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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1. Ergonomi 

Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu 

“ergon” berarti kerja dan “nomos”  yang berarti aturan atau hukum. Jadi secara 

ringkas ergonomi adalah suatu aturan atau norma dalam sistem kerja. Dari 

pengalaman menunjukan bahwa setiap aktifitas atau pekerjaan yang dilakukan, 

apabila tidak dilakukan secara ergonomis akan mengakibatkan ketidaknyamanan, 

biaya tinggi, kecelakaan dan penyakit akibat kerja meningkat, performansi 

menurun yang berakibat kepada penurunan efisiensi dan daya kerja. Dengan 

demikian, penerapan ergonomi di segala bidang kegiatan adalah suatu keharusan. 

Secara umum penerapan ergonomi dapat dilakukan dimana saja, di lingkungan 

rumah, diperjalanan, di sekolah maupun di lingkungan tempat kerja. Menurut 

Tarwaka (2004), “Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk 

menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik 

dalam beraktifitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia 

baik fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi 

lebih baik”. 

Menurut International Ergonomics Association (2000), ergonomi dapat 

didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang menaruh perhatian kepada interaksi 

antara manusia dengan elemen-elemen lainnya dalam suatu sistem dan profesi 

yang menggunakan teori, prinsip-prinsip, data, dan metode untuk mendesain 

sebuah perancangan yang bertujuan untuk mengoptimasikan kesejahteraan 

manusia dan kinerja sistem secara keseluruhan. Lebih lanjut lagi, IEA 

menjelaskan ergonomi sebagai ilmu yang berkontibusi pada desain dan evaluasi 

sebuah pekerjaan, tugas, produk, lingkungan dan sistem dalam rangka membuat 

hal-hal tersebut sepadan dengan kebutuhan, kemampuan dan keterbatasan 

manusia.  
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Dengan demikian pencapaian kualitas hidup manusia secara optimal, baik di 

tempat kerja, dilingkungan sosial maupun dilingkungan keluarga, menjadi tujuan 

utama dari pernerapan ergonomi.  

2.1.1. Tujuan dan Pentingnya Ergonomi 

Menurut Dr. Gempus (2004), Tujuan ergonomik adalah untuk meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja pada suatu institusi atau organisasi. Hal ini dapat 

tercapai apabila terjadi kesesuaian antara pekerja dengan pekerjaannya. Banyak 

yang menyimpulkan bahwa tenaga kerja harus dimotivasi dan kebutuhannya 

terpenuhi. Dengan demikian akan menurunkan jumlah karyawan yang tidak 

masuk kerja (absenteeism) pendekatan ergonomik mencoba untuk mencapai 

kebaikan bagi pekerja dan pimpinan institusi. Hal itu dapat tercapai dengan cara 

memperhatikan empat tujuan ergonomik sebagai berikut : 

1) Memaksimalkan efisiensi karyawan 

2) Memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja 

3) Menganjurkan agar bekerja aman (comfort), nyaman (convenience) dan 

bersemangat, dan memaksimalkan bentuk (performance) kerja yang 

meyakinkan. 

 

2.1.2. Resiko Karena Kesalahan Ergonomis 

Sering dijumpai pada sebuah industri terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan 

kerja tersebut disebabkan oleh faktor dari pekerja sendiri atau dari pihak 

manajemen perusahan. Kecelakaan yang disebabkan karena pekerja tidak hati-hati 

atau mereka tidak mengindahkan peraturan kerja yang telah dibuat oleh 

perusahaan. Sedangkan faktor penyebab yang ditimbulkan dari pihak manajemen, 

biasanya tidak adanya alat-alat keselamatan kerja atau bahkan cara kerja yang 

dibuat oleh pihak manajemen masih belum mempertimbangkan segi 

ergonominya, Bambang,S (2008).  

Untuk menghindari cedera, pertama-tama yang dapat dilakukan adalah 

mengidentifikasi resiko yang bisa terjadi akibat cara kerja yang salah. Setelah 
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jenis pekerjaan tersebut di identifikasi, maka langkah selanjutnya adalah 

menghilangkan cara kerja yang bisa mengakibatkan cedera. 

Tabel 2.1. Tabel Resiko 

Faktor Resiko Definisi Jalan Keluar 

Pengulangan 

yang banyak 

Menjalankan gerakan yang 

sama berulang-ulang 

Desain kembali cara kerja untuk 

mengurangi jumlah pengulangan 

gerakan atau meningkatkan waktu jeda 

antara ulangan, atau menggilirnya 

dengan pekerjaan lain 

Beban berat Beban fisik yang 

berlebihan selama kerja 

(menarik, memukul, 

mendorong, dll) semakin 

banyak daya yang 

dikeluarkan, semakin berat 

beban bagi tubuh 

Mengurangi gaya yang diperlukan 

untuk melakukan kerja, mendesain 

kembali cara kerja, menambah jumlah 

pekerja pada pekerjaan tersebut, 

menggunakan peralatan mekanik. 

