
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Ergonomi 

Ergonomi berasal dari kata Yunani, ergos yang berarti kerja dan nomos 

yang berarti hukum alam. Ergonomi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari dan 

meneliti tentang keterkaitan antara manusia dengan lingkungan kerja. Ilmu ini 

muncul saat perang dunia II. Pada waktu itu pemerintahan inggris 

menggunakannya pada berbagai operasi militer. Sebagai dasar penekanannya 

bahwa pada perancangan yang serba otomatis ternyata peralatan tersebut tidak 

begitu ampuh kegunaannya disebabkan karena operator tidak mampu menguasai 

operasi yang komplek dari peralatan tersebut. Sejarah perang banyak 

menunjukkan bahwa selama perang berlangsung banyak dijumpai bom-bom dan 

peluru yang tidak mengenai sasaran. Hancurnya pesawat-pesawat terbang, kapal-

kapal dan persenjataan lainnya semata-mata karena alat-alat tersebut dirancang 

tanpa memperhatikan kemampuan dan keterbatasan manusia sebagai operatornya 

(Purnomo, 2004). 

Disiplin ergonomi secara khusus akan mempelajari keterbatasan 

kemampuan manusia berinteraksi dengan teknologi dan produk-produk buatannya 

sehingga dapat disimpulkan bahwa aspek manusia sangat berpengaruh terhadap 

banyak hal diantaranya peralatan, komponen kerja, mesin, serta lingkungan yang 

harus dirancang sesuai persyaratan, memenuhi keamanan, sesuai dengan 

pemakainya dan dapat meningkatkan kinerja manusia. Definisi ini berangkat dari 

kenyataan bahwa manusia memiliki batas-batas kemampuan, baik jangka pendek 

maupun jangka panjang pada saat berhadapan dengan keadaan lingkungan sistem 

kerja yang berupa perangkat keras seperti mesin, peralatan kerja ataupun berupa 

perangkat lunak seperti metode kerja, sistem, prosedur, dan lain-lain (Nuruddin, 

2010). 

Menurut Suma’mur, P. K, Ergonomi dapat mangurangi beban kerja. 

Dengan evaluasi fisiologis, psikologis atau cara-cara tak langsung, beban kerja 

dapat diukur dan dianjurkan dimodifikasi yang sesuai antara kapasitas kerja 
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dengan beban karja dan beban tambahan. Tujuan utamanya adalah untuk 

menjamin kesehatan kerja, sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. 

Dalam bidang teknologi, orientasi produk teknologi yang dapat dimanfaatkan 

untuk kehidupan manusia adalah produk yang berkualitas, hemat energi, menarik, 

harga murah, bobot ringan dan yang sangat penting adalah ergonomis (Soleman, 

2011). 

  Perubahan waktu secara perlahan-perlahan telah mengubah manusia dari 

keadaan primitif atau tradisional menjadi manusia yang berbudaya modern. 

Manusia beradaptasi sesuai dengan situasi lingkungannya. Hal ini telah terlihat 

pada perubahan rancangan peralatan (teknologi) yang dipergunakan manusia 

untuk menaklukkan alam sekitarnya. Tujuan pokok manusia selalu mengadakan 

perubahan rancangan peralatan yang dipakai adalah untuk memudahkan dan 

memberi kenyamanan dalam operasi penggunaannya. Penyelidikan dilakukan 

terhadap manusia, lingkungan, mesin, perlatan dan bahan baku yang saling 

berinteraksi sehingga perlu pemahaman tentang manusia. Untuk dapat 

menghasilkan rancangansistem kerja yang baik perlu dikenal sifat-sifat, 

keterbatsan, serta kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Sistem kerja menganut 

prinsip human cantered design yaitu manusia merupakan fokus dari rancangan 

sistem kerja. Ilmu yang mempelajari manusia beserta perilakunya didalam sistem 

kerja disebut ergonomi (Pangaribuan, 2009). 

  Pengelompokan bidang kajian ergonomi yang secara lengkap mencakup 

seluruh perilaku manusia dalam bekerja, kajian ergonomi terdiri beberapa 

pengelompokan yaitu (Nurfajriah, 2010): 

1. Antropometri, berhubungan dengan keadaan dan ciri-ciri fisik manusia. 

Informasi dimensi tubuh manusia diperlukan dalam merancang sistem 

kerja yang aman dan nyaman. 

2. Faal Kerja, secara garis besar manusia bersifat fisik dan mental yang 

masing-masing mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Tingkat 

intensitas yang terlalu tinggi menunjukkan pemakaian energi yang 

berlebihan, sebaliknya tingkat intensitas yang terlalu rendah menimbulkan 

rasa bosan. 
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3. Biomekanika Kerja, merupakan aplikasi ilmu mekanika teknik untuk 

menganalisa sistem kerangka otot manusia. Kajian dalam bidang 

biomekanika kerja meliputi kekuatan kerja otot, kecepatan, ketelitian 

gerak anggota badan, dan daya tahan jaringan tubuh terhadao beban. 

4. Penginderaan, secara biologis manusia mempunyai panca indera. Masing-

masing indera tersebut akan merespon terhadap kerja indera lainnya. 

5. Psikologi Kerja, perbedaan yang khusus pada manusia diantaranya jenis 

kelamin, usia, kepribadian, tingkah laku, nilai, karakteristik fisik, minat, 

motivasi, pendidikan, dan pengalaman. 

