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2.1 Biomekanika 

Biomekanika adalah disiplin ilmu yang mengintegrasikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi gerakan manusia, yang diambil dari pengetahuan dasar 

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

menganalisa gaya yang terjadi pada tubuh, maka ilmu biomekanika mencoba 

memberikan gambaran ataupun solusi guna meminimumkan gaya dan momen 

yang dibebankan pada pekerja supaya tidak terjadi kecelakaan kerja. Jika 

seseorang melakukan pekerjaan maka sangat banyak faktor-faktor yang terlibat 

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

mempengaruhi manusia tersebut adalah faktor individual dan faktor situasional. 

Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika gerakan-

gerakan tubuh manusia. Biomekanika adalah kombinasi antara keilmuan 

mekanika, antropometri dan dasar ilmu kedokteran (biologi dan fisiologi). Dalam 

dunia kerja yang menjadi perhatian adalah kekuatan kerja otot yang tergantung 

pada posisi anggota tubuh yang bekerja, arah gerakan kerja dan perbedaan 

kekuatan antar bagian tubuh. Selain itu juga kecepatan dan ketelitian serta daya 

tahan jaringan tubuh terhadap beban (Mas’idah, 2009). 

Pendekatan biomekanika menitik beratkan pada struktur tulang dan posisi 

pengangkatan, dimana struktur tulang terutama pada tulang belakang akan 

mengalami tekanan yang berlebih ketika melakukan pengangkatan meskipun 

frekuensinya jarang.  Pendekatan biomekanika memandang tubuh manusia 

sebagai suatu sistem, yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berkait dan 

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

Pendekatan biomekanika berguna untuk mengukur kekuatan dan ketahanan fisik 

manusia untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, dimana hal ini bertujuan 

untuk mendapatkan suatu cara kerja yang lebih baik sehingga kemungkinan 

terjadinya cedera dapat diminimasi (Hadiguna, 2006). 
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Biomekanika statis membahas keseimbangan tubuh di bawah pengaruh 

gaya. Model biomekanika statis merupakan dasar analisis gerakan tubuh manusia. 

Pada model biomekanika ini hanya mempertimbangkan efek dari percepatan 

gravitasi terhadap massa beban dan massa segmen sehingga menimbulkan gaya 

yang berarah ke pusat bumi (Hadiguna, 2006).  

Model biomekanika statis yang utama adalah model biomekanika yang 

melibatkan seluruh anggota tubuh dengan disusun atas bagian-bagian tubuh yang 

saling berinteraksi dengan prinsip seperti single body segment statis model. Model 

ini memperhitungkan momen pada setiap sambungan bagian tubuh. Biomekanika 

dinamis membahas mengenai gaya dinamis yang terjadi pada saat otot memanjang 

atau memendek untuk menghasilkan kerja. Misalnya mengangkat beban dan 

dipindahkan pada satu tujuan (Hadiguna, 2006). 

Biomekanika umum adalah bagian dari biomekanika yang berbicara 

mengenai hukum-hukum dasar yang mempengaruhi tubuh organik manusia baik 

dalam posisi diam maupun bergerak. Biostatik adalah bagian dari biomekanika 

umum yang hanya menganalisa bagian tubuh dalam keadaan diam maupun 

bergerak pada garis lurus dengan kecepatan seragam (uniform). Biodinamik 

adalah bagian dari biodinamika umum yang berkaitan dengan gerakan-gerakan 

tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi (kinematik) dan gaya yang 

disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh (kinetik) (Wignjosoebroto dkk , 2010). 

Occupational Biomechanics didefinisikan sebagai bagian dari mekanik 

terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, 

dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka 

otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Pendekatan Biomekanika 

memandang tubuh sebagai suatu sistem yang terdiri dari elemen-elemen yang 

saling berkaitan dan te rhubung satu sama lain melalui sendi-sendi dan jaringan 

otot yang ada. Prinsip-prinsip fisika digunakan untuk menyatakan tegangan 

mekanik pada tubuh dan gaya otot yang diperlukan untuk mengimbangi tegangan-

tegangan tersebut  ( Wignjosoebroto dkk , 2010). 

Dalam melakukan analisis biomekanika, tubuh manusia dipandang sebagai 

suatu sistem yang terdiri dari link (penghubung) dan joint (sambungan). Tiap link 
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mewakili segmen tubuh tertentu dan tiap joint menggambarkan sendi yang ada. 

Menurut Chaffin & Anderson (1984), tubuh manusia terdiri dari link, yaitu 

(Wignjosoebroto dkk , 2010)  :  

1.    Link lengan bawah yang dibatasi joint telapak tangan dan siku  

1. Link lengan atas yang dibatasi joint siku dan bahu  

2. Link punggung yang dibatasi joint bahu dan pinggul  

3. Link paha yang dibatasi joint pinggul dan lutut  

4. Link betis yang dibatasi joint lutut dan mata kaki  

5. Link kaki yang dibatasi joint mata kaki dan telapak kaki  

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

besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-bagian tubuh tertentu, saat 

tubuh dalam kondisi tanpa gerakan. Sedangkan analisis biomekanika secara 

dinamis adalah analisis besarnya gaya dan momen yang terjadi pada bagian-

bagian tubuh tertentu saat tubuh dalam kondisi bergerak. Tiga jenis gaya bekerja 

di dalam tubuh manusia, yaitu (Wignjosoebroto dkk, 2010) : 

1. Gaya Gravitasi yaitu gaya yang melalui pusat massa dari segmen tubuh 

manusia dengan arah ke bawah. Besar gayanya adalah massa di kali 

percepatan gravitasi (F = m.g).  

2. Gaya Reaksi yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh atau 

berat segmen tubuh itu sendiri.  

