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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

2.1 Ergonomi  

 Istilah ergonomi berasal dari bahasa latin yaitu “Ergon” yang artinya kerja 

dan “Nomos“ adalah hukum alam dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang 

aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, 

fisiologi, psikologi, engineering, managemen dan desain atau perancangan. 

Ergonomi berkenaan pula dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan dan 

kenyamanan manusia di tempat kerja, di rumah dan tempat rekreasi. Didalam 

ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem dimana manusia, fasilitas kerja dan 

lingkungannya saling berinteraksi dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan 

suasana kerja dengan manusianya. Ergonomi disebut juga sebagai “Human 

factors” (Nurmianto, 2008). 

Ergonomi merupakan suatu cabang keilmuan yang sistematis untuk 

memafaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan 

manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan 

bekerja pada sistem tersebut dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan 

melalui pekerjaan itu dengan  efektif, efisien aman dan nyaman (Wignjosoebroto, 

2008). 

Penerapan ergonomi pada umumnya merupakan aktivitas rancang bangun 

ataupun rancang ulang. Hal ini meliputi perangkat keras seperti misalnya perkakas 

kerja (tools), bangku kerja (benches), platform, kursi, pegangan alat kerja 

(workholders), sistem pengendali (control), alat peraga (display), jalan/lorong 

(acces ways), pintu (door), jendela (windows) dan sebagainya.Ergonomi dapat 

berperan pula sebagai desain pekerjaan pada suatu organisasi, seperti dalam 

penentuan jumlah jam istirahat, pemilihan jadwal pergantian waktu kerja, 

meningkatkan variasi pekerjaan dan lain-lain. Ergonomi juga dapat berperan  

sebagai desain perangkat lunak karena dengan semakin banyaknya pekerjaan yang 

berkaitan erat dengan komputer. Disamping itu ergonomi juga dapat memberikan 

peran dalam peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti dalam 
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mendesain suatu sistem kerja untuk mengurangi rasa nyeri dan ngilu pada sistem 

kerangka dan otot manusia, mendesain stasiun kerja untuk alat peraga visual 

(visual display unit station). Hal ini adalah untuk mengurangi ketidak nyamanan 

visual dan postur kerja, desain suatu perkakas kerja (hand tools) untuk 

mengurangi kelelahan kerja, desain suatu peletakan instrumen dan sistem 

pengendalian agar didapat optimasi dalam proses transfer informasi dengan 

dihasilkan nya suatu respon yang cepat dengan meminimumkan resiko kesalahan, 

serta supaya didapatkan optimasi, efisien kerja dan hilangnya resiko kesehatan 

akibat metoda kerja yang kurang tepat (Nurmianto, 2008). 

Ada 5 masalah pokok dalam ergonomi sehubungan dengan keterbatasan 

manusia, yaitu (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 
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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. 

 

2.2 Antropometri 

Istilah antropopmetri berasal dari “antrho” yang berarti manusia dan 

“metri” yang berarti pengukuran. Secara pengertian antropometri apat di nyatakan 

sebagai studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia 

pada dasarnya akan memiliki bentuk, ukuran (tinggi, Lebar, dan  sebagainya) 

berat dan lain-lain yang berbedasatu dengan yang lainnya. Antropometri secara 

luas digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan ergonomi dalam memerlukan 

interaksi manusia (Wignjosoebroto, 2008). 

Antropometri merupakan salah satu bagian yang menunjang ergonomi, 

khususnya dalam perancangan suatu peralatan berdasarkan prinsip-prinsip 

ergonomi. Jadi antropometri dapat diartikan secara luas adalah satu kumpulan data 

numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, 

bentuk dan kekuatan, serta penerapan data tersebut untuk penanganan desain. 

Data antropometri dapat digunakan dalam perancangan suatu sistem kerja yang 

sasarannya adalah sistem kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien 

(ENASE)(Chandra, 2011). 

 

2.2.1 Jenis Pengukuran Antropometri 

 Sikap (Posture) ataupun posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran 

tubuh oleh sebab itu, posisi tubuh standar harus diterapkan untuk survei 

pengukuran. Didalam kaitan dengan posisi tubuh dikenal dua cara pengukuran 

yaitu (Wignjosoebroto, 2008): 
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1. Pengukuran Dimensi Struktural Tubuh (Structural Body Dimension) 

Tubuh diukur dalam berbagai posisi standar dan tidak bergerak (tetap tegak 

sempurna. Istilah lain dari pengukuran tubuh cara ini dikenal dengan “Static 

anthropometry” . dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap antara lain 

meliputi berat badan, tinggi tubuh dalam posisi berdiri maupun duduk, ukuran 

kepala, tinggi/panjang lutut pada saat berdiri/duduk, panjang lengan dan 

sebagainya. 

2. Pengukuran Dimensi Fungsional Tubuh (Functional Body Dimension) 

Pengukuran dilakukan terhadap posisi tubuh pada saat berfungsi melakukan 

gerakan-gerakan tertentu yang berkaitan dengan kegiatan yang harus 

diselesaikan. Hal pokok yang ditekankan dalam pengukuran dimensi 

fungsional tubuh ini adalah mendapatkan ukuran tubuh yang nantinya akan 

berkaitan erat dengan gerakan-gerakan  nyata yang diperlukan tubuh untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu 

 

2.2.2 Faktor yang Mempengaruhi Data Antropometri  

Ada beberapa faktor yang membedakan antara populasi satu dengan yang 

lainnya, yaitu (Nurmianto, 2008):  

1. Jenis Kelamin  

Terdapat perbedaan yang signifikan antara tubuh pria dan wanita. Antara pria 

dan wanita terdapat perbedaan dimensi tubuh, umumnya dimensi tubuh pria 

dianggap lebih panjang dimensi segmen badannya dibandingkan wanita. Oleh 

karenanya data antropometri untuk kedua jenis kelamain tersebut selalau 

disajikan secara terpisah. 

2. Suku Bangsa (Ethnic Variability) 

Suku bangsa juga mempengaruhi dimensi tubuh manusia. Suatu contoh 

sederhana yaitu dengan meningkatnya jumlah penduduk yang migrasi dari 

negara Vietnam ke Australia, untuk mengisi jumlah satuan angkatan kerja, 

maka akan mempengaruhi antropometri secara nasional. 
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3. Usia 

Usia dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok yaitu, balita, anak-

anak, remaja, dewasa dan lanjut usia.Ukuran tubuh manusia akan 

berkembang dari saat lahir sampai batas dewasa. Namun setelah menginjak 

usia dewasa, tinggi badan manusia mempunyai kecendrunganuntuk menurun 

yang antara lain disebabkan oleh berkurangnya elastisitas tulang belakang. 