 

2.1.1 Tujuan Ergonomi 

  Tujuan ergonomi adalah untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja 

pada suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini dapat tercapai apabila terjadi 

kesesuaian antara pekerja dengan pekerjaannnya. Banyak yang menyimpulkan 

bahwa tenaga kerja harus dimotivasi dan kebutuhannya dipenuhi. Dengan 

demikian akan menurunkan jumlah tenaga kerja yang tidak masuk kerja. Namun 

pendekatan ergonomi mencoba mencapai kebaikan antara pekerja dan pimpinan 

perusahaan. Hal ini dapat dicapai dengan empat tujuan utama, antara lain 

(Pangaribuan, 2009): 

1. Memaksimalkan efisiensi tenaga kerja 

2. Memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja 

3. Menganjurkan agar bekerja aman, nyaman dan bersemangat 

4. Memaksimalkan performansi kerja yang meyakinkan 

  Konsekunsi situasi kerja yang tidak ergonomis adalah kondisi tubuh 

menjadi kurang optimal, tidak efisien, kulitas rendah dan seseorang bisa 

mengalami gangguan kesehatan seperti nyeri (low back pain), gangguan oto 

rangka dan lain-lain. Oleh karena itu, ergonomi penting karena pendekatan 

ergonomi adalah membuat keserasian yang baik antara manusia dengan mesin 

atau lingkungan (Pangaribuan, 2009). 

Ergonomi juga diperlukan karena adanya berbagai dampak pembangunan 

seperti adanya kecelakaan; adanya penyakit akibat kerja; adanya polusi; adanya 
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ketidak puasan kerja, dan banjir dan bencana lainnya. Ergonomi dikatakan sebagai 

management itu sendiri, karena keberhasilan ergonomi, jika dimanfaatkan sejak 

perencanaan dan memperhatikan bagaimana memilih dan mengalihkan teknologi, 

menyusun organisasi kerja yang tepat sehingga pada akhirnya akan terjadi 

hubungan dan kepuasan kerja yang baik (Widhyasari, 2011). 

 

2.1.2 Aspek-aspek Pendekatan Ergonomi 

 Ada beberapa aspek pendekatan ergonomis yang harus dipertimbangkan 

untuk melakukan pendekatan ergonomi, antara lain (Wijaya, 2008): 

1. Sikap dan Posisi Kerja 

Pertimbangan ergonomis yang berkaitan dengan sikap atau posisi kerja, 

baik duduk ataupun berdiri merupakan suatu hal yang sangat penting. 

Adanya sikap atau posisi kerja yang tidak mengenakkan dan berlangsung 

dalam waktu yang lama, akan mengakibatkan pekerja cepat mengalami 

kelelahan serta membuat banyak kesalahan. 

2. Kondisi Lingkungan Kerja 

Faktor yang mempengaruhi kemampuan kerja, terdiri dari faktor yang 

berasal dari dalam diri manusia (intern) dan faktor dari luar diri manusia 

(ekstern). Salah satu faktor yang berasal dari luar adalah kondisi 

lingkungan yang meliputi semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat 

kerja seperti temperatur, kelembaban udara, getaran mekanis, warna, bau-

bauan dan lain-lain. Adanya lingkungan kerja yang bising,panas, bergetar 

atau atmosfer yang tercemar akan memberikan dampak yang negatif 

terhadap kinerja operator. 

3. Efisiensi Ekonomi Gerakan dan Pengaturan Fasilitas Kerja. 

Perancangan sistem kerja haruslah memperhatikan prosedurprosedur untuk 

membuat gerakan kerja yang memenuhi prinsip-prinsip ekonomi gerakan. 

Gerakan kerja yang memenuhi prinsip ekonomi gerakan dapat 

memperbaiki efisiensi kerja dan mengurangi kelelahan kerja. 
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2.1.3 Aplikasi Ergonomi 

Penerapan ergonomi di tempat kerja bertujuan agar pekerja saat bekerja 

selalu dalam keadaan sehat, nyaman, selamat, produktif dan sejahtera. Perlu 

kemauan dan kerjasama yang baik dari semua pihak untuk dapat mencapai tujuan 

tersebut. Pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Kesehatan sebagai lembaga 

yang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat, membuat berbagai 

peraturan, petunjuk teknis dan pedoman K3 di tempat kerja serta menjalin 

kerjasama lintas program maupun lintas sektor terkait dalam pembinaannya 

(Widhyasari, 2011). 

Penerapan ergonomi di segala sektor selalu mengikuti perkembangan 

jaman. Partisipasi pemakai produk ergonomi, yang dalam hal ini biasanya tenaga 

kerja, di dalam setiap keputusan mutlak harus didengarkan. Pendekatan semacam 

ini dikenal dengan sebutan pendekatan ergonomi partisipasi, pendekatan ini akan 

lebih berhasil jika dilakukan dengan cara bersistem (systemic), menyeluruh 

(holistic), interdisipliner (interdisciplinary) (Widhyasari, 2011). 

Kesimpulan makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional 

Ergonomi di Surabaya tahun 1999, oleh pakar ergonomi Manuaba, pendekatan 

dalam ergonomi yang mengandung unsur: bersistem (systemic), menyeluruh 

(holistic), interdisipliner (interdisciplinary) serta partisipasi (participation) 

dikemas dalam suatu bentuk yang disebut dengan sebutan SHIP (Widhyasari, 

2011). 

