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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Banyak manusia yang masih bergantung dengan kekuatan atau tenaganya 

saja atau bekerja secara manual. Manusia yang bekerja dengan tenaganya saja 

maka otot dan rangka manusia itu sendiri yang paling besar terkena pengaruhnya. 

Rangkaian kerangka dan otot manusia merupakan suatu rangkaian tulang yang 

mendukung dan melindungi beberapa organ lunak dan organ penting lainnya. 

Maka diperlukan metode atau cara yang dapat membantu kita dalam memberikan 

gambaran mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja pada  kerangka 

dan otot manusia pada suatu aktifitas kerja, salah satunya yaitu memperbaiki cara 

kerja bagi seorang pekerja sehingga dapat diciptakan suatu sistem kerja yang baik 

serta berfungsi untuk menambah tingkat  performance  kerja bagi pekerja tersebut. 

Masih kurangnya kesadaran manusia jika terlalu berlebihan memforsir 

tenaganya. Jika itu terjadi maka manusia itu sendiri akan mengalami keluhan di 

rangka dan ototnya. Maka diperlukanlah suatu ilmu yang mempelajari tentang 

suatu sistem rangka dan otot pada manusia. Ilmu tersebut ditujukan agar setiap 

manusia mengetahui akibat yang terjadi jika terlalu berlebihan menggunakan 

tenaganya, dan juga dapat membuat sistem kerja yang baik yang dapat 

mengurangi keluhan yang terjadi di tubuh manusia itu sendiri. Dalam susunan 

sistem kerangka dan otot manusia diperlukan beberapa pengetahuan dasar tentang 

karakteristik rangka dan otot manusia terutama dimensi dan kapasitasnya. 

Prakikum pada modul sistem rangka dan otot manusia, dilakukan 

penelitian terhadap keempat operator (penjual jamu gendong) yang mengangkat 

bakul jamu dengan berat bakul jamu yang digendong dengan berat yang berbeda 

untuk masing-masing penjual jamu gendong. Penjual jamu tersebut mengangkat 

beban tersebut dengan menggunakan 1 (satu) cara yaitu menggendong dengan 

menggunakan bahu kanan. Dari penelitian tersebut akan diketahui keluhan-
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keluhan yang dirasakan pada keempat tubuh operator (tukang jamu gendong) 

tersebut setelah menggendong. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

  Permasalahan yang dipecahkan oleh penyusun dalam percobaan ini adalah 

keluhan apa saja yang dirasakan oleh operator setelah menggendong jamu dengan 

berat beban yang dibawa dengan berat yang berbeda dengan posisi beban yang 

beda. Kontraksi otot apa saja yang terjadi pada operator saat menggendong jamu. 

Bagaimana posisi kerja yang baik dirasakan pada menggendong jamu. Bagaimana 

potensi penyakit yang timbul dari operator tersebut. 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

 Banyaknya hal yang menjadi pertimbangan yang mungkin berkaitan 

dengan suatu pokok permasalahan, maka perlu diidentifikasi permasalahan 

dengan membatasi ruang lingkup dalam penulisan dengan menetapkan batasan-

batasan adalah sebagai berikut: 

1. Pengambilan data dilakukan dua kali yaitu pada tanggal 24 November 2010 

dan tanggal 25 November 2010 dilakukan di Jl. Raya Pemuda, Jl. Raya 

Kalimalang dan Jl. Caman. 

2. Operator yang diambil datanya sebanyak empat operator. 

3. Data yang diambil adalah berat badan, lama waktu bekerja, umur, berat badan, 

dan jenis keluhan yang dirasakan oleh operator.  

4. Pengamatan yang dilakukan berupa kuisioner, setelah itu mengambil gambar 

dan video empat operator yang sedang menggendong bakul jamu dengan kain. 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

 Dalam melakukan penulisan diperlukan suatu tujuan yang nantinya akan 

disimpulkan. Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dari penulisan yang 

berdasarkan pada praktikum telah dilaksanakan. Adapun tujuan dari penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Mengetahui keluhan yang paling banyak terjadi. 

2. Mengetahui potensi penyakit yang dialami oleh keempat operator tersebut. 

3. Mengetahui hubungan bekerja dengan keluhan yang dirasakan  operator. 

4. Mengetahui usulan posisi kerja untuk tiap operator. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penulisan laporan akhir 

ini, maka penulis akan menguraikan secara garis besar. Adapun sistematika 

penulisan antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dengan masalah 

yang akan dibahas yaitu Sistem Rangka dan Otot Manusia. 

BAB III PENGAMBILAN DATA 

Bab ini berisi tentang metode pengambilan data, alat dan bahan ynag 

digunakan dalam penelitian tersebut dan data-data kuisioner body map 

setiap operator. 

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA 

Bab ini berisi tentang pembahasan dan analisa dari data dan informasi 

yang diperoleh. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulisan ini.  

 

 

 