Postur yang kaku Menekuk atau memutar 

bagian tubuh 

Mendesain cara kerja dan peralatan 

yang dipakai hingga postur tubuh 

selama kerja lebih nyaman 

Beban statis Bertahan lama pada satu 

postur sehingga 

menyebabkan kontraksi 

otot 

Mendesain cara kerja untuk 

menghindari terlalu lama bertahan pada 

satu postur, memberi kesempatan untuk 

mengubah posisi 

Takanan  Tubuh tertekan pada suatu 

permukaan atau tepian 

Memperbaiki peralatan yang ada untuk 

menghilangkan tekanan, atau 

memberikan bantalan 

Getaran  Menggunakan peralatan 

yang bergetar 

Mengisolasi tangan dari getaran 

Dingin atau 

panas yang 

ekstrim 

Dingin mengurangi daya 

raba, arus darah, kekuatan 

dan keseimbangan. Panas 

menyebabkan kelelahan 

Atur suhu ruangan beri insulasi pada 

tubuh 

Organisasi kerja 

yang buruk 

Termasuk bekerja dengan 

irama mesin, istirahat yang 

tidak cukup kerja 

monoton, beberapa 

pekerjaan yang harus 

dikerjakan dalam satu 

waktu 

Beban kerja yang layak, istirahat yang 

cukup, pekerjaan yang bervariasi, 

otonomi individu 

Sumber: Buku Sekolah Elektronic, Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi 

Industri untuk SMK Jilid 1. Bambang, S (2008) 
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2.1.3. Fungsi dan Aplikasi Ergonomi 

Ergonomi memiliki fungsi dimana dapat memberikan kemudahan bagi 

manusia untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan begitu kendala keterbatasan 

yang dimiliki oleh manusia dapat diatasi. Fungsi lainnya, ergonomi mampu 

mengurangi penggunaan energi lebih pada saat seseorang melakukan pekerjaan. 

Selain itu, ergonomi dapat membuat pekerja menjadi lebih baik dalam melakukan 

suatu pekerjaan juga produktivitas menjadi lebih baik. Sebagai contoh, posisi 

antara meja dan kursi ketika kita bekerja atau belajar. Posisi dibuat sedemikian 

rupa sehingga kita dapat dengan mudah melakukan suatu pekerjaan. Dampaknya 

terhadap psikologis seseorang mampu membuat produktivitas meningkat kareana 

posisinya yang ergonomis mampu mengurangi tingkat kelelahan pada saat 

bekerja. Aplikasi atau penerapan ergonomi adalah sebagai berikut : 

1) Posisi kerja terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri, posisi duduk 

dimana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama 

bekerja. Sedangkan posisi berdiri dimana posisi tulang belakang vertikal 

dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki. 

2) Proses kerja. Para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan 

posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran anthropometrinya. Harus 

dibedakan ukuran anthropometri barat dan timur 

3) Tata letak tempat kerja. Display harus jelas terlihat pada waktu melakukan 

aktivitas kerja. Sedangkan simbol yang berlaku secara internasional lebih 

banyak digunakan daripada kata-kata 

4) Mengangkat beban. Bermacam-macam cara dalam mengangkat beban 

yakni, dengan kepala, bahu, tangan, punggung dsbnya. Beban yang terlalu 

berat.  

Contoh paling sederhana dan umum adalah kursi kerja dengan manusia yang 

memakainya (mendudukinya). Penjelasan sederhananya: jika kita duduk dikursi 

yang nyaman, maka kita bisa bekerja dengan lebih nyaman dan santai sehingga 

konsentrasi tetap terjaga, akibatnya hasil kerja kita juga baik. 
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Gambar 2.1 : Contoh Kursi Kerja Ergonomis 

 

2.2. Antropometri 

Menurut Nurmianto (1996) Antropometri adalah suatu kumpulan data 

numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia ukuran, 

bentuk, dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk penanganan 

masalah desain. Guna mengatasi keadaan tersebut diperlukan data antropometri 

tenaga kerja sebagai acuan dasar desain sarana prasarana kerja.Menurut Gempur 

Sanntoso (2004), data antropometri merupakan data ukuran dimensi tubuh 

manusia. Data antropometri sangat berguna dalam perancangan suatu 

produkdengan tujuan mencari keserasian produk dengan manusia yang 

memakainya. Dengan demikian tidak hanya memberikan kepuasan pada pemakai 

produk saja, tetapi juga pembuat produk.  

Untuk mendapatkan suatu perancangan optimum dari suatu ruang dan fasilitas 

akomodasi maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor seperti 

panjang dari suatu dimensi tubuh manusia baik dalam keadaan statis maupun 

dinamis. Dimensi tubuh manusia yang perlu diamati misalkan : berat dan pusat 

masa (center of gravity) dari suatu segmen tubuh, bentuk tubuh, jarak untuk 

gerakan melingkar dari tangan dan kaki dan lain-lain. 
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Kenyataan menunjukan bahwa terdapat perbedaan atribut/ukuran fisik antara 

satu manusia dengan manusia yang lain. Perbedaan antara satu populasi dengan 

populasi yang lain dikarenakan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi data 

antropometri, yaitu : 1)Umur, 2) Jenis kelamin, 3) Ras dan suku bangsa dan 4) 

Jenis pekerjaan. 

