
BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

 

4.1  Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung pada objek yang diteliti yaitu keseluruhan aktivitas kerja pada 

proses penimbangan dan packing awal pada PT. P&P bangkinang. Data yang 

dikumpulkan meliputi data postur kerja, data denyut jantung, data waktu kerja dan 

durasi kerja per hari. Data postur kerja dan data waktu kerja diperoleh dengan cara 

merekam dalam bentuk video maupun foto dari setiap aktivitas kerja yang 

dilakukan oleh pekerja pada proses penimbangan dan packing awal karet. Adapun 

data-data yang digunakan dalam pengolahan data antara lain sebagai berikut: 

 

4.1.1  Profil Perusahaan 

 PT. P & P Bangkinang adalah perusahaan yang bergerak dalam 

pengolahan karet menjadi produk setengah jadi. Perusahaan ini telah berdiri sejak 

10 Januari 1970 dan telah mengekspor ke berbagai negara seperti Amerika dan 

China. Perusahaan ini beralamat di jalan Taskurun no. 9,  kecamatan Marapoyan 

Damai, Pekanbaru, Riau.. Jenis produk yang dihasilkan adalah crumb rubber SIR-

10 dan SIR-20 (Standard Indonesia Rubber). 

 

4.1.2 Data Aktivitas Kerja 

Penelitian ini mengamati keseluruhan aktivitas kerja pada proses 

penimbangan dan packing awal karet yang terdiri dari 2 stasiun kerja. Adapun 

aktivitas kerja yang dilakukan oleh pekerja ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut. 
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Tabel 4.1 Aktivitas Kerja pada Penimbangan Karet 
NO STASIUN KERJA AKTIVITAS 

1 Penimbangan 1.1 Mengangkat karet dari troli 

  

1.2 Meletakkan karet di meja 

1.3 Mengakat karet ke timbangan 

1.4 Memasukkan karet ke mesin press 

2 Packing awal 2.1 Membungkus karet ke dalam plastic 

  

2.2 Memasukkan karet kedalam box    

      penyimpanan 

(Sumber: Pengumpulan Data PT. P&P Bangkinang, 2018) 

 

4.1.3  Data Denyut Nadi Kerja  

Pengukuran denyut nadi kerja dilakukan menggunakan alat pulse 

meter.Pengambilan denyut nadi kerja dilakukan pada saat operator bekerja. Hasil 

pengukuran denyut nadi kerja dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut. 

Tabel 4.2 Pengukuran Denyut Nadi Kerja 

Aktivitas 
Rata-rata Denyut Nadi 

Kerja (denyut/menit)  

1.1 Mengangkat karet dari troli 96 

1.2 Meletakkan karet di meja 88 

1.3 Mengakat karet ke timbangan 92 

1.4 Memasukkan karet ke mesin press 90 

2.1 Membungkus karet ke dalam plastic 96 

2.2 Memasukkan karet kedalam box penyimpanan 105 

(Sumber: Pengumpulan Data PT. P&P Bangkinang, 2018) 
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4.2  Pengolahan Data 

Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan menggunakan dua metode 

analisis resiko ergonomi yaitu metode Loading on the Upper Body Assessment 

(LUBA) dan Job Strain Index (JSI). Metode Analisis penilaian resiko ergonomi 

dari masing-masing aktivitas kerja pada proses menimbang dan packing awal 

menggunakan dua metode tersebut diuraikan pada penjelasan berikut: 

 

4.2.1 Aktivitas Mengangkat Karet Dari Troli 

Aktivitas mengakat karet dari troli dilakukan secara manual mengunakan 

bantuan besi Panjang untuk mengambil karet pada bagian paling bawah troli, 

sedangkan untuk mengangatnya tidak mengunakan alat bantu. 

 
Gambar 4.1 Aktivitas Mengangkat Karet dari Troli 

 

1. Metode Penilaian LUBA 

Pada saat melakukan aktivitas mengangkat karet dari troli posisi pergelangan 

tangan yaitu fleksi dengan sudut 49˚ sehingga mendapatkan skor 4. Posisi 

siku pekerja membentuk sudut fleksi sebesar 81˚ sehingga mendapatkan skor 

3. Posisi bahu pekerja mengalami ekstensi dengan sudut 12˚ sehingga 

mendapatkan skor 1. Sedangkan untuk posisi leher pekerja membentuk fleksi 

dengan sudut 19˚ sehingga mendapat skor 5. Untuk posisi punggung pekerja 

yaitu membungkuk kedepan dan mengalami fleksi dengan sudut 17˚ sehingga 

mendapatkan skor 6. Setelah diperoleh skor dari masing-masing sendi bagian 
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tubuh, maka diperoleh nilai indeks beban postural (postural load). Hasil 

perhitungan postural load pada aktivitas mengukur dan memotong kain 

disajikan pada Tabel 4.3: 

Tabel 4.3 Perhitungan Postural Load pada Aktivitas Mengangkat Karet dari Troli 

Sendi Gerakan Besar Sudut Skor 

pergelangan tangan fleksi 49˚ 4 

Siku fleksi 81˚ 3 

Bahu ekstensi 50˚ 1 

Leher fleksi 19˚ 1 

Punggung fleksi 47˚ 1 

Postural load 10 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa hasil perhitungan nilai postural 

load pada aktivitas mengangkat karet dari troli sebesar 14 menunjukkan bahwa 

aktivitas tersebut berada pada kategori II yaitu memerlukan penyelidikan lebih 

lanjut dan perubahan korektif tetapi tidak diperlukan penanganan segera. 

