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KATA PENGANTAR

 Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan segala  
rahmat, hidayah, dan inayah–Nya, buku Manual Material Handling (MMH) dapat 
kami selesaikan. Buku ini ditujukan untuk mahasiswa dan para praktisi yang 
terlibat kegiatan MMH. Bagi mahasiswa buku dapat dijadikan sebagai acuan 
atau panduan dalam mendalami konsep penanganan material yang dilakukan 
secara manual,  serta dapat dijadikan rujukan dalam menganalisis terkait dengan 
pengangkatan dan pemindahan material. Sedangkan bagi praktisi sangat 
bermanfaat sebagai panduan pekerja dalam aktivitas MMH dan bermanfaat 
bagi supervisor untuk melakukan pengawasan terhadap pekerja. 

Buku ini disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan mahasiswa 
dan praktisi dalam mempelajari dan implementasi MMH. Untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut buku ini disusun dengan konsep yang mudah 
dipahami dan diperjelas dengan gambar-gambar implementasi MMH yang 
dianjurkan agar tidak terjadi cedera. Disamping itu, buku ini dilengkapi 
dengan perhitungan untuk mengukur resiko cedera dan checklist untuk 
evaluasi kegiatan MMH.    

Buku MMH ini dapat digunakan untuk mengevaluasi rancangan tata 
letak fasilitas, sistem produksi serta evaluasi kegiatan-kegiatan sehari-
hari yang digunakan untuk memindahkan material. Lingkup kajian MMH 
terdiri dari proses mengangkat, mendorong, memanggul, menggendong, 
manarik dan aktivitas penanganan material tanpa alat bantu mekanis. 
Sebagian besar aktivitas pemindahan material dilakukan secara manual, 
sehingga berpotensi terhadap cedera dan kecelakaan kerja. Dengan 
adanya buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam 
melakukan aktivitas MMH serta memberikan sumbangan pengetahuan 
kepada  mahasiswa, praktisi dan semua pihak.     
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Kami menyadari bahwa penulisan buku ini masih banyak kekurangan 
dari aspek penyajian, bahasa, penulisan maupun pembahasan. 
Kekurangan ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan 
pengetahuan yang kami miliki. Untuk itu, kami dengan senang hati 
menerima kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun untuk 
kemajuan dan pengembangan buku yang kami susun. Ucapan terima 
kasih kami tujukan kepada semua pihak yang telah membantu serta 
memberikan arahan dalam penyusunan buku ini. Semoga amal kebaikan 
semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan buku 
ini mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin. 

 

Yogyakarta, 25  Juni  2016 
Penulis,
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SINOPSIS

     MMH merupakan konsep yang digunakan sebagai panduan 
yang benar dalam melakukan pemindahan material yang dilakukan 
secara manual. Kajian MMH terdiri dari konsep cara mengangkat material 
secara benar, memindahkan material seperti mendorong, memanggul, 
menggendong, menarik serta cara menurunkan material yang benar.  
Tujuan kajian MMH untuk dapat memberikan pemahaman secara 
menyeluruh terhadap bahaya kegiatan MMH serta solusi yang dilakukan 
agar tidak terjadi cedera. Dengan buku ini, dapat dijadikan sebagai upaya 
pencegahan cedera dan kecelakaan kerja dalam aktivitas MMH. Buku ini 
terdiri dari lima bab yang disusun secara terstruktur dengan bahasa yang 
sederhana agar mudah dimengeti oleh setiap pembaca. Setiap bab yang 
ada dalam buku ini memuat kandungan antara lain: 

BAB 1  :  PENDAHULUAN

  Pada bagian ini membahas konsep dasar MMH, pentingnya 
mempelajari MMH, Kecelakaan akibat MMH dan Kebijakan 
untuk menghindari cedera MMH

BAB 2  :  PANDUAN MENGANGKAT DAN MEMBAWA

  Pembahasan BAB 2 diawali dengan pendahuluan tentang 
konsep mengangkat dan membawa. Selanjutnya membahas 
tentang panduan aktivitas mengangkat dan  membawa serta 
membahas tentang risiko mengangkat dan membawa 
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BAB 3  :  EVALUASI MANUAL MATERIAL HANDLING 

  Pada BAB ini, menjelaskan pendekatan untuk evaluasi MMH, 
pengendalian pengangkatan dan batas aksi, Formula AL dan MPL 
yang terdiri dari variabel aktivitas pengangkatan dan  evaluasi 
variabel aktivitas pengangkatan),  model pengangkatan revisi dari 
NIOSH dan biomekanika yang didalamnya membahas pusat masa 
tubuh dan masa tiap segmen tubuh dan dasar-dasar biomekanika.

BAB 4 :  ALAT BANTU MANUAL MATERIAL HANDLING 

  Pada bagian ini membahas permasalahan utama MMH dan 
prinsip utama penggunaan alat bantu. Pembahasan berikutnya 
menjelaskan jenis-jenis alat bantu dan  penggunaan jenis-jenis 
alat untuk melakukan perbaikan kerja.

 
BAB 5:  PENGENDALIAN RISIKO MANUAL MATERIAL HANDLING 

  Bagian ini membahas cara-cara pengendalian risiko dan 
membahas tentang pengendalian risiko MMH secara ergonomic 
serta checklist untuk membantu identifikasi risiko kecelakaan 
kerja akibat MMH.

Setiap bagian dari buku ini memuat tentang tujuan yang dimuat dalam 
pendahuluan dan dilanjutkan dengan pembahasan teori ringkas tentang 
pemahaman konsep  MMH. Buku ini juga disusun secara terstruktur 
dengan menampilkan teknik-teknik implementasi yang divisualkan dalam 
bentuk gambar.  Dengan demikian pembaca buku ini dapat dengan mudah 
memahami konsep dan aplikasi MMH.   
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Penanganan material secara manual atau Manual Material Handling 
(MMH) merupakan aktivitas yang setiap hari dilakukan oleh manusia. 
Penggunaan tenaga manusia di berbagai aktivitas yang dilakuan secara 
manual masih sangat dominan. Pekerjaan yang terkait dengan MMH  
sering kita lihat dalam pekerjaan pertukangan, bongkar muat barang, 
aktivitas di pasar dan kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Aktivitas MMH  
antara lain proses mengangkat, mendorong, memanggul, menggendong, 
menarik dan aktivitas penanganan material lainnya tanpa alat bantu 
mekanis.  

Kelebihan MMH dibandingkan dengan penanganan material yang  
menggunakan alat bantu adalah fleksibilitas gerakan yang dilakukan. 
Akan tetapi dibalik keuntungan tersebut terdapat kekurangan, yaitu dalam 
hal keselamatan dan kesehatan kerja. Aktivitas MMH mempunyai potensi 
kecelakaan yang cukup besar, karena pada aktivitas ini akan terjadi kontak 
langsung antara beban dan tubuh manusia. Beban yang tinggi pada 
otot maupun sistem skeletal dapat mengakibatkan overstrain pada otot 
terutama pada otot leher dan tulang belakang dan pada bagian tubuh yang 
lain. Disamping itu pemakaian postur kerja yang tidak fisiologis atau tidak 
aman dan beban yang besar dapat menyebabkan cedera tulang punggung 
pada pekerja. Studi MMH pada hakekatnya untuk mengidentifikasi dan 
pengawasan penyebab cedera dan meminimasi bahaya tersebut dengan 
menerapkan pengendalian administratif dan pengendalian teknik. Aplikasi 
pengendalian administratif antara lain dengan mempekerjakan personal 
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yang terpilih, melakukan pelatihan teknik penanganan material yang 
baik dan rotasi kerja. Sedang pengendalian teknik antara lain dengan 
merancang ulang pekerjaan dan penanganan material dengan bantuan 
mekanis.

Pemindahan secara manual apabila tidak dilakukan secara 
ergonomis akan menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan kerja yang terjadi 
karena kerusakan jaringan tubuh  yang diakibatkan oleh kelebihan beban 
angkat. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia memiliki batas-batas 
kemampuan, baik menyangkut kemampuan pengamatan kognitif, fisik, 
maupun psikologis. Dalam sistem kerangka manusia terdapat beberapa 
titik rawan, yaitu pada ruas tulang leher, ruas tulang belakang dan pada 
pangkal paha. Titik pada ruas tulang belakang khususnya antara ruas 
lumbar ke-5 dan sacrum ke-1 (L5/S1), merupakan titik yang paling rawan 
terhadap kecelakaan kerja, karena pada titik tersebut terdapat disk 
(selaput yang berisi cairan) yang berfungsi untuk meredam pergerakan 
antar ruas. Jika tekanan yang diakibatkan pengangkatan beban kerja 
melebihi Maximum Permissible Limit (MPL) sebagai batas angkat 
maksimum, maka akan menyebabkan pecahnya disk tersebut sehingga 
manusia akan mengalami kelumpuhan. 

1.2 Kecelakaan Akibat MMH

MMH yang dilakukan dengan tidak benar akan berdampak pada 
cedera yang bersifat sementara atau permanen, bahkan kondisi lebih 
buruk lagi terjadinya kecelakaan kerja yang berakibat kematian. Cederaterjadinya kecelakaan kerja yang berakibat kematian. Cedera kecelakaan kerja yang berakibat kematian. CederaCedera 
dan kecelekaan kerja disebabkan karena para pelaku usaha maupunara pelaku usaha maupun 
pemegang kebijakan di pemerintah kurang peduli terhadap pemindahan 
material yang berisiko tinggi. Disisi lain, pengetahuan terhadap 
pemindahan material secara aman belum dimiliki pekerja. Jika kita pekerja. Jika kitapekerja. Jika kita 
runtut permasalahan diatas merupakan kelemahan sistem pelaksanaan 
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dan pengawasan terhadap jaminan keamanan MMH. Hal ini tidak 
hanya terjadi di Indonesia melainkan merupakan permasalahan dunia. 
Fakta kecelakaan kerja menurut International Labor Organization (ILO), 
setiap tahun terjadi 1,1 juta kematian yang sebagian besar disebabkan  
karena kecelakaan akibat hubungan pekerjaan, dan sisanya disebabkan 
penyakit akibat hubungan pekerjaan. Kasus kecelakaan kerja akibat 
pembebanan yang melebihi batas yang diijinkan yang terjadi di Amerika 
Serikat dinyatakan bahwa selama dekade 70 an, sekitar 20 juta orang 
Amerika mengalami permasalahan biomekanika dan kelelahan kerja 
(Chaffin,  1991). Sedangkan National Institute for Occupational Safety 
and Health (NIOSH, 1981) melaporkan bahwa dalam satu tahun sekitar 
500 ribu pekerja di Amerika Serikat menderita berbagai jenis cedera 
akibat kerja dengan pengerahan otot yang berlebihan. Diantara jenis 
cedera yang dialami, hampir 60% melakukan kerja mengangkat dan 
20% mendorong atau menarik. Persentase pekerjaan yang menimbulkan 
cedera ditunjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 1.1  Persentase pekerjaan yang menimbulkan cedera  
(Fit3, 2008).
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Berdasarkan data pada Gambar 1, penanganan material yang 
berbahaya memiliki persentase tertinggi terhadap cedera sebesar 53%, 
selanjutnya diikuti dengan duduk sedikitnya 4 jam perhari dan pemindahan 
material secara manual dengan persentase berturut-turut 49% dan 43%. 
MMH merupakan pekerjaan yang memiliki potensi terhadap terjadi 
kecelakaan kerja atau cedera. MMH juga menjadi penyebab utama 
banyaknya jumlah hari yang hilang pada saat bekerja. Data dari Health 
and Safety Executive menyebutkan bahwa sekitar 1,6 juta jumlah hari 
yang hilang dari tahun 2009 sampai dengan 2013 dikarenakan banyak 
pekerja yang absen akibat cedera (Health and Safety Executive, 2013).  

MMH merupakan penyebab kecelakaan yang lebih dari sepertiga 
setiap tahun dan sering terjadi kecelakaan fatal. Oleh karena itu, perlakukan 
pada saat MMH harus menggunakan aturan-aturan yang benar dan tidak 
memaksakan diri jika tidak mampu memindahkan. Cedera akibat MMH 
sering berdampak pada keluhan yang relatif lama dan berkepanjangan. 
Data berikut menunjukkan jenis-jenis kecelakaan yang menyebabkan 
cedera lebih dari tiga hari.

Gambar 1.2  Jenis-jenis kecelakaan yang menyebabkan cedera  
lebih dari tiga hari (Health and Safety Executive, 2004).
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Catatan kecelakaan dan cedera seperti pada Gambar 1.2 diatas 
terjadi di Negara maju. Ketertiban pencatatan diperlukan untuk evaluasi 
dan perbaikan dan hal ini dikarenakan negara maju tersebut sangat peduli 
terhadap jaminan keamanan pekerja. Sedangkan negara lain terutama 
negara sedang berkembang kasus kecelakaan dan  cedera akibat MMH 
cukup besar, hanya saja belum dipublikasikan dan belum ada pendataan 
secara akurat. Pendataan ini menjadi sangat penting dilakukan di 
Indonesia untuk mengetahui dampak negatif MMH diberbagai aktivitas 
pekerjaan mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar.

Berbagai cedera akibat MMH dapat dikelompokan menjadi tiga bagian 
yaitu cedera pada punggung, ekstrimitas bagian atas dan ekstrimitas 
bagian bawah. Disamping cedera juga dapat menyebabkan gangguan 
pada syaraf maupun pembuluh darah. Hal ini perlu menjadi perhatian 
bagi semua pihak terutama para akademisi, pemerintah, maupun pelaku 
bisnis untuk memperhatikan keamanan pekerja dalam menjalankan 
aktivitas terkait dengan MMH. Kegiatan MMH merupakan aktivitas yang 
tidak bisa dihindari  oleh manusia baik di rumah maupun di tempat kerja. 
Kegiatan mengangkat, membawa, mendorong atau menarik beban harus 
dilakukan dengan hati-hati dan cermat. Pekerjaan yang tidak dilakukan 
dengan hati-hati dan cermat dapat mengalami cedera seperti strain (rasa 
nyeri berlebihan), keseleo, jari terjepit dan luka dari benda tajam (Health 
and Safety Executive, 2014). 

Cedera yang sifatnya ringan seperti strain dan keseleo tidak 
begitu bermasalah dan hanya membutuhkan waktu yang pendek untuk 
pemulihan. Akan tetapi cedera berat seperti cedera pada lumbar ke-5 
dan sacrum ke-1 (L5/S1), jika tidak ditangani dengan serius dan benar 
akan berdampak pada kelumpuhan. Pengawasan aktivitas MMH perlu 
diintensifkan serta dilakukan pelatihan secara periodik kepada para pekerja 
untuk menghindari cedera ringan maupun cedera yang berdampak pada 
cacat permanen atau kematian. Bagi pihak perusahaan cedera akibat 
MMH berdampak pada rendahnya produktivitas yang ditunjukkan dengan 
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tingkat absensi tinggi. Gambar 1.3 merupakan lama absensi dari berbagai 
macam kasus cedera. 

 

 

Gambar 1.3  Perkiraan kasus kecelekaan kerja tidak fatal  
berdasarkan lama absensi.

Pada Gambar 1.3  dijelaskan bahwa tingkat absensi tertinggi yaitu 
yang kurang dari 4 hari dan diikuti dengan tingkat absensi lebih dari tujuh 
hari. Sedangkan absensi antara 4 sampai 7 hari relatif rendah. Kondisi ini 
perlu menjadi perhatian bagi pengelola untuk memperbaiki sistem kerja 
terkait dengan MMH agar kasus cedera ringan dan berat yang potensi 
terhadap kecelakaan kerja dapat dihindari.   

1.3 Kebijakan untuk Menghindari Cedera MMH

Cedera akibat MMH harus dicegah dengan membuat kebijakan 
yang digunakan sebagai petunjuk umum untuk memberikan arah yang 
jelas dalam melakukan aktivitas MMH. Disamping itu harus ada konsep 
dan asas dari pemangku kepentingan untuk  pekerja agar terhindar dari 
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cedera atau kecelakaan akibat MMH. Untuk menghindari kecelakaan 
dapat mengacu pada kebijakan K3 berdasarkan pada OHSAS 18001 : 
2007 yang menyatakan bahwa manajemen puncak harus mendefinisikan 
dan menyetujui kebijakan K3 dan memastikan bahwa rung lingkup sistem 
manajemen K3 adalah (OHSAS,  2007):  

1. Sesuai dengan sifat dan segala risiko-risiko K3 organisasi.
2. Mencakup suatu  komitmen untuk mencegah kecelakaan dan penya-

kit akibat kerja (PAK) serta peningkatan berkelanjutan terhadap 
Sistem Manajemen dan Kinerja K3 organisasi (perusahaan).

3. Mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-
undangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan K3.

4. Menyedikan kerangka kerja untuk menyusun dan meninjau tujuan 
K3 organisasi 

5. Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara.
6. Dikomunikasikan kepada seluruh personil yang terdapat di bawah 

kendali organisasi agar seluruh personil mengetahui kewajiban K3 
masing-masing.

7. Tersedia untuk pihak ke tiga yang berhubungan dengan aktivitas 
operasional organisasi. 

8. Ditinjau secara berkala untuk menjamin pemenuhan dan kesesuaian 
terhadap aktivitas organisasi. 

Kebijakan manajemen puncak harus diimplementasikan sampai 
pada level operasional agar palaksanaan MMH tidak membahayakan 
keselamatan pekerja di tempat kerja. Peraturan perundang-undangan 
pemerintah yang berlaku dan persyaratan berkaitan dengan penerapan 
K3 di tempat kerja perlu diperhatikan, serta dilakukan monitor pelaksanaan 
MMH secara priodik. Budaya kerja ditingkatkan untuk menjamin aktivitas 
MMH aman dijalankan. Hal lain yang cukup penting dijadikan kebijakan 
dalam proses MMH adalah:
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1. Pemilihan personil yang tapat sesuai dengan kebutuhan kerja 
dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan manusia. 

2. Beban maksimal yang dijinkan untuk diangkat, serta kebijakan 
material yang boleh diangkat oleh perempuan dan laki-laki. 

3. Teknik menangani material menjadi perhatian yang serius dalam 
MMH. Pemindahan material dapat dilakukan secara manual atau 
memerlukan alat bantu. Material yang sulit dibawa secara manual, 
karena berat, ukuran besar atau licin sebaiknya menggunakan alat 
bantu. Sikap kerja yang kurang ergonomis perlu ada alat bantu untuk 
memudahkan pengangkatan. Rancangan stasiun kerja dibuat yang 
ergonomis agar dapat memudahkan mengangkat, menurunkan 
maupun memindahkan material dari satu tempat ke tempat lain.          
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BAB 2 
PANDUAN MENGANGKAT  

DAN MEMBAWA

2.1 Pendahuluan 

Aktivitas MMH terdiri dari mengangkat dan menurunkan, mendorong 
dan menarik, memutar, membawa serta menahan.  Aktivitas MMH lebih 
disukai oleh pekerja karena fleksibel dan mudah dilakukan. MMH memiliki 
potensi yang besar terhadap kecelakaan kerja jika tidak dilakukan 
secara tepat dan benar. Ketepatan MMH jika dilakukan di lingkungan 
yang baik dengan dukungan alat bantu yang memadai, serta yang 
melakukan aktivitasnya dengan sikap kerja yang benar. Kurang tepatnya 
MMH berdampak pada gangguan muskuloskelatal. Berbagai survei 
menunjukkan bahwa MMH merupakan jenis pekerjaan yang dikategorikan 
sebagai penyebab utama gangguan muskuloskeletal (HSE, 2014). 

