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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Industri sektor konstruksi memiliki peran penting dalam proyek 

pengembangan daerah di Indonesia. Banyaknya permintaan pembangunan dapat 

memicu munculnya inovasi dan teknologi di konstruksi sehingga proses 

pembangunan dapat lebih efektif, ekonomis, ramah lingkungan, dan output yang 

dihasilkan berkualitas tinggi (Burhanuddin, 2018). Kegiatan kerja di sektor 

konstruksi bukan hanya mencakup kegiatan pembangunan yang ada di lapangan, 

melainkan ada beberapa pekerjaan yang dilakukan di kantor dan workshop yang 

letaknya terpisah dari proyek bangunan. Kegiatan konstruksi di kantor seperti 

tahap perencanaan dan konsultasi. Sedangkan area workshop sebagai tempat 

penyusunan kerangka bangunan, penyimpanan alat berat, dan logistik material 

untuk keperluan proyek.  

 Salah satu kegiatan pendukung konstruksi yang berisiko tinggi adalah 

proses pembuatan struktur/kerangka baja yang melibatkan pekerjaan panas. Hot 

work atau pekerjaan panas adalah pekerjaan yang menghasilkan panas, nyala api, 

atau listrik seperti pemotongan baja, penggerindaan, dan pengelasan (Edward, 

2015). Pekerjaan tersebut masih dilakukan secara manual oleh tangan pekerja dan 

dibantu dengan peralatan manual. Semakin banyak material yang harus dikerjakan 

semakin sering juga paparan bahaya yang berisiko tinggi bagi pekerja. Proses 

kerja penanganan material yang dilakukan menggunakan tenaga manusia biasa 

disebut dengan manual handling atau penanganan manual. Manual Handling 
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termasuk dalam faktor bahaya ergonomi yang menghubungkan antara faktor alat, 

lingkungan kerja, dan tenaga kerja. Salah satu risiko kesehatan yang diakibatkan 

oleh penanganan manual adalah keluhan atau cedera pada sistem muskuloskeletal 

(Hendra and Rahardjo, 2009). 

NIOSH mengartikan Musculoskeletal Disorders (MSDs) adalah cedera 

yang terjadi pada beberapa bagian tubuh seperti jaringan lunak, otot, saraf, tendon, 

sendi, kartilago, leher, dan punggung. Munculnya keluhan dapat disebabkan oleh 

paparan secara berulang atau terus-menerus. Beberapa aktivitas kerja yang dapat 

menyebabkan MSDs yaitu aktivitas yang di dalamnya terdapat gerakan berulang, 

postur janggal, getaran, dan pekerjaan dengan kekuatan berlebih. Aktivitas 

tersebut sering dilakukan saat karyawan melakukan penanganan material secara 

manual. Penerapan aktivitas kerja secara ergonomis dapat mengurangi risiko 

keluhan pada sistem otot dan rangka (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2019). 

Hasil survei tahunan Labor Force Survey (LFS) di Inggris Raya, sepanjang 

tahun 2018–2019 tercatat sebanyak 498.000 pekerja mengalami MSDs baik dalam 

waktu singkat maupun jangka panjang. Terdapat 41% pekerja di antaranya 

mengeluhkan sakit pada bagian tulang belakang atas dan leher, 40% pekerja 

mengeluhkan nyeri pada tulang punggung, dan 19% pekerja mengalami keluhan 

sakit pada bagian tulang belakang bawah. Pekerja sektor konstruksi memiliki 

prevalensi tinggi terhadap musculoskeletal disorders. Selain itu, MSDs juga 

menjadi salah satu penyebab absensi pekerja dibuktikan dengan adanya 6,9 juta 

hilangnya hari kerja (Health and Safety Executive, 2019). Di beberapa Negara 
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bagian di Eropa, 40 % biaya klaim kesehatan digunakan untuk MSDs (Podniece 

dan Taylor, 2008).  

