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ABSTRAK 

Pekerjaan pada UMKM industri tahu khususnya pada stasiun pemotongan tahu 

dilakukan dengan postur tubuh berdiri dengan membungkuk bersifat repetitif dalam 

jangka waktu yang lama. Hal ini berisiko menimbulkan gangguan muskuloskeletal 

dan ketidaknyamanan dalam bekerja. Penelitian ini mencoba untuk mempelajari 

rangkaian kerja dan aspek ergonomi yang mempengaruhi postur pekerja pada 

stasiun kerja pemotongan tahu tersebut dengan menggunakan metode simulasi pada 

lingkungan virtual. Penyesuaian dilakukan terhadap ketinggian meja kerja dan alat 

bantu pengurangan waktu repetitif untuk mendapatkan konfigurasi optimal yang 

ideal bagi pekerja. Penilaian postur kerja dilakukan dengan mengevaluasi Postur 

Evaluation Index (PEI) untuk masing-masing konfigurasi kerja. PEI tersebut akan 

mengintegrasikan hasil penilaian RULA, OWAS, dan LBA dari task analysis 

toolkit yang terdapat pada sofware Jack 8.01 ke dalam suatu skor penilaian yang 

dapat memberikan gambaran kondisi stasiun kerja yang ada. Hasil penelitian ini 

menghasilkan rancangan konsep stasiun kerja dengan alat bantu dalam bentuk 

prototipe digital yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

mendesain bentuk fisik stasiun kerja yang sesuai dengan aspek-aspek ergonomi. 

 

Kata Kunci: Ergonomi, Virtual Environment, Stasiun Kerja Pemotongan Tahu, 

Posture Evaluation Index 
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ABSTRACT 

Work on tofu industry MSMEs, especially at the tofu cutting workplace, is carried 

out with a standing posture with long repetitive bending. This risks creating 

musculoskeletal disorders and discomfort at work. This study attempts to study the 

work sequence and ergonomic aspects that affect the work posture of the cutting 

work station by using the simulation method in the virtual environment. 

Adjustments are made to the height of the work table and tools for reducing 

repetitive time to get the ideal optimal configuration for workers. Assessment of 

work posture is done by evaluating the Posture Evaluation Index (PEI) for each 

work configuration. The PEI will integrate the results of the RULA, OWAS, and 

LBA assessments from the task analysis toolkit found in Jack 8.01 software into an 

assessment score that can provide an overview of the existing work station 

conditions. The results of this study resulted in the design of the work place concept 

with a tool in the form of a digital prototype that can be used as consideration in 

designing the physical shape of work place that are in accordance with ergonomic 

aspects. 

 

Keywords: Ergonomics, Virtual Environment, Tofu Cutting Workplace, Posture 

Evaluation Index (PEI) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu cara perusahaan industri dalam menghadapi persaingan yang 

semakin ketat ini adalah dengan meningkatkan efisiensi perusahaan dan 

mempertahankan tingkat produktivitas agar selalu berada pada titik yang optimal. 

Tingkat produktivitas perusahaan memiliki keterkaitan yang erat dengan 

kemampuan sumber daya manusia yang bekerja di dalamnya, sedangkan 

kemampuan pekerja tersebut dalam mempertahankan produktivitasnya tentunya 

harus didukung oleh berbagai faktor antara lain sistem kerja yang efisien, peralatan 

yang ergonomis, beban kerja yang ideal, serta interaksi yang sehat dengan 

lingkungan kerja yang dihadapi oleh para pekerja. 

Pada industri kecil menengah ( IKM ) seperti Industri Kecil Tahu , proses 

pembuatan tahu ini masih dilakukan secara tradisional dimana perpindahan dan 

pengangkatan material antar stasiun kerja dilakukan secara manual dengan 

memanfaatkan tenaga manusia sebagai penggerak produksi. Proses produksi 

dimulai dengan proses penimbangan kedelai, perendaman kedelai, penggilingan 

kedelai menjadi bubur kedelai, perebusan bubur kedelai, penyaringan bubur kedelai 

menjadi sari kedelai, memisahkan ampas kedelai, penggumpalan, pengepresan 

tahu, pembalikan tahu, pemotongan tahu, dan proses penempatan irisan tahu ke 

wadah seperti ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut. 
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Gambar 1.1 Alur Proses Produksi Pembuatan Tahu 

Salah satu hal yang menjadi kekurangan dalam proses kerja di industri ini 

adalah tidak menerapkan kaidah-kaidah sistem kerja yang ergonomis, 

menghasilkan postur kerja yang membentuk sudut tinggi dalam melakukan 

pekerjaan secara berulang – ulang ( repetitive action ) dengan durasi yang cukup 

lama. Variabel – variabel tersebut merupakan faktor utama penyebab gangguan 

Musculoskeletal Disorder ( MSDs) di tempat kerja (Bridger, 2009). 

Gambar 1. 2 Proses Pemotongan Tahu 
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Pada gambar 1.2, saat melakukan pemotongan tahu, postur tubuh pekerja 

membungkuk statis saat memotong secara vertikal dan postur lebih membungkuk 

lagi saat melakukan memotongan horizontal di ujung depan nampan tahu. Postur 

yang tidak ergonomis ini bersifat statis dan repetitif ( berulang – ulang ) yang cukup 

cukup lama ( lebih dari 1 menit ) untuk menyelesaikan pemotongan ketiga nampan 

tahu tersebut dalam 1 siklus proses dan pembuatan tahu. Proses pemotongan tahu 

ini dalam sehari rata – rata terjadi 10 siklus pemotongan tahu sejak mulai produksi 

tahu di pagi hari hingga selesai pada siang hari. 

Dari hasil wawancara terhadap 2 orang pekerja tahu mengenai kondisi fisik 

pekerja saat melakukan pekerjaan pembuatan tahu, seringkali muncul keluhan sakit 

pada bagian anggota tubuh setelah bekerja membuat tahu khususnya pekerja yang 

melakukan proses pemotongan tahu. Keluhan ini muncul setelah melakukan 

pemotongan tahu dalam beberapa siklus dan tingkat keluhan lebih dirasakan saat 

jumlah siklus pekerjaan pemotongan tahu meningkat karena permintaan pesanan 

tahu meningkat misalnya saat mendekati hari raya idul fitri dan hari raya idul adha 

dimana durasi pekerjaan dilakukan dari jam 4 pagi hingga jam 19.30 malam. 

Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menganalisis stasiun 

kerja tersebut dari sisi aspek - aspek ergonomi untuk menjawab mengapa postur 

kerja tersebut membuat pekerja merasa tidak nyaman sehingga nantinya dapat 

menghasilkan perbaikan pada postur kerja pekerja sehingga mengurangi resiko 

kelelahan dan cedera akibat postur kerja yang tidak ergonomis. Dalam proses 

analisis pada penelitian ini akan dilakukan evaluasi terhadap postur kerja terhadap 

tubuh bagian atas dan bagian bawah pada pekerja yang dipengaruhi oleh 

karakteristik pekerja, keadaan stasiun kerja, dan rangkaian operasi yang dijalankan. 

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, salah satunya 

menggunakan metode Posture Evaluation Index ( PEI ) dalam mempelajari aspek 

ergonomis untuk merancang tempat wudhu publik dengan virtual environment. 

Tujuannya mengevaluasi design tempat wudlu dan menentukan desain yang paling 

ergonomis berdasarkan gerakan saat melakukan wudhu. Hasilnya adalah 

mendapatkan  rekomendasi  ketinggian  kran  dari  lantai  :  115  cm,  Ketinggian 
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dudukan kaki 30 cm, Jarak antara pria dengan kran : 35 cm. (Boy et al. 2013). 

Hasil rancangan penelitian tersebut disimulasikan pada virtual environment 

dengan menggunakan software Tecnomatix Jack. Penggunaan metode simulasi 

virtual merupakan suatu cara dalam membuat suatu rekomendasi penyesuaian pada 

stasiun kerja tanpa perlu melakukan penerapan secara langsung kepada subjek dan 

lingkungan yang aktual. 

Berdasarkan hal-hal di atas maka tema penelitian yang akan diambil di Industri 

Kecil Tahu di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember adalah 

“ANALISIS STASIUN KERJA PEMOTONGAN TAHU DAN RANCANG 

BANGUN ALAT POTONG TAHU DENGAN VIRTUAL ENVIRONMENT 

PADA INDUSTRI KECIL TAHU” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dikemukan diatas, maka 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana analisis ergonomis postur kerja pada proses pemotongan tahu 

untuk mengetahui tingkat cidera dan kelelahan yang terjadi pada pekerja 

dengan virtual environment ? 

2. Bagaimanakah bentuk usulan stasiun kerja dan alat bantu yang ergonomis 

yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya cedera ( muskuloskeletal 

disorders ) dan kelelahan yang mungkin dialami pekerja pada proses 

pemotongan tahu ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Menganalisis ergonomis postur kerja dengan merancang model simulasi kerja 

dan menghitung skor penilaian postur kerja pada operator di stasiun kerja 

pemotongan tahu dengan menggunakan virtual human model dan virtual 

environment yang ada pada software ergonomi JACKTM. 

2.  Menganalisa alternatif rekomendasi stasiun kerja dan alat bantu yang 

ergonomis   pada   stasiun   kerja  pemotongan   tahu   sehingga   diharapkan 
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mengurangi  resiko  terjadinya  cedera ( musculoskeletal disorders ) dan 

kelelahan pada pekerja. 

1.4 Batasan Penelitian 

Adapun batasan penelitian dalam pembahasan pada laporan penelitian ini, 

antara lain : 

1. Penelitian hanya dilakukan pada stasiun kerja pemotongan tahu Industri Kecil 

Tahu. 

2. Respon teknis untuk sebagai bahan dalam membuat model simulasi 

didapatkan melalui hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan 

pihak pekerja pada stasiun kerja pemotongan tahu. 

3. Pengolahan data dan model simulasi dibuat dengan menggunakan task 

analysis toolkit yang terdapat pada software Tecnomatix JackTM
 

4. Model pemecahan masalah pada penelitian ini hanya merupakan sebuah 

model konseptual yang dirancang berdasarkan penelitian dan dilakukan 

dengan menggunakan sebuah model simulasi. 

5. Penelitian dibuat tanpa memperhitungkan biaya dan waktu yang dibutuhkan 

dalam mengimplementasikan model kerja yang akan dirancang dalam 

penelitian ini. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, untuk mendapatkan hasil yang teratur, 

terarah dan mudah dipahami, maka penulisan disusun dengan menggunakan 

sistematika sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini. 

Hal tersebut diperjelas dengan menguraikan tujuan – tujuan yang ingin dicapai dari 

rumusan permasalahan yang ada beserta ruang lingkup yang membatasi 

permasalahan ini. Selain itu juga dijelaskan mengenai metodologi penelitian dan 

sistematika penulisan dengan tujuan memberikan gambaran awal tentang langkah 

– langkah dalam proses penyusunan penelitian. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan teori-teori yang menunjang serta digunakan dalam 

membantu pengolahan data dan analisa pembahasan. yaitu mengenai teori 

antropometri, risiko cedera muskuloskeletal, Postur Evaluation Index (PEI), dan 

simulasi dengan menggunakan virtual environment dan virtual human modelling 

pada software Jack, serta teori-teori lain yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai langkah - langkah yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. Metodologi penelitian ini berguna sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian sehingga penelitian dapat berjalan secara sistematis, tujuan 

tercapai dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisikan menguraikan tentang proses pengumpulan dan teknis 

pengambilan data yang telah dilakukan dalam penelitian ini beserta pengolahan 

data dengan menggunakan software dan tools tertentu. Pengolahan data dilakukan 

berdasarkan data - data yang tersedia dan dengan melihat serta mempertimbangkan 

dengan teori - teori terkait. 

BAB V ANALISA DAN PEMECAHAN MASALAH 

Pada bab ini membahas tentang keterkaitan antara faktor - faktor dari data yang 

diperoleh dari masalah yang diajukan kemudian menyelesaikan masalah tersebut 

dengan metode yang diajukan dan menganalisa proses dan hasil penyelesaian 

masalah. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang dapat diambil melalui 

penelitian yang telah dilakukan. Penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban dari 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya diberikan saran - saran yang 

diperlukan. 



 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep & Teori 

2.1.1 Ergonomi 

Ergonomi ialah suatu cabang keilmuan yang mempelajari interaksi antara 

manusia dengan lingkungan dan alat kerja yang dipakai sehingga dapat berperan 

untuk menyelesaikan masalah ketidakserasian antara manusia dengan peralatan 

yang digunakan olehnya (Bridger, 2009). Ergonomi dengan pengaplikasian teori, 

prinsip, data, dan metode dalam perancangan perbaikan interaksi antara manusia 

dan elemen – lelemen lain dalam suatu sistem dapat mengoptimasi manusia dan 

performa sistem secara keseluruhan sehingga mendukung produktivitas 

perusahaan. 

Implementasi ergonomi pada perancangan suatu sistem akan membuat 

sistem bekerja lebih baik dengan mengeliminasi aspek-aspek yang tidak 

diharapkan dalam suatu sistem, seperti: 

 inefisiensi; 

 kelelahan; 

 kecelakaan dan kesalahan; 

 kesulitan yang dialami manusia dalam melakukan pekerjaannya; serta 

 moral yang rendah. 

Sementara itu, secara umum ada 3 faktor terkait manusia yang menjadi 

fokus penelitian ergonomi, yaitu: 

 anatomi, fisiologi, dan antropometri tubuh manusia; 

 psikologi manusia yang berperan penting dalam menentukan tingkah 

laku manusia; serta 

 kondisi lingkungan kerja. 
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Menurut The International Ergonomics Association (IEA), ergonomi 

dibagi ke dalam 3 jenis (Association, n.d.), yaitu: 

 Ergonomi fisik, yaitu jenis ergonomi yang berhubungan dengan respon 

tubuh manusia terhadap beban fisik dan psikologis; 

 Ergonomi kognitif, yaitu jenis ergonomi yang melibatkan proses mental, 

seperti persepsi, atensi, kognisi, pengendalian motorik, dan ingatan yang 

mempengaruhi interaksi antara manusia dan elemen-elemen sistem; serta 

 Ergonomi organisasi, yaitu jenis ergonomi yang berhubungan dengan 

optimasi dari sistem-sistem sosioteknik, meliputi struktur organisasi, 

kebijakan, dan proses. 

2.1.2 Antropometri 

2.1.2.1 Definisi Antrophometri 

Dalam bukunya, Wignjosoebroto (2008) mengemukakan bahwa istilah 

anthropometri berasal dari kata “anthro” yang berarti manusia dan “metri” 

yang berarti ukuran. Secara definitif antropometri dapat dinyatakan sebagai 

suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. 

Manusia pada dasarnya akan memiliki bentuk, ukuran ( tinggi, lebar, dsb ) 

berat dan lain – lain yang berbeda satu dengan yang lainnya. Anthropometri 

secara luas akan digunakan sebagai pertimbangan – pertimbangan ergonomis 

dalam memerlukan interaksi manusia. Data anthropometri yang berhasil 

diperoleh akan diaplikasikan secara luas antara lain dalam hal. 

 Perancangan areal kerja ( work station, interior mobil, dll ) 

 Perancangan peralatan  kerja  seperti mesin, equipment,  perkakas  

( tools ) dan sebagainya. 

 Perancangan produk – produk konsumtif seperti pakaian, kursi/ 

meja komputer, dll. 

 Perancangan lingkungan kerja fisik. 

Data antropometri akan menentukan bentuk, ukuran dan dimensi yang 

tepat yang berkaitan dengan produk yang dirancang dan manusia yang akan 

mengoperasikan/ menggunakan produk tersebut. Mengingat banyaknya 

variasi ukuran dan proporsi tubuh manusia, menjadi tantangan tersendiri 
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dalam suatu perancangan produk/ fasilitas kerja untuk dapat menyesuaikan 

dengan antropometri pekerjanya. Suatu perancangan harus mampu 

mengakomodasi dimensi tubuh dari populasi terbesar yang akan 

menggunakan produk hasil rancangan tersebut. Secara umum, sekurang- 

kurangnya 90-95% dari populasi yang menjadi target dalam kelompok 

pemakai suatu produk haruslah mampu menggunakannya dengan selayaknya. 

2.1.2.2 Data antropometri 

Data antropometri yang digunakan sebagai landasan dalam perancangan 

suatu sistem kerja umumnya dikelompokkan menjadi dua tipe, yaitu: 

 Data struktural, yaitu suatu ukuran dimensi tubuh dari subyek yang 

sedang berada dalam posisi statis. Pengukuran dibuat dari satu poin 

yang jelas ke poin yang lain, misalnya pengukuran tinggi badan dari 

lantai hingga ujung kepala, pengukuran jarak dari lutut ke lantai, dan 

lain-lain. Data ini dikenal juga dengan “static anthropometry”. 

 Data fungsional, yaitu data antropometri yang dikumpulkan untuk 

menjelaskan pergerakan dari bagian tubuh dari suatu titik yang telah 

ditetapkan. Data jangkauan maksimum tangan ke depan dari posisi 

berdiri subjek yang diukur merupakan salah satu contoh data 

antropometri fungsional. Data ini dikenal juga dengan “dynamic 

anthropometry”. 