MMH dianjurkan untuk diawasi dan dievaluasi secara periodik untuk 
memastikan tidak adanya aktivitas yang membahayakan pekerja yang 
berdampak pada cedera atau kecelakaan kerja. Berbagai tindakkan 
preventif diperlukan untuk menghindari cedera serta efektivitas dan 
tindakan preventif yang simple dapat menekan biaya. Jika terjadi 
cedera atau kecelakaan kerja pekerja, maka secepatnya melaporkan 
untuk dilakukan evaluasi. MMH yang berpotensi terjadinya cedera 
adalah aktivitas mengangkat dan membawa. Aktivitas mengangkat dan 
membawa secara manual dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai 
pada pekerjaan rumah tangga, kontruksi dan industri skala menengah ke 
bawah. Pengetahuan aktivitas mengangkat dan membawa perlu dimiliki 
oleh setiap orang yang kesehariannya melakukan pekerjaan tersebut.          
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2.2 Panduan Aktivitas Mengangkat

Aktivitas mengangkat sangat dipengaruhi oleh beban yang diangkat 
dan frekuensi pengangkatan. Semakin berat benda yang diangkat dan 
semakin tinggi frekuensi pengangkatan semakin berisiko terhadap cedera 
dan kecelakaan kerja.

 
Gambar 2.1 Grafik berat beban/frekuensi untuk operasi pengangkatan

Gambar 2.1  Grafik berat beban/frekuensi  
untuk operasi pengangkatan (HSE, 2014).

Pada Gambar 2.1. ditunjukkan dalam empat kategori warna yaitu 
hijau, kuning, merah dan ungu. Penjelasan setiap area adalah: (1) Area 
warna hijau dengan kode G (Green) = 0 merupakan kategori pengangkatan 
yang aman; (2) area wana kuning sawo dengan kode A (Amber) = 4 masih 
dalam kondisi aman namun perlu mendapat pengawasan; (3) area warna 
merah dengan kode R (Red) =6 dalam kondisi berbahaya harus dihindari; 
dan (3) area warna ungu dengan kode P (Purple) =10 kategori pekerjaan 
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yang sangat berbahaya dan diperlukan pengawasan sangat ketat karena 
berpotensi risiko cedera serius. 

Aktivitas mengangkat, yang perlu diperhatikan adalah beban yang 
diangkat dan sikap mengangkat. Posisi mengangkat dengan sikap kerja 
lengan atas sejajar dan lurus dengan tulang belakang dikategorikan 
mengangkat dalam kondisi aman. Sikap mengangkat yang perlu 
mendapat pengawasan serius atau dalam kategori moderat jika lengan 
atas membentuk sudut agak lebar dari tubuh atau mengangkat dengan 
posisi membungkuk. Mengangkat dalam kategori berbahaya dan harus 
dihindari jika sikap mengangkat  dengan lengan atas membentuk sudut 
yang besar dengan posisi tubuh  membungkuk sangat dalam. Gambar 
2.2 merupakan posisi mengangkat yang direkomendasikan dan yang 
tidak direkomendasikan.

Penga

posisi

tubuh/tulang

 

Pengangkatan

pengawasan

sudut

bungkuk

Pengangkatan yang diijinkan dengan 

posisi lengan atas sejajar dengan 

tubuh/tulang belakang 

 

Pengangkatan yang perlu mendapatkan 

pengawasan jika lengan atas membentuk 

sudut dengan tubuh dan posisi agak mem-

bungkuk 



MANUAL MATERIAL HANDLING12

Pengangkatan yang tidak diijinkan 

dengan lengan atas membentuk sudut 

yang besar dengan tubuh dan posisi 

membungkuk sangat dalam.   

Gambar 2.2  Posisi mengangkat yang aman, sedang dan berbahaya   
(Modifikasi dari HSE, 2014).

Gambar 2.2 diatas terdapat tiga kategori pengangkatan yang 
ditunjukkan dengan warna hijau dengan kategori aman, warna kuning 
dengan kategori hati-hati (perlu pengawasan) dan merah dengan kategori 
berbahaya. Berdasarkan keterangan diatas dapat di tegaskan bahwa 
posisi benda yang jauh dari tubuh (tulang belakang) dan membungkuk 
merupakan sikap kerja yang berbahaya dan harus dihindari. Jarak benda 
dengan tubuh semakin jauh serta membungkuk maka semakin berbahaya 
yang  berpotensi terjadinya cedera.  Dalam aktivitas sehari-hari proses 
mengangkat seringkali  masuk dalam area kuning atau merah. Hal ini 
dikarenakan pengetahuan mengangkat yang benar belum dimiliki oleh 
seseorang atau pekerja.  

Area mengangkat vertikal merupakan posisi tangan pada awal 
melakukan pengangkatan sampai benda ditempatkan secara vertikal. 
Terdapat tiga kondisi pengangkatan awal, antara lain:

1. Pengangkatan yang direkomendasikan yaitu pengangkatan benda 
yang terletak  pada posisi diatas lutut dan atau di bawah tinggi siku 
berdiri. 
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2. Posisi pengangkatan yang berbahaya, jika dilakukan dibawah lutut 
dan atau diatas tinggi siku. Sikap kerja ini diperlukan pengawasan 
intensif. 

3. Pengangkatan sangat berbahaya dan tidak direkomendasikan jika 
pengangkatan benda dari lantai atau dibawah lutut dan atau setinggi 
kepala atau di diatas bahu. 

Kesalahan pengangkatan awal dalam posisi benda dibawah lutut 
atau dilantai menyebabkan cedera pada sambungan lumbar 5 dan 
sacrum 1 (L5/S1). Potensi cedera yang terjadi pada saat melakukan 
pengangkatan awal diatas siku atau diatas bahu adalah terkilirnya sendi 
bahu dan cedera pada tulang belakang. Gambar 2.3 merupakan petunjuk 
area pengangkatan awal.  

Pengangkatan

kan

dengan

dan

Pengangkatan yang diijinkan 

dengan posisi benda diatas lutut 

dan atau dibawah tinggi siku   

Pengangkatan yang perlu mendapat-

kan pengawasan jika mengangkat 

dengan posisi benda dibawah lutu  

dan atau diatas tinggi siku   
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Pengangkatan yang tidak dii-

jinkan dengan posisi benda dilan-

tai dan atau setinggi atau diatas 

kepala.   

Gambar 2.3  Area mengangkat vertical (Modifikasi dari  HSE, 2014).

Pada Gambar 2.3 ditunjukkan secara jelas area pengangkatan 
awal yang aman dan berbahaya. Seperti pada penjelasan diatas, area 
pengangkatan awal yang aman ditunjukkan pada area warna hijau dan 
aktivitas pengangkatan hati-hati dan perlu pengawasan ditunjukkan pada 
area kuning. Sedangkan pada area warna merah harus dihindari karena 
sangat berbahaya. Pengetahuan tentang teknik pengangkatan sangat 
diperlukan bagi setiap pekerja untuk menghindari cedera. Gambar 2.4 
merupakan teknik pengangkatan yang dianjurkan.   

Gambar 2.4 Teknik mengangkat  cara 1 (Modifikasi dari NIOSH, 1998).
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Teknik mengangkat seperti ditunjukkan pada Gambar 2.4 men-
jelaskan bahwa pengangkatan secara aman, jika dilakukan dengan 
gerakan vertikal (tidak membungkuk) dan benda menempel pada tubuh. 
Secara umum faktor-faktor yang perlu diperhatikan aktivitas mengangkat 
adalah:

1. Hindari mengangkat benda dari lantai. Jika beban harus diangkut dariika beban harus diangkut dari 
permukaan lantai maka dianjurkan menggunakan alat mekanis.maka dianjurkan menggunakan alat mekanis.dianjurkan menggunakan alat mekanis. 

2. Benda yang diangkat ringan sampai sedang dan mudah disesuaikan 
diantara lutut. 

3. Benda yang akan diangkat harus sedekat mungkin dengan tubuh 
(menempel).

4. Posisi punggung tegak lurus, pada saat mengangkat tumpuan 
pembebanan pada kaki dan mengurangi pembebanan pada tulang 
punggung.  

5. Hindari mengangkat dengan tiba-tiba, pengangkatan dilakukanpengangkatan dilakukandilakukan 
pelan-pelan dengan memposisikan kekuatan pada tumpuan kaki.

6. Tangan memegang benda dalam  posisi yang aman dengan 
memegang penuh, tidak menggunakan jari yang dapat menyebabkan 
ketegangan lokal. 

   

Gambar 2.5 a Gambar 2.5 b Gambar 2.5 c 
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Gambar 2.5  Gambar 2.5  
 

Gambar 2.5  Teknik mengangkat cara 2 (Modifikasi dari NIOSH, 1998).

Gambar 2.5 teknik mengangkat benda yang relatif berat seperti 
mengangkat semen yang sering dilakukan oleh pekerja kontruksi. Berat 
semen mencapai 40 kg jika diangkat sendiri, maka sangat berbahaya dan 
potensi cedera pada punggung. Langkah-langkah pengangkatan dapat 
dilakukan sebagai berikut:   

1. Posisi berlutut dengan tungkai yang terkuat di depan dan posisikan 
sak ditungkai bagian atas (Gambar a)bagian atas (Gambar a)(Gambar a)bar a)

2. Geser sak ke atas tungkai dengan berlutut (Gambar b)
3. Pindahan sak ke satu tungkai sedangkan tungkai lainnya berlutut 

(Gambar c)
4. Berdiri dengan hati-hati dan pertahanankan sak menempel tubuh  

(Gambar d)
5. Memindahkan sak dalam posisi sak menempel tubuh. (Gambar e)
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Pengangkatan menjadi berbahaya,  jika sikap kerja tidak dilakukan 
dengan benar. Gambar 2.6 adalah contoh sikap mengangkat  yang 
dilakukan di berbagai perusahaan yang berpotensi terhadap cedera. 

 

Gambar 2.6  Posisi mengangkat yang berpotensi cedera.

Posisi mengangkat  tersebut dapat menimbulkan cedera pada 
tulang belakang dan dapat merusak disk pada sambungan lumbar dan 
sacrum (L5/S1). Disamping dengan sikap yang salah, pada umumnya 
beban yang diangkat sangat berat (> 40 kg) sehingga memicu potensi 
yang lebih besar terhadap cedera.  Kondisi ini menjadi sangat berbahaya 
apabila  proses mengangkat dilanjutkan dengan  proses memindahkan 
dari satu  tempat ke tempat lain dengan jarak yang relatif jauh. 
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Gambar 2.7  Mengangkat dan menurunkan (Modifikasi dari  HSE, 2004).

Panduan mengangkat dan menurunkan ditunjukkan pada Gambar 
2.7. Setiap informasi pada kotak merupakan petunjuk berat yang 
direkomendasikan untuk diangkat dan diturunkan oleh pekerja laki-laki 
dan perempuan. Pedoman tersebut dapat dijadikan sebagai acuan untuk 
mendesain lokasi pengangkatan dan jangkauan posisi handle. Makin 
jauh jangkauan lengan makin rendah beban yang mampu diangkat. 
Sebaliknya makin dekat benda dengan tubuh makin besar beban yang 
mampu diangkat. Pengangkatan dengan kemampuan maksimal jika 
benda terletak diantara tinggi buku jari dan tinggi siku berdiri dengan 
posisi benda dekat dengan tubuh. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 
melakukan aktivitas mengangkat dan menurunkan benda adalah:
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1. Pastikan berat benda yang diangkat sesuai dengan pedoman
2. Pastikan posisi handle dalam kondisi aman untuk diangkat dan 

stabil
3. Pastikan benda mudah dipegang dengan kedua tangan. Jika benda 

dalam posisi yang sulit untuk diangkat atau berat benda ekstrim 
maka gunakan alat bantu untuk mengangkat dan menurunkan  

4. Hindari gerakan memutur pada saat mengangkat atau menurunkan. 
Jika gerakan memutar maka berat benda pada panduan (Gambar 
2.6) diturunkan. Memutar melebihi 45o, berat benda dikurangi 10% 
dan diturunkan 20%, jika memutar melebihi 90o (HSE, 2004). 

5. Frekuensi mengangkat dan menurunkan berpengaruh terhadap 
beban yang diangkat atau diturunkan. Panduan berat beban pada 
Gambar 2.6 berlaku jika frekuensi satu sampai dengan 30 kali 
per jam. Pada kecepatan tersebut masih memungkinkan pekerja 
beristirahat dan ada waktu jeda yang cukup. Frekuensi yang 
relatif cepat, berat benda dianjurkan untuk diturunkan. Aktivitas 
mengangkat dan menurunkan dengan frekuensi dua kali per menit 
berat benda dikurangi 30%, frekuensi 5 sampai dengan 8 kali per 
menit berat benda diturunkan 50%, dan lebih dari 12 kali per menit 
diturunkan 80%.    

Aktivitas mengangkat dan menurunkan harus diperhatikan dengan 
sungguh-sungguh, dan perlu pengawasan dari pihak manajemen. Panduan 
manajemen dalam melakukan pengangkatan yang aman menurut Cal/
OSHA Consultation Service (2007) dijelaskan sebagai berikut: 

1. Rencana alur kerja untuk menghilangkan pengangkatan yang tidak 
perlu.  

2. Mengatur pekerjaan sehingga tuntutan fisik dan kecepatan kerja 
meningkat secara bertahap.  

3. Meminimalkan jarak beban yang diangkat dan diturunkan.  
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4. Posisi pallet material pada ketinggian yang memungkinkan pekerja 
untuk mengangkat dan menurunkan dalam batas kemampuan 
mereka

5. Hindari mengangkat atau menurunkan material secara manual ke 
atau dari lantai
a. Mengatur material diatas palet, dan menyimpan bahan pada 

palet selama penyimpanan
b. Gunakan forklift untuk mengangkat atau menurunkan palet, 

daripada mengangkat atau menurunkan materi secara 
manual.   

c. Mengatur agar bahan disimpan langsung ke rak penyim-
panan.   

d. Jika memungkinan, gunakan peralatan mekanik (misalnya lift, 
kerekan), setiap kali mengangkat.

e. Hindari rancangan pekerjaan yang menuntut pekerja me-
ngangat atau menurunkan material dari lantai.  

6. Untuk beban yang tidak stabil dan/atau berat:
a. Tandai materil untuk kewaspadaan pekerja
b. Uji stabilitas beban dan berat sebelum membawa beban.  
c. Gunakan peralatan mekanik atau alat untuk mengangkat 

beban.  
d. Kurangi berat beban/material dengan:

▪ Menaruh item lebih sedikit ke kontainer. 

▪ Menggunakan kontainer lebih kecil dan/atau lebih ringan.

e. Mengemas ulang kontainer agar isinya tidak bergeser dan 
berat dapat diseimbangkan.   

f. Gunakan tim untuk mengangkat sebagai langkah sementara 
untuk benda berat atau besar.  

7. Mengurangi frekuensi mengangkat dan jumlah waktu pekerja untuk 
aktivitas  mengangkat dengan:
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o Melakukan rotasi pekerja yang melakukan aktivitas pe-
ngangkatan dengan pekerja yang tidak melakukan aktivitas 
pengangkatan. 

o Memiliki alternatif pekerja pada tugas pengangkatan dengan 
pekerja yang bukan dengan tugas pengangkatan. 

8. Membersihkan  ruang untuk memudahkan akses ke bahan atau 
produk yang ditangani. Kemudahan akses memungkinkan pekerja 
mendapatkan lebih dekat serta mengurangi jangkauan, membungkuk 
dan memutar.

Panduan pekerja melakukan pengangkatan yang aman menurut 
Cal/OSHA Consultation Service (2007) antara lain:    

1. Lakukan peregangan yang tepat sebagai bagian dari program 
ergonomi yang koprehensif. Peregangan tidak harus merupakan 
bagian program perbaikan teknik dan administratif.

2. Cek label beban. 
3. Sebelum mengangkat, selalu lakukan tes beban dan stabilitas. 
4. Untuk beban yang tidak stabil dan atau berat, ikuti panduan 

manajemen untuk:  
a. Menggunakan peralatan 
b. Mengurangi beban yang diangkat 
c. Mengemas ulang kontainer untuk meningkatkan kestabilan  

5. Perencanaan mengangkat: 
a. Gunakan sepatu yang tepat untuk menghindari tergelincir, 

tersandung atau jatuh. 
b. Jika menggunakan sarung tangan, pilih ukuran yang sesuai 

dengan tangan (jangan terlalu longgar atau sempit). Kekuatan 
sangat diperlukan untuk menggenggam dan mengendalikan 
objek, hal ini tergantung material sarung tangan yang terbuat 
dan jumlah lapisan yang digunakan. Sebagai contoh, memakai 
satu lapisan tunggal sarung tangan penahan panas dapat 
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mengurangi kekuatan genggam sampai sampai 40%. Memakai 
dua atau lebih lapisan dapat mengurangi kekuatan genggam 
sampai sampai 60%.  

c. Berat pengangkatan dilakukan sebatas penanganan secara 
aman. 

d. Mematuhi panduan area mengangkat (diatas lutut, dibawah 
bahu dan benda dekat dengan tubuh). 

e. Pengangkatan beban yang tidak stabil dilakukan dengan 
kewaspadaan penuh.  

6.  Ketika mengangkat:
a. Lakukan pemegangan secara aman.
b. Gunakan kedua tangan, jika memungkinkan. 
c. Hindari pengangkatan dengan tiba-tiba, lakukan secara pelan-

pelan.  
d. Pertahankan beban dekat dengan tubuh.  
e. Mengangkat yang benar dengan menggunakan kaki tidak 

menggunakan tubuh bagian atas atau punggung.
f. Jangan memutar tubuh. Memutar lakukan dengan melangkah 

satu sisi atau sisi lainnya. 
g. Menukar pengangkatan beban berat atau kegiatan yang 

memerlukan tenaga besar dengan kebutuhan fisik yang lebih 
rendah secara bergantian.  

h. Lakukan istirahat.

2.3 Panduan Aktivitas Membawa

Aktivitas membawa dipengaruhi oleh berat benda dan frekuensi 
pemindahan. Semakin tinggi frekeuensi membawa barang yang berat, 
maka tingkat risiko semakin tinggi.  Panduan berat beban/frekuensi 
aktivitas membawa ditunjukkan pada Gambar 2.8.
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Gambar 2.8  Grafik berat beban/frekuensi aktivitas  
membawa (HSE, 2014).