Labor Force Survey (2019) juga mencatat bahwa setiap 100.000 pekerja, 

terdapat 974 pekerja manual handling yang menderita gangguang musculoskeletal 

dengan ketentuan telah bekerja paling sedikit selama 12 bulan. Selain itu, 28% 

dari jumlah kasus musculoskeletal disorders yang tercatat berasal dari pekerja 

yang melakukan aktivitas heavy lifting saat bekerja. Pekerjaan manual handling 

dan heavy lifting memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap gangguan 

musculoskeletal. Risiko dapat berasal dari paparan bahaya ergonomi di tempat 

kerja seperti postur janggal, posisi tubuh statis, dan gerakan berulang. Terdapat 

pula faktor pengaruh paparan bahaya fisika seperti suhu dan getaran. Faktor 

individu yang berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal dapat berupa 

sosiodemografis (jenis kelamin, umur) dan karakterisitik personal (antropometri, 

kelas sosial, tingkat pendidikan, status merokok, konsumsi alkohol, kebiasaan 

olah raga, masa kerja). Beberapa pekerjaan yang berisiko terhadap gangguan 

muskuloskeletal yaitu bidang jasa, pertambangan, manufaktur, pengolahan 

makanan, dan pekerjaan konstruksi (Lalit, 2015) dan (Puspitasari, 2019). 

Gangguan musculoskeletal sering dialami pekerja yang melakukan 

aktivitas manual handling di tempat kerja. Konstruksi merupakan salah satu 

sektor industri yang banyak melakukan aktivitas manual handling di area kerja. 

Hasil penelitian ergonomi pada pekerja di perusahaan jasa konstruksi non-BUMN 

pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pekerja berpotensi risiko bahaya ergonomi 

akibat beberapa faktor seperti gerakan berulang sebesar 11,5%, posisi statis 

sebesar 53,8 %, dan posisi janggal memiliki angka terbanyak yaitu 96,2%. Selain 
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faktor pekerjaan, karakteristik individu seperti usia dan masa kerja menunjukkan 

hubungan yang signifikan terhadap kejadian MSDs (Margarini, 2013). 

Penelitian lain tentang bahaya Ergonomi juga dilakukan pada pekerja 

pengelasan di Industri Perkapalan Malaysia Tahun 2018. Hasil menunjukkan 

prevalensi keluhan musculoskeletal yang sering dialami pekerja pengelasan yaitu 

pada bagian leher 74,1%, upper back 70,4%, lower back 63,0%, dan bagian tubuh 

lain seperti bahu, kedua siku, dan telapak tangan. Bagian leher memiliki frekuensi 

musculoskeletal disorders tertinggi pada pekerja. Beberapa faktor penyebab yang 

dialami pekerja pengelasan adalah postur tubuh janggal, posisi tubuh statis, 

gerakan berulang, dan beban fisik yang diterima setelah memindahkan material 

lebih dari 5 Kg (Anwar et al., 2019). 

 Besarnya risiko akibat bahaya ergonomi dapat dikurangi dengan 

penialaian sedini mungkin. Penelitian lebih lanjut mengenai risiko MSDs 

diperlukan sebagai wujud komitmen untuk menerapkan sistem kerja sesuai 

standar keselamatan dan kesehatan kerja. Identifikasi bahaya Ergonomi dapat 

dilakukan dengan cara megukur salah satu faktor penyebab dan menilai tingkat 

risiko MSDs pada pekerja. Dengan begitu, dapat disusun rencana pencegahan dan 

upaya penanggulangan risiko bahaya ergonomi di tempat kerja.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 PT Bangun Karya Perkasa Jaya merupakan perusahaan jasa kontraktor 

umum dan konstruksi baja. Perusahaan yang telah berdiri sejak 7 Januari 2007 di 

Surabaya memiliki 2 (dua) lingkup area kerja yaitu di lapangan/area proyek untuk 

pengerjaan konstruksi bangunan dan area Head Office yang terdiri dari kantor 
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pusat untuk keperluan purchasing, logistik, gudang, MEP (Mechanical, 