 

2. Metode Penilaian Job Strain Index (JSI) 

a. Intensitas Usaha (Intensity of Exertion/IE) 

Intensitas usaha dapat diperoleh dari hasil pengukuran denyut nadi kerja. 

Hasil pengukuran denyut nadi kerja pada aktivitas mengangkat karet dari 

troli sebesar 96 denyut/menit menunjukkan bahwa aktivitas tersebut 

dapat dikategorikan sebagai pekerjaan ringan, sehingga untuk intensitas 

usaha mendapatkan nilai multiplier 1.  

b. Durasi Usaha (Duration of Exertion/DE) 

Dari hasil pengukuran diketahui durasi usaha yang terukur selama 

periode observasi (duration of all exertions) sebesar 320 detik dan total 

waktu observasi sebesar 345 detik. Nilai durasi usaha diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut: 
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%Duration of Exertion  = 
duration of all exertions

total observation time
x 100 

 = 
320

345
 x 100%  

 = 92,75% 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai durasi usaha sebesar 92,75%, sehingga 

untuk durasi usaha mendapatkan nilai multiplier 3. 

c. Usaha per Menit (Effort per Minute/EM) 

Dari hasil pengukuran diketahui jumlah pengerahan usaha selama periode 

observasi (number of exertions) sebesar 15 kali dan total waktu observasi 

sebesar 5,75 menit. Nilai usaha per menit diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut: 

Effort per Minute  = 
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒
 

= 
15

5,75
 = 2,61 kali 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai usaha per menit sebesar 2,61 kali, 

sehingga untuk usaha per menit mendapatkan nilai multiplier 0,5. 

d. Posisi Tangan/Pergelangan Tangan (Hand/Wrist Posture/HWP) 

Posisi tangan/pergelangan tangan pada saat melakukan aktivitas 

mengangkat karet dari troli yaitu fleksi membentuk sudut 9˚ dengan 

kategori cukup baik, sehingga untuk posisi tangan/pergelangan tangan 

mendapatkan nilai multiplier 1,0. 

e. Kecepatan Kerja (Speed of Work/SW) 

Berdasarkan asumsi dari peneliti aktivitas mengangkat karet dari troli 

dapat dikategorikan kecepatan kerjanya yaitu cepat, sehingga untuk 

kecepatan kerja mendapatkan nilai multiplier 1,5 

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

Pada proses penimbangan dan packing awal dilakukan selama 7 jam/hari 

yaitu mulai pukul 08:00 – 16:00 WIB dan , sehingga untuk durasi kerja per 

hari mendapatkan nilai multiplier 1. 
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Setelah diperoleh nilai multiplier dari masing-masing variabel tugas, maka 

dapat diperoleh skor SI. Hasil perhitungan skor SI pada aktivitas mengangkat 

karet dari troli disajikan pada Tabel 4.4: 

Tabel 4.4 Perhitungan Skor SI pada Aktivitas Mengangkat Karet Dari Troli 

  

Intensitas 

Usaha 

(IE) 

Durasi 

Usaha 

(DE) 

Usaha 

per 

Menit 

(EM) 

Postur 

Tangan/pergelangan 

tangan (HWP) 

Kecepatan 

Kerja (SW) 
Durasi Kerja/hari (DD) 

Exposure data Ringan 92,75% 2,62 Baik Cepat 7jam 

Rating 1 5 1 2 4 4 

Multiplier 1 3 0,5 1,0 1,5 1 

Skor SI  IE x DE x EM x HWP x SW xDD 2,25 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

Berdasarkan tabel 4.4 diketahui bahwa hasil perhitungan skor SI pada 

aktivitas mengangkat karet dari troli sebesar 2,25 menunjukkan bahwa aktivitas 

tersebut memiliki tingkat resiko rendah atau pekerjaan tersebut aman.  

 

4.2.2 Aktivitas Meletakkan Karet Di Meja 

Setelah karet tersebut diangkat dari troli selanjutkan karet diletakkan diatas 

meja untuk dilakukan penimbangan .  

 
Gambar 4.2 Aktivitas Meletakkan Karet Di Meja 
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1. Metode Penilaian LUBA 

Pada saat melakukan aktivitas meletakkan karet di meja posisi pergelangan 

tangan yaitu fleksi dengan sudut 14˚ sehingga mendapatkan skor 1. Posisi 

siku pekerja membentuk sudut fleksi sebesar 48˚ sehingga mendapatkan skor 

3. Posisi bahu pekerja mengalami fleksi dengan sudut 74˚ sehingga 

mendapatkan skor 5. Sedangkan untuk posisi leher pekerja membentuk fleksi 

dengan sudut 10˚ sehingga mendapat skor 1. Untuk posisi punggung pekerja 

yaitu membungkuk kedepan dan mengalami fleksi dengan sudut 80˚ sehingga 

mendapatkan skor 13. Setelah diperoleh skor dari masing-masing sendi 

bagian tubuh, maka diperoleh nilai indeks beban postural (postural load). 