1. Sistemik, diartikan sebagai pendekatan bersistem, dimana semua usaha 

perbaikan atau pemecahan masalah yang ada akan mempengaruhi pekerja, 

pekerjaan, tempat, waktu pelaksanaan pekerjaan serta akan mempengaruhi 

sektor pembiayaan. Segala sesuatu yang berkaitan harus diperhitungkan 

dengan seksama. Hal ini dapat diupayakan dengan cara 

mempertimbangkan prinsip-prinsip ergonomi, dalam penggalian, proses, 

pemecahan, serta dalam pelaksanaan dari pemecahan masalah yang ada. 

2. Holistik, adalah intervensi yang akan digunakan untuk memecahkan 

masalah harus dikaji lagi dari beberapa sistem yang punya hubungan 

signifikan dan relevan. Intervensi yang dilakukan harus dipertimbangkan 
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secara teknis, ekonomis, ergonomi dan sosial budaya bisa dipertanggung 

jawabkan, hemat energi dan tidak merusak lingkungan, serta intervensi 

yang diterapkan tidak sampai menimbulkan masalah baru setelah program 

dilaksanakan. 

3. Interdisipliner, berarti dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh 

para pekerja memanfaatkan secara maksimal analisis dari disiplin yang 

terkait. Penelitian ini akan dibentuk tim kerja yang terdiri atas: pekerja 

sebagai pemakai teknologi yang akan digunakan, ergonom, desainer serta 

disiplin lain yang terkait dengan permasalahan yang ada. Tugas dari tim 

kerja adalah menggali permasalahan yang ada, merencanakan, 

melaksanakan, mengevaluasi serta melaksanakan hasil evaluasi yang 

dihasilkan. 

4. Partisipasi, artinya keterlibatan setiap individu atau tim, diharapkan tidak 

hanya fisik saja tetapi juga pikiran dan perasaan. Selanjutnya didapatkan 

suatu hasil pemecahan masalah yang optimal, sistem kerja dan produk 

yang manusiawi, berkualitas, kompetitif dan lestari sesuai dengan 

keinginan semua pihak. Pekerja dilibatkan secara aktif dalam memecahkan 

masalah serta mendiskusikan waktu, jenis, cara terbaik dalam penerapan, 

jumlah serta biaya intervensi yang dilaksanakan.  

 

2.2  Antropometri 

Antropometri berasal dari kata anthro yang artinya manusia dan metri 

yang berarti ukuran. Jadi antropometri diartikan sebagai ilmu secara khusus 

berkaitan dengan pengukuran tubuh manusia yang digunakan untuk menentukan 

perbedaan pada individu, kelompok dan sebagainya. Antropometri adalah suatu 

komponen data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh 

manusia ukuran, bentuk dan kekuatan serta penerapan dari suatu data tersebut 

untuk penanganan masalah desain. Dengan demikian terdapat dua cara 

pengukuran, yaitu (Wijaya, 2008): 

1. Antropometri Statis 
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Dimensi yang diukur pada antropometri statis diambil secara linier atau 

lurus dan dilakukan pada permukaan tubuh. Agar hasil pengukuran 

representatif, maka pengukuran harus dilakukan dengan metoda tertentu 

terhadap berbagai individu, dan tubuh harus dalam keadaan diam. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia, 

yaitu (Wijaya, 2008): 

a. Umur 

Secara umum dimensi tubuh manusia akan tumbuh dan bertambah 

besar sejak awal kelahirannya sampai dengan umur 20 tahun 

mengalami penyusutan sekitar umur 40 tahun. 

b. Jenis Kelamin 

Dimensi ukuran tubuh laki-laki umumnya akan lebih besar 

dibandingkan dengan wanita, kecuali bagian tubuh tertentu seperti 

pinggul. 

c. Suku Bangsa dan Etnis 

Setiap suku, bangsa atau kelompok etnik akan memiliki karakteristik 

fisik yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

d. Posisi Tubuh atau Postur 

Posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran tubuh standar yang 

diterapkan untuk survei. 

2. Antropometri Dinamis 

Pengukuran antropometri dinamis berhubungan dengan pengukuran 

keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam keadaan bergerak atau dalam 

keadaan yang mungkin terjadi bila seseorang bekerja melakukan kegiatan-

kegiatan. 

 

Salah satu usaha untuk mendapatkan informasi banyak dilakukan melalui 

penyelidikan dan pembahasan, dalam penyelidikan itu terdapat empat kelompok 

besar sebagai berikut (Wijaya, 2008). 
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1. Penyelidikan tentang tampilan (display) 

Display merupakan suatu perangkat antara (interface) yang mampu 

menyajikan informasi tentang keadaan lingkungan dan mengkonsumsikan 

pada manusia dalam bentuk tanda, angka dan lambang. 

2. Penyelidikan mengenai hasil kerja manusia dan proses pengendalian. 

Dalam hal ini diselidiki tentang aktifitas manusia ketika bekerja dan 

kemudian mempelajari cara mengukur dari setiap aktifitas tersebut. 

3. Penyelidikan mengenai tempat kerja 

Agar diperoleh tempat kerja yang baik, dalam arti kata sesuai dengan 

kemampuan dan kerterbatasan manusia, maka ukuran tersebut harus sesuai 

dengan tubuh manusia. 

4. Penyelidikan mengenai lingkungan kerja 

Yang dimaksud lingkungan fisik disini meliputi ruangan dan fasilitas yang 

biasa digunakan oleh manusia, serta kondisi lingkungan kerja, yang kedua-

duanya banyak mempengaruhi tingkah laku manusia. 