Pada saat ini telah banyak peralatan dibuat disesuaikan dengan ukuran tubuh 

(antropometri) manusia (pengguna). Desain ergonomis pada suatu populasi, 

peralatan yang diperuntukan kepada kaum laki-laki  dan perempuan seharusnya 

berbeda, karena antropometri laki-laki dan perempuan berbeda. Suatu misal, kursi 

pengemudi mobil perempuan dan laki-laki seharusnya berbeda, karena 

antropometrinya berbeda, ini perlu adanya penelitian ergonomis. Begitu pula 

pesawat terbang atau pesawat perang perlu didesain melalui penelitian ergonomis, 

perancangan alat atau perancangan tempat kerja atau lingkungan yang antipati 

terhadap antropometri nampaknya akan menjadi problem besar pada suatu saat 

beberapa tahun yang akan datang. Perancangan tempat kerja pada dasarnya 

merupakan suatu aplikasi data antropometri, tetapi masih memerlukan dimensi 

fungsional yang tidak terdapat pada data statis. Dimensi-dimensi tersebut lebih 

baik diperoleh dengan cara pengukuran langsung dari pada data statis. Misalnya, 

gerakan menjangkau, mengambil sesuatu, mengoperasikan suatu alat adalah suatu 

hal yang sukar didefinisikan. Aspek yang harus diperhatikan dalam perancangan 

ruang kerja dan display yang melibatkan antropometri antara lain: a) daerah 

jangkauan kerja (jangkauan tangan, dan lain-lain); b) ketinggian diatas lantai, dan 

lain-lain. 

 

Daerah Jangkauan Kerja 

Daerah (area) kerja dan jarak pegang tangan horisontal lihat pada gambar 2.2. 

pada gambar tersebut merupakan sebuah stasiun kerja individual, menempatkan 

semua pekerjaan di dekat atau di depan pekerja adalah sangat penting, sesuai 

dengan ekonomi gerakan. Penempatan semua pekerjaan yang membutuhkan 

ekonomi gerakan adalah perlu memperhatikan jangkauan tangan terhadap 

pekerjaannya. Untuk mengetahui panjang dan pendeknya jangkauan tangan 
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diperlukan data antropometri manusia. Dengan demikian, human engineering 

yang merupakan desain peralatan untuk kegunaan mendapatkan hasil yang lebih 

efektif. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Daerah Kerja Horizontal 

 

Daerah jangkauan kerja posisi berdiri dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut 

ini. Penataan display dan tombol-tombol yang dioperasionalkan dengan posisi 

kerja berdiri harus disesuaikan dengan jangkauan tangan. Untuk mendapatkan 

jangkauan tangan diperlukan data antropometri manusia. Dengan demikian human 

engineering dalam desain peralatan akan mendapatkan hasil yang lebih efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 : Daerah Kerja Horizontal 
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Antropometri Posisi Berdiri 

Ukuran Tubuh (antropometri) posisi berdiri untuk diterapkan pada ergonomi yang 

terpenting adalah : Tinggi Badan (TBD), Tinggi Bahu (TBH), Tinggi Pinggul 

(TPG) yang hampir sama dengan tinggi siku (TSK), depa (DP), dan panjang 

lengan (PLNG), lihat pada gambar 2.3 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Antropometri Posisi Berdiri 

(Sumber : Gempur Santos, Ergonomi Manusia, Peralatan dan Lingkungan. 2004) 
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Antropometri Posisi Duduk 

Antropometri posisi duduk terpenting harus diukur adalah: tinggi lutut (TL), 

lipat lutut punggung (LLP), tinggi duduk (TD), lipat lutut telapak kaki (LLTK), 

dan panjang lengan bawah dan lengan (PLBL). Lihat gambar 2.4 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4. Antropometri posisi duduk 

(Sumber : Gempur Santos, Ergonomi Manusia, Peralatan dan Lingkungan. 

2004) 

Antropometri Kepala 

Beberapa bagian yang perlu diukur untuk antropometri kepala (lihat gambar 2.5), 

menurut Dewa (2000) antara lain: 

A. Jarak antara vertek dengan dagu 

B. Jarak antara mata dengan dagu 

C. Jarak antara hidung dengan dagu 

D. Jarak antara mulut dengan dagu 

E. Jarak antara ujung hidung dengan lekukan lubang hidung 

F. Jarak antara ujung hidung dengan kepala belakang 

G. Jarak antara dahi dengan kepala belakang 

H. Jarak antara vertex dengan lekukan diantara kedua alis 

I. Jarak antara vertex dengan daun telinga atas 
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J. Jarak antara vertex dengan lubang telinga 

K. Jarak antara vertex dengan daun telinga bawah 

L. Lingkaran kepala membujur 

M. Lingkaran kepala melintang 

N. Lebar kepala 

O. Jarak antara kedua mata 

P. Jarak antara kedua pipi 

Q. Jarak antara kedua lubang hidung 

R. Jarak antara kedua persendian rahang bawah 

S. Jarak antara kedua daun telinga 

T. Jarang antara cuping hidung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 : Antropometri Kepala 

(Sumber : Gempur Santos, Ergonomi Manusia, Peralatan dan Lingkungan. 