Pada Gambar 2.8 dijelaskan tentang empat ketegori area yaitu hijau, 
kuning, merah dan ungu. Penjelasan setiap area adalah: (1) Area warna 
hijau dengan kode G (Green) = 0 merupakan kategori membawa yang 
aman; (2) area wana kuning sawo dengan kode A (Amber) = 4 masih 
dalam kondisi aman namun perlu mendapat pengawasan; (3) area warna 
merah dengan kode R (Red) = 6 dalam kondisi berbahaya harus dihindari; 
dan (3) area warna ungu dengan kode P (Purple) =10 kategori pekerjaan 
yang sangat berbahaya dan diperlukan pengawasan sangat ketat karena 
berpotensi risiko cedera serius. 

Grafik pada Gambar 2.8 menjelaskan bahwa membawa dalam 
kondisi aman, jika berat benda sekitar 15 Kg dengan 300 kali membawa/
jam. Berat benda antara 15-18 Kg, frekuensi membawa dua kali sampai 
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dengan 60 kali per jam.  Untuk berat benda 20 Kg, frekuensi membawa 
2 kali per jam. Dengan demikian membawa lebih dari 20 Kg diperlukan 
pengawasan. Membawa benda yang harus dihindari yang masuk dalam 
area merah yaitu membawa ± 38 Kg dengan frekuensi dua kali per jam, 
membawa ± 33 Kg dengan frekuensi 12 kali per jam, membawa 30 Kg 
dengan frekuensi 30 sampai dengan 60 kali per jam dan membawa 25 Kg 
jika dengan frekuensi tinggi.   

 

embawa yang diijinkan dengan 

lengan atas sejajar dengan 

tubuh/tulang belakang  

embawa yang perlu mendapatkan 

pengawasan jika membawa dengan 

lengan atas membentuk sudut agak 

jauh dengan tubuh 

embawa yang tidak diijinkan 

dengan lengan atas membentuk 

sudut jauh dengan tubuh dan 

membungkuk sangat dalam 

 

Gambar 2.9  Posisi membawa yang aman, sedang dan berbahaya  
(Modifikasi dari HSE, 2014).



MANUAL MATERIAL HANDLING 25

Faktor yang perlu diperhatikan, pada aktivitas membawa adalah 
keseimbangan benda yang dibawa. Benda yang dipindahan dianjurkan 
simetris dengan tulang belakang. Gambar 2.9 menjelaskan tentang tiga 
kategori membawa yang aman, perlu perhatian dan yang tidak dianjurkan. 
Konsep membawa yang aman apabila benda dan tangan simetris pada 
depan tulang belakang. Jika benda dan tangan asimetris dengan posisi 
tubuh tegak, maka diperlukan pengawasan. Membawa yang tidak 
dianjurkan apabila salah satu tangan membawa benda pada satu sisi.   

 

Satu tangan membawa benda pada 
satu sisi bagian tubuh 

enda

gian

Benda dan tangan simetris dengan 
bagian depan tubuh  

Benda dan tangan tidak simetris dengan 
bagian depan tubuh   

Gambar 2.10  Posisi benda dengan tubuh (Modifikasi dari HSE, 2014).
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Membawa merupakan aktivitas memindahkan benda dari 
satu tempat ke tempat lain. Pemindahan material dipengaruhi oleh 
beberapa hal, antara lain: (1) rintangan beraktivitas seperti jalan sempit, 
berbelok belok dan langit-langit pendek yang menuntut pekerja harus 
membungkuk; (2) handel atau pegangan, handel harus mudah dipegang 
dan nyaman digunakan. Handel yang harus dihindari apabila licin yang 
menyebabkan  mudah terlepas atau tajam yang dapat menyebabkan 
tangan terluka. Disamping itu harus diperhatikan adalah kesesuaian 
kontainer agar benda yang ditampung tidak mudah berpindah atau 
bergerak; (3) Jalan yang dilewati dipastikan tidak licin dan bersih. Lantai 
basah, miring dan permukaan yang tidak stabil apabila lantai terbuat dari 
kayu. Sepatu yang digunakan harus disesuaikan dengan permukaan 
lantai; (4) lingkungan kerja yang perlu diperhatikan adalah pencahayaan, 
temperature dan kecepatan udara. Pencahayaan jangan terlalu gelap 
atau kontras tinggi yang menyebabkan silau yang dapat mengganggu 
pandangan. Pencahyaan yang diperlukan untuk aktivitas pemindahan 
material minimum 150 lux (Bridger, 1995); (5) Jarak perpindahan material 
yang direkomendasikan dilakukan secara manual maksimal 4 m. Jika 
perpindahan material berkisar antara 4 sampai dengan 10 meter harus 
dilakukan dengan hati-hati serta perlu pengawasan. Jarak perpindahan 
lebih dari 10 m tidak direkomendaskan dilakukan secara manual, untuk itu 
diperlukan peralatan pemindah material yang sesuai dengan kebutuhan. 
Disamping jarak, hal yang perlu diperhatikan adalah jalan yang turun 
atau naik yang ekstrim serta jalan sempit yang membahayakan aktivitas 
perpindahan material.           

Kenyamanan dan keamanan perpindahan material ditentukan oleh 
rancangan tata letak ruang. Hubungan aktivitas pemindahan material dan 
tata letak sangat erat terkait dengan rancangan tiap aktivitas dan aliran 
material. Informasi yang dibutuhkan untuk merancang tata letak terkait 
dengan pemindahan material adalah jarak, waktu, sumber dan tujuan. 
Disamping itu rancangan tata letak disesuaikan dengan karakterisktik 
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material yang akan dipindahkan.  Karakteristik material yang dipindahkanKarakteristik material yang dipindahkan 
apakah berupa cair atau padat, ukuran material, berat material dan bentuk 
material. Fleksibilitas rancangan tata letak ruang lebih baik, dikarenakan 
jenis material yang dipindahkan bervariasi. Tujuan utama perancangan 
tata letak adalah meminumkan biaya dengan memperpendek jarak 
perpindahan dan untuk menghindari risiko cedera atau kecelakaan 
kerja.      

Panduan manajemen membawa yang aman menurut Cal/OSHA 
Consultation Service (2007) antara lain:    

1. Rencanakan aliran kerja untuk mengurangi membawa yang tidak 
perlu 

2. Jika memungkinkan lakukan dengan meluncurkan, mendorong atau 
menggulung

3. mengorganisir kerja supaya kecepatan kerja dan kebutuhan fisik 
meningkat perlahan

4. Reduce the distances that loads are moved to a minimum. Jika jarak 
perpindahan jauh, gunakan peralatan.  

5. Mengurangi jarak supaya beban yang dipindahan minimum.  
6. Untuk beban tidak stabil dan berat:

a. Menandai beban untuk mengingatkan pekerja.
b. Uji kestabilan dan berat beban sebelum membawa beban. 
c. Gunakan peralatan mekanik untuk membawa atau memin-

dahkan beban. 
d. Menurunkan berat beban dengan:  
  Menaruh benda di container lebih sedikit. 
  Gunakan kontainer yang kecil dan atau lebih ringan.
  Membagi beban menjadi dua kontainer dan membawa dengan 

kedua tangan.
e. Mengemas ulang kontainer agar isinya tidak bergeser dan 

berat dapat diseimbangkan.   
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  f. Gunakan tim untuk mengangkat sebagai langkah awal untuk 
benda berat atau besar.  

7. Mengurangi frekuensi mengangkat dan jumlah waktu pekerja untuk 
aktivitas  membawa  dengan:
a. Melakukan rotasi pekerja yang melakukan aktivitas membawa 

dengan pekerja yang tidak melakukan aktivitas membawa. 
b. Memiliki alternatif pekerja untuk tugas membawa dengan 

pekerja yang tidak dengan tugas membawa. 

Panduan pekerja membawa yang aman menurut Cal/OSHA 
Consultation Service (2007) antara lain:    

1. Lakukan peregangan yang tepat sebagai bagian dari program 
ergonomi yang komprehensif. 

2. Cek label beban. 
3. Sebelum membawa lakukan tes beban dan stabilitas. 
4. Untuk jarak jauh dan beban yang tidak stabil dan atau berat, ikuti 

panduan manajemen untuk:
a. Menggunakan peralatan 
b. Mengurangi beban yang diangkat 
c. Mengemas ulang kontaner untuk meningkatkan kestabilan  

5. Perencanaan sebelum membawa:
a. Gunakan sepatu yang tapat untuk menghindari tergelincir, 

tersandung atau jatuh. 
b. Jika menggunakan sarung tangan, pilih ukuran yang sesuai 

dengan tangan (jangan terlalu longgar atau sempit). Tergantung 
material sarung tangan yang terbuat dan jumlah lapisan yang 
digunakan. Kekuatan lebih diperlukan untuk menggenggam dan 
mengendalikan objek. Sebagai contoh, memakai satu lapisan 
tunggal sarung tangan penahan panas dapat mengurangi 
kekuatan genggam sampai sampai 40%. Memakai  dua atau 
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lebih lapisan  dapat mengurangi kekuatan genggam sampai 
sampai 60%.  

c. Hindari membawa beban yang besar dan lebar yang membatasi 
atau mengganggu penglihatan

d. Jika memungkinkan lakukan dengan cara meluncurkan, men-
dorong, atau menggulung.  

e. Mendorong lebih baik dari pada menarik.
f. Membawa lakukan dengan batas aman sesuai dengan ke-

mampuan.
g. Hindari jalan miring, tangga atau rintangan lainnya yang 

menyulitkan untuk membawa.  
h. Berhati-hati dan hindari lantai licin (Cairan, es, oli, dan serbuk 

halus).
i. Ketika membawa beban yang tidak stabil, lakukan  dengan 

kewaspadaan penuh.
6. Ketika membawa:

a. Partahankana beban menempel tubuh
b. Yakinkan pandangan jelas kedepan. 
c. Ketika membawa kontainer dengan satu tangan, lakukan 

secara bergantian
d. Jika memungkinkan, gunakan dua tangan untuk membawa
e. Melakukan alternatif membawa beban berat atau kegiatan 

yang memerlukan tenaga besar dengan kebutuhan fisik yang 
lebih rendah secara bergantian.  

f. Lakukan istirahat.

Tingginya risiko yang terjadi pada aktivitas membawa jika dilakukan 
dengan ceroboh. Oleh karena itu, rancangan tugas dan peralatan yang 
ergonomis dapat membantu pekerja dalam beraktivias mengangkat dan 
membawa. Perancangan tugas diarahkan pada upaya untuk memperbaiki 
sistem kerja dengan:
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1. Memperpendek jarak membawa/mengangkut. Jarak membawa yang 
dilakukan secara manual perlu diperpendek dengan merancang tata 
letak dan  diupayakan benda tidak ditempatkan dilantai

2. Mengurangi frekuensi pengangkatan atau membawa, meminimalkan 
beban, mengubah proses.  

3. Mudah untuk dijangkau, menghilangkan rintangan yang menghalangi 
dan  mengatur ketinggian benda. Hal ini dapat dilakukan dengan 
merancang stasiun kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerja.

2.4 Risiko Mengangkat dan Membawa 

Aktivitas mengangkat dan membawa memiliki risiko tinggi terhadap 
cedera dan kecelakaan kerja. Cedera yang sering terjadi adalah terkilir, 
terpeleset, pergelangan tangan dan yang paling berisiko adalah cedera 
tulang belakang. Tulang belakang perlu dijaga agar tidak terjadi cedera 
dikarenakan pada tulang belakang terdapat susunan syaraf yang 
menghubungkan syaraf sensorik dan motorik dengan pengatur syaraf 
pusat atau otak. Kerusakan tulang belakang seperti rusaknya jaringan 
akibat mengangkat dan membawa dengan beban lebih, nyeri pada 
punggung akibat dari arah beban yang salah dan yang paling berbahaya 
adalah pecahnya disk tulang belakang sebagai akibat mengangkat 
dengan beban lebih atau pembebanan dengan tiba-tiba.   

Aktivitas mengangkat dan membawa terjadi di semua aspek ke-
giatan seperti aktivitas di rumah, kantor, rumah sakit, industri, pertanian, 
perkebunan, pelabuhan laut dan udara serta aktivitas lainnya. Aktivitas 
yang berdampak negatif sering terjadi pada: 

(a) Kegiatan di rumah sakit yaitu pada saat mengangkut (mengangkat 
dan membawa) pasien. Hal ini disebabkan karena tidak semua 
rumah sakit memiliki peralatan yang memadai untuk mengangkut 
pasien, sehingga dilakukan secara manual.
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(b) Kegiatan di perkantoran akibat mengangkat dan membawa per-
alatan kantor yang berat. Pada umumnya hazard di perkantoran 
disebabkan tata letak yang kurang ergonomis atau belum adanya 
alat bantu untuk mengangkut peralatan kantor.

(c) Kegiatan di Industri, sering terjadi cedera maupun kecelekaan kerja. 
Hal ini dikarenakan banyaknya kegiatan mengangkat dan membawa 
secara manual. Kegiatan di industri terkait dengan mengangkat 
dan membawa sangat beragam sehingga diperlukan alat bantu 
yang cukup dan memadai untuk mengangkut secara aman. Industri 
yang besar dan peduli terhadap keamanan pekerja, tentunya akan 
menyediakan alat bantu untuk mengangkut barang atau peralatan 
kerja. Sedangkan industri kecil dan yang kurang peduli terhadap 
keamanan pekerja, pengangkutan akan dilakukan secara manual. 
Namun demikian, seringkali kita temui industri yang menyediakan alat 
bantu mengangkut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pekerja. Hal 
ini disebabkan budaya kerja dalam menggunakan alat bantu masih 
rendah dan pekerja masih menganggap penggunaan alat bantu 
menjadikan pekerjaan lambat dan menyulitkan dalam beraktivitas. 
Disamping itu, pengawasan dalam penggunaan peralatan kurang 
ketat. 

(d) Kagiatan di bidang pertanian masih didominasi dengan aktivitas 
secara manual, kecuali pekerjaan membajak sawah yang sudah 
menggunakan mesin. Sedangkan kegiatan lain seperti mananam 
padi dan mencangkul dilakukan dengan posisi membungkuk yang 
dalam serta pengangkutan dilakukan dengan posisi yang kurang 
tapat. Kondisi ini petani sering mengalami nyeri pada punggung 
atau terkilir. Cedera banyak dialami oleh petani yang berusia lebih 
dari 45 tahun, sedangkan jumlah petani dengan usia di atas 45 
tahun sebanyak 60,8 persen dengan 73,97 persen berpendidikan 
setingkat SD (Tempo, 2016). 
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Risiko cedera pada aktivitas pengangkutan (mengangkat dan 
membawa) sering terjadi pada pekerjaan yang berulang, sikap kerja yang 
tidak ergonomis, beban yang belebihan, gerakan yang terbatas. Cedera 
ini merupakan cedera pada muskuloskeletal dan sistem syaraf yang 
sering dikenal dengan musculoskeletal disorders (MSD). Oleh karena itu, 
pengangkutan harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu beban dan 
ukuran yang diangkut, jarak tempuh, frekuensi, tata letak dalam hal ini 
rintangan, kondisi lantai (licin, naik, turun) dan metode pengangkutan.  
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BAB 3
EVALUASI MANUAL 

MATERIAL HANDLING 

3.1  Pendahulan

Evaluasi MMH dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan 
antara lain dengan pendekatan biomekanika, fisiologi dan psikologi. 
Dua dokumen penting yang dijadikan acuan dalam melakukan penilaian 
terhadap aktivitas MMH adalah dokumen yang dipublikasikan oleh NIOSH 
yaitu Work Practice Guide for Manual Lifting (NIOSH, 1981) dan edisi revisi 
(Waters et al., 1994). Panduan praktis pengangkatan manual didefinisikan 
sebagai suatu tindakan memegang dan mengangkat objek secara manual 
tanpa bantuan peralatan mekanis. Panduan ini didasarkan pada pemikiran 
bahwa cedera akibat pengerahan otot berlebihan disebabkan melakukan 
pekerjaan melebihi kapasitas pekerja (Putz-Anderson and Waters, 1991). 
Pemikiran tersebut kemudian dijadikan dasar pembuatan formula untuk 
mencari strain index sebagai berikut :

Strain Index (SI) =      job demands
   
    worker capacity

Jika SI lebih dari satu maka pekerja tersebut berpotensi mengalami 
overexertion injury. Untuk mengurangi risiko cedera dalam aktivitasUntuk mengurangi risiko cedera dalam aktivitas 
penanganan material, maka diperlukan pengetahuan batasan beban 
yang harus diangkat. NIOSH membagi aktivitas pengangkatan menjadiNIOSH membagi aktivitas pengangkatan menjadi 
3 kelas yaitu :
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1. Dapat diterima (nilai di bawah batas aksi (action limit/AL)
2. Tidak dapat diterima  untuk beberapa individu (nilai antara AL dan 

MPL)
3. Batas tidak dapat diterima untuk sebagian besar individu (di atas 

MPL)

3.2 Pengendalian Pengangkatan dan Batas Aksi

Pengendalian administratif  hanya dilakukan jika beban  pengangkat-
an berada diantara batas aksi AL dan MPL. Penerapan pengendalian 
administratif aktivitas MMH antara lain melakukan pengangkatan dengan 
lebih dari satu orang, rotasi tugas, pelatihan dan melakukan seleksi dan 
penempatan yang sesuai dengan kemampuan. Tujuan dari perancangan 
ulang sistem kerja secara ergonomis untuk mengeliminasi bahaya kerja 
melalui rancangan teknik. Ketika pengangkatan di atas MPL maka tidak 
diijinkan untuk dilakukan pengangkatan dan harus dilakukan pengendalian 
teknik untuk membawa beban  yang berada pada daerah yang diijinkan. 
Penerapan pengendalian teknik antara lain dengan otomatisasi, 
menggunakan kerekan dan peralatan mekanis lain seperti ban berjalankerekan dan peralatan mekanis lain seperti ban berjalan, 
kereta dorong, lift truck dan sebagainya.

Kapasitas individu dalam pengangkatan beban bervariasi dan 
biasanya diantara AL dan MPL. Mengangkat beban melebihi MPL tidak 
dianjurkan, dan harus diterapkan pengendalian teknik untuk menurunkan 
beban dengan range yang bisa diterima. Berdasarkan kriteria epidemiologi, 
biomekanika, fisiologi dan psikologi pengendalian administratif diperlukan, 
dengan kriteria: 

(1) Pekerja melakukan pengangkatan diatas AL yang mengakibatkan 
peningkatan cedera muskuloskeletal secara moderat dan pekerja 
melakukan pengangkatan diatas MPL dapat meningkatkan cedera 
muskuloskeletal secara signifikan
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(2) Pengangkatan benda yang menghasilkan gaya kompresi pada 
L5/S1 sebesar 3430N, hal ini hanya dapat diterima oleh sebagian 
besar orang muda. Pengangkatan benda yang menghasilkan gaya. Pengangkatan benda yang menghasilkan gaya Pengangkatan benda yang menghasilkan gaya 
kompresi  pada L5/S1 di atas 6370 N, hal ini  tidak ditoleransi untuk 
sebagian besar orang.. 

