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ABSTRAK

Gangguan kesehatan pada postur tubuh operator saat bekerja memberikan dampak
yang signifikan terhadap produktifitas yang dihasilkan dan berpengaruh secara
tidak langsung pada nilai efisiensi. Perbaikan cara kerja, modifikasi mesin atau
alat bantu kerja, penataan ulang posisi mesin dan merubah perilaku kerja yang
dilakukan dengan segera sesuai rekomendasi hasil analisa RULA selain dapat
membantu mengurangi potensi gangguan atau cedera pada postur tubuh operator
dan dapat menghilangkan potensi resiko cedera otot bahkan dapat meningkatkan
produktifitas dan moral kerja dari operator. Salah satu departemen dalam CV.
Usaha Jaya. adalah departemen Produksi, yang dimana terdapat 6 stasiun kerja
yaitu stasiun, Pencucian, Pengolahan, Pengepresan, Penggilingan, pencetakan, dan
Pengepakan. Pada departemen ini terdapat aktivitas pekerjaan yang Jika dilihat
dari postur kerja, maka salah satu faktor yang dapat menentukan ketidak
nyamanan pekerja adalah postur kerja yang janggal (tidak semestinya dilakukan).
Opertor (pekerja) sering merasakan kelelahan pada bagian tubuh atas. Analisis
ergonomi akan dilakukan untuk menentukan postur kerja yang baik. Dalam
penelitian ini, metode yang digunakan untuk menganalisis sikap dan posisi kerja
menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment (RULA). Metode RULA
digunakan untuk mengestimasi terjadinya risiko gangguan otot skeletal. Hasil
yang diperoleh dari penelitian ini adalah sikap kerja operator yang melakukan
pencucian, pengolahan, pengepresan, penggilingan, pencetakan, dan pengepakan.
dengan posisi aktual setelah diinvestigasi dengan menggunakan RULA checksheet
mendapatkan hasil final score 5 yang berarti investigate further and change soon
(perlu diinvestigasi lebih lanjut dan segera lakukan perubahan). Rekomendasi
yang diberikan adalah dengan mengubah postur kerjanya. Sikap dan posisi kerja
operator dihitung lagi dengan mengunakan RULA checksheet dan hasilnya adalah
2 untuk pencucian, 2 untuk perebusan dua operator, 3 untuk operator ke dua
operator, 2 untuk pengepresan, 2 untuk penggilingan, 2 pencetakan, dan nilai 3
pengepakan (acceptable) atau dapat diterima.

Kata kunci: Ergonomi, Faktor Risiko Kerja, RULA.



ABSTRACT

Health problems in the operator's posture while working have a significant impact
on the productivity produced and indirectly influence the efficiency value.
Improvement of work methods, modification of the machine or work tools,
rearrangement of the engine position and changing the work behavior that is done
immediately according to the recommendations of the RULA analysis can help
reduce the potential disruption or injury to the operator's posture and can
eliminate the potential risk of muscle injury. productivity and work morale of the
operator. One of the departments in CV. Usaha Jaya. is the Production
department, where there are 6 work stations namely stations, Washing, Processing,
Pressing, Milling, Printing, and Packing. In this department there are work
activities which, when viewed from the work posture, then one of the factors that
can determine the inconvenience of a worker is an awkward work posture (not
necessarily done). Opertor (workers) often feel fatigue in the upper body.
Ergonomics analysis will be carried out to determine good work posture. In this
study, the method used to analyze work attitudes and positions uses the Rapid
Upper Limb Assessment (RULA) method. The RULA method is used to estimate
the risk of skeletal muscle disorders. The results obtained from this study are the
work attitude of operators who do washing, processing, pressing, grinding,
printing, and packing. with the actual position after being investigated by using
the RULA checksheet to get the final score of 5, which means checking further and
change soon (further investigation is needed and immediate changes). The
recommendation given is to change the working posture. The operator's attitude
and work position are calculated again by using the RULA checksheet and the
result is 2 for washing, 2 for the change of two operators, 3 for operato to two
operators, 2 for pressing, 2 for grinding, 2 printing, and value 3 packing
(acceptable) or acceptable.

Keywords: Ergonomics, WorkRisk Factors, RULA.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), salah satu industri kreatif

yang memiliki peluang perluasan pasar adalah industri makan khususnya tahu,

terutama pada saat ini tahu sudah menjadi makanan sehari-hari dan menjadi

makanan khas dari negara Indonesia. Industri kreatif memiliki posisi strategis

dalam mengepakkan sayapnya. Tetapi, persaingan juga tentunya semakin ketat,

produk yang memiliki kualitas baik, harga terjangkau serta menarik perhatian

tentunya lebih diminati oleh konsumen.

Tahu adalah makanan yang dibuat dari endapan perasan biji kedelai yang

mengalami koagulasi. Tahu berasal dari Tiongkok, seperti halnya kecap, tauco,

bakpau, dan bakso. Nama "tahu" merupakan serapan dari bahasa Hokkian (tauhu)

(Hanzi: 豆腐, hanyu pinyin: doufu), yang secara harfiah berarti "kedelai

terfermentasi". Tahu yang merupakan makanan yang berbahan dasar kedelai

dengan tekstur lembut merupakan makanan khas masyarakat Indonesia yang

bernilai gizi tinggi sehingga memiliki daya saing yang tidak dapat disamakan

dengan produk makanan lain baik dalam negeri maupun negara lain.
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CV. Usaha Jaya merupakan perusahaan home industry yang berada di

wilayah Sepatan, Tangerang. Produk yang dibuat merupakan pesanan dari pihak

konsumen, seperti rumah makan, pasar-pasar tradisional dan pasar modern untuk

yang ada di Tangerang dan sekitarmya. Pada CV Usaha Jaya ini masih banyak

dijumpai berbagai kondisi yang tidak ergonomis. Hal ini dapat dilihat dari posisi

kerja yang tidak nyaman dan pencahayaan yang kurang terang ini di lihat ketika

melakukan observasi langsung di lapangan.

Pada pekerjaannya, keluhan sakit yang dialami oleh para pekerja yaitu

diantaranya adalah pada bagian leher, bahu kiri dan kanan, punggung, lengan atas,

pinggang, lengan bawah kiri dan kanan, pergelangan tangan, tangan kanan.

Berdasarkan banyaknya keluhan akibat gangguan pekerjaan, maka pada CV Usaha

Jaya perlu dilakukan penilaian faktor dan tingkat risiko pekerjaan yang lebih

mendalam.

Gangguan pada sistem kerangka otot karena aktivitas pekerjaan dikenal

dengan istilah Musculoskeletal disorders (MSDs). Musculoskeletal disorders

(MSDs) merupakan gangguan/kerusakan yang terjadi pada sistem kerangka otot,

baik pada bagian otot rangka maupun pada tulang rangka, yang biasanya terjadi

karena kesalahan sikap (posture) kerja, penggunaan tenaga berlebih

(overexertion), peregangan berlebihan (overstretching) atau penekanan lebih

(overcompression) dan lainnya (Iridiastadi & Yasserli, 2014).

Penilaian risiko kerja dapat dilakukan dengan menggunakan metode Rapid

Upper Limb Assessment (RULA). RULA pertama kali diperkenalkan pada tahun

1993 oleh Dr. LynnMcAtamney, merupakan metode cepat penilaian postur tubuh

bagian atas. Input metode ini adalah postur (telapak tangan, lengan atas, lengan

bawah, punggung dan leher), beban yang diangkat, tenaga yang dipakai

(statis/dinamis), dan jumlah pekerjaan. Metode ini menyediakan perlindungan

yang cepat dalam pekerjaan seperti risiko pada pekerjaan yang berhubungan

dengan upper limb disorders, mengidentifikasi usaha yang dibutuhkan otot yang

berhubungan dengan postur tubuh saat kerja (penggunaan kekuatan dan kerja statis

yang berulang) (McAtamney, et al., 1993).

Penelitian terdahulu, Kholil dan Yuliani (2015) menggunakan metode REBA

dalam penelitiannya, dimana hasilnya bahwa pekerja memiliki faktor risiko berupa
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Postural Stress, Sustained (static) exertions, Localized mechanical (contact)

stresses, dan vibration. Serta tingkat resiko yang sangat tinggi yang memerlukan

tindakan perbaikan saat ini juga. Rancangan perbaikan yang diusulkan berupa

perbaikan komponen yang langsung berhubungan dengan posisi kerja operator,

sehingga sudut-sudut yang menjadi penilaian RULA menjadi berkurang.

Yuliani, et al. (2015) serta Dzikrilah dan Yuliani (2015), menggunakan

metode RULA dalam penelitiannya, dimana hasil dari penelitiannya adalah

gangguan kesehatan pada postur tubuh operator saat bekerja memberikan dampak

yang signifikan terhadap produktifitas yang dihasilkan dan berpengaruh secara

tidak langsung pada nilai efisiensi. Perbaikan cara kerja, modifikasi mesin atau

alat bantu kerja, penataan ulang posisi mesin dan merubah perilaku kerja yang

dilakukan dengan segera sesuai rekomendasi hasil analisa RULA selain dapat

membantu mengurangi potensi gangguan atau cedera pada postur tubuh operator

dan dapat menghilangkan potensi resiko cedera otot bahkan dapat meningkatkan

produktifitas dan moral kerja dari operator.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka perumusan

permasalah penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor risiko yang teridentifikasi dalam proses pembuatan tahu ?

2. Berapa tingkat risiko dan level tindakan dari metode penilaian ergonomi ?

3. Bagaimanakah rekomendasi perbaikan pada pekerjaan proses pembuatan

tahu ?

1.3 TujuanPenelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka ditetapkan tujuan penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi faktor yang berisiko dalam pekerjaan proses pembuatan

tahu.

2. Menentukan tingkat risiko dan level tindakan dari metode penilaian

ergonomi.

3. Menentukan rekomendasi perbaikan pada pekerjaan proses pembuatan



4

tahu.

1.4 Batasan Masalah

Suatu pembatasan masalah jelas diperlukan agar ruang lingkup dalam

kegiatan penelitian ini terarah tujuan yang ingin dicapai nantinya. Adapun batasan

masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengamatan hanya di bagian produksi.

2. Pembahasan dan pengolahan data, hanya menggunakan metode RULA.

3. Pengambilan data dilakukan dengan merekam, mengambil foto dan observasi

yang diambil dari bagian produksi.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang dimulai

dengan Bab Pendahuluan sebagai pengantar umum. Mengenai aspek-aspek dari

laporan tugas akhir ini secara keseluruhan adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, pokok permasalahan,

tujuan penelitian, metode pengumpulan data, dan sistematika

penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan konsep-konsep, teori-teori, dan rumusan yang

menunjang dalam pemecahan masalah seperti postur kerja,

Musculosketal Disorders , RULA.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara pengambilan data dan pengolahan data

yang terdiri dari data primer yaitu yang diperoleh melalui

pengamatan langsung oleh peneliti dari objek penelitian,

diantaranya hasil pengamatan terhadap proses kerja operator.

