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2.1 Ergonomi 

Ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu Ergo dan Nomos. Ergo artinya 

kerja dan Nomos artinya hukum alam. Ergonomic ialah suatu cabang ilmu yang 

sistematis untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenal sifat, kemampuan, 

dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang 

dapat hidup dan bekerja pada sistem itu dengan baik, hingga mencapai tujuan 

yang diinginkan melalui pekerjaan itu, dengan efektif aman dan nyaman. 

(Sutalaksana, 1979). 

Ergonomi adalah ilmu yang mengaji interface antara manusia dengan 

komponen sistem dengan segala keterbatasan dan kemampuan manusia yang 

menekankan hubungan optimal antara dengan lingkungan kerja sehingga tercipta 

sebuah sistem kerja yang baik dalam meningkatkan performansi, keamanan dan 

kepuasan pengguna. Dalam pendekatan ergonomi untuk mampu meningkatkan 

kualitas hidup manusia dalam suatu sistem aktivitas, faktor manusia di dalam 

seluruh sistem aktivitas tersebut dari hulu sampai hilir harus diberdayakan, 

sehingga mampu memberikan kinerja yang maksimal dan optimal. (Surya dkk, 

2013). 

Ergonomi dapat mengurangi beban kerja. Dengan evaluasi fisiologis, 

psikologis atau cara-cara tak langsung, beban kerja dapat diukur dan dianjurkan 

dimodifikasi yang sesuai antara kapasitas kerja dengan beban karja dan beban 

tambahan. tujuan utamanya adalah untuk menjamin kesehatan kerja, sehingga 

produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Dalam evaluasi kapasitas kerja, perhatian 

terutama perlu diberikan kepada kegiatan fisik, yaitu intensitas, tempo, jam kerja, 

dan waktu istirahat, pengaruh keadaan lingkungan (kelembaban, suhu, gerakan 

udara, kebisingan, penerangan, warna, debu dan lain-lain), data biologis 

(modifikasi makanan dan minuman, pemulihan sesudah tidur dan istirahat, 

perubahan kapasitas kerja oleh karena usia) dan kekhususan pekerjaan (misal 

getaran mekanis, kerja malam, dan kerja bergilir) (Soleman, 2011).  
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Ada 5 masalah pokok dalam ergonomi sehubungan dengan keterbatasan 

manusia, yaitu (Pullat, 1992 dikutip oleh Raharjo, 2008):  

1. Anthropometric  

Anthropometric berhubungan dengan pengukuran dimensi-dimensi linier 

tubuh manusia. Permasalahan yang sering ditemui adalah ketidaksesuaian 

dimensi tubuh manusia dengan rancangan produk dan area kerja. Solusinya 

adalah merancang suatu area kerja dan produk tersebut dengan penyesuaian 

terhadap informasi yang diperoleh dari data antropometri.  

2. Cognitive  

Permasalahan cognitive yang timbul berhubungan dengan terjadinya 

kekurangan atau berlebihnya informasi yang dibutuhkan selama 

pemrosesannya. 

3. Musculoskeletal  

Sistem musculoskeletal terdiri dari otot, tulang dan jaringan penghubung. 

Timbulnya ketegangan pada otot atau rasa sakit pada tulang adalah akibat dari 

aktivitas fisik manusia. Hal ini membuat sistem kerja harus dirancang agar 

sesuai dengan kemampuan fisik manusia atau mengadakan alat bantu untuk 

mempermudah pekerjaan.  

4. Cardiovascular  

Permasalahan cardiovascular terletak pada sistem peredaran darah, yaitu 

jantung. Dalam menjalankan aktivitas fisik, otot memerlukan oksigen yang 

lebih banyak, maka jantung memompakan darah ke otot untuk memenuhi 

kebutuhan oksigen tersebut. 

5. Psychomotor  

Psychomotor berkaitan dengan fungsi sensorik manusia (panca indera). 

Fungsi sensorik ini dipengaruhi oleh rangsangan eksternal seperti informasi 

berupa bunyi-bunyian atau cahaya. Dengan adanya kelima masalah pokok 

tersebut,  maka sistem kerja harus dirancang untuk menghasilkan 

kenyamanan yang maksimum bagi manusia. 
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1. Pendekatan Ergonomis dalam Perancangan Stasiun Kerja 

Secara ideal perancangan stasiun kerja haruslah disesuaikan peranan dan 

fungsi pokok dari komponen-komponen sistem kerja yang terlibat yaitu manusia, 

mesin atau peralatan dan lingkungan fisik kerja. Peranan manusia dalam hal ini 

akan didasarkan pada kemampuan dan keterbatasannya terutama yang berkaitan 

dengan aspek pengamatan, kognitif, fisik ataupun psikologisnya. Demikian juga 

peranan atau fungsi mesin atau peralatan seharusnya ikut menunjang manusia 

(operator) dalam melaksanakan tugas yang ditentukan. Mesin atau peralatan kerja 

juga berfungsi menambah kemampuan manusia, tidak menimbulkan stress 

tambahan akibat beban kerja dan membantu melaksanakan kerja-kerja tertentu 

yang dibutuhkan tetapi berada di atas kapasitas atau kemampuan yang dimiliki 

manusia. Selanjutnya mengenai peranan dan fungsi dari lingkungan fisik kerja 

akan berkaitan dengan usaha untuk menciptakan kondisi-kondisi kerja yang akan 

menjamin manusia dan mesin agar dapat berfungsi pada kapasitas maksimalnya. 