Sedangkan menurut Stevenson (1989) dan Nurmianto (1991), 

anthropometri adalah satu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan 

karakteristik fisik tubuh manusia ukuran, bentuk dan kekuatan serta penerapan 

dari data tersebut untuk penanganan masalah desain (Nurmianto, 2004) 

 

2.2.1 Data Antropometri dan Pengukurannya 

Tujuan utama penyertaan antropometri ini adalah untuk memperkecil 

beban kerja operator sehingga keamanan dan keselamatan instalasi itu dapat 

dipertinggi lagi (Liliana, 2007). 

a. Antropometri Posisi Berdiri 

 Antropometri posisi berdiri untuk diterapkan pada ergonomi yang 

terpenting adalah (Liliana, 2007): 

1. Tinggi badan 

2. Tinggi bahu 

3. Tinggi pinggul 

4. Tinggi siku 
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5. Depa 

6. Panjang Lengan 

 

 
Gambar 2.1 Antropometri Posisi Berdiri  

(Sumber: Liliana, 2007) 

 

b. Antropometri Tangan 

Pada antropometri tangan beberapa bagian yang perlu diukur adalah 

(Liliana, 2007): 

1. Panjang tangan (A) 

2. Panjang telapak tangan (B) 

3. Lebar tangan sampai ibu jari (C) 

4. Lebar tangan sampai matakarpal (D) 

5. Ketebalan tangan sampai matakarpal (E) 

6. Lingkar tangan sampai telunjuk (F) 

7. Lingkar tangan sampai ibu jari (G) 
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Gambar 2.2 Antropometri Tangan 

 (Sumber: Liliana, 2007) 

 

c. Antropometri Posisi Duduk 

Antropometri posisi duduk terpenting yang harus diukur adalah : 

1. Tinggi lutut 

2. Lipat lutut punggung 

3. Tinggi duduk 

4. Lipat lutut telapak kaki 

5. Panjang lengan bawah dan lengan 

 

 
Gambar 2.3 Antropometri Posisi Duduk 

(Sumber: Liliana, 2007) 
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2.2.2 Aplikasi Data Antropometri dalam Perancangan Produk (Fasilitas 

Kerja) 

Untuk melakukan perancangan berbasis antropometri, harus didapatkan 

pula data-data yang sesuai dengan tubuh manusia (dari berbagai populasi). Karena 

populasi yang beragam, maka prinsip-prinsip yang harus diambil dalam aplikasi 

data antropometri tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu seperti di bawah ini: 

1. Perancangan fasilitas berdasarkan individu ekstrim 

Prinsip ini digunakan apabila kita mengharapkan agar fasilitas yang 

dirancang tersebut dapat dipakai dengan enak dan nyaman oleh sebagian 

besar orang-orang yang akan memakainya (Sutalaksana, 1979). Disini 

rancangan produk dibuat agar bisa memenuhi 2 (dua) sasaran produk, 

yaitu bisa sesuai untuk ukuran tubuh manusia yang mengikuti klasifikasi 

ekstrim atas maupun ekstrim bawah. Secara umum aplikasi data 

antropometri untuk perancangan produk ataupun fasilitas kerja akan 

menetapkan nilai persentil 5 untuk dimensi maksimum dan persentil 95 

untuk dimensi minimumnya (Sutalaksana, 1979). 

2. Perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan 

Prinsip ini digunakan untuk merancang suatu fasilitas agar fasilitas 

tersebut bisa menampung atau bisa dipakai dengan enak dan nyaman oleh 

semua orang yang mungkin memerlukannya (Sutalaksana, 1979). Disini 

rancangan bisa dirubah-ubah ukurannya sehingga cukup fleksibel 

dioperasikan oleh setiap orang yang memiliki berbagai macam ukuran 

tubuh. Dalam kaitannya untuk mendapatkan rancangan yang fleksibel, 

maka data Antropometri yang umum diaplikasikan adalah dalam rentang 

nilai persentil 5 sampai dengan persentil 95 (Wignjosoebroto, 2008). 

3. Perancangan fasilitas berdasarkan ukuran rata-rata 

Prinsip ini hanya digunakan apabila perancangan berdasarkan harga 

ekstrim tidak mungkin dilaksanakan dan tidak layak jika kita 

menggunakan prinsip perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan. Prinsip 

berdasarkan harga ekstrim tidak mungkin dilaksanakan bila lebih banyak 

rugi daripada untungnya, artinya hanya sebagian kecil dari orang-orang 
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yang merasa enak dan nyaman ketika menggunakan fasilitas tersebut. 

Sedangkan jika fasilitas tersebut dirancang berdasarkan fasilitas yang bisa 

disesuaikan, tidak layak karena mahal biayanya (Sutalaksana, 1979). 

 

2.3 Konsep Persentil 

Secara statistik terlihat bahwa ukuran tubuh manusia pada suatu populasi 

berada disekitar harga rata-rata dan sebagian kecil harga ekstrim jatuh di dua sisi 

distribusi. Perancangan berdasarkan konsep harga rata-rata hanya akan 

menyebabkan sebesar 50% dari populasi pengguna rancangan yang akan dapat 

menggunakan rancangan dengan baik. Sedangkan sebesar 50% sisanya tidak 

dapat menggunakan rancangan tersebut dengan baik. Oleh karena itu tidak 

dibenarkan untuk merancang berdasarkan konsep harga rata-rata ukuran manusia. 

Untuk itu dilakukan perancangan yang berdasarkan harga tertentu dari ukuran 

tubuh manusia.  