Hasil perhitungan postural load pada aktivitas meletakkan karet di meja 

disajikan pada Tabel 4.5: 

Tabel 4.5 Perhitungan Postural Load pada Aktivitas Meletakkan Karet Di Meja 
Sendi Gerakan Besar Sudut Skor 

pergelangan tangan Fleksi 14˚ 1 

Siku Fleksi 48˚ 3 

Bahu Fleksi 74˚ 5 

Leher Fleksi 10˚ 1 

Punggung Fleksi 80˚ 13 

Postural load 23 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa hasil perhitungan nilai postural 

load pada aktivitas Meletakkan karet di meja sebesar 10 menunjukkan bahwa 

aktivitas tersebut berada pada kategori IV yaitu memerlukan perbaikan segera dan 

tindakan korektif berbaikan segera 

2. Metode Penilaian Job Strain Index (JSI) 

a. Intensitas Usaha (Intensity of Exertion/IE) 

Intensitas usaha dapat diperoleh dari hasil pengukuran denyut nadi kerja. 

Hasil pengukuran denyut nadi kerja pada aktivitas aktivitas meletakkan 

karet di meja sebesar 88 denyut/menit menunjukkan bahwa aktivitas 

tersebut kategori ringan sehingga mendapat nilai multiplier 1.  
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b. Durasi Usaha (Duration of Exertion/DE) 

Dari hasil pengukuran diketahui durasi usaha yang terukur selama 

periode observasi (duration of all exertions) sebesar 320 detik dan total 

waktu observasi sebesar 328 detik. Nilai durasi usaha diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut: 

%Duration of Exertion  = 
duration of all exertions

total observation time
 x 100 

= 
320

328
  x 100%  

  = 97,56% 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai durasi usaha sebesar 97,56%, sehingga 

untuk durasi usaha mendapatkan nilai multiplier 3. 

 

c. Usaha per Menit (Effort per Minute/EM) 

Dari hasil pengukuran diketahui jumlah pengerahan usaha selama periode 

observasi (number of exertions) sebesar 30 kali dan total waktu observasi 

sebesar 5,47 menit. Nilai usaha per menit diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut: 

Effort per Minute  = 
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒
 

 = 
30

5,47
 

= 2,19 kali 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai usaha per menit sebesar 5,48 kali, 

sehingga untuk usaha per menit mendapatkan nilai multiplier 1,5. 

d. Posisi Tangan/Pergelangan Tangan (Hand/Wrist Posture/HWP) 

Posisi tangan/pergelangan tangan pada saat melakukan aktivitas 

meletakkan karet di meja yaitu fleksi membentuk sudut 9˚ dengan 

kategori cukup baik, sehingga untuk posisi tangan/pergelangan tangan 

mendapatkan nilai multiplier 1,0. 
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e. Kecepatan Kerja (Speed of Work/SW) 

Berdasarkan asumsi dari peneliti aktivitas aktivitas meletakkan karet di 

meja dapat dikategorikan kecepatan kerjanya yaitu cepat, sehingga untuk 

kecepatan kerja mendapatkan nilai multiplier 1,5 

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

Pada proses penimbangan dan packing awal dilakukan selama 7 jam/hari 

yaitu mulai pukul 08:00 – 16:00 WIB dan , sehingga untuk durasi kerja per 

hari mendapatkan nilai multiplier 1. 

Setelah diperoleh nilai multiplier dari masing-masing variabel tugas, maka 

dapat diperoleh skor SI. Hasil perhitungan skor SI pada aktivitas mengangkat 

karet dari troli disajikan pada tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Perhitungan Skor SI pada Aktivitas Meletakkan Karet Di Meja 

  

Intensitas 

Usaha 

(IE) 

Durasi 

Usaha 

(DE) 

Usaha per 

Menit 

(EM) 

Postur 

Tangan/pergelangan 

tangan (HWP) 

Kecepatan 

Kerja (SW) 

Durasi 

Kerja/hari 

(DD) 

Exposure data Ringan 97,56% 5,48 Baik Cepat 7jam 

Rating 1 5 1 2 4 4 

Multiplier 1 3 1,5 1,0 1,5 1 

Skor SI  IE x DE x EM x HWP x SW xDD 6,75 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hasil perhitungan skor SI pada 

aktivitas meletakkan karet di meja sebesar 2,25 menunjukkan bahwa aktivitas 

tersebut memiliki tingkat resiko sedang.  

 

4.2.3 Aktivitas Mengangkat Karet Ke Timbangan 

Aktivitas mengakat karet ketimbangan ini berguna untuk memastikan 

ukuran karet yang akan di packing memiliki ukuran yang seragam yaitu 35kg. 
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Gambar 4.3 Aktivitas Mengangkat Karet ke Timbangan 

 

1. Metode Penilaian LUBA 

Pada saat melakukan aktivitas mengakat karet ke timbangan posisi 

pergelangan tangan yaitu ekstensi membentuk sudut 16˚ sehingga 

mendapatkan skor 1. Posisi siku pekerja yaitu fleksi membentuk sudut 45˚ 

sehingga mendapat nilai 1. Posisi bahu pekerja mengalami fleksi dengan 

sudut 30˚ sehingga mendapatkan skor 1. Sedangkan untuk posisi leher 

pekerja yaitu fleksi dengan sudut 15˚ sehingga mendapatkan skor 1. Untuk 

posisi punggung pekerja yaitu fleksi dengan sudut 15˚ sehingga 

mendapatkan skor 1. Setelah diperoleh skor dari masing-masing sendi 

bagian tubuh, maka diperoleh nilai indeks beban postural (postural load). 