Dalam kaitannya dengan lingkungan fisik kerja seringkali dijumpai bahwa 

perencana sistem kerja justru lebih memperhatikan mesin atau peralatan yang 

harus lebih dilindungi dari pada melihat kepentingan manusia atau pekerjanya 

(Wignjosoebroto, 2008).  

Berkaitan dengan perancangan stasiun kerja dalam industri, maka ada 

beberapa aspek ergonomis yang harus dipertimbangkan sebagai berikut 

(Wignjosoebroto, 2008):  

1. Sikap dan Posisi Kerja 

Tidak peduli apakah pekerja harus berdiri, duduk atau dalam sikap atau posisi 

kerja yang lain, pertimbangan-pertimbangan ergonomis yang berkaitan 

dengan sikap atau posisi kerja akan sangat penting. Beberapa jenis pekerjaan 

akan memerlukan sikap dan posisi tertentu yang kadang-kadang cenderung 

untuk tidak mengenakkan. Kondisi kerja seperti ini memaksa pekerja selalu 

berada pada sikap dan posisi kerja yang aneh dan kadang-kadang juga harus 

berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini tentu saja akan 

mengakibatkan pekerja cepat lelah, membuat banyak kesalahan atau 

menderita cacat tubuh. Untuk menghindari sikap dan posisi kerja yang kurang 
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favourable ini pertimbangan-pertimbangan ergonomis antara lain 

menyarankan hal-hal seperti:  

a. Mengurangi keharusan operator untuk bekerja dengan sikap dan posisi 

membungkuk dengan frekuensi kegiatan yang sering atau jangka waktu 

lama. Untuk mengatasi problema ini maka stasiun kerja harus dirancang 

terutama dengan memperhatikan fasilitas kerjanya seperti meja kerja, 

kursi dan lain-lain yang sesuai dengan data antropometri agar operator 

dapat menjaga sikap dan posisi kerjanya tetap tegak dan normal. 

Ketentuan ini terutama sekali ditekankan bilamana pekerjaan-pekerjaan 

harus dilaksanakan dengan posisi berdiri.  

b. Operator tidak seharusnya menggunakan jarak jangkauan maksimum 

yang bisa dilakukan. Pengaturan posisi kerja dalam hal ini dilakukan 

dalam jarak jangkauan normal (konsep atau prinsip ekonomi gerakan). 

Disamping pengaturan ini bisa memberikan sikap dan posisi yang 

nyaman juga akan mempengaruhi aspek-aspek ekonomi gerakan. Untuk 

hal-hal tertentu operator harus mampu dan cukup leluasa mengatur 

tubuhnya agar memperoleh sikap dan posisi kerja yang lebih 

mengenakkannya.  

c. Operator tidak seharusnya duduk atau berdiri pada saat bekerja untuk 

waktu yang lama dengan kepala, leher, dada atau kaki berada dalam 

sikap atau posisi miring.  

d. Operator tidak seharusnya dipaksa bekerja dalam frekuensi atau periode 

waktu yang lama dengan tangan atau lengan berada dalam posisi diatas 

level siku yang normal. 

 

2.2 Pemindahan Barang Secara Manual 

 Pengertian pemindahan bahan secara manual, menurut American Material 

Handling Society (AMHS) bahwa material handling dinyatakan sebagai seni dan 

ilmu yang meliputi penanganan (handling), pemindahan (moving), pengepakan 

(packging), penyimpanan (storing), dan pengawasan(controling) dan material 



II-5 
 

dengan segala bentuknya (Wignjosoebroto, 1996 dikutip oleh Mas’idah dkk, 

2009). 

Aktivitas yang dilakukan oleh sebagian besar orang yang sedang bekerja 

membutuhkan usaha fisik dan penanganan manual terhadap material dan 

peralatan. Dalam melakukan pekerjaan sering terjadi kecelakaan kerja misalnya 

sakit akibat salah urat pada tangan. Resiko cidera tulang belakang disebabkan 

frekuensi pengangkatan, kekuatan, ukuran tubuh, tekanan beban angkat atau 

tekanan tubuh dan tekanan daritangan dan kaki yang menyebabkan tidak nyaman 

(Simanjuntak, 2008). 

Bentuk tulang belakang menyerupai huruf S yang pada bagian punggung 

menyerupai kurva backward disebut juga dengan khyposis dan pada bagian 

lumbar menyerupai kurva forward disebut juga dengan lordosis. Bentuk ini 

memungkinkan tulang belakang elastis untuk meredam tekanan saat berlari 

ataupun melompat. Semakin ke bawah maka semakin tinggi beban yang 

ditanggung tulang belakang. Dan beban terbesar ditanggung oleh 5 tulang 

terbawah yang disebut dengan lumbar. Masing-masing tulang belakang 

dipisahkan oleh disc tulang belakang. Kerusakan disc dapat dilihat dari keadaan 

pinggiran disc yang mengalami perubahan dari kondisi awalnya yang biasanya liat 

dan berserat. Perubahan kondisi jaringan disc ini dapat disebabkan oleh 

karenakekurangan air sehingga bagian pinggir disc menjadi rapuh dan mudah 

rusak serta berkurang kekuatannya (Hadiguna dan Mia, 2006). 