Pada gambar 2.1 akan ditampilkan data antropometri yang dibutuhkan 

dalam perancangan suatu sistem kerja, 
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1 Tinggi tubuh dalam posisi berdiri tegak 20     Lebar dada 

2 Tinggi mata dalam posisi berdiri tegak 21     Lebar perut 

3 Tinggi bahu dalam posisi berdiri tegak 22     Jarak bahu dan siku 

4 Tinggi siku dalam posisi berdiri tegak 23 Jarak jangkauan tangan ke depan diukur dari bahu hingga ujung jari 

5 Tinggi pinggul dalam posisi berdiri tegak tangan 

6 Tinggi knuckel dalam posisi berdiri tegak 24 Jarak jangkauan tangan ke depan diukur dari bahu hingga ujung jari 

7 Tinggi ujung jari dalam pisisi berdiri tegak tangan 

8 Tinggi tubuh dalam posisi duduk 25 jarak jangkauan tangan ke depan diukur dari bahu hingga pergelangan 

9 Tinggi mata dalam posisi duduk tangan 

10 Tinggi bahu dalam posisi duduk 26     Panjang kepala 

11 Tinggi siku dalam posisi duduk 27     Lebar kepala 

12 Lebar paha 28 Panjang telapak tangan 

13 Panjang paha yang diukur dari pantat hingga ujung lutut 29 Lebar telapak tangan 

14 30 Panjang telapak kaki 

Panjang paha yang diukur dari pantat hingga belakang betis 31 Lebar telapak kaki 

15 Tinggi lutut 32 

16 Tinggi tubuh dalam posisi duduk diukur dari lantai hingga jarak siku kiri dan siku kanan dalam posisi ujung jari tangan bertemu 

paha 

17 Lebar bahu ( bideltoid ) 

33 Jarak ujung jari tangan kiri dan ujung jari tangan kanan dalam posisi 

tangan direntangkan 

18 Lebar bahu ( biacromial 34 Tinggi jangkauan tangan ke atas dalam posisi berdiri tegak 

19 Lebar pinggul/ pantat 35 Tinggi jangkauan tangan ke atas dalam posisi duduk 

36 Tinggi jangkauan tangan ke depan diukur dari punggung hingga 

pergelangan tangan 

 

Gambar 2.1. Antropometri Tubuh Manusia 

Sumber: Chuan, T.K., Hartono, M., & Kumar, N. (2010). Anthropometry of the 

Singaporean and Indonesian Populations. International Journal of Industrial 

Ergonomics, 40, 757-766. Telah diolah kembali 
 

2.1.2.3 Aplikasi Data Antropometri dalam Perancangan Fasilitas Kerja 

Ada beberapa prinsip yang harus dipahami dalam perancangan fasilitas 

kerja berbasis ergonomi dengan menggunakan data antropometri, yaitu: 

1. Prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran ekstrem 

Pada prinsip ini, rancangan produk dibuat agar dapat mengakomodasi 
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individu dengan ukuran tubuh yang ekstrem, baik terlalu kecil maupun 

terlalu besar. Namun demikian, rancangan juga diarahkan untuk dapat 

mengakomodasi individu dengan ukuran tubuh lain (mayoritas dari 

populasi yang ada). Adapun agar sasaran yang ada dapat terpenuhi, maka 

perlu diperhatikan hal – hal di bawah ini dalam kaitannya dengan 

penentuan dimensi: 

 Untuk penentuan dimensi minimum dari suatu produk, acuan yang 

digunakan didasarkan pada antropometri persentil terbesar, yaitu 

persentil 90, 95, atau 99. Contoh penerapannya adalah pada penentuan 

ukuran minimum dari tinggi pintu. 

 Untuk penentuan dimensi maksimum dari suatu produk, acuan yang 

digunakan didasarkan pada antropometri persentil terkecil, yaitu 

persentil 1, 5, atau 10. Contoh penerapannya adalah pada penentuan 

jangkauan maksimum pekerja. 

2. Prinsip perancangan produk bagi individu yang berada dalam rentang 

ukuran tertentu. 

Pada prinsip ini, rancangan dapat diubah-ubah ukurannya sehingga 

fleksibel dioperasikan oleh individu dengan berbagai variasi ukuran tubuh. 

Contoh penerapannya adalah pada perancangan kursi mobil yang dapat 

dimajumundurkan dengan sudut sandaran yang juga dapat disesuaikan 

dengan keinginan pengemudi. Data antropometri yang umum digunakan 

dalam perancangan menggunakan prinsip ini berada pada rentang nilai 

persentil 5 hingga 95. 

3. Prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran rata-rata 

Pada prinsip ini, rancangan produk diarahkan untuk mengakomodasi 

individu dengan ukuran rata-rata, sedangkan bagi individu dengan ukuran 

ekstrem, akan ada rancangan tersendiri menyesuaikan dengan 

antropometri individu - individu tersebut. Namun demikian, permasalahan 

yang sering terjadi adalah sedikitnya jumlah individu yang 

diklasifikasikan ke dalam ukuran rata-rata. 
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2.1.3 Work – Related Musculoskeletal Disorders ( WMSD ) 

WMSD merupakan gangguan pada sistem muskuloskeletal tubuh manusia 

yang diakibatkan oleh faktor-faktor pekerjaan. Penyebab terjadinya WMSD 

adalah keharusan untuk melakukan kegiatan berulang secara manual dalam 

posisi tubuh yang statis dengan pembebanan yang terus-menerus. 

Musculoskeletal disorders (MSDs) merupakan gangguan 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). Gangguan 

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. 

Secara umum, penyebab WMSD dapat diklasifikasikan ke dalam 3 faktor, 

yaitu: 

 Faktor primer, seperti peregangan otot yang berlebihan, aktivitas berulang, 

dan sikap kerja yang tidak alami. 

 Faktor sekunder, seperti tekanan langsung pada jaringan otot yang lunak, 

paparan udara panas dan dingin yang tidak sesuai, serta getaran yang 

dilakukan dengan frekuensi tinggi. 

 Faktor kombinasi, seperti usia, jenis kelamin, kebiasaan merokok, tingkat 

kesegaran jasmani manusia yang berbeda-beda, kekuatan fisik yang 

diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan, serta antropometri manusia. 

2.1.4 Pendekatan Ergonomi Dalam Perancangan Stasiun Kerja. 

Dengan mengacu pada prinsip ergonomi, perancangan stasiun kerja harus 

disesuaikan peranan dan fungsi pokok dari komponen-komponen sistem kerja 

yang terlibat, yaitu meliputi manusia, mesin/ peralatan, dan lingkungan fisik 

kerja. Peranan manusia dalam hal ini akan didasarkan pada kemampuan dan 

keterbatasannya, terutama yang berkaitan dengan aspek pengamatan, kognitif, 

fisik, ataupun psikologisnya. Demikian juga peranan atau fungsi mesin/ 

peralatan seharusnya ikut menunjang manusia dalam melaksanakan tugasnya. 
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Mesin/ peralatan berfungsi menambah kemampuan manusia, tidak 

menimbulkan stress tambahan akibat beban kerja, dan membantu melaksanakan 

kerja tertentu yang dibutuhkan dengan tetap berada di atas kapasitas manusia. 

Sementara itu, peranan dan fungsi dari lingkungan fisik kerja akan berkaitan 

dengan usaha untuk menciptakan kondisi kerja yang akan menjamin manusia 

dan mesin agar dapat berfungsi pada kapasitas maksimalnya. 

Berkaitan dengan perancangan area/ stasiun kerja dalam industri, terdapat 

beberapa aspek ergonomi yang harus dipertimbangkan. Adapun aspek-aspek 

tersebut akan dibahas secara lebih mendalam pada subbab-subbab di bawah ini. 

2.1.4.1 Sikap dan Posisi Kerja 

Postur kerja penting untuk diperhatikan dalam perancangan stasiun kerja 

karena postur kerja sering kali menjadi penyebab utama timbulnya sakit atau 

keluhan pada beberapa bagian tubuh manusia. Penentuan postur kerja yang 

paling baik adalah didasarkan pada pertimbangan mengenai jenis pekerjaan 

yang dilakukan. Secara umum, terdapat tiga jenis postur dasar, yaitu duduk, 

berdiri, dan duduk berdiri. Dari ketiga postur dasar tersebut, postur kerja yang 

diusulkan untuk beberapa tipe pekerjaan dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Postur Kerja yang Diusulkan untuk Beberapa Jenis Pekerjaan 
 

Jenis Pekerjaan Postur Kerja yang Diusulkan 

Mengangkat beban lebih dari 5 kg Berdiri 

Bekerja di bawah tinggi siku Berdiri 

Menjangkau horizontal Berdiri 

Perakitan ringan dan repetitif Duduk 

Pekerjaan yang membutuhkan 

ketelitian dan detail 

Duduk 

Inspeksi visual dan monitoring Duduk 

Bergerak secara rutin Duduk - berdiri 

Sumber: Helander, M. (2006). A Guide to Human Factors and Ergonomics. (2nd ed.). New 

York: Taylor and Francis Group 

Untuk menghindari sikap dan posisi kerja yang kurang nyaman, ada 

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perancangan stasiun kerja, yaitu: 

 Meminimalisasi kemungkinan operator untuk bekerja dalam sikap posisi 

membungkuk dengan frekuensi kegiatan sering atau jangka waktu lama. 

Untuk mengatasi permasalahan ini, maka stasiun kerja harus dirancang 
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dengan memperhatikan fasilitas kerja seperti meja kerja, kursi, dan lain- 

lain yang sesuai dengan data antropometri agar operator dapat menjaga 

sikap dan posisi kerjanya tetap tegak dan normal. Ketentuan ini terutama 

ditekankan jika pekerjaan harus dilaksanakan pada posisi berdiri. 

 Operator tidak seharusnya menggunakan jarak jangkauan maksimum 

yang bisa dilakukan. 

 Operator tidak seharusnya duduk atau berdiri pada saat bekerja untuk 

waktu yang lama dengan kepala, leher, dada, atau kaki berada pada posisi 

miring. 

 Operator tidak seharusnya bekerja dalam frekuensi dan periode waktu 

yang lama dengan tangan berada dalam posisi di atas level siku yang 

normal. 

2.1.4.2 Antropometri dan Dimensi Ruang 

Antropometri pada dasarnya akan menyangkut ukuran fisik atau fungsi 

dari tubuh manusia termasuk disini ukuran linier, berat volume, ruang gerak, 

dan lainnya. Data antropometri ini akan sangat bermanfaat dalam 

perencanaan peralatan kerja atau fasilitas kerja. Persyaratan ergonomi 

mensyaratkan agar peralatan dan fasilitas kerja disesuaikan dengan 

penggunanya khususnya yang menyangkut dimensi ukuran tubuh. Dalam 

menentukan ukuran maksimum atau minimum biasanya digunakan data 

antropometri antara persentil 5% dan 95%. 

Dimensi ruang kerja akan dipengaruhi oleh dua hal pokok, yaitu situasi 

lingkungan dan situasi kerja yang ada. Dalam menentukan dimensi ruang 

kerja, perlu diperhatikan antara lain jarak jangkauan yang bisa dilakukan oleh 

operator, batasan-batasan ruang yang cukup memberikan keleluasaan gerak 

operator dan kebutuhan area minimum yang harus dipenuhi untuk kegiatan- 

kegiatan tertentu. 

2.1.4.3 Kondisi Lingkungan Kerja 

Meskipun operator yang sehat telah diseleksi secara ketat dan diharapkan 

dapat beradaptasi dengan situasi dan lingkungan fisik kerja yang bervariasi 

dalam hal temperatur, kelembaban, getaran, kebisingan dan lainnya, akan 
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tetapi stress akibat kondisi lingkungan kerja akan terus berakumulasi dan 

secara tiba-tiba dapat menyebabkan hal yang fatal. Adanya lingkungan fisik 

kerja yang bising, panas, atau atmosfer yang tercemar menyebabkan performa 

kerja operator menurun. Adalah satu hal yang sangat penting untuk 

mempertimbangkan seluruh aspek lingkungan fisik kerja yang memiliki 

potensi bahaya pada saat proses perancangan stasiun kerja dan sistem 

pengendaliannya. Dengan demikian, kondisi-kondisi bahaya tersebut bisa 

diantisipasi dan diberi tindakan-tindakan preventif sebelumnya. 

2.1.4.4 Efisiensi Ekonomi Gerakan dan Pengaturan Fasilitas Kerja 

Perancangan sistem kerja haruslah memperhatikan prosedur-prosedur 

untuk tercapainya prinsip ekonomis pada gerakan kerja sehingga dapat 

memperbaiki efisiensi dan mengurangi kelelahan kerja. Pertimbangan 

mengenai prinsip-prinsip ekonomi gerakan diberikan selama tahap 

perancangan sistem kerja dari suatu industri. 

2.1.4.5 Energi Kerja yang Dikonsumsi 

Energi kerja yang dikonsumsi saat seseorang melaksanakan kegiatan 

merupakan faktor yang kurang begitu diperhatikan karena dianggap tidak 

penting jika dikaitkan dengan performa kerja yang ditunjukkan. Namun 

demikian, tujuan pokok dari perancangan kerja hendaknya dapat menghemat 

energi yang harus dikonsumsi untuk penyelesaian suatu kegiatan. Aplikasi 

prinsip-prinsip ergonomi dan ekonomi gerakan dalam tahap perancangan dan 

pengembangan sistem kerja secara umum akan dapat meminimalkan energi 

yang harus dikonsumsikan dan meningkatkan efisiensi output kerja itu sendiri. 

2.1.5 Perancangan Stasiun Kerja yang Ergonomis 

Rancangan suatu stasiun kerja mempunyai kaitan yang erat dengan 

kesehatan, kenyamanan dan performa kerja pada suatu industri manufaktur. 

Stasiun kerja yang ergonomis (workplace ergonomic) harus dapat 

mengakomodasi karakteristik dari pekerja dan sesuai dengan jenis pekerjaan 

yang dilakukan oleh pekerja tersebut, baik dalam posisi duduk maupun berdiri. 

2.1.5.1 Desain Meja Kerja 

Faktor yang mempengaruhi kenyamanan dalam melakukan pekerjaan di 
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atas meja adalah ketinggian meja. Ketinggian permukaan meja kerja harus 

disesuaikan dengan antropometri penggunanya, di mana dalam hal ini, posisi 

tangan bagian atas tergantung natural dan siku terletak pada posisi 90° 

sehingga tangan bagian bawah paralel dengan tanah. Apabila ketinggian 

permukaan meja kerja terlalu tinggi, bahu dan lengan atas akan terangkat 

sehingga menyebabkan kelelahan dan nyeri otot akibat posisi yang tidak 

nyaman. Sementara itu, apabila ketinggian permukaan meja kerja terlalu 

rendah, leher dan kepala akan tertunduk sehingga dapat mengakibatkan 

tulang belakang dan otot menegang. 

Beberapa rekomendasi ketinggian meja kerja yang ideal sesuai jenis 

pekerjaan untuk standing workstation adalah (Pheasant, 2005): 

 50-100 mm di bawah tinggi siku untuk pekerjaan manipulatif yang 

melibatkan gaya dan membutuhkan ketelitian pada tingkat moderat; 

 50-100 mm di atas tinggi siku untuk pekerjaan manipulatif ringan 

(termasuk menulis); 

 100-250 mm di bawah tinggi siku untuk pekerjaan manipulatif berat, 

terutama jika melibatkan tekanan pada benda kerja; 

 antara tinggi buku jari dan tinggi siku untuk pekerjaan menangani dan 

memindahkan barang; serta 

 di bawah tinggi siku dan tinggi bahu untuk pekerjaan yang dioperasikan 

dengan tangan (misalnya switch, tuas, dan lain-lain). 

Adapun rekomendasi untuk ketinggian meja kerja yang ergonomis bagi 

pekerja dalam posisi berdiri dapat dilihat pada tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Rekomendasi Tinggi Meja Kerja Untuk Pekerja dengan 

Posisi Berdiri 
Jenis Pekerjaan Pria Wanita 

Precision Work 109 – 119 103 - 113 

Light Assembly work 99 – 109 87 - 98 

Heavy Work 85 - 101 78 - 94 

Sumber: Bridger, R.S. (2009). Introduction to Ergonomics. London: Taylor & Francis. 

2.1.6 Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) 

Nordic Muskuloskeletal Questionner (NMQ) adalah kuisioner yang 

digunakan  untuk  menemukan  gejala dan keluhan Musculoskeletal disorder 
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pada pekerja (Kourinka et al: 1987). Kuisioner ini mencakup pertanyaan 

mengenai tanda – tanda adanya masalah seperti rasa sakit, nyeri kaku maupun 

kesemutan pada sembilan area tubuh pekerja yaitu leher, bahu, siku, 

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

panggul/paha, lutut, serta persepsi mengenai lingkungan kerja. Kemudian dari 

NMQ tersebutdikembangkanlah kuisioner Nordic Body Map. 

Kuisioner Nordic Body Mapadalah kuisioner yang membahas mengenai 

rasa tidak nyaman atau rasa sakit telah dikembangkan, contohnya di italy oleh 

Occhipinti dan kawan – kawan di skandinavia, oleh Kiorinka, Jonsson, Kilbron, 

Vinterberg, Biering – Sorensen, Anderson, Jorgensen, Chaffin dan Andersen di 

Amerika serikat. 

(Andersson, Karlehagen, Jonsson, 1987) pengguna kuisioner dapat 

mengakibatkan timbulnya hal – hal yang harus sangat diperhatikan yaitu cara 

pengumpulan yang berbeda akan mengakibatkan hasil yang berbeda pula. 

Postur tubuh dan gerakan saat melakukan suatu pekerjaan dapat dilihat sebagai 

variabel yang terikat, jika setiap kondisi dan variabel seperti pekerjaan yang 

dilakukan dan lingkungannya dapat terkendali, maka dapat mempengaruhi 

beberapa variabel terikat lainnya. Variabel terikat ini dapat berupa nilai dari 

berbagai bidang, misalnya bidang fisiologi yaitu konsumsi energi, denyut 

jantung rata-rata, dan tekanan darah. 

Pengumpulan data kuisioner Nordic Body Map bertujuan untuk 

mengetahui bagian tubuh pekerja yang terasa sakit pada saat sebelum dan 

sesudah melakukan pekerjaan, sehingga kuisioner ini merupakan kuisioner 

yang digunakan untuk mengetahui bagian tubuh pekerja yang mengalami 

keluhan dan dapat segera membuat suatu rancangan agar keluhan yang pekerja 

terima dapat segera hilang. 