Selain itu juga berkurangnya dinamika gerakan tangancdan kaki.  

4. Jenis Pekerjaan  

 Beberapa jenis pekerjaan tertentu menuntut adanya persyaratan dalam seleksi 

karyawan ataupun stafnya. Misalnya buruh dermaga pelabuhan harus 

memiliki postur tubuh lebih besar dibandingkan dengan karyawan 

perkantoran pada umumnya. 

5. Pakaian  

 Hal ini merupakan sumber variabilitas yang disebabkan oleh bervariasinya 

iklim atau musim yang berbeda dari satu tempat ketempat lain terutama untuk 

daerah dengan empat musim. Misalnya pada waktu dingin, manusia akan 

memakai pakaian yang relatif tebal dan ukuran yang relatif besar. 

6. Faktor Kehamilan pada Wanita  

 Faktor ini sudah jelas akan mempunyai pengaruh perbedaan yang berarti 

dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, terutama dalam analisis 

perancangan produk dan analisis perancangan kerja. 

7. Cacat Tubuh Secara Fisik  

Cacat tubuh mempengaruhi suatu data antropometri, tubuh yang cacat dapat 

mempengaruhi dimensi tubuh tersebut. 

8. Keacakan atau Random 

Perbedaan distribusi secara statistik dari dimensi kelompok anggota 

masyarakat dapat dipresentasikan dengan dengan distibusi normal, dan 

menggunakan persentile yang dapat diduga jika rata-rata dan standar deviasi 

diketahui. 
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2.2.3 Dimensi Antropometri 

 Tujuan utama penyertaan antropometri ini adalah untuk memperkecil 

beban kerja operator sehingga keamanan dan keselamatan pekerja itu dapat 

ditingkatkan lagi. Data antropometri dapat dimanfaatkan untuk menetapkan 

dimensi ukuran produk yang akan dirancang dan disesuaikan dengan dimensi 

tubuh manusia yang akan menggunakannya. Beberapa data antropometri yang 

dipelukan itu adalah sebagai berikut (Nurmianto, 2008): 

 
Gambar 2.1 Antropometri Tubuh Manusia 

(Sumber: Nurmianto, 2008) 
Keterangan dari gambar 2.1 sebagai berikut: 

1. Tinggi badan berdiri  (Tbb), yaitu dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak 

(dari lantai sampai dengan ujung kepala). 

2. Tinggi mata berdiri (Tmb), yaitu tinggi mata dalam posisi berdiri tegak. 

3. Tinggi bahu berdiri (Tbb), yaitu tinggi bahu dalam posisi berdiri tegak. 

4. Tinggi siku berdiri (Tsb), yaitu tinggi siku dalam posisi berdiri tegak. 

5. Tinggi kepalan tangan (Tkp), yaitu tinggi kepalan tangan yang terjulur lepas 

dalam posisi berdiri tegak (tidak ditunjukkan dalam gambar). 

6. Tinggi duduk tegak (Tdt), yaitu tinggi tubuh dalam posisi duduk (diukur dari 

alas tempat duduk/pantat sampai dengan kepala). 

7. Tinggi mata duduk (Tmd), yaitu tinggi mata dalam posisi duduk. 

8. Tinggi bahu duduk (Tbd), yaitu tinggi bahu dalam posisi duduk. 

9. Tinggi siku duduk (Tsd), yaitu tinggi siku dalam posisi duduk (siku tegak 

lurus). 

10. Tebal paha (Tp), yaitu tebal atau lebar paha. 
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11. Pantat ke lutut (Pkl), yaitu panjang paha yang diukur dari pantat sampai 

dengan ujung lutut. 

12. Pantat popliteal (Pp), yaitu panjang paha yang diukur dari pantat sampai 

dengan bagian belakang dari lutut atau betis. 

13. Tinggi lutut duduk (Tld), yaitu tinggi lutut yang bisa diukur baik dalam posisi 

berdiri ataupun duduk. 

14. Tinggi popliteal (Tpo), yaitu tinggi tubuh dalam posisi duduk yang diukur 

dari lantai sampai dengan lutut bagian dalam. 

15. Lebar bahu (Lb), yaitu lebar dari bahu (bisa diukur dalam posisi berdiri 

ataupun duduk). 

16. Lebar pinggul (Lp), yaitu lebar pinggul atau pantat. 

17. Lebar sandaran duduk (Lsd), yaitu lebar dari punggung, jarak horizontal 

antara kedua tulang belikat. 

18. Tinggi pinggang (Tpg). 

19. Panjang lengan bawah (Plb), yaitu panjang siku yang diukur dari siku sampai 

dengan ujung jari-jari dalam posisi tegak lurus. 

20. Lebar kepala (Lk). 

21. Panjang tangan (Pt), yaitu panjang tangan diukur dari pergelangan sampai 

dengan ujung jari. 

22. Lebar telapak tangan (Ltt). 

23. Lebar tangan (Lt), yaitu lebar tangan dalam posisi tangan terbentang lebar ke 

samping kiri-kanan (tidak ditunjukkan dalam gambar). 

24. Tinggi jangkauan tangan tegak (Tjtt), yaitu tinggi jangkauan tangan dalam 

posisi berdiri tegak, diukur dari lantai sampai dengan telapak tangan yang 

terjangkau lurus ke atas (vertikal). 

25. Tinggi jangkauan tangan duduk (Tjtd), yaitu tinggi jangkauan tangan dalam 

posisi duduk tegak, diukur seperti halnya No. 24, tetapi dalam posisi duduk 

(tidak ditunjukkan dalam gambar). 

26. Jangkauan tangan ke depan (Jtd), yaitu jarak jangkauan tangan yang terjulur 

ke depan diukur dari bahu sampai ujung jari tangan. 
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2.3 Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) merupakan suatu metode 

penelitian untuk menginvestigasi gangguan pada anggota badan bagian atas. 

Metode ini dirancang oleh Lynn Mc Atamney dan Nigel Corlett (1993) yang 

menyediakan sebuah perhitungan tingkatan beban muskuloskeletal didalam 

sebuah pekerjaan yang memiliki resiko pada bagian tubuh dari perut hingga leher 

atau anggota badan bagian atas (Pangaribuan, 2009). 

RULA adalah sebuah metode untuk menilai postur, gaya dan gerakan 

suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas 

(upper limb). Metode ini dikembangkan untuk menyelidiki risiko kelainan yang 

akan dialami oleh seorang pekerja dalam melakukan aktivitas kerja yang 

memanfaatkan anggota tubuh bagian atas (upper limb) (Zulfiqor, 2010). 