Awal kerusakan, kondisi disc akan mengganggu pergerakan mekanik dari 

tulang belakang. Pada kondisi ini, pengangkatan beban yang kecil ataupun insiden 

kecil seperti tersandung dapat mengakibatkan terjadinya sakit pingang. Ketika 

kerusakan disc telah berlangsung lama maka tekanan yang diterima disc dapat 

menyebabkan disc tidak liat secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya 

pengeluaran cairan bagian dalam disc tersebut. Saat itu kondisi bagian dalam disc 

sama dengan kondisi tepi disc. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya tekanan 

yang lebih besar pada urat syaraf tulang belakang atau urat syaraf disekitarnya. 

Kondisi inilah yang terjadi pada kasus slipped disc atau disc herniation. Dalam 

melakukan proses manual material handling, maka akan ada batasan-batasan 
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tertentu. Adapun pendekatan terhadap batasan dari massa beban yang akan 

diangkat meliputi: batasan legal (legal limitations), batasan biomekanika 

(biomechanical limitations), batasan fisiologi (physiological limitations), batasan 

psiko-fisik (psycho-physical limitations) (Hadiguna dan Mia, 2006). 

 

2.2.1 Pemindahan Material Secara Teknis 

  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).  

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. 

 

2.2.2 Batasan Angkat 

 Menciptakan suasana kerja yang aman dan sehat maka perlu 

adanyabatasan angkat oleh operator. Batasan angkat ini dipakai sebagai batasan 

angkat secara internasional. Adapun beberapa batasan angkat secara legal adalah 

sebagai berikut (Simanjuntak, 2008): 
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1. Batasan angkat dengan menggunakan biomekanika. Nilai dari analisa 

biomekanika adalah rentang postur atau posisi aktivitas kerja, ukuran beban 

dan ukuran manusia yang dievaluasi. 

2. Batasan angkat secara fisiologi.Pengangkatan ini mempertimbangkan rata-

rata beban metabolisme dari aktivitas angkat yang berulang (repetitive lifting) 

sebagaimana dapat juga ditemukan jumlah konsumsi oksigen. Hal ini 

haruslah benar-benar diperhatikan terutama dalam rangka untuk menentukan 

batas angkat. Kelelahan kerja yang terjadi dari aktivitas yang berulang akan 

meningkatkan resiko rasa nyeri tulang belakang karena akumulasi dari asam 

laktat yang menumpuk secara berlebihan. 

 

2.2.3 Batas Angkatan Secara Legal (Legal Limitation) 

 Batasan angkat ini dipakai sebagai batasan angkat secara internasional. 

Adapun variabelnya adalah sebagai berikut pria dibawah usia 16 tahun, 

maksimum angkat adalah 14 kg (Mas’idah dkk, 2009). 

1. Pria usia diantara 16 tahun dan 18 tahun, maksimum angkat adalah 18 kg.Pria 

usia lebih dari 18 tahun, tidak ada batasan angkat. 

2. Wanita usia diantara 16 tahun dan 18 tahun, maksimum angkat adalah 11 kg. 

3. Wanita usia lebih dari 18 tahun, maksimum angkat adalah 16 kg. 

Batasan-batasan angkat ini dapat membantu untuk mengurangi rasa nyeri, 

ngilu, pada tulang belakang bagi para wanita (back injuries incidence to women). 

Batasan angkat ini akan mengurangi ketidaknyamanan kerja pada tulang 

belakang, terutama bagi operator pekerjaan berat (Mas’idah dkk, 2009). 

 

2.2.4  Metode Pengangkatan Beban 

 Metode pendekatan ini dengan mempertimbangkan rata-rata beban 

metabolisme dari aktifitas angkat yang berulang (repetitive lifting) sebagaimana 

dapat juga ditentukan dari jumlah konsumsi oksigen. Hal ini haruslah benar-benar 

diperhatikan terutama dalam rangka untuk menentukan batasan angkat. Kelelahan 

kerja yang terjadi akibat dari aktifitas yang berulang-ulang (repetitif lifting) akan 

meningkatkan resiko rasa nyeri pada tulang belakang (back injuries), repetitif 
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lifting dapat menyebabkan Cumulatif Trauma Injuries atau Repetitive Strain 

Injuries (Mas’idah dkk, 2009). 

 Ada beberapa bukti bahwa semakin banyak jumlah material yang diangkat 

dan dipindahkan dalam sehari oleh seseorang, maka akan lebih cepat mengurangi 

ketebalan dari invetebral disc atau elemen yang berada diantara segmen tulang 

belakang. Fenomena ini menggambarkan bahwa pengukuran yang akurat terhadap 

tinggi tenaga kerja dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi beban kerja 

(Mas’idah dkk, 2009). 

Ada beberapa cara mengangkat beban yang benar yaitu (Mas’idah dkk, 

2009): 

1. Memegang dan mengangkat beban seperti: 

a. Dengan posisi tubuh setegak mungkin. 

b. Dengan posisi punggung lurus. 

c. Dengan posisi lutut cenderung kuat. 

2. Taruhlah tubuh anda sedekat mungkin pada beban. 

3. Memegang beban dengan cara yang aman sehingga dapat melakukan 

pemindahan dengan sekuat mungkin. 

4. Perlu didesain alat bantu agar mengurangi aktifitas membungkuk untuk 

mengambil dan memindahkan barang. 

