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LANDASAN TEORI

2.1 Ergonomi

Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan

atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam

beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik

fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih

baik. Dengan demikian pencapaian kualitas hidup manusia secara optimal, baik di

tempat kerja, di lingkungan sosial maupun di lingkungan keluarga, menjadi tujuan

utama dari penerapan ergonomi (Tarwaka, dkk., 2004).

Ergonomi pada dasarnya merupakan suatu cabang ilmu yang sistematis

untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemapuan serta keterbatasan dari

manusia agar dapat dirancang suatu sistem kerja sehingga manusia tersebut dapat

hidup dan bekerja pada suatu sistem yang baik, sehingga tercapailah tujuan yang

diinginkan yakni melalui pekerjaan yang efektif, aman dan nyaman (Sutalaksana,

dkk., 1979).

Ergonomi dapat berperan pula sebagai desain pekerjaan pada suatu

organisasi, misalnya: penentuan jumlah jam istirahat, pemilihan jadwal pergantian

waktu kerja (shift kerja), meningkatkan variasi pekerjaan dan lain-lain. Penerapan

ergonomi pada umumnya merupakan aktivitas rancang bangun (disain) ataupun

rancang ulang yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi dan juga anatomy,

psysiology, industrial medicine. Pendekatan khusus dalam disiplin ergonomi ialah

aplikasi sistematis dari segala informasi yang releven yang berkaitan dengan

karakteristik dan perilaku manusia dalam perancangan peralatan, fasilitas dan

lingkungan kerja yang dipakai. Analisis dan penelitian ergonomi meliputi hal-hal

yang berkaitan, yaitu (Suhardi, 2008):

a. Anatomi (struktur), fisiologi (bekerjanya), dan antropometri (ukuran)

tubuh manusia.

b. Psikologi yang fisiologis mengenai berfungsinya otak dan sistem syaraf

yang berperan dalam tingkah laku manusia.
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c. Kondisi-kondisi kerja yang dapat mencederai baik dalam waktu yang

pendek maupun panjang ataupun membuat celaka manusia dan sebaliknya

kondisi-kondisi kerja yang membuat nyaman kerja manusia.

Memperhatikan hal-hal tersebut maka penelitian dan pengembangan

ergonomi akan memerlukan dukungan dari berbagai disiplin ilmu seperti

psikologi, antropometri, anatomi anthropologi, faal, dan teknologi.

Tujuan dari disiplin ilmu ergonomi adalah mendapatkan suatu

pengetahuan tentang permasalahan interaksi manusia dengan teknologi dan

produk-produknya, sehingga dimungkinkan adanya suatu rancangan sistem

manusia yang optimal. Sistem kerja yang dimaksud disini adalah hubungan antara

manusia dengan mesin. Perancangan mesin bukan semata-mata hanya berkaitan

dengan produki sehingga dengan ergonomi proses perancangan sistem tersebut

harus memperhatikan aspek-aspek manusia dalam kegiatan interaksinya dengan

mesin agar lebih baik lagi. Artinya, manusia tidak lagi menyesuaikan dirinya

dengan mesin, tetapi mesin yang dirancang memperhatikan kelebihan dan

keterbatasan dari manusia yang menggunakan atau mengoperasikannya

(Sutalaksana, dkk., 1979).

2.2 Biomekanika

Biomekanika adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan

kombinasi dari ilmu fisika (khususnya mekanika) dan teknik, berdasar pada

biologi dan juga pengetahuan lingkungan. Gerakan manusia adalah ilmu yang

menyelidiki, menggambarkan dan menganalisis gerakan manusia

(Wignjosoebroto, 2012).

Biomekanika adalah suatu ilmu pengetahuan yang merupakan kombinasi

dari ilmu fisika (khususnya mekanika) dan teknik, dengan berdasar pada biologi

dan juga pengetahuan lingkungan kerja. Biomekanika umum adalah bagian dari

biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dasar yang mempengaruhi

tubuh organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. Biostatik adalah

bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisa bagian tubuh dalam

keadaan diam maupun bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam
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(uniform). Biodinamik adalah bagian dari biodinamika umum yang berkaitan

dengan gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi

(kinematik) dan gaya yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh (kinetik).

Analisis biomekanika ada 2 (dua) yaitu secara statis berupa analisis besarnya gaya

dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu, saat tubuh dalam

kondisi tanpa gerakan. Sedangkan analisis biomekanika secara dinamis adalah

analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu

saat tubuh dalam kondisi bergerak (Sukania, dkk., 2013).