Hasil perhitungan postural load pada aktivitas mengangkat karet ke 

timbangan disajikan pada tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Perhitungan Postural Load pada Aktivitas Mengangkat Karet ke Timbangan 

Sendi Gerakan Besar Sudut (˚) Skor 

pergelangan tangan Ekstensi 16˚ 1 

Siku Fleksi 45˚ 1 

Bahu Fleksi 30 ˚ 1 

Leher Fleksi 15˚ 1 

Punggung Fleksi 15˚ 1 

Postural load 5 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 
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Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa hasil perhitungan nilai postural 

load pada aktivitas mengakat karet ke timbangan sebesar 5 menunjukkan bahwa 

aktivitas tersebut berada pada kategori I yaitu postur tubuh baik dan tidak perlu 

dilakukan perbaikan penanganan segera. 

2. Metode Penilaian Job Strain Index (JSI) 

a. Intensitas Usaha (Intensity of Exertion/IE) 

Intensitas usaha dapat diperoleh dari hasil pengukuran denyut nadi kerja. 

Hasil pengukuran denyut nadi kerja pada aktivitas mengangkat karet ke 

timbangan sebesar 92 denyut/menit menunjukkan bahwa aktivitas 

tersebut dapat dikategorikan sebagai pekerjaan ringan, sehingga untuk 

intensitas usaha mendapatkan nilai multiplier 1.  

b. Durasi Usaha (Duration of Exertion/DE) 

Dari hasil pengukuran diketahui durasi usaha yang terukur selama 

periode observasi (duration of all exertions) sebesar 187 detik dan total 

waktu observasi sebesar 263 detik. Nilai durasi usaha diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut: 

%Duration of Exertion  = 
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑎𝑙𝑙 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒
x 100 

 = 
187

263
 x 100%  

 = 71,10% 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai durasi usaha sebesar 71,10%, 

sehingga untuk durasi usaha mendapatkan nilai multiplier 1,5. 

c. Usaha per Menit (Effort per Minute/EM) 

Dari hasil pengukuran diketahui jumlah pengerahan usaha selama 

periode observasi (number of exertions) sebesar 5 kali dan total waktu 

observasi sebesar 4,38 menit. Nilai usaha per menit diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut: 
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Effort per Minute = 
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒
 

 = 
5

4,38
 

= 1,14 kali 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai usaha per menit sebesar 1,14 kali, 

sehingga untuk usaha per menit mendapatkan nilai multiplier 0,5. 

 

d. Posisi Tangan/Pergelangan Tangan (Hand/Wrist Posture/HWP) 

Posisi tangan/pergelangan tangan pada saat melakukan aktivitas menata 

kain yaitu pada posisi ekstensi membentuk sudut 16˚ dengan kategori 

baik, sehingga untuk posisi tangan/pergelangan tangan mendapatkan nilai 

multiplier 1. 

e. Kecepatan Kerja (Speed of Work/SW) 

Berdasarkan asumsi dari peneliti aktivitas memotong malam/lilin dapat 

dikategorikan kecepatan kerjanya yaitu cukup, sehingga untuk kecepatan 

kerja mendapatkan nilai multiplier 1. 

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

Pada proses produksi karet dilakukan selama 8 jam/hari yaitu mulai 

pukul 08:00 – 16:00 WIB, sehingga untuk durasi kerja per hari 

mendapatkan nilai multiplier 1. 

Setelah diperoleh nilai multiplier dari masing-masing variabel tugas, maka 

dapat diperoleh skor SI. Hasil perhitungan skor SI pada aktivitas mengangkat 

karet ke timbangan disajikan pada tabel 4.8 berikut. 

Tabel 4.8 Perhitungan Skor SI pada Aktivitas Mengangkat Kaet Ke Timbangan 

  
Intensitas 

Usaha (IE) 

Durasi 

Usaha 

(DE) 

Usaha per 

Menit 

(EM) 

Postur 

Tangan/pergelangan 

tangan (HWP) 

Kecepatan 

Kerja (SW) 

Durasi 

Kerja/hari 

(DD) 

Exposure data Ringan 45,79% 1,10 Baik Cukup 8jam 

Rating 1 3 1 2 3 4 

Multipliers 1 1,5 0,5 1 1 1 

Skor SI IE x DE x EM x HWP x SW xDD 0,75 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 
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Berdasarkan tabel 4.8 diketahui bahwa hasil perhitungan skor SI pada 

aktivitas mengangkat karet ke timbangan sebesar 0,75 menunjukkan bahwa 

aktivitas tersebut memiliki tingkat resiko rendah atau pekerjaan tersebut aman. 