Sedangkan data sekunder yang telah disajikan oleh pihak lain atau
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perusahaan di antaranya adalah data mengenai jumlah operator di

bagian produksi, job description operator.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Pada bab ini berisi tentang kerangka dalam pemecahan masalah

penjelasan secara garis besar bagaimana langkah pemecahan

masalah dengan menggunakan metode RULA.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang analisa data-data yang telah

diolah dan dibuat langkah-langkah penyelesaiannya berdasarkan

bab sebelumnya.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pengolahan

data yang telah diperoleh pada bab sebelumnya disertai dengan

saran-saran yang diusulkan peneliti.
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Definisi Ergonomi 

   Cukup banyak istilah maupun definisi yang digunakan  untuk menjelaskan 

arti ergonomi seperti human factors, human factors engineering, human 

engineering, engineering psychology, applied ergonomics, industrial ergonomics 

dan/atau industrial engineering (Wignjosubroto, 2010). Istilah yang paling sering 

digunakan adalah ergonomics dan/atau human factors. Beberapa definisi 

ergonomi: 

a. Ergonomi merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari sifat, kemampuan, 

dan keterbatasan manusia (Sutalaksana,  2006). 

b. Ergonomi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya 

dengan pekerjaannya (Wignjosubroto, 2010). 

c.  Ergonomi didefinisikan melalui pendekatan yang lebih komprehensif (Mc. 

Cormick, 1993): 

(1) Secara fokus, ergonomi menfokuskan diri pada manusia dan interaksinya 

dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur dan lingkungan dimana sehari-

hari manusia hidup dan bekerja. (2) Secara tujuan, tujuan ergonomi ada dua 

hal, yaitu peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja serta peningkatan nilai-

nilai kemanusiaan, seperti peningkatan keselamatan kerja, pengurangan rasa 

lelah dan sebagainya. (3) Secara pendekatan, pendekatan ergonomi adalah 

aplikasi informasi mengenai keterbatasan-keterbatasan manusia, kemampuan, 

karakteristik tingkah laku dan motivasi untuk merancang prosedur dan 

lingkungan tempat aktivitas manusia tersebut sehari-hari.  
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d. IEA (International Ergonomics Association) mendefinisikan ergonomi sebagai 

ilmu yang mengaplikasikan pengetahuan mengenai kemampuan fisik maupun 

mental manusia untuk merancang produk, proses, stasiun/tempat kerja 

(workplaces) dan interaksi manusia-mesin (juga lingkungan fisik kerja) yang 

kompleks.  

e. Ergonomi merupakan kajian interaksi antara manusia dan mesin, serta faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja 

sistem secara keseluruhan. (Bridger, 2009).    

 

2.1.1 Tujuan dan Pentingnya Ergonomi  

Tujuan ergonomi adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja pada suatu 

institusi atau organisasi.  

Ergonomi adalah disiplin ilmu yang bersifat multidisiplin dengan 

menggabungkan elemen-elemen fisiologi, psikologi, anatomi, engineering, 

hygiene, sosial dan ilmu-ilmu lainnya, maka ergonomi akan berkaitan dengan 

aktifitas kerja yang mempunyai tujuan sebagai berikut :  

a. Meningkatkan kemampuan fisik dan mental, khususnya untuk keamanan dan 

keselamatan, serta mengurangi atau menghilangkan beban fisik dan mental 

yang berlebihan untuk kenyamanan atau keserasian operasional.  

b. Pengintegrasian secara rasional aspek-aspek fungsional, teknis, ekonomi, sosial 

budaya dan lingkungan pada suatu sistem untuk peningkatan efisiensi 

hubungan timbal balik manusia dan mesin. Mengorganisasikan suatu aktifitas 

kerja kearah produktifitas untuk peningkatan/kepuasan pekerja operator, 

konsumen pekerja dalam memenuhi kesejahteraan sosial.  

Kegunaan ergonomi pada suatu rancangan desain produk lebih banyak 

berorientasi pada berbagai kecenderungan gerakan-gerakan dalam sistem motor 

manusia yang akan berpengaruh pada :  

 FIT, yaitu kesesuaian, keserasian atau kecocokan barang-barang 

produk/benda produk terhadap lingkungan atau sistem agar tidak terjadi 

benturan/tabrakan antara sistem dengan komponen produk lainnya dan 

juga kesesuaian pengguna atas produk tersebut di dalam operasionalnya.  
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 FORM, adalah kesatuan bentuk atas beberapa komponen yang ada, agar 

secara estetika mempunyai daya tarik tersendiri, serta perhitungan-

perhitungan kekuatan atas komponen atau part yang ada, yang merupakan 

kesatuan komponen terkait.  

 FUNCTION, adalah fungsi dan sistem mekanis dari barang produk/benda 

produk sesuai dengan desain dan target yang di harapkan.  

Desain produk yang di maksud, diantaranya’ Assesoris produk (misalnya’ 

ballpoint, kaca mata, sikat gigi), peralatan rumah tangga, alat-alat kantor, produk 

elektronik, alat transportasi (misal; sepeda, motor, dan mobil), komponen 

arsitektur, peralatan olah raga dan lain-lain, yang lebih utama lagi ialah 

kemampuan untuk dapat mengintegrasikan teknologi dengan sistem yang ada 

disesuaikan dengan kemampuan manusia, diantaranya :  

- Ukuran-ukuran/dimensi besaran  

- Bentuk dan posisi dari peralatan yang ada  

- Sistem mekanis  

- Sistem pemeliharaan atau perawatan  

- Sistem operasional  

 

2.2  Definisi Biomekanika Kerja 

  Chaffin et al. (1999) mendefinisikan biomekanika kerja sebagai disiplin 

ilmu yang mempelajari  interaksi fisik pekerja dengan peralatan, mesin maupun 

material dengan tujuan untuk meningkatkan performasi pekerja dengan cara 

meminimalkan resiko gangguan/keluhan kerangka otot (musculoskeletal 

disorder). 

Biomekanika kerja merupakan disiplin ilmu yang tidak berdiri sendiri, 

namun merupakan integrasi dari berbagai disiplin ilmu yang bertujuan untuk 

meminimalkan resiko keluhan kerangka otot manusia yang disebabkan oleh 

aktivitasnya. 

   

2.3  Work Related-Musculoskeletal Disorder (WMSDs) 

Gangguan pada sistem kerangka otot karena aktivitas pekerjaan dikenal 

dengan istilah musculoskeletal disorders (MSDs). Musculoskeletal disorders 
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(MSDs) merupakan gangguan/kerusakan  yang terjadi pada sistem kerangka otot, 

baik pada bagian otot rangka maupun pada tulang rangka, yang biasanya terjadi 

karena kesalahan sikap (posture) kerja, penggunaan tenaga berlebih 

(overexertion), peregangan berlebihan (overstretching) atau penekanan lebih 

(overcompression) dan lainnya.  

Gangguan/kerusakan pada otot dapat berupa ketegangan otot, inflamasi, dan 

degenerasi,  biasanya terjadi bagian otot, syaraf, tendon, persendian, dan lainnya. 

Sedangkan pada tulang dapat berupa memar, patah, dan lainnya.  

Musculoskeletal disorders (MSDs) dapat disebabkan juga oleh: 

a. Kelelahan dan keletihan terus menerus yang disebabkan oleh frekuensi atau 

periode waktu yang lama dari usaha otot, dihubungkan dengan pengulangan 

atau usaha yang terus menerus dari bagian tubuh yang sama meliputi posisi 

tubuh yang statis.  

b. Gangguan/kerusakan tiba-tiba yang disebabkan oleh aktivitas yang sangat 

kuat/berat atau pergerakan yang tak terduga.  

 

2.4. Faktor-faktor Risiko Kerja 

 Faktor-faktor risiko kerja terdiri dari: 

1. Postural Stress 

Stres pada tubuh karena sikap (posture) kerja yang salah/tidak normal biasanya 

terjadi pada saat pekerja mengerahkan usaha/menyesuaikan tubuhnya pada  

pekerjaan, sehingga  terjadi  peregangan berlebihan (overstretching) atau 

penekanan lebih (overcompression) pada jaringan tubuh (syaraf, tendon, dan 

lainnya).  

2. Porceful Exertion  

Pengerahan tenaga berlebih biasanya dilakukan dalam menahan peralatan kerja 

atau material kerja yang berat atau dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

membutuhkan usaha yang berlebih (menarik, mendorong, dll) sehingga 

menimbulkan beban pada sistem musculoskeletal dan dapat menyebabkan 

deformasi jaringan, peningkatan kebutuhan energi, peningkatan risiko 

kelelahan pada bagian tubuh tertentu serta risiko cidera pada otot, tendon dan 

syaraf.  
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3. Repetitive Exertions 

Suatu pekerjaan yang dilakukan berulang, dimana pengulangan gerakan kerja 

dilakukan dengan pola yang sama dalam waktu yang lama. 

4. Static Exertions 

Bekerja dengan posisi yang sama (tidak bergerak/statis) dalam waktu yang 

lama. 

5. Localized Mechanical Stress 

Tekanan kontak fisik dengan peralatan kerja yang keras atau tajam secara 

langsung pada syaraf atau tendon, sehingga menyebabkan cidera atau bahkan 

WMSDs. 

6. Vibration 

Getaran yang dialami tubuh selama bekerja yang diakibatkan oleh peralatan 

kerja, sehingga menyebabkan gerakan reflek, penurunan sirkulasi darah, 

kehilangan sensasi pada bagian tubuh tertentu dan lainnya.  

7. Low Temperatur 

Bekerja pada suhu rendah (< 20) sehingga menyebabkan penurunan sirkulasi 

darah dalam otot dan tendon bahkan dapat menyebabkan WMSDs.  

 

2.5   Metode Penilaian Resiko Kerja 

A.  Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

 Metode  Rapid Upper Limb Assessment  pertama kali diperkenalkan pada 

tahun 1993  oleh  Dr. Lynn McAtamney.  Metode Rapid Upper Limb Assessment 

(RULA) merupakan metode cepat penilaian postur tubuh bagian atas. Input 

metode ini adalah postur (telapak tangan, lengan atas, lengan bawah, punggung 

dan leher), beban yang diangkat, tenaga yang dipakai (statis/dinamis), jumlah 

pekerjaan. Metode ini menyediakan perlindungan yang cepat dalam pekerjaan 

seperti risiko pada pekerjaan yang berhubungan dengan upper limb disorders, 

mengidentifikasi usaha yang dibutuhkan otot yang berhubungan dengan postur 

tubuh saat kerja (penggunaan kekuatan dan kerja statis yang berulang) 

(McAtamney, et al.,1993) 
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Gambar. 2.1 RULA Employee Assessment Worksheet   

Sumber: (McAtamney, et al.,1993) 

 

Langkah-langkah dan contoh penggunaan RULA 

 Lembar kerja RULA dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian A (lengan 

dan pergelangan tangan) dan B (leher, punggung, kaki). Pembagian ini dibutuhkan 

untuk memastikan bahwa setiap postur dibatasi dari leher, punggung dan kaki 

yang mungkin mempengaruhi postur lengan dan pergelangan tangan yang 

termasuk dalam penilaian RULA. 