Kuisioner ini paling sering digunakan karena sudah terstandarisasi dan 

tersusun rapi. Kuisioner ini menggunakan gambar tubuh manusia yang sudah 

dibagi menjadi sembilan bagian utama, yaitu : 
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1. Leher 

2. Bahu 

3. Punggung bagian atas 

4. Siku 

5. Punggung bagian bawah/pinggang 

6. Pergelangan tangan/tangan 

7. Pantat 

8. Lutut 

9. Kaki 

Jika diperlukan, gambar tubuh ini dapat dibagi menjadi lebih teliti lagi 

menjadi 27 bagian tubuh seperti lengan atas bawah kiri dan lengan atas bawah 

kanan. Setiap responden harus mengisi ada atau tidaknya keluhan yang diderita, 

baik sebelum maupun sesudah melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian akan 

dihitung banyaknya jawaban yang diberikan para responden dan dihitung 

persentase setiap anggota tubuh tersebut. Berikut ini merupakan pertanyaan – 

pertanyaan yang akan diajukan mengenai Nordic Body Map. Yaitu : 

1. Keluhan pada leher 

2. Keluhan pada bahu kiri 

3. Keluhan pada bahu kanan 

4. Keluhan pada lengan atas bagian kiri 

5. Keluhan pada punggung 

6. Keluhan pada lengan atas bagian kanan 

7. Keluhan pada pinggang 

8. Keluhan pada bokong 

9. Keluhan pada pantat 

10. Keluhan pada sikut kiri 

11. Keluhan pada sikut kanan 

12. Keluhan pada lengan bawah bagian kiri 

13. Keluhan pada lengan bawah bagian kanan 

14. Keluhan pada pergelangan tangan kiri 

15. Keluhan pada pergelangan tangan kanan 
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16. Keluhan pada tangan bagian kiri 

17. Keluhan pada tangan bagian kanan 

18. Keluhan pada paha kiri 

19. Keluhan pada paha kanan 

20. Keluhan pada lutut kiri 

21. Keluhan pada lutut kanan 

22. Keluhan pada betis kiri 

23. Keluhan pada betis kanan 

24. Keluhan pada pergelangan kaki kiri 

25. Keluhan pada pergelangan kaki kanan 

26. Keluhan pada kaki kiri 

27. Keluhan pada kaki kanan 

Pengisian kuisioner Nordic Body Map ini bertujuan untuk mengetahui 

keluhan bagian tubuh pekerja yang terasa sakit pada saat sebelum dan sesudah 

melakukan pekerjaan pada stasiun kerja. Kuisioner ini menggunakan gambar 

tubuh manusia yang sudah dibagi menjadi 27 bagian yang dapt dilihat pada 

Gambar 2.2 berikut. 

Gambar 2.2 Bagian Tubuh Berdasarkan Nordic Body Map 
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2.1.7 Virtual Environment 

Virtual environment merupakan suatu representasi dari sistem fisik yang 

dihasilkan oleh komputer yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi 

dengan lingkungan sintetis yang memiliki kemiripan dengan lingkungan nyata. 

Simulasi dalam lingkungan virtual harus dapat mensimulasikan bagaimana 

model manusia berada pada lokasi yang baru, berinteraksi dengan obyek dan 

lingkungan,serta mendapat respon balik yang tepat dari obyek yang 

dimanipulasi. 

Virtual environment dapat didefinisikan sebagai simulasi tiga dimensi, 

yaitu multisensor, realtime, dan interaktif, yang dapat dibuat oleh user melalui 

peralatan input atau output tiga dimensi. Definisi lain menyebutkan virtual 

environment sebagai representasi komputer tiga dimensi dari sebuah ruang, di 

mana user dapat memindahkan titik pandang dengan bebas secara realtime. 

2.1.8 Software Siemens Tecnomatix Jack 

Pembuatan lingkungan virtual membutuhkan penggunaan software dan 

hardware sehingga lingkungan virtual bergantung pada perkembangan 

teknologi informasi. Software Siemens Tecnomatix Jack, merupakan salah satu 

software yang dapat digunakan dalam pembuatan virtual environment. 

Menurut Löfqvist, L. et al (2012), JACK® adalah program komputer yang 

dikembangkan di University of Pennsylvania di Amerika Serikat yang dapat 

melakukan simulasi ergonomis dengan menggunakan model tubuh manusia 

(manikins). Program ini memberikan kesempatan untuk mengubah dimensi fisik 

( dari pengukuran antropometri ) pada manikins pria (Jack) dan wanita (Jill) 

untuk menguji produk dan tempat kerja/ workplace untuk orang dengan 

berbagai ukuran dimensi fisik. 

Beberapa hal yang dapat dilakukan oleh software Jack dalam 

penggunaannya sebagai alat simulasi virtual environment antara lain: 

 Mengimpor gambar CAD sehingga pengguna dapat mendesain virtual 

environment sesuai dengan layout dan kompenen lokasi yang diinginkan; 
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  membuat model pria dan wanita digital dengan berbagai ukuran 

antropometri; 

 Memosisikan manusia digital dan membuat postur tubuh sesuai dengan 

aktivitas dan stasiun kerja yang terlibat; 

 Mengevaluasi apa saja yang dapat dilihat seorang manusia dari sudut 

pandang mereka dengan memanfaatkan tampilan dari feature view cone; 

 Mengevaluasi kemampuan menjangkau dan mengangkat maksimum dari 

manusia digital; serta 

 Menganalisis pengaruh postur kerja pada bagian-bagian tubuh manusia 

digital. 

Untuk melakukan simulasi pada software Jack, ada beberapa langkah yang 

harus dilakukan, yaitu: 

1. Membuat virtual environment, di mana pembuatan virtual environment 

dilakukan dengan mengimpor obyek yang telah dibuat pada software CAD 

ke software Jack dan mengatur posisinya sesuai dengan kondisi aktual; 

2. Membuat virtual human, yaitu dengan memanfaatkan fasilitas Advanced 

Human Scaling pada software Jack sehingga dapat dibuat virtual human 

dengan ukuran antropometri yang diinginkan; 

3. Memosisikan virtual human pada virtual environment, di mana virtual 

human dimasukkan ke dalam virtual environment dan diposisikan pada 

virtual environment sesuai dengan kondisi aktual; 

4. Memberi tugas pada virtual human, di mana dilakukan pemberian animasi 

yang menunjukkan mekanisme gerakan suatu operasi pekerjaan; serta 

5. Menganalisis hasil simulasi dengan Task Analysis Toolkit (TAT) pada 

software Jack. 

Jack TAT merupakan sebuah alat analisis ergonomi yang membantu 

penggunanya mendesain area kerja yang lebih baik dan memperbaiki eksekusi 

dari suatu operasi pekerjaan. Jack TAT ini mempunyai fungsi utama untuk 

memperkirakan risiko cidera yang mungkin terjadi berdasarkan penilaian postur, 

penggunaan otot, beban yang diterima, durasi kerja, dan frekuensi. 

Ada sembilan alat analisis pada Jack TAT  yang dapat digunakan untuk 
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menganalisis pekerjaan, yaitu: 

 Fatigue and Recovery Analysis; digunakan untuk memperkirakan waktu 

pemulihan yang diberikan untuk mencegah pekerja mengalami kelelahan. 

 Low Back Compression Analysis (LBA); digunakan untuk mengevaluasi 

tekanan pada tulang belakang dalam kualitas postur dan kondisi beban 

tertentu. 

 Manual Material Handling Limits; digunakan untuk mengevaluasi dan 

merancang kegiatan kerja yang berkaitan dengan proses material handling 

sehingga tingkat risiko cidera dapat dikurangi. 

 Metabolic Energy Expenditure; digunakan untuk memprediksi energi yang 

dibutuhkan pekerja untuk melakukan suatu pekerjaan berdasarkan 

karakteristik pekerja dan rangkaian kegiatan yang dilakukan. 

 National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) Lifting 

Analysis; digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan mengangkat benda 

dengan mengacu pada standar NIOSH. 

 Ovako Working Posture Analysis (OWAS); digunakan untuk menguji 

tingkat kenyamanan suatu operasi kerja. 

 Predetermined Time Analysis; digunakan untuk memprediksi waktu yang 

dibutuhkan seseorang ketika mengerjakan suatu pekerjaan berdasarkan 

Method Time Measurement. 

 Rapid Upper Limb Assessment (RULA); digunakan untuk mengevaluasi 

risiko yang menyebabkan gangguan pada tubuh bagian atas. 

 Static Strength Prediction (SSP); digunakan untuk mengevaluasi persentase 

dari suatu populasi pekerja yang memiliki kekuatan untuk melakukan suatu 

pekerjaan berdasarkan postur tubuh, jumlah energi yang dibutuhkan, dan 

antropometri. 

2.1.8.1 Static Strength Prediction (SSP) 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, SSP merupakan salah satu alat 

analisis ergonomi yang digunakan untuk mengevaluasi persentase dari 

populasi pekerja yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan suatu operasi 

kerja. Analisis kapabilitas yang dilakukan SSP didasarkan pada pertimbangan 
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postur, tenaga yang dibutuhkan, dan antropometri. 

Prinsip dasar SSP adalah (Chaffin, Lawton, & Johnson, 2003): 
 

Perhitungan nilai SSP menggunakan suatu konsep yang disebut dengan 

konsep biomekanika. Cara kerja konsep biomekanika tersebut adalah dengan 

melihat sistem muskuloskeletal yang memungkinkan tubuh untuk 

mengungkit (fungsi tulang) dan bergerak (fungsi otot). Pergerakan otot akan 

membuat tulang untuk cenderung berotasi pada setiap persendian yang ada. 

Besarnya kecenderungan berotasi ini disebut dengan momen rotasi pada suatu 

sendi. Selama terjadi pergerakan, maka akan terjadi usaha saling 

menyeimbangkan antara gaya yang dihasilkan oleh kontraksi otot dengan 

gaya yang dihasilkan oleh beban pada segmen tubuh dan faktor eksternal 

lainnya. Secara matematis hal ini dituliskan dalam persamaan: 

Mj = Sj 

Dengan : 

Mj = gaya eksternal pada setiap persendian 

Sj = gaya maksimum otot pada setiap persendian 

Nilai Mj diperngaruhi oleh tiga faktor, yaitu: 

 Beban yang dialami tangan (misalnya beban mengangkat, gaya dorong, 

dan lain-lain); 

 Postur kerja ketika seseorang mengeluarkan usaha terbesarnya; dan 

 Antropometri seseorang. 

Analisis terhadap SSP dapat digunakan untuk membantu: 

 Menganalisis pekerjaan yang berhubungan dengan pengoperasian 

material yang meliputi pengangkatan barang, penurunan barang, 

mendorong, dan menarik, yang membutuhkan pergerakan pada 

pinggang, serta gerakan tangan dan gaya yang kompleks; 

 Memprediksi persentase pekerja wanita dan pria yang memiliki 
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kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditentukan; serta 

 Mengidentifikasi postur-postur kerja tertentu yang membutuhkan 

karakteristik kekuatan yang melebihi batas beban ideal, maupun 

melebihi batas kemampuan pekerja. 

Dalam merancang suatu stasiun kerja, sebuah kegiatan kerja hanya dapat 

diterima jika persentase pekerja yang mampu melakukannya mencapai 100%. 

Dalam praktiknya, hal ini mustahil dilakukan sehingga ditetapkan batas 90% 

untuk validasi kegiatan. 

2.1.8.2 Low Back Analysis 

Low Back Analysis (LBA) merupakan metode untuk mengevaluasi gaya 

gaya yang bekerja di tulang belakang manusia pada kondisi beban dan postur 

tertentu (Siemens Product Lifecycle Management Software Inc, 2013). 

Metode LBA bertujuan untuk: 

 Menentukan apabila posisi kerja yang ada telah sesuai dengan batasan 

beban yang ideal ataupun menyebabkan pekerja rentan terkena cedera 

pada tulang belakang. 

 Mengevaluasi tugas – tugas yang dilakukan untuk menentukan resiko 

cedera tulang belakang dengan membandingkan terhadap pedoman 

NIOSH. 

 Memprioritaskan jenis-jenis kerja yang membutuhkan perhatian lebih 

untuk dilakukan perbaikan ergonomi di dalamnya. 

Metode ini menggunakan sebuah model biomekanika kompleks dari 

tulang belakang manusia yang menggabungkan anatomi terbaru dan data-data 

fisiologis yang didapatkan dari literatur-literatur ilmiah yang ada. Selanjutnya, 

metode ini akan mengkalkulasi gaya tekan dan tegangan yang terjadi pada 

ruas lumbar 4 (L4) dan lumbar 5 (L5) dari tulang belakang manusia dan 

membandingkan gaya tersebut dengan batas nilai beban ideal yang 

dikeluarkan oleh National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH). 
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Nilai beban ideal yang disyaratkan oleh NIOSH merupakan nilai beban 

yang diukur menurut kemampuan pekerja dengan kondisi ideal untuk 

mengangkat ataupun memproses suatu beban secara aman pada jangka waktu 

tertentu. Secara matematis, standar lifting NIOSH ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut) (Bridger, 2009): 

RWL = LC x HM x VM x DM x FM x AM x CM .................... (2.1) 

Dimana : 

 RWL = recommended weight limit (batas beban yang direkomendasikan) 

 LC = beban konstan 

 HM = faktor "Horizontal Multiplier", 

 VM = faktor "Vertical Multiplier", 

 DM = faktor “Distance Multiplier” atau faktor pengali jarak, 

 FM = faktor "Frequency Multiplier" atau faktor pengali frekuensi, 

 AM = faktor "Asymmetric Multiplier" 

CM = faktor "Coupling Multiplier". 

Daerah ruas lumbar 4 (L4) dan lumbar 5 (L5) dari struktur tulang 

belakang manusia yang umumnya mengalami gaya kompresi terbesar dapat 

dilihat pada gambar 2.3 berikut ini. 
 

  

Gambar 2.3 Struktur Tulang Belakang Manusia 
Sumber : https://www.spine-health.com/video/lumbar-spine-anatomy-video 

 

 

Tekanan yang diizinkan mengacu pada standar NIOSH, yaitu berada di 

bawah 3.400 N. Selama masih berada di bawah nilai tersebut, kompresi 

terhadap tulang belakang masih dapat dikatakan rendah. 

https://www.spine-health.com/video/lumbar-spine-anatomy-video
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2.1.8.3 Ovako Working Posture Analysis ( OWAS ) 

OWAS merupakan metode untuk menganalisa dan mengevaluasi 

kenyamanan postur kerja serta menentukan urgensi perbaikan korektifnya 

(Lee & Han, 2013). Metode OWAS Mengevaluasi ketidaknyamanan relatif 

dari postur kerja berdasarkan posisi punggung, lengan dan kaki, serta 

persyaratan beban. Kemudian menetapkan skor postur yang dievaluasi yang 

menunjukkan urgensi mengambil tindakan korektif untuk mengurangi 

potensi postur untuk membuat pekerja cedera. 

Metode ini dapat memberikan solusi untuk : 

 Dapat menilai postur kerja dengan cepat sehingga dapat diketahui 

resiko bahaya dan cedera dari pekerja. 

 Perencanaan tugas manual baru atau memberikan panduan dalam 

mendesain ulang tugas yang ada untuk tempat kerja yang lebih 

nyaman dan peningkatan kualitas produksi. 

 Mengidentifikasi dan memprioritaskan postur kerja yang 

membutuhkan perhatian paling mendesak untuk modifikasi 

ergonomis. 

Hasil penilaian OWAS akan menentukan tingkat kepentingan atau 

urgensi untuk dilakukannya perbaikan terhadap rancangan stasiuan kerja. 

Dalam metode PEI, indeks nilai tingkat kenyamanan yang dihasilkan akan 

dibandingkan dengan tingkat kenyamanan maksimum dalam metode OWAS, 

yaitu 4. Metode ini menilai empat bagian tubuh yang dirangkum dalam 4 digit 

kode. Contoh kode misalnya 1121, 2121, dan sebagainya. 

Gambar 2.4 Klasifikasi kode postur bagian tubuh berdasarkan OWAS 

(Brandl et al., 2016 ) 
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Angka pertama dalam kode untuk menjelaskan postur kerja bagian back 

(tulang punggung), digit kedua adalah bagian upper limb, digit ketiga lower 

limb dan terakhir adalah beban yang digunakan selama proses kerja 

berlangsung. Berikut ini adalah gambaran dan detail kode OWAS. 

 

Gambar 2.5 Kode OWAS untuk Berbagai Bagian Tubuh 

Setelah mendapatkan nilai – nilai dari keempat parameter diatas, 

dilakukan perhitungan untuk menghasilkan skor akhir OWAS. Skor akhir ini 

memiliki range nilai dari 1 hingga 4, dengan keterangan dari masing – masing 

skor dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 2.3 Kode dan Skor akhir nilai OWAS 
 

Kode Keterangan Penjelasan 

1 Normal Posture Tindakan perbaikan tidak diperlukan 

2 Slighty harmful Tindakan perbaikan diperlukan di masa datang 

3 Distinctly harmful Tindakan perbaikan diperlukan segera 

4 Extremely harmful Tindakan perbaikan diperlukan secepat mungkin 

2.1.8.4 Rapid Upper Limb Assessment ( RULA ) 

RULA merupakan metode untuk mengevaluasi tekanan beban kerja 

terhadap risiko cidera pada tubuh bagian atas pekerja. Analisis RULA terbagi 

ke dalam 2 bagian besar, yaitu: 

 Kelompok A yang terdiri dari lengan bagian atas dan bawah serta tangan 

yang terdiri dari pergelangan tangan dan putaran yang terjadi pada 

pergelangan tangan; dan 
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 Kelompok B yang terdiri dari batang tubuh dan leher. 

Pendekatan yang dilakukan biasanya menggunakan pembobotan, di 

mana semakin tinggi bobot, akan semakin besar risiko pekerjaan tersebut 

terhadap kesehatan. Masing – masing anggota tubuh pada kedua kelompok 

tersebut akan mendapatkan skor berdasarkan postur tubuh yang terbentuk 

selama pekerjaan berlangsung. Kemudian dengan sistem penilaian standar 

RULA, skor masing – masing anggota tubuh tersebut dikombinasikan untuk 

mendapatkan nilai kelompok, dan kemudian menghasilkan nilai grand score 

RULA. 

Tabel 2.4. Pembobotan Nilai pada RULA 
 

Skor Keterangan 

1 dan 2 Postur tubuh dapat diterima, selama tidak dilakukan dalam 

waktu yang cukup lama 

3 dan 4 Diperlukan perhatian khusus dan perubahan yang mungkin 

diperlukan 

5 dan 6 Perhatian dan perubahan perlu dilakukan 

7 Perubahan sangat perlu dilakukan 

Metode RULA dapat digunakan untuk empat tujuan, yaitu sebagai sarana 

pengidentifikasian secara cepat potensi dari beban kerja yang memungkinkan 

terjadinya cidera pada tubuh bagian atas, sebagai panduan desain untuk 

manual kerja yang baru atau sebagai pedoman perancangan ulang manual 

kerja yang telah ada, serta sebagai bahan identifikasi skala prioritas postur 

kerja yang paling membutuhkan perubahan secara ergonomi. 

