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ABSTRAK 

Pekerja Konstruksi Anandamaya Residance melakukan proses kerja Installasi 

panel kaca Unitezed secara manual seperti memasang Cash in Channel, Bracket 

lantai, mengaplikasikan Sealant. Pada proyek ini ditemukan masalah bekerja 

dalam posisi yang tidak ergonomis seperti membungkuk dan jongkok. Dari 

permasalahan yang ada pada penelitian dapat dilakukan dengan tujuan merancang 

ulang alat bantu modifikasi sehingga dapat mengurangi masalah ergonomic. Dari 

hasil pengolahan data menggunakan metode REBA didapatkan bahwa postur 

pekerja memiliki resiko tinggi serta keluhan pada beberapa bagian tubuh yang 

didapat melalui kuisioner NBM. Selanjutnya dilakukan analisis keluhan,harapan 

dan kebutuhan serta membuat alternative desain. Setelah itu dilakukan 

implementasi terhadap desain yang terpilih dan hasil dari implementasi akan 

menunjukan adanya pengurangan level resiko REBA dan keluhan fisik pada 

pekerja. 

 

Kata Kunci: Konstruksi, Ergonomi, REBA, NBM 
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ABSTRACT 

 

Anandamaya Residance Construction Workers perform installation of glass panels, 

floor bracket, & Sealant applications. In this project found working problems in a 

non-ergonomic position such as bending and squatting. From the problems that 

exist in the research can be done with the aim of re-designing the modification 

tool so that it can reduce ergonomic problems. From result of data processing 

using REBA method it is found that worker posture has high risk and complaint 

on some body part obtained by NBM questionnaire. then do the analysis of 

complaints, expectations, and needs and contain alternative design. Subsequent 

implementation of selected designs and implementation results will demonstrate a 

reduction in REBA risk levels and physical complaints to workers. 

 

Keywords: Construction, Ergonomics, REBA, NBM 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya manusia hidup itu adalah untuk bekerja. Pekerjaan manusia 

itu bermacam-macam jenisnya ada yang berat dan ada juga yang ringan. Berat atau 

ringanya suatu pekerjaan itu dapat diukur dari kemampuan fisik manusia dalam 

melakukan suatu pekerjaan tertentu.Manusia merupakan faktor terpenting di dalam 

sistem kerja. Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan maksimal 

karena kondisi fisik yang baik (Rachman, 2008). Namum dalam kenyataanya 

banyak perusahaan yang kurang memperhatikan kondisi fisik yang baik pada saat 

merancang sistem kerjanya, serta masih kurang memperhatikan prinsip – prinsip 

ergonomi di dalamnya yang menyebabkan para pekerja tidak dapat bekerja secara 

optimal (Liantika, 2013). 

Di Indonesia berdasarkan hasil survey Departemen kesehatan menunjukkan 

bahwa sekitar 40,5%  penyakit yang di derita pekerja berhubungan dengan 

pekerjaanya, gangguan kesehatan yang dialami pekerja terutama untuk pekerja 

konstruksi, menurut study yang telah dilakukan, umumnya berupa gangguan 

muskuloskeletal. Setelah melihat data di atas dapat diketahui bahwa pekerja 

konstruksi memiliki resiko yang tinggi, salah satu jenis bahaya yang terdapat 

dikonstruksi ini yaitu bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi yang sering terjadi 

dilakukan adalah pada saat Installasi material. Pekerjaan ini akan dapat 

menyebabkan strees pada kondisi fisik pekerja yang dapat mengakibatkan 

terjadinya cidera dan lebih dari seperempat total kecelakaan kerja terjadi berkaitan 

dengan pekerjaan installasi material. 

Pekerja Konstruksi Anandamaya residence melakukan proses kerja 

Installasi panel kaca unitezed secara manual seperti memasang cash in 

channel,memasang bracket lantai, mengaplikasikan sealant dan mempunyai jam 

kerja pukul 08.00-12.00, setelah itu dilanjutkan dengan waktu beristirahat dari 

pukul 12.00 – 13.00, lalu setelah itu pekerja kembali bekerja dari pukul 13.00 – 

17.00. proses kerja lainnya. Proses pekerjaan tersebut dapat menimbulkan resiko 
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ergonomi. Dikarenakan bekerja dalam bentuk postur janggal seperti 

membungkuk, jongkok dan memiringkan badan. Resiko ergonomi lainya yaitu 

melakukan gerakan repetitif seperti memotong besi, memikul beban berat dengan 

mengangkat panel unitezed secara bersama-sama dengan berat beban yang luar 

biasa beratnya.  Pekerjaan itu dilakukan dalam frekuensi yang sering dan dilakukan 

setiap harinya. Faktor – faktor inilah yang berpengaruh dengan musculoskeletal 

disorders (MSD’s). MSD’s dapat menyebabkan cidera atau gangguan pada 

otot,saraf, tendon ligamen, sendi, tulang rawan, pembulu darah, dan cakram tulang 

belakang. Dan dalam proyek anandamaya ini lebih banyak pekerjaan mengangkat 

dan mengangkut material, efisiensi kerja dan pencegahan kerusakan tulang 

belakang harus mendapatkan perhatian yang cukup. Karena aktifitasnya 

melibatkan otot yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada bagian tubuh. 

Namun ketika saya bertanya sama seorang pekerja banyak terjadi keluhan yang 

dianggap bukan sebagai masalah karena penyakit yang ditimbulkan biasanya 

bersifat kronik (muncul dalam jangka waktu panjang), padahal ini dapat merugikan 

pekerja itu sendiri karena rasa sakit tersebut bisa menghilangkan jam kerja mereka, 

terhambatnya pemasangan installasi panel kaca dan aplikasi pekerjaan lainya di 

lapangan. Keluhan hingga kerusakan inilah yang biasanya diistilahkan dengan 

keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) atau cidera pada sistem 

muskuloskeletal. 

Suma’mur (1989) menjelaskan, bahwa keluhan-keluhan pada tulang 

belakang yang dialami pekerja jika terus dibiarkan berpeluang besar menyebabkan 

dislokasi bagian tulang punggung yang menimbulkan rasa sangat nyeri dan bisa 

irreversible serta fatal. Rasa sakit yang mengganggu sistem muskuloskeletal pada 

saat bekerja dapat menyebabkan pecahnya lempeng dan bahan atau bagian dalam 

yang menonjol keluar serta mungkin menekan saraf-saraf di sekitarnya, hal 

tersebut yang menyebabkan cidera atau bahkan menyebabkan kelumpuhan. Rasa 

nyeri pada tubuh juga secara psikologis dapat menyebabkan menurunnya tingkat 

kewaspadaan dan kelelahan akibat terhambatnya fungsi-fungsi kesadaran otak dan 

perubahan-perubahan pada organ-organ di luar kesadaran sehingga berpotensi 

menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Pekerjaan-pekerjaan dan 

sikap kerja statis yang berpotensi mempercepat timbulnya kelelahan dan nyeri 
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pada otot-otot yang terlibat, jika berlangsung tiap hari dan dalam waktu yang lama 

bisa menimbulkan sakit permanen dan kerusakan pada otot, sendi, tendon, 

ligamen dan jaringan-jaringan lain. Pada pekerjaan mengangkat dan mengangkut, 

efisiensi kerja dan pencegahan kerusakan tulang belakang harus mendapat 

perhatian yang cukup (Suma’mur, 1989) karena aktifitasnya melibatkan otot 

skeletal yang berpotensi menimbulkan kerusakan.  

Musculosceletal Disorders (MSDs) terjadi sebagai akibat dari pekerjaan 

yang tidak sesuai dengan kapasitas fisik pekerja sehingga pada akhirnya 

menyebabkan kerusakan pada tubuh pekerja khususnya kerusakan pada sistem 

otot dan tulang (OSHA, 2000). maka dari itu saya membuat penelitian ini agar 

dapat menjadi sebuah solusi dalam penanganan proses kerja secara manual yang 

dilakukan di proyek anandamaya residence. Berikut merupakan ilustrasi proses 

pemasangan bracket lantai di proyek anandamaya residence yang dapat dilihat 

pada Gambar 1.1 

 

 

Gambar 1.1 Postur Pekerja  
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Berdasarkan gambar ilustrasi diatas dapat kita lihat bahwa postur beberapa 

proses pemasangan bracket lantai tentunya memiliki resiko yang cukup berbahaya 

untuk kesehatan sehingga mendapatkan perhatian khusus. Disamping  

ketidakwajaran postur  yang dimiliki oleh pekerja, perlu diketahui juga bahwa 

pekerja akan memerlukan waktu sekitar 20-30 menit untuk menyelesaikan pekerja 

memasangan bracket lantai, sedangkan akibat dari posisi yang buruk menyebabkan 

pekerja akan membutuhkan selang waktu istirahat tambahan berkisar 10-15 menit 

sebagai selingan untuk mengurangi rasa lelah yang terjadi saat waktu bekerja yang 

dirasa cukup sering dilakukan sehingga hal ini tentunya akan menyita cukup 

banyak waktu untuk istirahat tambahan yang dibutuhkan pekerja selain jam 

istirahat yang memang sudah ditentukan oleh proyek anandamaya residence. Hal 

ini menjadi pertanyaan juga bagi perusahaan apakah waktu istirahat tambahan 

yang mereka lakukan memang diperlukan atau tidak karena jika sebenarnya 

mereka tidak memerlukan waktu istirahat sebanyak yang dilakukan oleh pekerja 

tersebut maka itu akan menjadi waste bagi perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

     Dengan berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, perumusan masalah 

yang menjadi obyek kajian dalam laporan tugas akhir ini adalah.  

1. Bagaimana analisis postur kerja pada pekerjaan pemasangan panel kaca 

unitezed dengan metode Reba dan Nordic Body Map? 

2. Bagaimana analisis tingkat resiko ergonomi pada rancang bangun alat 

bantu pemasangan kaca untuk mengurangi resiko dalam bekerja? 

3. Bagaimana perbandingan resiko postur kerja sebelum & setelah 

penggunaan alat bantu pekerja? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berikut merupakan tujuan penelitian yang dilakukan adalah: 

1. Menganalisis keluhan fisik & resiko apa saja yang dialami oleh pekerja 

bagian pemasangan bracket lantai serta pada tubuh bagian mana yang 

paling terasa dan melakukan evaluasi pada keluhan fisik & resiko dengan 

didapatkan dari hasil rancang bangun alat bantu kerja. 
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2. Menganalisis tingkat resiko ergonomi yang diakibatkan oleh postur tubuh 

pekerja dan melakukan evaluasi tingkat resiko ergonomi dengan 

didapatkan dari hasil rancang bangun alat bantu kerja untuk mengurangi 

resiko terjadinya MSD’s. 

3. Mengetahui pengurangan & keluhan setelah adanya alat bantu kerja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dapat diambil dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi publik  

Penerapan alat bantu pekerja dapat membantu pekerja di perusahaan dalam 

menghilangkan postur tubuh yang buruk dan dapat beresiko pada 

kesehatan pekerja serta mengetahui waktu istirahat tambahan yang optimal 

untuk pekerjaan tersebut dan dapat memberikan gambaran dan informasi 

mengenai penerapan ilmu ergonomi dalam kehidupan nyata dan 

perancangan alat bantu untuk perusahaan. 

2. Bagi teoritis 

Dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh 

pendidikan dengan membuat laporan penelitian secara ilmiah dan 

sistematis. 

 

1.5 Batasan Masalah 

     Agar pembahasan terpusat dan terarah pada tema, maka dilakukan pembatasan 

penelitian untuk memudahkan pemahaman, sehingga tujuan dari penulisan ini 

dapat tercapai dengan optimal.  

1. Penelitian ini akan dilakukan di proyek anandamaya residence, dengan 

mengamati postur tubuh pekerja pemasangan bracket lantai. 

2. Perancangan alat bantu dilakukan berdasarkan konsep ergonomi dan studi 

gerakan yang bertujuan untuk menurunkan keluhan fisik pada pekerja, 

sehingga membuat pekerja dapar bekerja dengan nyaman dan menentukan 

waktu istirahat yang optimal. 

3. Alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa kamera, 

buku & pulpen, dan kuisoner Nordic Body map. 
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4. Pengambilan data dengan kamera diambil pada pukul 14.00 -16.30, karena 

pada jam tersebut dianggap kritis agar data lebih mewakili kondisi 

sebenarnya. 