 

2.3 Biomekanika 

Pendekatan biomekanika menitik beratkan pada struktur tulang dan posisi 

pengangkatan, dimana struktur tulang terutama pada tulang belakang akan 

mengalami tekanan yang berlebih ketika melakukan pengangkatan meskipun 

frekuensinya jarang. Pendekatan biomekanikamemandang tubuh manusia sebagai 

suatu sistem, yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan terhubung 

satu sama lain melalui sendi-sendi dan jaringan otot yang ada. Pendekatan 

biomekanika berguna untuk mengukur kekuatan dan ketahanan fisik manusia 

untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, dimana hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan suatu cara kerja yang lebih baik sehingga kemungkinan terjadinya 

cedera dapat diminimasi (Hadiguna dan Mia, 2006). 
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Biomekanika adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi gerakan manusia, yang diambil dari pengetahuan dasar 

seperti fisika, matematika, kimia, fisiologi, anatomi dan konsep rekayasa untuk 

menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh. Dari pengertian diatas maka ilmu 

biomekanika mencoba memberikan gambaran ataupun solusi guna 

meminimumkan gaya dan momen yang dibebankan pada pekerja supaya tidak 

terjadi kecelakaan kerja. Jika seseorang melakukan pekerjaan maka sangat banyak 

faktor-faktor yang terlibat dan mempengaruhi pekerjaan tersebut. Secara garis 

besar faktorfaktor yang mempengaruhi manusia tersebut adalah faktor individual 

dan faktor situasional. (Madyana, 1996 dikutip oleh Mas’idah dkk, 2009) 

Biomekanika menggunakan hukum-hukum mengenai konsep fisik dan 

teknik untukmenggambarkan gerakan yang dialami oleh bagian-bagian tubuh 

yang beragam dan aksi gaya pada bagian-bagiantubuh tersebut selama melakukan 

aktifitas harian normal. Dilihat dari defenisi tersebut, biomekanikaadalah aktifitas 

multi disipliner. Faktor-faktor yang mempengaruhi biomekanikayaitu (Soleman, 

2011): 

1. Faktor diri seperti umur, jenis kelamin, suku bangsa 

2. Sikap kerja 

3. Jenis kerja 

Berikut gambar model sederhana aktifitas angkat. 

 
Gambar 2.1 Model Sederhana Punggung Bawah Terhadap 

Aktivitas Angkat Koplanar Statis 
(Sumber: Sukania, 2014) 

 



II-10 
 

2.4 Musculskeletal Disorder (MSD) 

Keluhan musculoskeletal adalah keluhan sakit, nyeri, pegal-pegal 

danlainnya pada sistem otot (musculoskeletal) seperti tendon, pembuluh darah, 

sendi, tulang, syaraf dan lainnya yang disebabkan oleh aktivitas kerja. Keluhan 

musculos keletal sering juga dinamakan MSD (Musculoskeletal disorder), RSI 

(Repetitive Strain Injuries), CTD (Cumulative TraumaDisorders) dan RMI 

(Repetitive Motion Injury). Secara garis besar keluhan otot dapat dikelompokkan 

menjadi dua yaitu (Mas’idah dkk, 2009): 

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.  

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

walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada otot 

terus berlanjut. 

Sikap kerja yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan 

pekerjaan antara lain berdiri, duduk, membungkuk, jongkok, berjalan dan lain-

lain. Sikap kerja tersebut dilakukan tergantung dari kondisi dalam sistem kerja 

yang ada. Jika kondisi sistem kerjanya yang tidak sehat akan menyebabkan 

kecelakaan kerja, karena pekerja melakukan pekerjaan yang tidak aman. Sikap 

kerja yang salah, canggung dan diluar kebiasaan akan menambah resiko cidera 

pada bagian muskuloskeletal (Bridger, 1995).  

1. Sikap Kerja Berdiri Sikap kerja berdiri 

Sikap kerja berdiri merupakan salah satu sikap kerja yang sering dilakukan 

ketika melakukan sesuatu pekerjaan. Berat tubuh manusia akan ditopang oleh 

satu ataupun kedua kaki ketika melakukan posisi berdiri. Aliran beban berat 

tubuh mengalir pada kedua kaki menuju tanah. Hal ini disebabkan oleh faktor 

gaya gravitasi bumi. Kestabilan tubuh ketika posisi berdiri dipengaruhi oleh 

posisi kedua kaki. Kaki yang sejajar lurus dengan jarak sesuai dengan tulang 

pinggul akan menjaga tubuh dari tergelincir. Selain itu perlu menjaga 

kelurusan antara anggota tubuh bagian atas dengan anggota tubuh bagian 

bawah. Sikap kerja berdiri memiliki beberapa permasalahan sistem 
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muskuloskeletal. Nyeri punggung bagian bawah (low back pain) menjadi 

salah satu permasalahan posisi sikap kerja bediri dengan sikap punggung 

condong ke depan. Posisi berdiri yang terlalu lama akan menyebabkan 

penggumpalan pembuluh darah vena, karena aliran darah berlawanan dengan 

gaya gravitasi. Kejadian ini bila terjadi pada pergelangan kaki dapat 

menyebabkan pembengkakan.  

2. Sikap Kerja Duduk  

Ketika sikap kerja duduk dilakukan, otot bagian paha semakin tertarik dan 

bertentangan dengan bagian pinggul. Akibatnya tulang pelvis akan miring ke 

belakang dan tulang belakang bagian lumbar akan mengendor. 