Peneliti harus memberi nilai pada grup A (lengan dan pergelangan tangan) 

terlebih dulu, kemudian nilai untuk grup B (leher, punggung & kaki) untuk kiri 

dan kanan. Untuk masing-masing bagian tubuh, ada skala pemberian nilai postur 

dan ada penyesuaian ketentuannya seperti yang diuraikan pada lembar kerja yang 

perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan dalam pemberian nilai. 
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1. Langkah 1-4: Analisa tangan kanan dan pergelangan 

 

Gambar. 2.2. Analisa lengan dan pergelangan RULA 

 

Langkah 1, nilai +3 digunakan untuk posisi lengan atas (45 + derajat). 

Langkah 2, nilai +2 diberikan untuk posisi lengan bawah (<60 derajat).  

Langkah 3, untuk pergelangan adalah +3 untuk pergelangan tangan fleksi (> 15 

derajat), dan +1 ditambahkan untuk penyimpangannya.  

Langkah 4, untuk pergelangan adalah +2 karena pergelangan tangan dipelintir 

dekat batas akhir maksimal. Setiap skor harus dilingkari pada Tabel A. 
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2. Langkah 5-8: Menghitung nilai grup A 

 

Gambar. 2.3. Nilai grup A pada RULA 

 

Langkah 5. Menggunakan nilai dari langkah 1-4, tentukan nilai melalui tabel A. 

Langkah 6. Tambahkan skor penggunaan otot. Dalam contoh ini, postur yang 

tidak 

berkelanjutan selama lebih dari 10 menit, dan tidak berulang 4x per menit. Oleh 

karena itu, nilai adalah 0. 

Langkah 7. Dalam contoh ini, berat benda >4.4lbs dan berulang. Sehingga, 

nilainya +2. 

Langkah 8. Tambahkan nilai dari langkah 5-7. 
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3. Langkah 9-11: Analisa leher, punggung dan kaki 

 
Gambar. 2.4 Analisa leher, punggung dan kaki pada RULA 

 

langkah 9, nilai +3 digunakan untuk posisi leher (> 20 derajat).  

Langkah 10,nilainya +1 karena posisi punggung 0-20 derajat. Setiap nilai 

kemudian harus dilingkari pada Tabel B. 

 

4. Langkah 12-15: Menghitung total nilai grup B 
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Gambar.2.5 Nilai grup B pada RULA 

 

Langkah 12. Menggunakan nilai dari langkah 9-11,tentukan nilai melalui tabel B. 

Langkah 13. Tambahkan skor penggunaan otot. Dalam contoh ini, postur yang 

tidak berkelanjutan selama lebih dari 10 menit, dan tidak berulang 4x per menit. 

Oleh karena itu, nilai adalah 0. 

Langkah 14. Dalam contoh ini, berat benda >4.4lbs dan berulang. Sehingga, 

nilainya +2. 

Langkah 8. Tambahkan nilai dari langkah 12-14. 

 

5. Menentukan nilai akhir 

Gunakan tabel C untuk menentukan hasil akhir RULA seperti tertera dalam 

gambar berikut: 

 

Gambar 2.6 Hasil akhir table C pada RULA 

Nilai akhir : 7 

Dalam contoh ini, skor RULA akhir adalah 7 menunjukkan risiko tinggi dan 

membutuhkan perubahan metode kerja untuk mengurangi atau menghilangkan 

risiko MSDs. 
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2.6    Review Penelitian Sebelumnya  

Sebagai referensi untuk penelitian ini, maka dilakukan review terhadap 

beberapa penelitian penilaian ergonomi yang telah ada.  

Tabel 2.6 Review Penelitian Sebelumnya 

No Peneliti Judul Metode Hasil 

1 Dzikrillah 

& Yuliani 

(2016) 

Analisis Postur 

Kerja 

Menggunakan 

Metode Rapid 

Upper Limb 

Assessment 

(RULA) Studi 

Kasus PT TJ 

Forge Indonesia 

Metode 

RULA 

RULA check sheet 

mendapatkan hasil final score 

+5 yang berarti perlu 

diinvestigasi lebih lanjut dan 

segera lakukan perubahan. 

Rekomendasi yang diberikan 

adalah dengan menambahkan 

alat bantu (support) dengan 

menambah ketinggian meja 

kerja agar operator tidak lagi 

membungkuk. Setelah 

implementasi RULA check 

sheet dan hasilnya adalah +2 

(acceptable) atau dapat 

diterima. 

2 Habibi 

dan Soury 

(2015) 

Efek tiga 

intervensi 

ergonomi pada 

postur tubuh dan 

gangguan 

muskuloskeletal 

antara barang-

barang dari 

Isfahan Provinsi 

Gas Company 

RULA dan 

kuesioner  

Nordic 

Musculosk

eletal  

Berdasarkan evaluasi, terdapat 

penurunan  gejala MSDs setelah 

melakukan training.  

3 Kaden, et 

al. (2015) 

Studi ergonomis 

Risiko di Kayu 

Furniture 

Produksi 

ILO 

checkpoint

s, RULA 

Berdasarkan  International 

Labour Office checkpoints dan 

penilaian RULA, pada bagian 

penyimpanan dan penanganan 

material  serta stasiun 

perancangan mempunyai resiko 

yang tinggi, posisi kerja  tangan 

bawah, tubuh dan leher pekerja 

mempunyai nilai resiko yang 

tinggi.   

4 Nishanth 

et al 

(2015) 

Ergonomis Kerja 

Evaluasi untuk 

Menilai Risiko 

Evaluasi 

dengan 

standar 

NIOSH, 

Setelah dilakukan evaluasi 

denga semua metode, dan 

dirancangkan tools dan metode 

kerja baru, hasilnya adalah 
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Kerja di 

Multistage 

Majelis Pump 

 

RULA dan 

pendekata

n 

biomechan

ical 

pengurangan resiko kerja 

5 Yuliani et 

al. (2015) 

Usulan Perbaikan  

Metode  Kerja Di 

Line Produksi 

Potong Pipa 

mesin Saw Blade 

Manual 

Metode 

RULA 

Gangguan kesehatan pada 

postur tubuh operator saat 

bekerja akan memberikan 

dampak yang signifikan 

terhadap produktifitas yang 

dihasilkan dan berpengaruh 

secara tidak langsung pada nilai 

efisiensi.  Perbaikan cara kerja, 

modifikasi mesin atau alat 

bantu kerja, penataan ulang 

posisi mesin dan merubah 

prilaku kerja  yang dilakukan 

dengan segera sesuai 

rekomendasi hasil analisa 

RULA, selain dapat membantu 

mengurangi potensi gangguan 

atau cedera pada postur tubuh 

operator dan dapat 

menghilangkan potensi resiko 

cedera otot bahkan dapat 

meningkatkan produktifitas dan 

moral kerja dari operator. 

6 Tarwinder

, & 

Jaswinder  

(2014) 

Ergonomis 

Evaluasi Tugas 

Industri di India 

Electronics 

Industries 

RULA & 

REBA  

Skor REBA untuk ini 11 yang 

menunjukkan risiko yang sangat 

tinggi, dan melaksanakan 

perubahan. Dengan demikian 

pelaksanaan perubahan 

diperlukan. Sekarang untuk 

skor RULA adalah 6. Ini berarti 

penyelidikan lebih lanjut dan 

perubahan segera diperlukan.  

7 Jones, & 

Kumar  

(2010) 

Perbandingan 

penilaian resiko 

ergonomi output 

di empat sawmill 

jobs 

RULA, 

REBA, 

[ACGIH 

TLV], and 

[ORCA] 

Study ini telah menunjukkan 

penilaian resiko ergonomic 

metode yang digunakan untuk 

menilai empat berisiko pekerja 

penggergaji. Di teliti dengan 

pengecualian RULA/SI, 

REBA/OCRA %MVC, dan 

REBA/OCRA.  

 

 

 

Tabel 2.6 Lanjutan  Review Penelitian sebelumnya 
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2.7  Kerangka Pemikiran 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2.8 Kerangka Pemikiran 

Observasi 

Keluhan Pekerja di CV. Usaha Jaya 

Penilaian Ergonomi 

Identifikasi Faktor keluhan 

Identifikasi tingkat risiko cidera dengan 

metode RULA (Rapid Upper Limb 

Assessment) 
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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi

Adapun waktu dan lokasi pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan

adalah:

Lokasi : CV Usaha Jaya

Jl. Bayur Raya, Lb. Wangi, Sepatan Timur, Tangerang,

Banten

Waktu : 5 Maret – 2 April 2018

3.2 Objek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi

kasus pada pekerja pembuatan tahu di CV. Usaha Jaya, terkait dengan

pekerjaannya untuk mengetahui tingkat risiko ergonomi melalui penilaian

terhadap postur janggal (leher, tulang punggung, lengan atas, lengan bawah,

pergelangan tangan), beban, genggaman tangan dan aktivitas. Peneliti melakukan

pengamatan pada setiap proses pekerjaan yang dilakukan pekerja pembuat tahu di

CV. Usaha Jaya dengan menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment

(RULA).

Objek penelitian ini adalah seluruh proses kerja yang dilakukan pekerja

pembuat tahu yang meliputi perendaman, penggilingan, pemasakan, penyaringan,

penggumpalan, pencetakan/pengerasan dan pemotongan.

Karakteristik pekerja yang diteliti adalah pekerja yang mempunyai keluhan

saat bekerja maupun setelah pekerja. Jumlah pekerja yang diamati berjumlah 10

orang yang berada di lokasi pembuatan tahu di CV. Usaha Jaya. Seluruhnya

diamati dan dinilai tingkat risiko ergonominya dari setiap
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langkah pekerjaan yang dilakukan. Proses penilaian dititikberatkan pada faktor

pekerjaan, bukan pada faktor lingkungan, perorangan maupun psikososial.

3.3 Metode Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data primer

dan data sekunder :

1. Data Primer

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara :

a. Observasi atau pengamatan langsung saat pekerja melakukan proses

pembuatan tahu untuk mendapatkan tahapan pekerjaan tersebut hingga

postur janggal saat bekerja (leher, tulang punggung, lengan atas, dan

lengan bawah), skor beban, skor genggaman tangan, dan skor aktifitas

dapat diketahui dan selanjutnya dianalisis dengan worksheet RULA.

2. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder terdiri dari :

a. Literatur, dokumen-dokumen perusahaan

b. Lembaran instruksi kerja/SOP

Dalam pengumpulan data, alat yang digunakan adalah :

a. Kamera digital digunakan untuk mendokumentasikan proses kerja dan

memotret postur tubuh.

b. Worksheet penilaian skor RULA digunakan untuk mengetahui tingkat

risiko ergonomi.

3.4 Metode Pengolahan Data

Pengolahan data terdiri dari:

1. Menggunakan data RULA worksheet untuk mengukur postur tubuh dengan

cara:

a. Membagi pengamatan tubuh operator kedalam 2 grup, yaitu A yang terdiri

atas leher (neck), lengan atas (upper arm), lengan bawah (lower arm),

pergelangan tangan (wrist), punggung (trunk), serta mengukur beban

(load/force), dan skor aktivitas.

b. Menilai setiap postur kerja operator menggunakan RULA ke dalam skor A
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dan B.

c. Menentukan skor RULA dari hasil kombinasi perhitungan skor A dan skor

B.

d. Menentukan action level dari postur kerja operator.

3.5 Metode Analisis

Berdasarkan penilaian worksheet RULA maka akan didapatkan berbagai

level tindakan terhadap postur kerja. Dari level tindakan ini diidentifikasikan dan

dianalisis fasilitas penyebab postur tubuh yang tidak alami. Hasil analisis

digunakan untuk memperbaiki metode kerja agar didapat postur tubuh yang alami

terhadap operator.

3.6 Langkah-langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian ini dapat dibuat atau dibentuk dalam

bentuk flow chart yang terdapat di bawah ini sebagai berikut:
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Gambar.3.1. Flowchart Metodologi Penelitian
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1    Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 5 Maret 2018 – 2 April 2018. 

Data yang dikumpulkan adalah data yang mendukung penelitian  tentang 

ergonomi, diantaranya: kondisi aktual bagian produksi,  data peralatan kerja, dan 

sebagainya. Berikut penjelasan data-data tersebut: 

4.1.1 Kondisi Aktual Proses Pembuatan Tahu  

 Dalam proses pembuatan tahu, perusahaan CV. Usaha Jaya menggunakan 

make to order yang dimana ketika terdapat pesanan dari konsumen perusahaan 

akan memulai produksinya, dimana jumlah total tenaga kerja sebanyak  30 orang 

pekerja yang dibagi menjadi 2 shift saat pekerjaan berlangsung yang meliputi: 

a. 10 orang di bagian pengepakkan yang dimana bertugas pengepak tahu. 

b. 6 orang di bagian perebusan bahan tahu bulat bertugas memasak kedelai. 

c. 6 orang di bagian pengolahan bahan tahu. 

d. 4 orang di bagian pengepresan bahan tahu. 

e. 4 orang bagian pencetakan tahu 

 Pada penelitian ini , memfokuskan pada stasiun produksi. Karena pekerja ini 

dianggap yang memiliki masalah dalam melakukan pekerjaan, yang dapat 

menyebabkan keluhan moskuleskeletal yang berdampak pada rendahnya 

produktifitas kerja. Berikut adalah gambar kondisi aktual pekerja produksi 

pembuatan tahu saat bekerja.
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4.1.2 Proses Produksi  

 Proses produksi yang dimaksud disini ialah tahapan kegiatan perusahaan dalam 

mengolah bahan baku yang berupa kacang kedelai yang diolah menjadi barang jadi 

berupa tahu. Adapun tahap kegiatannya sebagai berikut : 

1. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah memilih kedelai dengan kualitas 

bagus (biji besar dan tidak digerogoti ulat). Pada proses ini kita bisa 

menggunakan Tampi/tampah agar lebih mudah. 

2. Setelah kita mendapatkan kedelai yang super, kemudian dicuci, kemudian 

direndam dalam air kurang lebih selama 6 jam. 

3.  Setelah proses perendaman selesai, kedelai dicuci dengan air bersih sampai 

benar-benar bersih. Hal ini bertujuan agar kebersihan kedelai terjamin. 

4. Langkah berikutnya kedelai hancurkan menggunakan mesin pemecah kedelai, 

jika tidak ada Anda bisa memanfaatkan Alu. 

5. Pada proses kelima, kedelai yang sudah hancur tersebut digiling sampai 

halus(lembut) menggunakan mesin giling kedelai. Pada proses ini akan 

dihasilkan santan kedelai hasil penggilingan kedelai tadi. 

6. Santan kedelai yang dihasilkan pada proses nomor 5 langsung direbus dengan 

menggunakan wajan sampai mendidih. 

7. Setelah itu santan kedelai dipindahkan dari wajan ke dalam bak yang telah 

kita siapkan sebelumnya. Kemudian saring dengan menggunakan kain belacu 

yang telah dibuat sedemikan rupa. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal 

proses penyaringan ini harus dilakukan secara berulang-ulang. 

8. Gumpalan hasil campuran santan kedelai yang sudah mulai mengendap itu 

dituangkan dalam cetakan tahu yang sebelumnya telah dialasi dengan 

menggunakan kain belacu. 

9. Adonan tahu dalam cetakan dikempa/dipress selama kurang lebih 2 menit 

agar air yang terkandung di dalam adonan tahu tersebut dapat terperas habis 

tak tersisa. 

10. Setelah itu adonan tahu tersebut sudah dapat dipotong-potong sesuai ukuran 

yang diinginkan 

11.  Tahu akandi press kembali untuk mengeluarkan airnya.  
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12. Tahu yang sudah di press akan memasuki proses penggilingan dan 

pencetakan sesuai yang di inginkan. 

13. Tahu yang sudah melewati pencetakan kemudia akan di dikemas untuk siap 

pengiriman.  

 

 

 Gambar 4.1  aktivitas pekerja proses produksi tahu 

Dalam pemilihan kedelai ini terdapat beberapa aktivitas karyawan antara lain: 

1.  mengambil kedelai yang berada dalam di gudang penyimpanan, dan 

membawa benda tersebut area pemilihan kedelai, pencucian, dan 

perndaman kacang kedelai. 

2. Setelah pemilihan kacang kedeali selesai kacang kedelai di cuci hingga 

bersih.  

3. Setelah  pencucian kacang akan direndam selama 6 jam. 

Kondisi pekerja pada bagian bahan baku sering dalam posisi membungkuk 

dalam waktu yang cukup lama saat memilih kacang kedelai. Postur berdiri jarang 

dilakukan, hanya pada saat mencuci kacang kedelai. Postur kerja seperti itulah 
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yang mambuat terjadinya keluhan-keluhan yang terjadi pada pekerja saat selesai 

bekerja. 

Selain itu, bagian ini adalah bagian yang mungkin harus mendapatkan 

perhatian khusus, karena pada gambar tampak bahwa pekerjaan dilakukan dengan 

membungkuk dengan durasi waktu yang lama dan dilakukan secara berulang-

ulang. Perlu adanya perbaikan perlengkapan kerja atau fasilitas kerja untuk 

mengurangi cidera pada punggung, leher, maupun bagian tubuh lainnya.   

  

Gambar. 4.2 Pekerja Bagian Pemasakan Kacang Kedelai 

  

 Dalam bagian proses Pemasakan kacang kedelai pekerja melakukan 

beberapa aktivitas dalam proses tersebut antara lain: 

1. Menyalakan tungku api dengan kayu bakar sebagai bahan pembakaran. 

2.  Pekerja yang lain memasak kacang kedelai di bagian atas untuk 

memastikan kacang kedelai matang maka kacang kedealai pun dimasak 3x 

perebusan. 

3. Setelah selesai kacang yang matang akan  di giling dengan mesin giling 

agar halus. 

4. Kacang yang sudah halus akan di turunkan kebawah untuk di proses lebih 

lanjut. 

 Kondisi pekerja pada bagian pemasakan kedelai dalam posisi 

membungkuk dan berdiri dalam waktu yang cukup lama dengan gerakan yang 
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delakukan secara terus-menerus. Postur kerja seperti itulah yang mambuat 

terjadinya keluhan-keluhan yang terjadi pada para pekerja saat selesai bekerja 

khususnya pada bagian tubuh atas seperti bahu, lengan, punggung dan pinggang.  

 

            

 

Gambar. 4.3 Pekerja Pengolahan Tahu 

 Dalam bagian Pengolahan Tahu terdapat 2 pekerja yang dimana setiap 

karyawan tersebut melakukan beberapa aktivitas antara lain: 
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1. Gumpalan hasil campuran santan kedelai yang sudah mulai mengendap itu 

dituangkan dalam cetakan tahu yang sebelumnya telah dialasi dengan 

menggunakan kain belacu. 

2. Adonan tahu dalam cetakan dikempa/dipress selama kurang lebih 2 menit 

agar air yang terkandung di dalam adonan tahu tersebut dapat terperas habis 

tak tersisa. 

3. Setelah itu adonan tahu tersebut sudah dapat dipotong-potong sesuai ukuran 

yang diinginkan 

 Kondisi pekerja pada bagian pengolahan tahu dalam posisi berdiri yang 

cukup lama. Aktivitas gerakan dominan menggunakan bagian tubuh atas 

seperti tangan, yang dilakukan secara terus-menerus dengan waktu yang lama. 

Postur tubuh seperti itulah yang mambuat terjadinya keluhan-keluhan yang 

terjadi pada para pekerja saat selesai bekerja. 

 

   

Gambar. 4.4 Pekerja bagian pengepresan tahu 
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Gambar. 4.5 Pekerja bagian pengepresan tahu  

 Dalam proses pengepresan terdapat 1 pekerja yang dimana menlakukan 

beberapa aktivitas yang di lakukan antara lain: 

1. Tahu akan dipress kembali untuk mengeluarkan arinya.  

2. Tahu yang sudah di press akan memasuki proses penggilingan dan 

pencetakan sesuai yang diinginkan. 