2004) 
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Antropometri Tangan 

Pada antropometri tangan (gambar 2.6) beberapa bagian yang perlu diukur 

antara lain : 

A. Panjang tangan  

B. Panjang telapak tangan 

C. Lebar tangan sampai ibu jari 

D. Lebar tangan sampai matakarpal 

E. Keterbalan tangan sampai matakapral 

F. Lingkaran tangan sampai telunjuk 

G. Lingkaran tangan sampai ibu jari 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 : Antropometri Tangan 

(Sumber : Gempur Santos, Ergonomi Manusia, Peralatan dan Lingkungan. 

2004) 

 

Antropometri Kaki 

Pada antropometri kaki (gambar 2.7) beberapa bagian yang perlu diukur antara 

lain : 

A. Panjang kaki 

B. Lebar kaki 

C. Jarak antara tumit dengan telapak kaki yang lebar 

D. Lebar tumit 
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E. Lingkaran telapak kaki (ukur yang terlebar) 

F. Lingkaran kaki membujur. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 : Antropometri Kaki 

(Sumber : Gempur Santos, Ergonomi Manusia, Peralatan dan Lingkungan. 

2004) 

 

2.3. Postur Kerja 

Pertimbangan-pertimbangan ergonomi yang berkaitan dengan postur kerja 

dapat membantu mendapatkan postur kerja yang nyaman bagi pekerja, baik itu 

postur kerja yang nyaman bagi pekerja, baik itu postur kerja berdiri, duduk, 

angkat maupun angkut. Beberapa jenis pekerjaan akan memerlukan postur kerja 

tertentu yang terkadang tidak menyenangkan. Kondisi kerja seperti ini memaksa 

pekerja selalu berada pada postur kerja yang tidak alami dan berlangsung dalam 

jangka waktu yang lama. Hal ini akan mengakibatkan pekerja cepat lelah, adanya 

keluhan sakit pada bagian tubuh, cacat produk bahkan cacat tubuh. Untuk 

menghindari postur kerja yang demikian, pertimbangan-pertimbangan ergonomis 

antara lain menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

1. Hindari kepala dan leher yang mendongak 

2. Hindari tungkai yang menarik 

3. Hindari tungkai kaki pada posisi terangkat 

4. Hindari postur memutar atau asimetris 

5. Sediakan sandaran bangku yang cukup disetiap bangku. 
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Kerja seseorang dihasilkan dari tugas pekerjaan, rancangan tempat kerja dan 

karakteristik individu sperti ukuran dan bentuk tubuh. Pertimbangan untuk semua 

komponen dibutuhkan analisis postur dan perancangan tempat kerja. (Dina, 2009) 

Posisi tubuh dalam kerja sangat ditentukan oleh jenis pekerjaan yang 

dilakukan. Masing-masing posisi kerja mempunyai pengaruh yang berbeda-beda 

terhadap tubuh. Contoh posisi-posisi yang ergonomis adalah sebagai berikut : 

a. Desain Stasiun Kerja dan Sikap Kerja Duduk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8 :Sikap Kerja duduk yang direkomendasikan (Sumber: Helander, 

1995. A Guide to the Ergonomics of Manufacturing) oleh Tarwaka 2004  

Grandjean (1993) berpendapat bahwa bekerja dengan posisi duduk 

mempunyai keuntungan antara lain : pembebanan pada kaki, pemakaian energi 

dan keperluan untuk sirkulasi darah  dapat dikurangi. Namun demikian kerja 

dengan sikap duduk telalu lama dapat menyebabkan otot perut melembek dan 

tulang belakang akan melengkung sehingga cepat lelah. Sedangkan clark (1996), 

menyatakan bahwa desain stasiun kerja dengan posisi duduk mempunyai derajat 

stabilitas tubuh yang tinggi; mengurangi kelelahan dan keluhan subjektif bila 

bekerja lebih dari 2 jam. Di samping itu tenaga kerja juga dapat mengendalikan 

kaki untuk melakukan gerakan. Contoh postur kerja posisi duduk seperti pada 

gambar 2.1 diatas. 
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b. Desain Stasiun Kerja dan Sikap Kerja Berdiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 : Landasan kerja untuk sikap kerja berdiri. A: Pekerjaan memerlukan 

Penekanan, B: Pekerjaan Memerlukan Ketelitian, C: Pekerjaan Ringan; (Sumber 

ilustrasi ; Grandjean, 1993. Dalam Tarwaka 2004). 

Menurut Sutalaksana (2000), bahwa sikap berdiri merupakan sikap siaga baik 

fisik maupun mental, sehingga aktivitas kerja yang dilakukan lebih cepat, kuat 

dan teliti. Namun demikian mengubah posisi duduk ke berdiri dengan masih 

menggunakan alat kerja yang sama akan melelahkan. Pada dasarnya berdiri itu 

sendiri lebih melelahkan daripada duduk dan energi yang dikeluarkan untuk 

berdiri lebih banyak 10-15% dibandingkan dengan duduk. 

