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Abstrak
Penelitian ini membahas risiko masalah keselamatan operator khususnya terkait
ergonomis pemakaian forklift Jenis Komatsu FG-25 pada PT Ecogreen Oleochemicals Batam.
Metode yang digunakan antara lain adalah; pengukuran Antropometri, analisa Nordic Body
Map, penilaian REBA (Rapid Entire Body Assessment) dan SFMEA (Safety Failure Mode Effect
Analysis) atau Risk Assessment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain dari jenis forklift ini
pada dasarnya fit dengan operator berdasarkan persentil 5%, 50% dan 95%. Namun, ditemukan
beberapa keluhan di mana yang paling banyak adalah daerah bagian pantat, punggung dan
pinggang dengan nilai rata-rata 3 (tiga) pada skala 4 (empat). Postur saat pengoperasian
memundurkan forklift memiliki nilai 11 (sebelas) pada penilaian REBA. Untuk analisis penilaian
risiko, kegiatan lifting, pengangkutan dan bongkar muat memiliki nilai tertinggi, sekitar 36 (tiga
puluh enam). Dari hasil ini, beberapa saran perbaikan (tindakan korektif) dibahas dan
disimpulkan untuk digunakan perusahaan dalam meminimalkan risiko kesehatan dan
keselamatan kerja.
Kata kunci—Ergonomics, Forklift, REBA, Risk Assesment, Material Handling

Abstract
This study discusses ergonomics issue of operators who conduct material handling by
using forklift Komatsu FG-25. Anthropometric measurements, analysis of Nordic Body Map,
REBA (Rapid Entire Body Assessment) assessment, and SFMEA (Safety Failure Mode Effect
Analysis) or Risk Assessment are used for the analysis. The results shows that the design of this
forklift basically fit with the operator by 5%, 50% and 95% percentiles. However, couple of
complaints are found on the buttocks, back, and waist with an average value of 3 (three) on a
scale of 4 (four). Backed posture while operating the forklift is found 11 (eleven) with the REBA
assessment. And for the risk assessment analysis, activities such as lifting, transporting and
unloading have the highest value, approximately 36 (thirty six). From these results, some
suggestions for improvement (corrective action) are discussed in order to minimize the risk of
ergonomics issue.
Keywords— Ergonomics, Forklift, REBA, Risk Assesment, Material Handling
1. PENDAHULUAN
Forklift merupakan salah satu alat pengangkat yang berfungsi untuk memindahkan
barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dengan jarak pendek dan ketinggian tertentu (hoisting
equipment). Alat berat ini sangat berguna karena dapat memindahkan barang yang sangat berat
kearah vertikal maupun horizontal. Namun seperti alat kerja lainnya, terdapat masalah
keselamatan pada saat mengoperasikannya yang umumnya pengguna sering mengalami
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kecelakaan seperti terjatuh, terkena benturan atau terkilir (Esmiralda, 2013). Kondisi ini dapat
mengakibatkan kerusakan pada jaringan bagian otot skeletal sehingga menimbulkan nyeri, mati
rasa, kesemutan, sendi kaku, sulit mergerak, kehilangan otot, dan kadang-kadang kelumpuhan.
Dalam prakteknya, operator seringkali kehilangan waktu kerja untuk melakukan aktifitas
pemulihan serta tidak pernah mendapatkan kembali kondisi yang prima. Terkait hal ini, beberapa
usaha telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu untuk mengurangi pemakaian forklift
dalam memitigasi potensi resiko safety (Felix, Suganda, Widyadana, & Palit, 2014) dan (Rikky
& Jani, 2016).
Namun pada PT Ecogreen Oleochemical, substitusi penggunaan alat bantu forklit
sepertinya mustahil karena aktifitas penanganan material produksi (material handling) sangat
membutuhkan fungsi pesawat ini. Maka tinjauan perancangan atau administrasi perlu dilakukan
dalam mengevaluasi atau menilai masalah safety atau ergonomis yang terjadi guna
mengendalikan resiko. Dari pemantauan sementara yang dilakukan pada beberapa pengguna,
salah satu kemungkinan penyebabnya diduga karena ruang kemudi (cockpit) forklift Komatsu FG25 yang kurang nyaman. Kondisi ini dapat dilihat dari aksesbilitas gerakan operator yang terbatas
pada satu arah sehingga menimbulkan gerakan yang monoton. Jika dilihat dari ruang lingkup
masalah yang dihadapi, permasalahan ini erat kaitannya dengan faktor lingkungan kerja yang
tidak ergonomis. Untuk dapat menyelesaikannya, dibutuhkan analisa tertentu yang khusus
menangani permasalahan kenyamanan pekerja dengan lingkungan kerjanya. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui ukuran proporsional tubuh operator forklift yang dapat digunakan
pada alat tersebut. Dari aktifitas penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan kondisi
nyaman operator sekaligus mengurangi waktu yang terbuang akibat kondisi lingkugan kerja yang
tidak nyaman.
2. METODE PENELITIAN
Langkah-langkah dalam penelitian ini dapat terlihat pada Gambar 1 di bawah.
2.1 Teknik Pengumpulan Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer yang diperoleh melalui
pengisian kuesioner oleh operator forklift yang terpilih dari hasil observasi dan penilaian postur
kerja dari gambar/foto yang diambil. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kuesioner
Nordic Body Map untuk mendapatkan data individu dan tingkat keluhan MSDs (Musculoskeletal
disorders atau gangguan otot) perbagian tubuh yang dirasakan responden ketika mengoperasikan
forklift. Selain itu digunakan metode penilaian REBA dan SFMEA untuk mendapatkan tingkat
resiko MSDs.
2.2 Teknik Analisa Data
Penelitian ini menggunakan dua metode analisa data, yaitu kualitatif dan kuantitatif.
Kedua pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi aktual yang terjadi pada operator
forklift (wawancara dan kuesioner) dan sekaligus melakukan analisa pengukuran untuk
mendapatkan ukuran ideal dimensi tubuh operator. Analisa data dilakukan untuk melihat tingkat
resiko MSDs berdasarkan faktor pekerjaan (postur janggal, beban, durasi, frekuensi) dan tingkat
keluhan MSDs.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Gambaran Proses
3.1.1 Desain Forklift
Seperti disebutkan sebelumnya bahwa forklift yang digunakan untuk material handling
pada PT Ecogreen Olechemical adalah jenis Komatsu FG-25. Tipe ini telah diakui sebagai forklift
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dengan performa dan fungsi tak tertandingi. Peningkatan fitur keselamatan, biaya pemakaian yang
rendah, dan tingkat operasional yang tinggi, namun tetap ramah lingkungan.