3. Gaya Otot yaitu gaya yang terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan 

sendi atau akibat gaya pada otot yang melekat pada sendi, dan gaya ini 

menggambarkan besarnya momen otot.  

Dengan mendefinisikan jenis pekerjaan dan postur tubuh didalam 

melakukan pekerjaan tersebut, dapat dihitung besarnya gaya dan momen yang 

terjadi pada setiap link dan sendi melalui analisa mekanik. Baik pada saat tubuh 

dalam posisi diam (biostatic) maupun pada saat bergerak (biodynamic) 

(Wignjosoebroto dkk, 2010). 

Hukum Kesetimbangan Gaya menyatakan bahwa penjumlahan aljabar dari 

semua gaya yang bekerja pada suatu benda dalam keadaan kesetimbangan statis 

adalah sama dengan nol (ΣF=0). Untuk mendapatkan kesetimbangan gaya secara 
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keseluruhan, maka gaya-gaya dibedakan sedikitnya dalam dua arah, yaitu vertikal 

dan horizontal. Sehingga diperoleh rumus kesetimbangan gaya sebagai berikut : 

ΣF x = 0 untuk arah horizontal  

ΣF y= 0 untuk arah vertikal  

Kemudian dari hukum kesetimbangan momen menyatakan bahwa 

penjumlahan aljabar momen-momen dari semua gaya yang bekerja pada satu 

suatu benda dalam keadaan kesetimbangan statis adalah sama dengan nol ( ΣM = 

0). Prinsip-prinsip dasar yang diaplikasikan pada mekanika di atas, dapat 

dilakukan analisis biomekanika pada berbagai segmen tubuh manusia dengan 

memandang tubuh sebagai si stem multiple link, maka hasil perhitungan gaya dan 

momen pada suatu link akan dipengaruhi link sebelumnya dan akan 

mempengaruhi link selanjutnya  (Wignjosoebroto dkk, 2010).  

Oleh sebab itu link terakhir (link kaki) akan menahan beban yang berasal 

dari berat seluruh link sebelumnya, baik beban eksternal maupun beban link itu 

sendiri. Dalam menganalisis biomekanika khususnya pada perajin gerabah perlu 

digambarkan secara diagram segment-segment tubuh yang akan dianalisis yaitu 

pada bagian lengan yang bertujuan memudahkan dalam menentukan gaya-gaya 

yang berpengaruh pada sistem anatomi tubuh manusia (Wignjosoebroto dkk, 

2010) 

 

2.2 Biomekanika Terapan 

NIOSH (National For Occupational Safety and Health) adalah suatu 

lembaga yang menangani masalah kesehatan dan keselamatan kerja di Amerika, 

telah melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang bepengaruh terhadap 

biomekanika yaitu (Muslimah, 2006): 

1. Berat dari benda yang dipindahkan, hal ini ditentukan oleh pembebanan 

langsung. 

2. Posisi pembebanan dengan mengacu pada tubuh, dipengaruhi oleh: 

a. Jarak horisontal beban yang dipindahkan dari titik berat tubuh. 

b. Jarak vertikal beban yang dipindahkan dari lantai. 
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2.3  Metode Pengangkatan Beban 

Metode pendekatan ini dengan mempertimbangkan rata-rata beban 

metabolisme dari aktifitas angkat yang berulang (repetitive lifting), sebagaimana 

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

diperhatikan terutama dalam rangka untuk menentukan batasan angkat. Kelelahan 

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

meningkatkan resiko rasa nyeri pada tulang belakang (back injuries), repetitive 

lifting dapat menyebabkan Cumulative Trauma Injuries atau Repetitive Strain 

Injuries (Mas’idah dkk, 2009). 

Ada beberapa bukti bahwa semakin banyak jumlah material yang diangkat 

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

ketebalan dari intervertebral disc atau elemen yang berada diantara segmen tulang  

belakang. Fenomena ini menggambarkan bahwa pengukuran yang akurat terhadap 

tinggi tenaga kerja dapat digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi beban kerja 

(Mas’idah dkk, 2009).  

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

2009): 

1. Memegang dan mengangkat beban. 

a. Dengan posisi tubuh setegak mungkin. 

b. Dengan posisi punggung lurus. 

c. Dengan posisi lutut cenderung kuat. 

2. Taruhlah tubuh anda sedekat mungkin pada beban 

3. Memegang beban dengan cara yang aman sehingga anda dapat melakukan 

pemindahan dengan sekuat mungkin. 

4. Perlu didesain alat bantu agar mengurangi aktifitas membungkuk untuk 

mengambil dan memindahkan barang. 

 

2.4 Manual Material Handling (MMH) 

Meskipun telah banyak mesin yang digunakan pada berbagai industri 

untuk mengerjakan tugas pemindahan, namun jarang terjadi otomasi sempurna di 

dalam industri. Disamping pula adanya pertimbangan ekonomis seperti tingginya 
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harga mesin otomasi atau juga situasi praktis yang hanya memerlukan peralatan 

sederhana. Sebagai konsekuensinya adalah melakukan kegiatan manual di 

berbagai tempat kerja. Bentuk kegiatan manual yang dominan dalam industri 

adalah Manual Material Handling (MMH). 

Definisi Manual Material Handling (MMH) adalah suatu kegiatan 

transportasi yang dilakukan oleh satu pekerja atau lebih dengan melakukan 

kegiatan pengangkatan, penurunan, mendorong, menarik, mengangkut, dan 

memindahkan barang. Selama ini pengertian MMH hanya sebatas pada kegiatan 

lifting dan lowering yang melihat aspek kekuatan vertikal. Padahal kegiatan 

MMH tidak terbatas pada kegiatan tersebut diatas, masih ada kegiatan pushing 

dan pulling di dalam kegiatan MMH. Kegiatan MMH yang sering dilakukan oleh 

pekerja di dalam industri antara lain (Suhardi, 2008) : 

1. Kegiatan pengangkatan benda (Lifting Task) 

2. Kegiatan pengantaran benda (Caryying Task) 

3. Kegiatan mendorong benda (Pushing Task) 

4. Kegiatan menarik benda (Pulling Task) 

Pemilihan manusia sebagai tenaga kerja dalam melakukan kegiatan 

penanganan material bukanlah tanpa sebab. Penanganan material secara manual 

memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut (Suhardi, 2008) : 

1. Fleksibel dalam gerakan sehingga memberikan kemudahan pemindahan 

beban pada ruang terbatas dan pekerjaan yang tidak beraturan. 