Electrical, dan Plumbing), serta juga terdapat workshop. Pada area workshop, PT 

Bangun Karya Perkasa Jaya sebagai perusahaan konstruksi baja melakukan 

beberapa pekerjaan yang berisiko tinggi yaitu pekerjaan panas (hot work) dan 

penanganan manual (manual material handling). Kegiatan kerja yang dimaksud 

adalah Pabrikasi (pengelasan, fitter, pemotongan plat baja, penggerindaan), 

sandblasting, pengecatan, dan pekerjaan lain yaitu bongkar muat material baja. 

Pekerjaan tersebut secara umum memiliki beberapa risiko bahaya seperti bahaya 

fisik (tersengat las, tersayat, terpotong, tersandung material), iklim kerja panas, 

mesin berputar, dan ergonomi akibat proses kerja atau desain tempat kerja. 

Adanya bahaya ergonomi dapat mengarah pada risiko penyakit akibat kerja yaitu 

Musculoskeletal Disorders (MSDs). 

 Berdasarkan hasil observasi awal pada Januari 2020, ditemukan 7 (tujuh) 

pekerja melakukan aktivitas loading material di peti kemas dengan sikap kerja 

yang tidak alamiah dan pekerja tersebut juga melakukan gerakan berulang terus-

menerus selama bekerja. Pada area pabrikasi, stasiun kerja pengelasan terletak di 

area terbuka. Pekerja melakukan aktivitas pengelasan dengan berdiri dan postur 

tubuh tidak alamiah, serta pengelasan dilakukan dengan duduk di kursi yang 

terbuat dari silinder penggulung kabel. Kondisi tersebut tidak mendukung postur 

dan cara kerja yang ergonomis. Berdasarkan hasil wawancara acak, 4 (empat) 

pekerja di area workshop mengaku tidak nyaman dengan postur kerja yang 

digunakan. Hal tersebut juga menjadi alasan pekerja pernah mengalami keluhan 

nyeri pada otot atau tulang setelah melakukan aktivitas pekerjaan. Berdasarkan 

hasil wawancara, pihak perusahaan yang terwakili Divisi Keselamatan dan 
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Kesehatan Kerja (K3) PT Bangun Karya Perkasa Jaya juga belum pernah 

melakukan penelitian dan penilaian lebih lanjut mengenai bahaya ergonomi dan 

risiko MSDs di area workshop. Pihak perusahaan belum merencanakan secara 

khusus upaya penanggulangan bahaya ergonomi dan pencegahan risiko MSDs di 

area workshop, sehingga para pekerja belum memahami pentingnya melakukan 

pekerjaan secara ergonomis dan mengatasi keluhan MSDs yang dialami. 

 

1.3 Batasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan identifikasi masalah, 

adanya bahaya ergonomi di area workshop PT Bangun Karya Perkasa Jaya  

memerlukan perhatian lebih dan tindak lanjut dari perusahaan. Penelitian terkait 

identifikasi terhadap risiko musculoskeletal disorders dapat membantu perusahaan 

untuk melakukan pencegahan sedini mungkin dan meningkatkan kewaspadaan 

para pekerja, sehingga potensi kerugian baik bagi perusahaan maupun pekerja 

dapat dilakukan antisipasi. Pada penelitian ini dilakukan penilaian terhadap faktor 

pekerjaan penyebab MSDs (frekuensi kerja, durasi kerja, beban fisik, postur kerja) 

dengan menggunakan kuesioner Quick Exposure Check (QEC) dan penilaian 

risiko musculoskeletal disorders berdasarkan keluhan subjektif yang dialami 

pekerja  dengan menggunakan lembar Nordic Body Map (NBM). Faktor Individu 

pekerja seperti usia, masa kerja, pengetahuan pekerja, kebiasaan olahraga, dan 

kebiasaan merokok juga akan diteliti lebih lanjut. Berdasarkan  hasil observasi, 

penelitian dilakukan pada pekerja yang melakukan aktivitas kerja secara intensif 

dan memiliki postur kerja berbeda yaitu pada bagian Pabrikasi (fitter, pengelasan, 
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pengeboran, penggerindaan, pemotongan plat) dan bongkar muat (manual 

material handling, operator forklift) di area workshop konstruksi baja PT Bangun 

Karya Perkasa Jaya. Semua pekerja di area workshop berjenis kelamin laki-laki 

sehingga karakteristik individu tersebut juga tidak diteliti. 