(3) Pengangkatan di atas Al yang dilakukan oleh seseorang dengan 
tingkat metabolisma melebihi 3,5 Kkal per menit. Pengangkatan. Pengangkatanengangkatan 
di atas MPL yang dilakukan oleh  seseorang dengan tingkat 
metabolisma melebihi 5 Kkal per menit

(4) Beban angkat di atas AL dapat dilakukan untuk lebih dari 99% 
laki-laki dan lebih dari 75% perempuan dengan sejumlah risiko 
cedera punggung. Hanya sekitar 25% laki-laki dan kurang dari 1% 
perempuan pekerja dapat melakukan pengangkatan di atas MPL..  

3.3 Formula AL dan MPL

Formula  pengangkatan dari NIOSH untuk AL dan MPL sebagai 
berikut :

AL (kg) = 40 � 15

H
� x (1 – 0,004 │V – 75 │) x �0,7 + 

7,5

D
� x �1 – 

F

Fmax

� (metric unit)

AL (lb) = 90 � 6

H
� x (1 – 0,01 │V – 30 │) x �0,7 + 

3

D
� x �1 – 

F

Fmax

� (US costomary  
         units)

MPL = 3 x AL

Dimana  :
H = Lokasi  horisontal dari garis pusat pengangkatan
V = Lokasi vertikal tangan pada pengangkatan awal
D = Jarak perpindahan secara vertikal dari tempat awal ke tujuan
F = Frekuensi pengangkatan, rata-rata jumlah angkatan per menitata-rata jumlah angkatan per menit jumlah angkatan per menit
Fmax = Frekuensi maksimum pengangkatan dengan nyaman
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Gambar 3.1  Variabel aktivitas pengangkatan dari NIOSH  
(Tayyari and Smith, 1997).

3.3.1 Variabel aktivitas pengangkatan

Variabel aktivitas pengangkatan yang berpengaruh pada AL 
dan MPL ditunjukkan pada Gambar 3.1. Setiap variabel  dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 

1. Lokasi horisontal (H) dari tangan saat angkatan awal, diukur 
dari titik tengah antara pergelangan kaki. Nilai H diantara 15 
dan 80 cm (6 – 32 in). 

2. Lokasi vertikal (V) tangan saat angkatan awal diukur dari lantai. 
Nilai V diantara 0 dan 175 cm (0 dan 70 in) yang merupakan 
jangkauan vertikal untuk sebagian besar individu.

3. Jarak perpindahan secara vertikal dari tempat awal ke tujuan. 
D diantara 25 cm dan (200 – V) cm. Jika jarak perpindahan 
kurang dari 25 cm, maka digunakan D = 25 cm.
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4. Frekuensi pengangkatan (F) merupakan rata-rata jumlah 
pengangkatan per menit. F harus diantara 0,2 (satu angkatan 
dalam 5 menit) dan Fmax. Jika frekuensi pengangkatan kurang 
dari satu kali per 5 menit maka F =0.

5. Frekuensi pengangkatan maksimum (Fmax) ditentukan 
berdasarkan durasi atau periode aktivitas selama shift kerja. 
Pengangkatan diasumsikan ada kalanya kurang dari 1 jam 
atau kontinyu (lebih dari 1 jam sampai 8 jam)

Tabel 3.1.  Pengangkatan maksimum per menit

Rata-rata lokasi vertikal (V) dalam cm (in)
Durasi V>75 (30) V≤75 (30)

1 jam 18 15

8 jam (>1jam) 15 12

3.3.2 Evaluasi variabel aktivitas pengangkatanuasi variabel aktivitas pengangkatan

Model NIOSH untuk AL terdiri dari 4 faktor pengali. KeempatKeempat 
faktor pengali tersebut adalah:

1. Faktor H = (15/H). Faktor ini menunjukkan jumlah penyesuaian 
yang diperlukan sebagai fungsi lokasi horisontal dan range 
berada pada 15 cm sampai 80 cm. Jika     H=80 cm maka 
bernilai 15/80 = 0,1875, sedangkan untuk H=15 maka bernilai 
15/15=1. 

2. Faktor V = (1 – 0.004│V – 75 │). Faktor untuk lokasi vertikal (V) 

berlaku nilai absolut. Range nilai berkisar 75 cm (diperkirakan 
tinggi lutut) sampai 175 cm. Jika V = 75 cm maka faktor V = (1 
– 0,004│V - 75│) = (1 – 0,004│75 - 75│)= 1, dan untuk V = 175 

cm akan bernilai 0,6. 
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3. Faktor D = (0,7 + 7,5/D). Jarak perpindahan secara vertikal 
(D) berada pada range D = 200 cm (pengangkatan dari lantai 
sampai 200 cm diatas lantai) sampai 25 cm (batas minimum 
yang diijinkan).  Jika D = 25 cm, maka faktor D = (0,7 + 7,5/D) 
= 0,7 + 7,5/25 = 1. 

4. Faktor F = (1 – F/Fmax). Faktor frekuensi  sedikit lebih kompleks 
dibandingkan ketiga faktor sebelumnya. Jika frekuensi yang 
dilakukan 9 pengangkatan per menit (F = 9) untuk durasi 
lebih dari 1 jam dan titik pengangkatan di bawah 75 cm  (V ≤ 

75 cm), maka faktor F adalah 1 – 9/12 = 0,25. Range untuk 
faktor F dari 0 (untuk F = Fmax) sampai 1 (untuk F = 0, dimana 
frekuensi ditetapkan kurang dari satu kali pengangkatan dalam 
5 menit).

Sebagai contoh, seorang pekerja melakukan aktivitas 
pengangkatan dari sebuah gerobak ke rak secara kontinyu selama 
satu hari.  Pekerja tersebut melakukan pengangkatan dengan tinggi 
lokasi barang (pengangkatan awal = V) setinggi  80 cm, lokasi 
horisontal (H) dari tangan saat angkatan awal sekitar 25 cm dan rata-
rata frekuensi pengangkatan 5 kali per menit. Barang ditempatkan 
pada rak dengan rata-rata ketinggian 125 cm di atas lantai. Nilai AL 
dan MPL dapat dihitung sebagai berikut :  V = 80 cm; H = 25 cm;  D 
= 125 – 80 = 45 cm ;  F = 5 kali per menit ; dan Fmax  = 12 kali per 
menit (selama 8 jam posisi berdiri).

Maka :

AL =  40 x (15/25) x (1 – 0,004│80 – 75 │) x (0,7 + 7,5/45)  
 x (1 – 5/12) 

       = 40 x (0,6) x (0,98) x (0,86) x (0,58) = 11,73 kg

MPL =  3 x 11,73 = 35,19 kg 
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3.4  Model Pengangkatan Revisi dari NIOSH 

Para praktisi industri banyak memberikan kritikan terhadap model 
NIOSH yang pertama. Model NIOSH awal dinilai sulit digunakan dan 
tidak fleksibel. Persamaan pengangkatan yang sudah direvisi menyajikan 
metode untuk evaluasi tugas pengangkatan asimetri dan kurang 
optimalnya kopling antara objek dan tangan atau untuk menghitung 
kualitas kopling (Waters et al., 1994). Gambar 3.2  meunjukkan sudut 
asimetri saat melakukan penanganan material secara manual.

Gambar 3.2  Sudut asimetri saat MMH (Waters, et al., 1994).
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1. Batas beban yang direkomendasi (Recomended 
weight limit/RWL)

Untuk menentukan RWL terdapat 6 faktor pengali LC (Load 
Constants). Pada formula NIOSH 1981 LC adalah 40 kg (sekitar 90 lb), 
sedangkan pada formula revisi berkurang menjadi 23 kg (51 lb).  Nilai 
RWL ditunjukkan seperti pada rumus berikut  (Waters, et al., 1994): 

 

Dimana:
LC   = Load Constants (Konstanta beban)
HM = Horizontal Multiplier (Faktor pengali horisontal)
VM = Vertical Multiplier (Faktor pengali vertikal)
DM = Distance Multiplier (Faktor pengali jarak)
AM = Asymmetric Multiplier  (Faktor pengali asimetri)
FM = Frequency Multiplier  (Faktor pengali frekuensi)
CM = Coupling Multiplier  (Faktor pengali kopling)

2. Indeks pengangkatan 

Indeks pengangkatan untuk mengestimasi adanya cedera 
akibat pengerahan tenaga yang berlebihan pada pekerjaan 
penanganan material secara manual dirumuskan sebagai berikut:

           L
LI =  
        RWL

Dimana L adalah berat objek yang diangkat. Jika nilai LI lebihnilai LI lebih 
dari 1 maka berisiko terhadap cedera. 
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3.  Faktor pengali

Formula pengangkatan NIOSH revisi terdiri dari 6 faktor pengali 
(Waters et al., 1994). Faktor pengali akan menentukan berat yang 
dapat diangkat dengan aman. Faktor pengali pada formula revisi 
ditunjukkan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2. Faktor pengali untuk formula revisi.

British units Metrics units
Faktor pengali 
horisontal 

(HM) (10/H) (25/H)

Faktor pengali vertikal (VM) (1 -0,0075|V–
30|)

(1 - 0,003|V 
– 75|)

Faktor pengali jarak (DM) (0,82 + 1,8/D) (0,82 + 4,5/D)

Faktor pengali 
Frekuensi 

(FM) Lihat tabel 9.3. Lihat tabel 9.3.

Faktor pengali asimetri (AM) (1 – 0,0032A) (1 – 0,0032A)

Faktor pengali kopling  (CM) Lihat tabel 3.4. Lihat tabel 3.4.

Sumber: Waters, et al., 1994

Diskripsi variabel yang digunakan dalam faktor pengali dapat 
dikemukakan sebagai berikut :

a. H : Faktor pengali horisontal dari tangan (pusat beban) pada 
titik tengah  pergelangan, yang diukur pada titik awal dan tujuan 
pengangkatan. Dalam hal ini, H tidak dapat diukur, hanya dapatDalam hal ini,  H tidak dapat diukur, hanya dapat 
diestimasikan :

H = 20 + W/2 untuk V≥ 25cm (atau H=8+ W/2 untuk V≥ 10in)

H = 25 + W/2 untuk V< 25cm (atau H=8+W/2 untuk V< 10 in)
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 W adalah lebar kotak dan V adalah lokasi vertikal tangan dari 
lantai. Jika H diukur kurang dari 25 cm (10 in) maka digunakan nilai 
minimum dari H = 25 cm. Nilai maksimum H diasumsikan 63 cm. 
Faktor pengali (HM) adalah 25/H (cm) atau 10/H (in). Jika H kurang 
dari atau sama dengan 25 cm (10 in) maka faktor pengali adalah 1. 
Jika H adalah 63 cm (25 in) maka faktor pengali menjadi 0,4.

b. V :  Faktor pengali vertikal merupakan lokasi vertikal tangan dari 
lantai, yang diukur pada titik awal pengangkatan. Nilai V berada 
pada range V = 0 (benda ditaruh dilantai) sampai V = 175 cm (batas 
atas jangkauan vertikal untuk pengangkatan). 

c. D : Jarak perpindahan secara vertikal merupakan jarak antara lokasi 
awal dan tujuan pengangkatan. D berada pada range  25 cm ≤ D ≤ 

175 cm. Jika pada pengukuran nilai D kurang dari 25 cm, maka nilai 
minimum D = 25 cm digunakan untuk menghitung RWL.

d. A : Sudut asimetri, merupakan sudut pemindahan beban dari bidang 
lengkung, diukur dari titik awal dan tujuan pengangkatan (dalam 
derajat). Pengangkatan asimetri harus dihindari.  Jika pengangkatan 
asimetri tidak dapat dihindari  maka RWL kurang secara signifikan 
dari batas yang digunakan untuk pengangkatan simetri. Sudut 
A berkisar antara 0o sampai 135o. Sudut putar tubuh diukur pada 
pengangkatan awal.  Jika A > 135o, maka AM sama dengan 0 yang 
menghasilkan RWL sama dengan 0 atau tidak ada beban.

e. F : Rata-rata frekuensi pengangkatan diukur dalam angkatan per 
menit. Durasi atau waktu aktivitas pengangkatan dikategorikan 
sebagai berikut:
• Durasi pendek: aktivitas pengangkatan dilakukan secara 

kontinyu 1 jam atau kurang yang diikuti dengan  periode 
pemulihan paling sedikit 120% dari waktu kerja.

• Durasi sedang: aktivitas pengangkatan secara kontinyu lebih 
dari satu jam tetapi tidak lebih dari 2 jam dengan periode 
pemulihan paling sedikit 30% dari waktu kerja.
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• Durasi panjang: aktivitas pengangkatan dilakukan dengan 
durasi 2 sampai 8 jam.

Sebagai contoh, seorang pekerja dibutuhkan untuk melakukan 
pembongkaran kotak kardus dari palet dan menempatkannya pada 
sebuah konveyor setinggi 80 cm. Kotak tersebut dibongkar dengan 
frekuensi 6 karton tiap menit. Masing-masing palet mempunyai 
3 lapis karton, dengan masing-masing lapisan terdiri 16 karton. 
Operasi membutuhkan pekerja untuk memutar sekitar 90° sambil 
membongkar karton pada konveyor. Maksimum 4 palet terbongkar 
selama jam pertama dari masing-masing shift. 

Gambar 3.3  Proses penanganan material secara manual.

Pada kasus diatas nilai RWL, dilakukan dengan  menganalisis 
aktivitas pekerjaan yang dirinci ke dalam masing-masing pembongkaran 
pada 3 lapisan karton yang berbeda dari sebuah palet. Dengan demikian 
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aktivitas ini terdiri dari 3 aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan 
pengangkatan yang berbeda. Tahap penyelesaian persoalan adalahTahap penyelesaian persoalan adalah 
sebagai berikut :

1. Tahap pertama adalah menentukan nilai faktor pengali RWL untuk 
masing-masing lapisan.
�  Faktor pengali horisontal
 Faktor pengali horisontal dapat diestimasikan berdasarkan 

lokasi pengangkatan awal. Untuk kasus ini V ≥ 25 cm, jarak 

horisontal (H) diestimasikan H = 20 + L/2, dimana L adalah 
panjang karton pada bidang sagital/sagittal plane. Di dalam 
contoh H = 20 + 30/2 = 35 cm. Untuk V< 25 cm maka H = 
25 + L/2, pada kasus ini lapisan karton terbawah  H = 25 +  
30/2 = 40 cm. Dengan demikian faktor pengali  horisontal 
dapat diestimasikan untuk tiga lapisan dengan menggunakan 
formula HM = 25/H adalah  HM 1 = 25/40 = 0,625 (untuk lapisan 
terbawah) dan HM 2,3 = 25/35 = 0,714 (untuk lapisan tengah 
dan atas).

�  Faktor pengali vertikal
 Faktor pengali vertikal berdasarkan lokasi permukaan 

genggaman pada masing-masing karton. Jika tidak ada 
pegangan diasumsikan karton dipegang/dicengkeram dari 
bawah. Dengan asumsi tinggi palet (dasar karton untuk 
lapisan terbawah) adalah 15 cm dari lantai. Dengan demikian 
untuk tiga lapisan lokasi vertikal adalah V1 = 15 cm,   V2 = 45 
cm  dan V3 = 75 cm. Faktor pengali vertikal dihitung dengan 
formula VM = (1 – (0,003│V – 75cm│). Hasil perhitungan VM 

untuk tiga lapisan lokasi adalah : (1) VM1 = 0,82 ; (2) VM2 = 
0,91; (3) dan VM3 = 1.00.
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�  Faktor pengali jarak
 Jarak perpindahan secara vertikal adalah jarak dari titik 

pengangkatan awal ke titik tujuan. Pada contoh ini titik 
pengangkatan adalah konstan (tinggi konveyor  80 cm). Dengan 
demikian jarak perpindahan secara vertikal (D) diantara V dan 
80 cm. 

 D1 = 65 cm,  D2 = 35 cm  dan     D3 = 5 cm (jika D ≤ 25 

cm, digunakan D = 25 cm)

 Faktor pengali jarak ditentukan dengan formula DM = (0.82 + 
4,5/2). Hasil perhitungan adalah  DM1 = 0,89,  DM2 = 0,95 dan 
DM3 = 1.

�  Faktor pengali  frekuensi
 Pada kasus ini frekuensi pengangkatan adalah 6 kali/karton 

per menit untuk semua lapisan atau 2 kali/karton per menit 
untuk setiap lapis. Faktor pengali  frekuensi ditunjukkan pada 
Tabel 3.3. 

�  Faktor pengali asimetri
 Untuk ketiga lapisan, diperlukan perputaran sudut 90°. Pekerja 

memutar untuk menempatkan karton di atas konveyor. Faktor 
pengali asimetri untuk semua lapisan adalah AM = 1 – 0,0032 
A, atau  AM =1 – 0.0032 (90o), maka nilai AM = 0,712
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Tabel 3.3. Faktor pengali frekuensi.

0,2 0,85 0,85 0,95 0,95 1 1

0,5 0,81 0,81 0,92 0,92 0,97 0,97

1 0,75 0,75 0,88 0,88 0,94 0,94

2 0,65 0,65 0,84 0,84 0,91 0,91

3 0,55 0,55 0,79 0,79 0,88 0,88

4 0,45 0,45 0,72 0,72 0,84 0,84

5 0,35 0,35 0,60 0,60 0,80 0,80

6 0,27 0,27 0,50 0,50 0,75 0,75

7 0,22 0,22 0,42 0,42 0,70 0,70

8 0,18 0,18 0,35 0,35 0,60 0,60

9 0 0 0,30 0,30 0,52 0,52

10 0 0 0,26 0,26 0,45 0,45

11 0 0 0 0,23 0,41 0,41

12 0 0 0 0,21 0,37 0,37

13 0 0 0 0 0 0,34

14 0 0 0 0 0 0,31

15 0 0 0 0 0 0,28

>15 0 0 0 0 0 0

Sumber: Waters, et al., 1994
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� Faktor pengali kopling 
 Faktor pengali koupling didapat dari Tabel 3.4. Dalam hal ini 

kualitas kouping dinilai fair. Dengan demikian faktor pengali 
koupling dihasilkan dari V < 75 cm untuk lapisan 1 dan 2 dan 
V ≥ 75 cm untuk lapisan ke 3. Hasil faktor pengali koupling 

adalah :  CM1,2 = 0,95; dan  CM3 = 1

Tabel 3.4 Faktor pengali koupling.

Kualitas 
koupling

Faktor pengali koupling  (CM)
V < 75 cm 

(30inc)
V ≥ 75 cm (30 inc)

Baik 1 1

Sedang 0,95 1

Buruk 0,9 0,9

Sumber: Waters, et al., 1994

Ringkasan dari kasus di atas disajikan pada Tabel 3.5 Perhitungan 
RWL untuk masing-masing pekerjaan, adalah dengan mengalikan hasil 
faktor pengali dengan konstanta beban (LC) yaitu sebesar 23 kg. Hasil 
perhitungan RWL untuk tiap-tiap lapisan adalah :

Tabel 3.5 Nilai faktor pengali.