 

4.2.4 Aktivitas Memasukkan Karet Ke Mesin Press 

Setelah karet ditimbang sesuai dengan berat yang telaj ditetapkan yaitu 

35kg tiap bongkahan, maka selanjutnya karet di press agar karet tersebut lebih 

padat dan tidak mudah patah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Aktivitas Memasukkan Karet ke Mesin Press 

1. Metode Penilaian LUBA 

Pada saat melakukan aktivitas mamasukkan karet ke mesin press posisi 

pergelangan tangan yaitu ekstensi dengan sudut 15˚ sehingga mendapatkan 

skor 1. Posisi siku pekerja membentuk sudut fleksi sebesar 54˚ sehingga 

mendapatkan skor 3. Posisi bahu pekerja mengalami ekstensi dengan sudut 

54˚ sehingga mendapatkan skor 1. Sedangkan untuk posisi leher pekerja 

membentuk fleksi dengan sudut 22˚ sehingga mendapat skor 1. Untuk posisi 

punggung pekerja yaitu membungkuk kedepan dan mengalami fleksi dengan 

sudut 23˚ sehingga mendapatkan skor 1. Setelah diperoleh skor dari masing-

masing sendi bagian tubuh, maka diperoleh nilai indeks beban postural 

(postural load). Hasil perhitungan postural load pada aktivitas memasukkan 

karet ke mesin press disajikan pada tabel 4.9 berikut. 
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Tabel 4.9 Perhitungan Postural Load pada Aktivitas Memasukkan Karet Ke Mesin Press 

Sendi Gerakan Besar Sudut Skor 

pergelangan tangan ekstensi 15˚ 1 

Siku fleksi 54˚ 3 

Bahu ekstensi 54˚ 1 

Leher fleksi 22˚ 1 

Punggung fleksi 23˚ 1 

Postural load 7 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

Berdasarkan tabel 4.9 diketahui bahwa hasil perhitungan nilai postural 

load pada aktivitas memasukkan karet ke mesin press sebesar 7 menunjukkan 

bahwa aktivitas tersebut berada pada kategori II yaitu memerlukan penyelidikan 

lebih lanjut dan perubahan korektif tetapi tidak diperlukan penanganan segera. 

2. Metode Penilaian Job Strain Index (JSI) 

a. Intensitas Usaha (Intensity of Exertion/IE) 

Intensitas usaha dapat diperoleh dari hasil pengukuran denyut nadi kerja. 

Hasil pengukuran denyut nadi kerja pada aktivitas aktivitas memasukkan 

karet ke mesin press sebesar 90 denyut/menit menunjukkan bahwa 

aktivitas tersebut kategori ringan sehingga mendapat nilai multiplier 1.  

b. Durasi Usaha (Duration of Exertion/DE) 

Dari hasil pengukuran diketahui durasi usaha yang terukur selama 

periode observasi (duration of all exertions) sebesar 320 detik dan total 

waktu observasi sebesar 328 detik. Nilai durasi usaha diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut: 

%Duration of Exertion  = 
duration of all exertions

total observation time
 x 100 

= 
320

328
  x 100%  

  = 97,56% 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai durasi usaha sebesar 97,56%, sehingga 

untuk durasi usaha mendapatkan nilai multiplier 3. 
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c. Usaha per Menit (Effort per Minute/EM) 

Dari hasil pengukuran diketahui jumlah pengerahan usaha selama periode 

observasi (number of exertions) sebesar 12 kali dan total waktu observasi 

sebesar 5,47 menit. Nilai usaha per menit diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut: 

Effort per Minute  = 
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒
 

 = 
12

5,47
 

= 2,19 kali 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai usaha per menit sebesar 2,19 kali, 

sehingga untuk usaha per menit mendapatkan nilai multiplier 0,5. 

d. Posisi Tangan/Pergelangan Tangan (Hand/Wrist Posture/HWP) 

Posisi tangan/pergelangan tangan pada saat melakukan aktivitas 

memasukkan karet ke mesin press yaitu fleksi membentuk sudut 9˚ 

dengan kategori cukup baik, sehingga untuk posisi tangan/pergelangan 

tangan mendapatkan nilai multiplier 1,0. 

e. Kecepatan Kerja (Speed of Work/SW) 

Berdasarkan asumsi dari peneliti aktivitas aktivitas meletakkan karet di 

meja dapat dikategorikan kecepatan kerjanya yaitu cepat, sehingga untuk 

kecepatan kerja mendapatkan nilai multiplier 1,5 

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

Pada proses penimbangan dan packing awal dilakukan selama 7 jam/hari 

yaitu mulai pukul 08:00 – 16:00 WIB dan , sehingga untuk durasi kerja per 

hari mendapatkan nilai multiplier 1. 