Dengan demikian gerak tubuh merupakan sebuah sistem biologis yang

dapat diakui sebagai hasil interaksi sistem biologis dengan lingkungan

sekelilingnya. Interaksi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya (Siska

dan Multy, 2012):

1. Struktur dari lingkungan (bentuk dan stabilitas).

2. Medan dari gaya (arah relatif terhadap gravitasi, kecepatan gerakan).

3. Struktur dari sistem (susunan tulang, aktifitas otot, susunan segmen dari

tubuh, ukuran, integrasi motoric yang dibutuhkan untuk mendukung postur).

4. Peranan dari keadaan psikologis (level keaktifan, motivasi).

5. Bentuk gerakan yang akan dikerjakan (kerangka dan organisasi gerakan).

Biomekanika juga mengkaji hubungan pekerja dengan perlengkapan kerja

dengan lingkungan kerja dan sebagainya. Biomekanika didefinisikan sebagai

bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika didefinisikan

sebagai bidang ilmu aplikasi mekanika pada sistem biologi. Biomekanika

merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika terapan dan ilmu-ilmu

biologi dan fisiologi. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua

tubuh makhluk hidup. Selain itu untuk meningkatkan suatu sistem kerja melalui

minimasi kemungkinan terjadinya cedera pada saat melakukan kerja.

Biomekanika menggunakan hukum-hukum mengenai konsep fisik dan teknik

menggambarkan gerakan yang dialami oleh bagian-bagian tubuh yang beragam

dan aksi gaya pada bagian-bagian tubuh tersebut selama melakukan aktifitas

harian. Dilihat dari definisi tersebut, biomekanika adalah aktifitas multidisipliner

(Siska dan Multy, 2012).
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Faktor-faktor yang mempengaruhi biomekanika yaitu (Siska dan Multy,

2012):

1. Keacakan random. Walaupun telah terdapat dalam satu kelompok populasi

yang sudah jelas sama jenis kelamin, suku atau bangsa, kelompok usia dan

pekerjaanya, namun sudah masih akan ada perbedaan yang cukup signifikan

antara berbagai macam masyarakat.

2. Jenis kelamin. Ada perbedaan signifikan antara dimensi tubuh pria dan

wanita. Untuk kebanyakan dimensi pria dan wanita ada perbedaan signifikan

di antara mean dan nilai perbedaan ini tidak dapat diabaikan. Pria dianggap

lebih panjang dimensi segmen badanya daripada wanita sehingga data

antropometri untuk kedua jenis kelamin tersebut selalu disajikan secara

terpisah.

3. Suku bangsa. V ariasi di antara beberapa kelompok suku bangsa telah

menjadi hal yang tidak kalah pentingnya karena meningkatnya jumlah angka

migrasi dari satu negara ke negara lain.

4. Usia. Digolongkan atas berbagai kelompok usia yaitu:

a. Balita,

b. Anak-anak,

c. Remaja,

d. Dewasa dan lanjut usia

Hal ini jelas berpengaruh terutama jika desain diaplikasikan untuk

anthropometri anak-anak. Antropometrinya cenderung terus meningkat

sampai batas usia dewasa. Namun setelah menginjak usia dewasa, tinggi

badan manusia mempunyaikecenderungan menu-run yang disebabkan oleh

berkurangnya elastisitas tulang belakang (intervertebral discs) dan

berkurangnya dinamika gerakan tangan dan kaki.

5. Jenis pekerjaan. Beberapa jenis pekerjaan tertentu menuntut adanya

persyaratan dalam seleksi karyawannya, misalnya: buruh dermaga harus

mempunyai postur tubuh yang relatif lebih besar dibandingkan dengan

karyawan perkantoran pada umumnya. Apalagi jika dibandingkan dengan

jenis pekerjaan militer.
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6. Pakaian. Hal ini juga merupakan sumber keragaman karena disebabkan oleh

bervariasinya iklim atau musim yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang

lainnya terutama untuk daerah dengan empat musim. Misalnya pada waktu

musim dingin manusia akan memakai pakaian yang relatif lebih tebal dan

ukuran yang relative lebih besar. Ataupun untuk para pekerja di

pertambangan, pengeboran lepas pantai, pengecoran logam. Bahkan para

penerbang dan astronout pun harus mempunyai pakaian khusus.

7. Faktor kehamilan pada wanita. Faktor ini sudah jelas mempunyai pengaruh

perbedaan yang berarti kalau dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil,

terutama yang berkaitan dengan analisis perancangan produk dan analisis

perancangan kerja.

8. Cacat tubuh secara fisik. Suatu perkembangan yang menggembirakan pada

dekade terakhir yaitu dengan diberikannya skala prioritas pada rancang

bangun fasilitas akomodasi untuk para penderita cacat tubuh secara fisik

sehingga mereka dapat ikut serta merasakan “kesamaan” dalam penggunaan

jasa dari hasil ilmu ergonomi di dalam pelayanan untuk masyarakat. Masalah

yang sering timbul misalnya: keterbatasan jarak jangkauan, dibutuhkan ruang

kaki (knee space) untuk desain meja kerja, lorong atau jalur khusus untuk

kursi roda, ruang khusus di dalam lavatory, jalur khusus untuk keluar masuk

perkantoran, kampus, hotel, restoran, supermarket dan lain-lain.