1.3.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimanakah tingkat risiko musculoskeletal disorders berdasarkan 

keluhan subjektif (Nordic Body Map) dan penilaian faktor pekerjaan (Quick 

Exposure Check) pada pekerja konstruksi baja di area workshop PT Bangun Karya 

Perkasa Jaya? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Mengidentifikasi tingkat risiko musculoskeletal disorders berdasarkan 

hasil penilaian keluhan subjektif dan faktor pekerjaan pada aktivitas pekerja 

konstruksi baja di PT Bangun Karya Perkasa Jaya.   

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi keluhan subjektif dan tingkat risiko MSDs pada  

pekerja bongkar muat dan pabrikasi di Workshop PT Bangun 

Karya Perkasa Jaya dengan menggunakan instrumen Nordic Body 

Map (NBM) 

2. Mengidentifikasi karakteristik individu dan faktor pekerjaan 

(frekuensi kerja, waktu kerja) terhadap risiko MSDs pada pekerja 

konstruksi baja di Workshop PT Bangun Karya Perkasa Jaya 
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3. Mengidentifikasi tingkat risiko musculoskeletal disorders 

berdasarkan hasil observasi dan penilaian aktivitas kerja 

menggunakan instrumen Quick Exposure Check pada pekerja 

bongkar muat (manual material handling, operator forklift) di 

Workshop PT Bangun Karya Perkasa Jaya 

4. Mengidentifikasi tingkat risiko musculoskeletal disorders 

berdasarkan hasil observasi dan penilaian aktivitas kerja 

menggunakan instrumen Quick Exposure Check pada pekerja 

Pabrikasi (pengelasan, fitter, pemotongan plat, penggerindaan, 

pengeboran) di Workshop PT Bangun Karya Perkasa Jaya 

1.4.3 Manfaat 

1.4.3.1 Manfaat bagi Perusahaan 

 Penelitian ini dapat menguatkan komitmen perusahaan terkait pelaksanaan 

K3 untuk menjamin perlindungan bagi para pekerja. Selain itu penelitian dapat 

membantu perusahaan untuk mengidentifikasi bahaya Ergonomi yang ada di 

tempat kerja sehingga dapat dilakukan peninjauan lebih lanjut. Hasil identifikasi 

bahaya ergonomi dapat menjadi acuan untuk melakukan upaya penanggulangan 

dan pencegahan musculoskeletal disorders. 

1.4.3.2 Manfaat bagi Perguruan Tinggi 

Penelitian ini dapat mewujudkan salah satu dari Tridharma perguruan 

tinggi serta sebagai bukti adanya peningkatan sumber daya manusia yang aktif 

dalam dunia kepenulisan dan publikasi ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga 

bermanfaat untuk menjalin dan menjaga hubungan kerjasama antara perguruan 

tinggi dan perusahaan.  
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1.4.3.3 Manfaat bagi Masyarakat 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya pekerja 

konstruksi baja untuk meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan terhadap 

bahaya ergonomi. Penelitian ini dapat memotivasi pekerja untuk mau 

berpartisipasi aktif dalam menerapkan prinsip ergonomi pada saat bekerja. 

1.4.3.4 Manfaat bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi peneliti lain sebagai bahan 

pertimbangan atau referensi baik untuk menemukan data baru maupun 

mempelajari konsep hasil penelitian, sehingga kemudian dapat dikembangkan dan 

diciptakan hasil karya yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat.