Setelah diperoleh nilai multiplier dari masing-masing variabel tugas, maka 

dapat diperoleh skor SI. Hasil perhitungan skor SI pada aktivitas memasukkan 

karet ke mesin press disajikan pada Tabel 4.10: 
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Tabel 4.10 Perhitungan Skor SI pada Aktivitas Memasukkan Karet Ke Mesin Press 

  

Intensitas 

Usaha 

(IE) 

Durasi 

Usaha 

(DE) 

Usaha per 

Menit 

(EM) 

Postur 

Tangan/pergelangan 

tangan (HWP) 

Kecepatan 

Kerja (SW) 

Durasi 

Kerja/hari 

(DD) 

Exposure data Ringan 97,56% 2,19 Baik Cepat 7jam 

Rating 1 5 1 2 4 4 

Multiplier 1 3 0,5 1,0 1,5 1 

Skor SI  IE x DE x EM x HWP x SW xDD 2,25 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa hasil perhitungan skor SI pada 

aktivitas memasukkan karet ke mesin press sebesar 2,25 menunjukkan bahwa 

aktivitas tersebut memiliki tingkat resiko rendah atau pekerjaan tersebut aman.  

 

4.2.5 Aktivitas Memasukkan Karet Kedalam Plastik 

Aktivitas memasukkan karet kedalam plastik ini dilakukan setelah karet 

dipress dimana karet karet ini akan siap di packing untuk dimasukkan ke dalam 

box. 

 
Gambar 4.5 Aktivitas Memasukkan Karet dalam Plastik 

1. Metode Penilaian LUBA 

Pada saat melakukan aktivitas memasukkan karet dalam plastik ini posisi 

pergelangan tangan yaitu ulnar deviasi dengan sudut 24˚ sehingga 

mendapatkan skor 1. Posisi siku pekerja membentuk sudut fleksi sebesar 54˚ 

sehingga mendapatkan skor 3. Posisi bahu pekerja mengalami ekstensi 

dengan sudut 25˚ sehingga mendapatkan skor 1. Sedangkan untuk posisi leher 
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pekerja normal sehingga tidak mendapat nilai 0. Untuk posisi punggung 

pekerja yaitu normal sehingga tidak membentuk sudut. Setelah diperoleh skor 

dari masing-masing sendi bagian tubuh, maka diperoleh nilai indeks beban 

postural (postural load). Hasil perhitungan postural load pada aktivitas 

memasukkan karet kedalam plastik disajikan pada Tabel 4.11: 

Tabel 4.11 Perhitungan Postural Load pada Aktivitas Memasukkan Karet ke Dalam    

Plastik 
Sendi Gerakan Besar Sudut Skor 

pergelangan tangan ulnar deviasi 24˚ 1 

Siku Fleksi 54˚ 3 

Bahu Ekstensi 25˚ 1 

Leher Normal 0˚ 1 

Punggung Normal 0˚ 1 

Postural load 7 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

Berdasarkan tabel 4.11 diketahui bahwa hasil perhitungan nilai postural 

load pada aktivitas memasukkan karet dalam plastik sebesar 7 menunjukkan 

bahwa aktivitas tersebut berada pada kategori II yaitu memerlukan penyelidikan 

lebih lanjut dan perubahan korektif tetapi tidak diperlukan penanganan segera. 

 

2. Metode Penilaian Job Strain Index (JSI) 

a. Intensitas Usaha (Intensity of Exertion/IE) 

Intensitas usaha dapat diperoleh dari hasil pengukuran denyut nadi kerja. 

Hasil pengukuran denyut nadi kerja pada aktivitas memasukkan karet 

dalam plastik sebesar 96 denyut/menit menunjukkan bahwa aktivitas 

tersebut dapat dikategorikan sebagai pekerjaan ringan, sehingga untuk 

intensitas usaha mendapatkan nilai multiplier 1.  

b. Durasi Usaha (Duration of Exertion/DE) 

Dari hasil pengukuran diketahui durasi usaha yang terukur selama 

periode observasi (duration of all exertions) sebesar 342 detik dan total 

waktu observasi sebesar 362 detik. Nilai durasi usaha diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut: 
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%Duration of Exertion  = 
duration of all exertions

total observation time
x 100 

 = 
342

362
 x 100%  

 = 94,47% 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai durasi usaha sebesar 94,47%, sehingga 

untuk durasi usaha mendapatkan nilai multiplier 3. 

c. Usaha per Menit (Effort per Minute/EM) 

Dari hasil pengukuran diketahui jumlah pengerahan usaha selama periode 

observasi (number of exertions) sebesar 15 kali dan total waktu observasi 

sebesar 5,75 menit. Nilai usaha per menit diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut: 

Effort per Minute = 
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒
 

= 
15

6,03
 

= 4,97 kali 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai usaha per menit sebesar 2,48 kali, 

sehingga untuk usaha per menit mendapatkan nilai multiplier 0,5 

d. Posisi Tangan/Pergelangan Tangan (Hand/Wrist Posture/HWP) 

Posisi tangan/pergelangan tangan pada saat melakukan aktivitas 

mengangkat karet dari troli yaitu fleksi membentuk sudut 24˚ dengan 

kategori cukup baik, sehingga untuk posisi tangan/pergelangan tangan 

mendapatkan nilai multiplier 1,0. 

e. Kecepatan Kerja (Speed of Work/SW) 