Mengendornya bagian lumbar menjadikan sisi depan invertebratal disk 

tertekan dan sekelilingnya melebar atau merenggang. Kondisi ini akan 

membuat rasa nyeri pada punggung bagian bawah dan menyebar pada kaki 

(Bridger, 1995). 

3. Sikap Kerja Membungkuk  

Salah satu sikap kerja yang tidak nyaman untuk diterapkan dalam pekerjaan 

adalah membungkuk. Posisi ini tidak menjaga kestabilan tubuh ketika 

bekerja. Pekerja mengalami keluhan rasa nyeri pada bagian punggung bagian 

bawah (low back pain) bila dikukan secara berulang dan periode yang cukup 

lama. 

 
Gambar 2.2 Mekanisme Rasa Nyeri Pada Posisi Membungkuk 

(Sumber: Bridger, 1995) 
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4. Pengangkatan Beban  

Kegiatan ini menjadi penyebab terbesar terjadinya kecelakaan kerja pada bagian 

punggung. Pengangkatan beban yang melebihi kadar dari kekuatan manusia 

menyebabkan penggunaan tenaga yang lebih besar pula atau over exertion. 

 
Gambar 2.3 Pengaruh Sikap Kerja Pengangkatan yang Salah 

(Sumber: Bridger, 1995) 

 

 Adapun pengangkatan beban akan berpengaruh pada tulang belakang 

bagian lumbar. Penekanan pada daerah ini mempunyai batas tertentu untuk 

menahan tekanan. Invertebratal disk pada L5/S1 lebih banyak menahan tekanan 

daripada tulang belakang. Bila pengangkatan yang dilakukan melebihi 

kemampuan tubuh manusia, maka akan terjadi disk herniation akibat lapisan 

pembungkus pada invertebratal disk pada bagian L5/S1 pecah. 

5. Membawa Beban 

Terdapat perbedaan dalam menetukan beban normal yang dibawa oleh 

manusia. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi dari pekerjaan yang dilakukan. 

Faktor yang paling berpengaruh dari kegiatan membawa beban adalah jarak. 

Jarak yang ditempuh semakin jauh akan menurunkan batasan beban yang 

dibawa.  
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6. Kegiatan Mendorong Beban  

Hal yang penting menyangkut kegiatan mendorong beban adalah tangan 

pendorong. Tinggi pegangan antara siku dan bahu selama mendorong beban 

dianjurkan dalam kegiatan ini. Hal ini dimaksudkan untuk manghasilkan 

tenaga maksimal untuk mendorong beban berat dan menghindari kecelakaan 

kerja bagian tangan dan bahu.  

7. Menarik Beban  

Kegiatan ini biasanya tidak dianjurkan sebagai metode pemindahan beban, 

karena beban sulit untuk dikendalikan dengan anggota tubuh. Beban dengan 

mudah akan tergelincir keluar dan melukai pekerjanya. Kesulitan yang lain 

adalah pengawasan beban yang dipindahkan serta perbedaan jalur yang 

dilintasi. Menarik beban hanya dilakukan pada jarak yang pendek dan bila 

jarak yang ditempuh lebih jauh biasanya beban didorong ke depan. 

 
2.5 Postur Kerja 

Postur kerja merupakan titik penentu dalam menganalisa keefektivan dari 

suatu pekerjaan. Apabila postur kerja yang dilakukan oleh operator sudah baik 

dan ergonomis maka dapat dipastikan hasil yang diperoleh oleh operator tersebut 

akan baik, akan tetapi bila postur kerja operator tersebut salah atau tidak 

ergonomis maka operator tersebut mudah kelelahan dan terjadi kelainan pada 

bentuk tulang. Apabila operator mudah mengalami kelelahan hasil pekerjaan yang 

dilakukan operator terebut juga mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan (Susihono dkk, 2013). 

 Keluhan otot skeletal pada umumnya terjadi karena kontraksi 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 
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karbohidrat terhambat dan sebagai akibatnya terjadi penimbunan asam laktat yang 

menyebabkan timbulnya rasa nyeri otot (Susihono dkk 2013). 

 Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan otot 

skeletal, diantaranya yaitu (Susihono dkk 2013): 

1. Peregangan otot yang berlebihan (over exertion), pada umunya sering 

dikeluhkan oleh pekerja dimana aktifitas kerjanya menuntut pengerahan 

tenaga yang besar seperti aktifitas mengangkat, mendorong, menarik dan 

menahan beban yang berat. Peregangan otot yang berlebihan ini terjadi 

karena pengerahan tenaga yang diperlukan melampaui kekuatan optimum 

otot. Apabila hal serupa sering dilakukan dapat mempertinggi resiko 

terjadinya keluhan otot, bahkan dapat menyebabkan terjadinya cedera otot 

skeletal. 

2. Aktifitas berulang, yaitu pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus 

seperti pekerjaan mencangkul, membelah kayu besar, angkat-angkut dan 

sebagainya. Keluhan otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban 

kerja secara terus menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi. 

3. Sikap kerja tidak alamiah, yaitu sikap kerja yang menyebabkan posisi bagian-

bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamih, misalnya pergerakan tangan 

terangkat, punggung terlalu membungkuk, kepala terangkat, dan sebagainya. 

Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi tubuh, semakin tinggi 

pula resiko terjadinya keluhan otot skeletal. Sikap kerja tidak alamiah ini 

pada umumnya karena karakteristik tuntutan tugas, alat kerja dan stasiun 

kerja tidak sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja. 

4. Faktor penyebab sekunder, yaitu tekanan, getaran dan mikroklimat. 

Penyebab kombinasi, yaitu umur, jenis kelamin, kebiasaan merokok, 

kesegaran jasmani, kekuatan fisik dan ukuran tubuh (antropometri). 

 

2.6 Penilaian Tingkat Resiko Ergonomi  

Ada beberapa metode yang telah diperkenalkan para ahli dalam 

mengevalusi ergonomi untuk menilai tingkat risiko MSDs di tempat kerja yaitu 

dengan menggunakan metode pengukuran resiko ergonomi (Risk Assesment 
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Ergonomic). Berikut ini merupakan beberapa jenis dari metode pengukuran 

ergonomi: 

 

2.6.1 Metode Rapid Entery Body Assesment (REBA) 

Pada tahun 1995, Mcatamney dan Hignett memperkenalkan metode Rapid 

Entery Body Assesment (REBA). Metode tersebut dapat digunakan secara cepat 

untuk menilai postur seorang pekerja. Pengambilan data postur pekerja 

menggunakan handicam, penentuan sudut pada batang tubuh, leher, kaki, lengan 

atas, lengan bawah dan pergelangan tangan. Output REBA berupa 

pengelompokan action level adalah sebagai berikut (Wignjosoebroto, 2008): 

Tabel 2.1 Action Level Metode REBA 

Action Level REBA Score Risk Level Action 

0 1 Negligible non necessary 

1 2-3 Low Maybe necessary 

2 4-7 Medium Necessary 

3 8-10 High Necessary soon 

4 11-15 Very High Necessary now 

(Sumber : Wignjosoebroto, 2008) 

Metode ini telah diaplikasikan pada aktivitas MMH yaitu mengambil 

botol. Metode REBA tepat untuk menganalisa aktivitas MMH yang dominan 

menggunakan tubuh bagian atas karena tubuh bagian atas dianalisa secara detail. 

Namun analisa sudut postur tubuh pada metode REBA belum lengkap, oleh 

karena itu pada tahun 1993 metode ini disempurnakan oleh Dr. Lynn Mc Atamney 

dengan memunculkan metode RULA (Wignjosoebroto, 2008). 

 

2.6.2 Metode Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

Tahun 1993, Dr. Lynn Mcatamney memunculkan metode RULA. Metode 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) merupakan metode cepat penilaian postur 

tubuh bagian atas. Input metode ini adalah postur (telapak tangan, lengan atas, 

lengan bawah, punggung dan leher), beban yang diangkat, tenaga yang dipakai 

(statis/dinamis), jumlah pekerjaan. Metode ini menyediakan perlindungan yang 
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cepat dalam pekerjaan seperti resiko pada pekerjaan yang berhubungan dengan 

upper limb disorders, mengidentifikasi usaha yang dibutuhkan otot yang 

berhubungan dengan postur tubuh saat kerja (penggunaan kekuatan dan kerja 

statis yang berulang). Input postur metode RULA dibedakan menjadi 2 grup yaitu 

grup A (lengan atas dan bawah dan pergelangan tangan) dan grup B (leher, tulang 

belakang dan kaki). Panduan dalam mengklasifikasikan ditunjukkan dengan tabel 

sebagai berikut (Budiman, 2007):  

Tabel 2.2 Kategori Action Level Metode RULA 
Kategori Aksi 

1 Bisa diterima jika tidak berulang dan periode lama. 

2 Perlu pemeriksaan lanjutan dan perubahan-perubahan.  

3 Pemeriksaan dan perubahan perlu dilakukan segera . 

4 Pemeriksaan dan perubahan perlu dilakukan sangat segera. 

(Sumber : Wignjosoebroto, 2008) 

Metode RULA sangat efektif untuk mengidentifikasi aktivitas MMH, 

khususnya aktivitas yang banyak melibatkan anggota tubuh bagian atas. Metode 

ini telah diaplikasikan pada postur pekerja konveksi. Dan telah diterapkan untuk 

menganalisis postur pekerja patung primitif di Kasongan, Jogjakarta. Analisis 

dilakukan di 6 stasiun kerja dan postur berbahaya dominan terjadi di stasiun kerja 

finishing dan pemindahan material (Wignjosoebroto, 2008). 

 

2.7 Analisis Metode LUBA (Loading on the Upper Body Assessment) 

Loading on the Upper Body Assessment (LUBA) merupakan metode yang 

digunakan untuk mengevaluasi esktremitas tubuh bagian atas yang meliputi 

pergelangan tangan, siku, bahu, leher, dan punggung (Kee dan Karwowski, 2001).  

Adapun langkah-langkah untuk menerapkan skema klasifikasi postural 

terdiri dari 5 langkah yaitu (Kee dan Karwowski, 2001): 

1. Merakam postur kerja operator selama bebrapa siklus kerja.  

2. Memilih postur kerja yang telah direkam untuk dilakukan penilaian 

berdasarkan postur yang mungkin menimbulkan tekanan.  