Metode ini tidak membutuhkan peralatan spesial dalam penetapan 

penilaian postur leher, punggung, dan lengan atas. Setiap pergerakan diberi skor 

yang telah ditetapkan. RULA dikembangkan sebagai suatu metode untuk 

mendeteksi postur kerja yang merupakan faktor resiko. Metode didesain untuk 

menilai para pekerja dan mengetahui beban musculoskletal yang kemungkinan 

menimbulkan gangguan pada anggota badan atas. Pengembangan dari RULA 

terdiri atas tiga tahapan yaitu (Pangaribuan, 2009): 

1. Mengidentifikasi postur kerja 

2. Sistem pemberian skor 

3. Skala level tindakan yang menyediakan sebuah pedoman pada tingkat resiko 

yang ada dan dibutuhkan untuk mendorong penilaian yang melebihi detail 

berkaitan dengan analisis yang yang didapat. 

Ada empat hal yang menjadi aplikasi utama dari RULA, yaitu untuk : 

a. Mengukur resiko muskuloskeletal, biasanya sebagai bagian dari perbaikan 

yang lebih luas dari ergonomi. 

b. Membandingkan beban muskuloskeletal antara rancangan stasiun kerja yang 

sekarang dengan yang telah dimodifikasi. 

c. Mengevaluasi keluaran misalnya produktivitas atau kesesuaian pada 

penggunaan peralatan. 
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d. Melatih pekerja tentang beban muskuloskeletal yang diakibatkan perbedaan 

postur kerja. 

 

2.3.1 Tahapan Dalam Pengukuran Menggunakan Metode RULA 

Metode RULA terdapat 3 tahapan dalam pengukurannya, adapan tahapan 

yang dilakukan sebagai berikut (Zulfiqor, 2010): 

1. Tahap 1  

Untuk menghasilkan sebuah metode kerja yang cepat untuk digunakan, tubuh 

dibagi dalam segmen-segmen yang membentuk dua kelompok  atau grub 

yaitu grub A dan B. Grub A meliputi bagian lengan atas dan bawah, serta  

pergelangan tangan. Sementara grub B meliputi leher, punggung, dan kaki. 

Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh postur tubuh terekam, sehingga 

segala kejanggalan atau batasan postur oleh kaki, punggung atau leher yang 

mungkin saja mempengaruhi postur anggota tubuh bagian atas dapat tercakup 

dalam penilaian. 

2. Tahap 2 

Sebuah skor  tunggal  dibutuhkan dari grub A dan B yang dapat mewakili 

tingkat pembebanan postur dari sistem muskuloskeletal kaitannya dengan 

kombinasi postur bagian tubuh. Rekaman video yang dihasilkan dari postur 

Grub A yang meliputi lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan dan 

putaran pergelangan tangan diamati dan ditentukan skor  untuk  masing-

masing  postur. Kemudian skor tersebut dimasukkan dalam tabel A untuk 

memperoleh skor A.  

 
Gambar 2.2 Proses Penilaian RULA 

Sumber: Santon et al, 2005 dikutip oleh Zulfiqor (2010) 
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3. Tahap 3 

Berdasarkan grand score dari gambar di atas, tindakan yang akan dilakukan 

dapat dibedakan menjadi 4 action level berikut: 

Tabel 2.1 Grand Score RULA 
Level Skor Action Level 

Low 1 – 2 Postur dapat diterima selama tidak dijaga atau 

berulang untuk waktu yang lama. 

Medium 3 – 4 Penyelidikan lebih jauh dibutuhkan dan mungkin 

saja perubahan diperlukan. 

High 5 – 6 Penyelidikan dan perubahan dibutuhkan segera. 

Very High > 7 Penyelidikan dan perubahan dibutuhkan sesegera 

mungkin (mendesak) 

Sumber: Santon et al, 2005 dikutip oleh Zulfiqor (2010) 

 

2.3.2 Pembagian Gurp Penilaian Postur Tubuh RULA  

Dalam mempermudah penilaian postur tubuh, maka tubuh dibagi atas 2 

segmen grub yaitu grub A dan grub B.  

 

2.3.2.1 Penilaian Postur Tubuh Group A 

Postur tubuh grub A terdiri atas lengan atas (upper arm), lengan bawah 

(lower arm), pergelangan tangan (wrist) dan putaran pergelangan tangan (wrist 

twist) (Pangaribuan, 2009). 

1. Lengan atas (upper arm) 

Penilaian terhadap lengan atas (upper arm) adalah penilaian yang dilakukan 

terhadap sudut yang dibentuk lengan atas pada saat melakukan aktivitas kerja. 

Sudut yang dibentuk oleh lengan atas diukur menurut posisi batang tubuh. 

Adapun postur lengan atas (upper arm) dapat dilihat pada Gambar 2.3. 

 
Gambar 2.3 Postur Tubuh Bagian Lengan Atas (Upper Arm) 

(Sumber: Pangaribuan, 2009) 
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Skor penilaian untuk postur tubuh bagian lengan atas (upper arm) dapat 

dilihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Skor Bagian Lengan Atas (Upper Arm) 
Pergerakan Skor Skor Perubahan 

20
0
 (kedepan maupun kebelakang 

dari tubuh) 

1  

+ 1 jika bahu naik 

+ 1 jika lengan berputar/bengkok >20
0
 (kebelakang) atau 20-45

0
 2 

45-90
0
 3 

>90
0
 4 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

2. Lengan Bawah (lower arm) 

Penilaian terhadap lengan bawah (lower arm) adalah penilaian yang 

dilakukan terhadap sudut yang dibentuk lengan bawah pada saat melakukan 

aktivitas kerja. Sudut yang dibentu oleh lengan bawah diukur menurut posisi 

batang tubuh. Adapun postur lengan bawah (lower arm) dapat dilihat pada 

Gambar 2.4. 

 
Gambar 2.4 Postur Tubuh Bagian Lengan Bawah (Lower Arm) 

(Sumber: Pangaribuan, 2009) 

Skor penilaian untuk bagian lengan bawah (lower arm) dapat dilihat pada 

Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Skor Lengan Bawah (lower arm) 
Pergerakan Skor Skor Perubahan 

60-100
0
 1 +1 Jika lengan bawah bekerja melewati garis 

tengah atau keluar dari sisi tubuh <60
0
 atau > 100

0
 2 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

3. Pergelangan Tangan (wrist) 

Penilaian terhadap pergelangan tangan (wrist) adalah penilaian yang 

dilakukan terhadap sudut yang dibentuk oleh pergelangan tangan pada saat 

melakukan aktivitas kerja. Sudut yang dibentuk oleh pergelangan tangan 

diukur menurut posisi lengan bawah. Adapun postur pergelangan tangan 

(wrist) dapat dilihat pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Postur Tubuh Pergelangan Tangan (wrist) 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

Skor penilaian untuk bagian Pergelangan Tangan (wrist) dapat dilihat pada 

Tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Skor Pergelangan Tangan (wrist) 
Pergerakan Skor Skor Perubahan 

Posisi netral 1 + 1 jika pergelangan tangan 

putaran menjauhi sisi tengah 0-15
0
 (keatas maupun kebawah) 2 

>15
0
 (keatas maupun kebawah) 3 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

4. Putaran Pergelangan Tangan (Wrist Twist) 

Adapun postur putaran pergelangan tangan (wrist twist) dapat dilihat pada 

Gambar 2.6. 