Kondisi pekerja pada bagian pencucian sering dalam posisi berdiri 

dalam waktu yang cukup lama.dan mengeluarkan tenaga yang cukup berat 

untuk melakukan pengepressan. Postur tubuh seperti itulah yang mambuat 

terjadinya keluhan-keluhan yang terjadi pada para pekerja saat selesai bekerja. 
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Gambar. 4.6 Pekerja Bagian Penggilingan 

 Tahu yang sudah dipress dipindahkan ke proses selanjutnya untuk digiling 

agar lebih halus dan mudah untuk dicetak. Posisi pekerja cenderung banyak 

berdiri dan jongkok yang dilakukan secara terus menerus. Postur tubuh seperti 

itulah yang mambuat terjadinya keluhan-keluhan yang terjadi pada para pekerja 

saat selesai bekerja. 
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Gambar 4.7 pekerja bagian pencetakan tahu 

 Pada bagian pencetakan tahu yang sudah digiling, dimasukkan ke 

dalam mesin pencetakan untuk membuat tahu yang sesuai dengan 

keinginan. Postur tubuh pada pekerja bagian pencetakan cenderung lama 

berdiri sedangkan jongkok saat mengambil tahu yang sudah bulat yang 

keluar dari mesin cetak. 
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Gambar. 4.8 Pekerja Bagian Pengepakan 

Pada bagian pengepakan ada beberapa aktivitas yang terdapat antara lain: 

1. Mengambil plastik untuk kemasan tahu sudah siap untuk dikemas. 

2. Mengambil dus untuk proses pengiriman. 

Kondisi pekerja pada pengepakan sering dalam posisi jongkok atau duduk 

dalam waktu yang cukup lama dengan gerakan-gerakan yang dilakukan secara 

terus-menerus, ditampah dengan adanya kontak stress langsung terhadap lantai. 

Posisi berdiri jarang dilakukan, hanya saat mengambil kain dari tempat 

penjemuran ke tempat pengepkan. Kondisi seperti itulah yang menyebabkan 

keluhan pada pekerja sesudah bekerja. 

4.2 Pengolahan Data 

Setelah data yang sudah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengolahan data. Pengolahan data ini dimaksudkan agar data yang 

telah terkumpul diproses sesuai dengan rumus dan kaidah yang ada, sehingga 

menjadi output (keluaran) yang berguna bagi peneliti maupun pihak perusahaan. 
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4.3 Pengolahan Data Kondisi Aktual  Stasiun Produksi 

 Untuk mengetahui kondisi tersebut memiliki ancaman cidera otot, maka 

dilakukan pengolahan data berupa analisa terhadap postur tubuh pekerja. Dengan 

menggunakan penilaian RULA (Rapid Upper Limit Assessment) maka diharapkan 

akan mendapatkan hasil mengenai postur tubuh tersebut. 

 

4.3.1 Penilaian postur tubuh bagian pencucian kacang kedelai 

dengan RULA 

 

Gambar. 4.9 Penilaian postur tubuh bagian pencucian kacang kedelai 

 Ada beberapa kemudahan dalam mengevaluasi postur tubuh, dari 

berbentuk kuesioner, score, sampai dengan software maupun web. Untuk 

penilaian kali ini mengunakan score RULA untuk melakukan penilaian postur 

tubuh. Pada penilaian ini didapatkan score 7 untuk postur tubuh tersebut. 

Berdasarkan skor tersebut, maka postur tubuh bagian klise berada pada level 4, 

yaitu sangat berisiko, perlu adanya tindakan perbaikan postur tubuh sekarang 

juga. (Untuk hasil pengolahan data dengan skor, secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran). 
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4.3.2 Penilaian Postur Tubuh Bagian Perebusan Kacang Kedelai 

Dengan RULA 

  

a. Pekerja 1 

 

b. pekerja 2  

Gambar. 4.10 Penilaian RULA Bagian Perebusan Kacang Kedelai 
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 Untuk penilaian kali ini mengunakan skor RULA. Untuk melakukan 

penilaian postur tubuh pada penilaian ini didapatkan score 6 untuk postur tubuh 

tersebut pada pekerja 1 dan pekerja 2 penilaian postur tubuh pada penilaian ini 

didapatkan score 6. Berdasarkan skor tersebut, maka postur tubuh bagian 

perebusan berada pada level 3, yaitu risiko sedang, penanganan lebih lanjut, butuh 

perubahan segera. (Untuk hasil pengolahan data dengan skor, secara lengkap 

dapat dilihat pada lampiran). 

 

4.3.3 Penilaian Postur Tubuh Bagian Pengolahan Tahu Dengan 

RULA 

 

a. Pekerja 1 

Gambar 4.11 Penilaian RULA bagian pengolahan tahu pekerja 1 
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b. Pekerja 2 

Gambar 4.12 Penilaian RULA bagian pengolahan tahu pekerja 2 

 Untuk penilaian ini mengunakan skor RULA untuk melakukan penilaian, 

postur tubuh pada penilaian ini didapatkan score 5 untuk postur tubuh tersebut 

pada pekerja 1 sedangkan untuk pekerja 2 penilaian postur tubuh pada penilaian 

ini didapatkan score 7. Berdasarkan skor tersebut, maka postur tubuh bagian 

pengolah tahu berada pada level 3, yaitu risiko sedang bagi pekerja 1, penanganan 

lebih lanjut, butuh perubahan segera, sedangkan pekerja 2 berada pada level 4, 

yaitu sangat berisiko cidera butuh segera perubahan. (Untuk hasil pengolahan data 

dengan skor, secara lengkap dapat dilihat pada lampiran). 
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4.3.4 Penilaian Postur Tubuh Bagian Pengepressan Dengan RULA 

 

Gambar 4.13 Penilaian RULA Bagian Press 

 Untuk penilaian kali ini mengunakan score RULA untuk melakukan 

penilaian postur tubuh. Pada penilaian ini didapatkan score 6 untuk postur tubuh 

tersebut. Berdasarkan skor tersebut, maka postur tubuh bagian pengepressan 

berada pada level 3, yaitu sedang, perlu adanya tindakan perbaikan postur tubuh 

segera. (Untuk hasil pengolahan data dengan skor, secara lengkap dapat dilihat 

pada lampiran) 
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4.3.5 Penilaian Postur Tubuh Bagian Penggilingan Dengan RULA 

 

Gambar 4.14 Penilaian RULA bagian Penggilingan 

 Untuk penilaian kali ini mengunakan score RULA untuk melakukan 

penilaian postur tubuh. Pada penilaian ini didapatkan score 5 untuk postur tubuh 

tersebut. Berdasarkan skor tersebut, maka postur tubuh bagian pengilingan berada 

pada level 3, yaitu berisiko sedang, perlu adanya tindakan perbaikan postur tubuh 

segera. (Untuk hasil pengolahan data dengan skor, secara lengkap dapat dilihat 

pada lampiran) 
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4.3.6 Penilaian Postur Tubuh Bagian Pencetakan Tahu Dengan 

RULA 

 

Gambar 4.15 Penilaian RULA Bagian Pencetakan tahu 

 Untuk penilaian postur tubuh mengunakan kuesioner RULA untuk 

mengetahui tingkat risiko cidera yang terjadi pada bagian pencetakan. Pada 

penilaian ini didapatkan score 5 (resiko sedang, penanganan lebih lanjut, butuh 

perubahan segera) untuk pekerja pencetakan. Postur tubuh tersebut (Untuk hasil 

pengolahan data  dengan skor, secara lengkap dapat dilihat pada lampiran). 
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4.3.7 Penilaian Postur Tubuh Bagian Pengepakan Dengan RULA 

  

Gambar. 4.16 Penilaian RULA bagian pengepakan 

Pada penilaian ini didapatkan score  untuk postur tubuh tersebut untuk 

mengetahui tingkat resiko cidera yang terjadi pada bagian pengepakan. Pada 

penilaian ini didapatkan score 6 (resiko sedang, penanganan lebih lanjut, butuh 

perubahan segera) untuk pekerja pencetakan. Postur tubuh tersebut (Untuk hasil 

pengolahan data dengan skor secara lengkap dapat dilihat pada lampiran). 

4.4 Penentuan Faktor Risiko 

 Beberapa faktor risiko yang ditemukan terkait dengan pekerjaan proses  yaitu: 

a. Postural stress 

Faktor risiko ini, terkait dengan posisi badan yang cenderung bungkuk ke 

depan. Hal ini disebabkan karena rendahnya bak hasil pencucian yang 

berada di lantai dan posisi pekerja yang harus berada diatasnya ketika 

mengambil. Posisi ini tergolong posisi yang tidak netral.  
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b. Repetitive exertions  

Faktor risiko ini terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dengan gerakan 

secara berulang terutama pada bagian press. Pada jenis pekerjaan ini 

pekerja akan secara berulang melakukan gerakan mengangkat dan 

mendorong alat press, sehingga bagian tubuh tersebut akan cepat terasa 

pegal bila melakukan proses tersebut. 

c. Sustained (static) exertions 

Faktor risiko ini terkait dengan posisi berdiri dalam waktu lama terutama 

pada bagian pencetakan dengan pergerakan tangan kanan dan kiri. Posisi 

tangan cenderung statis, namun tetap mengeluarkan tenaga untuk 

membantu menjaga bahan agar tidak habis dalam waktu yang lama. 

d. Localized mechanical (contact) stresses  

Posisi ini terkait dengan salah salah satu organ tubuh yang mengalami 

kontak tekan setempat dalam waktu yang cukup lama, sehingga 

menyebabkan salah satu permukaan organ tubuh berevolusi menebal 

(kapalan),yang terjadi pada proses press. 

e. Vibration 

Faktor risiko ini terkait dengan proses pengerjaan benda kerja yang 

dikerjakan pada mesin yang memiliki getaran. Pada proses penggilingan 

pekerja melakukan pekerjaannya dengan cara berinteraksi secara langsung 

dengan mesin terutama bagian tengah yang berputar dan menimbulkan 

getaran. Sehingga getaran ini juga yang mengakibatkan pergelangan 

tangan kanan dan kiri pekerja menjadi cepat lelah dibandingkan dengan 

bagian tubuh yang lain. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil Pengukuran RULA  

Pada bab ini dilakukan analisa dan hasil dari pengolahan data terhadap 

pengukuran risiko kerja menggunakan metode RULA sebagai berikut:  

 

Tabel 5.1 Tabel Hasil Pengukuran RULA 

pekerja 1 pekerja 2 pekerja 1 pekerja 2 

1 3 4 4 3 4 4 4 4 4

2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 2 4 2 2 2 2 2 2

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 1 1 1 2 1 1 1 1 1

5 5 6 5 5 5 5 5 5

Neck 4 3 2 3 3 3 2 2 2

Trunk 5 4 4 3 5 4 3 3 4

Leg 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Muscle 

use
0 0 0 0 0 0 0

0 0

Force/lo

ad
0 1 1 1 1 1 1

1 1

7 6 6 5 7 6 5 5 6

7 6 6 6 7 6 5 5 6

No

Proses kerja

11

Upper arm

Lower arm

Wrist

Wrist twist

Muscle use

Force/load

Total score 2

Skor RULA Akhir

Variable

Pencucian 

kacang 

kedelai

Perebusan

Total score 1

7

8

9

10

Pengolahan Pengepre

ssan

Penggilin

gan

Penceta

kan

Pengepak

an

Skor
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa:  

 Pencucian kacang kedelai memiliki skor RULA akhir 7 yaitu tingkat 

risiko sangat tinggi, sehingga harus dilakukan perbaikan sekarang untuk 

meminimalisir cidera pada pekerja.  