Pendekatan biomekanika menitikberatkan pada struktur tulang dan posisi

pengangkatan, dimana struktur tulang terutama tulang belakang akan mengalami

tekanan yang berlebihan ketika melakukan pengangkatan meskipun frekuensi

jarang. Pendekatan biomekanika memandang tubuh manusia sebagai suatu system

yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berkait dan terhubung satu sama lain,

melalui sendi-sendi dan jaringan otot yang ada (Siska dan Multy, 2012).

2.3 Manual Material Handling (MMH)

Manual Material Handling (MMH) adalah suatu kegiatan transportasi

yang dilakukan oleh satu pekerja atau lebih dengan melakukan kegiatan

pengangkatan, penurunan, mendorong, menarik, mengangkut, dan memindahkan
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barang. Meskipun telah banyak mesin yang digunakan pada berbagai industri

untuk mengerjakan tugas pemindahan, namun jarang terjadi otomasi sempurna di

dalam industri. Disamping pula adanya pertimbangan ekonomis seperti tingginya

harga mesin otomasi atau juga situasi praktis yang hanya memerlukan peralatan

sederhana. Sebagai konsekuensinya adalah melakukan kegiatan manual di

berbagai tempat kerja (Suhardi, 2008)

Selama ini pengertian MMH hanya sebatas pada kegiatan lifting dan

lowering yang melihat aspek kekuatan vertikal. Padahal kegiatan MMH tidak

terbatas pada kegiatan tersebut diatas, masih ada kegiatan pushing dan pulling di

dalam kegiatan MMH. Kegiatan MMH yang sering dilakukan oleh pekerja di

dalam industri antara lain  (Suhardi, 2008):

1. Kegiatan pengangkatan benda (LiftingTask)

2. Kegiatan pengantaran benda (Caryying Task)

3. Kegiatan mendorong benda (Pushing Task)

4. Kegiatan menarik benda (Pulling Task)

Pemilihan manusia sebagai tenaga kerja dalam melakukan kegiatan

penanganan material bukanlah tanpa sebab. Penanganan material secara manual

memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut :

1. Fleksibel dalam gerakan sehingga memberikan kemudahan pemindahan

beban pada ruang terbatas dan pekerjaan yang tidak beraturan.

2. Untuk beban ringan akan lebih murah bila dibandingkan menggunakan

mesin.

3. Tidak semua material dapat dipindahkan dengan alat. Pemilihan manusia

sebagai tenaga kerja dalam melakukan kegiatan penanganan material

bukanlah tanpa sebab.

Beberapa pemindahan material secara teknis dapat dilakukan dengan cara

sebagai berikut (Mas’idah dkk, 2009):

1. Memindahkan beban yang berat dari mesin ke mesin yang telah dirancang

dengan menggunakan roller (ban berjalan).
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2. Menggunakan meja yang dapat digerakkan naik turun untuk menjaga agar

bagian permukaan dari meja kerja dapat langsung dipakai untuk memasukkan

lembaran logam ataupun benda kerja lainnya kedalam mesin.

3. Menempatkan benda kerja yang besar pada permukaan yang lebih tinggi dan

menurunkan dengan bantuan gaya grafitasi.

4. Menggunakan peralatan yang mengangkat, misalnya, pada ujung belakang

truk untuk memudahkan pengangkatan material, dengan demikian tidak

diperlukan lagi alat angkat (crane).

5. Merancang Overhead Monorail dan Hoist diutamakan yang menggunakan

power (tenaga) baik untuk gerakan vertikal maupun horisontal.

6. Mendesain kotak (tempat benda kerja) dengan disertai handle yang

ergonomis sehingga mudah pada waktu mengangkat.

7. Mengatur peletakan fasilitas sehingga semakin memudahkan metodologi

angkat benda pada ketinggian permukaan pinggang.