 
2.1.8.5 Posture Evaluation Index (PEI) 

Untuk mendapatkan suatu tingkat kenyamanan yang optimal, harus 

diminimalisasi terbentuknya critical prosture selama operasi kerja 

berlangsung. Critical posture dari setiap rangkaian operasi kerja merupakan 

postur kerja yang paling berpotensi menimbulkan WMSD. Sering kali critical 

posture sulit untuk dideteksi dengan tepat. Untuk mengatasi hal ini, 

dikembangkan sebuah tool yang disebut dengan PEI. PEI adalah tool untuk 

menilai kualitas dari suatu postur tunggal dengan mengandalkan TAT pada 

software Jack. Dengan menggunakan metode PEI, kualitas dari suatu postur 
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tunggal dengan mengandalkan TAT ini dapat dinilai sehingga critical posture 

juga dapat dideteksi. Gambar 2.6 menunjukkan alur penggunaan metode PEI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Alur Penggunaan PEI 

Sumber: Iqbal, B. M., et al. (2017). AN ANALYSIS OF THE ERGONOMIC DESIGN OF THE 

TACTICAL COMMANDER CONSOLE (TACCO) IN THE VIRTUAL ENVIRONMENT OF MEDIUM- 

RANGE TWIN-ENGINE MARITIME PATROL AIRCRAFT (MPA) 

 
 

Secara garis besar, terdapat 7 fase yang harus dilalui dalam perhitungan 

nilai PEI, yaitu: 

1. Analisis lingkungan kerja 

Fase ini merupakan tahap menganalisis kondisi lingkungan kerja dan 

mempertimbangkan kemungkinan alternatif gerakan kerja operator 

(seperti alternatif rute, postur, dan kecepatan kerja). Dalam simulasi 

model lingkungan virtual, perlu dilakukan simulasi operasi-operasi kerja 

dengan berbagai alternatif gerakan untuk memverifikasi kelayakan tugas 

yang dilakukan operator. Parameter lain yang dapat dimodifikasi adalah 

jarak dimensi objek-objek kerja yang mempengaruhi postur kerja virtual 

human. 
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2. Analisis jangkauan dan aksesibilitas 

Perancangan tempat kerja memerlukan studi pendahuluan mengenai 

aksesibilitas dari titik-titik kritis (critical points). Permasalahan yang 

muncul adalah apakah seluruh metode gerakan yang telah dirancang 

memungkinkan untuk dimasukan ke sebuah operasi dan apakah semua 

titik kritis dapat dijangkau oleh pekerja. Untuk itu perlu dipastikan bahwa 

titik kritis jangkauan benda-benda kerja dapat terjangkau oleh operator. 

Konfigurasi tata letak yang di luar kemampuan kerja dan jangkauan 

operator pada fase ini tidak akan dilanjutkan ke fase berikutnya. Jika 

analisis lingkungan kerja, serta keterjangkauan dan aksesibilitas 

konfigurasi telah menunjukkan kondisikondisi yang sesuai dengan 

kondisi dan limitasi manusia, maka fase berikutnya dari tahapan PEI baru 

dapat dilanjutkan. 

3. Analisis Static Strength Prediction ( SSP ) 

SSP adalah tools untuk memprediksi persentase populasi pekerja yang 

dapat melakukan rangkaian kegiatan yang disimulasikan. Operasi 

pekerjaan yang memiliki nilai skor SSP di bawah 90% tidak akan 

dianalisis lebih lanjut. 

4. Penilaian LBA 

LBA merupakan tools yang digunakan untuk mengevaluasi gaya dan 

tekanan yang terjadi pada tulang belakang manusia berdasarkan postur 

dan beban yang dikenakan saat melakukan suatu operasi kerja. Nilai 

tekanan yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan batasan tekanan 

yang ada pada standar NIOSH, yaitu sebesar 3.400 N. 

5. Penilaian OWAS 

OWAS merupakan metode sederhana untuk mengetahui tingkat 

kenyamanan dari suatu postur kerja serta untuk memberikan informasi 

mengenai tingkat epentingan perlunya dilakukan kegiatan perbaikan. 

Tingkat penilaian ini didasarkan pada postur dan observasi rangkaian 

kerja operator yang disimulasikan. Nilai OWAS yang dihasilkan 



31 
 

 

 

kemudian dibandingkan dengan indeks kenyamanan maksimum yang 

ada pada OWAS, yaitu 4. 

6. Penilaian RULA 

RULA adalah tools untuk mengevaluasi postur tubuh bagian atas dan 

mengidentifikasi risiko cidera atau gangguan pada tubuh bagian atas. 

Nilai RULA yang dihasilkan kemudian dibandingkan dengan indeks 

maksimum RULA, yaitu 7. 

7. Perhitungan nilai PEI 

PEI mengintegrasikan nilai LBA, OWAS, dan RULA yang dihasilkan 

oleh software Jack. PEI mengintegrasikan ketiga nilai ini dengan 

menjumlahkan tiga variabel dimensional I1, I2, dan I3, dengan keterangan 

sebagai berikut: 

 Variabel I1 merupakan perbandingan antara skor LBA dengan batas 

aman kekuatan kompresi yang dapat diterima manusia, yaitu sebesar 

3.400 N. Nilai I1 dapat dihitung menggunakan formula (2.2). 

Adapun sebelum dilanjutkan ke perhitungan berikutnya, perlu 

diyakini bahwa nilai I1 harus lebih kecil dari 1. I1 > 1 menunjukkan 

kegiatan kerja dalam simulasi tidak valid. 

I1 =  
LBA 

3400 
(2.2) 

 Variabel I2 merupakan perbandingan nilai OWAS dengan nilai 

maksimumnya, yaitu 4. Nilai I2 dapat dihitung menggunakan 

formula (2.3). 

I2 = 
OWAS 

4 
( 2.3 ) 

 Variabel I3 merupakan perbandingan nilai RULA dengan indeks 

batas maksimum tingkat kenyamanan RULA, yaitu 7. Nilai I3 dapat 

dihitung menggunakan formula (2.4). 

I3 = 
RULA 

7 
(2.4) 

 
 

Setelah didapatkan nilai dari tiap variabel, dapat dihitung nilai PEI 

dengan menggunakan formula (2.5). 
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PEI = I1 + I2 + I3.mr (2.5) 

 

PEI = 
𝐿𝐵𝐴 

+ 
3400 

𝑂𝑊𝐴𝑆 

4 

𝑅𝑈𝐿𝐴 
+ 

7 

 
𝑚𝑟 

dengan: mr = amplification factor yang bernilai 1,42. 

Keterangan : 

3400 N = batas kekuatan yang dapat diterima lower back 

4 = nilai maksimum index OWAS 

7 = level maksimum ketidaknyamanan tubuh bagian atas 

Mr = koefisien amplifikasi 

Semakin kecil nilai PEI, semakin tinggi tingkat kenyamanan dan semakin 

rendah resiko keluhan kesehatan yang dapat diderita oleh manuasia yang 

melakukan postur tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi nilai PEI, 

semakin rendah tingkat kenyamanan dan semakin tinggi resiko keluhan 

kesehatan yang dapat diderita oleh manusia. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa suatu postur kerja dikatakan optimal jika memiliki 

nilai PEI paling rendah. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang membahas 

mengenai postur pekerja dilihat pada tabel 2.5 berikut ini : 

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu 
 

No 
Peneliti 

( Tahun ) 
Judul Metode Uraian dan Hasil 

1 Harari et al. 

( 2015 ) 

Desain tempat kerja 

berdasarkan simulasi 

otomatis yang 

mempertimbangkan 

ergonomi dan 

produktivitas 

Optimasi, Waktu 

siklus DHM 

didasarkan pada 

Predetermines 

Motion Time 

( PMTS ) 

Dengan 3 pendekatan design yaitu 
1. hanya mempertimbangkan 

ergonomi, 2. hanya 

mempertimbangkan produksi, 3. 

Mempertimbangkan ergonomi dan 

produksi menghasilkan solusi 

optimal desain tempat kerja yang 

berbeda. 

2 Lotta Lofqvist 

( 2012 ) 

Evaluasi ergonomis 

alat shaft panjang 

digunakan untuk 

menstabilkan kandang 

kuda: efek variasi 

panjang poros dan 

teknik kerja pada 

postur kerja. 

General Task 

forces, Digital 

Human 

Modeling 

( Jack ) 

Meneliti tuntutan fisik yang 

terlibat dalam penanganan pupuk 

manual di kandang kuda bila 

menggunakan dua alat kerja 

dengan batang / shaft yang 

berbeda, garpu serutan dan garpu 

pupuk kandang, dan menyelidiki 

bagaimana variasi panjang poros 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu ( Lanjutan ) 
 

No 
Peneliti 

( Tahun ) 
Judul Metode Uraian dan Hasil 

    mempengaruhi beban kerja fisik 

pengguna. Hasilnya dengan 

menambahkan batang pegangan 

sebesar 10 cm memberikan 

pengurangan beban tertinggi pada 

punggung dan gaya kompresi. 

Dalam simulasi, teknik kerja juga 

bisa mengurangi beban fisik 

pengguna. 

3 Shabila et al. 

( 2013 ) 

Desain Ergonomis 

Bangku ( Dingklik ) 

untuk pengrajin 

batik. 

Virtual 

Environment 

( PEI ) 

Mengusulkan desain dingklik 

pengrajin batik yang optimal yang 

dapat mengurangi MSD yang 

ditemukan pada penelitian 

sebelumnya. Usulan desain 

perbaikan ergonomis dibuktikan 

dengan hasil PEI ( Melalui Virtual 

Environment / Software Jack ) 

yang lebih rendah dibandingkan 

dengan desain saat ini 

4 Boy et al. ( 

2010 ) 

Desain ergonomis 

tempat wudu publik 

untuk populasi 

Indonesia dengan 

metode PEI dan 

Virtual Environment. 

Vicon Nexus 

Software untuk 

pengumpulan 

data 

anthropometri 

pengguna yang 

Dianalisis dengan 

Jack , PEI, 

Virtual 

Environment . 

Mempelajari aspek ergonomis 

untuk merancang tempat wudhu 

publik dengan virtual 

environment. Tujuannya 

mengevaluasi design tempat 

wudlu dan menentukan desain 

yang paling ergonomis 

berdasarkan gerakan saat 

melakukan wudhu. Hasilnya 

Rekomendasi ketinggian kran dari 

lantai : 115 cm, Ketinggian 

dudukan kaki 30 cm, Jarak antara 

pria dengan kran : 35 cm. 

5 Muslim et al ( 

2010 ) 

Evaluasi ergonomi 

sebuah sepeda lipat 

menggunakan 

pemodelan virtual 

environment. 

Virtual 

Environment 

( PEI ) 

Mengevaluasi aspek ergonomi 

prototype pertama sepeda lipat 

yang dirancang Dept. Teknik 

Mesin UI di virtual environment 

dengan pendekatan analisis PEI 

untuk mengetahui konfigurasi 

desain sepeda lipat yang optimal 

berdasarkan perspektif ergonomi. 

Hasilnya : Konfigurasi optimal 

pria dan wanita : Tinggi stang : 32 

cm, tinggi sadel : 83 cm. 

6 Di Gironimo et 

al. 

( 2010 ) 

Pendekatan Virtual 

Ergonomi untuk 

menentukan diawal 

lama waktu service 

purna jual di Industri 

Otomotif 

PMTS 

( Predetermined 

Motion Time 

System ), MTM 

( Metode Time 

Measurement ), 

Penelitian ini memperbaiki 

metode MTM untuk mengetahui 

waktu service purna jual 

kendaraan dengan menambahkan 

faktor ergonomis dalam menguji 

pengukuran waktu services. Hasil 

akhirnya mendapatkan daftar 
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Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu ( Lanjutan ) 
 

No 
Peneliti 

( Tahun ) 
Judul Metode Uraian dan Hasil 

   PEI, Virtual 

Environment. 

melakukan tugas pemeliharaan 

dan biaya layanan purna jual. 

7 Karleni et al. 

( 2016 ) 

Analisis Ergonomi 

pada Teknik Blanket 

Lifting dengan 

menggunakan 

metode Posture 

Evaluation Index 

pada Virtual 

Environment. 

Autodesk 

inventor 3D CAD 

Software, Virtual 

Environment 

( PEI ) 

Mempelajari aspek ergonomis 

teknik pengangkatan pasien / 

blanket lifting dalam virtual 

environment yang dilakukan 

perawat. Hasilnya menunjukkan 

bahwa postur tubuh selama proses 

pengangkatan memiliki cukup 

banyak risiko yang dapat melukai 

sistem muskuloskeletal perawat. 

8 Adelaido et al. 

( 2017 ) 

Pendekatan 

ergonomis yang 

sangat efisien untuk 

pekerjaan repair 

pengikat aerostruktur 

komposit dengan 

memanfaatkan 

Virtual Environment 

Solidworks, 

Inventor, Virtual 

Environment 

( PEI ) 

Pendekatan metode ergonomis dan 

digital tool untuk menghasilkan 

prosedur standar jenis kerusakan 

tertentu dan petrbaikan 

selanjutnya dari CFRP dalam 

lingkungan 3D. Hasilnya 

mendapatkan desain workcell 

yang meningkatkan efisiensi 

operator, mengurangi peluang 

terjadinya cidera, mengurangi 

waktu dan biaya perbaikan. 

9 Billy et al. 

( 2017 ) 

Analisis desain 

Tactical Commander 

Console ( TACCO ) 

yang ergonomis 

dalam Virtual 

Environment dalam 

Medium range 

Engine Pesawat 

Patroli Maritim 

( MPA ) 

Virtual 

Environment 

( PEI ) 

Penelitian menguji aspek 

ergonomis dari desain Konsol 

Komando Taktis (TACCO) di 

lingkungan virtual twin-engine- 

Maritime Patrol Aircraft (MPA) 

jarak menengah. Tujuannya 

mengevaluasi rancangan TACCO 

sebenarnya dan untuk 

mengidentifikasi konfigurasi desai 

yang paling ergonomis ditinjau 

dari jarak dan sudut kemiringan 

panel kontrol dan tinggi kursi. 

Hasilnya desain ergonomis yang 

optimal untuk TACCO adalah 

jarak panel 10 cm, Sudut 

kemiringan 60, tinggi kursi 29,5 

cm. 

10 Marzano et al. 

( 2012 ) 

Virtual ergonomi 

dan Optimisasi 

waktu di Line 

Perakitan Railway 

Coach 

MTM & PEI, 

dengan Digital 

Human Modeling 

dan Software 

CAD / Delmia 

QUEST, Jack 

Penelitian mengembangkan 

metodologi untuk mendukung 

analisis kelayakan tugas perakitan 

pada proses manufaktur atau 

workcell dengan menggunakan 

DHM. Simulasi diterapkan untuk 

membantu menstandarisasi 

metodologi dan memberikan 

solusi baru proses perakitan yang 

ergonomis dan efisien di industri 

perkeretaapian. 
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Sepuluh penelitian diatas menggunakan Digital Human Modeling / Virtual 

Environment untuk menganalisis ergonomi dengan menggunakan software 

Technomatix Jack untuk membuat Virtual Environment. Journal Harari Et al ( 2017 

) menggunakan metode Predetermines Motion Time ( PMTS ) untuk mencari solusi 

optimal desain tempat kerja yang mempertimbangkan ergonomi dan produktivitas. 

Jurnal Lotta Lofqvist ( 2012 ) Menggunakan Metode General Task Forces Digital 

Human Modeling untuk evaluasi ergonomis alat shaft panjang dan postur kerja. 

Jurnal Gironimo et al ( 2010 ) menggunakan metode PMTS, MTM, PEI untuk 

menentukan lama waktu servis yang optimal pada purna jual dengan 

mempertimbangkan waktu dan ergonomi. Metode Posture Evaluatin Index ( PEI ) 

dalam Virtual Environment banyak digunakan untuk evaluasi ergonomi dan 

mencari pendekatan ergonomi yang paling optimal sebagai penyelesaian 

permasalahan seperti pada jurnal ( Sabila et al, 2013 ; Muslim et al, 2010 ; Karleni 

et al, 2016 ; Adelaido et al, 2017 ; Billy et al, 2017 ). Terkait dengan penelitian saat 

ini dengan judul perbaikan sistem kerja yang ergonomis dengan Virtual 

Environment di sebuah Industri Tahu, metode evaluasi ergonomi yang digunakan 

adalah Posture Evaluation Index ( PEI ) yang merupakan integrasi dari 3 Metode 

yaitu RULA, REBA, dan OWAS yang sudah digunakan pada beberapa penelitian 

di atas dan menggunakan software Tecnomatix Jack untuk membuat Virtual 

Environment yang juga digunakan pada 10 penelitian yang disebutkan sebelumnya. 



36 
 

 

Konfigurasi n 

 

Konfigurasi... 

Tingginya musculoskeletal disorder 

karena lingkungan kerja tidak 

ergonomis, manual material handling 

Analisis 1 Virtual 

Environment 

 

Konfigurasi 2 

 

Konfigurasi 1 

Membuat model simulasi operasi 

kerja dengan konfigurasi stasiun 

kerja yang berbeda - beda 

Konfigurasi 

Optimal PEI 

Komparasi 
INDEX PEI 

Menghitung Nilai 

PEI 

Pembuatan Stasiun Kerja 

yang Baru 

Tingkat Resiko Musculoskeletal 

Disorder Menurun 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran 
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OWAS 

 

LBA 



 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
3.1 Jenis Data & Informasi 

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang akan digunakan 

materi observasi. 

a. Data primer 

Data ini dikumpulkan melalui observasi langsung pada objeknya yaitu 

melalui wawancara terhadap pekerja industri tahu dan dengan melakukan 

pengukuran pada stasiun kerja. 

b. Data sekunder 

Data sekunder atau data yang sudah diperoleh dalam bentuk jadi adalah 

data antropometri orang Indonesia dari jurnal Anthropometry of the 

Singaporean and Indonesian populations. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik 

sebagai berikut: 

a) Penelitian Kepustakaan 

Merupakan data sekunder, dengan mengumpulkan data – data teoritis 

kemudian dibaca dan dicatat keterangan dari beberapa jurnal, artikel, dan 

buku ergonomi yang diperoleh dari perpustakaan dan situs web. Subyek 

yang dicari adalah ergonomi yang terkait dengan tema virtual environment 

dan Posture Evaluation Index ( PEI ). 

b) Observasi Lapangan 

Data - data tersebut dikumpulkan dengan cara observasi secara langsung 

disertai dengan pengukuran pada objek penelitian yang bersangkutan. Data- 

data diperoleh melalui wawancara kepada pekerja industri kecil tahu, 

pengukuran postur tubuh pekerja, observasi rangkaian operasi kerja, serta 

dimensi stasiun kerja yang dilakukan pada bulan April - Juli 2018 . 
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3.3 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data dilakukan dengan metode simulasi menggunakan software 

ergonomi bernama Jack software. Data-data yang telah dikumpulkan akan 

diterjemahkan ke dalam bentuk simulasi virtual dengan cara membuat stasiun kerja 

/ benda kerja tersebut pada lingkungan virtual, serta membuat model manusia 

dengan memasukan data antropometri dan postur tubuh pekerja pada software Jack. 