Sebagian besar data Antropometri dinyatakan dalam bentuk persentil. 

Persentil merupakan suatu nilai yang menyatakan bahwa persentase tertentu dari 

sekelompok orang yang dimensinya sama dengan atau lebih rendah dari nilai 

tersebut. Misalnya 95% dari populasi adalah sama atau lebih rendah dari 95 

persentil, dan 5% dari populasi berada sama dengan atau lebih rendah dari 5 

persentil. 

 
Gambar 2.4 Kurva Distribusi Normal Dengan Data 

Antropometri 95 Persentil. 
(Sumber: Kubangun,2010) 

 

Dalam konsep persentil ini ada dua konsep yang perlu dipahami. Pertama, 

persentil Antropometri pada individu hanya didasarkan pada satu ukuran tubuh 
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saja, seperti tinggi berdiri atau tinggi duduk. Kedua, tidak ada orang yang disebut 

sebagai orang persentil ke-90 atau orang persentil ke-5. Artinya, orang yang 

memiliki persentil ke-50 untuk tinggi duduk mungkin saja memiliiki dimensi 

persentil ke-40 untuk tinggi popliteal atau persentil ke-60 untuk tinggi siku duduk. 

Pemakaian nilai-nilai persentil yang umum diaplikasikan dalam perhitungan data 

Antropometri dapat dilihat pada table sebagi berikut : 

Tabel 2.1 Persentil Untuk Data Berdistribusi Normal 
Persentil Perhitungan 

1st X – 2,325. SD 

2,5th X – 1,96 . SD 

5th X – 1,645 . SD 

10th X – 1,28 . SD 

50th X 

90th X + 1,28 . SD 

95th X + 1,645 . SD 

97,5th X + 1,96 . SD 

99th X + 2,325 . SD 

  (Sumber :  Kubangun,2010) 

 

 

Dalam pokok bahasan Antropometri, 95 persentil akan menggambarkan 

ukuran manusia yang “terbesar”, sedangkan 5 persentil sebaliknya akan 

menunjukkan ukuran manusia yang “terkecil”. Bilamana diharapkan ukuran yang 

mampu mengakomodasikan 95% dari populasi yang ada, maka disini diambil 

rentang 2,5 dan 97.5 persentil sebagai batas-batasnya, seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.4. 

Adapun pendekatan dalam penggunaan data Antropometri, adalah sebagai 

berikut:  

1. Pilihlah standar deviasi yang sesuai untuk perancangan yang dimaksud. 

2. Carilah data pada rata-rata dan distribusi dari dimensi yang dimaksud 

untuk populasi yang sesuai. 

3. Pilihlah nilai persentil yang sesuai sebagai dasar perancangan. 

4. Pilihlah jenis kelamin yang sesuai. 
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2.4 Postur Kerja 

  Pertimbangan-pertimbangan ergonomi yang berkaitan dengan postur kerja 

dapat membantu mendapatkan postur kerja yang nyaman bagi pekerja, baik itu 

postur kerja berdiri, duduk, angkat maupun angkut. Beberapa jenis pekerjaan akan 

memerlukan postur kerja tertentu yang terkadang tidak menyenangkan. Kondisi 

kerja seperti ini memaksa pekerja selalu berada pada postur kerja yang tidal alami 

dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini akan mengakibatkan 

pekerja cepat lelah, adanya keluhan rasa sakit pada bagian tubuh, cacat produk 

bahkan cacat tubuh. Untuk menghindari postur tubuh yang demikian, 

pertimbangan-pertimbangan ergonomi antara lain sebagai berikut (Agnez, 2015): 

1. Mengurangi keharusan pekerja untuk bekerja dengan postur kerja 

membungkuk dengan frekuensi kegiatan yang sering atau dalam jangka 

waktu yang lama. Untuk mengatasi hal ini maka stasiun kerja harus 

dirancang terutama sekali dengan memperhatikan fasilitas kerja seperti 

meja, kursi dan lain-lain yang sesuai dengan antropometri agar pekerja 

dapat menjaga postur kerjanya tetap tegak dan normal. Ketentuan ini 

terutama sekali ditekankan bilamana pekerjaan harus dilaksanakan dengan 

postur berdiri. 

2. Pekerja tidak seharusnya menggunakan jarak jangkauan maksimum. 

Pengaturan postur kerja dalam hal ini dilakukan dalam jarak jangkauan 

normal(konsep/prins ip ekonomi gerakan). Disamping itu pengaturan ini 

bisa memberikan postur kerja yang nyaman. Untuk hal-hal tertentu pekerja 

harus mampu dan cukup leluasa mengatur tubuhnya agar memperoleh 

postur kerja yang lebih leluasa dalam bergerak. 

3. Pekerja tidak seharusnya duduk atau berdiri pada saat bekerja untuk waktu 

yang lama, dengan kepala, dada, atau kai berada dalam postur kerja 

miring. 

4. Operator tidak seharusnya dipaksa bekerja dalam frekuensi atau periode 

waktu yang lama dengan tangan atau lengan berada dalam posisi diatas 

level siku normal. 
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2.4.1 Uji Kenormalan Data 

Penggunaan uji kenormalan dilakukan untuk mengetahui apakah data 

tersebut telah terdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal 

adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal, dimana data memusat 

pada nilai rata-rata dan median (Nugroho, 2008). 

2.4.2 Uji Keseragaman Data 

Dalam melakukan pengukuran kerja, keadaan sistem selalu berubah. 