2.4 Musculoskeletal Disorders (MSDs)

Keluhan musculoskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal

yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat

sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang

lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen

dan tendon. Keluhan hingga kerusakan inilah yang biasanya diistilahkan dengan

keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) atau cedera pada sistem

muskuloskeletal (Grandjean, 1993; Lemasters, 1996 dikutip oleh Tarwaka, dkk.,

2004). Secara garis besar keluhan otot dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Keluhan sementara (reversible), yaitu keluhan otot yang terjadi pada saat otot

menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan segera hilang

apabila pembebanan dihentikan, dan

2. Keluhan menetap (persistent), yaitu keluhan otot yang bersifat menetap.

Walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada otot

masih terus berlanjut.
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Studi tentang MSDs pada berbagai jenis industri telah banyak dilakukan

dan hasil studi menunjukkan bahwa bagian otot yang sering dikeluhkan adalah

otot rangka (skeletal) yang meliputi otot leher, bahu, lengan, tangan, jari,

punggung, pinggang dan otot-otot bagian bawah. Di antara keluhan otot skeletal

tersebut, yang banyak dialami oleh pekerja adalah otot bagian pinggang  (low

back pain=LBP) (Tarwaka, dkk., 2004).

Keluhan otot skeletal pada umumnya terjadi karena konstraksi otot yang

berlebihan akibat pemberian beban kerja yang terlalu berat dengan durasi

pembebanan yang panjang. Sebaliknya, keluhan otot kemungkinan tidak terjadi

apabila kontraksi otot hanya berkisar antara 15 - 20% dari kekuatan otot

maksimum. Namun apabila kontraksi otot melebihi 20 %, maka peredaran darah

ke otot berkurang menurut tingkat kontraksi yang dipengaruhi oleh besarnya

tenaga yang diperlukan. Suplai oksigen ke otot menurun, proses metabolisme

karbohidrat terhambat dan sebagai akibatnya terjadi penimbunan asam laktat yang

menyebabkan timbulnya rasa nyeri otot (Suma’mur, 1982; Grandjean, 1993

dikutip oleh Tarwaka, dkk., 2004).

2.5 Nordic Body Map (NBM)

Nordic Body Map (NBM) merupakan metode yang digunakan untuk

menilai tingkat keparahan (severity) atas terjadinya gangguan atau cedera pada

otot-otot skeletal. Metode NBM merupakan metode penilaian yang sangat

subjektif, artinya keberhasilan aplikasi metode ini sangat tergantung dari situasi

dan kondisi yang dialami pekerja pada saat dilakukan penilaian. Namun metode

ini telah digunakan secara luas oleh para ahli ergonomi untuk menilai tingkat

keparahan gangguan pada sistim muskuloskeletal yang mempunyai validasi dan

reabilitas yang baik (Tarwaka,dkk., 2004).

Kuesioner ini digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan pada para

pekerja, kuesioner ini paling sering digunakan karena sudah terstandarisasi dan

tersusun rapi. Kuesioner ini menggunakan gambar tubuh manusia yang sudah

dibagi beberapa bagian yaitu leher, bahu, punggung bagian atas, siku, punggung

bagian bawah, pergelangan tangan, pinggang atau pantat, lutut, tumit, kaki.
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Dengan melihat dan menganalisis peta tubuh maka dapat diestimasi jenis dan

tingkat keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja. Untuk menekan bias

yang mungkin terjadi, maka sebaiknya pengukuran dilakukan sebelum dan

sesudah melakukan aktivitas kerja (pre and post test). Untuk lebih meningkatkan

ketelitian fakta biasanya nordic body map disandingkan dengan beberapa metode

pengukuran, diantaranya yaitu uji kualitas dan kuantitas dari hasil kerja,

electroencephalography, pengukuran frekuensi kedipan mata, tes psikomotorik,

tes mental dan fisiologi (Sukania, dkk., 2013).

Gambar berikut adalah pengelompokkan bagian-bagian keluhan otot

dalam Nordic Body Map

Gambar 2.1 Nordic Body Map
(Sumber: Tarwaka, dkk., 2004)

1 =   Leher bagian atas 16  =  Tangan kiri

2 =   Bahu kiri 17  =  Tangan kanan

3 =   Bahu kanan 18  =  Paha kiri
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4 =   Lengan atas kiri 19  =  Paha kanan

5 =   Punggung 20  =  Lutut kiri

6 =   Lengan atas kanan 21  =  Lutut kanan

7 =   Pinggang 22  =  Betis kiri

8 =   Bokong 23 =  Betis kanan

9 =   Pantat 24 =  Pergelangan kaki kiri

10 =   Siku kiri 25 =  Pergelangan kaki kanan

11 =  Siku kanan 26 =  Kaki kiri

12 =  Lengan bawah kiri 27 =  Kaki kanan

13 =  Lengan bawah kanan

14 =  Pergelangan tangan kiri

15 =  Pergelangan tangan kanan

2.6 Penilaian Tingkat Risiko Ergonomi

Mengukur ataupun menilai besarnya gangguan muskuloskeletal yang

dialami pekerja dapat dilakukan dengan berbagai macam metode yang umum

digunakan adalah OWAS (Ovako Working Posture Analysis System), RULA

(Rapid Upper Limb Assessment), PATH (Posture, Activity, Tools and Handling),

QEC (Quick Exposure Check), REBA (Rapid Entore Body Assessment), LUBA

(Loading on the Upper Body Assessment) dan BackEst (Back Exposure Sampling

Tool).