Simulasi gerakan kerja akan dilakukan pada setiap setiap konfigurasi stasiun kerja 

yang telah dirancang, untuk kemudian dianalisis secara lebih lanjut 

Analisis dilakukan dengan cara pengolahan hasil simulasi yang dikeluarkan 

oleh software Jack sehingga didapatkan nilai Postur Evaluation Index (PEI). Nilai 

PEI dipergunakan untuk menilai kualitas ergonomi postur kerja yang dihasilkan 

dari setiap konfigurasi, sehingga akan didapatkan usulan perbaikan yang paling 

ideal secara ergonomis untuk setiap stasiun kerja yang ada. 
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Menentukan tema dan topik 

penelitian 

Mulai 

Postur dan operasi kerja 
Bentuk dan dimensi stasiun 

kerja 

Data antropometri 

pekerja 
Observasi 

Software Tecnomatix Jack 

Menggabungkan manekin manusia 

dengan virtual environment stasiun 

kerja pemotongan tahu di Software 

Tecnomatix Jack 

Membuat model virtual 

environment stasiun kerja 

pemotongan tahu 

Pembuatan manekin 

manusia berdasarkan data 

antropometri 

Software UG NX 

Menghitung skor Posture 

Evaluation Index ( PEI ) 
stasiun kerja aktual 

 

Konfigurasi N 

 

Konfigurasi 2 

 

Konfigurasi 1 

 
 

Selesai 

 

Membuat kesimpulan dan saran 

 

 

3.4 Langkah – Langkah Penelitian 
 

 

 

 
 

 
Merumuskan tujuan penelitian 

1. Melakukan wawancara pada pekerja 

2. Melakukan wawancara dengan pihak 

perusahaan 

3. Melakukan observasi ergonomi tempat 
kerja pada industri tahu 

Menentukan dan 

mempelajari dasar teori 

yang mendukung penelitian 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Gambar 3.1 Langkah Langkah Penelitian 

Menyusun landasan teori 

Referensi Jurnal 

antropometri 

orang Indonesia 

Pengumpulan 
Data 

Pengolahan data 
dan analisis 

Membuat konfigurasi stasiun 

kerja usulan 

Menghitung nilai PEI dan 

menentukan konfigurasi stasiun 
kerja yang optimum 



 

 

 

 

 

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

 
4.1 Tinjauan Umum Industri Kecil Tahu XYZ 

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Perusahaan 

Usaha industri tahu XYZ yang sudah berjalan sejak tahun 1985 ini adalah 

salah satu dari sekian banyak jenis usaha mikro yang berada di pedesaan yang 

tidak memiliki struktur organisasi, departemen, sistem manajemen layaknya 

perusahaan – perusahaan yang dikelola secara profesional. Usaha tahu ini 

dioperasikan oleh 2 orang pekerja dimana salah satu pekerjanya juga berperan 

sebagai pemilik usaha, pembeli bahan baku, perencana produksi, sekaligus juga 

sebagai pemasar produk jadi. Semua proses mulai persiapan bahan baku hingga 

pemasaran produk jadi dikelola apa adanya dengan dilakukan oleh 2 orang 

tersebut. 

Hari kerjanya mulai senin hingga minggu ( 7 hari kerja ) dengan waktu 

kerja yang tidak tentu atau dengan kata lain jam kerja dan hari liburnya tidak 

mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun 

demikian, pekerja bebas mengambil hari libur kapanpun jika diperlukan. Jam 

kerjanya saat permintaan tidak banyak rata – rata mulai dari jam 05.00 pagi 

hingga jam 13.00 siang. Akan tetapi ada kalanya jika produksi meningkat 

misalnya saat memasuki bulan ramadhan atau saat musim panen, jam kerja jauh 

meningkat mulai dari 05.00 pagi hingga jam 19.00 malam. 

Target pemasaran produknya hanya konsumen di lingkungan tempat 

tinggal, pasar tradisional dan pelanggannya tersebar di 3 kecamatan. Umumnya 

pembeli pengecer datang mengambil produk jadi untuk dijual eceran di toko 

ritel miliknya, dijual keliling rumah, juga ada pembeli yang datang ke industri 

tahu ini untuk membeli tahu dengan jumlah yang cukup banyak untuk dijual lagi 

ke pedagang pengecer lain dengan mengambil sedikit margin keuntungan. 
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4.1.2 Proses produksi Industri Tahu XYZ 

Produksi Industri Tahu XYZ terdiri dari beberapa proses atau stasiun kerja 

yaitu : 

1. Proses penakaran kedelai kering, adalah proses menimbang kedelai kering 

dengan alat timbangan agar ketebalan / dimensi tahu yang dihasilkan selalu 

konsisten. 

2. Proses pencucian dan perendaman kedelai adalah proses merendam 

kedelai kering dengan air bersih selama 3 hingga 7 jam kemudian kedelai 

dibersihkan dengan cara dicuci. Dalam proses perendaman ini kedelai 

kering akan mengembang. 

3. Proses penggilingan kedelai, adalah proses menggiling kedelai yang telah 

mengembang tadi dengan mesin penggiling dicampur dengan air bersih. 

Hasil dari proses ini adalah bubur kedelai. 

4. Proses perebusan bubur kedelai, adalah proses memasak bubur kedelai 

hingga mendidih selama sekitar 15 hingga 25 menit. 

5. Proses penyaringan bubur kedelai yaitu menyaring bubur kedelai yang 

telah matang tadi dengan kain saring untuk memisahkan sari kedelai 

dengan ampasnya. Cara penyaringannya dengan menambahkan air secara 

terus menerus pada bubur kedelai yang disaring sambil terus diaduk – aduk 

hingga air perasan menjadi jernih. Ampas tahu akan tetap bertahan di 

dalam kain saring sementara sari dari kedelai akan jatuh ke dalam bak yang 

sudah disiapkan di bawahnya. 

6. Proses pemadatan dan pencetakan tahu, adalah proses penambahan cuka 

pada sari kedelai sambil terus diaduk hingga menggumpal. Gumpalan 

gumpalan sari kedelai ini kemudian ditempatkan pada alat press atau 

cetakan tahu untuk memisahkan sari kedelai dengan airnya. Lama proses 

pencetakan tahu sekitar 15 menit. 

7. Proses pemotongan tahu, yaitu proses memotong tahu hasil cetakan 

dengan ukuran tertentu agar tahu tersebut bisa dijual secara eceran di 

pasaran. 
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Boiler Uap 

 

 

Stasiun kerja proses produksi industri tahu XYZ dapat dilihat pada gambar 

4.1 berikut : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Stasiun Kerja dan Proses Produksi Industri Tahu XYZ 

4.1.3 Mesin dan peralatan 

Peralatan yang digunakan oleh industri tahu XYZ untuk melaksanakan 

produksinya adalah sebagai berikut : 

 Timbangan untuk menakar kedelai kering 

 Bak cuci kedelai 

 Mesin penggiling kedelai 

 Penyaring bubur tahu untuk memisahkan sari kedelai dan ampas tahu 

 Fasilitas pencetakan tahu 

 Meja tempat pemotongan tahu. 

4.1.4 Sumber Daya Manusia 

Seperti yang disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, usaha tahu ini 

dijalankan oleh 2 orang pekerja dimana salah satu pekerjanya juga berperan 

sebagai pemilik usaha, pembeli bahan baku, perencana produksi, sekaligus juga 

sebagai pemasar produk jadi. Proses kerja dari awal hingga akhir dibagi menjadi 

2 dimana salah satu pekerja mengerjakan pencucian kedelai, penggilingan, 

perebusan kedelai, dan pemotongan tahu dan salah satu pekerja lainnya 
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mengerjakan proses pemerasan bubur kedelai, proses penggumpalan tahu, dan 

proses pencetakan tahu. 

4.2 Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan data input untuk 

membuat desain virtual environment (VE) dan virtual human modeling dengan 

menggunakan software Jack 8.01. Untuk mendapatkan data tersebut, dilakukan 

pengukuran dan pengamatan secara langsung pada proses kerja yang berkaitan. 

Penelitian ini dibatasi untuk dilakukan pada satu proses saja yaitu proses 

pemotongan tahu. 

Pada tahap pembuatan lingkungan virtual, dibutuhkan data mengenai 

lingkungan kerja pada proses pemotongan tahu termasuk di dalamnya segala hal 

yang berinteraksi dengan pekerja selama pemotongan tahu berlangsung. Objek 

yang berinteraksi langsung dengan pekerja di proses pemotongan tahu adalah pisau, 

penggaris tahu, dan meja pemotongan tahu. Maka dari itu, dibutuhkan data 

mengenai bentuk dan dimensi pisau, penggaris, dan meja pemotongan tahu. 

Sedangkan untuk tahap pembuatan model manusia virtual, dibutuhkan data 

antopometri pekerja sehingga ukuran model manusia virtual tersebut dapat 

merepresentasikan ukuran tubuh pekerja sebenarnya. Model manusia virtual 

tersebut juga membutuhkan data gerakan - gerakan kerja dan postur kerja agar dapat 

melakukan simulasi kerja yang sesuai dengan gerakan dan postur yang dilakukan 

pekerja di dunia nyata. 

4.2.1 Identifikasi Permasalahan dengan Nordic Body Map ( NBM ) 

Untuk memastikan bahwa penelitian dari segi penerapan rancangan 

ergonomi ini penting untuk dilakukan, maka sebelumnya perlu dibuat sebuah 

observasi mengenai kemungkinan munculnya keluhan ataupun gejala-gejala 

cedera WMSD (Work Musculoskeletal Disorder) dan kelelahan pada pekerja 

yang diakibatkan karena kondisi kerja yang belum ergonomis. Keluhan 

muskuloskeletal dan kelelahan umumnya terjadi karena kontraksi otot yang 

berlebihan akibat dari beban kerja yang terlalu berat, maupun aktivitas kerja 

yang dilakukan berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Kondisi kerja 
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yang kurang memperhatikan kaidah ergonomi juga berpotensi lebih besar untuk 

menimbulkan cedera WMSD dan kelelahan pada pekerja. 

Observasi permasalahan kerja ini didapatkan melalui dua cara, yaitu: 

Pengamatan langsung pada proses kerja di stasiun pemotongan tahu, dan 

dengan pengumpulan data kuisioner Nordic Body Map yang dilakukan dengan 

cara mewawancarai pekerja tersebut. Dari hasil pengamatan secara langsung, 

ditemukan postur kerja yang terlalu bungkuk seperti terlihat pada gambar 4.2. 

Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kerja belum mengikuti kaidah-kaidah 

ergonomi yang baik. 

Gambar 4.2 Postur Pekerja saat Memotong Tahu 

 
Metode wawancara pada pekerja di proses pemotongan tahu dilakukan 

dengan mengajukan pertanyaan dalam format kuisioner Nordic Body Map ( 

NBM ) kepada dua orang pekerja tahu untuk mendapatkan informasi mengenai 

bagian tubuh manakah yang mengalami keluhan berupa sakit, nyeri, maupun 

kaku. Kuesioner ini berisi mengenai data keluhan sebelum dan sesudah 

melakukan pekerjaan. Tingkat kesakitan dalam kuesioner Nordic body map 

terbagi menjadi 0 (Tidak sakit), 1 (Agak Sakit), 2 (Sakit), 3 (Sangat Sakit). 

Pengumpulan data tanggal 30 Januari 2019. 
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4.2.1.1 Hasil kuisioner Nordic Body Map 

Hasil dari pengumpulan data kuesioner Nordic Body Map terhadap 2 

orang pekerja tahu dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan 4.2 

Tabel 4.1 Hasil Kuesioner Nordic Body Map Sebelum Bekerja 
 

No 
 

Jenis Keluhan 
Tingkat Keluhan 

0 1 2 3 

0 Sakit Leher atas 2    

1 Sakit Leher Bawah 2    

2 Sakit Bahu Kiri 2    

3 Sakit Bahu Kanan 2    

4 Sakit Lengan atas kiri 2    

5 Sakit Punggung 2    

6 Sakit lengan atas kanan 2    

7 Sakit Pinggang 2    

8 Sakit Bawah pinggang 2    

9 Sakit pantat 2    

10 Sakit siku kiri 2    

11 Sakit siku kanan 2    

12 Sakit lengan bawah kiri 2    

13 Sakit lengan Bawah kanan 2    

14 Sakit Pergelangan tangan kiri 2    

15 Sakit Pergelangan tangan kanan 2    

16 Sakit tangan kiri 2    

17 Sakit tangan kanan 2    

18 Sakit paha kiri 2    

19 Sakit paha kanan 2    

20 Sakit lutut kiri 2    

21 Sakit lutut kanan 2    

22 Sakit betis kiri 2    

23 Sakit betis kanan 2    

24 Sakit Pergelangan kaki kiri 2    

25 Sakit pergelangan kaki kanan 2    

26 Sakit telapak kaki kiri 2    

27 Sakit telapak kaki kanan 2    

CATATAN: 0 = Tidak Sakit 1 = Agak Sakit, 2 = Sakit, 3 = Sangat sakit 
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Tabel 4.2 Hasil Kuesioner Nordic Body Map Setelah Bekerja 
 

No 
 

Jenis Keluhan 
Tingkat Keluhan 

0 1 2 3 

0 Sakit Leher atas  1 1  

1 Sakit Leher Bawah  1 1  

2 Sakit Bahu Kiri 1 1   

3 Sakit Bahu Kanan   2  

4 Sakit Lengan atas kiri 1 1   

5 Sakit Punggung    2 

6 Sakit lengan atas kanan   2  

7 Sakit Pinggang    2 

8 Sakit Bawah pinggang   1 1 

9 Sakit pantat 2    

10 Sakit siku kiri 2    

11 Sakit siku kanan  2   

12 Sakit lengan bawah kiri 2    

13 Sakit lengan Bawah kanan  1 1  

14 Sakit Pergelangan tangan kiri 2    

15 Sakit Pergelangan tangan kanan   2  

16 Sakit tangan kiri 1 1   

17 Sakit tangan kanan 1 1   

18 Sakit paha kiri  2   

19 Sakit paha kanan  2   

20 Sakit lutut kiri 2    

21 Sakit lutut kanan 2    

22 Sakit betis kiri 2    

23 Sakit betis kanan 2    

24 Sakit Pergelangan kaki kiri  2   

25 Sakit pergelangan kaki kanan  2   

26 Sakit telapak kaki kiri 2    

27 Sakit telapak kaki kanan 2    

CATATAN: 0 = Tidak Sakit 1 = Agak Sakit, 2 = Sakit, 3 = Sangat sakit 
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4.2.1.2 Analisis Keluhan Fisik Pekerja danPenyebabnya 

Analisa keluhan fisik dapat menggambarkan penyebab keluhan bagian 

tubuh yang dialami oleh pekerja. Dari keseluruhan bagian tubuh yang 

dianalisa, diambil 5 keluhan fisik sakit dan sangat sakit secara bersamaan 

yang dialami oleh pekerja dari kuesioner NBM. Berikut ini adalah rincian 

analisa keluhan yang dialami pada bagian tubuh pekerja yang dapat dilihat 

pada Tabel 4.3 

Tabel 4.3 Analisa Keluhan Fisik dan Penyebabnya 

No Urutan Keluhan Fisik Analisa Penyebab Keluhan 

 

1 
 

Sakit Bahu kanan 
Keluhan pada bagian bahu kanan dikarenakan pekerja 

melakukan pekerjaanya dengan posisi bahu tertekuk saat menarik 
pisau dari kiri ke kanan sehingga bahu lebih cepat lebih lelah. 

 

2 
 

Sakit Punggung 
Pekerja mengalami sakit punggung karena pada saat pemotongan 

tahu pekerja menunduk yang membuat punggung terasa lebih 
cepat lelah. 

 

3 

 

Sakit Lengan atas kanan 
Keluhan untuk bagian lengan atas kanan diakibatkan gerakan 

berulang ulang menarik pisau dari depan kearah mendekati tubuh 
dan dari kiri ke kanan dengan durasi yang cukup lama 

 

4 
Sakit Pinggang dan bawah 

pinggang 

Sakit pinggang yaitu dengan posisi pekerja yang membungkuk 

statis saat memotong tahu sehingga menyebabkan pekerja 

menjadi sakit pada postur tubuh seperti itu 

 

5 
 

Sakit Tangan Kanan 
Keluhan untuk bagian lengan atas kanan diakibatkan gerakan 

berulang ulang menarik pisau dari depan kearah mendekati tubuh 
dan dari kiri ke kanan dengan durasi yang cukup lama 

4.2.1.3 Analisis Keluhan, Harapan, Kebutuhan dan Desain Alat 

Berikut penjabaran keluhan, harapan dan serta kebutuhan desain alat 

bantu dapat dilihat pada Tabel.4.4 

Tabel 4.4 Analisa keluhan, harapan, dan kebutuhan desai alat bantu 

No Keluhan Harapan Kebutuhan 
Usulan Perbaikan/ 

Desain Alat Bantu 

 

 

1 

Adanya rasa nyeri 

otot pada bagian 

punggung, 

pinggang, dan 

bawah pinggang 

akibat postur tubuh 
yang membungkuk 

Pekerja tidak harus 

melakukan 

pemotongan dalam 

postur tubuh yang 

terlalu membungkuk. 