2. Untuk beban ringan akan lebih murah bila dibandingkan menggunakan 

mesin. 

3. Tidak semua material dapat dipindahkan dengan alat. 

 

2.4.1 Manual Material Handling Menurut OSHA 

Akivitas manual material handling merupakan sebuah aktivitas 

memindahkan beban oleh tubuh secara manual dalam  rentang waktu tertentu. 

Berbeda dengan pendapat di atas menurut Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA) mengklasifikasikan kegiatan manual material handling 

menjadi lima yaitu (Suhardi, 2008) : 
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1. Mengangkat atau menurunkan (Lifting atau Lowering) 

Mengangkat adalah kegiatan memindahkan barang ke tempat yang lebih 

tinggi yang masih dapat dijangkau oleh tangan. Kegiatan lainnya adalah 

menurunkan barang. 

Di bawah ini adalah gambar kegiatan mengangkat. 

 
Gambar 2.1 Kegiatan Mengangkat atau Menurunkan 

 

2. Mendorong atau menarik (Push atau Pull) 

Kegiatan mendorong adalah kegiatan menekan berlawanan arah tubuh dengan 

usaha yang bertujuan untuk memindahkan obyek. Kegiatan menarik 

kebalikan dengan itu. 

 
Gambar 2.2  Kegiatan Mendorong atau Menarik 
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3. Memutar (Twisting) 

Kegiatan memutar merupakan kegiatan MMH yang merupakan gerakan 

memutar tubuh bagian atas ke satu atau dua sisi, sementara tubuh bagian 

bawah berada dalam posisi tetap. Kegiatan memutar ini dapat dilakukan 

dalam keadaan tubuh yang diam. 

Di bawah ini adalah gambar gerakan memutar. 

 
                                  Gambar 2.3 Kegiatan Memutar 

 

4.   Membawa (Carrying) 

Kegiatan membawa merupakan kegiatan memegang atau mengambil barang 

dan memindahkannya. Berat benda menjadi berat total pekerja. 

 
Gambar 2.4 Kegiatan Membawa 

 

5. Menahan (Holding) 

Memegang obyek saat tubuh berada dalam posisi diam(statis) 



II-9 
  

 
Gambar 2.5 Kegiatan Menahan 

 

2.4.2 Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi MMH 

Semua aktivitas manual handling melibatkan faktor-faktor sebagai berikut 

(Suhardi, 2008): 

1. Karakteristik pekerja 

Karakteristik pekerja masing-masing berbeda dan mempengaruhi jenis dan 

jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan. Karakteristik pekerja terdiri dari 

(Suhardi, 2008): 

a. Fisik, yang meliputi ukuran pekerja secara umum seperti usia, jenis 

kelamin, antropometri, dan postur tubuh. 

b. Kemampuan sensorik, ukuran kemampuan sensorik pekerja yang meliputi 

penglihatan, pendengaran, kinestetik, sistem keseimbangan dan 

proprioceptive. 

c. Motorik, ukuran kemampuan motorik atau gerak pekerja yang meliputi 

kekuatan, ketahanan,jangkauan, dan karakter kinematis. 

d. Psikomotorik, mengukur kemampuan pekerja menghadapi proses mental 

dan gerak sepertimemproses informasi, waktu respon, dankoordinasi. 

e. Personal, ukuran nilai dan kepuasan pekerja dengan melihat tingkah laku, 

penerimaan resiko,persepsi kebutuhan ekonomi, dll. 

f. Training atau pelatihan, ukuran kemampuan pendidikan pekerja dalam 

training formal atau keterampilan dalam menangani instruksi MMH. 

g. Status kesehatan. 

h. Aktivitas dalam waktu luang 
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2. Karakteritik Material 

Karakteristik material atau bahan, meliputi: 

a. Beban, ukuran berat benda, usaha yang dibutuhkan untuk mengangkat, 

maupun momen inersia benda. 

b. Dimensi, atau ukuran benda seperti lebar,panjang, tebal, dan bentuk benda 

baik itu kotak,silinder, dll. 

c. Distribusi beban, ukuran letak unit CG dengan reaksi pekerja untuk 

membawa dengan satu atau dua tangan. 

d. Kopling, cara membawa benda oleh pekerja berkaitan dengan tekstur, 

permukaan, atau letak. 

e. Stabilitas beban, ukuran konsistensi lokasi CM 

3. Karakteristik tugas atau pekerjaan 

Karakeristik tugas ini meliputi kondisi pekerjaan manual material handling 

yang akan dilakukan. Terdiri dari : 

a. Geometri tempat kerja, termasuk didalamnya jarak pergerakan, langkah 

yang harus ditempuh,dll. 

b. Frekuensi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan 

termasuk frekuensi pekerjaan yang dilakukan. 

c. Kompleksitas pekerjaan, termasuk didalamnya ketepatan penempatan, 

tujuan aktivitas maupun komponen pendukungnya. 

d. Lingkungan kerja, seperti suhu, pencahayaan, kebisingan, getaran, bau 

bauan, juga daya tarik. 