Perbedaan dari metode diatas akan dipertimbangkan sebagai salah satu

landasan untuk memilih metode penilaian terhadap resiko gangguan

muskuloskeletal yang sesuai dengan kondisi perusahaan dapat dilihat dalam Tabel

2.1 dan Tabel 2.2
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Tabel 2.1 Faktor Resiko Dinilai Dengan Metode Penilaian yang Berbeda
Metode (Tahun
Terbit Pertama

Faktor Resiko
Postur Pengerahan

Tenaga
Pengulangan Getaran Kontak

Penekanan
Durasi
Tugas

Ovako Working
Posture Assessment
System – OWAS
(1977)

× ×
Rapid Upper Limb
Assessment- RULA
(1993)

× ×
Posture, Activity,
Tools & Handling-
PATH (1996)

× × ×
Quick Exposure
Check – QEC (1999)

× × × ×
Rapid Entire Body
Assesment- REBA
(2000)

× ×
Postural Loading on
the Upper Body
Assessment-LUBA
(2001)

×
Back Exposure
Sampling Tool-
BackEst (2009)

× × ×
(Sumber: Takala et,al., 2009)

Tabel 2.2 merupakan perbandingan metode penilaian terhadap resiko

ergonomi berdasarkan reabilitas dan validitas penelitian.

Tabel 2.2 Reliabilitas dan Validitas Penelitian Metode Penilaian yang Berbeda
Metode (Tahun Terbit Pertama Properti Psikometri

Pengujian
Reliabilitas

Pengujian
Validitas

Ovako Working Posture Assessment System – OWAS
(1977)

× −
Rapid Upper Limb Assessment- RULA (1993) × ×
Posture, Activity, Tools & Handling- PATH (1996) × ×
Quick Exposure Check – QEC (1999) × −
Rapid Entire Body Assesment- REBA (2000) × −
Postural Loading on the Upper Body Assessment-
LUBA (2001)

− ×
Back Exposure Sampling Tool- BackEst (2009) × −
(Sumber: Takala et,al., 2009)
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2.6.1 Metode OWAS

OWAS merupakan sebuah metode analisa postur kerja dengan melakukan

evaluasi postur kerja yang mengakibatkan cedera musculoskeletal (Karhu dkk,

1981 dikutip oleh Suhardi, 2008). Metode ini mulai berkembang pada awal tahun

tujuh puluhan di perusahaan Ovako Oy Finlandia (sekarang Fundia Wire).

Metode ini mulai dikembangkan pertama kali oleh Karhu Dkk, yang didasarkan

pada klasifikasi yang sederhana dan sistematis dari sikap kerja yang

dikombinasikan dengan pengamatan dari tugas selama bekerja (Suhardi, 2008).

Metode OWAS mengkodekan sikap kerja pada bagian punggung, tangan,

kaki, dan berat beban. Masing-masing bagian memiliki klasifikasi sendiri-sendiri.

Metode ini cepat dalam mengidentifikasi sikap atau postur kerja yang berpotensi

menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan kerja yang menjadi perhatian adalah cedera

musculoskeletal. Prosedur OWAS dilakukan dengan melakukan observasi untuk

mengambil data postur, beban atau tenaga, dan fase kerja. Langkah selanjutnya

adalah melakukan pengkodean berdasar data tersebut (Suhardi, 2008).

Evaluasi penilaian didasarkan pada skor dari tingkat bahaya postur kerja

yang ada. Kemudian dihubungkan dengan kategori tindakan yang harus diambil.

Klasifikasi postur kerja dari metode OWAS adalah pada pergerakan tubuh bagian

belakang (back ), lengan (arms), dan kaki (legs). Setiap postur tubuh tersebut

terdiri dari 4 postur bagian belakang, 3 postur lengan, dan 7 postur kaki. Berat

beban yang dikerjakan juga dilakukan penilaian mengandung skala 3 point

(Suhardi, 2008).

Metode OWAS mengkodekan sikap kerja pada bagian punggung, tangan,

kaki dan berat beban. Masing-masing bagian memiliki klasifikasi sendiri-sendiri.