Faktor pengali Lapisan 1 Lapisan 2 Lapisan 3
Horisontal 0,625 0,714 0,714

Vertikal 0,82 0,91 1

Jarak 0,89 0,95 1
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Frekuensi 0,91 0,91 0,91

Asimetri 0,712 0,712 0,712

koupling 0,95 0,95 1

Hasil faktor pengalifaktor pengali 0.28 0,38 0,46

RWL 6,44 kg 8,74 kg 10,56 kg

3.5  Biomekanika

Biomekanika merupakan aktivitas multidisiplin yang meng-
kombinasikan pengetahuan  fisika dan rekayasa dengan pengetahuan 
biologi dan perilaku (Chaffin and Andersson, 1991). Prinsip-prinsip 
biomekanika digunakan untuk mempelajari respon tubuh manusia yang 
mendapatkan  beban dan tekanan pada suatu tempat kerja. Dengan 
demikian biomekanika dapat didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang 
menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep-konsep rekayasa 
yang  menggambarkan gerakan pada segmen tubuh manusia untuk  
menganalisa gaya yang terjadi pada segmen tubuh  di dalam melakukan 
aktivitas sehari-hari (Frankel and Nordin, 1980). 

Model-model biomekanika sering digunakan untuk menganalisis 
kekuatan dan tenaga pada segmen tubuh serta  kekuatan otot untuk 
memprediksi gaya dari sikap kerja dan gerakan manusia. Pendekatan 
biomekanika memandang tubuh manusia sebagai suatu sistem yang 
terdiri dari elemen-elemen yang saling terkait dan terhubung satu sama 
lain, melalui sendi-sendi dan jaringan otot yang ada. Prinsip-prinsip fisikaPrinsip-prinsip fisika 
digunakan untuk menentukan tegangan mekanik pada tubuh dan gaya 
otot diperlukan untuk mengimbangi tegangan-tegangan tersebut. 

Analisis biomekanika pada dasarnya dibedakan menjadi dua yaitu 
biomekanika statis dan biomekanika dinamis. Analisis biomekanika statis 
merupakan studi tentang besarnya gaya dan momen pada bagian-bagian 
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tubuh manusia dalam keadaan tidak melakukan aktivitas. Beberapa 
peneliti berpendapat bahwa pergerakan yang sangat lambat dikategorilan 
dan dianalisis dalam biomekanika statis.

Analisis biomekanika secara dinamis merupakan studi tentang 
gerakan dari tubuh manusia. Dalam analisis biomekanika dinamis 
dipelajari tentang besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-
bagian tubuh ketika melakukan aktivitas. Analisis biomekanika dinamis 
pada dunia industri sangat diperlukan untuk menganalisa gaya dan 
momen pergerakan seperti pada waktu berjalan, mengangkat mendorong, 
pemindahan material secara manual, pekerjaan yang menggunakan 
tangan, kaki, dan pergerakan lainnya.     

Ditinjau dari perkembangannya pembahasan mengenai biomekanika 
telah dilakukan pada periode waktu yang cukup lama. Beberapa tulisan 
yang berkaitan dengan biomekanika telah dilakukan oleh beberapa ahli 
seperti tulisan Proffessor Y. C. Fung yang berkontribusi dibidang teknik dan 
biologi. Pada akhir tahun 1500 pakar fisika Galileo Galilei menggunakan 
konsep periode osilasi bandul konstan untuk mengukur denyut jantung. 
Tahun 1615 William Harvey mengikuti konsep fisika ukuran zat cair dari 
Galileo Galilei. Pengukuran tekanan arterial dan hubungannya dengan  
aliran darah dan gaya ventricular dalam jantung oleh Stephen Hales 
(1677 – 1761). Sehubungan dengan konsep biomekanika yang terkait 
dengan sistem kerangka otot tidak lepas dari pemikiran Leonardo da 
Vinci yang telah memaparkan fungsi tulang dan otot. Bersama Giovanni 
Alfonso Borelli (1608-1679) keduanya mengkombinasikan mekanika 
dengan anatomi dan fisiologi untuk menggambarkan fungsi biologi tubuh 
manusia. Dari apa yang telah dikerjakan Leonardo da Vinci, Professor 
A. Seireg menyimpulkan bahwa da Vinci berhak mendapatkan julukan 
bapak biomekanika. Tokoh lain, Isaac Newton menemukan hukum fisika 
yang menerangkan pengaruh impuls eksternal pada tubuh manusia.
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3.5.1 Pusat masa tubuh dan masa tiap segmen tubuhPusat masa tubuh dan masa tiap segmen tubuh

Dalam melakukan analisis biomekanika seseorang yang 
melakakan aktivitas maka tubuh manusia dipertimbangkan sebagai 
sebuah sistem sambungan  mekanika. Ukuran panjang variasi 
segmen tubuh dalam sebuah sistem sambungan menganggap 
bahwa segmen dihubungkan oleh tulang sendi yang dapat 
diidentifikasi dengan mudah. Asumsi ini secara jelas dapat 
ditegaskan bahwa mengidentifikasi lengan dan tungkai lebih baik 
dari pada mengidentifikasi batang tubuh, leher dan kepala.  Oleh 
karenanya identifikasi lokasi sendi  untuk batang tubuh akan menjadi 
sulit karena penunjuk tulang terhalangi oleh otot dan jaringan lemak 
khususnya sendi bahu dan pinggul.  

Penentuan pusat masa (pusat gravitasi) dan distribusi berat tiap 
segmen tubuh manusia diperlukan dalam penilaian biomekanika. 
Lokasi pusat masa segmen tubuh sebagai persentase panjang yang 
terkait dengan segmen tubuh digambarkan pada Gambar 3.4.
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Gambar 3.4  Lokasi pusat masa segmen tubuh  
(Tayyari, and Smith, 1997).Tayyari, and Smith, 1997). 

Masa tiap segmen tubuh manusia meningkat dengan me-
ningkatnya total masa tubuh. Masa tiap segmen dapat dinyatakan 
dalam bentuk persentase dari total masa tubuh.  Tabel 3.6 adalah 
data masa segmen tubuh dari persentase total masa tubuh, dan 
dapat dinyatakan dalam bentuk gambar seperti pada Gambar 3.5.

Tabel 3.6  Masa segmen tubuh dari total masa tubuh.

Kepala dan leher 8,4 Kepala
Leher

6,2 (73,8)
2,2 (26,2)

Batang Tubuh 50 Thorax
Lumbar
Pelvis

21,9 (43,8)
14,7 (29,4)
13,4 (26,8)
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Lengan 5,1 Lengan atas
Lengan bawah
Tangan

2,8 (54,9)
1,7 (33,3)
0,6 (11,8)

Tungkai 15,7 Paha
Tungkai bawah
Kaki

10  (63,7)
4,3 (27,4)
1,4 (8,9)

Sumber: Webb associates, 1978

Gambar 3.5  Masa tubuh tiap segmen sebagai persentase masa tubuh  
(Tayyari, and Smith, 1997).Tayyari, and Smith, 1997).
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Secara umum data antropometri digunakan dalam mendefinisikan 
dimensi jangkauan dan ruang pada pengguna peralatan. Akan tetapi 
pada biomekanika, data antropometri diperlukan dalam analisis berkaitan 
dengan gaya pada tiap segmen. Data dari berbagai populasi dapat 
dipergunakan dalam pengembangan model biomekanika dan dalam 
penggunaan model dapat digunakan sebagai evaluasi dan merancang 
kerja manual di industri. Data tentang estimasi panjang segmen tubuh 
dapat diukur dari proporsi  tinggi  tubuh seperti pada Gambar 3.6 
berikut:

Gambar 3.6  Panjang segmen tubuh yang diekspresikan  sebagai proporsi tinggi 
tubuh. (Modifikasi dari Chaffin and Andersson, 1991).
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Estimasi panjang tungkai dan lengan untuk setiap segmen dita-
bulasikan pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7 Nilai panjang segmen (cm) untuk orang Eropa.

Anggota badan
Laki-laki                 Perempuan         

P5 P50 P95 P5 P50 P95
Lengan atas
Lengan bawah (ulna)
Lengan bawah (radius)
Paha
Tulang kering

28,6
25,6
25,9
40,4
38,9

30,4
27,1
27,5
43,2
42,1

32,3
28,7
29,2
46,1
45,3

26,1
22,7
22,7
36,9
34,7

27,8
24,1
24,1
39,5
37,4

29,5
25,5
25,5
42,1
40,0

Sumber : Webb associates, 1978Webb associates, 1978

Sedangkan nilai rerata dan simpang baku (SB) secara spesifik untuk 
tulang belakang pemuda di Amerika Serikat ditunjukkan pada Gambar 
3.7 dan Tabel 3.8 (Snyder at al., 1972). 

Gambar 3.7  Tulang belakang dan pusat sambungan.



MANUAL MATERIAL HANDLING 55

Tabel 3.8 Rerata dan simpang baku sambungan tulang belakang (cm).

Pusat sambungan Rerata SB

L5/S1   ke  L4/L5 pusat disk
L4/L5   ke  L3/L4 pusat disk
L3/L4   ke  L2/L3 pusat disk
L2/L3   ke  L1/L2 pusat disk
T12/L1 ke  T8/T9 pusat disk
T8/T9   ke  T4/T5 pusat disk
T4/T5   ke  Se7/T1 pusat disk
Se7/T1 ke  Se6/Se7 pusat disk
Se6/Se7 ke Se5/Se6 pusat disk
Se5/Se6 ke Se4/Se5 pusat disk
Se4/Se5 ke Se3/Se4 pusat disk
Se3/Se4 ke Se2/Se3 pusat disk
Disk Se7/T1 ke pusat bahu

3,66
3,63
3,86
3,63
11,28
9,47
8,92
1,93
1.,80
2,78
1,78
1,82

16,43

0,23
0,79
0,81
0,25
0,74
0,68
0,25
0,10
0,10
0,13
0,10
0,13
1,40

3.5.2 Dasar-dasar biomekanika 

3.5.2.1 Persamaan keseimbangan statis

Pada abad ketujuh belas Isac Newton mengembangkan tiga 
hukum dasar Newton. Ketiga hukum dasar dinyatakan sebagai 
berikut: 

1. Hukum pertama: Bila gaya resultan yang bereaksi sama 
dengan nol, partikel tersebut akan tetap diam (apabila awalnya 
diam) atau akan bergerak dengan kecepatan sama pada suatu 
garis lurus (apabila awalnya bergerak).

2. Hukum kedua: Bila gaya resultan yang bereaksi pada 
suatu partikel tidak sama dengan nol, partikel tersebut akan 
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memperoleh kecepatan sebanding dengan besarnya gaya 
resultan dan dalam arah yang sama dengan arah resultan 
tersebut. Hukum ini dinyatakan sebagai berikut: 

F= m.a

Dimana :
F   : Gaya resultan yang bereaksi pada partikel.
m  : Masa partikel
a   : Percepatan

3. Hukum ketiga : Gaya aksi dan reaksi antara benda yang 
berhubungan mempunyai besar dan garis aksi yang sama dan 
berlawanan arah.

 Gaya F yang dilakukan oleh bumi pada partikel didefinisikan 
sebagai berat benda W dan besarnya merupakan berat partikel 
dengan masa m dapat dinyatakan sebagai berikut :

W = m.g

3.5.2.2 Sistem Pengungkit

Pada tubuh manusia, otot dan tulang bertindak sebagai 
suatu sistem pengungkit. Semua kelompok sistem pengungkit baik 
pengungkit kelas pertama, kedua dan ketiga akan ditemui dalam 
segmen tubuh. Sebagai contoh, seorang pekerja  mengangkat suatu 
kotak dengan kedua tangannya, maka kotak tersebut akan menjadi 
suatu beban  atau kedua tangan melakukan perlawanan terhadap 
beban tersebut sehingga menjadi sebagai pengungkit. Gambar 3.8  
adalah sistem pengungkit kelas pertama, dimana titik tumpu atau 
pusat rotasi terletak diantara tekanan (P) dan gaya (F). Panjang 
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pengungkit dari titik tumpu ke tekanan disebut lengan tekanan (LP), 
sedangkan pengungkit antara titik tumpu dengan gaya disebut 
dengan lengan gaya (LF).

LF 

P 

F 
L 

LP 

Gambar 3.8  Sistem pengungkit kelas pertama.

 

Salah satu contoh pengungkit yang bisa ditemukan di dalam 
tubuh manusia dapat digambarkan seperti pada Gambar 3.8.  
Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa titik tumpunya adalah 
sambungan atlanto-occipital yang menghubungkan kepala dan 
spinal dari tulang belakang. Tekanan adalah masa kepala dan gaya 
sebagai tindakan melawan beban datang dari otot di belakang leher. 
Keluhan sakit pada leher oleh seseorang yang bekerja dengan sikap 
tersebut dikarenakan terjadi kontraksi otot statis berkepanjangan.

Pengungkit kelas kedua, jarang dibahas dalam konsep 
biomekanika. Pada kelas ini hanya sedikit dalam aktivitas tubuh. 
Gambar 3.9 menunjukkan sistem pengungkit kelas kedua.  
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LP 

LF 

P F 

L 

Gambar 3.9  Sistem pengungkit kelas kedua.

Di dalam sistem pengungkit kelas kedua lengan gaya (LF) selalu 
lebih besar dari lengan resistansi, titik tumpu berada pada ujung 
pengungkit. Sistem pengungkit kelas ketiga seperti pada Gambar 
3.10. Pada sistem pengungkit ini LP lebih besar dibandingkan 
dengan LF. 

LP 

F 

LF 

P 

L 

Gambar 3.10  Sistem pengungkit kelas ketiga.

3.5.2.3 Model statis pada segmen tubuh

Model statis adalah penentuan gaya pada segmen tubuh dalam 
kondisi statis. Didalam menyelesaikan kasus  statis, akan terjadi 
gaya eksternal. Jika beban tersebut dilepas maka terjadi percepatan 
disebabkan gaya tarik grafitasi (masa beban ditarik oleh masa bumi). 
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Gaya tarik grafitasi menjadi berat masa, yang besarnya proposional 
dengan masa dikalikan dengan faktor g, yang dirumuskan sebagai 
berikut:

W = m.g

Dimana:
W  :  berat masa, diukur dalam Newton (N)
m : Masa  diukur dalam kilogram (Kg)
g  :  percepatan grafitasi  (m/detik2)

Percepatan grafitasi dipertimbangkan konstan dengan nilai 
9,8067 m/detik2. Sebagai contoh, seseorang mengangkat  benda 
dengan berat 10 kg,  maka gaya akan sama dengan berat masa 
yaitu sebesar 98 N (10 kg x 9,8 m/detik2). Sedangkan jika diangkat 
dengan kedua tangan, maka beban dibagi secara merata antara 
kedua tangan menjadi 49 N.

  

 

F 

Gambar 3.11  Model mengangkat benda dengan satu tangan.
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                Gaya   

 

F 

F 

∑ Gaya = 0

-98N + 2FT = 0

FT = 98N/2 = 49 N

Gambar 3.12  Model mengangkat benda  dengan kedua tangan.

Perhitungan gaya dan momen dilakukan secara berurutan, 
dikarenakan tubuh manusia sebagai suatu sistem yang terdiri dari segmen 
yang saling terkait. Sebagai contoh, pekerja dengan tinggi badan 170 
cm dan berat badan 65 kg, membawa benda dengan berat 5 kg pada 
posisi lurus seperti nampak pada Gambar 3.13. Pada kasus  ini pertama 
kali ditentukan panjang tangan dan lengan dengan pusat masanya. 
Selanjutnya dihitung gaya dan momen tangan. Hasil perhitungan gaya 
dan momen tangan digunakan sebagai dasar untuk menghitung gaya 
dan momen lengan bawah.  Panjang tangan dan lengan bawah dengan 
mengacu pada Gambar 3.6 diperoleh nilai untuk panjang tangan sebesar 
18,36 cm (0,108 x 170 cm) dan untuk panjang lengan bawah sebesar 24,82 
cm (0,146 x 170). Penentuan jarak pusat masa diukur dengan mengacuPenentuan jarak pusat masa diukur dengan mengacu 
pada Gambar 3.4. Pusat masa tangan yang diukur dari pergelangan 
tangan adalah 9,29 cm (0,506 x 18,36 cm) dan pusat masa lengan bawah 
yang diukur dari siku adalah 10,67 cm  (0,43 x 24,82 cm). 
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Berat masa tangan dan lengan bawah diukur dengan mengacu pada 
Gambar 3.5, didapat berat masa tangan sebesar 3,82N (0,006 x 65 kg x 
9,8 m/detik2) dan berat masa lengan bawah  sebesar 10,82N (0,017 x 65 
kg x 9,8 m/detik2).  

Gambar 3.13  Diagram tangan dan lengan bawah  
terhadap  bidang horisontal.

∑GayaT = 0    
-49 N – 3,82 N + F T = 0

F T = 52,82N

Gaya sebesar 52,82N ini untuk mempertahankan gaya tangan pada 
posisi sejajar. Besarnya momen merupakan hasil dari gaya terhadap jarak 
tegak lurus yaitu dari titik aksi ke titik rotasi. Berdasarkan pada hukum 
kesetimbangan, maka momen tangan dapat dihitung sebagai berikut :

∑Momen = 0

9,29 cm (-3,82N- 49N) + MT   = 0

MT = 490,69Ncm = 4,9 Nm (Berlawanan dengan arah jarum jam).
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Gaya dan momen pada lengan bawah adalah sebagai berikut : 

∑GayaS = 0    

-52,82N – 10,82 N + FS = 0

FS = 63,64N

∑Momen = 0

10,67 cm (-10,82 N) + 24,82 cm (-52,82 N) – MT+ MS   = 0

(-115,44 Ncm) + (-1310,99 Ncm) – 490,69Ncm + MS = 0

MS = 1917,12 Ncm atau 19,17 Nm (Berlawanan dengan arah jarum jam).

Analisis seluruh segmen lengan atas dan segmen lengan bawah, 
seperti nampak pada Gambar 3.14. Hasil dari gaya reaksi siku dan momen 
pada siku digunakan sebagai pertimbangan dalam perhitungan segmen 
lengan atas. Berat masa lengan atas yang mengacu pada Gambar 3.5, 
adalah 17,83 N (0,028 x 65 kg x 9,8 m /detik2). Panjang lengan atas yang 
dihitung berdasarkan pada Gambar 3.6 adalah 31,62 cm (0,186 x 170) 
dengan demikian lokasi pusat masa yang diukur dari bahu sampai pusat 
masa lengan atas adalah 13,78 cm (0,436 x 31,62 cm). Skema dan lokasiSkema dan lokasi 
pusat masa lengan atas dan  lengan bawah seperti pada Gambar 3.14.