Perubahaan ini adalah suatu yang wajar karena bagaimanapun sistem kerja tidak 

dapat dipertahankan tetap terus menerus pada keadaan tetap yang sama. Keadaan 

sistem yang selalu berubah dapat diterima jika perubahannya adalah yang 

memang sepantasnya terjadi. Akibatnya waktu penyelesaian yang dihasilkan 

sistem selalu berubah-ubah namun juga mesti dalam waktu batas kewajaran. 

Sehingga data waktu hasil pengukuran harus diseragamkan. Analisa keseragaman 

data bisa dilaksanakan dengan dua cara yaitu sebagai berikut (Hamni,Tomi dalam 

Fernando 2013): 

1. Visual 

Analisa keseragaman data secara visual dilakukan secara sederhana, mudah 

dan cepat. Analisa ini hanya sekedar melihat data yang terkumpul dan 

seterusnya mengidentifikasikan data yang terlalu ekstrim. Data ekstrim adalah 

data yang terlalu besar dan terlalu kecil dan jauh menyimpang dari trend rata-

ratanya. Data yang terlalu ekstrim ini sebaiknya dibuang dan tidak 

dimasukkan perhitungan selanjutnya. 

2. Peta Kontrol (control chart) 

Peta kontrol (control chart) adalah suatu alat yang tepat guna dalam 

menganalisa keseragaman data yang diperoleh dari hasil pengamatan. 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. 
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Tahap-tahap yang harus dilakukan dalam menganalisa keseragaman data 

dengan Peta Kontrol adalah sebagai berikut (Hamni,Tomi dalam Fernando2013): 

 

1. Rata-rata subgrup (X ̅) 

X ̅ =  
∑ Xi

k
   ….………………………………………….……..…...……(2.1) 

Dimana :  

Xi  = data waktu pada subgrup ke-i 

k  = jumlah data waktu pada tiap subgrup 

2. Rata-rata dari rata-rata subgrup (X̿ ) 

X̿ =  
∑ X̅i

n
  …………………………….....………………………..…….(2.2) 

Dimana :  

X̅i = Rata-rata subgroup ke-i 

n = Jumlah subgroup 

 

3. Standar deviasi (σ) 

σ = √
∑(Xj− X̿)2

N−1
 ……………………........……………………….…...(2.3) 

 

Dimana : 

X̿ = Rata-rata dari rata-rata subgrup 

N = Jumlah data waktu pengamatan 

Xj = Waktu ke-j yang teramati selama pengamatan 

4. Standar deviasi dari distribusi harga rata-rata subgrup (σX̅) 

σX̅ =  
σ

√n
 …………………………………………………….………(2.4) 

Dimana : 

σ = Standar deviasi 

n = Jumlah subgroup 
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5. Batas Kontrol Atas (BKA) 

BKA = X̿ + βσX̅   .……………………………………………..………..(2.5) 

 

 

Batas Kontrol Bawah (BKB) 

BKB = X̿ − βσX̅  ..………………………………………………………(2.6) 

 

 

Dimana : 

X̿ = Rata-rata dari rata-rata subgrup 

σX̅ = Standard deviasi dari distribusi harga rata-rata subgrup 

β = 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 

 

2.4.3 Uji Kecukupan Data 

Analisis kecukupan data dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah 

data yang diambil sudah mencukupi dengan mengetahui besarnya nilai N’. 

Apabila N’<N maka data pengukuran dianggap cukup sehingga tidak perlu 

dilakukan pengambilan data lagi. Sedangkan jika N’>N maka data dianggap 

masih kurang sehingga diperlukan pengambilan data kembali.  

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 
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membolehkan rata-rata hasil pengukuranya menyimpang sejauh5 % 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: 

 

 

𝑁′ = [

𝛽

𝛼
√𝑁(∑ 𝑋𝑖

2)−(∑ 𝑋𝑖)2

(∑ 𝑋𝑖)
]

2

 .……….………………………...……(2.7) 

 

Dimana : 

N’ = Jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan 

X = Data hasil pengukuran 

α = Tingkat ketelitian yang dikehendaki (dalam desimal) 

β = 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. 

 

2.4.4 Allowance 

Penyesuaian yang digunakan ialah penyesuaian Westinghouse. 

Penyesuaian Westinghouse telah membuat suatu tabel performance rating yang 

berisi nilai-nilai angka yang berdasarkan tingkatan yang ada untuk masing-masing 

faktor tersebut (Munandar, 2013)  
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2.5 Beban Angkat 

Beban angkat merupakan beban yang di derita oleh seseorang ketika 

mengangkat suatu beban. Pekerjaan yang di mulai dengan proses mengangkat  

cenderung mengakibatkan nyeri pada pinggang, hal ini disebabkan karena adanya 

pembebanan yang terjadi secara tiba-tiba. Bila seorang tenaga kerja mengangkat 

barang sambil membungkuk, tekanan yang besar sekali terjadi pada daerah 

pinggang sebagai akibat gaya pengungkit (Subiantoro, 2006). Adapun batas beban 

angkat dan tindakan yang harus dilakukan dapat dilihat pada Tabel 2.2. 

 

Tabel 2.2 Batas Beban Angkat dan Tindakan yang Harus Dilakukan 

Level 
Batas 

Angkat (Kg) 
Tindakan 

1 <16 Tidak diperlukan tindakan khusus yang perlu diadakan. 