Ketinggian meja yang 

dapat memperbaiki postur 

tubuh pekerja sehingga 

dapat mengurangi keluhan 

nyeri pada otot 

Ketinggian meja 

disesuaikan dengan 

antropometri pekerja 

dan disesuaikan posisi 

kerjanya agar nyaman 

dan mengurangi resiko 
nyeri pada otot 

 

 

 
2 

Adanya rasa nyeri 

pada bagian bahu, 

tangan kanan dan 

lengan atas kanan 

karena gerakan 

pemotongan yang 

berulang – ulang . 

Pekerja tidak harus 

melakukan gerakan 

repetitif menarik 

pisau dari kiri ke 

kanan dan dari atas 

ke bawah dengan 

kondisi bahu tertekuk 

Membuat alat bantu yang 

mengurangi gerakan 

repetitif saat menarik pisau 

secara horizontal dan 

vertikal dalam proses 

pemotongan tahu. 

Desain alat bantu yang 

dapat membuat 

gerakan berulang - 

ulang menarik pisau 

secara horizontal 

menjadi 1 kali 

gerakan, begitu juga 
pemotongan vertikal. 
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4.2.1.4 Tahapan Membuat Konsep Rancangan Desain Alat Bantu 

Tahap ini bertujuan untuk membuat rancangan konsep yang dapat 

digunakan dan sesuai untuk menyelesaikan masalah keluhan – keluhan fisik 

yang dialami oleh pekerja. Konsep membuat rancangan desain dengan 

langkah – langkah untuk menentukan desain alat bantu tersebut dijelaskan 

sebagai berikut : 

a. Menentukan karakteristik yang penting untuk rancangan yaitu ukuran 

atau dimensi yang disesuaikan dengan ukuran dan dimensi meja 

pemotongan tahu beserta ukuran obyek potongnya ( tahu ). Ukuran atau 

dimensi meja pemotongan tahu, obyek tahu bisa dilihat di bab lampiran. 

b. Menetapkan alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan – 

tujuan tersebut beserta mekanisme kerjanya yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.5 berikut. 
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Tabel 4.5 Karakteristik, Alternatif, Mekanisme dan Dimensi Konsep Desain Alat Bantu 

Kebutuhan 

Ergonomis 

 

Alternatif Solusi 

Mekanisme 

Rancangan Konsep 
Desain 

 

Penyesuaian Terhadap Objek 

 

Spesifikasi Teknis Komponen Alat Bantu 

Mengurangi Gerakan 

Repetitif Tangan, 

Durasi Waktu Saat 

Membungkuk, dan 

posisi bahu yang 

tertekuk 

Mengubah 10 kali 

gerakan repetitif 

horizontal dan 10 kali 

gerakan repetitif vertikal 

untuk menyelesaikan 

pemotongan 1 nampan 

kotak tahu menjadi 1 kali 

gerakan horizontal dan 1 

kali gerakan vertikal 

Menggunakan 10 

pisau sekaligus dalam 

1 kali gerakan 

horizontal untuk 

menyelesaikan 

pemotongan tahu 

horizontal 

Ukuran nampan kotak tahu = Panjang x 

lebar = 510 mm X 620 mm. 

1 biji tahu = (Panjang:10) x (Lebar:10) 

= (510 :10) x (620:10) 

= 51 mm x 62 mm 

Ukuran 1 biji tahu = Jarak antar pisau 

Sudut pisau sama dengan sudut pisau 

saat pekerja memotong dengan pisau 

manual. 

Tebal tahu yang dipotong = 35 mm 

Spesifikasi akhir pisau pemotong 

horizontal 

■ Jumlah pisau : 10 

■ Jarak antar pisau = Panjang 1 biji tahu = 62 

mm. 

■ Tebal Pisau : 1,5 mm 

■ Sudut Pisau : 39,5° 

■ Tinggi Pisau : 50 mm ( Tebal tahu = 35 mm 

+ 15 mm ) 

■ Pisau - pisau diikat pada dudukan kayu 

dengan sekrup. 

Mekanisme gerakan 

potong horizontal 

dengan 

mengaplikasikan 2 

buah Pipa bentuk 

kotak hollow. 

Pipa kotak hollow 

yang lebih besar 

bergerak Secara 

bergeser dan ada di 

luar pipa kotak 

hollow yang lebih 
kecil 

Gerakan horizontal dimungkinkan 

menjangkau sepanjang meja pemotongan 

tahu, panjang meja = 3200 mm. 

Spesifikasi pengarah gerakan potong 

horizontal 

■ Ukuran pipa kotak hollow kecil = 50 mm X 

50 mm, tebal pipa 5 mm, Panjang pipa 3200 

mm. 

■ Ukuran pipa kotak hollow besar = 60 mm X 

60 mm 

Tebal pipa 5 mm, Panjang pipa 230 mm 
■ Pipa kotak hollow besar bergerak secara 

bergeser di luar pipa kotak hollow kecil. 
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Tabel 4.5 Karakteristik, Alternatif, Mekanisme dan Dimensi Konsep Desain Alat Bantu ( Lanjutan ) 

 

Kebutuhan 

Ergonomis 

 

Alternatif Solusi 

Mekanisme 

Rancangan Konsep 

Desain 

 

Penyesuaian Terhadap Objek 

 

Spesifikasi Teknis Komponen Alat Bantu 

Mengurangi Gerakan 

Repetitif Tangan & 

Durasi Waktu Saat 

Membungkuk 

Mengubah 10 kali 

gerakan repetitif 

horizontal dan 10 kali 

gerakan repetitif vertikal 

untuk menyelesaikan 

pemotongan 1 nampan 

kotak tahu menjadi 1 kali 

gerakan horizontal dan 1 

kali gerakan vertikal 

Menggunakan 10 

pisau sekaligus dalam 

1 kali gerakan 

vertikal untuk 

menyelesaikan 

pemotongan tahu 

vertikal 

Ukuran nampan kotak tahu = Panjang x 

lebar = 510 mm X 620 mm. 

1 biji tahu = (Panjang : 10) x (Lebar : 10) 

= (510 :10) x (620:10) 

= 51 mm x 62 mm ( Jarak 

Pisau ) 

Sudut pisau sama dengan sudut pisau 

saat pekerja memotong dengan pisau 

manual. 

Tebal tahu yang dipotong = 35 mm 

Spesifikasi akhir pisau pemotong vertikal 

■ Jumlah pisau : 10 

■ Jarak antar pisau = Lebar 1 biji tahu = 51 

mm. 

■ Tebal Pisau : 1,5 mm 

■ Sudut Pisau : 39,5° 

■ Tinggi Pisau : 50 mm ( Tebal tahu = 35 mm 

+ 15 mm ) 

■ Pisau - pisau diikat pada dudukan kayu 

dengan sekrup. 

Mekanisme gerakan 

potong vertikal 

adalah dengan 

gerakan dudukan 

pisau vertikal yang 

bergerak tegak lurus 

melalui alur dudukan 

pisau horizontal 

Gerakan vertikal dimungkinkan 

menjangkau lebar meja 
Spesifikasi pengarah gerakan potong 

vertikal 

Jangkauan gerakan = lebar meja = 745 mm. 

Panjang dudukan pisau pemotong vertikal = 

800 mm 

Mengurangi kondisi 

postur pekerja yang 

terlalu membungkuk 

Mengubah ketinggian 

meja agar sesuai dengan 

postur tubuh pekerja 

yang ergonomis. 

 
 

- 

Ketinggian meja disesuaikan dengan 

antrophometry atau tinggi tubuh pekerja 

dan disesuaikan dengan jangkauan 

tangan ke ujung obyek potong 

- Tinggi meja disesuaikan dengan data 

antrophometry orang indonesia persentil 50 

dari referensi journal, 

- Tinggi meja disesuaikan dengan critical 

posture saat pekerja menjangkau obyek 

potong ( tahu ) dengan lebar meja 660 mm 
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c.  Setelah mengetahui dan mendapatkan alternatifnya, dilanjutkan 

dengan membuat sketch kasar alat bantu pemotongan tahu yang 

disesuaikan dengan obyek meja pemotongan. Perangkat lunak yang 

digunakan untuk menggambar adalah Autodesk Sketchbook. 

 

Gambar 4.3 Sketch Kasar Alat Bantu 

d. Kemudian desain diolah lagi dengan menggunakan perangkat lunak 

Computer Aided Design ( CAD ). Perangkat Lunak yang digunakan 

adalah Siemens UG NX. 

 

 

 

Gambar 4.4 Rancangan alat bantu dalam format 3D CAD 

e. Langkah selanjutnya adalah menentukan tinggi meja yang ideal terhadap 

antropometri pekerja dan menguji rancangan alat bantu untuk 

mengetahui perbaikan terhadap posture pekerja. Pengujian ini 

dilakukan dengan metode virtual environment yang dibahas di sub bab 

selanjutnya : 
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4.2.2 Data dan Bentuk alat stasiun kerja 

Alat yang digunakan pada stasiun kerja pemotongan tahu adalah Meja 

pemotongan, penggaris potong dan pisau pemotong. Pengukuran dimensi 

peralatan dilakukan secara manual dengan menggunakan mistar ukur. Hasil 

pengukuran ini akan menjadi bahan pembuatan model CAD (Computer Aided 

Design) dari peralatan – peralatan tersebut. Model CAD dari peralatan dibuat 

dengan menggunakan software Siemens NX sebelum nantinya akan di-import 

ke dalam virtual environment pada software Siemens Tecnomatix Jack. Daftar 

peralatan beserta dimensi peralatan yang terdapat pada proses pemotongan tahu 

dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut: 

Tabel 4.6 Peralatan dan dimensi stasiun kerja proses pemotongan tahu 
 

No Nama Alat Kerja Keterangan 

1 Meja proses potong Tinggi 56 cm, lebar 66 cm, panjang 330 cm 

2 Nampan penempatan tahu Panjang 66 cm, lebar 55 cm 

3 Penggaris potong Panjang 77 cm, lebar 5 cm, tebal 1,5 cm 

4 Pisau pemotong panjang 20 cm, lebar 4 cm 

4.2.3 Data Antropometri 

Data antopometri dibutuhkan sebagai input dalam membuat model 

manusia pada software Jack. Data antopometri yang digunakan merupakan data 

antropometri Indonesia yang didapatkan dari International journal of industrial 

ergonomics (Chuan, Hartono, & Naresh, 2010). Hal ini bertujuan agar penelitian 

kali ini dapat diterapkan pada industri tahu lainnya yang memiliki kemiripan 

stasiun kerja selain Industri tahu XYZ, dan juga untuk lebih mewakili pekerja 

industri tahu di Indonesia. 

4.2.4 Data Postur dan Gerakan Pekerja pemotong Tahu 

Postur dan gerakan pekerja berguna sebagai input dalam membuat 

simulasi gerakan virtual pada software Jack. Pendokumentasian gerakan dan 

postur kerja ini dilakukan dengan menggunakan rekaman video. Pembuatan 

animasi gerakan pada model manusia virtual nantinya dilakukan dengan 

mengikuti rekaman video tersebut, sehingga hasil dari analisa gerakan tersebut 

memperlihatkan tingkat beban yang diterima oleh pekerja pemotongan tahu. 
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Proses pemotongan tahu ini dilakukan oleh pekerja dalam keadaan berdiri. 

Beberapa gerakan yang dilakukan oleh pekerja pemotongan tahu tersebut antara 

lain proses penandaan ukuran tahu, penempatan penggaris tahu, pengirisan tahu 

menggunakan pisau pemotong yang dilakukan secara berulang - ulang. Gerakan 

tersebut banyak melibatkan tubuh bagian atas (upper limb). Postur kerja pada 

pekerja ini cenderung berada pada posisi tubuh yang membungkuk. Hal ini 

disebabkan karena jarak posisi pemotongan dengan badan cukup jauh seperti 

dilihat pada gambar 4.5. 

Gambar 4.5 Jarak Tubuh dengan Posisi Pemotongan Tahu 

 
4.3 Pembuatan Model Simulasi Di Stasiun Pemotongan Tahu 

4.3.1 Penentuan Konfigurasi Model 

Setelah melakukan analisa aksesibilitas dari hasil pengamatan pada proses 

pemotongan tahu, maka ditetapkan 10 jenis konfigurasi yang akan 

disimulasikan dengan menggunakan software Jack. Parameter yang digunakan 

dalam rancangan perbaikan pada tabel 4.7 di bawah ini adalah variabel 

ketinggian meja penempatan tahu dimana proses pemotongan tahu dilakukan. 

Persentil yang digunakan adalah data persentil 50 dengan pekerja pria. 
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Tabel 4.7 Rancangan Konfigurasi Pada Stasiun Kerja Pemotongan Tahu 
 

 
No 

 
Konfigurasi 

STASIUN 
KERJA 

Parameter 

Keterangan 
Tinggi 

Meja (cm) 
Persentil Gender 

1 Konfigurasi 1  

 

 

 

 

PEMOTONGAN 
TAHU 

Actual height 56 cm Persentil 50 Pria 

2 Konfigurasi 2 +5 cm above 61 cm Persentil 50 Pria 

3 Konfigurasi 3 +10 cm above 66 cm Persentil 50 Pria 

4 Konfigurasi 4 +15 cm above 71 cm Persentil 50 Pria 

5 Konfigurasi 5 +20 cm above 76 cm Persentil 50 Pria 

6 Konfigurasi 6 +25 cm above 81 cm Persentil 50 Pria 

7 Konfigurasi 7 +30 cm above 86 cm Persentil 50 Pria 

8 Konfigurasi 8 +35 cm above 91 cm Persentil 50 Pria 

9 Konfigurasi 9 +40 cm above 96 cm Persentil 50 Pria 

10 Konfigurasi 10 +45 cm above 101 cm Persentil 50 Pria 

4.3.2 Alur Pembuatan Model 

Langkah pembuatan model simulasi pada software Jack dibagi ke dalam 

beberapa tahapan kerja yang terlihat pada gambar 4.6 seperti yang telah 

dijelaskan pada bab sebelumnya, tahapan-tahapan dalam membuat sebuah 

model simulasi adalah sebagai berikut: 

1. Membuat sebuah virtual environment 

2. Membuat model manusia virtual human model 

3. Memposisikan virtual human model pada virtual environment sesuai 

dengan keadaan riil 

4. Memberikan tugas atau kerja pada vitual human sesuai dengan gerakan 

kerja yang diinginkan 

5. Menganalisis kinerja virtual human model dengan menggunakan Task 

Analysis Toolkit (TAT) yang terdapat pada software Jack. 
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Membuat Virtual Human Model 

Memposisikan Virtual Human 

pada Virtual Environment 

Memberi tugas / kerja pada 

Virtual Human 

 

 
Selesai 

Menganalisis Kinerja Tugas 
dengan Jack TAT 

 

 
 

 
 

 

 

 

Gambar 4.6 Diagram Alir Pembuatan Model Simulasi 

 
4.3.2.1 Pembuatan Virtual Environment 

Tahap awal dalam pembuatan lingkungan virtual pada software Jack 

adalah dengan meng-import model-model fasilitas dan peralatan kerja proses 

pemotongan tahu yang telah dibuat dengan software NX sebelumnya. Data 

yang digunakan dalam membuat model peralatan ini merupakan data hasil 

pengukuran dimensi dan bentuk peralatan dan stasiun kerja yang telah 

dilakukan sebelumnya, sehingga dapat diciptakan sebuah lingkungan virtual 

yang sesuai dengan kondisi aktual. Berikut adalah hasil pembuatan model 

peralatan kerja dengan menggunakan software Siemens NX. 

Selain melakukan pembuatan model dimensi dan bentuk peralatan 

pemotong, dibuat pula peralatan-peralatan yang berada di sekitar dan 

berinterkasi dengan operator selama proses berlangsung. Berikut adalah 

model 3D dari meja kerja, pisau dan penggaris tahu pada stasiun kerja 

pemotongan tahu. 

Mulai 

 

Membuat Virtual Environtment 
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Gambar 4.7 Model 3D Meja Pemotongan Tahu, Pisau dan Penggaris Tahu 

 
Setelah seluruh objek dibuat dengan menggunakan software NX, maka 

tahap selanjutnya adalah meng-import keseluruhan objek tersebut kedalam 

software Jack. Hasil dari import fasilitas dan peralatan kerja tersebut akan 

membentuk sebuah lingkungan virtual pada software Jack yang memiliki 

dimensi dan ukuran yang sesuai dengan lingkungan aktual yang terdapat pada 

proses pemotongan tahu industri tahu XYZ. Selanjutnya tata letak stasiun 

kerja dan peralatan pada lingkungan kerja tersebut dapat disesuaikan dengan 

posisi yang diinginkan sesuai dengan kondisi aktual stasiun kerja pemotongan 

tahu. Gambar 4.8 menunjukkan tata letak stasiun kerja dan peralatan yang 

telah di-import ke dalam software Jack. 
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Gambar 4.8 Tata Letak Stasiun Kerja Pemotongan Tahu pada Virtual 

Environment 

 
4.3.2.2 Pembuatan Virtual Human Modelling 

Software Jack juga memungkinkan penggunanya untuk membuat model 

manusia dengan ukuran antopometri yang lebih spesifik. Oleh karena 

penelitian ini dilakukan secara spesifik pada pekerja di industri tahu, maka 

antopometri pada manusia virtual harus disesuaikan terlebih dahulu 

menggunakan fitur advanced scaling yang terdapat pada software Jack. 