Berdasarkan asumsi dari peneliti aktivitas memasukkan karet dalam plastik 

dapat dikategorikan kecepatan kerjanya yaitu sedang, sehingga untuk 

kecepatan kerja mendapatkan nilai multiplier 1,0 

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

Pada proses penimbangan dan packing awal dilakukan selama 7 jam/hari 

yaitu mulai pukul 08:00 – 16:00 WIBdan, sehingga untuk durasi kerja per 

hari mendapatkan nilai multiplier 1. 
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Setelah diperoleh nilai multiplier dari masing-masing variabel tugas, maka 

dapat diperoleh skor SI. Hasil perhitungan skor SI pada aktivitas memasukkan 

karet dalam plastik disajikan pada Tabel 4.12: 

Tabel 4.12 Perhitungan skor SI Pada Aktivitas Memasukkan Karet Dalam Plastik 

  

Intensitas 

Usaha 

(IE) 

Durasi 

Usaha 

(DE) 

Usaha 

per 

Menit 

(EM) 

Postur 

Tangan/pergelangan 

tangan (HWP) 

Kecepatan 

Kerja (SW) 
Durasi Kerja/hari (DD) 

Exposure data Ringan 94,47% 2,48 Baik Sedang  7jam 

Rating 1 5 1 2 4 4 

Multiplier 1 3 0,5 1,0 1,0 1 

Skor SI  IE x DE x EM x HWP x SW xDD 1,50 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui bahwa hasil perhitungan skor SI pada 

aktivitas memasukkan karet dalam plastik sebesar 1,50 menunjukkan bahwa 

aktivitas tersebut memiliki tingkat resiko rendah atau pekerjaan tersebut aman.  

 

4.2.6 Aktivitas Memasukkan Karet Kedalam Box 

Aktivitas memasukkan karet kedalam box ini dilakukan setelah karet di 

packing kedalam plastik, maka karet akan dimasukkan kedalam box untuk 

dilakukan proses penyimpanan untuk di ekspor. 

 
Gambar 4.6 Aktivitas Memasukkan Karet Ke Dalam Box 

1. Metode Penilaian LUBA 

Pada saat melakukan aktivitas memasukkan karet ke dalam box ini posisi 

pergelangan tangan yaitu ulnar deviasi dengan sudut 13˚ sehingga 

mendapatkan skor 1. Posisi siku pekerja membentuk sudut fleksi sebesar 178˚ 

sehingga mendapatkan skor 7. Posisi bahu pekerja mengalami fleksi dengan 

sudut 115˚ sehingga mendapatkan skor 9. Sedangkan untuk posisi leher 
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pekerja membektuk fleksi sebesar 14˚ sehingga mendapat nilai 1. Untuk 

posisi punggung pekerja memebetuk sudut feksi sebesar 104˚ sehingga 

mendapat nilai sebesar 5. Setelah diperoleh skor dari masing-masing sendi 

bagian tubuh, maka diperoleh nilai indeks beban postural (postural load). 

Hasil perhitungan postural load pada aktivitas memasukkan karet kedalam 

box disajikan pada Tabel 4.13: 

Tabel 4.13 Perhitungan Postural Load pada Aktivitas Memasukkan Karet Dalam Box 
Sendi Gerakan Besar Sudut Skor 

pergelangan tangan ulnar deviasi 13˚ 1 

Siku Fleksi 178˚ 7 

Bahu Fleksi 115˚ 9 

Leher Normal 14˚ 1 

Punggung Normal 104˚ 5 

Postural load 23 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

Berdasarkan tabel 4.13 diketahui bahwa hasil perhitungan nilai postural 

load pada aktivitas memasukkan karet dalam box metal mendapat nilai 23 

menunjukkan bahwa aktivitas tersebut berada pada kategori IV yaitu memerlukan 

pertimbangan segera dan tindakan korektif perbaikan segera 

 

2. Metode Penilaian Job Strain Index (JSI) 

a. Intensitas Usaha (Intensity of Exertion/IE) 

Intensitas usaha dapat diperoleh dari hasil pengukuran denyut nadi kerja. 

Hasil pengukuran denyut nadi kerja pada aktivitas memasukkan karet 

dalam plastik sebesar 105 denyut/menit menunjukkan bahwa aktivitas 

tersebut dapat dikategorikan sebagai pekerjaan ringan, sehingga untuk 

intensitas usaha mendapatkan nilai multiplier 1.  

b. Durasi Usaha (Duration of Exertion/DE) 

Dari hasil pengukuran diketahui durasi usaha yang terukur selama 

periode observasi (duration of all exertions) sebesar 342 detik dan total 

waktu observasi sebesar 362 detik. Nilai durasi usaha diperoleh dengan 

rumus sebagai berikut: 
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%Duration of Exertion  = 
duration of all exertions

total observation time
x 100 

 = 
342

362
 x 100%  

 = 94,47% 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai durasi usaha sebesar 94,47%, sehingga 

untuk durasi usaha mendapatkan nilai multiplier 3. 

c. Usaha per Menit (Effort per Minute/EM) 

Dari hasil pengukuran diketahui jumlah pengerahan usaha selama periode 

observasi (number of exertions) sebesar 30 kali dan total waktu observasi 

sebesar 5,75 menit. Nilai usaha per menit diperoleh dengan rumus sebagai 

berikut: 

Effort per Minute = 
𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑒𝑥𝑒𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑚𝑒
 