 
Gambar 2.6 Postur Tubuh Putaran Pergelangan Tangan (wrist twist) 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

Untuk putaran pergelangan tangan (wrist twist) postur netral diberi skor : 1= 

Posisi tengah dari putaran, 2 = Pada atau dekat dari putaran. Nilai dari postur 

tubuh lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan dan putaran 

pergelangan tangan dimasukkan ke dalam tabel postur tubuh grub A untuk 

memperoleh skor seperti terlihat pada Tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 Skor Groub A 

  
Wrist 

Upper 

Arm 

Lower 

Arm 
1 2 3 4 

  Wrist 

Twist 

Wrist 

Twist 
Wrist Twist 

Wrist 

Twist 

  1 2 1 2 1 2 1 2 

 
1 1 2 2 2 2 3 3 3 

1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 

 3 2 3 2 3 3 3 4 4 

 
1 2 2 2 3 3 3 4 4 

2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 

 3 2 3 3 3 3 4 4 5 

 
1 2 3 3 3 4 4 5 5 

3 2 2 3 3 3 4 4 5 5 

 3 2 3 3 4 4 4 5 5 

 
1 3 4 4 4 4 4 5 5 

4 2 3 4 4 4 4 4 5 5 

 3 3 4 4 5 5 5 6 6 

 
1 5 5 5 5 5 6 6 7 

5 2 5 6 6 6 6 7 7 7 

 3 6 6 6 7 7 7 7 8 

 
1 7 7 7 7 7 8 8 9 

6 2 7 8 8 8 8 9 9 9 

 3 9 9 9 9 9 9 9 9 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

5. Penambahan Skor Aktivitas 

Setelah diperoleh hasil skor untuk postur tubuh grub A pada Tabel 2.5, maka 

hasil skor tersebut ditambahkan dengan skor aktivitas. Penambahan skor 

aktivitas tersebut berdasarkan kategori yang dapat dilihat pada Tabel 2.6. 

Tabel 2.6 Skor Aktivitas 
Aktivitas Skor Keterangan 

Postur Statik + 1 Satu atau lebih bagian tubuh statis/diam 

Pengulangan + 1 
Tindakan dilakukan berulang-ulang lebih 

dari 4 kali per menit 

Sumber: Pangaribuan (2009) 
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6. Penambahan Skor Beban 

Setelah diperoleh hasil penambahan dengan skor aktivitas untuk postur tubuh 

grub A pada Tabel 2.6, maka hasil skor tersebut ditambahkan dengan skor 

beban. Penambahan skor beban tersebut berdasarkan kategori yang dapat 

dilihat pada Tabel 2.7. 

Tabel 2.7 Skor Beban 
Beban Skor Keterangan 

< 2 kg 0 - 

2 kg – 10 kg 1 
+ 1 jika postur statis dan 

dilakukan berulang-ulang 

> 10 kg 3 - 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

 

2.3.2.2 Penilaian Postur Tubuh Group B 

Adapun Postur tubuh yang meliputi bagian tubuh grub B ialah terdiri atas 

leher (neck), batang tubuh (trunk), dan kaki (legs) (Pangaribuan, 2009). 

1. Leher (neck) 

Penilaian terhadap leher (neck) adalah penilaian yang dilakukan terhadap 

posisi leher pada saat melakukan aktivitas kerja apakah operator harus 

melakukan kegiatan ekstensi atau fleksi dengan sudut tertentu. Adapun postur 

leher dapat dilihat pada Gambar 2.7. 

 
Gambar 2.7 Postur Tubuh Bagian Leher (Neck) 

(Sumber: Pangaribuan, 2009) 

Skor penilaian untuk leher (neck) dapat dilihat pada Tabel 2.8. 
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Tabel 2.8 Skor Bagian Leher (Neck) 
Pergerakan Skor Skor Perubahan 

0-10
0
 1 

+ 1 jika leher 

berputar/bengkok 

+ 1 batang tubuh bengkok 

10-20
0
 2 

>20
0
 3 

Ekstensi 4 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

2. Batang Tubuh (Trunk) 

Penilaian terhadap batang tubuh (trunk), merupakan penilaian terhadap sudut 

yang dibentuk tulang belakang tubuh saat melakukan aktivitas kerja dengan 

kemiringan yang sudah diklasifikasikan. Adapun klasifikasi kemiringan 

batang tubuh saat melakukan aktivitas kerja dapat dilihat pada Gambar 2.8. 

 
Gambar 2.8 Postur Bagian Batang Tubuh (Trunk) 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

Skor penilaian bagian batang tubuh (trunk) dapat dilihat pada Tabel 2.9. 

Tabel 2.9 Skor Bagian Batang Tubuh (Trunk) 
Pergerakan Skor Skor Perubahan 

  Posisi normal (90
0
) 1  

 + 1 jika leher berputar/bengkok 

 + 1 jika batang tubuh bungkuk 
  0-20

0
 2 

  20-60
0
 3 

  >60
0
 4 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

3. Kaki (Legs) 

Penilaian terhadap kaki (legs) adalah penilaian yang dilakukan terhadap 

posisi kaki pada saat melakukan aktivitas kerja apakah operator bekerja 

dengan posisi normal/seimbang atau bertumpu pada satu kaki lurus. Adapun 

posisi kaki dapat dilihat pada Gambar 2.9. 
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Gambar 2.9. Posisi Kaki (Legs) 

 (Sumber: Pangaribuan, 2009)  

Skor penilaian untuk kaki (legs) dapat dilihat pada Tabel 2.10. 

Tabel 2.10 Skor Bagian kaki (legs) 
Pergerakan Skor 

Posisi normal/seimbang 1 

Tidak seimbang 2 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

Nilai dari skor postur tubuh leher, batang tubuh, dan kaki dimasukkan ke 

Tabel 2.11. untuk mengetahui skornya. 