5. Pembahasan tentang kekuatan material dan aspek ekonomi dari produk 

yang akan dirancang tidak akan dibahas. 

6. Alat bantu yang dirancang ulang adalah Extrusion Torsi 

7. Biaya pembuatan tidak dibahas di dalam penelitian 

 

1.6 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  

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan masalah dan 

sistematika penulisan laporan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan teori-teori yang berhubungan dan berkaitan erat 

dengan masalah-masalah yang akan dibahas serta merupakan tinjauan 

kepustakaan yang menjadi kerangka dan landasan berfikir dalam mendukung 

kajian yang akan dilakukan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menerangkan secara singkat tentang teori yang berhubungan dan 

berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas serta merupakan tinjauan 

kepustakaan yang menjadi kerangka dan landasan berfikir. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisi data awal yang selanjutnya diolah menjadi informasi yang akan 

dibahas pada bagian Analisis.Pengolahan data dilakukan berdasarkan data-data 

yang tersedia dengan mempertimbangkan dengan teori yang terkait 
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BAB V IMPLEMENTASI DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menguraikan pembahasan hasil yang diperoleh selama penelitian 

dilakukan dan kesesuaian hasil dengan tujuan penelitian sehingga dapat 

menghasilkan rekomendasi perbaikan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini bisa terdiri dari Kesimpulan saja atau ditambahkan Saran. 

Kesimpulan berisi jawaban dari perumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran 

berisi tentang perbaikan penelitian dimasa yang akan datang.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dan Teori 

2.1.1 Pengertian Ergonomi 

 Pada tinjauan mengenai ergonomi akan dibahas mengenai definisi 

ergonomi dan metode penilaian risiko MSDs. Kedua hal tersebut dijabarkan 

seperti berikut ini : Kata ”Ergonomi” yang telah kita ketahui berasal dari bahasa 

Yunani, ”Ergon” (kerja) dan ”Nomos” (hukum) atau dapat diartikan ilmu yang 

mempelajari tentang hukum –hukum kerja (Priastika, 2012). Dengan demikian, 

ergonomi merupakan suatu sistem yang beorientasi pada disiplin ilmu yang 

sekarang diterapkan pada aspek pekerjaan atau kegiatan manusia. Selanjutnya 

untuk lebih memahami pengertian mengenai ergonomi, maka penulis akan 

menjabarkan beberapa definisi ergonomi dari beberapa literatur, antara lain: 

A. Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan 

atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam 

beraktivitas maupun istirahat dengan segala kemampuan, kebolehan dan 

keterbatasan manusia baik secara fisik maupun mental, sehingga dicapai 

suatu kualitas hidup secara keseluruhan yang akan lebih baik (Tarwaka, 

2011). 

B. Ergonomi adalah suatu istilah yang berlaku untuk dasar suatu studi dan 

hubungan antara manusia dengan mesin untuk mencegah penyakit dan 

cidera serta meningkatkan prestasi atau performa kerja (ACGIH, 2007). 

C. Sedangkan menurut ILO (2013) ergonomi didefinisikan sebagai penerapan 

ilmu biologi manusia yang sejalan dengan ilmu rekayasa untuk mencapai 

penyesuaian yang menguntungkan antara pekerja dengan pekerjaannya 

secara optimal dengan tujuan agar bermanfaat demi efisiensi dan 

kesejahteraan Berdasarkan berbagai definisi tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa ilmu ergonomi merupakan suatu bidang keilmuan 

tentang ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan antara 
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D. manusia dengan pekerjaan dan lingkungan kerjanya agar tercipta keadaan 

yang menguntungkan antara pekerja dengan pekerjaannya secara optimal 

dan untuk mencegah timbulnya cidera atau gangguan kesehatan dengan 

tujuan meningkatkan produktivitas kerja. 

 

 2.1.2 Metode Penilaian Risiko Ergonomi 

  Metode penilaian yang telah diperkenalkan para ahli dalam mengevaluasi 

ergonomi untuk menilai tingkat risiko MSDs di tempat kerja ada banyak, , dan 

alat ukurnya pun cukup bervariasi. Namun demikian, dari berbagai alat ukur dan 

berbagai metode tentunya mempunyai kelebihan dan keterbatasan masing masing. 

Untuk itu kita harus dapat secara selektif memilih dan menggunakan metode 

secara tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilaksanakan.  

 

 2.1.3 Penilaian Keluhan Risiko Ergonomi 

Penilaian subjektif tentang keparahan pada sistem musculoskeletal dapat 

dilakukan dengan metode Nordic Body Map (NBM) dan checklist. Namun Nordic 

Body Map (NBM) adalah salah satu cara evaluasi ergonomic terhadap keluhan 

muskuloskeletal (Nurliah, 2012). Nordic Body Map (NBM) merupakan salah satu 

metode pengukuran subjektif untuk mengukur rasa sakit otot para pekerja. 

Keluhan subjektif ini dipilih karena berdasarkan penelitian oleh The National 

Institute for Occupational Safety and Health (1997) yang menyatakan bahwa 

keluhan subjektif menjadi pilihan yang baik untuk melihat keluhan work-related 

muskuloskeletal disorder. Dalam nordic terdapat bagian tubuh utama yaitu: 

a. Leher     f. Siku 

b. Bahu     g. Pinggang 

c. Punggung bagian atas   h. Lutut 

d. Pergelangan tangan/tangan  i. Tumit/kaki 

e. Punggung bagian bawah 
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Gambar 2.1 Bagian Tubuh Utama 

 

Kuesioner nordic body map memiliki 28 titik atau pertanyaan dimulai dari 

0 hingga 27 titik nomor yang dinilai dengan menggunakan skala likert untuk 

melihat tingkatan keluhan MSDs secara objektif. Semua dikelompokkan menjadi 

tiga bagian, yaitu Leher, upper limb (bahu, siku, tangan, dan pergelangan tangan), 

lower limb (pinggul, paha, lutut, pergelangan kaki, dan kaki) dan low back 

(punggung atas dan bawah) (Andersson dkk, 2007). 
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 2.1.4  Musculoskeletal Disorders (MSDs) 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) merupakan sekumpulan 

gejala/gangguan yang berkaitan dengan jaringan otot, tendon, ligamen, kartilago, 

sistem saraf, struktur tulang, dan pembuluh darah. MSDs pada awalnya 

menyebabkan sakit, nyeri, mati rasa, kesemutan, bengkak, kekakuan, gemetar, 

gangguan tidur, dan rasa terbakar (OSHA, 2000).  

`Musculoskeletal Disorders (MSDs) adalah kelainan yang disebabkan 

penumpukan cidera atau kerusakan-kerusakan kecil pada sistem muskuloskeletal 

akibat trauma berulang yang setiap kalinya tidak bisa sembuh secara sempurna, 

sehingga membentuk kerusakan cukup besar untuk menimbulkan rasa sakit 

(Humantech, 1995).  

MSDs bukanlah merupakan diagnosis klinis tapi merupakan label untuk 

persepsi rasa sakit atau nyeri pada sistem muskuloskeletal. Keluhan 

muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal yang dirasakan 

oleh seseorang mulai dari keluhan yang ringan sampai yang sangat fatal. Apabila 

otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang lama, akan 

dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon. 

Keluhan hingga kerusakan inilah yang biasanya diistilahkan dengan keluhan 

musculoskeletal disorders (MSDs) atau cidera pada sistem muskuloskeletal 

(Grandjean, 1993; Lemastars, 1996 dalam Tarwaka, et al. 2004).  

Secara garis besar keluhan otot dapat dikelompokan menjadi dua (Tarwaka, et al. 

2004) yaitu:  

Keluhan sementara (reversible), yaitu keluhan otot yang terjadi pada saat otot 

menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan segera hilang 

apabila pembebanan dihentikan.  

1. Keluhan menetap (persistent), yaitu keluhan otot yang bersifat menetap, 

walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada otot 

masih terus berlanjut.  

 

2. Keluhan menetap (persistent), yaitu keluhan otot yang bersifat menetap, 

walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada otot 

masih terus berlanjut.  
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2.1.4.1  Kelelahan 

      Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh 

terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. 

Istilah kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dari setiap 

individu, tetapi semuanya bermuara pada kehilangan efisiensi dan penurunan 

kapasitas kerja serta ketahanan tubuh. Kelelahan diklasifikasikan dalam dua jenis, 

yaitu kelelahan otot dan kelelahan umum. Kelelahan otot adalah merupakan 

tremor pada otot/perasaan nyeri pada otot. Sedang kelelahan umum biasanya 

ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja yang disebabkan oleh 

karena monotoni, intensitas dan lamanya kerja fisik, keadaan lingkungan, sebab-

sebab mental, status kesehatan dan keadaan gizi (Grandjean, 1993). Secara umum 

kelelahan dapat dimulai dari yang sangat ringan sampai perasaan yang sangat 

melelahkan. Kelelahan subyektif biasanya terjadi pada akhir jam kerja, apabila 

rata-rata beban kerja melebihi 30-40% dari tenaga aerobik maksimal 

(Astrand&Rodahl, 1977 dan Pulat, 1992). Keluhan muskuloskeletal adalah 

keluhan pada bagian–bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai 

dari keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Apabila otot menerima beban 

statis secara berulang dan waktu yang lama, akan dapat menyebabkan keluhan 

berupa kerusakan pada sendi, ligament dan tendon. Keluhan hingga kerusakan 

inilah yang biasanya diistilahkan dengan keluhan (MSDs) atau cidera pada sistem 

muskuloskelatal (Grandjean, 1993). 

2.1.4.2 Faktor Resiko Sikap Kerja Terhadap Gangguan MSDs 

Sikap kerja yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan 

pekerjaan antara lain berdiri, duduk, membungkuk, jongkok, berjalan, dan lain-

lain. Sikap kerja tersebut dilakukan tergantung dari kondisi dari sistem kerja yang 

ada. Jika kondisi sistem kerjanya yang tidak sehat akan menyebabkan kecelakaan 

kerja, karena pekerja melakukan pekerjaan yang tidak aman. Menurut Bridger, 

(1995) sikap kerja yang salah, canggung, dan di luar kebiasaan akan menambah 

resiko cidera pada bagian sistem muskuloskeletal. Sikap kerja berdiri merupakan 

salah satu sikap kerja yang sering dilakukan ketika melakukan sesuatu pekerjaan. 

Berat tubuh manusia akan ditopang oleh satu ataupun kedua kaki ketika 
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melakukan posisi berdiri. Aliran beban berat tubuh mengalir pada kedua kaki 

menuju tanah. Hal ini disebabkan oleh faktor gaya gravitasi bumi. Kestabilan 

tubuh ketika posisi berdiri dipengaruhi posisi kedua kaki. Kaki yang sejajar lurus 

dengan jarak sesuai dengan tulang pinggul akan menjaga tubuh dari tergelincir. 

Selain itu perlu menjaga kelurusan antara anggota bagian atas dengan anggota 

bagian bawah. 

1. Sikap Kerja Berdiri 

Sikap kerja berdiri merupakan salah satu sikap kerja yang sering dilakukan 

ketika melakukan sesuatu pekerjaan. Berat tubuh manusia akan ditopang oleh satu 

ataupun kedua kaki ketika melakukan posisi berdiri. Aliran beban berat tubuh 

mengalir pada kedua kaki menuju tanah. Hal ini disebabkan oleh faktor gaya 

gravitasi bumi. Kestabilan tubuh ketika posisi berdiri dipengaruhi posisi kedua 

kaki. Kaki yang sejajar lurus dengan jarak sesuai dengan tulang pinggul akan 

menjaga tubuh dari tergelincir. Selain itu perlu menjaga kelurusan antara anggota 

bagian atas dengan anggota bagian bawah. 

2. Sikap Kerja Membungkuk 

Salah satu sikap kerja yang tidak nyaman untuk diterapkan dalam 

pekerjaan adalah membungkuk. Posisi ini tidak menjaga kestabilan tubuh ketika 

bekerja. Pekerja mengalami keluhan nyeri pada bagian punggung bagian bawah 

(Low back pain) bila dilakukan secara berulang dan periode yang cukup lama. 

Sikap kerja membungkuk dapat menyebabkan “slipped disks ”, bila dibarengi 

dengan pengangkatan beban berlebih. Prosesnya sama dengan sikap kerja 

membungkuk, tetapi akibat tekanan yang berlebih menyebabkan  ligamen pada 

sisi belakang lumbar rusak dan penekanan pembuluh syaraf. Kerusakan ini 

disebabkan oleh keluarnya material pada invertebratal discs akibat desakan tulang 

belakang bagian lumbar. 