Gambar 1 Langkah penelitian
Beberapa fitur-fitur forklift antara lain; stir kecil ynag memudahkan pengemudi stabil
dalam mengendarainya, indikator kontrol dan tuas yang ergonomis sehingga dapat terjangkau
dengan mudah oleh operator, dan desain suspension cab nya yang diyakini dapat mengurangi
vibrasi sebanyak 30% dibanding jenis forklift lainnya. Adapun ukuran dimensi forklift Komatsu
FG-25 dapat dilihat pada Gambar 2.
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Gambar 2 Tampak samping ukuran dimensi forklift Komatsu FG-25 (Sumber: komatsu.com)
3.1.2 Anthropometri Operator Forklift
Jumlah operator forklift di PT Ecogreen Oleochemical adalah sebanyak 20 orang.
Selanjutnya untuk menganalisa apakah desain forklift Komatsu FG-25 dapat fit dengan operator,
maka dilakukan pengukuran dimensi posisi duduk pada operator tersebut gun mendapatkan data
antropometri. Berdasarkan data antropometri tersebut, dapat dilihat bahwa desain kursi forklift
Komatsu FG-25 dengan ukuran 500x500x500 (mm) dapat menjangkau ideal untuk persentil 5%,
50%, dan 95% pada pengguna (Gambar 3).

Gambar 3 Analisa kesesuaian dimensi tempat duduk forklift dengan antropometri operator
3.2 Nordic Body Map (NBM)
Meskipun fit berdasarkan antropometri, namun seperti disebutkan sebelumnya bahwa
terdapat beberapa keluhan MSDs berdasarkan informasi operator. Instrumen yang cocok
digunakan untuk mendapatkan informasi aktual pemetaan kondisi fisik operator forklift adalah
dengan Nordic Body Map. Gambaran atau pemetaan ini akan menunjukkan dimensi atau anggota
tubuh mana yang memilki kecendrungan tertinggi mengalami cidera di mana dapat dijadikan
sebagai dasar untuk melakukan analisis perbaikan terhadap posisi kerja operator (Muchlison, Lily
Sofwa, & Etika, 2014).

