
4 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Ergonomi 

2.1.1 Pengertian Ergonomi 

Ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu “ergon” berarti kerja dan “nomos” 

berarti hukum alam, dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek manusia dalam 

lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, 

manajemen dan perancangan dan desain. Ergonomi berkenaan pula dengan optimasi, 

efisiensi, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan manusia di tempat kerja, di rumah, 

dan tempat rekreasi (Nurmianto, 1996). Menurut Dias dalam Susihono (2009) 

menjelaskan bahwa spesialsasi bidang ergonomi meliputi : ergonomi fisik, ergonomi 

kognitif, ergonomi sosial, ergonomi organisasi, ergonomi lingkungan dan faktor lain 

yang sesuai. Evaluasi ergonomi merupakan studi tentang penerapan ergonomi dalam 

suatu sistem kerja yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan 

penerapan ergonomi, sehingga didapatkan suatu rancangan keergonomian yang 

terbaik. Ergonomi lingkungan : berkaitan dengan pencahayaan, temperatur, 

kebisingan, dan getaran. Topik-topik yang relevan dengan ergonomi lingkungan 

antara lain ; perancangan ruang kerja, sistem akustik dan lain-lain. 

Menurut Sander dan Cormick dalam Husein (2011) mendefinisikan ergonomi 

sebagai suatu aplikasi ilmu pengetahuan yang memperhatikan karakteristik manusia 

yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan dan penataan sesuatu yang 

digunakan, sehingga antara manusia dengan benda yang digunakan tersebut terjadi 

interaksi yang lebih nyaman dan efektif. Kegunaan dari penerapan ergonomi adalah : 

untuk memperbaiki performansi kerja, untuk mengurangi waktu yang terbuang sia-

sia, untuk meminimalkan human error dan untuk memperbaiki kenyamanan manusia 

dalam bekerja. 
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2.2 Musculoskeletal Disorders 

Muskuloskeletal Disorders merupakan salah satu cedera yang sering dialami 

pekerja dalam melakukan kegiatan MMH yaitu cedera pada otot, urat syaraf, urat 

daging, tulang, persendian tulang, tulang rawan yang disebabkan oleh aktivitas kerja. 

Ketika seseorang bekerja pada posisi berdiri atau duduk, pergerakan bagian tulang 

belakang, terutama bagian pinggang yang rentan dengan gerakan ekstrim yang dapat 

menyebabkan cedera (Bridger, 1995). 

Sedangkan menurut National Institute Of Occupational Safety And Health 

(NIOSH) yang dimaksud Musculoskeletal Disorder adalah kondisi patologis yang 

mempengaruhi fungsi normal dari jaringan halus sistem musculoskeletal yang 

mencakup sistem saraf, tendon, otot dan struktur penunjang seperti bantalan tulang 

punggung (discus intervertebral). Cedera Musculoskeletal Disorder (MSDs) juga 

diterjemahkan sebagai trauma kumulatif yang terjadi karena proses penumpukan 

cedera/kerusakan kecil-kecil pada sistem musculoskeletal akibat trauma berulang 

yang setiap kalinya tidak sempat sembuh sempurna, sehingga membentuk kerusakan 

cukup besar untuk menimbulkan rasa sakit.  

Ada 2 jenis gaya dari gerakan otot yang dipengaruhi beban kerja fisik 

terhadap tubuh, yaitu : 

1. Gaya dinamis 

 Tipe ini memiliki karakteristik dimana melibatkan otot yang berkontraksi 

secara ritmis dan berelaksasi. Tekanan dan relaksasi menyebabkan darah 

bersirkulasi dengan baik, dimana oksigen yang dibutuhkan dan yang akan dikeluarkan 

oleh tubuh juga masih efektif didapatkan. 

2. Gaya Statis. 

Tipe ini memiliki karakteristik terjadi kontraksi yang lama, terjadi gangguan pada 

aliran darah. Dimana supply oksigen dan hasil buangannya tidak berjalan dengan baik. 