3. Pengangkatan Beban 

Kegiatan ini menjadi penyumbang terbesar terjadinya kecelakaan kerja pada 

bagian punggung. Pengangkatan beban yang melebihi kadar dari kekuatan 

manusia menyebabkan penggunaan tenaga yang lebih besar pula atau over 

exertion. Adapun  pengangkatan beban akan berpengaruh pada tulang belakang 

bagian lumbar. Pada wilayah ini terjadi penekanan pada bagian L5/SI (lempeng 
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antara lumbar ke-5 dan sacral ke-1). Penekanan pada daerah ini mempunyai batas 

tertentu untuk menahan tekanan. Invertebratal disc pada bagian L5/S1 lebih 

banyak menahan tekanan daripada tulang belakang. Bila pengangkatan yang 

dilakukan melebihi kemampuan tubuh manusia, maka akan  terjadi disc herniation 

akibat lapisan pembungkus pada invertebratal disc pada bagian L5/S1 pecah. 

4. Membawa  Beban 

Terdapat perbedaan dalam menentukan beban nrmal yang dibawa oleh 

manusia. Hal ini di pengaruhi oleh frekuensi dari pekerjaan yang dilakukan. 

Faktor yang paling berpengaruh dari kegiatan membawa beban ada,lah jarak. 

Jarak yang ditempuh semakin jauh akan menurunkan batasan beban yang dibawa. 

5. Kegiatan mendorong Beban 

Hal yang pentng menyangkut kegiatan mendorong beban adalah tinggi tangan 

pendorong. Tinggi pegangan antara siku dan bahu selama mendiring beban 

dianjurkan dalam kegiatan ini. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan tenaga 

maksimal untuk mendorong beban berat dan menghindari kecelakaan kerja bagian 

tangan dan bahu. 

6. Menarik Beban 

Kegiatan ini biasanya tidak dianjurkan sebagai metode pemindahan beban, karena 

beban sulit untuk dikendalikan dengan anggota tubuh. Beban dengan mudah akan 

tergelincir keluar dan melukai pekerjanya. Kesulitan yang lain adalah pengawasan 

beban yang dipindahkan serta perbedaan jalur yang dilintasi. Menarik beban 

hanya dilakukan pada jarak yang pendek dan bila jarak yang ditempuh lebih jauh 

biasanya beban didorong ke depan. 

 

2.1.4.3 Fisiologi kerja 

Fisiologi kerja adalah studi tentang fungsi organ manusia yang 

dipengaruhi stress otot. Saat seseorang melakukan kerja fisik diperlukan gaya 

otot, dan aktivitas otot ini memerlukan energi dimana suplai energi memberi 

beban kepada sistem pernafasan dan sistem kardiovaskular. Sistem pernafasan 

dibebani oleh kerja fisik karena adanya peningkatan ventilatilion (inhalation  dan 

exhalation) untuk mensuplai kebutuhan oksigen pada otot yang melakukan 

pekerjaan. Sedangkan pembebanan pada sistem kardiovaskular dikarenakan 
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jantung harus memompa lebih cepat untuk memberikan oksigen pada otot yang 

terlibat melalui pembuluh darah. Kesimpulannya bahwa saat  tubuh melakukan 

kerja fisik akan  terjadi perubahan pada kecepatan denyut jantung dan konsumsi 

oksigen.  

Peningkatan ini tidak terjadi tiba-tiba, sehingga kebutuhan ini akan dipenuhi 

terlebih dahulu oleh energi yang tersimpan di otot. Dengan cara yang sama, ketika 

seseorang berhenti bekerja, kecepatan denyut jantung dan konsumsi oksigen akan 

menurun secara perlahan-lahan sampai kondisi normal. Untuk melakukan 

penilaian beban fisik dalam bekerja dengan metode fisiologi maka pengukuran 

harus dimulai sebelum pekerja melakukan pekerjaannya. Pengukuran terus 

dilakukan selama waktu bekerja sampai sebelum variable – variable fisiologi 

kembali ke level awal. Selain mengukur secara langsung dengan mengetahui 

tingkat konsumsi oksigen, dapat juga dilakukan pengukuran secara tidak langsung 

yaitu dengan mengukur kecepatan denyut jantung seseorang. Kecepatan denyut 

jantung akan meningkat saat seseorang bekerja, karena jantung harus memompa 

lebih cepat untuk memberikan oksigen pada otot yang terlibat melalui pembuluh 

darah. 

 

2.1.5 Antropometri 

Data antropometri sangat penting dalam menentukan alat dan cara 

mengoperasikanya. Kesesuaian hubungan antara antropometri pekerja dengan alat 

yang digunakan sangat berpengaruh pada sikap kerja, tingkat kelelahan, 

kemampuan kerja dan produktivitas kerja. Antropometri juga menentukan dalam 

seleksi penerimaan tenaga kerja tinggi, pekerjaan yang memerlukan kelincahan, 

dll. Menurut pulat (1992), data antropometri dapat digunakan untuk mendesain 

pakaian, tempat kerja, lingkungan kerja, mesin, alat dan sarana kerja serta produk 

– produk untuk konsumen. 

Selanjutnya untuk memperjelas mengenai data antropometri untuk bisa 

diaplikasikan dalam berbagai rancangan produk ataupun fasilitas kerja menurut 

Eko Nurmianto dalam bukunya, maka pada gambar tersebut dibawah ini akan 

memberikan informasi tentang berbagai macam anggota tubuh yang perlu diukur 

pada Gambar 2.2  
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Gambar 2.2 Antropometri Tubuh manusia yang Diukur Dimensinya 

(Sumber : Nurmianto, 2004) 

 

2.1.6 Peta Kerja 

Peta kerja merupakan salah satu alat yang sistematis dan jelas, untuk 

berkomunikasi secara luas dan sekaligus melalui peta – peta kerja ini bisa 

mendapatkan informasi – informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu 

metode kerja berdasarkan kegiatanya, peta – peta kerja dibagi menjadi dua 

kelompok besar, yaitu : 

1. Peta – peta kerja untuk analisis kerja setempat terdiri dari 

a. Peta tangan kiri dan tangan kanan (the left and right chart) 
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b. Peta kerja dan mesin (man and machine chart) 

2. Peta – peta kerja untuk analisis kerja keseluruhan terdiri dari 

a. Peta proses operasi (operation process chart) 

b. Peta aliran proses (Flow process chart) 

c. Peta proses kelompok kerja (gang process chart) 

d. Diagram aliran (Flow diagram) 

Lambang – lambing yang digunakan dalam pembuatan peta kerja menurut ASME 

ada 5 macam lambing. Menurut catatan sejarah peta – peta kerja yang ada 

sekarang ini dikembangkan oleh Gilberth. Pada saat itu untuk membuat sauatu 

peta kerja, gilbert mengusulkan 40 buah lambing yang bisa dipakai. Pada tahun 

berikutnya jumlah lambing tersebut disederhanakan sehingga hanya tinggal 4 

macam saja. Namun pada tahun 1947 American Society of mechanical engineers 

(ASME) membuat standar lambing – lambing yang terdiri atas 5 macam lambing 

yang merupakan modifikasi dari yang telah dikembangkan sebelumnya oleh 

Gilberth, lambing – lambing tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: 

(Sutalaksana, 2006). 
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Tabel 2.1 Lambang dalam peta kerja 

No Gambar   Lambang 

1 

 

Operasi 

2 

 

Pemeriksaan 

3 

 

Transportasi 

4 

 

Menunggu 

5 

 

Penyimpanan 

6 

 

Aktivitas Gabungan 

 

1. Operasi 

Suatu kegiatan operasi terjadi apabila benda kerja mengalami perubahan sifat, 

baik fisik maupun kimiawi. Mangambil informasi maupun memberikan 

informasi pada suatu keadaan juga termasuk operasi. Operasi merupakan 

kegiatan yang paling banyak terjadi dalam suatu mesin atau sistem kerja 

kegiatan operasi dapt dilambang seperti pada Tabel 2.1 
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2. Pemeriksaan  

Suatu kegiatan pemeriksaan terjadi apabila benda kerja atau peralatan 

mengalami pemeriksaan baik 14 untuk segi kualitas maupun kuantitas. 

Lambing ini digunakan juka kita melakukan pemeriksaan terhadap suatu objek 

atau membandingkan objek tertentu dengan suatu standar. Suatu pemeriksaan 

tidak menjuruskan bahan kerah menjadi suatu barang jadi kegiatan 

pemeriksaan dapat dilambangkan seperti pada Tabel 2.1 

3. Transportasi 

Suatu kegiatan transportasi terjadi benda kerja, pekerja atau perlengkapan 

mengalami perpindahan tempat yang bukan merupakan bagian dari suatu 

operasi. Kegiatan transportasi dapat dilambangkan seperti pada Tabel 2.1 

4. Menunggu 

Proses menunggu terjadi apabila benda kerja, pekerja ataupun perlengkapan 

tidak mengalami kegiatan apapun selain menunggu (Biasanya sebentar). 

Kejadian ini menunjukan bahwa suatu objek ditinggalkan untuk sementara 

waktu tanpa pencatatan sampai diperlukan kembali. Kegiatan menunggu dapat 

dilambangkan seperti Tabel 2.1 

5. Penyimpanan 

Proses penyimpanan terjadi apabila benda kerja di simpan untuk jangka waktu 

yang cukup lama. Lambing ini digunakan untuk menyatakan sautu objek yang 

mengalami penyimpanan permanen, yaitu ditahan atau dilindungi terhadap 

pengeluaran tanpa izin tertentu. Kegiatan penyimpanan dapat dilambangkan 

seperti pada Tabel 2.1 

6. Aktivitas gabungan 

Kegiatan ini terjadi apabila antara aktivitas operasi dan pemeriksaan dilakukan 

bersamaan pada suatu tempat kerja. Kegiatan aktivitas gabungan dapat 

dilambangkan seperti pada Tabel 2.1 
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2.1.7 Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ) 

Nordic Muskuloskeletal Questionner (NMQ) adalah kuisioner yang 

digunakan untuk menemukan gejala dan keluhan Musculoskeletal disorder pada 

pekerja (Kourinka et al: 1987). Kuisioner 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 tersebut 

dikembangkanlah kuisioner Nordic body map. 

Kuisioner Nordic Body map adalah kuisioner yang membahas mengenai 

rasa tidak nyaman atau rasa sakit telah dikembangkan, contohnya di itali 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 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, sehinga kuisioner ini merupakan kuisioner yang digunakan untuk 

mengetahui bagian tubuh pekerja yang mengalami keluhan dan dapt 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. Punggun 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. Kuisioner ini juga paling sering 

digunakan karena sudah terstandarisasi dan tersusun rapi. 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 2.3 

 

 

Gambar 2.3 27 Bagian Tubuh Berdasarkan Nordic Body Map 
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2.1.8 Rapid Entore BodyAssesment (REBA) 

REBA merupakan salah satu metode yang digunakan dalam menganalisis 

pekerjaan berdasarkan postur tubuh pekerja. Rapid Entire Body Assessment 

dikembangkan oleh Dr. Sue Hignett dan Dr. Lynn Mc Atamney merupakan 

ergonom dari universitas di Nottingham (University of Nottingham‟s Institute of 

Occuptaional Ergonomic). 

Gambar 2.4 Worksheet REBA 

(Sumber: Hignett & McAtamney, 2000) 
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Evaluasi Menggunakan Rapid Entire Body Assessment (REBA) worksheet 

Dilakukan dengan memberikan skor pada bagian tubuh tertentu yaitu pergelangan 

tangan, lengan bagian bawah, siku, bahu, leher, bagian depan tubuh, punggung, 

kaki dan lutut. Setelah semua data didaptkan, akan ditemukan variabel faktor 

resiko yang mempresentasikan level resiko pada MSD. Level resiko dapat dilihat 

pada Gambar Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Level Resiko MSD 

 

Untuk melakukan analisis REBA evaluasi postur yang digunakan 

didasarkan dari postur tersulit dari pekerjaan (berdasarkan interview dan 

observasi), postur terlama, postur dimana terdapat banyak beban tekan. Worksheet 

REBA terbagi menjadic dua sesi segmen tubuh yaitu A dan B. A berfokus kepada 

leher, tubuh, dan kaki. B berfokus pada tangan dan pergelangan tangan. Foto pada 

cara kerja nyata akan disesuaikan pada masing – masing posisi tubuh pada REBA 

dan diberikan skor yang sesuai dengan sudut kemirinan dan kondisinya. 