4. Sikap Kerja 

Penanganan manual material handling juga melibatkan metode kerja atau 

sikap dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas. Pengamatan meliputi pada : 

a. Individu, merupakan ukuran metode operasional,seperti kecepatan, 

ketepatan, cara atau postur saat memindahkan. 

b. Organisasi, berkaitan dengan organisasi kerja seperti luas bangunan 

pabrik, keberadaan tenaga medis, maupun utilitas kerjasama tim. 

c. Administrasi, seperti sistem insentif untuk keselamatan kerja, kompensasi, 

rotasi kerja maupun pengendalian dan pelatihan keselamatan. 



II-11 
  

Aktivitas manual material handling banyak digunakan karena memiliki 

fleksibilitas yang tinggi, murah dan mudah diaplikasikan. Akan tetapi berdasar 

data diatas dapat diambil kesimpulan bahwa aktivitas manual material handling 

juga diikuti dengan resiko apabila diterapkan pada kondisi lingkungan kerja yang 

kurang memadai, alat yang kurang mendukung, dan sikap kerja yang salah. 

Penelitian yang dilakukan NIOSH memperlihatkan sebuah statistik yang 

menyatakan bahwa dua-pertiga dari kecelakaan akibat tekanan 

berlebihan,berkaitan dengan aktivitas menaikkan barang (lifting loadsactivity) 

(Suhardi, 2008). 

 

2.4.3 Faktor Resiko Kecelakaan Kerja MMH 

Faktor resiko diasosiasikan dengan jumlah tugas yang dapat menyebabkan 

cedera musculoskeletal. Faktor resiko digunakan untuk menganalisa tugas manual 

(manual task ).Manual task atau manual material handling memiliki interaksi 

yang kompleks antara pekerja dan lingkungan kerja. Faktor resiko kemudian 

dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu (Suhardi, 2008) : 

1. Tekanan langsung kepada tubuh. 

Hal ini meliputi faktor seperti tingkat tekanan pada muscular, postur atau 

sikap kerja, pengulangan pekerjaan, getaran peralatan dan lama waktu kerja. 

2. Kontribusi faktor resiko yang secara langsung mempengaruhi tuntutan kerja. 

Hal ini meliputi layout area kerja, penggunaan alat, penangan beban. Jika 

komponen ini di desain ulang pengaruh dari tekanan dapat dikurangi. 

3. Memodifikasi faktor resiko dapat memberi masukan pada perubahan sikap 

kerja sehingga akibat dari faktor resiko dapat dikurangi. 

 

2.4.4 Penanganan Resiko Kerja Manual Material Handling 

Kondisi berbahaya yang diakibatkan oleh sikap kerja manual material 

handling yang tidak tepat tentunya harus dicegah dan ditangani dengan baik. 

Penanganan dan pencegahan akan lebih mudah dilakukan setelah mengetahui 

faktor resiko dari manual material handling diatas. Menurut laporan NIOSH 

(1981) ada enam prosedur umum dalam menangani resiko kecelakaan atau cedera 

akibat tindakan manual material handling yang tidak tepat, yaitu (Suhardi, 2008) : 
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1. Identifikasi pekerjaan dengan kejadian yang menyebabkan cedera 

musculoskeletal tinggi dan rata-rata kepelikan tinggi dengan analisa statistik 

dari data medis. 

2. Observasi pekerjaan yang dicurigai dan untuk tiap bebanyang akan diangkat 

harus diketahui berat serta metode pengangkatan. 

3. Evaluasi tingkat resiko pengangkatan dengan menghitung nilai AL dan MPL 

dan membandingkannya dengan berat beban yang diangkat. 

4. Mengembangkan pengendalian keteknikan dengan peralatan manual 

handling, mengemas ulang beban dalam berat yang lebih ringan, mengatur 

ulang area kerja. 

5. Mengajukan pengendalian administratif. Hal yang dapat dilakukan adalah 

dengan menambah pekerja untuk mengurangi frekuensi pengangkatan, 

melakukan penjadwalan kerja, mengembangkan pelatihan untuk  

mensosialisasikan teknik pengangkatan yang tepat, serta meningkatkan 

prosedur seleksi dan penempatan pekerja dengan lebih baik. 

6. Mengimplementasikan solusi paling mungkin dan mengevaluasi efektifitas 

dengan pengecekan kesehatan. 

 

2.5   Konsumsi Energi  

Tubuh manusia dirancang untuk dapat melakukan aktivitas pekerjaan 

sehari-hari, dengan bekerja berarti tubuh akan menerima beban baik fisik maupun 

mental dari luar tubuhnya. Dari  sudut pandangan ergonomi, setiap beban kerja 

yang diterima oleh seseorang harus sesuai atau seimbang baik terhadap 

kemampuan fisik, kemampuan kognitif maupun keterbatasan manusia yang 

menerima beban tersebut. Menurut Suma’mur (1984) bahwa kemampuan kerja 

seseorang akan berbeda dengan lainnya dan sangat tergantung pada tingkat 

keterampilan, kesegaran jasmani, keadaan gizi, jenis kelamin, usia dan ukuran 

tubuh pekerja yang bersangkutan (Wignjosoebroto dkk, 2010). 

Kerja fisik seringkali juga dikonotasikan sebagai kerja berat atau kasar, 

sehingga kerja fisik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang memerlukan usaha 

fisik manusia selama periode kerja berlangsung, sedang energi pada dasarnya 
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berasal dari makanan yang disantap. Setelah melewati berbagai tahap metabolisme 

pada sistem pencernaan, zat-zat yang mengandung energi disimpan dalam bentuk 

lemak dan glikogen (Wignjosoebroto dkk, 2010).  