3. Memberikan skor ketidaknyamanan relatif sesuai dengan skema klasifikasi 

postural pada masing-masing gerak sendi yang diamati berdasarkan postur 
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yang dipilih. Berikut ini contoh checklist yang digunakan untuk 

mempermudah dan mempercepat dalam melakukan analisis postur dalam 

mengklasifikasikan postur kerja. 

Tabel 2.3 Postur Klarifikasi Pergelangan Tangan 
Postur dan skor 

ketidaknyamanan 

sendi 

Posisi duduk Posisi berdiri 

kelas Skor 

ketidaknyamanan 

kelas Skor 

ketidaknyamanan 

Flexion 

0-20º 1 0-20º 1 

20-60º 2 20-60º 2 

>60º 5 >60º 5 

Extension 

0-20º 1 0-20º 1 

20-45º 2 20-45º 2 

>45º 7 >45º 7 

Radial deviation 

0-10º 1 0-10º 1 

10-30º 3 10-30º 3 

>30º 7 >30º 7 

Ulnar deviation 

0-10º 1 0-10º 1 

10-20º 3 10-20º 3 

>20º 6 >20º 6 

(Sumber: Kee dan Karwowski, 2001) 

 

4. Menghitung nilai indeks beban postural yang diperoleh dari hasil 

penjumlahan nilai atau skor ketidaknyamanan relatif pada masing-masing 

gerak sendi.  

5. Mengevaluasi postur berdasarkan hasil dari indeks beban postural 

menggunakan 4 kriteria kategori tindakan yaitu  

a. Kategori I : postur dengan indeks beban postural 5 atau kurang 

Artinya : postur tubuh baik dan tidak perlu dilakukan perbaikan 

penanganan segera 
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b. Kategori II : postur dengan indeks beban postural 5 sampai 10 

Artinya : memerlukan penyelidikan lebih lanjut dan perubahan korektif 

tetapi tidak diperlukan 

c. Kategori III : postur dengan indeks beban postural 10 sampai 15 

Artinya: memerlukan tindakan korektif dengan mendesain ulang tempat 

kerja atau metode kerja dengan segera 

d. Kategori IV : postur dengan indeks beban postural 15 atau lebih. 

Artinya: memerlukan pertimbangan segera dan tindakan korektif 

perbaikan segera 

Contoh lembar ceklis pada postur kerja LUBA (Loading on the Upper 

Body Assessment) 

 
Gambar 2.4 Checklist untuk Evaluasi Postur 

(Sumber: Kee dan Karwowski, 2001) 
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2.8 Job Strain Index (JSI)  

Strain Index (SI) merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi 

pekerjaan terhadap resiko gangguan muskuloskeletal pada bagian Distal Upper 

Extremity (DUE) meliputi siku, lengan bawah, pergelangan tangan, dan tangan 

(Moore dan Garg, 1995).  

Moore dan Vos (2005), menjelaskan bahwa langkah-langkah atau prosedur 

penerapan metode Strain Index adalah sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan data dari 6 variabel tugas terdiri dari intensitas usaha yaitu 

estimasi usaha yang digunakan untuk melakukan suatu pekerjaan, durasi 

usaha yang menunjukkan berapa lama waktu yang dibutuhkan pekerja untuk 

melakukan aktivitas kerjanya, usaha per menit yaitu jumlah pengerahan 

tenaga per menit atau frekuensi pekerjaan per menit, posisi 

tangan/pergelangan tangan, kecepatan kerja, dan durasi kerja per hari yang 

merupakan total waktu pekerjaan yang dilakukan per hari.  

2. Menentukan nilai rating 

Cara menentukannya yaitu: 

a. Intensitas usaha (Intensity of Exertion/IE) Intensitas usaha dapat diperoleh 

dari hasil pengukuran denyut nadi kerja. 

Table 2.4 Kategori Beban Kerja Berdasarkan Perhitungan Denyut Nadi Kerja 

No Kategori Beban Kerja Denyut Nadi Kerja (per menit) 

1 Ringan 75-100 

2 Sedang 100-125 

3 Berat 125-150 

4 Sangat Berat 150-175 

5 Luar biasa berat (ekstrim) > 175 
(Sumber: Tarwaka, 2004) 

 

Tabel 2.5 Kategori Intensitas Usaha  

Perceived Effort 
Kategori Rating  

Multiplier 

Value  

Barely noticeable or relaxed effort Ringan 1 

Noticeable or definite effort Sedang 3 

Obvious effort;unchanged facial expression Berat 6 

(Sumber: Moore dan Vos, 2004) 
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Tabel 2.5 Kategori Intensitas Usaha (Lanjutan) 

Perceived Effort 
Kategori Rating  

Multiplier 

Value  

Substantial effort;changes facial expression  Sangat Berat 9  

Uses shoulder or trunk to generate force  Ekstrim 13  

(Moore and Garg, 1995) 

 

b. Durasi Usaha (Duration of Exertion/DE) yang terukur selama periode 

observasi (duration of all exertions) dan total waktu observasi. Nilai durasi 

usaha diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

duration of allexerations

total observation time
 x 100        (2.1) 

Table 2.6 Nilai Durasi Usaha 

Rating Persen Durasi Nilai Multiplier 

1 < 10% 0,5 

2 10 % - 30% 1,0 

3 30 % - 50 % 1,5 

4 50 % - 80 % 2,0 

5 > 80 % 3 

(Moore and Garg, 1995) 

 

c. Usaha per Menit (Effort per Minute/EM) jumlah pengerahan usaha selama 

periode observasi (number of exertions) dan total waktu observasi. Nilai 

usaha per menit diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

 
number of exertions

total observation time
                                    (2.2) 

Tabel 2.7 Nilai Usaha Per Menit 

Rating Persen Durasi Nilai Multiplier 

1 < 10% 0,5 

2 10 % - 30% 1,0 

3 30 % - 50 % 1,5 

4 50 % - 80 % 2,0 

5 > 80 % 3 

(Moore and Garg, 1995) 
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d. Posisi Tangan/Pergelangan Tangan (Hand/Wrist Posture/HWP)  

Posisi tangan/pergelangan tangan pada saat melakukan aktivitas. 