Gambar 3.14  Skema dan lokasi pusat masa lengan atas, lengan bawah dan tangan.  
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Gaya reaksi bahu (FB) dan momen bahu (MB) adalah :     

∑Gaya B  = 0    

-63,64N – 17,83 N + FB = 0

F B = 81,47 N

∑momen = 0

13,78 cm (-17,83 N) + 31,62 cm (-63,64 N) – MS+ MB = 0

(-245,69 Ncm) + (-2012,29 Ncm) – 1917,12 Ncm + MS     = 0

MS = 4175,1 Ncm atau 41,75 Nm (Berlawanan dengan arah jarum jam).

Apabila segmen lengan bawah dan tangan tidak pada posisi 
horisontal, tetapi membentuk sudut maka momen pada siku akan menurun. 
Gambar 3.15 menunjukkan segmen lengan bawah dan tangan dengan 
membentuk sudut  terhadap bidang horisontal dengan mengabaikan 
berat masa tangan dan beban. Tabel 3.9 menunjukkan momen dengan 
berbagai sudut antara lengan dengan bidang horisontal.  Pada masalah ini 
momen terbesar terjadi pada sudut 0 yaitu lengan pada posisi horisontal, 
sedangkan makin besar sudut maka makin kecil momen yang terjadi. 

Gambar 3.15  Segmen tangan dan lengan bawah yang bersudut  
terhadap bidang horisontal. 
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Tabel  3.9.  Momen dengan berbagai sudut.

d W Cos
Momen 
(N cm)

Momen 
(Nm)

0 115,44 1,15

10 113,95 1,13

10,67 10,82 20 108,48 1,08

30 99,98 0,99

45 81,63 0,81

60 57,72 0,57

90 0 0

   

Gambar 3.16  Nilai momen dari berbagai sudut antara lengan bawah  
dengan bidang horisontal.
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Skema dua sambungan statis untuk segmen tangan-lengan bawah 
dan lengan atas yang bersudut seperti pada Gambar 3.17 berikut :  

Gambar 3.17   Skema dua sambungan statis : segmen tangan-lengan bawah dan 
lengan atas yang bersudut.

Berdasarkan pada Gambar 3.16 diatas, didapat persamaan kesetim-
bangan sebagai berikut :

∑FS   = 0

-WT - WLB +FS = 0

FS = WT  + WLB 

∑MS  = 0

Cos θθS [PLB(-WT) + PSPM (-WLB] + MS = 0

MS = Cos θθS [PLB(WT) + PSPS (WLB] 

∑FB   = 0

-WLA – FS + FB = 0

FB = WLA+ RS 



MANUAL MATERIAL HANDLING66

∑MB = 0

Cos θθB [PLA(-RS) + PBPM (-WLA)] – MS+ MB = 0

MB =Cos θθB [PLA(RS) + PBPM (WLA)] + MS 

Berikut adalah contoh sebuah tugas dikerjakan oleh pekerja laki-laki 
dengan berat badan 65 kg, mengambil kotak  dengan berat 10 kg. Sikap 
kerja seperti ditunjukan seperti pada Gambar 3.18. Panjang segmen 
tubuh dan sudut segmen tubuh dengan bidang horisontal seperti pada 
Tabel 3.10.

Gambar 3.18  Pekerja dengan berat badan 65 kg  
mengangkat beban 10 kg.
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Tabel 3.10  Panjang segmen tubuh dan sudut segmen tubuh  
dengan bidang horisontal

No
Panjang  segmen tubuh dan sudut  

yang terbentuk
Panjang 

dan sudut

1 Jarak dari pergelangan tangan ke pusat masa tangan 
(PJ1)

7 cm

2 Jarak dari pergelangan tangan ke siku (PJ2) 25 cm

3 Jarak dari siku ke bahu (PJ3) 28 cm

4 Jarak dari bahu ke disk L5/S1 (PJ4) 34 cm

5 Sudut tangan dengan bidang horisontal (θ1) 35o

6 Sudut lengan bawah dengan bidang horisontal (θ2) 30o

7 Sudut lengan atas dengan bidang horisontal (θ3) 85o

8 Sudut punggung dengan bidang horisontal (θ4) 45o

Gambar 3.19  Diagram tubuh menunjukkan gaya dan sikap tubuh.
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Penyelesaian dilakukan dengan menghitung gaya dan momen pada 
setiap segmen. Pertama kali dihitung gaya dan momen pada segmen 
tangan dilanjutkan dengan segmen lengan bawah, lengan atas dan 
terakhir pada segmen punggung. 

a. Untuk Segmen Tangan

Diagram bebas untuk segmen tangan seperti pada Gambar 
3.20 berikut :

Gambar 3.20  Diagram bebas segmen tangan.

Keterangan :

WT = Gaya berkaitan dengan berat tangan = mT.g
= (0,006 x 65 kg)(9,8 m. detik-2) = 3,82N

MT = Momen resultan pada pergelangan tangan untuk 
mempertahankan kesetimbangan statis.
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FXT = Gaya resultan pada arah x pada pergelangan tangan 
untuk mempertahankan kesetimbangan statismempertahankan kesetimbangan statis

FYT = Gaya resultan pada arah y pada pergelangan tangan 
untuk mempertahankan kesetimbangan statismempertahankan kesetimbangan statis

θ1 = Sudut relatif tangan terhadap bidang horisontal sebesar 
35°

PJ1 = Panjang dari pergelangan tangan ke pusat masa tangan 
sebesar 7 cm.

∑FX = FXT = 0
∑FY = FYT – WBN – WT = 0
FYT = WBN + WT = (98 N)/2 +3,82 N = 52,82 N
∑MT = MT – (WBN – WT) PJ1 Cos θ1 = 0
MT = (52,82 N) (7 cm) Cos 35o

 = 302,87 N.cm = 3,02Nm 

b. Untuk Segmen Lengan Bawah

Gambar 3.21  Diagram bebas lengan bawah.
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Keterangan :

WLB = Gaya berkaitan dengan berat lengan bawah 
 = mLB . g = (0,017 x 65 kg)(9,8 m/detik2)=10,83 N
MT = 3,02 N.m
FYT = 52,82 N
θ2 = Sudut relatif lengan bawah terhadap bidang horisontal 

sebesar 35° 
PJ2 = Panjang dari pergelangan tangan ke siku sebesar 25 cm
λ2 = Lokasi pusat masa sebagai bagian PJ2 dari siku  sebesar 

43%
MS = Momen resultan pada siku untuk mempertahankan kese-

timbangan statis
FXS =  Gaya resultan arah x pada siku untuk mempertahankan 

kesetimbangan statis 
FYS = Gaya resultan arah y pada siku untuk mempertahankan 

kesetimbangan statis

∑FX = - FXT + FXS = 0
FXS = 0
∑FY = - FYT – WLB + FYS  = 0
FYS = FYT + WLB = 52,82 N + 10,83 N = 63,65 N
∑MS = MS – MT – WLB . λ2. PJ2 Cos θ2 - FYT . PJ2. Cos θ2 - FXS . PJ2. 

Sin θ2 = 0
MS = 3,02 N.m + 10,83 N. 0,43. 0,25 m. 0,819 + 52,82 N . 0,25 

m . 0,819 = 14,78 N.m
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c. Untuk Segmen Lengan Atas

            

Gambar 3.22  Diagram bebas lengan atas.

Keterangan :

WLA = Gaya berkaitan dengan berat lengan atas 
 = mLA . g = (0,028 x 65 kg)(9,8 m. detik-2)=17,83N
FYS = 63,65 N
MS = 14,78 N.m 
θ2 = Sudut relatif lengan atas terhadap bidang horisontal 

sebesar 85° 
PJ3 = Panjang dari siku ke bahu sebesar 28 cm
λ3 = Lokasi pusat masa sebagai bagian PJ3 dari bahu sebesar 

43,6%
MB = Momen resultan pada bahu untuk mempertahankan 

kesetimbangan statis
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FXB =  Gaya resultan  arah x pada bahu untuk mempertahankan 
kesetimbangan statis 

FYB = Gaya resultan  arah y pada bahu untuk mempertahankan 
kesetimbangan statis

∑FX = - FXS + FXB = 0
∑FY = - FYS – WLA + FYB  = 0
FYB = FYS + WLA = 63,65 N + 17,83 N = 81,48 N
∑MB = MB – MS – WLA . λ3. PJ3 Cos θ3 - FYS . PJ3. Cos θ3 – FXS . PJ3. 

Sin θ3 = 0
MB = 14,78 N.m + 17,83 N. 0,436. 0,28 m. 0,087 + 63,65 N . 

0,28 m . 0,087 = 16,52 N.m

d. Untuk Segmen Punggung

Gambar 3.23  Diagram bebas punggung.
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Keterangan :

WP = gaya berkaitan dengan berat punggung
 = mP. g = (0,45 x 65 kg)(9,8 m.detik-2) = 286,65 N
FYB   = 81,48 N untuk setiap bahu = 162,96 N untuk kedua bahu
MB = 16,52 N.m untuk setiap bahu = 33.04 N.m untuk kedua 

bahu
θ4 = sudut relatif punggung terhadap bidang horisontal sebesar 

45°
PJ4 = panjang L5/S1 ke bahu sebesar  36 cm
λ4 = lokasi pusat masa sebagai bagian PJ4 dari L5/S1 sebesar 

67%
MP = momen resultan pada L5/S1 untuk mempertahankan 

kesetimbangan statis
FXP =  gaya resultan arah x pada L5/S1 untuk mempertahankan 

kesetimbangan statis 
FYP = gaya resultan arah y pada L5/S1 untuk mempertahankan 

kesetimbangan statis

∑FXP = - FXB + FXP = 0
∑FYP = - FYB – WP + FYP  = 0
FYP = FYB + WP = 162,96 N + 286,65 N = 449,61 N
∑MP = MP – MB – WP . λ4. PJ4 Cos θ4 - FYP . FJ4. Cos θ4 - FXP. PJ4. 

Sin θ4 = 0
MP = 33,4 N.m + 286,65 N. 0,67 . 0,36 m. 0,707 + 449,61N . 

0,36 m . 0,707 = 196,715 N.m

Momen resultan pada pada L5/S1 sebesar 196,715 N harus dilawan 
oleh tubuh untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh statis. Dianggap 
bahwa kelompok otot erector spinae adalah otot di punggung yang aktif 
untuk melawan momen pada L5/S1, maka dapat di taksir gaya otot erector 
spinae dalam mempertahankan kesetimbangan statis. Jika m lengan 
kelompok otot erector spinae adalah 0,04 m, maka gaya otot adalah :
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F.d  =  196,715 N. M
F  =  196,715 N.m/0,04m   =  4917,8 N 

Dimana : 
F = gaya otot yang diperlukan pada erector spinae untuk memper-

tahankan kesetimbangan statis
d =  panjang lengan momen kelompok otot erector spinae. 

 Apabila kita akan menghitung gaya kompresi dan gaya geser pada 
L5/S1 dapat digunakan perhitungan gaya setiap segmen. Gaya vertikal 
total di atas pada disk L5/S1  (Fv) adalah :

Fv  =  WBN+WT+WLB+WLA+WP

 =  98 + 2(3,82) + 2(10,83) + 2(17,83)+282,65 = 445,61 N

Jika tubuh membungkuk sekitar 45°, diagram bebas yang digunakan 
untuk menghitung komponen geser dan komponen kompresi seperti 
nampak pada Gambar 3.24.

Gambar 3.24  Diagram bebas untuk menghitung gaya  geser dan kompresi 
(Tayyari, and Smith, 1997).
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Komponen geser (Fvg) dan komponen kompresi (Fvk) dapat dihitung 
sebagai berikut: 

Fvg = 445,61 Sin 45° =  315 N

Fvk = 445,61 Cos 45° = 315 N

Gaya kompresi (Fk) dan gaya geser (Fg) total adalah :

Fk = 315 N + 4917,8  N = 5232,8 N

Fg = 315 N

National Institute for Occopupational Safety and Health (NIOSH, 
1981) merekomendasikan bahwa prediksi nilai kompresi L5/S1 diatas 
3400 N dipertimbangkan mempunyai potensi risiko terhadap sebagian 
kecil pekerja. Jika nilai lebih besar dari 6400 N, maka pekerjaan berisiko 
terhadap sebagian besar pekerja. Pada contoh diatas menunjukkan 
bahwa gaya kompresi pada L5/S1 bernilai 5232,8 N, oleh karena itu 
pekerjaan tersebut mempunyai risiko terhadap beberapa pekerja. 
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BAB 4
ALAT BANTU MANUAL 
MATERIAL HANDLING 

4.1  Pendahuluan 

Permasalahan MMH disebabkan tuntutan tugas pada pekerjaanpada pekerjaan 
yang sangat berat dan kompleks, sedangkan manusia memiliki 
keterbatasan. Dengan demikian pekerja dihadapkan pada potensi 
terjadinya risiko cedera atau kecelakaan kerja, khususnya pekerjaan, khususnya pekerjaan 
yang dilakukan secara manual. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan 
kerja, diperlukan pemahaman pekerja terkait dengan konsep MMHdiperlukan pemahaman pekerja terkait dengan konsep MMHpemahaman pekerja terkait dengan konsep MMH 
dan dilakukan pengawasan secara intensif. Dengan keterbatasan yang 
dimiliki pekerja, diperlukan alat bantu untuk memudahkan  proses 
pengangkutan. Ketersediaan alat bantu penanganan material sangat 
banyak mulai dari alat yang sederhana sampai alat yang paling canggih.alat yang paling canggih. yang paling canggih. 
Penggunaan alat bantu tersebut harus dipilih secara tepat sesuai dengan 
kebutuhan. Pertimbangan utama pemilihan peralatan adalah aman saatertimbangan utama pemilihan peralatan adalah aman saat adalah aman saataman saat 
digunakan dan biaya investasi serta perawatan murah. Jika peralatan biaya investasi serta perawatan murah. Jika peralatan investasi serta perawatan murah. Jika peralatan. Jika peralatanJika peralatan 
yang digunakan mahal, maka bisa dibuat alat bantu dengan  melakukanlakukan  
modifikasi peralatan. 

Prinsip utama penggunaan alat bantu adalah menjaga keamanan 
pekerja serta untuk meningkatkan produktivitas kerja. Konsep ergonomi 
menjadi pertimbangan utama dalam penggunaan alat bantu dan tidak 
memerlukan biaya yang besar. Penggunaan alat bantu diperlukan untuk 
mengangkut benda yang berat, besar, sulit untuk dipegang, licin, mudah 
bergeser, serta benda yang berpotensi melukai tangan atau tubuh. 
Penggunaan alat bantu diharapkan pekerja dapat terhindar dari cedera 
akibat kerja atau terjadinya kecelakaan kerja.   
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Alat bantu yang digunakan selain murah dana aman, juga harus 
disesuaikan dengan kebutuhan ruang. Prinsip fleksibilitas peralatan perlu 
dipertimbangkan untuk menjamin berlangsung aktivitas penanganan 
material dengan alat bantu dengan mudah dan nyaman. Ketersediaan 
ruang dewasa ini makin terbatas, sehingga perlu penghematan penggunaan 
ruang. Dengan penghematan penggunaan ruang maka penggunaan 
alat bantu juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kondisi ini perlu 
dilakukan modifikasi penggunaan peralatan bantu untuk  meningkatkan 
fleksibilitas penggunaan peralatan serta perlu mempertimbangkan konsep 
penyimpanan peralatan. 

4.2  Jenis-jenis Alat Bantu

Jenis-jenis alat bantu telah tersedia dipasaran, dengan berbagai 
fungsi dan kemampuannya. 

 

Trouly sederhana Alat angkat hidraulik 
manual

Alat angkut dengan 
mekanisasi

Gambar 4.1  Alat angkut (mengangkat dan membawa)  
untuk memindahkan barang (Modifikasi dari HSE, 2004).(Modifikasi dari HSE, 2004).
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Alat angkut pada Gambar 4.1 sangat bermanfaat untuk me-
mindahkan benda dan tenaga operator dapat diturunkan cukup besar 
serta risiko cedera dapat dikurangi. Alat ini dikategorikan alat sederhana 
dengan konsep pengangkatan secara manual dengan bantuan hidroulik, 
sedangkan konsep membawa dengan kereta dorong. Kelamahan alat 
ini, masih menggunakan tenaga manusia dalam memposisikan dan 
penataan barang di ruang penyimpanan. Waktu yang diperlukan dengan 
menggunakan alat tersebut lebih lama,  dibandingkan dengan aktivitas 
tanpa menggunakan alat bantu.   

Konveyor gelinding Kerata dorong untuk  
benda besar

Alat kerja bergerak

Gambr 4.2  Alat bantu pemindahan material (Modifikasi dari HSE, 2004).

Alat bantu pada Gambar 4.2, merupakan alat untuk memindahlan 
material yang berupa konveyor gelinding, kereta dorong dan alat kerja 
bergerak. Alat bantu pemindahan ini dapat mempermudah proses 
membawa dengan tenaga yang dikeluarkan kecil. Proses mekanik 
pengangkutan seperti pada Gambar  4.1 dan 4.2 secara umum bertujuan 
untuk mengurangi beban pengangkutan sebagai upaya untuk menurunkan 
risiko cedera. Perpindahan benda dari mesin ke mesin akan fleksibel jika 
menggunakan ban berjalan. 
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Pengangkutan material yang sangat berat dianjurkan menggunakan 
alat perpindahan menggunakan power (tenaga). Perpindahan material 
dengan konsep gravitasi menjadi alternatif perpindahan dengan 
cara menempatkan material pada permukaan yang lebih tinggi dan 
memindahkan material dengan cara menurunkan. Alat-alat yang digunakan 
memindahkan material yang menggunakan tenaga antara lain: 

1. Convenyor: Alat angkut ini berfungsi untuk memindahkan 
material padat atau bubuk yang sudah dikemas. Conveyor 
yang digunakan tergantung pada berat dan bentuk material 
yang dipindahkan, kondisi lintasan dan jarak tempuh. Jenisenis 
conveyor yang sering digunakan antara lain belt conveyor, chain 
conveyor (scraper, apron, bucket conveyor dan bucket elevator), 
screw conveyor dan pneumatic conveyor conveyor. Belt conveyor merupakan 
alat perpindahan yang banyak digunakan dengan bahan belt (sabuk) 
dapat berupa karet, plastik atau logam sesuai dengan kebutuhan. 
Chain convenyor merupakan alat permindahan material umumnya 
digunakan untuk barang yang berat dan besar.  Sabuk yang 
digunakan berupa rantai berputar yang bergerak secara horisontal. 
Screw convenyor merupakan alat pemindahan material tertutup 
untuk material berbentuk bubuk.  Screw conveyor, berbentuk 
poros panjang yang dipasang pisau yang membentuk spiral untuk 
memindahkan material secara berputar. Pneumatic conveyor conveyor 
merupakan alat untuk memindahkan bahan ringan atau berbentuk 
bongkahan kecil melalui pipa beraliran udara.  
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Belt conveyor Chain conveyor

Screw conveyor Pneumatic conveyor

Gambar 4.3  Jenis-jenis konveyor.