Model manusia virtual dibuat dengan menggunakan data antopometri 

pekerja Indonesia dengan persentil 50 yang didapatkan dari International 

journal of industrial ergonomics. Persentil 50 digunakan karena nilai ini 

merupakan nilai tengah dari populasi pekerja yang ada, dimana kondisi 

pekerja dengan ukuran ekstrim (sangat besar dan sangat kecil) tidak dijumpai 

pada pekerja di stasiun kerja pemotongan tahu industri XYZ. Gender pekerja 

yang dipilih sebagai input adalah pria, karena kedua pekerja pada industri 

tahu semuanya adalah pria. Gambar 4.9 berikut ini menunjukkan pengisian 

input data untuk membuat model manusia virtual pada Software Jack. 
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Gambar 4.9 Pembuatan Virtual Human dengan Advanced Scaling 

 
4.3.2.3 Pembentukan Postur dan Pemberian Tugas Pada Virtual Human 

Pemberian tugas pada model manusia virtual diawali dengan 

pembentukan postur kerja agar sesuai dengan postur kerja operator pada saat 

menggunakan peralatan pemotongan tahu. Penyesuaian postur kerja ini 

dilakukan secara manual dengan memanipulasi persendian (joint) dan segmen 

yang terdapat pada model. Kegiatan memanipulasi gerakan ini dapat 

dilakukan dengan menggunakan fitur human control pada software Jack, 

seperti yang terlihat pada gambar 4.10. Untuk memanipulasi persendiaan 

yang hanya melibatkan satu sendi saja, dapat dilakukan dengan menggunakan 

fitur adjust joint pada Software Jack ( gambar 4.11 ). 
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Gambar 4.10 Kotak Dialog Human Control 
 

Gambar 4.11 Kotak Dialog Adjust Joint 

 
Dari hasil manipulasi di atas akan didapatkan postur pekerja pemotong 

tahu. Postur pekerja dibentuk agar sesuai dengan postur pekerja pada kondisi 

yang sebenarnya. Postur kerja yang diberikan pada model manusia virtual 

dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut ini. 
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Gambar 4.12 Postur Kerja Model Manusia Virtual pada Proses 

Pemotongan Tahu 

Langkah selanjutnya adalah pemberian distribusi gaya dan beban kerja 

yang disesuaikan dengan uraian pekerjaan pekerja pemotongan tahu. 

Pemberian beban kerja tersebut bertujuan untuk memberikan hasil penilaian 

postur kerja yang lebih menyeluruh terhadap bagian-bagian tubuh pada model 

manusia virtual yang dibuat. Pemberian distribusi gaya dan pada model 

manusia virtual dilakukan dengan menggunakan fitur add load and weight 

yang ada pada kotak dialog task analysis toolkit SSP, OWAS, dan LBA seperti 

yang terlihat pada gambar 4.13. 

Sedangkan proses pemberian beban dilakukan melalui fitur task entry 

pada kotak dialog RULA, seperti yang terlihat pada gambar 4.14. 
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Gambar 4.13 Pemberian Distribusi Gaya pada Tangan Pekerja 

Pemotongan Tahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14 Pemberian Beban Kerja pada Pekerja Pemotong Tahu 

Setelah memanipulasi postur kerja serta memberikan gaya dan beban 

kerja yang sesuai pada model manusia virtual, langkah selanjutnya adalah 

memberikan  tugas  pada  model  sesuai  dengan  operasi  kerja  yang  telah 
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direkam melalui video. Gerakan model virtual pada sistem animasi ini dapat 

diatur sedemikian rupa dengan cara memanipulasi persendian pada model 

virtual dan memasukkan fungsi waktu ke dalam sistem. Gerakan-gerakan 

pada Jack yang dibuat melalui fitur animation system dapat terlihat pada 

gambar 4.15 berikut ini. 

Gambar 4.15 Rangkaian kerja pada Pekerja Pemotongan Tahu. 

 
4.3.3 Analisis Simulasi kerja dengan Jack Task Analysis Toolkit (TAT) 

Untuk menganalisa pengaruh postur dan gerakan kerja yang telah 

diberikan terhadap tubuh bagian atas dan bagian bawah model manusia, 

digunakanlah beberapa tools yang tersedia di dalam Task Analysis Toolkit (TAT) 

yang terdapat pada software Jack 8.01. Dalam penelitian ini terdapat empat tools 

yang digunakan untuk menganalisis kinerja model manusia virtual, yaitu: Static 

Strength Prediction, Low Back Analysis, Ovako Working Posture Analysis 

System, dan Rapid Upper Limb Assessment. Keempat metode tersebut akan 
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menghasilkan output penilaian secara real-time ketika simulasi dijalankan, 

sehingga akan terlihat grafik kelelahan dan beban yang dirasakan oleh model 

virtual. Penilaian secara real-time tersebut juga dapat menunjukkan rangkaian 

pekerjaan yang memiliki beban dan pengaruh paling besar terhadap tubuh 

manusia virtual, sehingga nantinya akan dapat diambil suatu tindakan perbaikan 

pada rangkaian pekerjaan tersebut. Berikut adalah hasil penilaian dari keempat 

tools yang terdapat pada task analysis toolkit terhadap rangkaian pekerjaan 

memotong tahu dengan tinggi stasiun kerja aktual pada pekerja pemotong tahu. 

Gambar 4.16 Hasil Analisa SSP Pekerja Pemotongan Tahu. 
 

Gambar 4.17 Hasil Analisa LBA Pekerja Pemotongan Tahu 
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Gambar 4.18 Hasil Analisa OWAS Pekerja Pemotongan Tahu 
 

Gambar 4.19 Hasil analisis RULA Pekerja Pemotongan Tahu 

4.3.4 Perhitungan Nilai PEI 

Setelah didapat skor dari tiap metode analisis, diperlukan suatu metode 

untuk menggabungkan keempat penilaian dari Jack TAT tersebut agar dapat 

menjadi penilaian yang utuh. Postur Evaluation Index (PEI) digunakan untuk 

memberikan hasil penilaian berupa rating penilaian yang didapatkan dengan 
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persamaan yang terdapat pada bab 2, yaitu: 

PEI = I1 + I2 + mr . I3 

dimana: I1 = LBA/3400 N 

I2 = OWAS/4 

I3 = RULA/7 

mr = amplification factor =1,42 

Langkah pertama untuk menghitung nilai PEI dari konfigurasi 1 adalah 

memastikan persentase populasi pekerja yang memiliki kekuatan untuk 

melakukan pekerjaan tersebut. Nilai batas minimum 90% digunakan sebagai 

persyaratan bahwa pekerjaan tersebut dapat dilakukan oleh pekerja lain yang 

memiliki umur, gender, dan tinggi berbeda. Hasil dari analisis SSP dapat dilihat 

pada tabel 4.3 berikut: 

Tabel 4.8 Kapabilitas SSP Pekerja Pemotongan Tahu 

Sumber : Jack Task Analysis Toolkit 

Dari tabel kapabilitas di atas, kegiatan kerja pada konfigurasi 1 dapat 

dikerjakan oleh lebih dari 90% populasi pekerja. Sehingga pekerjaan tersebut 

dapat dianalisa lebih lanjut. Secara lebih rinci bagian bahu, siku, punggung, 

pinggul, lutut, dan pergelangan kaki dari pekerja memiliki persentase kapabilitas 

yang memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap analisis selanjutnya. Untuk 

mengukur nilai PEI, digunakanlah rangkuman hasil analisis LBA, OWAS, dan 
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RULA yang dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini. 

Tabel 4.9 Resume Skor LBA, OWAS, RULA 
 

No. Konfigurasi Skor LBA Skor OWAS Skor RULA 

1 ( aktual ) 2220 2 5 

Dengan memasukkan skor-skor di atas pada persamaan di atas, maka akan 

didapat nilai PEI dari konfigurasi aktual. Berikut perhitungan dengan 

menggunakan metode PEI: 

PEI = 1795N / 3400N + 2/4 + 5/7 *1.42 

= 2,042 

Hasil dari penilaian PEI konfigurasi 1 tersebut akan dibandingkan dengan 

nilai PEI dari konfigurasi lainnya untuk menentukan konfigurasi mana yang 

paling optimal secara ergonomis. 



 

 

 

 

 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

5.1 Analisis 

5.1.1 Analisis Kondisi Aktual 

Analisis kondisi aktual diperlukan untuk melihat kondisi ergonomi dari 

setiap operasi kerja sebelum dilakukan adanya perubahan terhadap variabel 

tinggi meja pemotongan tahu. Kondisi aktual didapatkan melalui pengukuran 

secara langsung terhadap kondisi stasiun kerja yang ada pada proses 

pemotongan tahu Industri tahu XYZ. Analisis kondisi aktual ini akan menjadi 

dasar perbandingan untuk melihat seberapa jauh perbaikan ergonomi yang telah 

dihasilkan dengan adanya perubahan terhadap variabel tinggi meja. 

Rangkaian simulasi kerja pada pekerja pemotong tahu dilakukan pada 

posisi berdiri (standed working) dengan menggunakan seorang model manusia 

virtual bergender pria dan memiliki tinggi 172 cm, dengan persentil 50. Pada 

tahap awal analisa terlebih dahulu harus ditentukan batas minimum kapabilitas 

pekerja pemotong tahu, yaitu sebesar 90%. Penetapan batas persen kapabilitas 

tersebut berguna untuk memastikan bahwa jenis pekerjaan tersebut dapat 

ataupun tidak dapat dilakukan oleh populasi pekerja lain yang memiliki umur, 

gender, dan tinggi yang berbeda. Tabel 5.1 menunjukkan persentase kapabilitas 

dari kondisi aktual pada pekerja pemotong tahu (konfigurasi aktual). 
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Tabel 5.1 Persentase Kapabilitas SSP KonfigurasiAktual 

Dari data terlihat bahwa persentase kapabilitas bagian tubuh atas (upper 

limb) dan bawah (lower limb) dari model manusia berada di atas batas minimum 

kapabilitas, yaitu 90%. Data persentase kapabilitas tersebut menunjukkan 

bahwa mayoritas pekerja pria dengan persentil 50 memiliki kekuatan yang 

dibutuhkan untuk melakukan rangkaian kerja proses pemotongan tahu. Setelah 

dilakukan analisa SSP, animasi rangkaian gerakan pada pekerja pemotong tahu 

dijalankan untuk mencari titik ekstrem dari LBA, OWAS, dan RULA. 

Tabel  5.2 Rekapitulasi Skor Aktual Stasiun Pemotongan Tahu 
 

KONFIGURASI 
SKOR 

LBA OWAS RULA 

Aktual 1795 2 5 

Titik ekstrim postur pekerja pemotong tahu berada di tekanan kompresi 

sebesar 1795 Newton. Tekanan tersebut muncul akibat dari postur kerja yang 

membungkuk (flexion) ke depan ketika memotong tahu. Gerakan membungkuk 

tersebut terjadi karena pekerja berusaha menjangkau posisi pemotongan di 

ujung depan meja pemotong yang mengakibatkan timbulnya tekanan pada 

bagian punggung, terutama pada L4-L5 (lumbar disk) dari ruas-ruas spinal 

tulang belakang. Namun, tekanan kompresi yang terjadi masih berada di bawah 

nilai yang ditetapkan oleh National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH) sebesar 3400 N, yang merupakan batas nilai beban ideal yang dapat 
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diterima pekerja. 
 

Gambar 5.1 Posisi Tubuh dengan nilai LBA Terekstrim pada Kondisi Aktual 

Nilai skor OWAS yang dikeluarkan oleh task analysis toolkit ( TAT ) Jack 

pada pekerja pemotong tahu adalah 2, yang berarti postur kerja yang ada 

berpotensi untuk menimbulkan efek yang berbahaya pada sistem 

muskuloskeletal tubuh. Untuk mengatasi hal tersebut perlu diambil suatu 

langkah perbaikan yang mungkin untuk dilakukan. 

Setelah melakukan analisis postur kerja (OWAS), maka analisa dilanjutkan 

ke tubuh bagian atas dari model (upper limb) dengan menggunakan RULA. 

Analisis RULA dibedakan kedalam dua kelompok penilaian, yaitu kelompok 

tubuh A dan kelompok tubuh B. 

Tabel 5.3 Skor RULA Kondisi Aktual Pemotongan Tahu 
 

 
SCORE 

Body Group A Body Group B 

Upper 

Arm 

Lower 

Arm 
Wrist 

Wrist 

Twist 
Neck Trunk 

Aktual 4 3 2 2 1 3 

Group Score 6 3 

Grand Score 5 

Kelompok tubuh A merupakan bagian tubuh yang dinamis, terdiri dari 

lengan bagian atas, lengan bagian bawah, pergelangan tangan, perputaran sendi 

tangan. Sedangkan kelompok tubuh A merupakan anggota tubuh yang 

cenderung bersifat statis. Data pada tabel 5.3 menunjukkan bahwa anggota 
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gerak tubuh bagian atas mengalami kontraksi otot (flexion) akibat dari proses 

pemotongan tahu yang dilakukan secara repetitif dalam jangka waktu yang 

lama. Sedangkan anggota tubuh B yang paling banyak mengalami kontraksi otot 

adalah bagian batang tubuh (trunk) yang diakibatkan oleh posisi tubuh yang 

cenderung statis dan membungkuk dalam jangka waktu yang lama. Secara 

keseluruhan, skor penilaian RULA untuk pekerja pemotong tahu menunjukkan 

angka 5 yang berarti dibutuhkan investigasi dan tindakan perbaikan segera pada 

stasiun kerja maupun rangkaian gerakan pekerja pemotong tahu. Setelah 

dilakukan analisis SSP, LBA, OWAS, dan RULA maka dapat dihitung skor PEI 

dengan menggunakan persamaan 2.1 seperti yang tertulis pada bab 2. Skor PEI 

pekerja pemotong tahu pada kondisi aktual adalah sebesar 2.042. 

5.1.2 Analisis Konfigurasi Variabel Tinggi Meja 

Setelah melakukan analisis terhadap kondisi ergonomi pekerja yang 

aktual, selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap kondisi ergonomi dan 

postur pekerja pemotong tahu yang telah mengalami perubahan variabel tinggi 

meja . Hasil dari PEI dari setiap konfigurasi akan menjadi parameter dalam 

perbandingan setiap konfigurasi yang ada, sehingga dapat ditentukan 

konfigurasi yang paling optimum untuk meja proses pemotongan tahu. 

Rangkaian simulasi kerja yang dijalankan pada konfigurasi proses 

pemotongan tahu masih merupakan gerakan yang sama dengan simulasi kerja 

pada kondisi aktual. Perbedaan terletak pada diberikannya variabel ketinggian 

meja yang berbeda-beda untuk setiap konfigurasi, yaitu meja dengan 

penambahan tinggi 5, 10, 15, hingga 45 cm dibanding tinggi aktual. Berikut 

tabel perbandingan untuk hasil rekapitulasi konfigurasi meja proses pemotongan 

tahu dapat dilihat pada tabel 5.4. 
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Tabel 5.4 Rekapitulasi Skor konfigurasi variabel tinggi meja pemotongan tahu 
 

NO 

KONFIGURASI 
KONFIGURASI SSP>90 

LBA 

(N) 
OWAS RULA PEI 

Konfigurasi 2 +5 cm above Ya 1760 2 5 2,010 

Konfigurasi 3 +10 cm above Ya 1652 2 5 2,000 

Konfigurasi 4 +15 cm above Ya 1628 2 5 1,993 

Konfigurasi 5 +20 cm above Ya 1539 2 5 1,967 

Konfigurasi 6 +25 cm above Ya 1425 2 5 1,933 

Konfigurasi 7 +30 cm above Ya 1373 2 5 1,918 

Konfigurasi 8 +35 cm above Ya 1365 2 5 1,916 

Konfigurasi 9 +40 cm above Ya 1483 2 5 1,961 

Konfigurasi 10 +45 cm above Ya 1520 2 5 1,961 

Dari hasil analisis output Low Back Analysis pada software Jack untuk 

kesembilan konfigurasi di atas, didapatkan nilai LBA yang berbeda antara 

kesembilan konfigurasi. Nilai beban kompresi pada LBA kesembilan 

konfigurasi tersebut masih berada pada batas aman dan dapat diterima oleh 

operator karena masih berada jauh di bawah 3400N yang merupakan nilai 

standar dari NIOSH Back Compression Action Limit. Sedangkan untuk nilai 

OWAS, hasil ouput analisis pada software Jack menunjukkan kode OWAS yang 

sama yaitu 2 untuk setiap konfigurasi. Skor 2 OWAS secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa beban muskuloskeletal pada rangkaian kerja masih dapat 

diterima oleh tubuh, namun tindakan perbaikan secara ergonomi sebaiknya tetap 

dilakukan. 

Hasil analisis RULA pada menunjukkan nilai yang sama untuk kesembilan 

konfigurasi, yaitu mendapatkan skor 5. Hal ini disebabkan jangkauan tangan di 

ujung meja proses pemotongan tahu tidak mengalami perubahan yang signifikan 

dengan berbagai konfigurasi yang dilakukan. Detail skor RULA menunjukkan 

rating untuk dua kelompok pada tubuh, seperti yang terlihat pada tabel 5.5 

berikut ini. 
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Tabel 5.5 Rekapitulasi Skor RULA Semua Konfigurasi 
 

SCORE +5cm +10cm +15cm +20cm 25cm +30cm +35cm +40cm +45cm 

 

 
Group 

A 

Upper arm 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Lower arm 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

wrist 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

wrist twist 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

total 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

Group 
B 

neck 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

trunk 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

GRAND SCORE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Dari skor RULA untuk kelompok tubuh A dan B, semua bagian dari kedua 

kelompok tubuh ( Group A dan Group B ) memiliki nilai skor RULA yang sama. 

Berdasarkan total skor RULA, total skor RULA untuk kesembilan konfigurasi 

mengindikasikan bahwa operasi kerja berada di batas warna merah, yang berarti 

ada di atas kondisi yang dapat ditoleransi oleh pekerja, sehingga diperlukan 

adanya investigasi dan tindakan perbaikan segera, terutama apabila operasi 

tersebut dilakukan secara repetitif dan dalam jangka waktu yang lama. 

Dari hasil komparasi perhitungan PEI, diketahui bahwa konfigurasi 8 

(konfigurasi dengan penambahan variabel tinggi meja pemotong tahu sebesar 

35 cm) memberikan nilai PEI yang paling optimum. Nilai konfigurasi 1,916 

menunjukkan postur kerja yang paling ergonomis dibandingkan dengan nilai 

konfigurasi lainnya. 

5.1.3 Analisis Perbandingan Kondisi Aktual dan Konfigurasi Variabel 

Tinggi Meja. 

Setelah dilakukan analisis terhadap kondisi ergonomi pekerja aktual dan 

kondisi ergonomi operator yang menggunakan variabel tinggi meja yang 

berubah- ubah, maka dapat dianalisis seberapa jauh perbedaan kondisi ergonomi 

yang terjadi pada kedua simulasi tersebut. Parameter perbandingan utama 

merupakan nilai dari Posture Evaluation Index (PEI) yang dihasilkan pada 

kondisi aktual dan nilai PEI yang dihasilkan oleh konfigurasi yang paling 
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optimum. Selain itu nilai perbandingan antara kedua kondisi juga dapat dilihat 

dari nilai skor yang dikeluarkan oleh LBA, OWAS dan RULA. 