Tabel 2.11 Skor Group B Trunk Postur Score 

  Trunk Postur Score 

Neck 1 2 3 4 5 6 

  Legs Legs Legs Legs Legs Legs 

  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

4. Penambahan Skor Aktivitas 

Setelah diperoleh hasil skor untuk postur tubuh grub B pada Tabel 2.11, maka 

hasil skor tersebut ditambahkan dengan skor aktivitas. Penambahan skor 

aktivitas tersebut berdasarkan kategori yang dapat dilihat pada Tabel 2.12. 
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Tabel 2.12 Skor Aktivitas 
Aktivitas Skor Keterangan 

Postur Statik + 1 Satu atau lebih bagian tubuh statis/diam 

Pengulangan + 1 
Tindakan dilakukan berulang-ulang lebih 

dari 4 kali per menit 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

5. Penambahan Skor Beban 

Setelah diperoleh hasil penambahan dengan skor aktivitas untuk postur tubuh 

grub B pada Tabel 2.12, maka hasil skor tersebut ditambahkan dengan skor 

beban. Penambahan skor beban tersebut berdasarkan kategori yang dapat 

dilihat pada Tabel 2.13. 

Tabel 2.13 Skor Beban 
Beban Skor Keterangan 

  < 2 kg 0 - 

  2 kg – 10 kg 1 + 1 jika postur statis dan 

    dilakukan berulang-ulang 

  > 10 kg 3 - 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

Untuk memperoleh skor akhir (grand score), skor yang diperoleh untuk 

postur tubuh grub A dan grub B dikombinasikan ke Tabel 2.14. 

 Tabel 2.14 Grand Total Score Table 
Score 

Group 

A 

Score Group B 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 

6 4 4 5 6 6 7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 

8 5 5 6 7 7 7 7 

 Sumber: Pangaribuan (2009) 

Hasil skor dari Tabel 2.14 tersebut diklasifikasikan kedalam beberapa 

kategori tingkat resiko pada Tabel 2.15. 
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Tabel 2.15 Kategori Tindakan RULA 
Kategori Tindakan Tingkat Resiko Tindakan 

1 – 2 Minimum Aman 

3 – 4 Kecil Diperlukan beberapa 

waktu kedepan 

5 – 6 Sedang Tindakan dalam 

waktu dekat 

7 Tinggi Tindakan sekarang 

Juga 

Sumber: Pangaribuan (2009) 

 

2.4 Melakukan Pengukuran Waktu Kerja 

 Pengukuran waktu adalah pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-

waktu kerjanya baik setiap elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat-alat 

yang telah disiapkan. Bila operator telah siap didepan mesin atau ditempat kerja 

lain yang waktu kerjanya akan diukur, maka pengukuran memilih posisi tempat 

dia berdiri mengamati dan mencatat. 

Hal pertama yang dilakukan adalah pengukuran pendahuluan. Tujuan 

melakukan pengukuran pendahuluan ialah untuk mengetahui berapa kali 

pengukuran harus dilakukan untuk tingkat-tingkat ketelitian dan keyakinan yang 

diinginkan. Tingkat-tingkat ketelitian dan keyakinan ini ditetapkan pada saat 

menjalankan langkah penetapan tujuan pengukuran Kemudian  mencatat  semua  

data  yang  didapat (Sutalaksana, 1979). 

Pengujian data bertujuan untuk menentukan data dari hasil pengamatan 

telah sesuai yang diinginkan atau tidaknya dengan melakukan penguji 

keseragaman dan kecukupan data dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

2.4.1 Uji keseragaman Data 

 Pengujian keseragaman data dilakukan untuk mengetahui homogenitas 

data atau untuk mengetahui tingkat keyakinan tertentu data yang diperoleh 

seluruhnya berada dalam batas kontrol. Data yang terlalu ekstrim sewajarnya 

dibuang dan tidak dimasukkan dalam perhitungan selanjutnya. 

1. Mean (Nilai Rata-Rata)  

 ean      adalah nilai rata-rata yang dihitung dari sekelompok data tertentu. 

Rumus mean (nilai rata-rata) dinyatakan sebagai berikut X (Rusdianto, 2010): 
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                     ...(2.1) 

Dimana:  

 Xi =  Data waktu pada subgrub ke-i  

  n    =  Jumlah data waktu pada tiap subgrub 

2. Standar Deviasi 

Standar Deviasi (SD) adalah simpangan yang dibakukan dari data yang 

dihitung. Rumus standar deviasi dinyatakan sebagai berikut: 

        
√      –      

       
                          ...(2.2)    

Dimana: 

Σ Xi
2
 = Jumlah semua nilai X ke i dikuadratkan  

Σ Xi  = Jumlah semua nilai X ke i 
 

 n      = Jumlah sampel yang diteliti 

 

3. Batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB)  

Peta kontrol dibatasi oleh dua batas yaitu batas kontrol atas (BKA) atau upper 

control limit (UCL) dan batas kontrol bawah (BKB) atau lower control limit 

(LCL). Batas-batas kontrol yang dibentuk dari data merupakan batas seragam 

tidaknya data. Data yang dikatakan seragam, yaitu berasal dari sistem sebab 

yang sama bila berada diantara dua batas kontrol dan tidak seragam yaitu 

berasal dari sistem sebab yang berbeda bila berada diluar batas kontrol. 

Adapun rumus untuk mencari batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol 

bawah (BKB) sebagai berikit (Hamni, 2008 dikutip oleh Fernando, 2013): 

Standar deviasi dari distribusi harga rata-rata subgrub (   . 

         


√ 
                                              ...(2.3) 

Dimana :  

 = Standar deviasi  

N = Jumlah subgrub 
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Batas Kontrol Atas (BKA)  

         = X +                         ...(2.4) 

Batas Kontrol Bawah (BKB) 

= X -          ...(2.5) 

Dimana :  

X  = Rata-rata dari rata-rata subgrub  

   = Standard deviasi dari distribusi harga rata-rata subgrub  

   = Koefisien indeks tingkat kepercayaan, yaitu:   

Tingkat kepercayaan 0 % - 68 % harga k adalah 1   

Tingkat kepercayaan 69 % - 95 % harga k adalah 2  

Tingkat kepercayaan 96 % - 100 % harga k adalah 3 

 

2.4.2 Uji Kecukupan Data  

Adapun tahapan dalam uji kecukupan data adalah sebagai berikut 

(Nugroho, 2008): 

1. Menentukan Tingkat Ketelitian dan Tingkat Keyakinan  

Tingkat ketelitian menunjukan penyimpangan maksimum hasil pengukuran 

dari waktu penyelesaian sebenarnya. Hal ini biasanya dinyatakan dalam 

persen. Sedangkan tingkat keyakinan atau kepercayaan menunjukan besarnya 

keyakinan atau kepercayaan pengukuran bahwa hasil yang diperoleh 

memenuhi syarat tadi. Ini pun dinyatakan dalam persen. Jadi tingkat ketelitian 

5% dan tingkat keyakinan 95% memberi arti bahwa pengukuran 

membolehkan rata-rata hasil pengukuranya menyimpang sejauh 5% dari rata-

rata sebenarnya dan kemungkinan berhasil mendapatkan hal ini adalah 95% 

atau dengan kata lain berarti bahwa sekurang-kurangnya 95 dari 100 harga 

rata-rata dari sesuatu yang diukur akan memiliki peyimpangan tidak lebih 

dari 5%.  