Terdapat 13 langkah dalam melakukan analisis REBA menggunakan 

REBA Worksheet yaitu adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan skor pada posisi leher pekerja. Apabila leher dalam posisi 

memutar maka skor +1, apabila posisi leher miring ke samping maka 

skor +1. Posisi leher dan skor yang ditentukan dapt dilihat pada tabel 

2.6 

2. Memberikan skor pada postur tubuh. Apabila tubuh dalam posisi 

memutar maka skor +1, apabila posisi tubuh miring ke samping maka 

skor +1. Posisi tubuh dan skor yang ditentukan dapat dilihat pada tabel 

3. Memberikan skor pada gerakan kaki. Posisi kaki yang telah ditentukan 

beserta skornya dapat dilihat pada tabel 2.3 
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4. Menggunakan nilai skor dari ketiga langkah sebelum menyelesaikan 

skor postur pada tabel A worksheet yang dapat dilihat pada Tabel. 

 

 Tabel 2.3 Tabel A REBA Worksheet 

TABEL 

A 

NECK 

  1 2 3 

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

TRUNK 

1 1 2 3 4 1 2 3 4 3 3 5 6 

2 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 

3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 

4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 

5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 

 

(Sumber : Middlesworth, Ergonomic Plus) 

5. Menambahkan skor beban tekanan. Jika beban lebih kecil dari 11 lbs 

maka skor +0, jika beban 11 hingga 22 lbs maka skor +1, jika beban 

lebih besar dari 22 lbs maka skor +2 dan apabila terdapat 

Shock/guncangan atau peningkatan beban secar cepat maka skor +1. 

6. Menjumlahkan hasil skor pada tabel A worksheet dengan skor beban 

tekanan sehingga didapatkan skor total A. 

7. Memberikan skor lokasi untuk tangan bagian atas. Apabila bahu 

diangkat maka skor +1, jika tangan bagian atas abdukasi maka skor +1, 

dan jika tangan terdapat topangan maka skor -1. Posisi tangan bagian 

atas beserta skornya dapat dilhat pada Tabel 2.6 

8. Memberikan skor lokasi untuk tangan bagian bawah. Posisi tangan 

bagian bawah beserta skornya dapat dilihat pada Tabel 2.6 

9. Memberikan skor posisi pergelangan tangan. Apabila pergelangan 

tangan membengkok dari garis tengah atau dalam posisi berputar, 

maka skor +1. Posisi pergelangan tangan beserta skornya dapat dilihat 

pada Tabel 2.6 

10. Berdasarkan langkah 7 hingga langkah 9, sesuaikan skor-skor 

sebelumnya untuk mendapat skor dari tabel B worksheet yang dapat 

dilihat pada Tabel 2.4 
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Tabel 2.4 Tabel B REBA Worsheet 

TABEL B 

Lower Arm 

  1 2 

Wrist 1 2 3 1 2 3 

Upper 

Arm 

1 1 2 2 1 2 3 

2 1 2 3 2 3 4 

3 3 4 5 4 5 5 

4 4 5 5 5 6 7 

5 6 7 8 7 8 8 

6 7 8 8 8 9 9 

(Sumber: Middlesworth, Ergonomics Plus) 

 

11. Memberikan skor untuk handle/coupling. Apabila terdapat handle atau 

pegangan standar maka kondisi coupling dianggap baik dengan skor +0. 

Apabila terdapat pegangan/coupling yang dapat diterima namun tidak ideal, 

maka kondisi coupling dianggap cukup baik dengan skor +1. Jika pegangan 

tidak baik namun masih memungkinkan maka kondisi coupling dianggap 

kurang baik dengan skor +2 namun apabila tidak terdapat handle, pose 

janggal dan tidak aman bagian tubuh yang ada maka kondisi coupling tidak 

dapat diterima dengan skor +3 

12. Menjumlahkan skor dari langkah 10 dan langkah 11 sehingga didapatkan skor 

total B. 

13. Mencari skor tabel C berdasarkan skor total A dan Skor total B sehingga 

dihasilkan skor REBA. Tabel C pada REBA worksheet dapat dilihat pada 

Tabel 2.5 
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Tabel 2.5 Tabel C REBA worksheet 

(Sumber Middlesworth, Ergonomics Plus) 

 

Setelah didapatkan skor total REBA, maka skor tersebut akan disesuaikan 

dengan tabel level resiko MSD yang dapat dilihat pada Tabel 2.4 untuk 

menentukan tingkat bahaya resiko dari postur kerja yang dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Score A  

Tabel C 

Tabel B  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 

3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 

4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 

5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 

6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 

7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 

8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 

9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 

10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
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Tabel 2.6 Postur Bagian Tubuh 

No Gambar Keterangan 

1 

 

Posisi Leher 

2 

 

Posisi Tubuh 

3 

 

Posisi Kaki 

4 

 

Posisi tangan Bagian Atas 

5 

 

Posisi tangan Bagian 

Bawah 

6 

 

Posisi Pergelangan Tangan 

 

(Sumber: Middlesworth, Ergonomics Plus) 
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Perencanaan 

Pengembangan 

Konsep 

Perancangan 

tingkatan 

sistem 

Perancangan 

Rinci 

Pengujian dan 

perbaikan 

Peluncuran 

Produk 

2.1.9 Perancangan Dan Pengembangan Produk 

Proses perancangan dan pengembangan produk menurut Darian dan 

Eppinger tahun 2011 terdiri atas 6 fase seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.1 

dibawah ini. 

 

 

Gambar 2.5 Fase Perancangan 

 

Fase 0. Perencanaan 

Proses pengembangan produk diawali dengan fase perencanaan, yang dikaitkan 

dengan kegiatan-kegiatan pengembangan teknologi dan penelitian lebih lanjut. 

Output fase perencanaan ini adalah pernyataan misi proyek. 

Fase 1. Pengembangan konsep 

Konsep adalah uraian dari bentuk fungsi dan tampilan suatu produk dan biasanya 

dibarengi dengan sekumpulan spesifikasi, analisa produk-produk pesaing serta 

pertimbangan ekonomis proyek. Keluaran dari fase ini adalah konsep yang telah 

teruji baik dari segi teknis maupun pembiayaan. 

Fase 2. Perancangan tingkatan system 

Fase perancangan tingkat system mencakup definisi arsitektur produk dan uraian 

produk menjadi subsistem-subsistem serta komponen komponen. Gambaran 

rakitan akhir untuk system produksi biasanya didefinisikan selama fase ini. Output 

pada fase ini biasanya mencakup tata letak bentuk produk, spesifikasi secara 

fungsional dari tiap subsistem produk, serta diagram aliran proses pendahuluan 

untuk proses perakitan akhir.  

Fase 3. Perancangan rinci 

Fase perancangan rinci mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk material dan 

toleransi dari seluruh komponen unik pada produk dan identifikasi seluruh 

komponen standart yang dibeli dari pemasok. Rencana proses dinyatakan dan 

peralatan dirancang untuk tiap komponen yang dibuat dalam system produksi. 

Output dari fase ini adalah pencatatan pengendalian untuk produk yang berupa 
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gambar file komputer tentang bentuk tiap komponen dan peralatan produksinya, 

spesifikasi komponen yang dibeli, serta rencana proses untuk pabrikasi dan 

perakitan produk. 

 

2.1.10 Software Autocad  

AutoCAD merupakan sebuah program yang biasa digunakan untuk tujuan 

tertentu dalam menggambar serta merancang dengan bantuan komputer dalam 

pembentukan model serta ukuran dua dan tiga dimensi atau lebih dikenali sebagai 

“Computer-aided drafting and design program” (CAD). Program ini dapat 

digunakan dalam semua bidang kerja terutama sekali dalam bidang-bidang yang 

memerlukan keterampilan khusus seperti bidang Mekanikal Engineering, Sipil, 

Arsitektur, Desain Grafik, dan semua bidang yang berkaitan dengan penggunaan 

CAD. Sistem program gambar dapat membantu komputer ini akan memberikan 

kemudahan dalam penghasilan model yang tepat untuk memenuhi keperluan 

khusus di samping segala informasi di dalam ukuran yang bisa digunakan dalam 

bentuk laporan, Penilaian Bahan (BOM), fungsi sederhana dan bentuk numerial 

dan sebagainya. Dengan bantuan sistem ini dapat menghasilkan sesuatu kerja pada 

tahap keahlian dan yang tinggi ketepatan di samping menghemat waktu dengan 

hanya perlu memberi beberapa petunjuk serta cara yang mudah. Gambar yang 

dibentuk melalui program autocad dapt diubah bentuk-nya untuk keperluan grafik 

yang lain melalui beberapa format seperti DXF ( Data Exchanged File), IGES, 

dan SLD. Tambahan pula membantu program ini juga, berkemampuan untuk 

membentuk dan menganalisa model pepejal dalam kerja-kerja rekabentuk 

kejuruteraan. Untuk memenuhi keperluan yang lebih canggih, perisian ini mampu 

membawa pengguna mengautomasikan kerja-kerja penggunaan pengaturcaraan 

sokongan seperti LISP, dan ADS untuk membentuk arahan tambahan tersendiri. 

Sebelum sesuatu kerja dilakukan, asas mengetahui sesuatu sistem perkomputeran 

beroperasi adalah penting bagi memudahkan segala kerja yang dilakukan supaya 

tidak timbul sebarang masalah sama ada sebelum atau selepas penggunaan sistem 

tersebut.Oleh itu, perkara asas yang perlu diketahui sebelum pengendalian sesuatu 

komputer adalah seperti pengetahuan dalam penggunaan sistem operasi (operating 

system), penggunaan “hardware” dan “software”.  Yang di maksud Lapis gambar 
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atau layer dalam autoCAD adalah perbedaan warna dan ukuran pada gambar yang 

di buat dengan tujuan agar gambar tersebut mudah untuk di baca dan di mengerti 

juga untuk mempermudah pengaturan obyek yang mempunyai karakteristik yang 

sama.  

          AutoCAD adalah sebuah perangkat lunak CAD (Computer Aided Design) 

yang berfungsi untuk menggambar atau mendesain sebuah objek baik 2 dimensi 

maupun 3 dimensi dengan menggunakan sistem CAD. AutoCAD adalah software 

desain yang paling populer di dunia karena keunggulannya dalam 

mengembangkan produk-produknya. AutoCAD dikembangkan oleh Autodesk 

sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Mill Valley, California, 

Amerika Serikat. AutoCAD Pertama kali dirilis pada bulan Desember tahun 1982 

oleh Autodesk, Pendiri yaitu, John Walker dan Dan Drake. Menurut sejarah, 

AutoCAD dipublikasikan mulai dari versi yang paling sederhana yaitu versi 

2.0 tahun 1984 sudah memiliki kemampuan untuk membuat bentuk 3D, Setelah 

itu disempurnakan Versi 2.1 tahun 1985, versi 2.5 tahun 1986 dan sudah dapat 

digunakan aplikasi 3D sehingga berkembang versi 2.6 dimulai dari versi 10, 11, 

12, 13, 14, AutoCAD 2000 dan berkembang terbaru AutoCAD 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, dan muncul terakhir AutoCAD 2015. 

AutoCAD paling sering digunakan untuk menggambar sipil, bangunan, mesin, 

design interior, pemetaan, piping diagram dan masih banyak lagi. Secara garis 

besar AutoCAD sering digunakan oleh Arsitek, Engineer, maupun para Designer 

lainnya. Interface yang ringan dengan pengoperasian yang mudah 

menjadikan AutoCAD sebagai software CAD paling terkenal dan paling banyak 

digunakan di seluruh dunia. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

2.2.1 Jurnal Internasional 

Tabel 2.7 Jurnal Internasional 

No Judul Peneliti Peneliti Tahun Masalah Penyelesaian 

Masalah 

1 Beban eksternal 

dan reaksi 

sistem 

musculoskeletal 

- A 

model 

konseptual dari 

interaksi 

Danuta 

Roman-Liu 

2013 Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

risiko fisik dan 

psikososial 

eksternal. 

Pemodelan 

epidemiologi, 

eksperimental 

dan matematis 

yang tepat 

Studi ini 

diperlukan 

untuk mengisi 

model dengan 

nilai yang 

akan 

membuatnya 

kerja. 