Nilai PEI yang dihasilkan oleh konfigurasi pada meja proses pemotongan 

tahu menunjukkan adanya perubahan yang signifikan dibandingkan dengan nilai 

PEI pada kondisi aktual. Nilai PEI sebelum dan sesudah konfigurasi menurun 

dari 2,042 menjadi 1,916. Grafik perbandingan nilai PEI antara kesepuluh 

konfigurasi dapat dilihat pada gambar 5.2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.2 Grafik Perbandingan Nilai PEI Pada Konfigurasi Tinggi Meja 

Jika dilihat perbandingan skor penilaian LBA, OWAS dan RULA pada 

kondisi aktual dan setelah dilakukan konfigurasi, maka dapat dinyatakan bahwa 

terdapat perbaikan terhadap kondisi kerja pekerja pemotong tahu. Hal tersebut 

terlihat dari penurunan skor PEI dari 2042 menjadi 1916. Tetapi skor OWAS dan 

RULA tidak mengalami perubahan untuk berbagai konfigurasi. Bahkan skor 

RULA mendapatkan skor 5 atau di atas kondisi yang dapat ditoleransi pekerja 

sehingga perlu dilakukan modifikasi segera. 
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Tabel 5.6 Rekapitulasi Perhitungan Nilai PEI Konfigurasi Aktual dan 

Konfigurasi Perubahan Tinggi Meja 
 
 

No 

 
 

Konfigurasi 

Parameter Hasil Perhitungan 

 
Keterangan 

Tinggi 

Meja 

(cm) 

 
Persentil 

 
Gender 

Nilai SSP 

>90% 

Nilai LBA 

(N) 

Nilai 

OWAS 

 
Nilai Rula 

 
Nilai PEI 

1 Konfigurasi 1 Actual height 56 cm Persentil 50 Pria Ya 1795 2 5 2,042 

2 Konfigurasi 2 +5 cm above 61 cm Persentil 50 Pria Ya 1685 2 5 2,010 

3 Konfigurasi 3 +10 cm above 66 cm Persentil 50 Pria Ya 1652 2 5 2,000 

4 Konfigurasi 4 +15 cm above 71 cm Persentil 50 Pria Ya 1628 2 5 1,993 

5 Konfigurasi 5 +20 cm above 76 cm Persentil 50 Pria Ya 1538 2 5 1,967 

6 Konfigurasi 6 +25 cm above 81 cm Persentil 50 Pria Ya 1425 2 5 1,933 

7 Konfigurasi 7 +30 cm above 86 cm Persentil 50 Pria Ya 1373 2 5 1,918 

8 Konfigurasi 8 +35 cm above 91 cm Persentil 50 Pria Ya 1365 2 5 1,916 

9 Konfigurasi 9 +40 cm above 96 cm Persentil 50 Pria Ya 1518 2 5 1,961 

10 Konfigurasi 10 +45 cm above 101 cm Persentil 50 Pria Ya 1520 2 5 1,961 

Keterangan : 

Nilai Aman 

Batas toleransi 

Di atas batas toleransi 

 

Dari tabel di atas dapat terlihat dengan jelas konfigurasi PEI optimum ada 

di konfigurasi 8 dengan perubahan variabel tinggi meja 35 cm di atas tinggi 

aktual, akan tetapi skor RULA masih mendapatkan skor 5 atau diatas batas 

toleransi yang dapat diterima oleh pekerja. Tingginya Skor RULA ini 

disebabkan oleh 2 hal yaitu : 

 Postur punggung dan pinggang yang statis selama lebih dari 1 menit saat 

melakukan pemotongan tahu menyebabkan konstraksi otot pada 

punggung dan pinggang. Kondisi berdiri secara statis dengan durasi 

lebih dari 1 menit ini saat dimasukkan sebagai kondisi sebelum simulasi 

virtual environtment seperti ditunjukkan pada gambar 5.3 sangat 

berpengaruh pada hasil akhir simulasi skor RULA. 

 Dengan kondisi perubahan konfigurasi tinggi meja yang menghasilkan 

PEI optimum ( +35 cm ) seperti ditunjukkan pada gambar 5.4, tangan 

tetap perlu menjangkau dengan jarak yang cukup jauh dari badan saat 

memotong tahu secara horizontal dan vertikal dikarenakan dimensi 

cetakan tahu membuat jarak antara badan dengan lokasi potong tahu. 
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Gambar 5.3 Kondisi Simulasi Input Analisis RULA 

Gambar 5.4 Jarak Antara Batang Tubuh dengan Pemotongan Tahu 
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5.1.4 Analisis Postur dengan Rancangan Alat Bantu Pemotongan Tahu. 

Dari analisis konfigurasi sebelumnya, didapatkan nilai skor RULA sebesar 

5 untuk semua konfigurasi yang mengindikasikan perlu dilakukan modifikasi 

stasiun kerja segera. Konfigurasi variabel tinggi meja hingga 10 konfigurasi 

tidak serta merta menurunkan nilai skor RULA. Untuk mengimplementasikan 

modifikasi agar nilai skor RULA, dilakukan pengujian konsep rancangan alat 

bantu yang mengurangi waktu statis membungkuk dan waktu repetitif 

pemotongan tangan dalam kondisi bahu tertekuk dengan sekali gerakan potong 

horizontal dan vertikal saat proses pemotongan. Desain ini telah dibuat pada sub 

bab sebelumnya pada sub bab 4.2.1“ Identifikasi Permasalahan dengan Nordic 

Body Map “. 

Hasil desain alat bantu pemotong tahu tersebut dapat dilihat pada gambar 

5.5 berikut. 
 

 

Gambar 5.5 Konsep Alat Bantu Pemotong Tahu. 

Langkah selanjutnya adalah desain konsep dalam format Computer Aided 

Desain ( CAD ) 3D tersebut kemudian diimpor pada software siemens 

tecnomatix jack sehingga untuk dilakukan pengujian pada virtual environment 

seperti yang divisualisasikan pada gambar 5.6 
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Gambar 5.6 Desain Alat Bantu Pemotong Tahu Diimpor ke Virtual Environment. 

Penempatan virtual human pada virtual environment simulasi alat bantu 

pemotongan ini dapat dilihat pada gambar 5.7 

Gambar 5.7 Posisi virtual human menggerakkan alat bantu pemotong 

horizontal ( kiri atas dan kanan atas ) dan pemotong vertikal ( kiri bawah 

dan kanan bawah ) pada simulasi Virtual Environment. 
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5.2.2 Analisis Konfigurasi dengan Variabel Rancangan Alat Bantu 

Seperti pembahasan pada bab sebelumnya, untuk mengawali analisis 

ergonomi modifikasi stasiun kerja ini dilakukan analisis SSP model. Hasil 

analisis SSP pada software Jack 8.01 dapat dilihat pada gambar 5.9. 

Gambar 5.8 Grafik Kapabilitas Model Persentil 50 pada Simulasi 

Modifikasi Stasiun Kerja. 

 

Hasil analisi SSP menunjukkan bahwa kapabilitas untuk semua bagian 

tubuh pada simulasi modifikasi stasiun kerja bernilai lebih dari 90%. Oleh 

karena itu, aktivitas dan postur kerja yang dapat dilakukan oleh model manusia 

dari populasi pekerja pria Indonesia. 

Simulasi virtual environment dengan modifikasi alat pemotong 

menggunakan ketinggian meja pemotong dengan konfigurasi ketinggian 

optimum yaitu ketinggian meja 91 cm agar bisa diketahui seberapa besar 

pengaruh modifikasi stasiun kerja ini terhadap penurunan nilai PEI. Analisis 

diambil pada postur kerja paling membungkuk yaitu pada saat memulai untuk 

menarik alat pemotong secara vertikal ke arah tubuh virtual human. 
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Gambar 5.9. Hasil Analisis Nilai LBA, OWAS, dan RULA Persentil 50 pada 

Simulasi Modifikasi Stasiun Kerja. 

Dari gambar 5.9, dapat dilihat bahwa kompresi yang diterima oleh tulang 

belakang atau nilai LBA saat pekerja menarik alat pemotong adalah sebesar 

1312 Newton. Nilai evaluasi OWAS yang dihasilkan menunjukkan nilai 2 

dengan kode elemen 2121, dimana arti kode elemen tersebut ditampilkan pada 

tabel 5.7. 

Tabel 5.7 Elemen Nilai OWAS pada Simulasi Alat Bantu 
Persentil Punggung Tangan Kaki Beban Total 

50 2 1 2 1 2 

Analisis RULA seperti yang diperlihatkan pada gambar 5.9 menunjukkan 

skala 4. Adapun elemen – elemen RULA disimpulkan pada tabel 5.8 

 

Tabel 5.8 Elemen Nilai RULA pada Simulasi Alat Bantu 
Kelompok A B Total 

Anggota 

Tubuh 

Upper 

Arm 

Lower 

Arm 
Wrist 

Wrist 

Twist 
Neck Trunk 

 

% 50 4 3 3 2 1 3 4 

 

Tabel 5.9 Rekapitulasi Hasil Analitis Ergonomi Simulasi Alat Bantu 
Persentil LBA OWAS RULA 

50 1297 2 4 

Tabel 5.9 menunjukkan rekapitulasi nilai LBA, OWAS, dan RULA 

simulasi alat bantu. Adapun hasil perhitungan PEI simulasi alat bantu ini dapat 

dilihat pada tabel 5.10 
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Tabel 5.10 Hasil Perhitungan PEI Simulasi dengan Alat Bantu 
 

Persentil I1 I2 I3 Mr PEI 

50 0.386 0.5 0.57 1,42 1697 

5.2.3 Analisis Perbandingan Seluruh Konfigurasi 

Perhitungan PEI dengan simulasi alat bantu menghasilkan nilai PEI 

dibawah PEI aktual dan konfigurasi sebelumnya. Perbedaan nilai PEI-nya pun 

mengalami penurunan yang signifikan. Nilai PEI sebelum dan sesudah 

konfigurasi menurun dari 2,042 menjadi 1,697. Skor RULA juga mengalami 

penurunan menjadi 4 jika dibandingkan dengan konfigurasi sebelumnya yang 

nilainya masih berada di atas batas yang bisa diterima oleh pekerja. Hal ini 

berarti bahwa konsep stasiun kerja dengan alat bantu ini telah lebih ergonomis 

dibanding dengan kondisi aktual maupun dibandingkan konfigurasi dengan 

perubahan variable tinggi meja sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbaikan terhadap postur atau kondisi ergonomis pekerja pemotong tahu. 

Grafik perbandingan nilai PEI antara 11 konfigurasi dapat dilihat pada 

gambar 5.10 berikut ini. 

Gambar 5.10. Grafik Perbandingan Nilai PEI Semua Konfigurasi 

Jika dilihat perbandingan skor penilaian LBA, OWAS dan RULA pada 

kondisi aktual dan setelah dilakukan konfigurasi variable tinggi meja ditambah 

variable dengan alat bantu dapat dilihat pada tabel 11 berikut : 
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Tabel 5.11 Rekapitulasi Perhitungan Nilai PEI Konfigurasi Aktual dan Konfigurasi Perubahan Tinggi Meja 
 

 

No 

 

Konfigurasi 

Parameter Hasil Perhitungan 

 
Keterangan 

Tinggi 

Meja 

(cm) 

 
Persentil 

 
Gender 

Nilai SSP 

>90% 

Nilai LBA 

(N) 

Nilai 

OWAS 

 
Nilai Rula 

 
Nilai PEI 

1 Konfigurasi 1 Actual height 56 cm Persentil 50 Pria Ya 1795 2 5 2,042 

2 Konfigurasi 2 +5 cm above 61 cm Persentil 50 Pria Ya 1685 2 5 2,010 

3 Konfigurasi 3 +10 cm above 66 cm Persentil 50 Pria Ya 1652 2 5 2,000 

4 Konfigurasi 4 +15 cm above 71 cm Persentil 50 Pria Ya 1628 2 5 1,993 

5 Konfigurasi 5 +20 cm above 76 cm Persentil 50 Pria Ya 1538 2 5 1,967 

6 Konfigurasi 6 +25 cm above 81 cm Persentil 50 Pria Ya 1425 2 5 1,933 

7 Konfigurasi 7 +30 cm above 86 cm Persentil 50 Pria Ya 1373 2 5 1,918 

8 Konfigurasi 8 +35 cm above 91 cm Persentil 50 Pria Ya 1365 2 5 1,916 

9 Konfigurasi 9 +40 cm above 96 cm Persentil 50 Pria Ya 1518 2 5 1,961 

10 Konfigurasi 10 +45 cm above 101 cm Persentil 50 Pria Ya 1520 2 5 1,961 

 
11 

 
Konfigurasi 11 

+35 cm above 

dengan alat 

bantu 

 
91 cm 

 
Persentil 50 

 
Pria 

 
Ya 

 
1297 

 
2 

 
4 

 
1,693 

Keterangan : 

Nilai Aman 

Batas toleransi 

Di atas batas toleransi 



 

 

 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
6.1 Kesimpulan 

Dari penelitian “Analisis Ergonomis dan Perbaikan Stasiun kerja Pemotongan 

Tahu dengan Virtual Environment dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil simulasi virtual environment terhadap pekerja dan stasiun kerja di 

proses pemotongan tahu, didapatkan skor PEI kondisi aktual meja pemotongan 

tahu adalah sebesar 2,042. Konfigurasi dilakukan dengan mengubah variabel 

tinggi meja kerja proses pemotongan tahu dengan penambahan tinggi 5 cm, 10 

cm, hingga 45. Setelah dilakukan simulasi dan analisis hasil konfigurasi, 

didapatkan alternatif konfigurasi optimum ketinggian meja proses pemotongan 

tahu yaitu dengan penambahan tinggi sebesar 35 cm dari tinggi aktual dengan 

nilai PEI sebesar 1,916 ( Skor paling ergonomis ) 

2. Walaupun mendapatkan skor PEI yang paling optimal dari perubahan 

konfigurasi tinggi meja, skor RULA masih diangka 5 ( perlu dilakukan 

perbaikan segera ). Kemudian dibuat rancangan alat bantu potong tahu dalam 

bentuk prototipe digital yang disimulasikan dalam virtual environment dan 

menghasilkan skor PEI sebesar 1697 dengan nilai skor RULA = 4 ( masih dapat 

diterima pekerja ). Skor PEI ini merupakana penurunan skor yang cukup 

signifikan dibandingkan skor PEI aktual sebesar 2042. Dengan penurunan ini 

diharapkan tidak terjadi lagi resiko cidera musculoskeletal disorder. 
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6.2 Saran 

Dari hasil kesimpulan di atas dapat menjadi rekomendasi dalam penyusunan 

stasiun kerja yang lebih baik secara ergonomis. Berikut rekomendasi dari hasil 

penelitian ini. 

1. Diharapkan konsep rancangan stasiun kerja dan alat bantu potong tahu 

dalam bentuk prototipe digital yang sudah diuji aspek ergonomisnya ini 

menjadi pertimbangan pemilik industri tahu untuk mewujudkan bentuk 

fisiknya melalui kerjasama dengan pihak ketiga ( bengkel las, tukang 

meubel, dan lain sebagainya ) sehingga resiko muskuloskeletal disorder 

diharapkan menjadi menurun dan produktivitas kerja meningkat 

2. Pada prinsipnya tujuan virtual environment yang lebih efektif adalah untuk 

menguji ergonomis dan produktivitas sebelum produk, stasiun kerja, dan 

peralatan dibuat bentuk fisiknya melalui pengujian secara virtual. Oleh 

karena itu diharapkan prototipe rancangan stasiun kerja dan alat bantu 

potong tahu ini bisa digunakan sebagai acuan terhadap industri tahu lain 

yang memiliki kemiripan desain proses stasiun kerja sebelum stasiun kerja 

tersebut dibuat sehingga resiko terjadinya muskuloskeletal disorder 

dicegah. 
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Lampiran 1 Sketch Meja Pemotongan Tahu Aktual 

LAMPIRAN 
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Lampiran 2 Desain Alat Bantu Pemotongan Tahu 
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Lampiran 3 : Kuisioner Nordic Body Map Responden 1 & 2 

Nordic Body Map Sebelum Bekerja 
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Nordic Body Map Setelah Bekerja. 
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Lampiran 4 Nilai LBA Seluruh Konfigurasi. 
 

LBA Konfigurasi 1 / Aktual ( Tinggi meja 56 cm ) LBA Konfigurasi 4 ( Tinggi meja 71 cm ) 
 

  

LBA Konfigurasi 2 ( Tinggi meja 61 cm ) LBA Konfigurasi 5 ( Tinggi meja 76 cm ) 

  
LBA Konfigurasi 3 ( Tinggi meja 66 cm ) LBA Konfigurasi 6 ( Tinggi meja 81 cm ) 
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Lampiran 4 Nilai LBA Seluruh Konfigurasi. 
 

LBA Konfigurasi 7 ( Tinggi meja 86 cm ) LBA Konfigurasi 10 ( Tinggi meja 101 cm ) 

  

LBA Konfigurasi 8 ( Tinggi meja 91 cm ) LBA Konfigurasi 11 ( Tinggi meja 91 cm + Alat bantu ) 

  
LBA Konfigurasi 9 ( Tinggi meja 96 cm )  
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Lampiran 5 Nilai Capability Summarry Chart SSP 

Konfigurasi 1 

 

Konfigurasi 2 

Konfigurasi 3 
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Lampiran 5 Nilai Capability Summarry Chart SSP 

Konfigurasi 4 

Konfigurasi 5 

 

Konfigurasi 6 
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Lampiran 5 Nilai Capability Summarry Chart SSP 

Konfigurasi 7 

Konfigurasi 8 

 

Konfigurasi 9 
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Lampiran 6 Nilai Capability Summarry Chart SSP 

Konfigurasi 10 
 

 
Konfigurasi 11 
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Lampiran 6 Nilai OWAS Seluruh Konfigurasi 
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Lampiran 7 Nilai Rula Konfigurasi 1 sampai dengan konfigurasi 10 
 

 
Entry Tugas Hasil Analisis RULA 
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Lampiran 8 Nilai Rula Konfigurasi 11 ( Dengan Alat Bantu ) 
 

 
Entry Tugas Hasil Analisis RULA 
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Lampiran 9 Tampilan Posture Seluruh Konfigurasi 
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