Metode ini cepat dalam mengidentifikasi sikap kerja yang berpotensi

menimbulkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang menjadi perhatian dari

metode ini adalah sistem musculoskeletal manusia. Postur dasar OWAS disusun

dengan kode yang terdiri empat digit, dimana disusun secara berurutan mulai dari

punggung, lengan, kaki dan berat beban yang diangkat ketika melakukan

penanganan material secara manual. Berikut ini adalah klasifikasi sikap bagian

tubuh yang diamati untuk dianalisa dan dievaluasi (Anggraini dan Pratama 2012):
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1. Sikap Punggung

a. Lurus

b. Membungkuk

c. Memutar atau miring kesamping

d. Membungkuk dan memutar atau membungkuk kedepan dan menyamping

Gambar 2.2 Klasifikasi Sikap Kerja Bagian Punggung
(www.ergonomi-fit.blogspot.com)

2. Sikap Lengan

a. Kedua lengan berada dibawah bahu

b. Satu lengan berada pada atau diatas bahu

c. Kedua lengan pada atau diatas bahu

Gambar 2.3 Klasifikasi Sikap Kerja Bagian Lengan
(www.ergonomi-fit.blogspot.com)

3. Sikap Kaki

a. Duduk

b. Berdiri bertumpu pada kedua kaki lurus

c. Berdiri bertumpu pada satu kaki lurus

d. Berdiri bertumpu pada kedua kaki dengan lutut ditekuk

e. Berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut ditekuk

f. Berlutut pada satu atau kedua lutut



II-14

g. Berjalan

Gambar 2.4 Klasifikasi Sikap Kerja Bagian Kaki
(www.ergonomi-fit.blogspot.com)

4. Berat Beban

a. Berat beban adalah kurang dari 10 Kg (W = 10 Kg)

b. Berat beban adalah 10 Kg – 20 Kg (10 Kg < W = 20 Kg)

c. Berat beban adalah lebih besar dari 20 Kg (W > 20 Kg)

Tabel  2.3 Penilaian Analisis Postur Kerja OWAS

(www.ergonomi-fit.blogspot.com)

Hasil dari analisa postur kerja OWAS terdiri dari empat level skala sikap

kerja yang berbahaya bagi para pekerja (Suhardi, 2008)

a. KATEGORI 1: Pada sikap ini tidak ada masalah pada system muskuloskeletal

(tidak berbahaya). Tidak perlu ada perbaikan.
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b. KATEGORI 2 : Pada sikap ini berbahaya pada sistem musculoskeletal (postur

kerja mengakibatkan pengaruh ketegangan yang signifikan). Perlu perbaikan

dimasa yang akan datang.

c. KATEGORI 3 : Pada sikap ini berbahaya pada sistem musculoskeletal (postur

kerja mengakibatkan pengaruh ketegangan yang sangat signifikan). Perlu

perbaikan segera mungkin.

d. KATEGORI 4 : Pada sikap ini sangat berbahaya pada system muskuloskeletal

(postu r kerja ini mengakibatkan resiko yang jelas). Perlu perbaikan secara

langsung atau saat ini juga.

2.6.2 Metode PATH (Posture, Activity, Tools and Handling)

Metode PATH adalah metode observasional yang digunakan untuk

menilai situasi ergonomis dalam kegiatan non-berulang seperti pertanian,

pertambangan dan konstruksi. Kode yang diterapkan untuk menggambarkan

situasi diubah keadaan metode OWAS. Dalam metode ini, kegiatan dibagi

menjadi empat kelompok termasuk penanganan manual, aktivitas yang

menggunakan tangan, kegiatan yang bersifat publik dan kegiatan yang bersifat

swasta atau pribadi. Metode PATH mengevaluasi tiga bagian tubuh (trunk, kaki,

dan tangan), peralatan, dan berat beban mereka dan penanganan manual (Behesti,

dkk., 2016).

Metode ini merupakan metode pena dan kertas yang digunakan untuk

evaluasi ergonomis pekerjaan nonrepetitive seperti pertanian, pertambangan dan

konstruksi.  Dasar dari metode sampling kerja (Mengamati oleh “snapshot”) untuk

mendapatkan distribusi frekuensi item diamati. Klasifikasi postur didasarkan pada

OWAS. Sebelum pengamatan pengumpulan data template yang akan disesuaikan

untuk relevan pekerjaan kegiatan, alat dan penanganan. Metode ini dikembangkan

di Amerika Serikat untuk mencirikan bahaya ergonomis konstruksi dan pekerjaan

non berulang lainnya. Aksi alat dan bobot ditangani ditentukan dengan

wawancara, observasi dan pengukuran sebelum menyesuaikan lembar

pengumpulan data. Untuk menganalisis aktivitas, diperlukan foto dan video dari
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kegiatan yang harus diambil yang digunakan untuk analisis postural dan kuesioner

(Forde, 2002).