2. Cranes dan Hoists. Cranes (derek) dan hoists (kerekan) merupakan 
peralatan pemindah material untuk beban berat  yang dilakukan 
secara terputus-putus dengan area terbatas.  Crane bergerak 
horisontal  dan hoist  secara vertikal dan penggunaan kedua 
peralatan tersebut dengan pertimbangan luas lantai yang terbatas. 
Pemindahan material pada area tertentu dan bergerak pada garis 
lurus belum bisa maksimal karena hanya digunakan pada periode 
yang pendek setiap hari kerja. Untuk itu perlu crane dan hoist yang 
fleksibel untuk dipindahkan.
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Crane kecil Hoist elektrik

Gambar 4.4 Jenis crane dan hoist (Modifikasi dari HSE, 2004).

4.3  Perbaikan Kerja dengan Alat Bantu

MMH yang berpotensi terhadap risiko cedera perlu dianalisis secara 
ergonomi yang salah satunya adalah perbaikan teknis untuk memudahkan 
pemindahan material. Perbaikan sistem kerja kerja dikaranakan terjadi 
ketidaksesuaian antara tugas dan kemampauan pekerja. Langkah yang 
dilakukan dalam perbaikan adalah wawancara, diskusi atau melakukan 
focus group discussion dengan pemangku kepentingan perusahaan. Hal-
hal yang perlu digali dalam perbaikan antara lain:

1. Identifiasi jenis-jenis kecelakaan yang pernah terjadi.
2. Identifikasi faktor-faktor risiko cedera (sikap kerja yang tidak 

alamiah, aktivitas berulang-ulang, sikap kerja statis, aktivitas yang 
memerlukan tenaga berlebihan, dll)

3. Identifikasi lokasi kerja yang berpotensi terjadinya kecelakaan kerja 
4. Membuat skala prioritas dari yang sangat berisiko sampai yang 

kurang berisiko.
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Perbaikan yang dilakukan dapat berupa perbaikan sikap kerja, 
modifikasi alat, pengaturan tata letak, rotasi kerja dan perbaikan stasiun 
kerja yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan produktivitas pekerja dengan mengurangi produk 
cacat, bottleneck serta penanganan material yang tidak perlu.

2. Menjamin keamanan dan kesehatan kerja dengan memperbaiki 
sikap kerja, manajemen kerja dan peralatan yang digunakan.

3. Menurunkan waktu kerja dengan mengurangi atau menghilangkan 
proses yang tidak perlu, menata ulang stasiun kerja lebih ergonomis, 
dan memperpendek jarak pemindahan. 

Penggunaan alat bantu diupayakan dengan biaya murah dan sesuai 
dengan kebutuhan penggunaan. Proses pengangkutan pada benda yang 
besar dan berat sebaiknya menggunakan alat bantu. Perbaikan dilakukan 
karena benda yang diangkat dan dibawa besar yang menyebabkan 
pandangan terganggu atau benda berat dengan menggunakan tenaga 
otot yang besar. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan penggunaan alat 
bantu adalah:

1. Memudahkan mengangkat, menurunkan, mengisi atau mengosong-
kan kontainer secara manual

2. Memudahkan membawa material secara manual

Kedua hal tersebut dapat dilakukan dengan merancang alat bantu 
sederhana dengan mempertingkan kemudahan pemakaian, murah, biaya 
perwatan rendah. Gambar 4.5 berikut adalah alternatif membawa beban 
dengan alat bantu mekanik.
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Sikap kerja awal Metode perbaikan

Gambar 4.5 Teknik perbaikan membawa  
(Modifikasi dari Cal/OSHA, 2007).

Pada Gambar 4.5 merupakan metode perbaikan menggunakan alat 
bantu untuk memindahkan material yang sulit ditangani atau material 
berat. Memindahkan material dengan sikap paksa atau dengan beban 
yang berat berdampak pada cedera atau kecelakaan kerja. Oleh karena 
itu, alat bantu sangat diperlukan untuk memudahkan dalam memindahkan 
material dan pekerja terhindar dari cedera.

Modifikasi peralatan untuk memudahkan memindahkan material 
merupakan keniscayaan dengan mempertimbangkan aspek biaya dan 
kemudahan pembuatan. Disamping itu, modifikasi peralatan harus sesuai 
dengan kubutuhan pengguna dan mudah dalam penyimpanan.  Proses 
perancangan alat bantu berbasis pengguna harus melibatkan pengguna 
lebih dini agar pengguna merasa memiliki dan  perancangan alat bantu 
tersebut digunakan terus. Pada Gambar 4.6 merupakan rancangan alat 
bantu yang digunakan dalam mempermudah proses pengangkatan, 
menurunkan dan mengosongkan kontaniner. Modifikasi peralatan harus 
mempertimbangkan aspek ergonomi terutama antropometri pekerja. 
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Ketinggian, lebar dan jangkauan  disesuaikan  dengan kebutuhan pekerja 
serta  mengacu pada dimensi tubuh yang digunakan.  Modifikasi juga 
harus dibuat  fleksibel agar mudah disimpan dan digunakan.

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f)

Gambar 4.6  Alat bantu untuk mengangkat, menurunkan, mengisi  
atau mengosongkan (Modifikasi dari Cal/OSHA, 2007).
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Pada Gambar 4.6 dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tangga gunting (Gambar 4.6 a dan 4.6 b) digunakan untuk membantu 
menaikan dan menurunkan barang. Konsep ini perlu dirancang 
dengan kemudahan menurunkan dan manaikan meja. Dengan 
demikian ketinggian meja dapat disesuaikan dengan kebutuhan.  

2. Mengosongkan kontainer dan memindahkan dari satu tempat ke 
tempat yang lain (Gambar 4.6 c dan 4.6 d) dapat menggunakan 
meja yang sejajar dengan kontainer penampung. Ketinggian meja 
menjadi pertimbangan utama untuk pekerjaan tersebut. Kelelahan 
dini terjadi apabila ketinggian meja datas tinggi siku, oleh karena 
tinggi meja harus dibawah tinggi siku berdiri dan jangan terlalu 
pendek sehingga badan membungkuk. 

3. Penggunaan tangga (Gambar 4.6 e) dan rak fleksibel (Gambar 4.6 
f) digunakan untuk mengambil barang yang sesuai dengan sikap 
alamiah. Penggunaan tangga dan rak fleksibel ditujukan untuk 
memudahkan pengambilan barang, agar tidak menjangkau secara 
berlebihan yang berdampak pada cedera tulang belakang. 

Teknik mengangkat dan membawa secara aman ditunjukkan pada 
Gambar 4.7. Teknik tersebut, bertujuan agar tidak terjadi cedera pada 
tangan, pergelangan tangan dan punggung. 

(a) (b) (c)
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(d) (e) (f)

Gambar 4.7  Teknik mengangkat dan membawa  
(Modifikasi dari Cal/OSHA, 2007).

Pada Gambar 4.7 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengangkat dan membawa kotak (Gambar 4.7 a dan 4.7 b) 
dianjurkan ada lokasi memegang untuk memudahkan mengangkat 
dan membawa. Jika tidak ada lokasi memegang maka teknik 
mengangkatnya dari bagian bawah dengan menggunakan sarung 
tangan. 

2. Mengangkat dan membawa material (Gambar 4.7 c dan 4.7 d) 
dapat dibuatkan alat bantu untuk menghindari posisi membugkuk 
dan pegangan dirancang sesuai dengan lebar genggaman tangan. 

3. Memindahkan material (Gambar 4.7 e) perlu dibuatkan alat bantu 
agar sejajar sehingga memindahkan material tidak membungkuk 
dan perlu diangkut dengan dua orang jika material berat. Gambar 
4.7 f merupakan teknik mengangkat benda berat yang aman dengan 
alat pelindung pada bahu.      
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Gambar 4.8 merupakan rancangan peralatan dan fasilitas yangancangan peralatan dan fasilitas yang peralatan dan fasilitas yang 
dapat membantu  memindahkan material sehingga tidak diperlukan 
tenaga yang besar atau tidak menggunakan tenaga otot. Rancangan 
peralatan dan fasilitas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan operator 
dengan mempertimbangkan antropometri pekerja.  

(a) (b) (c)

(d) (e)

Gambar 4.8  Rancangan fasilitas dan peralatan kerja  
(Modifikasi dari Cal/OSHA, 2007).
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Pada Gambar 4.8 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rancangan fasilitas atau peralatan pada Gambar 4.8 a dan 4.8 b 
digunakan untuk  memudahkan dalam penuangan material dengan 
konsep gravitasi.

2. Gambar 4.8 c rancangan alat untuk membalikan tabung yang 
digunakan untuk menuangkan benda cair. 

3. Rancangan rak pada Gambar 4.8 e, disesuaikan dengan antropometri 
dengan tujuan penanganan material dapat  dilakukan dengan 
mudah dan nyaman. Gambar 4.8 f, merupakan peralatan yang dapat 
digunakan untuk memiringkan kotak berisi material yang dapat 
digunakan untuk menyesuaikan ketinggian lokasi pengangkatan.  



MANUAL MATERIAL HANDLING90



MANUAL MATERIAL HANDLING 91

BAB 5
PENGENDALIAN RISIKO 

MANUAL MATERIAL  HANDLING

5.1  Pendahuluan

Pengendalian risiko  MMH menjadi pertimbangan utama dan  
material yang akan diangkat atau dibawa telah memenuhi syarat dari 
aspek keamanan dan keselamatan pekerja. Jika terjadi potensi buruk 
terhadap keamanan dan keselamatan kerja, maka diperlukan langkah 
taktis untuk menghindari cedera. Oleh karena itu, ketersediaan alat bantu 
untuk mengangkat dan membawa diperlukan dalam aktivitas MMH. 
Pengetahuan pekerja terhadap risiko yang akan terjadi dalam MMH 
harus ditanamkan lebih awal, agar pekerja dapat mengambil keputusan 
jika terjadi keraguan dalam melakukan aktivitas MMH.  Perusahaan harus 
memiliki sistem yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap keamanan 
dan keselamatan pekerja. Sistem tersebut melingkupi panduan dan 
aturan-aturan MMH, rotasi pekerja, penggunaan  peralatan, dan kerjasama 
pekerja (kerja tim). 

Pengendalian risiko kecelakaan kerja pada aktivitas MMH harus 
dilakukan secara terus menerus di tempat kerja dan dilakukan perbaikan 
jika terjadi ketidaksesuaian dalam proses MMH. Kepedulian terhadap 
budaya keamanan dan keselamatan kerja dilakukan oleh semua pemangku 
kepentingan. Pengendalian risiko kecelakaan kerja pada aktivitas MMH 
harus menjadi bagian dari proses bisnis yang dijalankan. Untuk itu 
diperlukan penilaian risiko terhadap MMH agar bisnis yang dijalankan 
mampu memberikan kesejahteraan bagi pekerja dan kelangsungan hidup 
perusahaan.   
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5.2  Pengendalian Risiko MMH Secara Ergonomik

Kegiatan MMH diupayakan terkendali terhadap risiko kecelakaan 
kerja. Upaya pengendalian MMH dapat dilakukan secara ergonomis 
di setiap lokasi kerja. Kajian ergonomi ditujukan untuk mendapatkan 
hubungan optimal antara manusia dengan lingkungan kerja. Optimal 
yang dimaksudkan adalah pekerja melakukan tugas sesuai dengan 
beban normal yang dilakukan sesuai dengan kemampuannya. Hal ini 
dikarenakan bahwa setiap pekerja memiliki kelebihan dan kekurangan. 
Oleh karena itu, pekerja yang melakukan aktivitas MMH harus sesuai 
dengan kemampuan pekerja.  

Pendekatan ergonomi dalam pengendalian risiko MMH digunakan 
untuk  kesehatan dan keamanan pekerja yang dampak akhir adalah 
peningkatan produktivitas. Faktor-faktor ergonomi yang perlu diper-
timbangkan dalam aktivitas MMH antara lain:

1. Manusia

Manusia menjadi penentu dalam mengendalikan risiko 
MMH. Setiap individu memilki kemampuan yang berbeda-beda 
sehingga tidak semua orang dapat ditugaskan untuk mengangkat 
dan membawa dengan beban yang sama. Penggunaan tenaga 
otot dalam hal ini sangat berpengaruh dalam aktivitas tersebut. 
Kapabilitas manusia dipengaruh oleh usia, jenis kelamin, merokok, 
latihan, alkohol dan lain-lain. Faktor usia dan jenis kelamin harus 
dipertimbangkan dalam memberikan tugas MMH pada pekerja agar 
terhindar dari cedera. Makin bertambah usia pekerja, maka makin 
rendah kemampuan manusia. Dengan demikian perlu kebijakan 
dan aturan aktivitas MMH untuk tingkatan usia dan jenis kelamin. 
Kebiasan merokok dan minum alkohol berpengaruh terhadap 
kemampuan seseorang.  Kebiasaan tersebut harus dikurangi atau 
dihilangkan agar pekerja yang melakukan MMH dapat melakukan 
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dengan optimal. Kondisi kesehatan pekerja harus dijaga dengan 
melakukan berbagai kegiatan seperti olah raga, senam dan latihan 
MMH untuk menghindar cedera.      

2. Lingkungan kerja

Keamanan aktivitas MMH salah satunya dipengaruhi lingkungan 
kerja fisik. Aspek pencahayaan, kebisingan dan getaran diupayakan 
di seting dengan baik agar tidak   mengganggu aktivitas MMH yang 
dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Faktor utama lingkungan 
kerja yang sering menyebabkan aktivitas MMH terganggu adalah 
pencahayaan. Pertimbangan desain bangunan terkait dengan 
pencahayaan adalah memanfaatkan cahaya alam seoptimal 
mungkin. Hal ini dapat menghemat biaya listrik dan cahaya alam 
jauh lebih terang dibandingkan cahaya buatan.    

3. Manajemen kerja

Pengaturan kerja memegang peranan yang strategis untuk 
pengendalian risiko MMH.  Kesesuian antara tugas dan tenaga 
kerja perlu dipertimbangkan, dikarenakan setiap individu memiliki 
kapabilitas yang berbeda-beda. Untuk menghindari kejenuhan kerja 
perlu program rotasi kerja akibat kerja yang monoton. Identifikasi 
aktivitas yang berpotensi kecelakaan kerja dilakukan secara periodik 
dan mendiskusikan solusi terbaik dengan mempertimbangkan 
masukan dari pakar ergonomi. Jika terdapat sistem kerja yang 
membahayakan maka perlu ada pengarahan dan pelatihan bagi 
pekerja. 

Keterbukaan semua level manajemen sampai operator atau 
pekerja terhadap kritik dan saran dianjurkan. Masukan dari level 
operator sangat penting untuk dipertimbangkan dalam perbaikan 
sistem kerja. Secara operasional operator lebih tahu dan merasakan 
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kondisi kerja yang dialami.  Dengan demikian komunikasi antara 
pimpinan dan pekerja harus dijalin dengan harmonis sebagai 
langkah untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh.     

4. Stasiun kerja

Rancangan stasiun kerja sangat menentukan untuk menjaga 
keamaman pekerja dalam mengimplementasikan aktivitas MMH. 
Rancangan stasiun kerja yang perlu dipetimbangkan untuk MMH 
adalah:

a. Lebar gang/aisle untuk akses pemindahan material atau untuk 
manuver alat angkut yang digunakan. 

b. Lebar dan ketinggian rak untuk memudahan aktivitas MMH.
c. Penataan barang disesuaikan dengan kebutuhan (barang 

yang sering dipindahkan ditempatkan pada lokasi yang mudah 
dijangkau)

d. Permukaan awal pengangkatan (apakah terlalu tinggi atau 
rendah, kasar atau halus).         

e. Lokasi penampatan barang diupayakan pada jarak terpendek 
dan mudah dipindahkan . 

f. Fasilitas bantu untuk memindahkan material, diupayakan agar 
jarak antara permukaan transfer berdekatan dan tidak memutur 
badan terlalu dalam.

g. Jalur pemindahan material tidak terhalangi  oleh material 
(bebas hambatan) dan dihindari permukaan yang licin

Hal lain yang juga perlu dipertimbangkan bahwa rancangan 
harus disesuaikan dengan antropometri pekerja, jenis peralatan 
yang digunakan, konsep pengangakatan dan membawa, jenis 
barang yang dipindahkan. Konsep ergonomi dalam hal ini menjadi 
penting  dalam merancang stasiun kerja. Kesesuaian pekerja dan 
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fasilitas kerja diperlukan agar terhindar dari potensi kecelakaan 
kerja serta kelelahan dini. 

5.3.  Checklist

Berbagai checklis telah dikembangkan untuk membantu identifikasi 
risiko kecelakaan kerja akibat MMH. Untuk evaluasi sistem kerja yang 
berkaitan dengan MMH dapat menggunakan beberapa cheklist yang 
telah dikembangkan.  

5.3.1 Checklist untuk  material handling

Salah satu checklist  telah dikembangkan oleh NIOSH. Checklist 
ini terdiri dari pertanyaan yang bersifat umum, faktor risiko dan 
kondisi pekerjaan yang dilakukan. Checklist yang dikembangkan 
oleh NIOSH (1997) sebagai berikut:    

1. Apakah berat beban yang diangkat dapat diterima 
oleh pekerja?

ya tidak

2. Apakah material dipindahkan dengan jarak yang 
cukup jauh?

ya tidak

3. Apakah jarak antara benda dan user terlalu dekat? ya tidak

4. Area pejalan kaki ya tidak

Cukup lebar ya tidak

Bersih dan kering? ya tidak

5. Apakah objek mudah untuk dipegang? ya tidak

stabil ya tidak

Tidak licin ya tidak
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6. Apakah ada alat bantu pegang pada objek tersebut? ya tidak

7. Jika dibutuhkan, apakah sarung tangan cukup 
dengan tengan user?

ya tidak

8. Apakah sepatu yang digunakan sesuai dengan 
kondisi lapangan?

ya tidak

9. Apakah terdapat ruangan yang cukup untuk ber-
pindah?

ya tidak

10. Apakah alat bantu mekanik dapat sewaktu waktu 
digunakan bila dibutuhkan?

ya tidak

11. Apakah stasiun kerja dapat disesuaikan terhadap 
tinggi lengan?

ya tidak

12. Apakah material handling dapat menghindari:
Pergerakan dibawah tinggi lutut dan di atas bahu

ya tidak

Beban otot statis? ya tidak

Pergerakan tiba-tiba selama penanganan? ya tidak

Perputaran pinggang? ya tidak

Jangkauan jauh? ya tidak

13. Apakah dapat membantu dalam pengangkatan 
benda yang berat?

ya tidak

14. Apakah volume repetisi tinggi dapat dihindari 
dengan rotasi kerja?

ya tidak

Mondar mandir? ya tidak
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Jeda yang cukup ya tidak

15. Apakah dapat mengurangi atau menghilangkan 
tenaga dalam mendorong dan menarik? suatu 

ya tidak

16. Apakah pekerja memiliki pandangan yang terbatas 
dalam menjalankan tugas?

ya tidak

17. Apakah terdapat program dalam pemeliharaan 
peralatan?

ya tidak

18. Apakah pekerja terlatih dalam penanganan dan 
mengangkat dengan prosedur yang benar?

ya tidak

FAKTOR RISIKO

1. Umum Ya Tidak

a) Apakah beban yang ditangani melebihi 50 lb?

b) Apakah objek sulit didekatkan karena ukuran 
nya, massa atau bentuknya?

c) Apakah beban sulit untuk ditangani karena 
tidak memiliki gagang, bekas guntingan, atau 
memiliki perukaan yang licin atau tepian yang 
tajam?

d) Apakah pondasi tidak aman? Sebagai contoh, 
apakah lantai licin, atau tidak rata?

e) Apakah tugas syang dikerjakan membutuhkan 
gerakan yang cepat, seperti melempar, berayun, 
atau berjalan cepat?
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f) Apakah tugas membutuhkan postur tubuh 
yang melelahkan, seperti membungkuk 
ke lantai, memutar, menjangkau melebihi 
batas kepala, atau terlalu membungkuk?

g) Apakah sebagian besar beban ditangani oleh 
satu tangan, lengan, atau bahu?

h) Apakah tugas membutuhkan kondisi be- 
kerja di suhu yang ekstrim, dengan ke-
bisingan, getaran, pencahayaan yang buruk, 
atau dengan kontaminasi udara?

i) Apakah tugas harus dikerjaan di pinggir atau 
batasan area kerja?