Tidak adanya oksigen dan glukosa yang akan diterima menyebabkan gaya ini tidak 
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akan bertahan lama. Akan terjadi sakit pada sistem otot yang juga meningkatkan 

produk buangan termasuk asam laktat, yang akan berakumulasi di jaringan otot. 

Tabel 2.1 Fungsi dari Tulang dan Otot 

Sistem Tulang Sistem Otot 

1. Menopang tubuh 1. Menghasilkan gerakan tubuh 

atau bagian tubuh 

2. Melindungi organ-organ tubuh 2. Mempertahankan postur 

3. Bergerak 3. Menstabilkan suhu 

4. Menghasilkan sel darah merah 

pada sumsum tulang tersebut 

 

 Sumber : R.S Bridger (1995) 

 

2.2.1 Jenis-jenis Muskuloskeletal Disorders (MSDs) 

Ada beberapa jenis Musculoskeletal Disorder (MSDs) dengan faktor risiko, 

gejala, dan jenis pekerjaan yang berbeda-beda seperti yang terdapat pada tabel 2.2 berikut 

ini : 

Tabel 2.2. Jenis-jenis MSDs, Gejala dan Faktor Risiko serta Pekerjaan yang Berpotensi 

Menimbulkannya 

No 
Jenis 

MSDs 
Definisi Gejala 

Faktor Risiko 

Ergonomi di 

Tempat Kerja 

Pekerjaan 

Berpotensi 

1 Carpal 

Tunnel 

Syndrome 

(CTS) 

Gangguan 

tekanan/pemampatan 

pada syaraf tengah, 

salah satu dari tiga 

syaraf yang menyuplai 

tangan dengan 

kemampuan sensorik 

dan motorik.  

Gatal dan mati rasa pada 

jari khususnya di malam 

hari, mati rasa yang 

menyakitkan, 

melemahnya sensasi 

genggaman karena 

hilangnya fungsi saraf 

sensorik. 

Manual handling, 

postur, getaran, 

repetisi, force/gaya 

yang membutuhkan 

peregangan, 

frekuensi, durasi 

dan suhu. 

Mengetik dan 

proses pemasukan 

data, kegiatan 

manufaktur, 

perakitan, 

penjahit dan 

pengepakan/ 

pembungkusan. 
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2 Hand-Arm 

Vibration 

Syndrome 

(HAVS) 

Gangguan pada 

pembuluh darah dan 

saraf pada jari yang 

disebabkan oleh 

getaran alat atau 

bagian/permukaan 

benda yang bergetar 

dan menyebar 

langsung ke tangan. 

Dikenal juga sebagai 

getaran yang 

menyebabkan white 

finger, traumatic 

vasospatic diseases 

atau fenomena 

Raynaud’skedua. 

Mati rasa, gatal-gatal 

dan putih pucat pada 

jari, lebih lanjut dapat 

menyebabkan 

berkurangnya 

sensitivitas terhadap 

panas dan dingin. Gejala 

biasanya muncul dalam 

keadaan dingin. 

Getaran, durasi, 

frekuensi,  

intensitas getaran, 

suhu dingin. 

Pekerjaan 

konstruksi, petani 

atau pekerja 

lapangan, supir 

truk, penjahit, 

pengebor, 

pekerjaan 

memalu, gerinda, 

penyangga atau 

penggosok lantai. 

3 Low Back 

Pain 

Syndrome 

(LBP) 

Bentuk umum dari 

sebagian besar kondisi 

patologis yang 

mempengaruhi tulang, 

tendon,syaraf, 

ligamen, 

invertebraldisc dari 

lumbar spine (tulang 

belakang). 

Sakit di bagian tertentu 

yang dapat mengurangi 

tingkat pergerakan 

tulang belakang yang 

ditandai oleh kejang 

otot. Sakit dari tingkat 

menengah sampai yang 

parah dan menjalar 

sampai kaki. Sulit 

berjalan normal dan 

pergerakan tulang 

belakang menjadi 

berkurang.  