Kerja fisik ini maka konsumsi energi merupakan faktor utama yang 

menjadi tolok ukur. Dalam kedaan istirahat yaitu diam secara fisik pada keadaan 

duduk, tubuh membutuhkan sekitar 1,5 kilo kalori setiap menitnya. Pada saat 

tubuh mulai terbebani dengan pekerjaan, energi yang dikeluarkan naik mengikuti 

kebutuhannya. Akibatnya pada saat-saat yang sama kebutuhan O2 naik dengan 

sendirinya menyebabkan sistem pernafasan dan peredaran darah bekerja lebih 

keras. Gejalanya terlihat dalam bentuk pernafasan dan denyut jantung yang lebih 

cepat (Wignjosoebroto dkk, 2010).  

Besarnya energi yang dihasilkan dikonsumsikan akan dinyatakan dalam 

unit/satuan kilo kalori atau Kcal atau “Kilojoules  (KJ)” bilamana akan dinyatakan 

dalam satuan Standard Internasional (SI) dimana 1 Kilocalorie (Kcal) = 4,2 

kilojoules (KJ) Nilai konsumsi tersebut dapat digunakan apabila nilai konsumsi 

energi dalam satuan watt (1 watt = 1 joule/detik) (Wignjosoebroto dkk, 2010).  

Fisiologi kerja konsumsi energi diukur secara tidak langsung melalui 

konsumsi oksigen. Hubungan energi dengan kecepatan jantung merupakan regresi 

kuadratis. Selain mengukur denyut jantung, besarnya energi selama melakukan 

aktifitas dapat diprediksi berdasarkan jumlah oksigen yang dikonsumsi seorang 

pekerja, dengan menggunakan spirometer atau menggunakan respirometer Max-

Planck. Secara praktis diasumsikan hubungan antara energi yang dikeluarkan 

dengan konsumsi oksigen adalah, jumlah energi yang dikeluarkan (kkal/menit) = 

5 x konsumsi oksigen (liter/menit) (Wignjosoebroto dkk, 2010).  

Energi yang dikeluarkan meningkat secara linier sesuai dengan berat 

badan. Karena itu pengeluaran energi umumnya berdasarkan pada standar 

manusia dengan berat badan rata-rata 70 kg (Wignjosoebroto dkk, 2010). 
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2.6 Pemindahan Material Secara Teknis 

Beberapa penyelesaian secara teknis untuk pemindahan material secara 

manual adalah sebagai berikut (Suhardi, 2008): 

1. Pindahkan beban yang berat dari mesin ke mesin yang telah dirancang dengan 

menggunakan roller (ban berjalan). 

2. Gunakan meja yang dapat digerakkan naik turun untuk menjaga agar bagian 

permukaan dari meja kerja dapat langsung dipakai untuk memasukkan 

lembaran logam ataupun benda kerja lainnya kedalam mesin. 

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

turunkan dengan bantuan gaya gravitasi. 

4. Berikan peralatan yang dapat mengangkat, misalnya pada ujung belakang 

truk untuk memudahkan pengangkatan material, dengan demikian tidak 

diperlukan lagi alat angkat (crane). 

5. Desainlah kotak (tempat benda kerja) dengan disertai handel yang ergonomis 

sehingga mudah pada waktu mengangkat. 

6. Aturlah peletakan fasilitas sehingga semakin memudahkan metodologi angkat 

benda pada ketinggian permukaan pinggang. 

7. Berilah tanda atau angka pada beban sesuai dengan beratnya. 

 

2.7 Metode Niosh 

 National Institude for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

mengembangkan pertama kali sebuah persamaan pada tahun 1981 untuk 

membantu praktisi dalam hal kesehatan saat melakukan kegiatan mengangkat 

pada posisi sagittal. Persamaan pengangkatan ini digunakan secara luas oleh 

praktisi untuk kesehatan pekerjaan karena persamaan ini menyediakan metode 

empiris untuk menghitung batas beban dalam pengangkatan secara manual. Batas 

beban ini telah terbukti bermanfaat untuk mengidentifikasi tugas mengangkat 

yang dapat memberikan resiko terhadap sistem musculoskeleteal yang 

berhubungan dengan cidera pada pinggang. Karena persamaan di tahun 1981 ini 

hanya dapat diaplikasikan pada jumlah tugas pengangkatan yang terbatas yang 

disebut dengan penugasan mengangkat pada titik sagital, persamaan di tahun 1981 



II-15 
  

ini direvisi dan diperluas pada tahun 1991 untuk mengaplikasikan presentase yang 

lebih besar dalam penugasan pengangkatan (Nuraini, 2012). 

 Persamaan pengangkatan pada tahun 1991 merefleksikan penemuan baru, 

menyediakan metode evaluasi untuk tugas pengangkatan asimetri, objek dengan 

coupling yang rendah dan penawaran prosedur baru untuk mengevaluasi range 

yang lebih luas dari durasi waktu bekerja dan frekuensi pengangkatan dari 

persamaan yang sebelumnya. Tujuan kedua persamaan ini sama, yaitu untuk 

mencegah dan mengurangi kejadian low back pain di antara pekerja (Nuraini, 

2012). 

 Tiga kriteria, yaitu biomekanika, fisiologi dan psikofisik digunakan untuk 

men-define komponen originalnya dan merevisi persamaan tersebut. 

Tabel 2.1 Kriteria Mengembangkan Persamaan Pengangkatan 

Disiplin 

Kriteria 
Kriteria Desain Nilai Batas 

Biomekanika Maksimum gaya kompresi pada 

disc 

3.4 kN atau 770 lbs 

Fisiologi Maksimum energy expenditure 2.2-4.7 kkal/min 

Psikofisik Maksimum batas beban yang 

dapat diterima 

Dapat diterima oleh 

75% dari pekerja 

perempuan dan 99% 

dari pekerja laki-laki 

(Sumber : Nuraini, 2012) 

 

2.7.1 Persamaan Pengangkatan Beban NIOSH 

 RWL (Recommended Weight Limit) adalah nilai beban angkat teoritis 

yang disarankan untuk pekerjaan mengangkat beban, sedangkan Lifting Index 

adalah menyatakan nilai estimasi relatif dari tingkat tegangan fisik dalam suatu 

kegiatan pengangkatan manual (Nurmianto, 2008) sebagai berikut: 

1. Mengangkat atau menurunkan beban dengan satu tangan. 

2. Mengangkat atau menurunkan lebih dari 8 jam. 

3. Mengangkat atau menurunkan sambil duduk atau berlutut. 

4. Mengangkat atau meletakkan di tempat kerja yang terbatas. 
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5. Mengangkat atau meletakkan objek beban yang tidak stabil. 