Postur, Activity, Tools, and Handling (PATH) metode mengevaluasi 3

bagian tubuh (trunk, kaki, dan tangan), peralatan, dan berat baban mereka dan

penanganan manual. Metode PATH dapat dengan mudah digunakan untuk

kelompok-kelompok ini. Kekuatan terbesar PATH terletak pada bahwa metode ini

menyediakan link rinci dan sistematis antara postur tubuh dan pekerja tugas. Hal

ini memungkinkan peneliti untuk menentukan eksposur profil ergonomis yang

berkaitan dengan tugas-tugas utama mereka. Dengan demikian dapat dengan

mudah mengidentifikasi tugas mengekspos pekerja untuk risiko musculoskeletal

terbesar. pekerja untuk risiko muskuloskeletal terbesar (Forde, 2002).

Asumsi dasar yang mendasari metode PATH adalah bahwa eksposur

ergonomis adalah fungsi dari tugas dan frekuensi relatif dimana tugas diperlukan

untuk menentukan profil paparan untuk seorang individu. Bagi PATH, tugas

didefinisikan sebagai kelompok kegiatan terbesar yang biasanya dilakukan

bersama oleh seorang pekerja untuk mencapai tujuan bersama (Buchholz, 1996).

2.6.2.1 Tahapan Pengolahan Metode PATH

Kegiatan, alat dan bobot ditentukan dengan wawancara, observasi dan

pengukuran sebelum disesuaikan pada lembar pengumpulan data. Untuk

menganalisis aktivitas apapun foto dan video dari kegiatan yang harus diambil

untuk tujuan analisis postural dan kuesioner harus siap (Forde,2002)

Adapun tahapan pengolahan data dengan menggunakan metode PATH

yakni (Kartikasari, 2017)

1. Peneliti melakukan pengamatan dengan cara mengunjungi langsung objek

pengamatan.

2. Melakukan wawancara awal pada pekerja meliputi nama, bagian, usia, dan

lama bekerja.

3. Melakukan pengamatan dan perekaman aktivitas yang akan diteliti.

4. Melakukan pengamatan dan analisis video untuk menentukan durasi waktu

setiap siklus aktivitas.



II-17

5. Menentukan lama waktu pada setiap segmen aktivitas yaitu pada segmen

punggung menentukan lama waktu postur netral, membungkuk, sangat

membungkuk, sangat membungkuk lebih dari 45o dan membungkuk memutar.

Segmen Lengan terdiri dari kedua lengan berada dibawah siku, salah satu

lengan diangkat keatas dan kedua lengan berada di atas siku. Segmen Kaki

mengamati beberapa postur, postur yang sering dilakukan oleh aktivitas kaki

adalah berdiri, duduk, dan berjalan. Menganalisis waktu untuk aktivitas

Manual Material Handling, posisi saat membawa beban, postur pada setiap

aktivitas, dan lokasi pekerjaan.

Frekuensi paparan masing-masing dihitung  sebagai berikut:

Frekuensi =
ne

N
...(2.1)

Dimana ne= pengamatan dengan eksposur

N= total pengamatan

Gambar 2.5 PATH Postur
(Sumber: Forde, 2002)
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6. Membuat analisis atau grafik hasil pengolahan pada setiap aktivitas

Tabel 2.2 merupakan tabel lembar pengumpulan data berdasarkan kode

PATH

Tabel 2.2 Lembar Kode PATH
Kode         :                         Tanggal: ..../.... /20..
Tempat     : Waktu :
Pengamat :

Khusus :  1) Struktur
Besi

2) Bentuk Besi
Kode Postur Pekerja 1 Pekerja 2
Netral (<20˚)
Membungkuk 20˚- 45˚
Sangat membungkuk (> 45˚)
Membungkuk (<20˚) dan memutar keluar (>20˚)
Waktu total (Detik)
Lengan
Siku di bawah bahu/ Netral
1 siku di / tingkat bahu atas
2 siku di / tingkat bahu atas
Waktu total (Detik)
Kaki
Netral dengan lekukan lutut <35˚
Satu kaki tidak bertumpu
Satu/dua kaki membentuk lekukan >35˚
Berjalan / Berpindah
Duduk di kursi
Duduk di lantai
Berjongkok/ Merangkak
Berlutut
Waktu total (Detik)
Pengguna Penanganan Material (MMH)
Pengangkatan
Penurunan
Mendorong / Menarik / Menyeret
Membawa/ memegang - 1 tangan
Membawa/ memegang - 2 tangan
Menyentak gerak atas / bawah
Posisi Membawa
Siku dekat dengan tubuh
Siku jauh dari tubuh
Berat
Ringan (<45Kg)
Sedang (4,5-22,5 Kg)
Berat (>22,5 Kg)

(Sumber : Forde, 2002)
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Tabel 2.2 Lembar Kode PATH Lanjutan
Aktivitas 1 2
Menempatkan benda
Plumbing / pengukuran
Mengikat / memotong kawat
Memindahkan/ Beranjak
Membengkokkan
Memasang mur,baut dan paku
Menmbersihkan/membereskan
Menempa
Memberi dan menerima informasi
Kegiatan lainnya yang tidak ditentukan
Waktu total (Detik)
Ketinggian kerja
Setinggi di bawah lutut
Antara lutut dan pinggang tinggi
Di atas ketinggian pinggang
Waktu total (Detik)

(Sumber : Forde, 2002).