2 Analisis 

ergonomis 

untuk 

mempelajari 

intensitas 

MSDs di antara 

mempraktikkan 

dokter gigi 

India 

Sareh 

Moosavi, 

Rahul Desai, 

Shaygan 

Hallaj, K. K. 

Sundaram, 

Vivek S 

Hegde 

2015 Untuk 

menenentukan 

prevalensi dan 

distribusi 

MSD di 

kalangan 

dokter gigi di 

kota Pune di 

negara bagian 

Maharashtra, 

India. 

Desain 

prototipe 

disarankan 

untuk 

mengatasi 

masalah ini. 

Penyebaran 

prototipe telah 

mengurangi 

RULA 
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Tabel 2.7 Jurnal Internasional (Lanjutan) 

No Judul Peneliti Peneliti Tahun Masalah Penyelesaian 

Masalah 

3 Metode 

observasional 

untuk Penilaian 

Resiko 

Ergonomi 

Postural 

(PERA) 

Divyaksh 

Subhash 

Chander, 

Maria Pia 

Cavatorta 

 

 

2017 Menilai risiko 

ergonomis di 

tempat kerja. 

Gerakan 

berulang dan 

postur 

canggung 

adalah faktor 

risiko fisik 

yang paling 

menonjol di 

tempat kerja. 

Penyelesaian 

masalah untuk 

mengatasinya 

dengan 

mengusulkan  

sebuah 

metode, 

Postural 

Ergonomic 

Risk 

Penilaian 

(PERA) 

4 Investigasi 

Kerusakan 

Musculoskeleta

l yang terkait 

dengan 

pekerjaan di 

pekerja gudang 

di Arab Saudi 

Abdulrahma

n M Basahel 

2015 Untuk 

mengevaluasi 

gangguan 

muskuloskelet

al dan 

Identifikasi 

faktor 

ergonomis 

yang 

berhubungan 

dengan 

punggung 

bawah, bahu 

dan nyeri 

lengan bawah 

pada dua jenis 

tugas manual 

Hasil 

penelitian 

membuktikan 

hal itu 

Metode RULA 

adalah alat 

yang berguna 

untuk menilai 

MSD pada 

area tubuh 

dalam 

mengangkat 

manual dan 

menarik tugas. 
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Tabel 2.7 Jurnal Internasional (Lanjutan) 

No Judul Peneliti Peneliti Tahun Masalah Penyelesaian 

Masalah 

5 

 

Faktor Risiko 

Psikososial dan 

Ergonomi yang 

Terkait dengan 

Keluhan Leher, 

Bahu dan 

Belakang di 

antara Pekerja 

Kantor 

Malaysia 

Norashikin 

Mahmud, 

Siti Fatimah 

Bahari, and 

Nurul Farha 

Zainudin 

2014 Menyelidiki 

hubungan 

antara 

psikososial 

dan 

Faktor risiko 

ergonomi dan 

leher, bahu 

dan punggung 

keluhan di 

antara pekerja 

kantoran 

Disarankan 

agar pekerja 

harus 

Jadwalkan 

istirahat dan 

peregangan 

latihan mereka 

di sela tugas 

untuk 

menghindari 

cedera 

berlebihan. 

Pengusaha 

harus 

menyediakan 

karyawan 

dengan stasiun 

kerja yang 

fleksibel dan 

pelatihan di 

kantor 

ergonomi 

untuk 

memberi 

mereka 

pengetahuan 

yang sesuai 
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2.2.2 Jurnal Nasional 

Tabel 2.8 Jurnal Nasional 

No Judul Peneliti Peneliti Tahun Masalah Penyelesaian 

Masalah 

1 Identifikasi Risiko 

Ergonomi Dengan 

Metode Quick 

Exposure Check 

Dan Nordic Body 

Map 

Paoce 

Pratama, 

Hendy 

Tannady, 

Filscha 

Nurprihatin, 

Heksa Bekti 

Ariyono, 

Setyo 

Melany Sari 

2017  Tentang risiko 

ergonomi yang 

diamali oleh 

pekerja bagian 

desainer pada 

salah satu 

perusahaan 

desain interior 

di Jakarta. 

Risiko 

ergonomi 

tersebut 

diidentifikasi 

menggunakan 

Quick 

Exposure 

Check dan 

Nordic Body 

Map. Dan  

 Nordic Body 

Map 

memberikan 

hasil berupa 

keluhan 

pekerja 

terutama pada 

bagian leher, 

punggung, 

pantat, bahu, 

lengan, tangan 

dan 

pergelangan 

tangan. 
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Tabel 2.8 Jurnal Nasional (Lanjutan) 

No Judul Peneliti Peneliti Tahun Masalah Penyelesaian 

Masalah 

2 Perbaikan Sistem 

Kerja Untuk  

 

Meningkatkan 

Produktivitas 

Karyawan 

Iva 

Mindhayani 

dan Hari  

 

Purnomo 

2016 Dibagian 

produksi 

banyak 

melibatkan 

kegiatan fisik, 

yang dapat 

menimbulkan 

kelelahan, 

gangguan 

muskuloskeletal 

dan risiko 

cidera. 

Kelelahan pada 

pekerja 

menyebabkan 

menurunnya 

performansi 

dan berdampak 

pada menurun 

produktivitas. 

Melakukan 

variasi kerja, 

meletakkan 

peralatan 

kerja sedekat 

mungkin 

dengan 

pekerja serta 

memberikan 

kursi 

(dingklik) 

untuk 

mengurangi 

sikap kerja 

yang tidak 

ergonmis.  
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Objek Penelitian 

      Penelitian ini dilakukan di Proyek Anandamaya Recidence yang terletak di Jl. 

Jenderan Sudirman. 

3.2 Data dan Informasi 

3.2.1 Jenis Data yang Digunakan 

         Jenis data dalam penelitian terdiri dari 2 jenis yaitu: 

1. Data Kuantitatif 

Data yang diperoleh dari Perusahaan dalam bentuk angka-angka seperti 

data REBA, Nordic dan Peta Kerja. 

2. Data Kualitatif 

Data yang diperoleh dalam bentuk informasi baik lisan maupun tulisan. 

3.2.2 Sumber Data 

         Penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yaitu: 

1. Data Primer 

Data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik melalui 

pengamatan langsung dan wawancara. Data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari data kuesioner umum, dokumentasi postur kerja 

dan kuesioner nordic body map. 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang bersumber dari data atau dokumen yang dimiliki 

oleh Perusahaan.  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

      Dalam penelitian ini terdapat beberapa metode pengumpulan data yang 

digunakan, antara lain: 
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1. Studi Pustaka 

Studi pustaka yang akan digunakan dalam penelitian dengan cara  

mempelajari buku – buku, jurnal penelitian, skripsi yang berkaitan 

langsung dengan topik penelitian. 

2. Studi Lapangan 

Studi lapangan bertujuan untuk mengamati serta menganalisa proses kerja 

installasi panel kaca unitezed pada proyek anandamaya residence serta 

mendapatkan gambaran masalah yang terjadi selama proses pemasangan 

bracket. Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengamatan Langsung (Observasi) 

Observasi dilakukan dengan pengamatan objek penelitian untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan seperti data pengukuran sudut tubuh 

postur kerja. 

b. Wawancara (Interview) 

Dilakukan dengan cara mewawancarai pekerja untuk mendapatkan 

informasi umum dan urutan proses installasi panel kaca, lalu untuk 

mengetahui keluhan pekerja akan menggunakan kuisioner nordic body 

map. 

3. Studi Dokumentasi 

Melakukan pengambilan gambar dengan memakai kamera untuk 

mendokumentasikan postur tubuh pekerja agar dapat diukur seberapa berat 

pekerjaan.  

3.4 Metode Pengolahan Data dan Analisis 

 Setelah data yang dibutuhkan terkumpul maka akan dilakukan pembuatan 

peta kerja untuk memperjelas bagaimana proses pemasangan installasi panel kaca 

unitezed yang ada, pengolahan data rapid entire body assessment untuk 

mendapatkan nilai dari postur pekerja tersebut sehingga diketahui seberapa buruk 

postur pekerja dan diolah dengan menggunakan software autocad sebagai bantuan 

untuk mengetahui postur sudutan/derajat dari pekerja itu sendiri, untuk 

mendukung pengolahan data digunakan nordic body map sehingga akan 

didapatkan bagian tubuh manakah yang mengalami keluhan tertinggi. 
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Analisis Data 

Dengan menggunakan metode REBA dan pengamatan dari deskripsi alat, untuk 

mendapatkan informasi mengenai seberapa berat pekerjaan yang dilakukan 

pekerja. 

Perancangan Perbaikan  

Selanjutnya dengan melakukan tahap merancang alat bantu yang ingin dibuat 

untuk mengurangi keluhan, postur yang buruk, maupun tingkat berat pekerjaan 

yang dilakukan, proses merancang alat bantu juga mempertimbangkan keluhan, 

harapan dan kebutuhan pekerja lalu dari beberapa konsep yang ada maka akan 

dilakukan seleksi menggunakan pengamatan dengan deskripsi konsep alat agar 

didapatkan satu rancangan yang terbaik sehingga alat yang diciptakan dapat 

membantu pekerja. 

Implementasi Perancangan Perbaikan 

Tahap dimana alat sudah dirancang dan diciptakan akan diuji coba kembali 

dengan cara digunakan oleh pekerja pengamasangan panel unitezed. 

Analisis Ulang Kajian Ergonomi 

Tahap ini merupakan tahap terakhir, dimana akan dilakukan pengambilan data 

kembali setelah adanya implementasi dan kemudian akan dianalisa kembali 

apakah alat yang sudah diciptakan dapat benar membantu memecahkan 

permasalahan yang ada. 

3.5 Langkah-Langkah Penelitian 

Langkah – langkah penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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BAB 4 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1    Pengumpulan dan Pengolahan Data Kuesioner Umum 

Data yang dikumpulkan pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui 

identitas, waktu bekerja, serta kebiasaan para pekerja. Pengumpulab data 

dilakukan dengan cara membagikan kuesioner kepada 2 pekerja yang bertugas 

melakukan pengelasan pada proyek anandamaya residence. Data yang berhasil 

dikumpulkan melalui kuesioner umum dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 

dibawah ini. 

Tabel 4.1 Hasil Kuesioner Umum Pekerja 1 

No Keterangan Data 

1 Nama Yosa. A 

2 Umur 28 Tahun 

3 Status Menikah 

4 Lama Bekerja 4 Bulan 

5 Berat badan 60 Kg 

6 Merokok Ya 

7 Tinggi Badan 168 cm 

 

Tabel 4.2 Hasil Kuesioner Umum Pekerja 2 

No Keterangan Data 

1 Nama Muklis 

2 Umur  20 Tahun 

3 Status Belum Menikah 

4 Lama Bekerja 4 Bulan 

5 Berat badan  60 Kg 

6 Merokok Ya 

7 Tinggi Badan 164 cm 
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4.2 Peta Kerja  

 Peta kerja adalah suatu alat komunikasi yang sistematis dan jelas berisi 

informasi – informasi yang terinci secara lengkap sehingga dapat dipakai sebagai 

bahan masukan untuk merancang dan memperbaiki suatu sistem kerja. (Andreano 

wijaya & Andrijanto 2014). Pada bagian ini akan digambarkan tahapan proses 

pemasangan bracket di proyek anandamaya residence. 

 

  Pemasangan bracket  

 

 

   

Mengambil Meteran    15” Per 3 Panel 

   

  

Mengukur Jarak      

Bracket To Line AS                                     30” Per 3 Panel 

    

 

 

  Mengencangkan    90” Per 3 Panel 

  Bracket Lantai 

 

 

 

Kegiatan Jumlah Waktu (Detik) 

 2 105 

 1 30 

Total 3 145 

 

Gambar 4.1 OPC Pemasangan Bracket 

Pemasangan Bracket dimulai dengan mengambil meteran yang kemudian akan 

akan dicoba di ukur dengan jarak antara bracket terhadap garis AS yang sudah 

0 - 1 

0 - 2 

0 - 3 
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ditentukan, setelah itu pekerja akan mengencangkan bracket tersebut secara 

continue. 

Sementara waktu yang diperlukan pekerja untuk menyelesaikan 3 pengencangan 

panel bracket lantai berkisar 145 Detik (2,42 Menit). 

