
BAB V 

ANALISA PEMBAHASAN 
 

5.1 Analisa Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara wawancara, penyebaran 

kuesioner dan observasi secara langsung kepada pemilik Industri Kecil Menengah 

(IKM) Hey Rasa. Data - data yang dihasilkan berupa profil dari IKM Hey Rasa, 

data keluhan pekerja berdasarkan kusioner Nordic Body Map, dan data postur 

kerja yang digunakan sebagai dasar untuk mengolah data postur kerja dengan 

menggunakan metode QEC. 

 

5.2 Analisa Penilaian Postur Kerja Sebelum Perbaikan Berdasarkan 

Quick Exposure Check (QEC) 

1. Analisa Perhitungan Nilai Exposure Score Berdasarkan Lembar Skor QEC 

Nilai Exposure Score didapatkan dari penyebaran kuesioner Quick Exposure 

Check kepada dua pekerja pengupas yang bekerja pada IKM Hey Rasa. 

Berdasarkan hasil perhitungan dipenilaian exposure score sebelum perbaikan 

menunjukkan bahwa pada proses pengupasan bahan baku bumbu untuk 

pekerja pertama yaitu Ibuk Emi, nilai exposure score pada punggung sebesar 

30, dan berdasarkan Tabel exposure score, nilai exposure score untuk tingkat 

resiko terjadinya cidera pada punggung termasuk dalam kategori yang sangat 

tinggi. Nilai exposure score pada bahu/lengan sebesar 30, termasuk dalam 

kategori sedang. Nilai exposure score pada pergelangan tangan sebesar 26, 

termasuk dalam kategori sedang dan nilai exposure score pada leher sebesar 

18, termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pada proses pengupasan untuk 

pekerja Dewi, nilai exposure score pada punggung sebesar 26, dan 

berdasarkan Tabel exposure score, nilai exposure score untuk tingkat resiko 

terjadinya cidera pada punggung termasuk dalam kategori yang tinggi. Nilai 

exposure score pada bahu/lengan sebesar 30, termasuk dalam kategori 

sedang. Nilai exposure score pada pergelangan tangan sebesar 26, termasuk 

dalam kategori sedang dan nilai exposure score pada leher sebesar 18, 

termasuk dalam kategori sangat tinggi. Pada proses pengupasan bahan baku 
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bumbu nilai exposure score yang pertama yaitu untuk tingkat resiko 

terjadinya cidera pada punggung termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal 

ini dikarenakan pada saat proses pengupasan pekerja tersebut bekerja dengan 

posisi punggung yang membungkuk dalam waktu pekerjaan yang lama dan 

masih menggunakan pisau dalam proses pengupasan. Kedua, tingkat resiko 

terjadinya cidera pada nilai exposure score bahu/lengan termasuk dalam 

kategori sedang. Hal ini dikarenakan pada saat pekerja dalam proses 

pengupasan sering terjadinya pergerakaan bahu/lengan. Ketiga yaitu tingkat 

resiko terjadinya cidera pada pergelangan tangan yang nilai exposure score 

termasuk dalam kategori sedang. Hal ini dikarenakan waktu pengerjaan 

pengupasan yang lama dan masih menggunakan pisau dalam proses 

pengupasan sehingga menyebabkan seringnya terjadi keram otot pada 

pegelangan tangan. Keempat yaitu tingkat resiko terjadinya cidera pada leher 

yang nilai exposure score termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini 

dikerenakan posisi pekerja saat proses pengupasan dalam keadaan duduk dan 

membungkuk sehingga posisi pekerja menunduk dalam waktu yang lama dan 

mengakibatkan terjadinya keram pada leher bagian belakang.  

2. Analisa Perhitungan Nilai Exposure Score Level Berdasarkan Metode Quick 

Exposure Check (QEC) 

Berdasarkan hasil nilai exposure score level sebelum perbaikan pekerja Emi 

dan Dewi memiliki nilai exposure score sebesar 62,4% dan 61,7% dari hasil 

perhitungan tersebut pekerja Emi dan Dewi termasuk kedalam action level 

perlu penelitian lebih lanjut dan dilakukan perubahan. Hal ini dikarenakan 

postur pekerja dalam proses pengupasan tidak sesuai dengan kaidah 

ergonomi, salah satunya yaitu pekerja dengan posisi membungkuk dalam 

proses pengupasan dan masih menggunakan pisau sebagai alat bantu 

pengupasan. Hal ini berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja 

dalam proses pengupasan karena akan dapat menimnulkan cidera pada sistem 

musculoskeletal. Oleh karena itu perlunya dilakukan perbaikan pada fasilitas 

kerja dengan menciptakannya alat pengupas bahan baku bumbu yang sesuai 

dengan kaidah ergonomi dan antropometri baku Indonesia sehingga alat 



47 
 

tersebut dapat digunakan oleh semua pekerja baik berpostur rendah maupun 

tinggi. 