2. Spesifik Ya Tidak

a) Apakah frekuensi mengangkat melebihi 5 kali 
angkatan per menit?

b) Apakah jarak angkat vertikal melebihi 3 kaki?

c) Apakah tugas mengharuskan membawa beban 
lebih dari 1 menit?

d) Apakah tugas yang dikerjakan memerlukan 
kegiatan mendorong dan menarik secara 
berkelanjutan dengan tenaga dalam durasi 
lebih dari 30 detik?

e) Apakah dalam kegiatan jangkauan statis mele-
bihi jangka waktu 1 menit?
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Kondisi
X jika 

Sesuai
Komentar

Pengulangan

Lini kerja dengan kecepatan kerja cepat

Gerakan serupa setiap beberapa detik

Tanda tanda kelelahan

Desain stasiun kerja

Permukaan kerja terlalu tinggi atau terlalu 
rendah

Lokasi material terlalu jauh

Posisi atau orientasi tempat, tidak dalam posisi 
netral

Jarak antara permukaan transfer berdekatan 
atau memutar terlalu jauh

Penghalang mencegah akses langsung untuk 
memuat atau membongkar material

Benda di lantai menghalangi akses jalan yang 
ada

Permukaan lantai tidak rata, licin, atau miring

Tidak tersedianya kerekan atau perangkat 
daya dukung lainnya yang diperlukan 

Mengangkat dan menurunkan

Benda berat harus ditangani

Penanganan objek besar atau benda yang sulit 
untuk dipegang
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Penanganan di atas bahu atau di bawah lutut

Mengangkat ke samping atau pengangkatan 
yang tidak seimbang

Menempatkan objek secara akurat / tepat

Gerakan secara tiba tiba selama penanga-
nan

Pengangkatan dengan satu tangan

Penggunaan tenaga dalam waktu yang pan-
jang, kerja statis

Menarik, mendorong dan membawa

Mendorong / menarik gerobak atau pera-latan 
yang dibutuhkan dengan kuat

Tidak tersedianya rem untuk menghentikan 
gerobak tangan / alat bantu yang diper-lukan 

Desain alat bantu yang tidak sesuai postur

Membawa benda dalam jarak jauh tanpa alat 
bantu

Kontainer/material

Permukaan genggaman yang kurang me-
madai

Tidak seimbang, tidak stabil, atau terjadi per-
geseran

Menghalangi gerakan kaki
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Lain-lain

Teknik kerja yang tidak tepat digunakan

Penumpukan bahan proses / produk yang 
menambah beban pada pekerja

Alat pelindung diri yang tidak tersedia

Total skor
Penjumlahan dari total 

(X)

5.3.2 Penilaian MMH

Penilaian MMH pada bagian ini merupakan identifikasi 
masalah serta untuk mengurangi risiko cedera. Masalah yang 
perlu diidentifikasi untuk dicari solusinya terdiri dari tugas, beban, 
lingkungan kerja, kapasitas individu, alat bantu dan organisasi kerja. 
Penilaian MMH yang dikembangkan oleh HSE (T. Thn) sebagai 
berikut:

Masalah yang harus dicari  
ketika membuat penilaian

Cara untuk mengurangi  
risiko cedera

Tugas apakah yang melibatkan 
mereka:
1. Membawa beban jauh dari 

badan?
2. Memutar, membungkuk atau 

menjangkau ke atas?
3. Gerakan vertikal yang berle-

bihan?

Dapatkah anda:

1. Menggunakan alat bantu untuk 
mengangkat?

2. Meningkatkan tata letak tempat 
kerja untuk meningkatkan efi-
siensi?

3. Mengurangi jumlah memutar 
dan membungkuk?
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4. Membawa beban dalam jarak 
jauh?

5. Menarik atau mendorong be-
ban yang berat?

6. Kegiatan yang berulang-ulang?
7. Waktu istirahat yang cukup?
8. Tingkat kerja yang disebabkan 

oleh proses kerja?

4. Menghindari mengangkat da- 
ri lantai atau mengangkat me-
lebihi batas bahu? batas bahu? bahu?

5. Mengurangi jarak dalam mem-
bawa beban?

6. Menghindari kegiatan yang 
berulang-ulang?

7. Pekerjaan yang bervariasi, 
yang memungkinkan otot untuk 
beristirahat?

8. Mendorong daripada menarik?

Apakah beban:

1. Berat atau besar?
2. Sulit untuk dipegang?
3. Tidak stabil atau cenderung 

benda bergerak (seperti bina-
tang)? 

4. Berbahaya, misal tajam dan 
panas?

5. Tidak dapat ditumpuk?
6. Terlalu besar sehingga tidak 

dapat melihat ke sekeliling?

Apakah anda dapat membuat 
beban:
1. Ringan atau tidak terlalu besar?
2. Mudah untuk dipegang?
3. Stabil?
4. Dapat ditumpuk?

Jika beban datang dari stasiun 
lain, apakah anda dapat meminta 
bantuan suplier. Misal dengan 
meminta handle untuk pegangan 
atau dalam bungkusan kecil?

Apakah lingkungan kerja yang 
ada:
1. Membatasi postur tubuh?
2. Bergelombang, terhalang, 

atau memiliki permukaan yang 
licin?

Dapatkah anda:

1. Menghilangkan penghalang un-
tuk dapat membiarkan tubuh 
bergerak secara bebas?

2. Membuat lantai menjadi lebih 
baik?
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3. Memiliki variasi dalam tiap 
lantai?

4. Dingin, lembab, atau panas?
5. Terkena hembusan angin yang 

cukup kencang?
6. Kondisi pencahayaan yang 

buruk?
7. Terbatasnya gerakan karena 

alat pelindung diri?

3. Menghindari langkah yang lan-
dai atau curam?

4. Mencegah kondisi yang panas 
atau dingin ekstrim?

5. Meningkatkan pencahayaan?
6. Menyediakan alat pelindung 

diri yang tidak membatasi per-
gerakan?

7. Memastikan pakaian dan se-
patu karyawan anda sesuai 
dengan pekerjaan masing-ma-
sing operator?

Kapasitas individu dalam me-
lakukan pekerjaan:
1. Membutuhkan kemampuan 

yang tidak biasa, misal ke-
kuatan atau kelincahan di atas 
rata-rata

2. Membahayakan orang-orang 
dengan kondisi kesehatan 
yang tidak baik atau cacat 
fisik?

3. Membahayakan ibu hamil?
4. Adanya informasi khusus atau 

pelatihan?

Dapatkah anda:

1. Memberikan perhatian khusus 
bagi mereka yang memiliki 
kelemahan fisik?

2. Memberikan perhatian ekstra 
terhadap ibu hamil?

3. Memberikan informasi lebih 
lanjut terhadap karyawan an-
da?

4. Memberikan lebih banyak pe-
latihan?

5. Mendapat masukan dari ahli 
kesehatan mengenai hal-hal 
yang perlu diperhatikan lebih?
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Alat bantu:
1. Adakah alat bantu yang tepat 

sesuai dengan pekerjan yang 
dilakukan?

2. Apakah alat tersebut terawat 
dengan baik?

3. Adakah roda yang sesuai 
digunakan dalam alat bantu 
dengan permukaan lantai?

4. Apakah roda dapat berfungsi 
dengan baik?

5. Adakah pegangan dalam jarak 
antara pinggang dan bahu?

6. Apakah kondisi grip dalam 
kondisi yang baik dan nyaman 
untuk digunakan?

7. Adakah rem yang tersedia? 
Jika iya, apakah berfungsi 
dengan baik?

Dapatkah anda:
1. Menyesuaikan tingkat kerja?
2. Menyediakan alat bantu yang 

lebih sesuai dengan pekerjaan 
yang dilakukan?

3. Melaksanakan dan merenca-
nakan pemeliharaan untuk 
mencegah masalah?

4. Mengubah roda agar sesuai 
dengan kondisi lantai yang 
ada?

5. Memberikan pegangan yang 
lebih baik?

6. Menggunakan rem yang da-
pat berfungsi lebih baik dan 
efektif?

Faktor organisasi kerja:
1. Apakah pekerjaan dilakukan 

secara berulang-ulang dan 
membosankan?

2. Apakah pekerjaan dilakukan 
oleh mesin?

3. Pekerja merasa tuntutan pe-
kerjaan terlalu berlebihan?

Dapatkah anda:
1. Mengurangi pekerjaan yang 

monoton?
2. Menggunakan lebih banyak skill 

dari pekerja?
3. Mengurangi beban kerja dan 

deadline pekerjaan?
4. Mendorong komunikasi yang 

lebih baik dalam tim kerja?
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4. Pekerja memiliki kontrol 
yang redah dalam kerja dan 
penggunaan metode kerja?

5. Komunikasi yang kurang ba-
ik antara manajer dan karya-
wan?

5. Melibatkan pekerja dalam pe-
ngambilan keputusan?

6. Memberikan pelatihan serta in-
formasi yang lebih baik? 
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MANUAL MATERIAL HANDLING III

FAKTOR PERTANYAAN

TUGAS

Apakah mereka melakukan:
  Memegang atau memanipulasi beban dalam 

jarak yang cukup jauh dari tubuh?
  Gerakan tubuh atau postur yang kurang baik, 

terutama:
Membungkuk?
Menjangkau melebihi batas yang ada?

  Gerakan yang berlebihan?
  Mengangkat atau menurunkan beban dalam 

jarak yang cukup ekstrim?
  Mendorong dan menarik babn yang cukup 

berat?
  Risiko dari gerakan secara tiba-tiba?
  Kerja fisik dalam jangka waktu yang cukup 

lama?
  Waktu istirahat yang cukup?
  Tingkat kerja yang disebabkan oleh proses 

kerja?

BEBAN

Apakah:
  Berat?
  Besar?
  Sulit untuk dipegang?
  Tidak stabil?
  Tajam atau panas?
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LINGKUNGAN 
KERJA

Apakah:
  Kendala ruangan yang menghalangi postur yang 

baik?
  Licin atau kondisi lantai yang tidak rata?
  Kondisi lantai yang berbeda pada tiap-tiap level 

lantai?
  Kondisi temperatur yang cukup ekstrem?
  Masalah ventilasi atau risiko terkena hembusan 

angin yang terlalu kencang?
  Kondisi pencahayaan yang buruk?

KAPABILITAS 
INDIVIDU

Apakah pekerjaan yang dilakukan:
  Membutuhkan kekuatan fisik yang melebihi 

batas?
  Berbahaya bagi ibu hamil atau pekerja yang 

memiliki kondisi fisik yang kurang baik?
  Memerlukan informasi khusus atau pelatihan 

bagi kinerja yang aman dilakukan?

LAIN-LAIN
Apakah alat pelindung diri menghalangi perge-
rakan?

5.3.3 Checklist penilaian manual handling  

Checklist ini dikembangkan oleh Health and Safety Executive 
yang terdiri dari dua bagian yaitu bagian umum dan bagian untuk 
mengangkat dan membawa. Pada bagian umum merupakan 
penjelasan umum dari pekerjaan, deskripsi kerja, berat beban, 
frekuensi, dan lokasi. Pada bagian khusus merupakan kelanjutan 
dari bagian umum jika manual handling diperlukan penilaian. 
Checklist yang dikembangkan oleh Health and Safety Executive 
(2004) sebagai berikut:  
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Bagian A: Umum

Pekerjaan: 
Deskripsi kerja:

Berat beban:
Frekuensi pengengkatan:
Jarak (jika ada)

Apakah dibutuhkan penilaian?
Ya/Tidak

(Jika YA, lanjutkan. Jika TIDAK, 
perlu penilaian lebih lanjut)

Lokasi: Diagram:

Penilaian keseluruhan terhadap 
risiko kerja yang ada?

Low/Medium/High
(Lingkari salah satu)

Bagian B: Menggangkat dan Membawa

Pertanyaan

Jika iya, pilih 
salah satu

Problem 
dalam 

menjalankan 
pekerjaan

Perbaikan 
yang 
dapat 

dilakukanLow Med High

Apakah pekerjaan yang dilakukan?

Memegang jauh dari posisi tubuh?

Memutar? 

Membungkuk?

Menjangkau terlalu tinggi?
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Perpindahan vertikal yang berle-
bihan?

Membawa beban dalam jarak yang 
cukup jauh?

Mendorong atau menarik dengan 
kekuatan tinggi?

Pergerakan secara tiba-tiba?

Pengulangan?

Tingkat kerja berdasarkan pada 
proses kerja?

Apakah beban:

Berat?

Besar?

Sulit untuk dipegang?

Tidak stabil?

Tajam atau panas?

Lingkungan Kerja

Menghalangi postur tubuh?

Kondisi lantai yang tidka baik

Lantai yang memiliki kondisi ber-
beda tiap level lantainya

Panas/dingin/lembab?

Tekanan udara tinggi?

Pencahayaan buruk?

Kapabilitas Individu

Membutuhkan kemampuan yang 
tidak 

biasa Membahayakan orang-orang 
dengan kondisi kesehatan yang 
tidak baik atau cacat fisik?

Membahayakan ibu hamil?
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Adanya informasi khusus atau pe-
latihan?

Alat Pelindung Diri

Alat pelindung diri menghalangin 
postur kerja

Alat pelindung diri yang tidak se-
suai

Organisasi Kerja

Tidak adanya jadwal dalam pem-
berian tugas?

Komunikasi yang kurang baik 
antara manajer dengan pekerja

Perubahan beban kerja secara 
tiba-tiba tanpa pemberitahuan

Tidak adanya pelatihan yang cu-
kup



MANUAL MATERIAL HANDLING 111

REFERENSI

Fit3 (Fit for Work, Fit for Life, Fit for Tomorrow), 2008. First Findings from 
Wave 1 of the Fit3 Employer and Worker Surveys. [Online] Health 
and Safety Executive. Tersedia di: <http://www.hse.gov.uk/statistics/
publications/fit3.htm&gt; [Diakses pada 10 Januari 2014].

Health and Safety Executive, 2013. Handling Injuries. [Online] Health 
and Safety Executive. Tersedia di: <http://www.hse.gov.uk/statistics/
causinj/kinds-of-accident.htm&gt; [Diakses pada 10 Januari 2014.

HSE,  2004. Manual Handling. Manual handling operations regulations 
1992 (as amended). Health and Safety Executive,

Health and Safety Executive. 2014. Handling injuries in Great Britain. This 
document is available from www.hse.gov.uk/statistics/

Health and Safety Executive . T.Thn. Manual handling at work  ‘A brief 
guide”. HSE

Cal/OSHA, 2007. Ergonomic Guidelines for Manual Material Handling. 
California Department of Industrial Relations

NIOSH, 1997. Manual Material Handling (MMH). Diakses tanggal 2 
Jnauari 2017. Tersedia di http://www.cdc.gov/niosh/docs/97-117/
eptbtr5f.html

Bridger R.S. 1995. Introduction to Ergonomic. Singapore : Mc.Graw – Hill– Hill 
Intern

HSE, 2014. Manual handling assessment charts (the MAC tool). Published 
by the Health and Safety Executive  INDG383(rev2).



MANUAL MATERIAL HANDLING112

Cal/OSHA Consultation Service. 2007. Ergonomic Guidelines for Manual 
Material Handling. California Department of Industrial Relations

Tempo, 2016. Indonesia Darurat Petani Muda. Diakses tanggal 3 OktoberIndonesia Darurat Petani Muda. Diakses tanggal 3 Oktober 
2016. Tersedia di https://tempo.co/read/news/2016/08/11/09079507
7/indonesia-darurat-petani-muda

HSE, (T. Thn),  Manual handling at work  ‘A brief guide’ 

Chaffin, D. B. and Andersons, G. B. 1991. Occupational Biomechanics. 
New York : John Wiley.

NIOSH. 1981. Work Practices Guide for Manual Handling. U.S. Department 
of Health and Human Services, Washington, DC: U.S. Government 
Printing Office, publication No. 81-122.

NIOSH, 1998, Occupational Noise Exposure. U.S. Department of Health 
and Human Services, Washington, DC: U.S. Government Printing 
Office.

Waters, T., R.,  Putz-Anderson, V., Garg, A. 1994, Applications Manual for 
the Revised NIOSH Lisfting Equation, US Department of Health and 
Human Services.

Putz-Anderson, V and Waters, T., R. 1991, Revision in NIOSH Guide to 
Manual Lifting. Paper Presented at National Strategy for Occupational 
Musculoskelatal Injury Prevention Implementation Issues and 
Research Need. University of Michigan

Tayyari, F. and Smith, J. L. 1997. Occupational Ergonomics Principles 
and Applications. New York : Chapment & Hall.  

Chaffin, D. B. and Andersons, G. B. 1991. Occupational Biomechanics. 
New York : John Wiley.

Frankel, V., H and Nordin, M. 1980. Basic Biomechanics of the Skeletal 
System, Philadelphia : Lea & Febiger.



MANUAL MATERIAL HANDLING 113

Snyder, R.G., Chaffin, D.B., Schultz, R.K. 1972. Link System of the 
Human Torso. in: HSRI Report 71-112. Highway Safety Research 
Institute, University of Michigan.

Webb associates, 1978. Anthropometric Source Book: Anthropometry forAnthropometric Source Book: Anthropometry for 
designers, National Aeronautics and Space Administration, Scientific 
and Technical Information Office.