Pada desain statsiun kerja berdiri, apabila tenaga kerja harus bekerja untuk 

periode lama, maka faktor kelelahan menjadi utama. Untuk meminimalkan 

pengaruh kelelahan dan keluhan subjektif maka pekerjaan harus didesain agar 

tidak terlalu banyak menjangkau, membungkuk, atau melakukan gerakan dengan 

posisi kepala yang tidak alami. Untuk maksud tersebut Pulat (1992) dan Clark 

(1996) memberikan pertimbangan tentang pekerjaan yang paling baik dilakukan 

dengan posisi berdiri adalah sebagai : 1) tidak tersedia tempat untuk kaki dan 

lutut; 2) harus memegang objek yang berat (lebih dari 4,5 kg); 3) sering 
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menjangkau ke atas, ke bawah, dan ke samping; 4) sering dilakukanpekerjaan 

dengan menekan kebawah; dan 5) diperlukan mobilitas tinggi. 

c. Desain Stasiun Kerja dan Sikap Kerja Dinamis 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 : Stasiun Kerja dan Sikap Kerja Dinamis (Duduk di suatu saat dan 

berdiri atau duduk-berdiri pada saat lainnya) sesuai keinginan pekerja.  

(sumber: Helander, 1995, A Guide to The Ergonomics of Manufacturing ) dalam 

Tarwaka, 2004) 

Desain statiun kerja sangat ditentukan oleh jenis dan sifat pekerjaan yang 

dilakukan. Baik desain stasiun kerja untuk posisi duduk maupun berdiri ke duanya 

mempunyai keuntungan dan kerugian. Clarak(1996) mencoba mengambil 

keuntungan dari kedua posisi tersebut dan mengkombinasikan desain stasiun kerja 

untuk posisi duduk dan berdiri menjadi satu desain dengan batasan sebagai 

berikut : 

1) Pekerjaan dilakukan dengan duduk pada suatu saat lainnya dilakukan 

dengan berdiri saling bergantian; 

2) Perlu menjangkau sesuatu lebih dari 40 cm ke depan dan atau 15 cm diatas 

landasan kerja 

3) Tinggi landasan kerja dengan kisaran antara 90-120 cm, merupakan 

ketinggian yang paling tepat baik untuk posisi duduk maupun berdiri 
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2.4. Anatomi dan Fisiologi Sistem Muskuloskeletal 

Manusia memiliki kemampuan untuk kemampuan untuk mempertahankan 

postur tubuh dan bergerak dengan bebas karena ditunjang oleh adanya sistem 

musculoskeletal. Musculoskeletal merupakan suatu sistem kerja yang terdiri dari 

otot, tulang dan jaringan penghubung 

2.4.1. Sistem Gerak/Otot 

Sistem otot terdiri dari sejumlah besar otot yang berperan dalam 

pergerakan (body movement) dan menyusun sekitar 40% total massa tubuh 

manusia. Otot terbentuk dari serabut-serabut otot yang memiliki panjang 

berkisar 5-140 mm dengan diameter 0,1 mm. Sebuah otot dapat terdiri dari 

100.000 hingga 1.000.000.000 serabut otot (sloane, 1994. Kutipan Selvina, 

2012). Serabut otot bervariasi antara satu otot dengan yang lainnya. Beberapa 

di antaranya memiliki gerakan yang lebih cepat, misalnya serabut pada otot 

pembentuk postur tubuh yang berfungsi untuk mempertahankan kontraksi 

(Nurmianto, 2004). Otot melekat pada tulang dan dihubungkan oleh tendon 

(kolagen) yang bersifat elastik. (sloane, 1994. Kutipan Selvina, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 penampang otot  
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Sel otot merupakan sel khusus yang memiliki kemampuan untuk 

melakukan kontraksi dan relaksasi sehingga menghasilkan gerakan. Selain 

berperan dalam pergerakan, sistem otot juga berfungsi menjaga 

postur/mempertahankan sikap tubuh serta menghasilkan panas untuk 

membantu menjaga suhu tubuh (Bridger, 2009). Secara umum, kondisi otot 

ketika berkontraksi dapat dibedakan menjadi tiga jenis gerakan, yaitu : 

1) Eccentric, yaitu kondisi otot memanjang ketika berkontraksi. 

Misal : keadaan siku ketika menurunkan tubuh ke lantai pada saat 

melakukan push-up. 

2) Isometric, yaitu kondisi panjang otot tidak berubah ketika berkontraksi. 

Misal : Keadaan siku ketika melawan gravitasi. 

3) Concentric,yaitu kondisi otot memendek ketika kontraksi. 

Misal : keadaan siku ketika mengangkat tubuh dari lantai saat melakukan 

push-up. 

Otot-otot utama tubuh dapat dikelompokan sesuai dengan fungsinya 

sebagai berikut: 

• Otot penggerak bahu 

• Otot pernapasan 

• Otot yang membentuk dinding abdomen 

• Otot penggerak tulang belakang 

• Otot penggerak panggul 

• Otot dasar panggul 

Ketika melakukan kontraksi, otot membutuhkan energi yang diperoleh 

dari, reaksi pemecah molekul ATP (adenosin triphospate) menjadi ADP 

(adenosin diphosphate) dan energi. Jika kontraksi berlangsung secara terus 

menerus, aliran darah ke otot terhambat sehingga energi diperoleh dari 

senyawa glukosa otot (glikogen). Glukosa kemudian mengalami glikolisis 

menjadi asam piruvat dan ATP yang menghasilkan energi untuk 

pergerakan/kontraksi otot serta asam laktat sebagai produk sampingan yanng 
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mengakibatkan timbulnya rasa pegal atau kelelahan. Otot yang berkontraksi 

terus-menerus dapat mengalami kejang otot. 