 Perebusan memiliki skor RULA akhir 6 yaitu tingkat risiko tinggi pada 

pekerja 1 dan pekerja 2, sehingga harus dilakukan perbaikan secepatnya 

untuk meminimalisir cidera pada pekerja  

 Pengolahan memiliki skor RULA akhir 6 pada pekerja 1 yaitu tingkat 

risiko tinggi, sehingga harus dilakukan perbaikan secepatnya, sedangkan 

skor RULA pada pekerja 2 yaitu 7 yaitu tingkat risiko sangat tinggi, 

sehingga harus dilakukan perbaikan sekarang untuk meminimalisir cidera 

pada pekerja.  

 Pengepressan memiliki skor RULA akhir 6 yaitu tingkat risiko sedang, 

sehingga harus dilakukan perbaikan secepatnya untuk meminimalisir 

cidera pada pekerja.  

 Penggilingan memiliki skor RULA akhir 5 yaitu tingkat risiko sedang, 

sehingga harus dilakukan perbaikan secepatnya untuk meminimalisir 

cidera pada pekerja.  

 Pencetakan memiliki skor RULA akhir 5 yaitu tingkat risiko sedang, 

sehingga harus dilakukan perbaikan secepatnya untuk meminimalisir 

cidera pada pekerja.  

 Pengepakan memiliki skor RULA akhir 6 yaitu tingkat risiko tinggi, 

sehingga harus dilakukan perbaikan secepatnya. 

 

5.2    Solusi Perbaikan  

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka solusi perbaikan yang akan 

diberikan untuk meminimalisir atau bahkan menghilangkan paparan tingkat risiko 

ergonomi untuk pekerja  bagian produksi CV Usaha Jaya.  
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a. Manusia  

Untuk dapat meminimalisir risiko ergonomi, salah satu yang dapat 

membantu adalah dari manusianya itu sendiri. Dengan cara sebagai berikut :  

 Memberikan pembekalan/ pelatihan (training) mengenai pengangkatan 

beban berat yang benar, hal ini dilakukan untuk pembekalan pekerja dalam 

melakukan proses kerja. 

 Melakukan pemanasan sebelum bekerja antara 5 sampai 15 menit setiap 

harinya, hal ini dilakukan agar otot tidak mengalami bagian  shock pada 

saat pekerja mengangkat beban berat.  

 Melakukan rotasi kerja setiap 2 atau 3 jam dalam setiap proses kerja pada 

bagian produksi CV Usaha Jaya, karena manusia memiliki tingkat 

kelelahan dan untuk mengurangi terjadinya human error.  

 Menggunakan waktu istirahat sebaik mungkin, hal ini dilakukan untuk 

mempercepat proses recovery tubuh pekerja.  

 Memperhatikan asupan minuman dan makanan yang sehat dan bergizi 

untuk pekerja, karena tubuh manusia membutuhkan banyak cairan dalam 

tubuh untuk tingkat konsentrasinya dan dari makanan tersebut dapat 

menimbulkan tenaga untuk pekerja dapat bekerja dengan baik.  

 

b. Postur Kerja 

Selain perbaikan yang dilakukan terhadap manusia, perbaikan yang harus 

dilakukan adalah untuk memperbaiki design tempat kerja. Berdasarkan hasil 

perhitungan RULA diketahui bahwa perlunya perbaikan postur kerja untuk 

mengurangi rasa sakit/ nyeri otot yang paling sering dialami oleh pekerja 

khususnya bagian produksi tahu bulat. Berikut adalah usulan perbaikan postur 

kerja untuk setiap bagian.  
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Gambar 5.1 Postur Kerja Usulan untuk Pengolahan Tahu  

Sumber: Kuhlenberg, Eric (2011) 

Deskripsi usulan postur kerja operator pada Pengolahan tahu OP.1 dan OP.2 

untuk Tabel 1 : 

a. Untuk bagian upper arm mendapat skor 1 karena lengan atas mengalami fleksi 

kurang dari 20°, sehingga pada kolom upper arm score kita lingkari angka 1. 

b. Untuk bagian lower arm mendapat skor 1 karena lengan bawah mengalami 

fleksi antara 60°-100°, sehingga di kolom lower arm score kita lingkari angka 

1 pada skor upper arm 1. 

c. Untuk bagian wrist posture mendapat skor 1 karena pergelangan tangan berada 

dalam posisi netral, sehingga pada kolom wrist posture score kita lingkari 

angka 1. 

d. Untuk bagian wrist twist mendapat skor 1 karena pergelangan tangan berputar 

dalam jangkauan tengah, sehingga di kolom wrist twist kita lingkari angka 1 

pada skor wrist posture 1. Sehingga secara keseluruhan skor A adalah 1. 
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Deskripsi usulan postur kerja operator pada Pengolahan tahu untuk Tabel 2 : 

a. Untuk bagian neck posture mendapat skor 1 karena leher mengalami fleksi 

antara 0°-10°, sehingga pada kolom neck posture score kita lingkari angka 1. 

b. Untuk bagian trunk posture mendapat skor 1 karena punggung berada dalam 

posisi tegak, sehingga di kolom trunk posture kita lingkari angka 1. 

c. Untuk legs mendapat skor 1 karena operator berdiri dengan berat tubuh 

terdistribusi secara merata pada kedua kaki, sehingga di kolom legs  dilingkari 

angka 1 pada skor trunk posture 1. Sehingga secara keseluruhan skor B adalah 

1. 

Deskripsi usulan postur kerja operator pada Pengolahan tahu OP.1 dan OP.2 

untuk Tabel 3 : 

a. Skor C yang bernilai 3 didapatkan dari skor A (1) ditambah 2 karena beban 

yang diangkat lebih dari 10 kg, sehingga pada kolom score C kita lingkari 

angka 3. 

b. Skor D bernilai 1 didapatkan dari skor B saja tanpa penambahan, sehingga di 

kolom score D kita lingkari angka 1. Sehingga secara keseluruhan skor Tabel 3 

adalah 3. 

 Berdasarkan grand score dari Tabel 3, postur kerja operator yang disarankan 

pada Pengolahan tahu OP.1 dan OP.2 mendapatkan skor 3 yang termasuk dalam 

action level 2 yang menunjukkan bahwa penyelidikan lebih jauh dibutuhkan dan 

mungkin saja perubahan diperlukan. 
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Tabel 5.2 Data Antropometri Pekerja  

 

Data yang digunakan berdasarkan data antropometri dengan 

mengansumsikan beberapa dimensi rancangan yang baru. Meja ini digunakan 

untuk satu orang pekerja ketika dalam bekerja. Dibawah ini dapat dilihat 

keterangan dari usulan meja kerja, pada table 5.3 sebagi berikut: 

Tabel 5.3 Keterangan gambar meja kerja rancangan baru 

No. Item  Ukuran (Cm) Persentil yang 

digunakan (Cm) 

1 Panjang meja 150  P95  

2 Lebar meja 90 P95 

3 Tinggi kaki meja 80 P95 

4 Tebal meja 2 P95 

 

Perancangan meja  

 Perancangan yang akan diusulkan untuk meja pekerja adalah meja yang 

sesuai dengan ketinggian poplitealnya, sehingga pekerja dapat mengatur sesuai 

dengan posisi yang  nyaman . 

1. Panjang meja  
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Panjang meja menggunakan persentil 95 (150 cm, D9). Ukuran ini 

digunakan dengan harapan pekerja yang memakai dapat lebih leluasa. 

2. Lebar meja  

Lebar meja diambil hanya satu bagian saja dengan menggunakan persentil 

95 (90 cm, D10). Ukuran ini digunakan hanya untuk menaruh tahu yang 

sudah siap dikirim. 

3. Tinggi kaki meja 

Tinggi kaki meja diambil persentil 95 (80 cm, D8). persentil 95 pada 

tinggi kaki meja digunakan agar pekerja tidak merasa pas dengan fasiitas 

kerjanya.  

4. Tebal meja  

Tebal meja diambil persentil 95 (2 cm). persentil 95 pada tebal meja 

digunakan agar pekerja tidak merasa pas dengan fasiitas kerjanya. 

 

gambar 5.2 usulan desain meja  

Perancangan Kursi 

1. Tinggi alas duduk dari lantai 

Tinggi untuk alas duduk dari lantai itu sendiri menggunakan persentil 

95 (45 cm, D16). Ukuran ini digunakan dengan harapan pekerja tidak 

merasa kependekan atau ketinggian. 

2. Lebar alas kursi 
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Lebar untuk alas kursi itu sendiri menggunakan persentil 95 (40 cm, 

D19). Ukuran ini digunakan dengan harapan pekerja dapat leluasa 

dalam bergerak. 

 

3. Panjang alas kursi 

Panjang untuk  alas kursi itu sendiri menggunakan persentil 95 (40 cm, 

D14) ukuran ini digunakan dengan harapan pekerja dapat leluasa 

dalam bergerak. 

 

Gambar 5.3 Usulan perancangan kursi 
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Gambar 5.4 Postur Kerja Usulan untuk Pengepakan  

Tabel 5.4 Pengukuran Postur Kerja untuk Pengepakan 

Ukuran 

Persentil 

5 95 

In cm in cm 

A. Tinggi lutut 14 35.6 17.5 44.5 

B. Panjang bokong 17 43.2 21 53.3 

C. Tinggi sandaran siku lengan 7.1 18 11 27.9 

D. Tinggi sandaran punggung 18 45.7 25 63.5 

E. Tinggi duduk normal 29.6 75.2 34.7 88.1 

F. Luas antar siku  12.3 31.2 19.3 49 

G. Luas panggul 12.3 31.2 17.1 43.4 

H. Luas punggung 13 33 19 48.3 

I. Tinggi pinggang 7.1 18 11 27.9 
 

Deskripsi usulan postur kerja operator pada Pengepakan untuk Tabel 1 : 

a. Untuk bagian upper arm mendapat skor 1 karena lengan atas mengalami fleksi 

kurang dari 20°, sehingga pada kolom upper arm score  dilingkari angka 1. 
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b. Untuk bagian lower arm mendapat skor 1 karena lengan bawah mengalami 

fleksi antara 60°-100°, sehingga di kolom lower arm score dilingkari angka 1 

pada skor upper arm 1. 

c. Untuk bagian wrist posture mendapat skor 1 karena pergelangan tangan berada 

dalam posisi netral, sehingga pada kolom wrist posture score dilingkari angka 

1. 

d. Untuk bagian wrist twist mendapat skor 1 karena pergelangan tangan berputar 

dalam jangkauan tengah, sehingga di kolom wrist twist dilingkari angka 1 pada 

skor wrist posture 1. Sehingga secara keseluruhan skor A adalah 1.  