2. Pengujian kecukupan data dapat dihitung dengan persamaan berikut:  

 

                                  (2.6)                                       ...(2.6) N′   
β/α √N  X 2 −   X  2

 X 
 

2
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N’ = Jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan 

X  = Data hasil pengukuran 

 = Tingkat ketelitian yang dikehendaki (dalam desimal) 

 = Koefisien indeks tingkat kepercayaan, yaitu: 

Tingkat kepercayaan 0 % - 68 % harga k adalah 1 

Tingkat kepercayaan 69 % - 95 % harga k adalah 2 

Tingkat kepercayaan 96 % - 100 % harga k adalah 3 

Setelah mendapatkan nilai N’ maka dapat diambil kesimpulan apabila N’<N 

maka data dianggap cukup dan tidak perlu dilakukan pengambilan data 

kembali, tetapi apabila N’>N maka data belum mencukupi dan perlu 

dilakukan pengambilan data lagi. 

 

2.5 Perhitungan Waktu Baku 

Perhitungan waktu baku merupakan perhitungan waktu tidak langsung. 

Jika semua data yang didapat telah memiliki keseragaman yang dikehendaki, dan 

jumlahnya telah memenuhi tingkat-tingkat ketelitian serta keyakinan yang 

diinginkan, maka selanjutnya adalah mengolah data tersebut sehingga 

memberikan waktu baku. Langkah-langkah untuk mendapatkan waktu baku dari 

data yang terkumpul adalah sebagai berikut (Raharjo, 2008): 

Menghitung waktu siklus rata-rata (Ws) 

   
    

 
             ...(2.7) 

Dimana: 

Xi  = Waktu pengamatan 

N   =  Jumlah pengamatan 

Menghitung waktu normal (Wn) 

        p                     ...(2.8) 

Dimana: 

Ws  = Waktu siklus rata-rata 

 p    = Faktor penyesuaian 

Menghitung waktu baku (Wb) 

                          ...(2.9) 
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Dimana: 

Wn = Waktu normal 

 a   = Faktor kelonggaran 

 

2.5.1 Penyesuaian 

 Pengukuran penyesuaian dapat terlihat dari pengamatan pada saat operator 

bekerja, operator yang bekerja secara normal pada umumnya bekerja dengan 

kecepatan tidak terlalu cepat (terburu-buru) dan tidak pula terlalu lambat. Untuk 

memudahkan pengamatan menentukan operator bekerja dengan wajar, seseorang 

pengukur dapat mempelajari bagaimana bekerjanya seorang operator yang 

dianggap normal itu yaitu: jika seorang operator yang dianggap berpengalaman 

bekerja tanpa usaha-usaha yang berlebihan sepanjang hari bekerja, menguasai 

cara bekerja yang ditetapkan dan menunjukan kesungguhan dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

 Keterampilan atau  skill didefinisikan sebagai kemampuan mengikuti cara 

kerja yang ditetapkan. Latihan dapat meningkatkan keterampilan, tetapi hanya 

sampai ketingkat tertentu saja, tingkat mana merupakan kemampuan maksimal 

yang dapat diberikan pekerja yang bersangkutan. Secara psikologis keterampilan 

merupakan aptitude untuk pekerjaan yang bersangkutan. Keterampilan dapat juga 

menurun yaitu bila telah terlampau lama tidak menangani pekerjaan tersebut, atau 

karena sebab-sebab lain seperti karena kesehatan yang terganggu, rasa fatigue 

yang berlebihan, pengaruh sosial lingkungan dan sebagainya. 

 Untuk keperluan penyesuaian keterampilan dibagi menjadi enam kelas, 

yaitu (Sutalaksana, 1979): 

1. Super Skill 

2. Excellent Skill 

3. Good Skill 

4. Average Skill 

5. Fair Skill 

6. Poor Skill 
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Untuk usaha atau Effort adalah kesungguhan yang ditunjukan  atau yang 

diberikan operator ketika melakukan pekerjaannya. Terdapat enam kelas untuk 

usaha yaitu: Excessiv Effort, Exelent Effort, Good Effort, Average Effort, Fair 

Effort dan Poor Effort.  

Kondisi kerja atau Condition pada cara Westinghouse adalah kondisi fisik 

lingkungannya seperti keadaan pencahayaan, temperature dan kebisingan ruangan. 

Bila tiga faktor lainnya yaitu ketrampilan, usaha dan konsisten merupakan apa 

yang dicerminkan operator, maka kondisi kerja merupakan sesuatu diluar operator 

yang diterima apa adanya oleh operator tanpa banyak kemampuan merubahnya. 

Kondisi kerja dibagi menjadi enam kelas yaitu Iedal, Exelent, Good, Average, 

Fair dan Poor. Kondisi yang ideal tidak selalu sama bagi setiap pekerjaan karena 

berdasarkan karakteristiknya masing masing pekerjaan membutuhkan kondisi 

ideal sendiri-sendiri. 

Faktor yang harus diperhatikan selanjutnya adalah konsistensi atau 

consistency. Faktor ini perlu diperhatikan karena kenyataan bahwa pada setiap 

pengukuran waltu angka-angka yang dicatat tidak pernah semuanya sama, waktu 

penyelesaian yang ditunjukan pekerja selalu berubah-ubah dari satu siklus ke 

siklus lainnya, dari jam ke jam, bahkan dari segi hari ke hari, konsistensi juga di 

bagi menjadi enam kelas  yaitu: Perfect, Exellent, Good, Average, Fair dan Poor. 

Berikut adalah tabel penyesuaian menggunakan metode westinghouse 

(Sutalaksana, 1979). 