 

4.3 Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

 Berdasarkan foto postur para pekerja maka selanjutnya akan dilakukan 

analisa reba untuk masing – masing postur pekerja. Postur pekerja akan diberi 

sudut untuk mempermudah perhitungan skor REBA. Analisa postur menggunakan 

REBA dapat dilihat pada Gambar 4.2 sampai Gambar 4.13. 

A. Responden 1 

Gambar 4.2 Postur Kerja Bagian Leher 
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Gambar 4.3 Postur Kerja Bagian Badan 

Gambar 4.4 Postur Kerja Bagian Kaki 

 

Postur kerja Grup A: 

a. Postur kerja bagian leher 

Posisi leher menekuk kearah depan dengan skor 2 
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b. Postur kerja bagian badan 

Posisi badan membentuk diatas 60° dengan skor 3 

c. Postur kerja bagian kaki 

Posisi kaki tidak stabil dan membentuk sudut diatas 60° sehingga 

mendapatkan  skor 2 

d. Skor total yang didapat dari Tabel A yaitu 5 

e. Beban 

Beban yang diangkat oleh pekerja yaitu kisaran 1-2 kg sehingga 

mendapatkan skor 0 

f. Total Skor untuk Grup A adalah 5 + 0 = 5 

 

Gambar 4.5 Postur Kerja Bagian Tangan Lengan Atas 
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Gambar 4.6 Postur Kerja Bagian Tangan Lengan Bawah 

 

Gambar 4.7 Postur Kerja Bagian Pergelangan Tangan 

 

Postur Kerja Grup B : 

a. Postur kerja bagian lengan atas 

Posisi lengan atas membentuk sudut antara 45°- 90° dengan skor 3 



46 
 

 
 

b. Postur kerja bagian lengan bawah 

Posisi lengan bawah membentuk sudut dibawah 60° dengan skor 1 

c. Postur kerja bagian pergelangan tangan 

Posisi pergelangan tangan membentuk sudut diatas 15° dengan skor 2 dan 

pergelangan tangan menjauhi sisi tengah (midline) dengan skor 1 sehingga 

total skor menjadi 3 

d. Skor total yang didapat dari Tabel B yaitu 5 

e. Genggaman 

Genggaman pekerja cukup baik, namun kurang ideal sehingga didapat 

skor 1. 

f. Total Skor untuk Grup B adalah 5 + 1 = 6 

Berdasarkan Skor yang didapat dari Grup A dan Grup B maka skor total yang 

didapat pada Tabel C adalah 6, dan untuk penilaian aktivitas mendapatkan skor +1 

karena aktivitas berulang pada area yang relatif kecil dan berulang >4 kali/menit, 

jadi nilai aktivitas + nilai tabel C. maka didapatkan skor REBA untuk 

pengencangan bracket lantai adalah 9 yang berarti mempunyai resiko tinggi dan 

diperlukan tindakan secepatnya untuk perbaikan dan implementasi perubahan. 

Worksheet REBA untuk postur Pemasangan Bracket dapat di lihat pada Lampiran 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
B. Responden 2 
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Gambar 4.8 Postur Kerja Bagian Leher 

 

Gambar 4.9 Postur Kerja Bagian Badan 
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Gambar 4.10 Postur Kerja Bagian kaki 

 

Postur kerja Grup A : 

a. Postur kerja bagian leher 

Posisi leher menekuk kearah depan dengan skor 2. 

b. Postur kerja bagian badan 

Posisi badan membentuk sudut antara 20-60° sehingga mendapatkan skor 

3. 

c. Postur kerja bagian kaki 

Posisi kaki tidak stabil dan membentuk sudut diatas 60° sehingga 

mendapatkan  skor 2. 

d. Skor total yang didapat dari Tabel A yaitu 5 

e. Beban 

Beban yang diangkat oleh pekerja yaitu kisaran 1-2 kg sehingga 

mendapatkan skor 0 

f. Total Skor untuk Grup A adalah 5 + 0 = 5 
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Gambar 4.11 Postur Kerja Bagian Tangan Lengan Atas 

 

Gambar 4.12 Postur Kerja Bagian Tangan Lengan Bawah 
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Gambar 4.13 Postur Kerja Bagian Pergelangan Tangan 

Postur Kerja Grup B : 

a. Postur kerja bagian lengan atas 

Posisi lengan atas membentuk sudut 70° dengan skor 3 

b. Postur kerja bagian lengan bawah 

Posisi lengan bawah membentuk sudut dibawah 60° dengan skor 1 

c. Postur kerja bagian pergelangan tangan 

Posisi pergelangan tangan membentuk sudut diatas 15° dengan skor 1 dan 

pergelangan tangan menjauhi sisi tengah (midline) dengan skor 1 sehingga 

total skor menjadi 2 

d. Skor total yang didapat dari Tabel B yaitu 5 

e. Genggaman 

Genggaman pekerja cukup baik, namun kurang ideal sehingga didapat 

skor 1. 

f. Total Skor untuk Grup B adalah 5 + 1 = 6 

Berdasarkan Skor yang didapat dari Grup A dan Grup B maka skor total yang 

didapat pada Tabel C adalah 6, dan untuk penilaian aktivitas mendapatkan 
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skor +1 karena aktivitas berulang pada area yang relatif kecil dan berulang >4 

kali/menit, jadi nilai aktivitas + nilai table C. maka didapatkan skor REBA 

untuk pengencangan bracket lantai adalah 9 yang berarti mempunyai resiko 

tinggi dan diperlukan tindakan secepatnya untuk perbaikan dan implementasi 

perubahan. Worksheet REBA untuk postur Pemasangan Bracket dapat di lihat 

pada Lampiran A. 

Tabel 4.3 Hasil REBA Untuk Gambar Postur 

No Aktifitas Gambar Postur Skor 

REBA 

Level 

Resiko 

Hasil  

Analisis 

1 Pemasangan  

Bracket 

Responden 1 

 

 

 

 

9 

 

 

   

Tinggi 

 

Diperlukan 

tindakan 

secepatnya 

untuk perbaikan 

dan 

implementasi 

perubahan 

2 Pemasangan  

Bracket 

Responden 2 

 

 

 

 

9 

 

 

 

Tinggi 

 

Diperlukan 

tindakan 

secepatnya 

untuk perbaikan 

dan 

implementasi 

perubahan 

 

 

 

4.4 Nordic Body Map (NBM) 

Hasil dari pengumpulan data kuesioner Nordic body map dapat dilihat pada Tabel 

4.4 dan 4.5. 

Tabel 4.4 Hasil Kuesioner Nordic Body Map Sebelum Bekerja 
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No 
Jenis Keluhan 

Tingkat Keluhan 

A B C D 

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 1 1     

16 Sakit tangan kiri 2      

17 Sakit tangan kanan 1 1     

18 Sakit paha kiri 1 1     

19 Sakit paha kanan 1 1     

20 Sakit lutut kiri 1      

21 Sakit lutut kanan  1     

22 Sakit betis kiri 1      

23 Sakit betis kanan  1     

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: A = Tidak Sakit  B = Agak Sakit, C = Sakit, D = Sangat sakit 

Tabel 4.5 Hasil Kuesioner Nordic Body Map Setelah Bekerja 
 

No 
Jenis Keluhan 

Tingkat Keluhan 

A B C D 

0 Sakit Leher atas  1 1   

1 Sakit Leher Bawah  1 1   

2 Sakit Bahu Kiri 1 1    

3 Sakit Bahu Kanan   2   
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4 Sakit Lengan atas kiri 1 1    

5 Sakit Punggung   1 1 

6 Sakit lengan atas kanan   2  

7 Sakit Pinggang   1 1 

8 Sakit Bawah pinggang   1 1 

9 Sakit pantat 2    

10 Sakit siku kiri 2    

11 Sakit siku kanan  1  1 

12 Sakit lengan bawah kiri 2    

13 Sakit lengan Bawah kanan  1  1 

14 Sakit Pergelangan tangan kiri 2    

15 Sakit Pergelangan tangan kanan  1  1 

16 Sakit tangan kiri 2    

17 Sakit tangan kanan   2  

18 Sakit paha kiri   1 1 

19 Sakit paha kanan   1 1 

20 Sakit lutut kiri   1 1 

21 Sakit lutut kanan   1 1 

22 Sakit betis kiri   2   

23 Sakit betis kanan   2   

24 Sakit Pergelangan kaki kiri  1 1   

25 Sakit pergelangan kaki kanan  1 1   

26 Sakit telapak kaki kiri 2     

27 Sakit telapak kaki kanan 2     

 
CATATAN: A = Tidak Sakit  B = Agak Sakit, C = Sakit, D = Sangat sakit 

 

 

 

Pengumpulan data kuesioner Nordic Body Map dilakukan dengan cara 

mewawancarai atau melakukan interaksi langsung kepada para pekerja 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 A (Tidak sakit), B (Agak Sakit), C 

(Sakit), D (Sangat Sakit). Pengumpulan data tanggal 31 Agustus 2017. 
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 Berdasarkan hasil kuesioner dapat dikelompokan jenis keluhan fisik 

terbesar yang dirasakan oleh kedua pekerja dimulai dari yang paling sakit hingga 

yang terendah. Keluhan fisik terbsar berdasarkan kuesioner Nordic Body Map 

dapat dilihiat pada Tabel 4.6 dibawah ini. 

Tabel 4.6 Keluhan Fisik Terbesar 

Keluhan Fisik Terbesar 

No Jenis Keluhan 

Tingkat 

keluhan 

Tingkat 

Keluhan 

A B C D A B C D 

1 Sakit Bahu kanan 2           2   

2 Sakit Punggung 2           1 1 

3 Sakit Lengan Atas kanan 2           2   

4 Sakit Pinggang 2           1 1 

5 Sakit Bawah pinggang 2           1 1 

6 Sakit Tangan kanan 1 1         2   

7 Sakit paha kiri 1 1         1 1 

8 Sakit Paha kanan 1 1         1 1 

9 Sakit Lutut kiri 2           1 1 

10 Sakit Lutut kanan 1 1         1 1 

11 Sakit Betis kiri 2           2   

12 Sakit Betis kanan 1 1         2   

 

 Dari pengumpulan dan pengolahan data kuesioner Nordic Body Map dapat 

ditemukan keluhan – keluhan fisik yang dialami ketika melakukan pekerjaan saat 

ini keluhan fisik yang paling utama yaitu pada bagian Bahu, Punggung, pinggang, 

tangan kanan, Lutut, paha dan betis. bagian – bagian tubuh tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 4.14. 
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Gambar 4.14 Keluhan Fisik Pekerja 

 

4.5 Analisis Keluhan Fisik Pekerja dan Penyebabnya  

 Analisa keluhan fisik dapat menggambarkan penyebab keluhan bagian 

tubuh yang dialami oleh pekerja. Dari keseluruhan bagian tubuh yang dianalisa, 

diambil 12 keluhan fisik sakit dan sangat sakit secara bersamaan yang dialami 

oleh pekerja dari kuesioner NBM. Berikut ini adalah rincian analisa keluhan yang 

dialamai pada bagian tubuh pekerja yang dapat dilihat pada Tabel 4.7. 

 

 

Tabel 4.7 Analisa Keluhan Fisik dan Penyebabnya 

No Urutan Keluhan Fisik Analisa Penyebab Keluhan 

1  Sakit Bahu kanan Keluhan pada bagian bahu kanan dikarenakan 
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Tabel 4.7 Analisa Keluhan Fisik dan Penyebabnya (Lanjutan) 

No Urutan Keluhan Fisik Analisa Penyebab Keluhan 

5  Sakit Tangan Kanan 

Pada saat  pengencangan bracket pekerja 

menggunakan tangan kanan sehingga untuk 

kekuatan dan rasa sakit serta lelah dapat 

ditimbulkan dari tangan kanan, dan dibuktikan 

oleh postur REBA yang buruk  

pekerja melakukan pekerjaanya dengan posisi 

bahu tertekuk sehingga bahu lebih cepat lebih 

lelah, dibuktikan oleh postur REBA yang 

buruk. 

2 Sakit Punggung  

Pekerja mengalami sakit punggung karena pada 

saat pengencangan bracket posisi pekerja 

menunduk yang membuat punggung terasa 

lebih cepat lelah.  

3  Sakit Lengan atas kanan 

Keluhan untuk bagian lengan atas kanan 

diakibatkan untuk mengencangkan sebuah 

bracket lantai menggunakan kekuatan pada 

lengan sehingga dapat menimbulkan rasa sakit 

pada bagian tersebut, dan di buktikan oleh 

kuesioner NBM.  