2 16 – 34 Prosedur administratif dibutuhkan untuk mengidentifikasi  

ketidakmampuan seseorang dalam mengangkat beban tanpa 

menanggung risiko yang berbahaya kecuali dengan perantaraan 

alat bantu. 

3 34- 55 Sebaiknya operator yang terpilih dan terlatih. Menggunakan 

sistem pemindahan material secara terlatih harus dibawah 

pengawasan supervisor. 

4 >55 Harus memakai peralatan mekanis. Operator yang terlatih dan 

terpilih. Pernah mengikuti pelatihan kesehatan dan keselamatan 

kerja dalam industri. Harus dibawah pengawasan ketat. 

(Sumber: Subiantoro, 2006) 

 

2.6. 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): 
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1. Menghitung waktu siklus rata-rata (Ws) dengan: 

Ws = 
∑ 𝑋𝑖

𝑁
  ..................................................................................................(2.8) 

dimana:  

Xi = Waktu pengamatan 

N  = Jumlah pengamatan 

2. Menghitung waktu normal (Wn) dengan: 

Wn = Ws × p  ...……………………………………….…………..………(2.9) 

Dimana: 

p  = Faktor penyesuaian 

Ws = Waktu siklus rata-rata  

3. Menghitung waktu baku (Wb) dengan: 

Wb = Wn × (1 + a) ………………………………….……………….......(2.10) 

Dimana: 

a =Faktor kelonggaran 

Wn = Waktu normal 

 

2.7 Metode Analisis Postur Kerja OWAS 

Perkembangan OWAS dimulai pada tahun tujuh puluhan di perusahaan 

Ovako Oy Finlandia (sekarang Fundia Wire). Metode ini dikembangkan oleh 

Karhu dan kawan-kawannya di Laboratorium Kesehatan Buruh Finlandia 

(Institute of Occupational Health). Lembaga ini mengkaji tentang pengaruh sikap 

kerja terhadap gangguan kesehatan seperti sakit pada punggung, leher, bahu, kaki, 

lengan dan rematik. Penelitian tersebut memfokuskan hubungan antara postur 

kerja dengan berat beban. Pada kurun waktu 1977 Karhu Dkk memperkenalkan 

metode ini untuk pertama kalinya. Pengenalan pertama terbatas pada aspek 

klasifikasi postur kerja. Kemudian Stofert menyempurnakan metode OWAS 

melalui disertasinya pada tahun 1985. Penyempurnaan ini telah memasukan aspek 

evaluasi analisa secara detail. Metode OWAS mengkodekan sikap kerja pada 

bagian punggung, tangan, kaki dan berat beban. Masing-masing bagian memiliki 

klasifikasi sendiri-sendiri. Metode ini cepat dalam mengidentifikasi sikap kerja 

yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang menjadi 
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perhatian dari metode ini adalah sistem musculoskeletal manusia. Postur dasar 

OWAS disusun dengan kode yang terdiri empat digit, dimana disusun secara 

berurutan mulai dari punggung, lengan, kaki dan berat beban yang diangkat saat 

melakukan penanganan material secara manual. Berikut adalah klasifikasi sikap 

tubuh yang diamati untuk dianalisa dan dievaluasi (Wijaya, 2008): 

1. Sikap Punggung 

a. Lurus 

b. Membungkuk 

c. Memutar atau miring kesamping 

d. Membungkuk dan memutar atau membungkuk kedepan dan 

menyamping 

 
Gambar 2.5 Klasifikasi sikap kerja bagian punggung  

(Wijaya, 2008) 

2. Sikap Lengan 

a. Kedua lengan berada dibawah bahu 

b. Satu lengan berada pada atau diatas bahu 

c. Kedua lengan pada atau diatas bahu 

 
Gambar 2.6 Klasifikasi sikap kerja  

bagian lengan (Wijaya, 2008) 

 

3. Sikap Kaki 

a. Duduk 

b. Berdiri bertumpu pada kedua kaki lurus 

c. Berdiri bertumpu pada satu kaki lurus 

d. Berdiri bertumpu pada kedua kaki dengan lutut ditekuk 
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e. Berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut ditekuk 

f. Berlutut pada satu atau kedua lutut 

g. Berjalan  

 
Gambar 2.7 Klasifikasi sikap kerja bagian kaki 

(Wijaya, 2008) 

 

4. Berat Beban 

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

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

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

 

Dibawah ini adalah perihal penjelasan tentang klasifikasi sikap agar 

membedakan sikap masing-masing klasifikasi. 

1. Sikap Punggung 

a. Membungkuk. 

Penilaian sikap kerja diklasifikasikan membungkuk jika terjadi sudut 

yang terbentuk pada punggung minimal sebesar 20° atau lebih. Begitu 

pula sebaliknya jika perubahan sudut kurang dari 20°, maka dinilai 

tidak membungkuk. Adapun posisi leher dan kaki tidak termasuk 

dalam penilaian batang tubuh (punggung). 

2. Sikap Lengan 

a. Yang dimaksud sebagai lengan adalah dari lengan atas sampai tangan. 

b. Penilaian terhadap posisi lengan yang perlu diperhatikan adalah posisi 

tangan. 

3. Sikap Kaki 

a. Duduk 

Pada sikap ini adalah duduk dikursi dan semacamnya. 



 II-23 

b. Berdiri bertumpu pada kedua kaki lurus 

Pada sikap ini adalah kedua kaki dalam posisi lurus / tidak bengkok 

dimana beban tubuh menumpu kedua kaki. 

c. Berdiri bertumpu pada satu kaki lurus. 