 
Gambar 2.5 Kategori Gerakan Deviasi  

(Moore and Garg, 1995) 

 

Table 2.8 Nilai postur pergelangan tangan 

 Postur pergelangan tangan/tangan  

Kategori 

Rating 

Rating 

Value 

Multiplier 

Values  Perceived  

Posture  

Actual Posture Position  

Ekstensi  Fleksi Ulnar 

Deviasi 

Sangat Baik 0 o – 10o 0 o - 5 o 0 o  - 10 o Sangat 

Baik  
1  1.0  

Hampir 

Normal 

11 o - 25 o 6 o - 15 o 11 o - 15 o 
Baik 2  1.0  

Tidak Normal 26 o - 40 o 16 o - 30 o 16 o - 20 o Normal 3  1.5  

Penyimpangan 41 o - 55 o 31 o - 50 o 21 o - 25 o Buruk 4  2.0  

Ekstream 
> 55 o > 50 o > 25 o Sangat 

Buruk  
5  3.0  

(Moore and Garg, 1995) 
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e. Kecepatan Kerja (Speed of Work/SW)  

Berdasarkan asumsi dari peneliti aktivitas pekerjaanya. 

Table 2.9 Nilai Kecepatan Kerja 

Perceived Speed  
Kategori 

rating  
Nilai rating 

Nilai 

Multiplier  

Extremely relaxed pace  Sangat lambat  1  1.0  

Taking one's own time  lambat 2  1.0  

Normal speed of motion  sedang 3  1.0  

Rushed, but able to keep up  cepat 4  1.5  

Rushed and barely or unable to 

keep up  
Sangat cepat  5  2.0  

(Moore and Garg, 1995) 

 

f. Durasi Kerja per Hari (Duration of Task per Day/DD) 

Tabel 2.10 Nilai Durasi Kerja 

Durasi Kerja Per Hari Nilai Rating Nilai Multiplier  

< 1 jam 1  0.25  

1 -  2 jam 2  0.5  

2 – 4 jam  3  0.75  

4 - 8 jam 4  1.0  

> 8 jam  5  1.5  

(Moore and Garg, 1995) 

 

3. Menghitung nilai Strain Index (SI)  

Nilai Strain Index diperoleh dari hasil perkalian nilai multiplier dari masing-

masing variabel tugas dengan rumus sebagai berikut:  

 

                          SI score = IE x DE x EM x HWP x SW x DD                         (2.3) 

 

4. Menginterpretasikan hasil (menentukan tingkat resiko) Penilaian tingkat 

resiko JSI dibagi kedalam 3 kategori yaitu nilai SI ≤ 3 tingkat resiko rendah 

atau pekerjaan tersebut aman, SI 3 - ≤ 7 tingkat resiko sedang, dan SI > 7 

tingkat resiko tinggi. 
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2.9 Software CATIA  

CATIA V5 yaitu salah satu perangkat lunak atau software yang sangat 

membantu dalam proses penyelesaian desain, simulasi dan analisis. Adapun 

langkah-langkah menjalankan CATIA adalah (Pribadi dkk, 2009) 

a. Pengambilan Gambar Pengambilan gambar dilakukan dengan pengamatan 

visual yaitu camera digital. Dari hasil pengambilan gambar (real object) yang 

diperoleh, langkah selanjutnya adalah membuat model 3 dimensi dari obyek 

tersebut yang terdiri dari perangkat kerja dan manikin dalam satu produk 

dengan atau ukuran yang sesuai dengan obyek aslinya. Pemodelan hanya 

dilakukan berdasarkan fitur-fitur manikin yang tersedia di dalam perangkat 

CATIA V5.  

b. Pemodelan 3 Dimensi Manikin Dalam membuat pemodelan manikin untuk 

orang Indonesia yang dapat didekati dengan memilih opsi populasi Asia 

lainnya, atau dalam hal ini adalah populasi Jepang atau Korea sesuai dengan 

yang tersedia di dalam CATIA V5.  

c. Pencatatan posisi postur tubuh dari manikin Dengan mengunakan workbench 

Human Builder dari aplikasi Ergonomics Design & Analysis, maka dapat 

menentukan posisi postur tubuh dari manikin yang telah dimodelkan.  

d. Pencatatan skor pada CATIA-LUBA Analysis setelah mendefinisikan posisi 

postur tubuh dari manikin, maka langkah selanjutnya adalah menentukan nilai 

skor untuk berbagai penggolongan posisi tubuh dari manikin yang 

berinteraksi dengan peralatan kerja (power tool) dan benda kerja (turbine 

shaft) dengan menggunakan CATIA-LUBA Analysis.  