Gambar 4 Deskripsi keluhan bagian tubuh operator dari hasil kuisioner
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Berdasarkan kuesioner keluhan yang dirasakan oleh operator forklift (Gambar 4), terlihat
bahwa keluhan yang sebagian besar dirasakan oleh operator forklift adalah pada bagian pantat,
pinggang, punggung dan leher bagian bawah. Sedangkan keluhan yang paling sedikit dirasakan
adalah pada bagian bahu, lengan, tangan dan kaki.
3.3 Penilaian Terhadap Postur Dengan Pendekatan Metode REBA
Terdapat 2 (dua) jenis aktifitas utama dengan postur yang berbeda pada saat mengendarai
pesawat forklift pada umumnya, yaitu pada saat menyetir maju dan mundur. Berikutnya 2 (dua)
jenis operasi tersebut dilakukan penilaian REBA.
3.3.1 Postur badan pada saat menyetir maju
Pada saat menyetir maju, posisi leher dan kepala agak membungkuk hingga 60 0 derajat,
posisi tangan 1150, posisi kaki 1250 dan posisi punggung membungkuk 300. Maka bila saat
mengoperasikan forklift terlalu lama akan menyebabkan rasa sakit pada bagian tubuh. Untuk
trunk di nilai 3 karena posisi duduk operator tidak bersandar pada sandaran kursi forklift, load
force nilai 0, nilai coupling 0, upper arm nilai 2 karena tangan operator forklift harus di posisi
memegang stir, nilai neck 2 karena sebelum mengangkat barang harus melihat terlebih dahulu
agar tidak menabrak barang tersebut, nilai lower arm 1 karena stir dibawah dari lengan, nilai legs
4 karena posisi duduk saat mengoperasikan forklift, dan nilai wrist 2 karena posisi wrist bersandar
pada clutch model pada saat pengoperasian forklift. Nilai REBA pada postur ini adalah 9 (Gambar
5).

Gambar 5 Penilaian REBA postur tubuh pada saat mengendarai forklift maju
3.3.2 Postur badan pada saat menyetir mundur
Pada saat operator menyetir mundur dan melihat ke belakang maka posisi leher mencapai
sudut 1700, tangan 900 dan sudut kaki 1300 (Gambar 6). Jika posisi tersebut terus berulang-ulang
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maka akan terjadi rasa sakit atau pegal-pegal. Dengan metode yang sama untuk pendekatan postur
sebelumnya dan pertimbangan lainnya dari segi tingkt kesulitannya, maka Nilai REBA pada
postur mundur adalah 11.

Gambar 6 Postur badan saat menyetir mundur
3.4 SFMEA (Safety Failure Mode Effect Analysis)
Pada hasil penilaian SFMEA dapat dilihat bahwa resiko paling tinggi dapat ditemui pada
saat mengangkat material, mengangkut material dan menyimpan material. Hal ini disebabkan,
pada aktifitas mengangkat, mengangkut dan menyimpan barang yang mempunyai suhu panas
dapat saja terjatuh dan mengenai orang terdekat sehingga menyebabkan insiden cacat permanen.
Hasil penilaian SFMEA berdsarkan wawancara dan peninjauan kondisi setiap tahap proses
pekerjaan dapat dilihat Gambar 7.
Tabel 1 Penilaian SFMEA pada saat menyimpan material dan menuju lokasi
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Gambar 7 Grafik hasil risk rating SFMEA

4. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisa pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:
1) Design Komatsu FG-25 dapat melayani anthropometri operator dengan persentil 5%, 50%,
dan 95%.
2) Hasil penilaian Nordic Body Map (NBM) menunjukkan bahwa rata-rata distribusi keluhan
tertinggi pada operator adalah bagian pantat, punggung, dan pinggang dengan nilai 3 pada
skala 4.
3) Hasil penilaian REBA postur tubuh pada saat mengendarai forklift mundur memiliki nilai
tertinggi dengan score 11.
4) Hasil penilaian SFMEA proses receiving memiliki resiko paling tinggi dan dapat ditemui
pada saat mengangkat, mengangkut, dan menyimpan material chemicals bertemperatur
tinggi.
5. SARAN
1) Perusahaan sebaiknya mengimplementasikan usulan perbaikan (corrective action) yang
dihasilkan dalam penelitian ini untuk dapat mengurangi resiko safety. Salah satunya adalah
ditemukannya keluhan bagian pantat, punggung, dan pinggang yang kemungkinan besar
diakibatkan oleh beberapa unit forklift sudah mencapai umur ekonomis (tidak ideal lagi untuk
pemakaian).
2) Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan vibration analysis pada forklift karena
getaran yang tinggi termasuk unsur yang sangat menpengaruhi resiko ergonomi pada tubuh
manusia.
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