Deskripsi usulan postur kerja operator pada Pengepakan untuk Tabel 2 : 

a. Untuk bagian neck posture mendapat skor 1 karena leher mengalami fleksi 

antara 0°-10°, sehingga pada kolom neck posture score dilingkari angka 1. 

b. Untuk bagian trunk posture mendapat skor 1 karena punggung berada dalam 

posisi tegak, sehingga di kolom trunk posture dilingkari angka 1. 

c. Untuk legs mendapat skor 1 karena operator berdiri dengan berat tubuh 

terdistribusi secara merata pada kedua kaki, sehingga di kolom legs dilingkari 

angka 1 pada skor trunk posture 1. Sehingga secara keseluruhan skor B adalah 

1. 

 

Deskripsi usulan postur kerja operator pada Pengepakan untuk Tabel 3 : 

a. Skor C yang bernilai 2 didapatkan dari skor A (1) ditambah 1 karena 

penggunaan postur ini berulang lebih dari 4 kali dalam 1 menit, sehingga pada 

kolom score C kita lingkari angka 2. 

b. Skor D bernilai 2 didapatkan dari skor B (1) ditambah 1 karena penggunaan 

postur ini berulang lebih dari 4 kali dalam 1 menit, sehingga di kolom score D 

kita lingkari angka 2, sehingga secara keseluruhan skor Tabel 3 adalah 2. 

 Berdasarkan grand score dari Tabel 3, postur kerja operator yang disarankan 

pada Pengepakan mendapatkan skor 2 yang termasuk dalam action level 1 yang 

menunjukkan acceptable job. 
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Gambar 5.5 Postur Kerja Usulan untuk Pencucian kacang Kedelai  

Sumber: Bharath, Gilly (2011) 

Deskripsi usulan postur kerja operator pada Pencucian Kedelai untuk Tabel 1 : 

a. Untuk bagian upper arm mendapat skor 2 karena lengan atas mengalami 

fleksi antara 20°-45°, sehingga pada kolom upper arm score  dilingkari 

angka 2. 

b. Untuk bagian lower arm mendapat skor 1 karena lengan bawah mengalami 

fleksi antara 60°-100°, sehingga di kolom lower arm score  dilingkari angka 

1 pada skor upper arm 2. 

c. Untuk bagian wrist posture mendapat skor 1 karena pergelangan tangan 

berada dalam posisi netral, sehingga pada kolom wrist posture score  

dilingkari angka 1. 

d. Untuk bagian wrist twist mendapat skor 1 karena pergelangan tangan 

berputar dalam jangkauan tengah, sehingga di kolom wrist twist  dilingkari 

angka 1 pada skor wrist posture 1, Sehingga secara keseluruhan skor A 

adalah 2.  

 

Deskripsi usulan postur kerja operator pada Pencucian Kedelai untuk Tabel 2 : 

a. Untuk bagian neck posture mendapat skor 1 karena leher mengalami fleksi 

antara 0°-10°, sehingga pada kolom neck posture score  dilingkari angka 1. 

b. Untuk bagian trunk posture mendapat skor 2 karena punggung mengalami 

fleksi antara 0°-20°, sehingga di kolom trunk posture dilingkari angka 2. 
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c. Untuk legs mendapat skor 1 karena operator berdiri dengan berat tubuh 

terdistribusi secara merata pada kedua kaki, sehingga di kolom legs  

dilingkari angka 1 pada skor trunk posture 1, sehingga secara keseluruhan 

skor B adalah 2. 

Deskripsi usulan postur kerja operator pada Pencucian Kedelai untuk Tabel 3 : 

a. Skor C yang bernilai 2 didapatkan dari skor A saja tanpa penambahan, 

sehingga pada kolom score C kita lingkari angka 2. 

b.  Skor D bernilai 2 didapatkan dari skor B saja tanpa penambahan, sehingga 

di kolom score D kita lingkari angka 2, sehingga secara keseluruhan skor 

Tabel 3 adalah 2. 

Berdasarkan grand score dari Tabel 3, postur kerja operator yang disarankan 

pada Pencucian Kedelai mendapatkan skor 2 yang termasuk dalam action level 1 

yang menunjukkan acceptable job. 

 

Gambar 5.6 Postur Kerja Usulan Penggilingan dan OP.1 Perebusan Kedelai 

 Sumber: Waters, dkk (1994) 

Deskripsi usulan postur kerja operator pada Penggilingan dan OP.1 Perebusan 

kedelai untuk Tabel 1 : 

a. Untuk bagian upper arm mendapat skor 1 karena lengan atas mengalami fleksi 

kurang dari 20°, sehingga pada kolom upper arm score  dilingkari angka 1. 

b. Untuk bagian lower arm mendapat skor 1 karena lengan bawah mengalami 

fleksi antara 60°-100°, sehingga di kolom lower arm score dilingkari angka 1 

pada skor upper arm 1. 



54 

 

 

c. Untuk bagian wrist posture mendapat skor 1 karena pergelangan tangan berada 

dalam posisi netral, sehingga pada kolom wrist posture score dilingkari angka 

1. 

d. Untuk bagian wrist twist mendapat skor 1 karena pergelangan tangan berputar 

dalam jangkauan tengah, sehingga di kolom wrist twist  dilingkari angka 1 

pada skor wrist posture 1, sehingga secara keseluruhan skor A adalah 1. 

  

Deskripsi usulan postur kerja operator pada Penggilingan dan OP.1 perebusan  

kedelai untuk Tabel 2 : 

a. Untuk bagian neck posture mendapat skor 1 karena leher mengalami fleksi 

antara 0°-10°, sehingga pada kolom neck posture score dilingkari angka 1. 

b. Untuk bagian trunk posture mendapat skor 1 karena punggung dalam posisi 

tegak, sehingga di kolom trunk posture  dilingkari angka 1. 

c. Untuk legs mendapat skor 1 karena operator berdiri dengan berat tubuh 

terdistribusi secara merata pada kedua kaki, sehingga di kolom legs  dilingkari 

angka 1 pada skor trunk posture 1. Sehingga secara keseluruhan skor B adalah 

1. 

Deskripsi usulan postur kerja operator pada Penggilingan dan OP.1 Perebusan 

kedelai untuk Tabel 3 : 

a.  Skor C yang bernilai 2 didapatkan dari skor A (1) ditambah 1 karena 

penggunaan postur ini berulang lebih dari 4 kali dalam 1 menit, sehingga pada 

kolom score C dilingkari angka 2. 

b. Skor D bernilai 2 didapatkan dari skor B (1) ditambah 1 karena penggunaan 

postur ini berulang lebih dari 4 kali dalam 1 menit, sehingga di kolom score D 

kita lingkari angka 2, sehingga secara keseluruhan skor Tabel 3 adalah 2. 

Berdasarkan grand score dari Tabel 3, postur kerja operator yang disarankan 

pada Penggilingan dan OP.1 Perebusan kedelai mendapatkan skor 2 yang 

termasuk dalam action level 1 yang menunjukkan acceptable job. 
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Gambar 5.7 Postur Kerja Usulan OP.2 Perebusan Kedelai, Pengepresan dan Pencetakan 

Sumber: Ruud, Maddie (2011) 

Deskripsi usulan postur kerja operator pada OP.2 Perebusan Kedelai, 

Pengepressan dan Pencetakan untuk Tabel 1 : 

a. Untuk bagian upper arm mendapat skor 1 karena lengan atas mengalami 

fleksi kurang dari 20°, sehingga pada kolom upper arm score dilingkari 

angka 1. 

b. Untuk bagian lower arm mendapat skor 1 karena lengan bawah mengalami 

fleksi antara 60°-100°, sehingga di kolom lower arm score dilingkari angka 

1 pada skor upper arm 1. 

c. Untuk bagian wrist posture mendapat skor 1  karena  pergelangan  tangan 

berada  dalam posisi netral, sehingga pada kolom wrist posture score  

dilingkari angka 1. 

d. Untuk bagian wrist twist mendapat skor 1 karena pergelangan tangan 

berputar dalam jangkauan tengah, sehingga di kolom wrist twist  dilingkari 

angka 1 pada skor wrist posture 1. Sehingga secara keseluruhan skor A 

adalah 1. 

Deskripsi usulan postur kerja operator pada OP.2 Perebusan Kedelai, 

Pengepressan dan Pencetakan untuk Tabel 2 : 

a. Untuk bagian neck posture mendapat skor 1 karena leher mengalami fleksi 

antara 0°-10°, sehingga pada kolom neck posture score dilingkari angka 1. 
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b. Untuk bagian trunk posture mendapat skor 1 karena punggung dalam posisi 

tegak, sehingga di kolom trunk posture dilingkari angka 1. 

c. Untuk legs mendapat skor 1 karena operator berdiri dengan berat tubuh 

terdistribusi secara merata pada kedua kaki, sehingga di kolom legs dilingkari 

angka 1 pada skor trunk posture 1, sehingga secara keseluruhan skor B adalah 

1. 

Deskripsi usulan postur kerja operator pada OP.2 Perebusan Kedelai, 

Pengepressan dan Pencetakan untuk Tabel 3 : 

a. Skor C yang bernilai 2 didapatkan dari skor A (1) ditambah 1 karena 

penggunaan postur ini berulang lebih dari 4 kali dalam 1 menit, sehingga 

kolom score C  dilingkari angka 2. 

b. Skor D bernilai 2 didapatkan dari skor B (1) ditambah 1 karena penggunaan 

postur ini berulang lebih dari 4 kali dalam 1 menit, sehingga di kolom score D 

kita lingkari angka 2, sehingga secara keseluruhan skor Tabel 3 adalah 2. 

 Berdasarkan grand score dari Tabel 3, postur kerja operator yang disarankan 

pada OP.2 Perebusan Kedelai, Pengepressan dan Pencetakan mendapatkan skor 2 

yang termasuk dalam action level 1 yang menunjukkan acceptable job. 

Tabel. 5.5 Perbandingan Skor Postur kerja Sebelum dan Sesudah 

Elemen kerja 
Skor dan Action Level 

Sebelum Usulan Sesudah Usulan 

Pencucian kedelai 7 (action level 4) 2 (action level 1) 

Perebusan kedelai OP.1 6 (action level 3) 2 (action level 1) 

Perebusan kedelai OP.2 6 (action level 3) 2 (action level 1) 

Pengolahan kedelai OP.1 6 (action level 3) 3 (action level 2) 

Pengolahan kedelai OP.2 7 (action level 4) 3 (action level 2) 

Pengepressan 6 (action level 3) 2 (action level 1) 

Penggilingan 5 (action level 3) 2 (action level 1) 

Pencetakan 5 (action level 3) 2 (action level 1) 

Pengepakan 6 (action level 3) 3 (action level 2) 
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Tabel 5.3 menunjukkan perubahan skor dan action level antara postur 

kerja sebelum dengan postur kerja sesudah usulan, terjadi penurunan skor dan 

action level pada semua elemen kerja.hal ini berarti postur kerja ini relatif aman 

bagi pekerja. 