= 
30

6,03
 

= 4,97 kali 

Berdasarkan hasil perhitungan nilai usaha per menit sebesar 4,97 kali, 

sehingga untuk usaha per menit mendapatkan nilai multiplier 1,5. 

d. Posisi Tangan/Pergelangan Tangan (Hand/Wrist Posture/HWP) 

Posisi tangan/pergelangan tangan pada saat melakukan aktivitas 

mengangkat karet dari troli yaitu fleksi membentuk sudut 30˚ dengan 

kategori cukup baik, sehingga untuk posisi tangan/pergelangan tangan 

mendapatkan nilai multiplier 3,0. 

e. Kecepatan Kerja (Speed of Work/SW) 

Berdasarkan asumsi dari peneliti aktivitas memasukkan karet dalam plastik 

dapat dikategorikan kecepatan kerjanya yaitu cepat, sehingga untuk 

kecepatan kerja mendapatkan nilai multiplier 1,5 

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

Pada proses penimbangan dan packing awal dilakukan selama 7 jam/hari 

yaitu mulai pukul 08:00 – 16:00 WIB dan, sehingga untuk durasi kerja per 

hari mendapatkan nilai multiplier 1. 
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Setelah diperoleh nilai multiplier dari masing-masing variabel tugas, maka 

dapat diperoleh skor SI. Hasil perhitungan skor SI pada aktivitas memasukkan 

karet dalam box disajikan pada Tabel 4.14: 

Tabel 4.14 Perhitungan skor SI Pada Aktivitas Memasukkan Karet Dalam Box 

  

Intensitas 

Usaha 

(IE) 

Durasi 

Usaha 

(DE) 

Usaha 

per 

Menit 

(EM) 

Postur 

Tangan/pergelangan 

tangan (HWP) 

Kecepatan 

Kerja (SW) 
Durasi Kerja/hari (DD) 

Exposure data Ringan 94,47% 4,97 Baik Sedang  7jam 

Rating 1 5 1 2 4 4 

Multiplier 1 3 1,5 3,0 1,0 1 

Skor SI  IE x DE x EM x HWP x SW xDD 13,5 

(Sumber: Pengolahan Data, 2018) 

Berdasarkan tabel 4.14 diketahui bahwa hasil perhitungan skor SI pada 

aktivitas memasukkan karet dalam box sebesar 13,50 menunjukkan bahwa 

aktivitas tersebut memiliki tingkat resiko tinggi atau segera perlu dilakukan 

perbaikan 

 

4.3  Usulan Perbaikan 

Berdasarkan hasil analisis tingkat resiko ergonomi menggunakan metode 

JSI dan LUBA diketahui bahwa terdapat 2 aktivitas kerja yang berada pada 

tingkat resiko perlu perbaikan dan tinggi sehingga perlu dilakukan tindakan 

perbaikan untuk mengurangi tingkat resiko yang ditimbulkan. Adapun tindakan 

perbaikan yang dilakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Aktifitas 1.2 Meletakkan Karet ke Atas Meja 

Aktifitas meletakkan karet ke atas meja ini dilakukan dengan posisi berdiri, 

sedangkan meja yang diletakkan karet tersebut memiliki tinggi yang sama 

dengan tempat pijakan pekerja, sehingga ketika meletakkan karet tersebut 

pekerja harus membungkuk terlebih dahulu agar ketika meletakkannya karet 

tidak terjatuh kebawah. Karna postur kerja yang seperti itu, perlu dilakukan 

perbaikan dengan menambahkan tinggi meja tempat meletakkan karet yang 

memili tinggi 87cm dan lebar 66 cm serta panjang meja 230cm. dimana untuk 

tinggi ini menyeseuaikan dengan antropometri  tinggi siku berdiri dan 
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antropometri jangkauan tangan kedepan . adapun usulan yang diberikan 

seperti gambar 4.7 

 
Gambar 4.7 Usulan Meja Peletakan Karet 

2. Aktiftas 2.2 Memasukkan Karet Kedalam Box 

Aktifitas memasukkan karet kedalam box dilakukan dengan posisi berdiri dan 

membungkuk secara bolak-balik. Tidak adanya landasan kerja yang tepat 

menyebabkan posisi pekerja harus membungkukkan badan, sehingga 

diperlukan perbaikan dengan memberikan usulan pembuatan hoist crane yang 

dapat berputar pada bagian badannya. Dimana karna letak box karet tersebut 

membentuk L dan dalam proses peletakan karet harus disusun maka dari itu 

dibuatlah hoist crane yang dapat berputar pada bagian badannya. Tinggi hoist 

crane ini 3,5 meter dan panjang bagian depannya 4 meter sedangkah tinggi 

pegangan tuasnya adalah mengikuti antropometri tinggi siku berdiri dengan 

persentil 50 yaitu 90,3 cm. Dengan adanya hoist crane ini pekerja hanya perlu 

mengontrol ketika bongkahan karet akan dimasukkan kedalam box dan ketika 

bongkahan akan diangkat dengan hoist crane.  Desain hoist crane usulan 

untuk aktivitas memasukkan karek kedalam box ditunjukkan pada gambar 4.8 

230 cm 
87cm 

66cm 



 

IV-24 

 

 
Gambar 4.8 Desain Hoist Crane Usulan 
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