang bagus. 
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1.2iRumusaniMasalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan, 

permasalahan yang akan dibahas adalah “Bagaimana upaya mengurangi Whole 

body vibration (WBV) dan penurunan risiko Low back pain (LBP) pada operator 

alat berat di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ? 

1.3 TujuaniPenelitian  

Tujuanidariipenilitian ini adalahisebagaiiberikut : 

1. Melakukan penerapan Higiene Industri pada lingkungan kerja operator alat 

berat 

2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh pada Low Back Pain 

3. Memberikan usulan perbaikan untuk menurunkan risiko Low Back Pain 

1.4iManfaat Penelitian 

Hasil dari penelitianiini agar bisa berguna untuk berbagai pihak, yaitu  : 

1. Bagiipeneliti 

 Menambah ilmu dan pengalaman mengenai lingkungan kerja fisik yaitu 

Whole body vibration (WBV). 

2. Bagi Perusahaan 

 Untuk bahan pertimbangan, pencegahan dan usulan alat untuk akibat 

Whole body vibration (WBV) dan mengkontrol kesehatan operator alat berat. 

3. Bagiiperguruanitinggi 

 Menambah referensi dan wawasan untuk pengembangan ilmu dalam 

mempelajariipenelitian tentang Whole body vibration (WBV). 
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1.5iBatasan Masalah 

 Batasan masalah yang ada pada penelitianiini bermaksud supaya dalam 

pelaksanan danihasil yang akan dicapai sesuaiidengan tujuanipelaksanaannya. 

Dengan ini batasan masalah antara lain : 

1. Dilakukannya penelitianidi lokasi pabrik PT Indocement.  

2. Pembahasan Whole body vibration (WBV) yang mengakibatkan keluhan 

nyeri punggung bawah. 

3. Pemberian usulan pada penelitian ini agar dapat mencegah nyeri punggung 

bawah 