Terdapat dua jenis otot, yaitu otot statis dan dinami. Dalam pemanfaatan 

energi, pekerjaan dinamis lebih baik daripada pkerjaan statis. Pada pekerjaan 

statis, peredaran darah ke otot berkurang sehingga energi yang dihasilkan pun 

kurang.  Hal ini menyebabkan konsumsi energi yang lebih besar pada 

pekerjaan statis dibanding pekerjaan dinamis pada beban kerja yang sama. 

Tabel 2.2 Perbandingan kerja otot statis dan dinamis 

Otot Statis Otot Dinamis 

• Kontraksi otot terus-menerus 

• Aliran darah ke otot berkurang 

• Produksi energi bersifat oxygen 

independent 

• Glikogen diubah menjadi asam 

laktat 

• Pergantian fase kontraksi-relaksasi 

• Aliran darah ke otot meningkat 

• Produksi energi bersifat oxygen 

dependen 

• Glikogen -> CO2 + H2O; otot 

mengambil glukosa dan asam 

lemak dari darah 

Sumber: Bridger, 2009 (kutipan oleh Selvina, 2012) 

2.4.2. Sistem Rangka/Tulang 

Sistem rangka manusia tersusun dari 206 buah tulang yang memiliki 

bentuk, ukuran, dan tekstur yang beragam. Bayi dan anak-anak memiliki 

jumlah tulang yang lebih banyak, karena dalam proses tumbuh kembang 

beberapa tulang akan menyatu. Sistem rangka manusia terbentuk sempurna 

pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga pembentukan embrio. Rangka 

yang terbentuk berupa tulang rawan, yang dibentuk oelh jaringan mesenkin 

dan kemudian mengalami penulangan (osifikasi). Komponen penyusunan 

tulang terdiri dari osteoblast, osteocytes, dan osteoclasts. (Selvina, 1997). 
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Gambar 2.12 Struktur Tulang 

 

Sistem rangka memiliki beberapa fungsi penting, yaitu : 

• Sebagai penyokong, menahan jaringan dan memberi bentuk tubuh 

• Melindungi organ tubuh vital di dalam 

• Sebagai alat gerak pasif 

• Homopoiesis (sumsum tulang belakang memproduksi sel darah merah) 

• Sebagai tempat penyimpanan mineral 

• Mengganti sel-sel yang rusak 

• Menyerap reaksi dari gaya serta beban kejut (Nurmianto, 2004) 

Tulang Belakang 

Tulang belakang (spine) terletak pada bagian posterior tubuh dan tersusun 

dari 28 buah tulang bulat yang membujur dari pangkal leher hingga tulang 

ekor. Bagian-bagian ruas tulang belakang dikelompokan sebagai berikut: 

a. Vertebra cervival (tulang leher), berjumlah 7 ruas yang menyusun daerah 

tengkuk/leher 

b. Vertebra thoraric (tulang punggung), berjumlah 12 ruas. Setiap ruas 

terhubung dengan tulang rusuk. 
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c. Vertebra lumbalis (tulang pinggang), berjumlah 5 ruas, membentuk 

pinggang dan memungkinkan terjadinya gerakan membungkuk dan 

menekuk tubuh ke samping.\Vertebra coccyaglis (tulang ekor), terdiri 

atas 4 ruas tulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 : Tulang Belakang 

 

Jika diamati dari samping, tulang belakang menyerupai huruf “S” atau 

biasa dikenal sebagai spinal spring. Berdasarkan arah lengkungannya, tulang 

punggung dikelompokan menjadi tiga bagian, yaitu : 

a. Cervical dan lumbar, merupakan susunan tulang yang melengkung ke 

arah depan (lordosis). Struktur ini berfungsi untuk menahan tubuh dalam 

posisi tegak dengan konsumsi energi minimal serta memosisikan ruas-

ruas tulang lumbar sedemikian rupa sehingga dapat menahan tekanan. 

b. Thoracic, merupakan susunan tulang punggung yang melengkung ke 

arah belakang (kyphosis). Struktur ini didukung dan diperkuat oleh 

tulang rusuk dan otot-otot yang saling berhubungan. 

c. Pelvis, merupakan struktur berbentuk cincin yang terdiri dari tiga buah 

tulang yang diikat oleh ligamen 
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Ruas-ruas ulang belakang saling terhubung satu dan lainnya karena 

adanya jaringan tulang rawan yang disebut cakram (intervertebral disc). 

Selain itu, di bagian depan dan belakang tulang juga terdapat kumpulan 

serabut-serabut kenyal yang berfungsi memperkuat kedudukan tulang 

belakang. Intervertebral discus terdiri dari dua bagian yaitu fibrosus dan 

nucleus pulposus. 

Annulus fibrosus tersusun atas lapisan konsentris dari materi fibrosus 

yang menyerupai lapisan benang yang saling berseberangan. Annulus 

fibrosus berfungsi membantu pergerakan tulang belakang, mentransfer gaya, 

peredam kejutan serta membatasi dan menstabilkan gerakan persendian di 

tulang punggung. Nucleus pulposus merupakan massa semi cairan dan 

cenderung menyerap cairan dari jaringan sekitarnya sehingga memiliki 

tekanan osmotik yang tinggi.  