Tabel. 5.6 Perbandingan Gerakan Postur kerja Sebelum dan Sesudah 

Stasiun sebelum sesudah 

Pencucian  gerakan membungkuk 

>80⁰  

 mengangkut beban  

 gerakan jongkok 

 gerakan mengangkut 

Perebusan pada operator 

1 dan 2 

 op1 gerakan 

membungkuk >70⁰ 

untuk memasukan dan 

mengambil kayu bakar 

 op 2 berdeiri sedikit 

membungkuk saat 

melakukan perebusan 

 op 1 gerakan jongkok 

saat memeasukkan 

dan mengambil kaya 

bakar 

 op 2 berdiri tegak 

pengolahan  gerakan membungkuk, 

berdiri, dan 

mengangkut 

 gerakan jongkok, dan 

gerakan berdiri saat 

mau mengangkut 

pengepressan  gerakan berdiri 

dengan sedikit 

membungkuk saat 

mendorong  

 gerakan berdiri tegak 

saat mendorong tuas 

penggilingan  gerakon jongkok 

sedikit jinjit. 

 gerakan jongkok 

dengan badan tegak 

pencetakan  gerakan berdiri, 

dengan leher 

menunduk kebawah 

 gerakan berdiri 

dengan tegak. 

pengepakan  gerakan duduk di 

lantai, sambil sedikit 

membungkuk 

 gerakan duduk di 

kursi dengan meja 
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Tabel 5.5 Perbandingan Gerakan Postur kerja  sebelum dan Sesudah (lanjutan…) 
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pada bab sebelumnya, penelitian yang telah

dilakukan mendapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dimana berdasarkan hasil diatas, setiap proses kerja memiliki factor risiko

yakni Postural stress, Repetitive exertions, Sustained (static) exertion

Localized mechanical (contact) streses, dan Vibration. Sehingga perlu

dilakukan perbaikan secepatnya untuk meminimalkan paparan ergonomi

terhadap karyawan (pekerja).

2. Hasil pengukur tingkat risiko ergonomi terhadap keluhan nyeri otot

(myalgia) pada pekerja bagian produksi di CV. Usaha Jaya dengan

menggunakan metode pengukuran ergonomi RULA terdapat skor 7 pada

bagian pencucian kacang kedelai, Perebusan skor 6 pada pekerja 1 dan skor

6 pekerja 2, pengolahan skor 6 pada pekerja 1, skor 7 pada pekerja 2,

sedangkan pada bagian Pengepressan skor 6 untuk pekerjanya. Pada bagian

penggilingan mendapat skor 5, bagian pencetakan mendapat skor 5, dan

pengepakan diperoleh hasil skornya 6 maka perlu segera melekukan

perbaikan.
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3. Rekomendasi perbaikan yang diberikan untuk mengurangi/ menyelesaikan

permasalahan pekerja terhadap keluhan nyeri otot (myalgia) pada bagian

produksi di CV. Usaha Jaya adalah merubah gerakan atau postur kerja pada

bagian produksi pengolahan tahu.

6.2 Saran

Saran yang dapat diberikan kepada CV. Usaha Jaya untuk mengurangi

permasalahan tersebut, yaitu :

1. Segera lakukan perbaikan untuk para pekerja bagian produksi khususnya

pada bagian pencucian kedelai, pengolahan, dan pengepakan, dimana hasil

pengukuran tingkat risiko yang dihasilkan sangat tinggi.

2. Memberikan perhatian lebih kepada para karyawan berupa memberikan

fasilitas kerja yang sesuai dengan manusianya itu sendiri (ergonomis)

khususnya kepada karyawan yang belum mengalami sakit akibat aktivitas

kerja.

3. Jika sudah ada karyawan (pekerja) yang sudah terpapar masalah ergonomi

khususnya nyeri otot (myalgia), diharapkan segera dilakukan pengobatan

kepada pekerja sehingga karyawan tersebut dapat segera pulih dari sakit

yang dideritanya.
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Lampiran. 2 Penilaian RULA bagian perebusan kacang kedelai.Pekerja 1 



 

Lampiran.3 Penilaian RULA bagian perebusan kacang kedelai.Pekerja 2 

 



 

Lampiran.4 Penilaian RULA bagian Pengolahan tahu perkeja 1. 



 

Lampiran.5 Penilaian RULA bagian bagian Pengolahan tahu perkeja 2. 



 

Lampiran.6 Penilaian RULA bagian Pengepressan 



 

Lampiran.7 Penilaian RULA bagian Penggilingan 

 



 

Lampiran.8 Penilaian RULA bagian Pencetakan 



 

Lampiran.9 Penilaian RULA bagian pengepakan 

 

 

 

 



No Dimensi 5th 50th 95th SD 

D1 Jarak vertikal dari lantai ke 

bagian paling atas kepala.  

160.57 167.48 174.39 6.91 

D2 Jarak vertikal dari lantai ke 

bagian luar sudut mata 

kanan.  

149.82 156.1 149.82 6.28 

D3 Jarak vertikal dari lantai ke 

bagian atas bahu kanan 

(acromion) atau ujung 

tulang bahu kanan.  

133.86 140.27 146.69 6.41 

D4 Jarak vertikal dari lantai ke 

titik terbawah di sudut siku 

bagian kanan.  

98.56 104.15 109.73 5.59 

D5 Jarak vertikal dari lantai ke 

bagian pinggul kanan. 

-18.54 8.7 35.93 27.24 

D6 Jarak vertikal dari lantai ke 

bagian tulang ruas/buku 

jari tangan kanan 

(metacarpals).  

-14.31 6.7 27.71 21.01 

D7 Jarak vertikal dari lantai ke 

ujung jari tengah tangan 

kanan (dactylion).  

59.62 65.96 72.31 6.34 

D8 Jarak vertical dari alas 

duduk ke bagian siku. 

70.31 75.24 80.16 9.36 

D9 Jarak jangkauan tangan. 106.91 125.71 150.20 8.81 

D10 Jarak horizontal dari 

jangkauan tangan kedepan. 

59.05 79.62 90.18 7.57 

D11 Jarak vertikal dari alas 

duduk ke bagian bawah 

lengan bawah tangan 

kanan. 

18.29 24.3 30.32 6.02 

 DATA ANTROPOMETRI TUBUH INDONESIA 

http://antropometri.ie.its.ac.id/index.php/filterdata/filter


No Dimensi 5th 50th 95th SD 

D12 Jarak vertikal dari alas 

duduk ke bagian paling 

atas dari paha kanan. 

11.51 14.37 17.23 2.86 

D13 Jarak horizontal dari 

bagian belakang pantat 

(pinggul) ke bagian depan 

lulut kaki kanan.  

50.63 55.79 60.95 5.16 

D14 Jarak horizontal dari 

bagian belakang pantat 

(pinggul) ke bagian 

belakang lutut kanan. 

31.24 36 40.76 3.86 

D15 Jarak vertikal dari lantai ke 

tempurung lutut kanan. 

48.36 52.44 56.51 4.07 

D16 Jarak vertikal dari lantai ke 

sudut popliteal yang 

terletak di bawah paha, 

tepat di bagian belakang 

lutut kaki kanan. 

36.83 40.81 45.8 5.09 

D17 Jarak horizontal antara sisi 

paling luar bahu kiri dan 

sisi paling luar bahu 

kanan. 

39.27 42.89 46.52 3.62 

D18 Jarak horizontal antara 

bahu atas kanan dan bahu 

atas kiri. 

-6.9 3.16 13.23 10.07 

D19 Jarak horizontal antara sisi 

luar pinggul kiri dan sisi 

luar pinggul kanan.  

28.99 34.16 39.32 5.16 

D20 Jarak horizontal dari 

bagian belakang tubuh ke 

bagian dada untuk subyek 

laki-laki atau ke bagian 

buah dada untuk subyek 

16.12 19.18 22.24 3.06 
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wanita. 

D21 Jarak horizontal dari 

bagian belakang tubuh ke 

bagian yang paling 

menonjol di bagian perut. 

14.47 19.32 24.17 4.85 

D22 Jarak vertikal dari bagian 

bawah lengan bawah 

kanan ke bagian atas bahu 

kanan. 

-6.22 2.74 11.69 8.96 

D23 Jarak horizontal dari 

lengan bawah diukur dari 

bagian belakang siku 

kanan ke bagian ujung dari 

jari tengah. 

40.18 44.91 49.63 4.72 

D24 Jarak dari bagian atas bahu 

kanan (acromion) ke ujung 

jari tengah tangan kanan 

dengan siku dan 

pergelangan tangan kanan 

lurus.  

5.36 23.29 41.23 17.94 

D25 Jarak dari bagian atas bahu 

kanan (acromion) ke pusat 

batang silinder yang 

digenggam oleh tangan 

kanan, dengan siku dan 

pergelangan tangan lurus. 

-12.15 5.7 23.55 17.85 

D26 Jarak horizontal dari 

bagian paling depan dahi 

(bagian tengah antara dua 

alis) ke bagian tengah 

kepala. 

-3.5 1.63 6.76 5.13 

D27 Jarak horizontal dari sisi 

kepala bagian kiri ke sisi 

kepala bagian kanan, tepat 

16.78 18.15 19.51 1.36 
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di atas telinga. 

D28 Jarak dari lipatan 

pergelangan tangan ke 

ujung jari tengah tangan 

kanan dengan posisi 

tangan dan seluruh jari 

lurus dan terbuka. 

7.54 10.68 13.83 3.15 

D29 Jarak antara kedua sisi luar 

empat buku jari tangan 

kanan yang diposisikan 

lurus dan rapat. 

107.63 155.18 202.72 47.55 

D30 Jarak horizontal dari 

bagian belakang kaki 

(tumit) ke bagian paling 

ujung dari jari kaki kanan. 

-4.85 2.28 9.4 7.13 

D31 Jarak antara kedua sisi 

paling luar kaki. 

-1.9 0.89 3.68 2.79 

D32 Jarak maksimum ujung 

jari tengah tangan kanan 

ke ujung jari tengah tangan 

kiri.  

189.81 205.61 221.4 15.79 

D33 Jarak yang diukur dari 

ujung siku tangan kanan 

ke ujung siku tangan kiri. 

-16.98 7.95 32.87 24.93 

D34 Jarak vertikal dari lantai ke 

pusat batang silinder 

(centre of a cylindrical 

rod) yang digenggam oleh 

telapak tangan kanan.  

107.03 134.4 161.78 27.38 

D35 Jarak vertikal dari alas 

duduk ke pusat batang 

silinder.  

66.45 81.22 95.99 14.77 
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D36 Jarak yang diukur dari 

bagian belakang bahu 

kanan (tulang belikat) ke 

pusat batang silinder  yang 

digenggam oleh telapak 

tangan kanan.  

-13.34 6.24 25.82 19.58 
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