4 
Sakit Pinggang dan bawah 

pinggang  

1. Sakit pinggang yaitu dengan posisi pekerja 

yang jongkok sehingga menyebabkan pekerja 

menjadi sakit pada postur tubuh seperti itu, 

dibuktikan oleh Postur REBA yang buruk 

2. Pekerja mengalami keluhan ketika 

mengencangkan bracket akibat terlalu sering 

bangun dan jongkok pada saat pengencangan. 
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6 
Sakit Paha Kiri dan paha 

kanan 

Pada saat proses pengencangan bracket pekerja 

harus dengan posisi jongkok dan menyebabkan 

kaki pekerja tertekuk, dibuktikan oleh postur 

REBA yang buruk.  

7 Sakit Lutut Kanan dan Kiri 

Pada saat proses pengencangan bracket pekerja 

harus dengan posisi jongkok dan menyebabkan 

kaki pekerja tertekuk, dibuktikan oleh postur 

REBA yang buruk.   

8 Sakit Betis kanan dan kiri  

Pada saat proses pengencangan bracket pekerja 

harus dengan posisi jongkok dan menyebabkan 

kaki pekerja tertekuk, dibuktikan oleh postur 

REBA yang buruk.    

 

4.6 Analisis Keluhan, Harapan, Kebutuhan dan Desain Alat  

 Berikut penjabaran keluhan, harapan dan serta kebutuhan desain alat bantu 

dapat dilihat pada Tabel 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.8 Analisa Keluhan, Harapan, Kebutuhan dan Desain Alat 

NO Keluhan Harapan Kebutuhan Desain Alat 

1 

Adanya rasa nyeri otot 

pada bagian bahu dan 

punggung akibat postur 

tubuh yang buruk 

Pekerja tidak harus 

melakukan dalam postur 

tubuh yang menunduk 

dan bahu yang tertekuk 

dalam jangka waktu 

Alat bantu yang bisa 

membuat lebih tinggi 

yang dapat diperbaiki 

postur tubuh pekerja 

sehinggadapat 

Desain alat bantu 

disesuaikan dengan 

antropometri pekerja 

dan disesuaikan posisi 

kerjanya agar nyaman 
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berulang-ulang mengurangi keluhan 

nyeri pada otot 

dan mengurangi 

resiko nyeri pada otot 

2 

Adanya rasa nyeri pada 

bagian tangan kanan dan 

lengan atas kanan  

Adanya alat untuk 

membantu menjadi lebih 

seimbang dalam 

pengencangan bracket 

dan dapat mengurangi 

resiko cedera pada 

tangan kanan  

 Membuat alat bantu 

yang dapat 

menyesuaikan dengan 

pengencangan bracket 

akibat posisi tubuh yang 

buruk Dan dapat 

mengurangi resiko 

cedera   

 Desain alat bantu 

yang dapat 

mengurangi resiko 

cidera dan rasa nyeri 

agar pekerja lebih 

nyaman dan safety 

dalam bekerja. 

  

3 

 Adanya rasa nyeri pada 

bagian paha, Lutut, dan 

Betis akibat postur tubuh 

pekerja yang jongkok 

Adanya alat bantu untuk 

menopang untuk lebih 

tinggi sehingga postur 

tubuh pekerja tidak 

dalam keadaan jongkok  

 Adanya extrusion yang 

dapat membantu 

menopang tinggi dari 

ukuran tubuh sehingga 

pekerja tidak harus 

bekerja dalam keadaan 

jongkok  

Desain alat bantu 

disesuaikan dengan 

antropometri pekerja 

agar lebih nyaman dan 

keluhan dapat 

berkurang 

4 

 Proses pengencangan 

bracket yang berulang 

kali sehingga 

menimbulkan cidera otot 

Pekerja tidak harus 

jongkok dalam 

mengencangkan bracket  

Alat bantu yang dapat 

mengurangi keluhan 

cidera pada otot  

Desain alat bantu agar 

dapat membantu 

pekerja dan 

mengurangi resiko 

cidera otot  

4.7 Alternatif Desain 

Tahap ini bertujuan untuk mengumpulkan alternatif – alternatif konsep 

yang dapat digunakan dan sesuai untuk menyelesaikan masalah keluhan – keluhan 

fisik yang dialami oleh pekerja. Alternatif – alternatif tersebut kemudian 

diklasifikasikan dan dijelaskan dengan Langkah – langkah penggunaan untuk 

menentukan desain alat bantu adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan Karakteristik yang penting untuk rancangan yang terdiri dari : 

1. Material 

2. Ukuran 
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b. Menetapkan alternatif – alternatif yang dapat digunakan untuk mencapai 

tujuan – tujuan tersebut yang dapat dilihat pada Tabel 4.9. 

Tabel 4.9 Tabel karakteristik dan Alternatif Desain 

No Karakteristik Alternatif Desain Description 

1 Material 

Steel Carbon  

Sangat kuat 

Tahan Lama 

Memiliki Stiffnes tinggi 

Tidak mudah Melendut 

Alumunium 

Kekuatan lebih rendah 

Lebih Ringan 

Lebih mudah patah 

Mudah melendut 

2 Panjang/ukuran (mm) 

500 

Lebih Panjang 

Tahan lama 

Memiliki Stiffnes tinggi 

posisi pekerja lebih ideal 

375 

Lebih Pendek 

Tahan Lama 

posisi pekerja kurang  ideal 

 

c. Setelah Mengetahui dan mendapatkan alternatifnya, dilanjutkan dengan 

menggambarkan alat bantu pengencangan bracket yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.10. 

Tabel 4.10 Alternatif Desain 

No Karakteristik Alternatif Desain 

1 Material 
Steel Carbon  

Alumunium 

2 Panjang/ukuran (mm) 
500 

375 

 

d. Dari table Alternatif Desain diatas maka didapat 2 alternatif sebagai 

berikut : 

1. Alternatif 1 

a. Material : Steel Carbon 
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b. Panjang : 500 

Berikut ini adalah desain alat bantu dari alternatif 1 yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.15. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 Alternatif 1 Alat Bantu Pengencangan Bracket 

2. Alternatif 2 

c. Material : Alumunium 

d. Panjang : 375 

Berikut ini adalah desain alat bantu dari alternatif 2 yang dapat dilihat pada 

Gambar 4.16. 
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Gambar 4.16 Alternatif 2 Alat Bantu Pengencangan Bracket 

Berikut ini adalah alat Torsi yang digunakan & aplikasi dilapangan dilihat pada 

Gambar 4.17. 

 

 

 

Gambar 4.17 Alat Torsi & Aplikasi Dilapangan 
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BAB 5 

IMPLEMENTASI & ANALISIS DATA   

 

5.1      Dokumentasi Produk 

 Benda yang sudah dirancang kemudian akan dipresentasikan agar dapat 

dianalisis kembali kajian ergonomi yang ada. Berikut merupakan rancangan 

perbaikan barang yang sudah selesai dan sudah diimplementasikan pada Gambar 

5.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.1 Extrusion Torsi 

 

Alat bantu Berupa Extrusion yang didesain untuk menyesuaikan pekerjaan 

dilapangan terkait postur tubuh pekerja. Untuk penggunaan extrusion ini sendiri di 

modifikasi sesuai dengan kebutuhan dilapangan dengan ukuran 500 x ø20mm 

(Panjang x lebar diameter).  
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5.2      Peta Kerja Setelah Implementasi 

 

 Berikut merupkan gambaran peta kerja setelah implementasi. Peta OPC 

(Operation Process Chart) dapat dilihat pada Gambar 5.2 

Pemasangan bracket  

 

 

      

Mengambil Meteran               15” Per 3 Panel 

   

 

                       Mengukur jarak  

                       Bracket To line AS                                         30” Per 3 Panel 

  

 

       

Memasukan Extrusion      

Ke dalam Bolt     30” Per 3 Panel 

 

 

Mengencangkan    90” Per 3 Panel 

  Bracket Lantai 

 

Kegiatan Jumlah Waktu 

(Detik) 

 3 135 

 1 30 

Total 4 165 

 

Gambar 5.2 OPC Pemasangan Bracket Setelah Implementasi 

 

0 - 1 

0 – 2    

0 - 4 

 

 

0 - 3 
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5.3 Rapid Entire Body Assessment (REBA) Setelah Implementasi 

 Setelah dilakukan implementasi pada pengelasan maka akan dilakukan 

pengukuran ulang postur pekerja untuk mengetahui perubahan yang terjadi. 

Berikut merupakan gambar postur pekerja sesudah implementasi dapat dilihat 

pada Gambar 5.3 sampai Gambar 5.14. 

A. Responden 1 

 

Gambar 5.3 Postur Kerja Bagian Leher 
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Gambar 5.4 Postur Kerja Bagian Badan 

 

Gambar 5.5 Postur Kerja Bagian Kaki 
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Postur kerja Grup A : 

a. Postur kerja bagian leher 

Posisi leher menekuk kearah depan dengan skor 2 

b. Postur kerja bagian badan 

Posisi badan membentuk diatas 60° dengan skor 3 

c. Postur kerja bagian kaki 

Posisi kaki tidak stabil dan membentuk sudut diatas 60° sehingga 

mendapatkan  skor 1 

d. Skor total yang didapat dari Tabel A yaitu 4 

e. Beban 

Beban yang diangkat oleh pekerja yaitu kisaran 3- 4 kg sehingga 

mendapatkan skor 0 

f. Total Skor untuk Grup A adalah 4 + 0 = 4 

 

Gambar 5.6 Postur Kerja Bagian Tangan Lengan Atas 
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Gambar 5.7 Postur Kerja Bagian Tangan Lengan Bawah 

 

Gambar 5.8 Postur Kerja Bagian Pergelangan Tangan 
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Postur Kerja Grup B : 

a. Postur kerja bagian lengan atas 

Posisi lengan atas membentuk sudut antara 45°- 90° dengan skor 2 

b. Postur kerja bagian lengan bawah 

Posisi lengan bawah membentuk sudut dibawah 60° dengan skor 1 

c. Postur kerja bagian pergelangan tangan 

Posisi pergelangan tangan membentuk sudut diatas 15° dengan skor 1 dan 

pergelangan tangan menjauhi sisi tengah (midline) dengan skor 1 sehingga 

total skor menjadi 2 

d. Skor total yang didapat dari Tabel B yaitu 4 

e. Genggaman 

Genggaman pekerja cukup baik, namun kurang ideal sehingga didapat 

skor 1. 

f. Total Skor untuk Grup B adalah 4 + 1 = 5 

Berdasarkan Skor yang didapat dari Grup A dan Grup B maka skor total yang 

didapat pada tabel C adalah 5, dan untuk penilaian aktivitas mendapatkan skor +1 

karena aktivitas berulang pada area yang relatif kecil dan berulang >4 kali/menit, 

jadi nilai aktivitas + nilai tabel C. maka didapatkan skor REBA untuk 

pengencangan bracket lantai adalah 6 yang berarti mempunyai resiko Sedang dan 

diperlukan tindakan untuk perbaikan dan implementasi perubahan. Worksheet 

REBA untuk postur Pemasangan Bracket dapat di lihat pada Lampiran A. 
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B. Responden 2 

 

Gambar 5.9 Postur Kerja Bagian Leher 

 

Gambar 5.10 Postur Kerja Bagian Badan 
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Gambar 5.11 Postur Kerja Bagian kaki 

Postur kerja Grup A : 

a. Postur kerja bagian leher 

Posisi leher menekuk kearah depan dengan skor 2. 

b. Postur kerja bagian badan 

Posisi badan membentuk sudut antara 20-60° sehingga mendapatkan skor 

3. 

c. Postur kerja bagian kaki 

Posisi kaki tidak stabil dan membentuk sudut diatas 60° sehingga 

mendapatkan  skor 1. 

d. Skor total yang didapat dari Tabel A yaitu 4 

e. Beban 

Beban yang diangkat oleh pekerja yaitu kisaran 3- 4 kg sehingga 

mendapatkan skor 0 

f. Total Skor untuk Grup A adalah 4 + 0 = 4 
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Gambar 5.12 Postur Kerja Bagian Tangan Lengan Atas 

 

Gambar 5.13 Postur Kerja Bagian Tangan Lengan Bawah 
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Gambar 5.14 Postur Kerja Bagian Pergelangan Tangan 

Postur Kerja Grup B : 

a. Postur kerja bagian lengan atas 

Posisi lengan atas membentuk sudut antara 30° dengan skor 2 

b. Postur kerja bagian lengan bawah 

Posisi lengan bawah membentuk sudut diatas 100° dengan skor 2 

c. Postur kerja bagian pergelangan tangan 

Posisi pergelangan tangan membentuk sudut diatas 15° dengan skor 2 dan 

pergelangan tangan menjauhi sisi tengah (midline) dengan skor 1 sehingga 

total skor menjadi 3 

d. Skor total yang didapat dari Tabel B yaitu 4 

e. Genggaman 

Genggaman pekerja cukup baik, namun kurang ideal sehingga didapat 

skor 1. 

f. Total Skor untuk Grup B adalah 4 + 1 = 5 
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Berdasarkan Skor yang didapat dari Grup A dan Grup B maka skor total yang 

didapat pada tabel C adalah 5, dan untuk penilaian aktivitas mendapatkan skor +1 

karena aktivitas berulang pada area yang relatif kecil dan berulang >4 kali/menit, 

jadi nilai aktivitas + nilai table C. maka didapatkan skor REBA untuk 

pengencangan bracket lantai adalah 6 yang berarti mempunyai resiko sedang dan 

diperlukan tindakan lanjutan untuk perbaikan dan implementasi perubahan. 