2.4.3. Jaringan Penghubung 

Jaringan penghubung dalam sistem muskuloskeletal terdiri dari ligament, 

tendon, dan fasciae yang tersusun atas kolagen dan serabut elastis. Tendon 

berfungsi menghubungkan otot dengan tulang sedangkan ligament berfungi 

sebagai penghubung antartulang. Jaringan penghubung yang lainnya adalah 

jaringan fasciae, yaitu jaringan yang menjadi pengumpul dan pemisah otot 

serta terdiri dari sebagian besaar serabut elastis yang mudah terdeformasi 

(Nurmianto, 2004) 

 

2.5. Faktor Penyebab Terjadinya Keluhan Muskuloskeletal 

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 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 cedera pada sistem 
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muskuloskeletal (Grandjean,1993; Lemasters, 1996).  Secara garis besar keluhan 

otot dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu : 

1. Keluhan sementara (neversible), yaitu keluhan otot yang terjadi pada saat otot 

menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan segera hilang 

apabila pembebanan dihentikan, dan 

2. Keluhan menetap (persistent). Yaitu keluhan otot yang bersifat menetap. 

Walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namu rasa sakit pada otot 

masih terus berlanjut. (Tarwaka, dkk. 2004) 

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan otot 

skeletal, adalah sebagai berikut : 

1. Peregangan Otot yang Berlebihan 

Peregangan otot yang berlebihan (over exertion) pada umumnya sering 

dikeluhkan oleh pekerja dimana aktifitas kerjanya menuntut pengerahan tenaga 

yang besar seperti aktivitas mengangkat, mendorong, menarik dan menahan beban 

yang berat. 

2. Aktivitas Berulang 

Akivitas berulang adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus 

seperti pekerjaan mencangkul, membelah kayu besar, angkat-angkut dsb. Keluhan 

otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja secara terus 

menerustanpa memperoleh kesempatan relaksasi. 

3. Sikap Kerja Tidak Alamiah 

Sikap kerja tidak alamiah adalah sikap kerja yang menyebabkan posisi bagian-

bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah, misalnya pergerakan tangan 

terangkat, punggung terlalu membungkuk, kepala terangkat, dsb. Semakin jauh 

posisi tubuh dari pusat grafitasi tubuh, maka semakin tinggi pula resiko terjadinya 

keluhan otot skeletal. 
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Di Indonesia, sikap kerja tidak alamiah ini lebih banyak disebabkan oleh adanya 

ketidak sesuaian antara dimensi alat dan stasiun kerja dengan ukuran tubuh 

pekerja. Sebagai negara berkembang, sampai saat ini Indonesia masih tergantung 

pada perkembangan teknologi negara-negara maju, khususnya dalam hal 

pengadaan peralatan industri. Mengingat bahwa dimensi peralatan tersebut 

didesain tidak berdasarkan ukuran tubuh orang Indonesia, maka pada saat pekerja 

Indonesia harus mengoperasikan peralatan tersebut, terjadilah sikap kerja tidak 

alamiah.(Tarwaka, dkk. 2004) 

 

2.6. Metode Penilaian Postur Kerja 

Penilaian postur kerja diperlukan ketika didapati bahwa postur kerja karyawan 

memiliki resiko menimbulkan cedera muskuloskeletal yang diketahui secara 

visual atau melalui keluhan dari pekerja itu sendiri. Dengan adanya penilaian dan 

analisis perbaikan postur kerja, diharapkan dapat diterapkan untuk mengurangi 

atau menghilangkan resiko cedera muskuloskeletal yang dialami pekerja.Untuk 

penilaian kembali postur kerja, diperlukan ketika terjadi perubahan spesifikasi 

produk atau penambahan jenis produk baru. Kedua hal tersebut akan 

memungkinkan terjadinya perubahan metode kerja yang dilakukan pekerja dalam 

menghasilkan produk, dan metode baru tersebut kemungkinan juga dapat 

menimbulkan cedera muskuloskeletal, sehingga perlu dilakukan penilaian postur 

kerja kembali. 

Selain saat terjadi perubahan spesifikasi atau penambahan jenis produk baru, 

penilaian kembali postur kerja juga diperlukan saat dilakukan rotasi kerja. Rotasi 

kerja dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi rasa kebosanan pekerja karena 

melakukan pekerjaan yang sama dan terus-menerus (monoton). Maka saat terjadi 

rotasi kerja, perlu dilakukan penilaian postur kerja kembali. Hal ini dikarenakan 

pekerja tersebut akan beradaptasi terlebih dahulu terhadap pekerjaannya, dan 

postur kerjannya dalam melakukan pekerjaan tersebut akan berbeda dari pekerjaan 

sebeleumnya, sehingga perlu dilakukan penilaian kembali postur kerja dari 
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karyawan. Ada banyak metode yang digunakan untuk penilaian postur kerja, 

seperti Ovako Work Posture Analysis System(OWAS), Rapid Upper Limb 

Assessment (RULA), Rapid Entire Body Assissment (REBA), dsb. Namun pada 

penelitian kali ini penulis hanya menggunakan metode Ovako Work Posture 

Analysis System(OWAS) sebagai metode untuk menganalisis postur kerja pegawai 

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang khususnya bagaian pelayanan, 

(Dina, 2009) 

 

2.7. Metode Postur Kerja Ovako Work Posture Analysis System (OWAS) 

OWAS merupakan metode analisis sikap kerja yang mendefinisikan 

pergerakan bagian tubuh punggung, lengan kaki dan beban berat yang diangkat. 