Penjelasan rinci tentang semua postur, MMH, dan kode aktivitas pekerjaan

diberikan pada Tabel 2.3

Tabel 2.3 Deskripsi Kode CI-PATH
Wilayah # 1 2
Punggung 1 Netral Punggung tertekuk ke arah manapun kurang

dari 20°
2 Membungkuk 20-45° Punggung tertekuk ke depan 20° sampai 45°
3 Sangat Membungkuk

(>45)
Punggung tertekuk ke depan setidaknya 45°

4 Membungkuk <20°
dan dan memutar
keluar > 20°

Punggung memutar setidaknya 20°

Lengan 1 Siku bawah Bahu Kedua siku berada di bawah bahu tinggi
2 Siku di / bahu atas Salah satu siku adalah pada atau di atas bahu

tinggi
3 Siku di / bahu atas Kedua siku di atas bahu tinggi

Kaki 1 Berdiri di atas tanah Kedua kaki didukung oleh kaki; lutut
membungkuk <35°

2 Berdiri di atas
permukaan / tidak
stabil

Kedua kaki sama tapi di tanah yang tidak stabil

3 Memanjat ke atas /
bawah tangga /
bangunan

Bergerak naik atau turun tangga / bangunan

4 Berjalan / bergerak Kedua kaki yang digunakan untuk
memindahkan pekerja

5 Duduk Pekerja duduk sebagai di lantai atau di kursi
6 Berjongkok Lutut ditekuk setidaknya 90°
7 Berlutut Setidaknya satu atau dua lutut menyentuh tanah

(Sumber : Forde, 2002).
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Tabel 2.3 Deskripsi Kode CI-PATH Lanjutan
Wilayah # 1 2
MMH 1 Angkat beban Dengan kaki stasioner, bergerak pekerja memuat

ke atas
2 Menurunkan beban Dengan kaki stasioner, pekerja bergerak memuat

ke depan
3 Dorong / tarik / drag /

panduan
Beban sedang dipindahkan tetapi tidak
sepenuhnya didukung oleh pekerja

4a Membawa / memegang-1
tangan

Pekerja bergerak dengan beban hanya didukung
oleh satu tangan

4b Membawa / memegang-
2 tangan

Pekerja bergerak dengan beban didukung oleh
dua tangan

5 Menyentak gerakan naik
atau turun

Pekerja menggunakan tindakan yang cepat, kuat,
atas atau ke bawah untuk mengeluarkan atau
menempatkan objek

Posisi
membawa

1 Tangan dekat dengan
tubuh

Beban diadakan yang seperti dekat dengan tubuh
pekerja

2 Tangan jauh dari tubuh,
siku ke depan

Beban diadakan sehingga lengan hampir
sepenuhnya diperpanjang di depan tubuh untuk
menahan beban

Berat 1 Ringan Beban <4,5 Kg atau untuk usaha pekerja
tampaknya minimal

2 Sedang Beban> 4,5 tapi <22,5 Kg atau upaya pekerja
tampaknya mudah

3 Berat Beban> 22,5 atau upaya pekerja tampaknya
cukup berat

Tindakan
Pekerjaan

1
Menempatkan benda

Penempatan menuju atau mengambil bagian
benda kerja

2
Plumbing / pengukuran

Penempatan / pengaturan / membimbing benda
kerja sebelum bekerja di atasnya

3 Mengikat / memotong
kawat

4 Memindahkan/ Beranjak
5 Membengkokkan
6 Memasang mur,baut dan

paku
7 Menmbersihkan/merapik

an
Kegiatan pekerja terlibat dalam membersihkan,
merapikan

8 Menempa
9 Memberi dan menerima

informasi
Pekerja yang baik memberi atau menerima
instruksi dari seseorang

10 Kegiatan lainnya yang
tidak ditentukan

Pekerja melakukan aktivitas yang jelas tidak
tercantum di atas

Lokasi
ruang kerja

1 kaki di bawah Zona kerja (permukaan) di bawah atau tingkat
kaki

2 Antara lutut dan
pinggang

Zona kerja (permukaan) adalah antara lutut dan
tingkat pinggang

3 Di atas ketinggian
pinggang

Zona kerja (permukaan) adalah pada atau di atas
tingkat pinggang.

(Sumber: Forde, 2002)