Worksheet REBA untuk postur pemasangan bracket dapat di lihat pada lampiran 

A. 

Tabel 5.1 Hasil REBA Untuk Gambar Postur 

No Aktifitas Gambar Postur Skor 

REBA 

Level 

Resiko 

Hasil  

Analisis 

1 Pemasangan  

Bracket 

Responden 1 

 

 

 

 

6 

 

 

   

Sedang 

 

 

Perlu adanya 

Tindakan 

lanjutan dan 

implementasi 

perubahan 

2 Pemasangan  

Bracket 

Responden 2 

 

 

 

 

6 

 

 

 

Sedang 

 

Perlu adanya 

tindakan 

lanjutan dan 

implementasi 

perubahan 
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5.4 Nordic Body Map (NBM) Setelah Implementasi 

 Hasil dari pengumpulan data kuesioner Nordic body map dapat dilihat 

pada Tabel 5.2 dan 5.3. 

Tabel 5.2 Hasil Kuesioner Nordic Body Map (Sebelum Bekerja) 
 

No 
Jenis Keluhan 

Tingkat Keluhan 

A B C D 

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 1 1     

20 Sakit lutut kiri 2      

21 Sakit lutut kanan 1 1     

22 Sakit betis kiri 2      

23 Sakit betis kanan 1 1     

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: A = Tidak Sakit  B = Agak Sakit, C = Sakit, D = Sangat sakit 
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Tabel 5.3 Hasil Kuesioner Nordic Body Map Setelah Bekerja  

 

No 
Jenis Keluhan 

Tingkat Keluhan 

A B C D 

0 Sakit Leher atas  2    

1 Sakit Leher Bawah  2    

2 Sakit Bahu Kiri 2     

3 Sakit Bahu Kanan 1 1    

4 Sakit Lengan atas kiri 1 1    

5 Sakit Punggung  1 1  

6 Sakit lengan atas kanan  2   

7 Sakit Pinggang  2   

8 Sakit Bawah pinggang 1 1   

9 Sakit pantat 2    

10 Sakit siku kiri 1 1   

11 Sakit siku kanan 1 1   

12 Sakit lengan bawah kiri 2    

13 Sakit lengan Bawah kanan 1 1   

14 Sakit Pergelangan tangan kiri 2    

15 Sakit Pergelangan tangan kanan 1 1   

16 Sakit tangan kiri 2    

17 Sakit tangan kanan 1 1   

18 Sakit paha kiri 2    

19 Sakit paha kanan 1 1   

20 Sakit lutut kiri 1 1   

21 Sakit lutut kanan 1  1  

22 Sakit betis kiri  2    

23 Sakit betis kanan  1 1   

24 Sakit Pergelangan kaki kiri  1 1   

25 Sakit pergelangan kaki kanan  1 1   

26 Sakit telapak kaki kiri 2     

27 Sakit telapak kaki kanan 2     

 

CATATAN: A = Tidak Sakit  B = Agak Sakit, C = Sakit, D = Sangat sakit 

 

Pengumpulan data kuesioner Nordic Body Map dilakukan dengan cara 

mewawancarai atau melakukan interaksi langsung kepada para pekerja untuk 

mendapatkan informasi mengenai bagian tubuh manakah yang mengalami 

keluhan berupa sakit,nyeri, maupun kaku. Kuesioner ini berisi mengenai data 
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keluhan sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Tingkat kesakitan dalam 

kuesioner Nordic body map terbagi menjadi A (Tidak sakit), B (Agak Sakit), C 

(Sakit), D (Sangat Sakit). Pengumpulan data pada tanggal 20 Oktober 2017. 

 Berdasarkan hasil kuesioner dapat dikelompokan jenis keluhan fisik 

terbesar yang dirasakan oleh kedua pekerja dimulai dari yang paling sakit hingga 

yang terendah. Keluhan fisik terbsar berdasarkan kuesioner Nordic Body Map 

dapat dilihiat pada table 4.6 dibawah ini. 

 

Tabel 5.4 Keluhan Fisik Terbesar 

Keluhan Fisik Terbesar 

No Jenis Keluhan 

Tingkat 

keluhan 

Tingkat 

Keluhan 

A B C D A B C D 

1 Sakit Punggung 2         1 1   

2 Sakit Lutut Kanan 1 1     1 1     

3 Sakit Betis Kanan 1 1       1 1   

4 Sakit Pergelangan kaki kanan 2         1 1   

 

 Dari pengumpulan dan pengolahan data kuesioner Nordic Body Map dapat 

ditemukan keluhan – keluhan fisik yang dialami ketika melakukan pekerjaan saat 

ini keluhan fisik yang paling utama yaitu pada bagian punggung, lutut , betis dan 

pergelangan kaki. bagian – bagian tubuh tersebut dapat dilihat pada gambar 5.15 
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Gambar 5.15 Keluhan Fisik Pekerja 

 

5.5 Analisa Keluhan Fisik Pekerja Dan Penyebabnya Setelah 

Implementasi  

 Analisa keluhan fisik dapat menggambarkan penyebab keluhan bagian 

tubuh yang dialami oleh pekerja. Dari keseluruhan bagian tubuh yang dianalisa, 

diambil 12 keluhan fisik sakit dan sangat sakit secara bersamaan yang dialami 

oleh pekerja dari kuesioner NBM. Berikut ini adalah rincian analisa keluhan yang 

dialamai pada bagian tubuh pekerja yang dapat dilihat pada Tabel 5.5 
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Tabel 5.5 Analisa Keluhan Fisik dan Penyebabnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO Urutan Keluhan Fisik Analisa Penyebab Keluhan 

1   Sakit Punggung  

Pekerja mengalami sakit punggung karena pada 

saat pengencangan bracket posisi pekerja 

menunduk yang membuat punggung terasa lebih 

cepat lelah.  

2 Sakit Lutut Kanan  

Pada saat proses pengencangan bracket pekerja 

harus dengan posisi agak menekuk, dibuktikan 

oleh postur REBA yang kurang baik.   

3   Sakit Betis kanan  

Pada saat proses pengencangan bracket pekerja 

harus dengan agak menekuk untuk bagian kaki, 

dibuktikan oleh postur REBA yang buruk.    

4 
Sakit Pergelangan kaki 

kanan 

Pada saat mengencangkan bracket kamungkinan 

kaki pada bagian kanan menahan beban untuk 

pengencangan, dibuktikan oleh postur tubuh 

REBA. 
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 5.6  Perbandingan REBA & Nordic Body Map Sebelum & setelah Implementasi  

 

Tabel 5.6 Perbandingan REBA Sebelum & setelah Implementasi 

 

A. Sebelum Implementasi                                                                       B. Sebelum Implementasi 

No Aktifitas 
Skor 

REBA 

Level 

Resiko 
No Aktifitas 

Skor 

REBA 

Level 

Resiko 

 1 

Pemasangan 

Bracket 

Rersponden 1 

Sebelum 

Implementasi 

9 Tinggi 1 

Pemasangan 

Bracket 

Rersponden 1 

Setelah 

Implementasi 

6 Sedang 

2 

Pemasangan 

Bracket 

Rersponden 1 

Sebelum 

Implementasi 

9 Tinggi 2 

Pemasangan 

Bracket 

Rersponden 1 

Setelah 

Impelementasi 

6 Sedang 

 

Keluhan Fisik Terbesar 
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Tabel 5.7 Perbandingan Keluhan fisik terbesar Nordic Body Map 

 

A. Sebelum Implementasi                                                                           

B. Setelah Implementasi  

 

  

 

  

 

 

No Jenis Keluhan 

Tingkat 

keluhan 

Tingkat 

Keluhan 

A B C D A B C D 

1 Sakit Bahu kanan 2           2   

2 Sakit Punggung 2           1 1 

3 Sakit Lengan Atas kanan 2           2   

4 Sakit Pinggang 2           1 1 

5 Sakit Bawah pinggang 2           1 1 

6 Sakit Tangan kanan 1 1         2   

7 Sakit paha kiri 1 1         1 1 

8 Sakit Paha kanan 1 1         1 1 

9 Sakit Lutut kiri 2           1 1 

10 Sakit Lutut kanan 1 1         1 1 

11 Sakit Betis kiri 2           2   

12 Sakit Betis kanan 1 1         2   

Keluhan Fisik Terbesar 

No Jenis Keluhan 

Tingkat 

keluhan 

Tingkat 

Keluhan 

A B C D A B C D 

1 Sakit Punggung 2         1 1   

2 Sakit Lutut Kanan 1 1     1 1     

3 Sakit Betis Kanan 1 1       1 1   

4 Sakit Pergelangan kaki kanan 2         1 1   
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BAB 6 

KESIMPULAN & SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berikut merupakan kesimpulan yang didapat dari penelitian yang telah 

dilakukan: 

1. Pada saat dilakukan wawancara dengan menggunakan kuisioner NBM, 

ditemukan bahwa pekerja mengalami keluhan – keluhan fisik yang terjadi 

pada bagian tubuh seperti , bahu, lengan atas, kanan, pinggang, punggung, 

tangan kanan, paha kiri dan kanan, lutut kiri dan kanan, betis kiri dan 

kanan sebelum adanya implementasi dan setelah implementasi data dari 

kusioner NBM yang didapatkan terjadi penurunan dan keluhan terbesar 

dari postur tubuh setelah implementasi hanya 4 postur pekerja yang 

didapatkan setelah implementasi yaitu sakit pada punggung, lutut kanan, 

betis kanan dan pergelangan kaki kanan. Hal ini sangat membantu dalam 

mengurangi resiko ergonomi.  

2. Berdasarkan hasil analisis REBA didapatkan 12 postur tubuh pekerja dan 

berada pada skor 9 yang berarti pekerja bekerja dengan postur tidak 

ergonomis. Hal ini juga didukung dari perhitungan yang sudah dilakukan 

dalam penelitian sebelum implementasi dan setelah implementasi 

didapatkan hasil REBA dari 12 postur pekerja yang sebelumnya berada 

pada level resiko yang cukup tinggi dan setelah dilakukan implementasi 

perabaikan dengan alat bantu modifikasi didapatkan skor 6 yang berarti 

sedang berarti pekerja bekerja dengan postur cukup ergonomi. 

3. Setelah dihasilkan rancang bangun alat bantu extrusion torsi dapat 

mengurangi resiko ergonomi terjadi pengurangan pada keluhan fisik dari 

pekerja. 
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6.2. Saran 

1. Penelitian ini hanya terfokus pada postur tubuh pekerja untuk mengetahui 

skor REBA. Kemudian dilakukan rancang bangun alat modifikasi untuk 

mengurangi resiko pekerjaan untuk melakukan evaluasi implementasi 

perbaikan pada postur tubuh pekerja. 

2. Pada penelitian ini terdapat kekurangan dimana waktu implementasi yang 

dikerjakan hanya sebentar karena keterbatasan waktu penelitian sehingga 

hasil yang didapatkan mungkin kurang maksimal sehingga untuk 

penelitian selanjutnya waktu implementasi dapat dilakukan lebih lama 

lagi. 
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LAMPIRAN A 

Responden 1 & 2 (REBA) Sebelum dan Sesudah Implementasi 
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Responden 1 (Before & After) Implementasi 
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LAMPIRAN B 

Responden 1 & 2 (Nordic Body Map) 
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