 

5.3 Analisa Perencanaan Fasilitas Kerja dengan Metode Reverse 

Engineering (RE) 

1. Analisa Spesifikasi Produk Alat Pengupas Bawang (Bagian Poros) 

 Tahap ini berguna untuk mempelajari prinsip kerja mesin dan menganalisa 

fungsi dari setiap komponen pada produk yang akan ditetapkan sebagai 

pembanding dari alat yang akan dirancang. Sehingga, ini akan membantu 

untuk proses perancangan selanjutnya karena telah memberikan informasi 

dan menimbulkan ide inovasi  dari alat yang sebelumnya. 

2. Analisa Assembling Komonen 

Maksud dari assembling ini yaitu menganalisa kemudahan dan kesulitan 

dalam assembly produk. Sehingga, memberikan informasi dan dapat 

membantu dalam tahap perakitan untuk perancangan alat yang akan dibuat 

kedepannya agar efektif dan efisien. 

3. Analisa Perancangan Produk Baru 

 Tahap ini berguna sebagai tahap membuat desain baru dengan sistem baru 

dengan keunggulan produk baru. Pembuatan mesin pengupas bahan baku 

bumbu ini dibuat dengan inovasi baru berdasarkan informasi dari alat 

sebelumnya yang telah didapatkan dari tahap-tahap sebelumnya dan diberi 

data antropometri baku Indonesia yaitu Tinggi Siku Berdiri dengan persentil 

50 (95,65 cm) dan Tinggi Tulang Ruas dengan persentil 50 (66,51 cm). Hal 

ini dilakukan agar alat yang buat sesuai dengan dimensi tubuh manusia baik 

kategori tinggi ataupun rendah. 

4. Analisa Tahap Benchmarking 

Maksud dari tahap benchmarking ini yaitu membandingkan keunggulan dan 

kelemahan dari produk sejenis yang kemudian akan menentukan komponen 

yang ingin dibenchmark. Tabel benchmarking antara alat pengupas bawang 

(bagian poros) dengan mesin mengupas bahan baku bumbu ini dibuat untuk 
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mengetahui keunggulan serta kelemahan dari masing-masing produk serta 

dapat memberikan informasi inovasi baru yang terdapat pada mesin tersebut. 

5. Analisa Pembuatan Produk 

Tahap ini merupkan tahap dimana pembuatan produk sesuai dengan tahap 

perancangan produk dan didapatkan pada alat ini terdiri dari karet pengupas, 

pemarut, piringan pemutar, keran pembuangan, dan pintu keluar bahan baku. 

Mesin yang digunakan yaitu dinamo listrik 1ph. Hal ini dikarenakan mesin 

membutuhkan kecepatan dan tenaga yang besar kuntuk memutar bahan baku 

bumbu saat pengupasan. Sehingga, kelebihan mesin pengupas bahan baku ini 

dapat memutar bahan baku dengan berat ± 5kg. 

 

5.4 Analisa Penilaian Postur Kerja Setelah Perbaikan Berdasarkan Quick 

Exposure Check (QEC) 

1. Analisa Perhitungan Nilai Exposure Score Berdasarkan Lembar Skor QEC 

Nilai Exposure Score didapatkan dari penyebaran kuesioner Quick Exposure 

Check kepada pekerja sekaligus pemilik dari IKM Hey Rasa. Berdasarkan 

hasil perhitungan dipenilaian exposure score setelah perbaikan menunjukkan 

bahwa pada proses pengupasan bahan baku bumbu untuk Ibuk Herlina , nilai 

exposure score pada punggung sebesar 8, dan berdasarkan Tabel exposure 

score, nilai exposure score untuk tingkat resiko terjadinya cidera pada 

punggung termasuk dalam kategori rendah. Nilai exposure score pada 

bahu/lengan sebesar 14, termasuk dalam kategori rendah. Nilai exposure 

score pada pergelangan tangan sebesar 10, termasuk dalam kategori rendah 

dan nilai exposure score pada leher sebesar 4, termasuk dalam kategori 

rendah. Hal ini dikarenakan pada saat proses pengupasan pekerja tersebut 

bekerja dengan posisi punggung yang baik sehingga untuk terjadinya keram 

otot pada pegelangan tangan maupun leher telah terminimalisir dengan 

adanya alat pengupas bahan baku bumbu. 

2. Analisa Perhitungan Nilai Exposure Score Level Berdasarkan Metode Quick 

Exposure Check (QEC) 

Berdasarkan hasil nilai exposure score level setelah perbaikan ibuk Herlina 
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memiliki nilai exposure score sebesar 22,2% dari hasil perhitungan tersebut 

Ibuk Herlina termasuk kedalam action level aman. Hal ini dikarenakan postur 

pekerja dalam proses pengupasan telah sesuai dengan kaidah ergonomi dan 

kesehatan dan keselamatan pekerja dalam proses pengupasan karena telah 

meminimalisir terjadinya cidera pada sistem musculoskeletal. 