6. Mengangkat dan menurunkan sementara ada saat membawa, mendorong atau 

menarik. 

7. Mengangkat atau meletakkan dengan gerobak. 

8. Mengangkat atau meletakkan dengan gerakan yang cepat (lebih cepat dari 30 

inci/detik). 

9. Mengangkat atau meletakkan dengan lantai yang kurang baik (< 0.4) koefisien 

gesekan antara tapak kaki dengan lantai). 

10. Mengangkat atau meletakkan dalam lingkungan yang kurang baik dan tidak 

berada pada kelembaban optimal (misalnya : temperature berada di luar batas 

19 C-26 C, kelembaban di luar batas 35% - 50%) 

Persamaan pengangkatan RWL ini didasarkan pada model perkalian yang 

member pembobotan pada 6 variabel. Pembobotan ini berperan sebagai koefisien 

yang berfungsi untuk mengurangi konstanta beban (load constant). RWL 

didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut: 

CMFMAMDMVMHMLCRWL  …………..(2.1) 

Dengan penjelasan: 

LC = Konstanta beban ( lifting Constanta) =23 kg 

HM = Faktor pengali Horizontal (Horizontal Multiplier) =25/H 

H = Jarak horizontal antara mata kaki dan material yang akan diangkat (cm) 

VM = Faktor pengali Vertikal (Vertical Multiplier 1-0,003 v-69) 

V = Jarak vertikal antara posisi awal beban dengan posisi pada saat diangkat       

(cm) 

DM = Faktor pengali jarak (Distance Multiplier. 0,82 + 4,5D) 

D = Jarak ditempuh seseorang saat melakukan aktivitas memindahkan 

material (cm) 

AM = Faktor pengali asimetri (Asymmetric Multiplier 1- 0, 0032 A) 

FM = Faktor pengali Frekuensi (Frequency Multiplier) 

CM = Faktor pengali kopling (Coupling Multiplier) 
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 Faktor lain dalam RWL ini adalah memiliki faktor pengali masing-masing. 

Tabel 2.2 Task Variable Metode NIOSH 

Task Variable Metric 

Load Constant LC 23 kg 

Horizontal Multiplier HM (25/H) 

Vertical Multiplier VM )75003.0(1  V  

Distance Multiplier DM 0.82 + (4.5/D) 

Asymmetric Multiplier AM A0032.01  

Frequency Multiplier FM Tabel 2.6 

Coupling Multiplier CM Tabel 2.7 

(Sumber: Nuraini, 2012) 

 Berikut ini adalah penjelasan dari definisi yang berguna untuk menerapkan 

persamaan pengangkatan NIOSH (Nuraini, 2012): 

1. Tugas Pengangkatan (Lifting Task) 

Didefinisikan sebagai tindakan manual dari memegang sebuah objek dengan 

ukuran dan massa yang jelas dengan menggunakan kedua tangan dan 

memindahkannya secara vertikal tanpa bantuan peralatan mekanik. 

2. Berat Beban (Load Weight = L) 

Berat dari sebuah objek yang akan diangkat, dalam satuan pon atau kilogram, 

termasuk didalamnya, yaitu kontainer. 

3. Lokasi Horisontal (Horizontal Location = H) 

Jarak tangan dari titik tengah antara mata kaki, dalam satuan inci atau 

sentimeter (diukur pada tempat awal dan tempat tujuan pengangkatan). 

4. Lokasi Vertikal (Vertical Location = V) 

Jarak tangan dari atas lantai, dalam satuan inci atau sentimeter (diukur pada 

tempat awal dan tempat tujuan pengangkatan) 

5. Jarak Perpindahan Vertikal (Vertical Travel Distance = D) 

Nilai absolut dari perbedaan antara tinggi vertikal pada tempat tujuan dengan 

tempat awal pengangkatan dalam satuan inci atau sentimeter. 

6. Sudut Asimetri (Assymetri Angel = A) 
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Pengukuran sudut dari seberapa jauh objek berpindah dari bagian depan tubuh 

pekerja (mid-sagittal plane), pada saat awal atau akhir pengangkatan, dalam 

derajat (diukur pada tempat awal dan tempat tujuan). 

7. Posisi Netral Tubuh 

Dideskripsikan sebagai posisi tubuh saat tangan berada langsung di depan 

tubuh dengan rotasi yang minim pada kaki, batang tubuh atau bahu. 

8. Frekuaensi Pengangkatan 

Rata-rata jumlah pengangkatan selama periode 15 menit. 

9. Durasi Pengangkatan 

Klasifikasi 3 lapis dari durasi pengangkatan yang ditentukan oleh distribusi 

waktu kerja dan waktu pemulihan (pola kerja). Durasi dikelompokkan menjadi 

durasi pendek (2 jam), menengah (1-2 jam) atau panjang (2-8 jam) 

berdasarkan pada pola kerja. 

10. Kualifikasi Pengangkatan (Coupling Classification) 

Klasifikasi dari kualitas pegangan objek untuk tangan. Diklasifikasikan 

sebagai baik, cukup baik dan kurang baik. 