Pada sikap ini adalah beban tubuh bertumpu pada satu kaki lurus 

(menggunakan satu pusat gravitasi lurus), dan satu kaki yang lain 

dalam keadaan menggantung (tidak menyentuh lantai). Dalam hal ini 

kaki yang menggantung untuk menyeimbangkan tubuh dan bila jari 

kaki menyentuh lantai termasuk sikap ini. 

d. Berdiri bertumpu pada kedua kaki dengan lutut ditekuk 

Pada sikap ini adalah keadaan postur setengah duduk yang telah 

umum diketahui yaitu keadaan lutut ditekuk dan beban tubuh 

bertumpu pada kedua kaki. 

e. Berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut ditekuk 

Pada sikap ini dalam keadaan berat tubuh bertumpu pada satu kaki 

dengan lutut ditekuk (menggunakan pusat gravitasi pada satu kaki 

dengan lutut ditekuk). 

f. Berlutut pada satu atau kedua lutut 

Ada sikap ini dalam keadaan satu atau kedua lutut menempel pada 

lantai. 

g. Berjalan 

Pada sikap ini adalah gerakan kaki yang dilakukan termasuk gerakan 

kedepan, belakang, menyamping dan naik turun tangga. 

4. Berat beban 

Dalam hal ini yang membedakan adalah berat beban yang diterima dalam 

satuan kilogram (Kg). Berat beban yang diangkat lebih kecil atau sama dengan 10 

Kg (W = 10 Kg), lebih besar dari 10 Kg dan lebih kecil atau sama dengan 20 Kg 

(10 Kg < W = 20 Kg), lebih besar dari 20 Kg (W > 20 Kg). 

 

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

kerja yang berbahaya bagi para pekerja. 
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KATEGORI 1: Pada sikap ini tidak ada masalah pada sistem muskuloskeletal 

(tidak berbahaya). Tidak perlu ada perbaikan. 

KATEGORI 2: Pada sikap ini berbahaya pada sistem musculoskeletal (postur 

kerja mengakibatkan pengaruh ketegangan yang signifikan). 

Perlu perbaikan dimasa yang akan datang. 

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

kerja mengakibatkan pengaruh ketegangan yang sangat 

signifikan). Perlu perbaikan segera mungkin. 

KATEGORI 4: Pada sikap ini sangat berbahaya pada sistem muskuloskeletal 

(postur kerja ini mengakibatkan resiko yang jelas). Perlu 

perbaikan secara langsung / saat ini juga (Wijaya, 2008). 

 

Berikut ini merupakan tabel kategori tindakan kerja OWAS secara 

keseluruhan, berdasarkan kombinasi klasifikasi sikap dari punggung, lengan, kaki 

dan berat beban. 

Tabel 2.3 Kategori tindakan kerja OWAS 

  

Ba

ck 

  

Ar

m 

  

1 

  

  

2 

  

  

3 

  

  

4 

  

  

5 

  

  

6 

  

  

7 

  

Legs 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Lo

ad 

  

1 

  

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

  

  

  

  

x 

  

  

  

  

  

  

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

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 

  

2 

  

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

  

3 

  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 4 4 4 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 3 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 1 1 1 

3 2 2 3 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 

  

4 

  

1 2 3 3 2 2 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 
(Sumber: Wijaya, 2008) 

Tabel diatas menjelaskan mengenai klasifikasi postur-postur kerja ke 

dalam kategori tindakan. Sebagai contoh postur kerja dengan kode 2352, maka 
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postur kerja ini merupakan postur kerja dengan kategori tindakan dengan derajat 

perbaikan level 4, yaitu pada sikap ini berbahaya bagi sistem musculoskeletal 

(sikap kerja ini mengakibatkan resiko yang jelas). Perlu perbaikan secara langsung 

atau saat ini (Wijaya, 2008). 

 

2.8  Torsi (Torque) 

Pada gerak translasi (gerak dengan lintasan lurus) yang menyebabkan benda 

bergerak adalah gaya. Pada gerak rotasi gaya juga menyebabkan benda bergerak 

berputar pada suatu poros tertentu. Namun pembahasan pergerakan benda ketika 

bergerak rotasi akan ada sedikit perbedaan disbanding gerak translasi. Yang 

menyebabkan benda mengalami gerak rotasi dinamakan Torsi atau biasa disebut 

Momen Gaya (berasal dari Bahasa latin torquere yang berarti memutar). 

Sebenarnya Torsi juga merupakan turunan dari gaya, dengan kata lain semakin 

besar gaya yang diberikan maka akan dapat memperbesar torsinya. Namun 

analisis rumusnya akan lebih kompleks pada gerak rotasi disbanding gaya pada 

gerak translasi. Momen gaya atau torsi adalah keefektifan sebuah gaya yang 

bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu titik poros 

tertentu. Torsi (momen gaya) sama dengan gaya pada gerak translasi. Torsi 

dilambangkan dengan T   (Huruf kecil dari abjad yunani tao). Hasil kali antara 

gaya dengan lengan gaya dikenal dengan julukan torsi atau momen gaya (Jumini. 

S 2012). Secara matematis  dirumuskan: 

 

      T  = F x r  ….....……………………………………….…………..………(2.11) 

 

Keterangan : 

T = Torsi (Nm) 

F = Gaya (N) 

r =Lengan Momen (m) 

𝜃 = Sudut Antara Gaya Dengan Lengan Gaya 

 