Tabel 2.16 Penyesuaian  

No Faktor Kelas Lambang Penyesuaian 

1 
Keterampilan 

(Skill) 

Superskill 

 

Excellent 

 

Good 

 

Average 

Fair 

 

Poor 

A1 

A2 

 

B1 

B2 

C1 

C2 

D 

E1 

E2 

F1 

F2 

 

+ 0,15 

+ 0,13 

 

+ 0,11 

+ 0,08 

+ 0,06 

+ 0,03 

0,00 

-0,05 

-0,10 

-0,16 

-0,22 

Sumber: Sutalaksana (1979) 
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Tabel 2.16 Penyesuaian (Lanjutan) 

No Faktor Kelas Lambang Penyesuaian 

2 Usaha 

Excessive 

 

Excellent 

 

Good 

 

Average 

Fair 

 

Poor 

A1 

A2 

B1 

B2 

C1 

C2 

D 

E1 

E2 

F1 

F2 

+ 0,13 

+ 0,12 

+ 0,10 

+ 0,08 

+ 0,05 

+ 0,02 

0,00 

-0,04 

-0,08 

-0,12 

-0,17 

3 
Kondisi 

Kerja 

Ideal 

Excellenty 

Good 

Average 

Fair 

Poor 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

+ 0,06 

+ 0,04 

+ 0,02 

0,00 

-0,03 

-0,07 

4 Konsistensi 

Perfect 

Excellent 

Good 

Average 

Fair 

Poor 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

+ 0,04 

+ 0,03 

+ 0,01 

0,00 

-0,02 

-0,04 

Sumber: Sutalaksana (1979) 

 

2.5.2 Kelonggaran (Allowance) 

Kelonggaran diberikan untuk tiga hal yaitu untuk kebutuhan pribadi, 

kelonggaran untuk menghilangkan rasa fatique, serta kelonggaran untuk 

hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan. Ketiganya ini merupakan hal-

hal yang secara nyata dibutuhkan oleh pekerja dan yang selama pengukuran tidak 

diamati, diukur, dicatat, maupun dihiting. Karenanya sesuai pengukuran dan 

setelah mendapatkan waktu normal, kelonggaran perlu ditambahkan (Sutalaksana, 

1979). 
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Tabel 2.17 Kelonggaran (Allowance) 

FAKTOR CONTOH PEKERJAAN KELONGGARAN (%) 

A. TENAGA YANG 

DIKELUARKAN 

1. Dapat diabaikan 

2. Sangat ringan 

3. Ringan 

4. Sedang 

5. Berat 

6. Sangat berat 

7. Luar biasa berat 

 

 

Bekerja dimeja, duduk 

Bekerja dimeja, berdiri 

Menyekop, ringan 

Mencangkul 

Mengayun palu yang berat 

Memanggul beban 

Memanggul karung berat 

EKIVALEN    PRIA      WANITA 

BEBAN  
Tanpa beban   0.0-6.0       0.0-6.0 

0.00-2.25 kg   6.0-7.5       6.0-7.5 

2.25-9.00        7.5-12.0     7.5-16.0 

9.00-18.00      12.0-19.0   16.0-30.0 

19.00-27.00    19.0-30.0 

27.00-50.00    30.0-50.0 

Diatas 50 kg 

B. SIKAP KERJA 

1. Duduk 

2. Berdiri diatas dua Kaki 

 

3. Berdiri diatas satu Kaki 

 

4. Berbaring 

 

5. Membungkuk 

 

Bekerja duduk, ringan 

Badan tegak, ditumpu dua 

kaki 

Satu kaki mengerjakan alat 

kontrol 

Pada bagian sisi, belakang 

atau depan badan 

Badan dibungkukkan 

bertumpu pada dua kaki 

 

0.0 – 1.0 

1.0 – 2.5 

 

2.5 – 4.0 

 

2.5 – 4.0 

  

  4.0 – 10.0 

C. GERAKAN KERJA 

1. Normal 

2. Agak terbatas 

3. Sulit 

 

4. Pada anggota badan 

    terbatas 

5. Seluruh anggota 

    badan terbatas 

 

Ayunan bebas dari bahu 

Ayunan terbatas dari palu 

Membawa beban berat 

dengan satu tangan 

Bekerja dengan tangan 

diatas kepala 

Bekerja dilorong 

pertambangan yang sempit 

 

0 

0 – 5 

0 – 5 

 

 5 – 10 

 

10 – 15 

D. KELELAHAN 

MATA *) 

1. Pandangan yang terputus-     

    putus 

2. Pandangan yang hampir    

    terus menerus 

3. Pandangan terus menerus     

    dengan fokus berubah- 

    ubah 

4. Pandangan terus menerus  

    Dengan fokus tetap 

 

 

Membawa alat ukur 

 

Pekerjaan-pekerjaan yang 

teliti 

Memeriksa cacat-cacat 

pada 

kain 

Pemeriksaan yang sangat 

teliti 

PENCAHAYAAN 

 BAIK                    BURUK 

0.0 - 6.0                    0.0-6.0 

 

6.0 - 7.5                    6.0-7.5 

 

7.5 - 12.               0 7.5-16.0 

 

 

19.0-30.0              16.0-30.0 

Sumber: Sutalaksana (1979) 
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Tabel 2.17 Kelongaran (Allowance) (Lanjutan) 

FAKTOR CONTOH PEKERJAAN KELONGGARAN (%) 

E. KEADAAN 

TEMPERATUR TEMPAT 

KERJA **) 

1. Beku 

2. Rendah 

3. Sedang 

4. Normal 

5. Tinggi 

6. Sangat tinggi 

 

TEMPERATUR (OC ) 

 

dibawah 0 

0 – 13 

13 – 22 

22 – 28 

28 – 38 

diatas 38 

 

KELEMBABAN, NORMAL, 

BERLEBIHAN 

Diatas 10              diatas 12 

10 – 5                      12 – 5 

5 – 0                         8 – 0 

0 – 5                         0 – 8 

5 – 40                     8 – 100 

diatas 40              diatas 100 

F. KEADAAN 

ATMOSFER ***) 

1. Baik 

 

2. Cukup 

 

3. Kurang baik 

 

 

4. Buruk 

 

 

Ruang yang berventilasi 

baik, udara segar. 

Ventilasi kurang baik, ada 

bau-bauan. 

Adanya debu beracun atau 

tidak beracun tapi banyak. 

Adanya bau-bauan 

berbahaya harus 

menggunakan alat 

Pernafasan 

 

 

0 

 

0 – 5 

 

5 – 10 

 

10 – 20 

G. KEADAAN LINGKUNGAN YANG BAIK 

1. Bersih, sehat, cerah dengan kebisingan rendah 

2. Siklus kerja berulang-ulang antara 5 – 10 detik 

3. Siklus kerja berulang-ulang antara 0 – 5 detik 

4. Sangat bising 

5. Jika faktor yang berpengaruh dapat menurunkan    

    kualitas 

6. Terasa adanya getaran lantai 

7. Keadaan yang luar biasa (bunyi,kebersihan,dll) 

 

0 

0 – 1 

1 – 3 

0 – 5 

0 – 5 

 

5 – 10 

5 – 15 

Sumber: Sutalaksana (1979) 

*) = kontras antara warna hendaknya diperhatikan 

**) = tergantung juga pada keadaan ventilasi 

***) = dipengaruhi juga oleh ketinggian tempat kerja dari permukaan laut dan 

keadaan iklim 

kelonggaran untuk kebutuhan pribadi bagi   Pria = 0-2,5% dan Wanita =2-5%. 