 

2.7.2 Komponen Horisontal 

 Lokasi horizontal (H) diukur dari titik tengah garis yang menghubungkan 

mata kaki dengan titik proyeksi pada lantai langsung di bawah titik tengah 

pegangan tangan (pusat beban), yang didefinisikan oleh telapak tangan. Jika 

kontrol signifikan dibutuhkan pada tempat tujuan (misalnya penempatan yang 

tepat), nilai H harus diukur dua kali, yaitu pada tempat awal dan tempat tujuan 

(Nuraini, 2012). 

 Jika jarak horizontal kurang dari 25 cm, maka H ditentukan 25 cm. 

Walaupun objek dapat diangkat dengan jarakm kurang dari 25 cm mata kaki, 

umumnya objek tidak dapat diangkat tanpa halangan dari perut atau 

memanjangkan bahu. Dengan penentuan nilai 63 cm sebagai nilai maksimum H, 

hal ini mungkin terlalu besar untuk pekerja yang ukuran tubuhnya lebih pendek 

pada saat pengangkatan. Lebih jauh lagi objek dengan jarak lebih dari 63 cm dari 
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mata kaki, secara normal tidak dapat diangkat secara vertikal tanpa kehilangan 

keseimbangan (Nuraini, 2012). 

Pengali horizontal (HM) adalah 25/H untuk sentimeter. Jika H kurang atau 

sama dengan 25 cm, maka HM adalah 1. Nilai HM akan berkurang menjadi 0.4 

jika H adalah 63 sentimeter. Jika H lebih dari 25 inci, maka nilai HM adalah 0 

(Nuraini, 2012). 

 

2.7.3 Komponen Vertikal 

 Lokasi vertikal (V) didefinisikan sebagai tinggi vertikal dari tangan di atas 

lantai. Nilai V diukur secara vertikal deri lantai ke titik tengah antara genggaman 

tangan. Lokasi vertikal (V) dibatasi oleh permukaan lantai dan batas atas dari 

pengangkatan (175 sentimeter). Lokasi vertikal harus diukur pada tempat awal 

dan tempat tujuan untuk menentukan jarak perpindahan (D) (Nuraini, 2012). 

 Untuk menentukan pengali vertikal (VM), nilai absolut atau deviasi V dari 

tinggi optimum adalah 75 sentimeter yang dihitung. 75 sentimeter di atas lantai 

dipertimbangkan sebagai “tinggi telapak tangan atau knuckle height” untuk 

pekerja dengan tinggi rata-rata (165 sentimeter). Pengali vertikal (VM) adalah 

)75003.0(1  V untuk V dalam sentimeter (Nuraini, 2012). 

 Pada saat nilai V 75 sentimeter, pengali vertikal (VM) bernilai 1. Nilai 

VM berkurang secara linear dengan peningkatan atau penurunan tinggi dari posisi 

ini. Pada tingkat lantai, VM adalah 0.78 dan pada tinggi 175 sentimeter, VM 

adalah 0.7. Jika V lebih dari 175 sentimeter maka VM = 0 (Nuraini, 2012). 

 

2.7.4 Komponen Jarak 

 Variabel perpindahan vertikal (D) didefinisikan sebagai jarak perpindahan 

vertikal dari tangan antara tempat awal dan tempat tujuan. Untuk pengangkatan, D 

dapat dihitung dengan mengurangi lokasi vertikal (V) pada tempat tujuan dengan 

V tempat awal. Untuk tugas peletakan beban, D dihitung dengan mengurangi V 

pada tempat awal dengan V tempat tujuan. Variabel D diasumsikan paling kecil 

25 cm dan tidak lebih dari 175 cm, maka D ditetapkan menjadi jarak minimum, 
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yaitu 25 cm. Pengali jarak (DM) adalah (0.82 + (4.5/D)) untuk D dalam 

sentimeter (Nuraini, 2012). 

 

2.7.5   Komponen Asimetri 

 Asimetri berhubungan dengan pengangkatan yang mulai atau berakhir di 

luar tengah sagittal plane. Secara umum, pengangkatan asimetris sebaiknya 

dihindari. Jika pengangkatan asimetris tidak dapat dihindari, batas beban yang 

direkomendasikan menjadi berkurang secara signifikan dibandingkan dengan 

pengangkatan simetris. Sudut asimetri didefinisikan sebagai sudut antara garis 

asimetri dengan garis tengah sagittal. Garis asimetri didefinisikan sebagai garis 

horizontal yang menghubungkan titik tengah antara tulang mata kaki titik yang 

diproyeksikan pada lantai, langsung di bawah titik tengah deri genggaman tangan. 

Sudut A dibatasi deri rentang 0 derajat sampai dengan 135 derajat. Jika A > 135 

derajat, maka AM ditetapkan menjadi sama dengan 0 yang menghasilkan RWL 

menjadi nol atau tidak ada beban. Pengali asimetri (AM) adalah 1 – (0.0032A). 

Nilai maksimum AM adalah 1, dimana beban diangkat langsung di depan badan. 

AM berkurang secara linear dengan meningkatnya sudut asimetri A (Nuraini, 

2012). 

 

2.7.6 Komponen Frekuensi 

 Pengali frekuensi didefinisikan oleh jumlah pengangkatan per unit 

(frekuensi), jumlah waktu dalam aktivitas pengangkatan (durasi) dan tinggi 

vertikal pengangkatan dari lantai. Frekuensi pengangkatan (F) merupakan rata-

rata jumlah pengangkatan per menit yang diukur selama 15 menit (Nuraini, 2012). 

 Durasi pengangkatan dikategorikan menjadi 3, yaitu pendek, menengah 

dan panjang. Kategori ini didasarkan oleh periode waktu kerja yang berlanjut dan 

waktu pemulihan, misalnya kerja ringan. Periode waktu kerja yang terinterupsi. 