Masing-masing anggota tubuh tersebut diklasifikasikan menjadi sikap kerja. 

Berikut ini adalah klasifikasi sikap bagian tubuh yang diamati untuk dianalisa dan 

dievaluasi : 

A. Sikap Punggung 

1. Lurus 

2. Membungkuk 

3. Memutar atau miring kesamping 

4. Membungkuk dan memutar atau membungkuk ke depan dan 

menyamping 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.14 : Kalsifikasi Sikap Kerja Bagian Punggung 
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B. Sikap Lengan 

1. Kedua lengan berada di bawah bahu 

2. Satu lengan berada pada atau diatas bahu 

3. Kedua lengan pada atau diatas bahu 

 

 

 

 

Gambar 2.15 : Klasifikasi sikap kerja bagian lengan 

C. Sikap Kaki 

1. Duduk 

2. Berdiri bertumpu pada kedua kaki lurus 

3. Berdiri bertumpu pada satu kaki lurus 

4. Berdiri bertumpu pada kedua kaki dengan lutut ditekuk 

5. Berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut ditekuk 

6. Berlutut pada satu atau kedua lutut 

7. Berjalan 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 : Klasifikasi sikap kerja bagian kaki 

D. Berat Beban 

1. Berat beban adalah kurang dari 10 Kg (W ≤ 10 Kg) 

2. Berat beban adalah 10 Kg – 20 Kg (10 Kg < W ≤ 20 Kg) 

3. Berat Beban adalah lebih besar dari 20 Kg (W>20Kg) 
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Hasil dari analisis sikap kerja OWAS terdiri dari empat level skala sikap kerja 

yang berbahaya bagi para pekerja, yaitu:   

Tabel. 2.3 : Kategori Level Resiko 

Kategori Action Level 

1 Tidak perlu perbaikan 

2 Perlu perbaikan dalam waktu dekat 

3 Perbaikan segera mungkin 

4 Segera lakukan perbaikan 

 

 

2.8. Nordic Body Map (NBM) 

Nordic Body Map (NBM) Merupakan Salah satu metode pengukuran 

subyektif untuk mengukur rasa sakit otot para pekerja (Wilson and Corllet, 1995). 

Kuisioner Nordic Body Map merupakan salah satu bentuk kuisioner cheklist 

ergonomi.Kuisioner Nordic Body Map adalah kuisioner yang paling sering 

digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan pada para pekerja karena sudah 

terstandarisasi dan tersusun rapi. 

Pengisian kuisioner Nordic Body Map ini bertujuan untuk mengetahui bagian 

tubuh dari pekerja yang terasa sakit sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan 

pada stasiun kerja. Kuisioner ini menggunakan gambar tubuh manusia yang sudah 

dibagi menjadi 9 bagian utama yaitu : 

1. Leher 

2. Bahu 

3. Punggung bagian atas 

4. Siku 

5. Punggung bagian bawah 

6. Pergelangan tangan 

7. Pinggang/pantat 

8. Lutut 

9. Tumit/kaki 
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Responden yang mengisi kuisioner diminta untuk menunjukan ada atau 

tidaknya gangguan pada bagian-bagian tubuh tersebut. Kuisioner Nordic Body 

Map ini diberikan kepada seluruh pekerja yang terdapat pada stasiun kerja. Setiap 

responden harus mengisi ada atau tidaknya keluhan yang diderita. 

Keterangan : 

0. Leher atas 

1. Leher bawah 

2. Bahu kiri 

3. Bahu kanan 

4. Lengan atas kiri 

5. Punggung  

6. Lengan atas kanan 

7. Pinggang 

8. Bawah pinggang 

9. Pantat 

10. Siku kiri 

11. Siku kanan 

12. Lengan bawah kiri 

13. Lengan bawah kanan 

14. Pergelangan tangan kiri 

15. Pergelengan tangan kanan 

16. Tangan kiri 

17. Tangan kanan 

18. Paha kiri 

19. Paha kanan 

20. Lutut kiri 

21. Lutut kanan 

22. Betis kiri 

23. Betis kanan 

24. Pergelangan kaki kiri  

25. Pergelangan kaki kanan 

26. Telapak kaki kiri  

27. Telapak kaki kanan 

 

Gambar 2.17  Nordic Body Map 

(Sumber: Tarwak, 2004.  Ergonomi 

Untuk Keselamatan Kerja) 

 

 

Kuisioner nordic body map memiliki 28 titik atau pertanyaan dimulai dari 

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

melihat tindakan keluhan MSDs secara objektif. Semua dikelompokan 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). (anderson dkk, 2007) 
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Melalui NBM seperti pada gambar 4, maka dapat diestimasi jenis dan 

tingkat keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja. Cara ini sangat sederhan 

namun kurang teliti karena mengandung subjektifitas yang tinggi. Untuk menekan 

bias yang mungkin terjadi, maka sebaiknya pengukuran dilakukan sebelum dan 

sesudah melakukan aktifitas kerja (pre and post test), (tarwaka, 2004) 

 