 

2.6  Nordic Body Map 

Kuesioner Nordic Body Map merupakan salah satu bentuk kuesioner 

checklist ergonomi. Bentuk lain dari checklist ergonomi adalah checklist 

International Labour Organizatation (ILO). Namun kuesioner Nordic Body Map 

adalah kuesioner yang paling sering digunakan untuk mengetahui ketidak 

nyamanan pada para pekerja, dan kuesioner ini paling sering digunakan karena 



II-27 
 

sudah terstandarisasi dan tersusun rapi. Kuesioner ini menggunakan gambar tubuh 

manusia yang sudah dibagi menjadi 9 bagian utama, yaitu leher, bahu, punggung 

bagian atas, siku, punggung bagian bawah, pergelangan tangan/tangan, 

pinggang/pantat, lutut dan tumit/kaki. Adapun gambarnya sebagai berikut 

(Kroemer, 2001 dikutip oleh Zulfiqor, 2010). 

 
Gambar 2.10 Nordic Body Map 

Sumber: Kroemer, 2001 dikutip oleh Zulfiqor (2010) 

 etode “Nordic Body Map” merupakan metode penilaian yang sangat 

subjektif, artinya keberhasilan aplikasi metode ini sangat tergantung dari kondisi 

dan situasi yang dialami pekerja pada saat dilakukannya penilaian dan juga 

tergantung dari keahlian dan pengalaman observer yang bersangkutan. Dalam 

aplikasinya, metode Nordic Body Map dengan menggunakan lembar kerja berupa 

peta tubuh (body map) merupakan cara yang sangat sederhana, mudah dipahami, 

murah dan memerlukan waktu yang singkat (± 5 menit) per individu. Observer 

dapat langsung mewawancarai atau menanyakan kepada responden, pada otot-otot 

sekeletal bgian mana saja yang mengalami gangguan kenyerian atau sakit, atau 

dengan menunjukkan langsung pada setiap otot sekeletal sesuai yang tercantum 

dalam lembar kerja kuesioner Nordic Body Map. 

Nordic Body Map meliputi 28 bagian otot-otot sekeletal pada kedua sisi 

tubuh kanan dan kiri yang dimulai dari anggota tubuh bagian atas yaitu otot leher 
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sampai dengan otot bagian paling bawah yaitu otot pada kaki. Melalui kuesioner 

Nordic Body Map maka akan dapat diketahui bagian-bagian otot mana saja yang 

mengalami gangguan kenyerian atau keluhan dari tingkat rendah (tidak ada 

keluhan/cedera) sampai dengan keluhan tingkat tinggi (keluhan sangat sakit). 

Pengukuran gangguan otot sekeletal dengan menggunakan kuesioner Nordic Body 

Map sebaiknya digunakan untuk menilai tingkat keparahan gangguan otot 

sekeletal individu dalam kelompok kerja yang cukup banyak atau kelompok 

sampel yang dapat mempresentasikan populasi secara keseluruhan. 

Penilaian dengan menggunakan kuesioner Nordic Body Map dapat 

dilakukan dengan berbagai cara; misalnya dengan menggunakan 2 jawaban 

sederhana yaitu “YA”  ada keluhan atau rasa sakit pada otot sekelatal  dan 

“TIDAK”  tidak ada keluhan atau tidak ada rasa sakit pada otot sekeletal). Tetapi 

lebih utama menggunakan desain penilaian dengan skor (misalnya; 4 skala likert). 

Apabila digunakan dengan skala likert, maka setiap skor atau nilai haruslah 

mempunyai definisi operasional yang jelas dan mudah dipahami oleh responden 

(Tarwaka, 2010 dikutip oleh Kusmindari, 2014). 

Tabel 2.18 Pernyatan pada Kuesioner Nordic Body  

Map 

No Jenis Keluhan 

0 Sakit kaku di leher bagian atas 

1 Sakit kaku dibagian leher bagian bawah 

2 Sakit dibahu kiri 

3 Sakit dibahu kanan 

4 Sakit lengan atas kiri 

5 Sakit dipunggung 

6 Sakit lengan atas kanan 

7 Sakit pada pinggang 

8 Sakit pada bokong 

9 Sakit pada pantat 

10 Sakit pada siku kiri 

11 Sakit pada siku kanan 

12 Sakit lengan bawah kiri 

13 Sakit lengan bawah kanan 

14 Sakit pada pergelangan tangan kiri 

15 Sakit pada pergelangan tangan kanan 

Sumber: Tarwaka, 2013 dikutip oleh Almizan (2017) 
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Tabel 2.18 Pernyatan pada Kuesioner Nordic Body  

Map (Lanjutan) 

No Jenis Keluhan 

16 Sakit pada tangan kiri 

17 Sakit pada tangan kanan 

18 Sakit pada paha kiri 

19 Sakit pada paha kanan 

20 Sakit pada lutut kiri 

21 Sakit pada lutut kanan 

22 Sakit pada betis kiri 

23 Sakit pada betis kanan 

24 Sakit pada pergelangan kaki kiri 

25 Sakit pada pergelangan kaki kanan 

26 Sakit pada kaki kiri 

27 Sakit pada kaki kanan 

 Sumber: Tarwaka, 2013 dikutip oleh Almizan (2017) 

Setelah selesai melakukan wawancara dan pengisian kuesioner, maka 

langkah berikutnya adalah menghitung total skor individu dari seluruh otot 

skeletal (28 bagian otot skeletal) yang diobservasi. Desain pada 4 skala likert ini, 

maka akan diperoleh skor individu terendah adalah sebesar 28 dan skor tertinggi 

112. Banyak dalam penelitian dengan menggunakan uji statistik tertentu yang 

dimaksudkan untuk menilai tingkat signifikasi hasil penelitian (seperti; pre and 

post test desain, atau setelah diberikannya intervensi), maka total skor individu 

tersebut dapat langsung digunakan dalam entri statistik. Tabel 2.18 merupakan 

pedoman sederhana yang dapat digunakan untuk menentukan klasifikasi 

subjektivitas tingkat resiko otot skeletal (Tarwaka, 2013 dikutip oleh Almizan, 

2017). 

Tabel 2.19 Tingkat Resiko Nordic Body Map Berdasarkan Total Skor Individu 
Tingkat 

Aksi 

Total Skor 

Individu 

Tingkat Resiko Tindakan Perbaikan 

1 28-49 Rendah Belum diperlukan adanya tindakan perbaikan 

2 50-70 Sedang Mungkin diperlukan tindakan dikemudian hari 

3 71-91 Tinggi Diperlukan tindakan segera 

4 92-112 Sangat Tinggi Diperlukan tindakan menyeluruh sesegera 

mungkin 

Sumber: Tarwaka, 2013 dikutip oleh Almizan (2017) 

 

 

 

 