Waktu pemulihan didefinisikan sebagai durasi aktivitas kerja ringan yang 

dilanjutkan dengan periode pengangkatan yang berkelanjutkan. Durasi tersebut 

dibagi 3 (Nuraini, 2012), yaitu: 
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1. Durasi pendek, merupakan tugas pengangkatan yang memiliki durasi 1 jam 

atau kurang, diikuti dengan waktu pemulihan 1.2 kali waktu kerja. 

2. Durasi menengah, merupakan pengangkatan yang memiliki durasi lebih 1 jam 

tetapi tidak lebih dari 2 jam. 

3. Durasi panjang merupakan yang pengangkatan yang memiliki durasi antara 2 

sampai dengan 8 jam dengan kelonggaran istirahat standar industri, misalnya 

pagi, makan siang dan istirahat sore. 

Frekuensi pengangkatan (F) untuk pengangkatan yang repetitif bervariasi 

dari 0.2 pengangkatan per menit sampai frekuensi maksimum yang tergantung 

pada lokasi vertikal objek (V) dan durasi pengangkatan. Pengangkatan melebihi 

frekuensi maksimum menghasilkan nilai RWL 0. Nilai FM tergantung pada rata-

rata pengangkatan per menit (F), lokasi vertikal (V) dan durasi dari pengangkatan 

per menit (F), lokasi vertikal (V) dan durasi dari pengangkatan yang berlanjut. 

Untuk pengangkatan dengan frekuensi dari 0.2 pengangkatan per menit, nilai 

frekuensi ditetapkan menjadi 0.2 pengangkatan per menit (Nuraini, 2012). 

Tabel 2.3 Pengali Frekuensi 

Frekuensi Durasi Kerja 

Angktan/mnt 1 jam > 1 jam s.d 2 jam > 2 jam s.d 8 jam 

(F) V < 30 V 30 V < 30 V 30 V < 30 V 30 

0.2 1.00 1.00 0.95 0.95 0.85 0.85 

0.5 0.97 0.97 0.92 0.92 0.81 0.81 

1 0.94 0.94 0.88 0.88 0.75 0.75 

2 0.91 0.91 0.84 0.84 0.65 0.65 

3 0.88 0.88 0.79 0.79 0.55 0.55 

4 0.84 0.84 0.72 0.72 0.45 0.45 

5 0.80 0.80 0.60 0.60 0.35 0.35 

6 0.75 0.75 0.50 0.50 0.27 0.27 

7 0.70 0.70 0.42 0.42 0.22 0.22 

8 0.60 0.60 0.35 0.35 0.18 0.18 

9 0.52 0.52 0.30 0.30 0.00 0.15 

10 0.45 0.45 0.26 0.26 0.00 0.13 

11 0.41 0.41 0.00 0.23 0.00 0.00 

12 0.37 0.37 0.00 0.21 0.00 0.00 

13 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 

14 0.00 0.31 0.00 0.00 0.00 0.00 
(Sumber: Sukania, 2008) 
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Tabel 2.4 Pengali Frekuensi (Lanjutan) 

Frekuensi Durasi Kerja 

Angktan/mnt 1 jam > 1 jam tapi 2 jam > 2 jam tapi 8 jam 

(F) V < 30 V 30 V < 30 V 30 V < 30 V 30 

15 0.00 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 

>15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
(Sumber: Sukania, 2008) 

 

2.7.7 Komponen Pegangan 

 Kebiasaan pegangan tangan dengan objek atau metode pemegangan dapat 

mempengaruhi tidak hanya tenaga maksimum pekerja terhadap objek tetapi juga 

lokasi vertikal dari tangan pada proses pengangkatan. Pegangan yang baik akan 

mengurangi kekuatan genggaman maksimum dan meningkatan kemungkinan 

pengangkatan beban. Pegangan yang buruk secara umum membutuhkan kekuatan 

genggaman yang lebih besar dan mengurangi kemungkinan pengangkatan beban. 

Tabel 2.5 Pengali Coupling 

Coupling 

Type 

Coupling Mulitiplier 

V < 75 cm V   75 cm 

Good 1.00 1.00 

Fair 0.95 1.00 

Poor 0.90 0.90 
(Sumber: Nuraini, 2012) 

 

2.7.8 Lifting Index 

 Lifting Index menghasilkan estimasi relatif dari stres fisik yang 

berhubungan dengan pekerjaan pengangkatan manual (Nuraini, 2012). 

 L =
 erat  adan

  L
 ……………………….….(2.2)            

Load Weight (LI) atau berat badan adalah berat dari objek yang diangkat. 

Berat beban yang direkomendasikan (RWL) dan indeks pengangkatan (LI) dapat 

digunakan sebagai panduan desain ergonomi dalam beberapa cara (Nuraini, 

2012), yaitu: 

1. Pengali individu dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang 

berhubungan dengan pekerjaan spesifik. Besar relatif dari setiap pengali 

mengindikasikan kontribusi relatif pada setiap faktor tugas, misalnya 

horizontal, vertikal, frekuensi dan sebagainya. 
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2. RWL dapat digunakan sebagai panduan mendesain ulang dari pekerjaan 

pengangkatan yang ada atau untuk mendesain pekerjaan pengangkatan yang 

ada atau untuk mendesain pekerjaan pengangkatan manual yang baru. Nilai LI 

dapat digunakan untuk memprioritaskan desain ulang ergonomi. 

Berdasarkan perspektif NIOSH, pengangkatan beban dengan LI > 1 akan 

meningkatkan resiko cidera pinggang atau tulang belakang untuk beberapa 

pekerja. Beberapa ahli percaya I kriteria seleksi pekerja dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi pekerja yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pekerja 

yang dapat melakukan tugas pengangkatan yang berbahaya, yaitu pengangkatan 

yang memiliki LI lebih dari 1 (Nuraini, 2012).  

 