Pekerjaan manual 

yang berat, postur 

janggal, force/gaya, 

beban objek, 

getaran,repetisi, 

dan ketidakpuasan 

terhadap pekerjaan. 

Pekerja lapangan 

atau bukan 

lapangan,operator

, teknisi dan 

manajernya, 

profesional,sales, 

pekerjaan yang 

berhubungan 

dengan tulis 

menulis dan 

pengetikan, supir 

truk, pekerjaan 

manual handling. 
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4 Peripheral 

NerveEntra

pmentSyndr

omes 

Pemampatan atau 

penjepitan 

saraf pada tangan atau 

kaki 

(saraf sensorik, 

motorik dan 

autonomik). 

Gejala secara umum 

pucat, terjadinya 

perubahan warna dan 

terasa dingin pada 

tangan/kaki, 

pembengkakan, 

berkurangnya 

sensitivitas dalam 

genggaman. 

Saraf sensorik: 

gatal,mati rasa dan sakit 

pada area suplai,terasa 

sakit dan panas, sakit 

seperti tumpul atau 

sensasi pembengkakan 

yangtidak kelihatan. 

Saraf motorik: 

lemah,kekakuan pada 

otot,kesulitan 

memegangsebuah objek. 

Postur, 

repetisi,force/gaya, 

getaran dan suhu. 

Operator register, 

kasir, pekerjaan 

perakitan dan 

pekerja kantoran. 

5 Peripheral

Neuropathy 

Gejala permulaan yang 

tersembunyi dan 

membahayakan dari 

dysesthesias dan 

ketidakmampuan 

dalam menerima 

sensasi. 

Gatal-gatal yang sering 

timbul, mati rasa, terasa 

sakit bila disentuh, 

lemahnya otot dan 

munculnya atrophy yang 

merusak jaringan saraf 

motorik, melambatnya 

aliran konduksi saraf. 

Manual handling, 

force, repetisi, 

getaran dan suhu. 

Sektor 

manufaktur, 

pekerja di sector 

public dan 

industri jasa. 
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6 Tendinitis 

dantenosyn

ovitis 

Tendinitis merupakan 

peradangan pada 

tendon, adanya 

struktur ikatan yang 

melekat pada masing-

masing bagian ujung 

dari otot ketulang. 

Tenosynovitis 

merupakan peradangan 

tendon yang juga 

melibatkan synovium 

(perlindungan tendon 

danpelumasnya). 

Pegal, sakit pada bagian 

tertentu  khususnya 

ketika bergerak aktif 

seperti pada siku dan 

lutut yang disertai 

dengan pembengkakan. 

Kemerah-merahan, 

terasa terbakar, sakit dan 

membengkak ketika 

bagian tubuh tersebut 

beristirahat. 

Force/gayaperegan

gan, postur, 

pekerjaan manual, 

repetisi,berat beban 

dan 

getaran. 

Industri perakitan 

automobile, 

pengemasan 

makanan, juru 

tulis,sales, 

manufaktur. 

Sumber : Weeks, Levy & Wagner (1991) 

 

2.2.2 Faktor Risiko pada Pekerjaan Terkait MSDs 

Menurut Heran Le-Roy dalam Rahmaniyah (2007), Pekerjaan fisik yang 

dilakukan di tempat kerja berhubungan dengan kapasitas otot pada tubuh pekerja. 

Faktor fisik yang termasuk di dalamnya adalah : 

1. Faktor Fisik (Physical Factor) 

Faktor ini bila dijalankan terdiri dari suhu, kebisingan, bahan kimia, 

radiasi, gangguan penglihatan, postur kerja, gangguan sendi (gerakan dan 

perpindahan berulang), getaran mesin dan alat (alat angkut, permukaan lantai) 

2. Faktor Psikososial (Psychosocial Factor)  

Faktor ini terdiri dari karakteristik waktu kerja yang seperti shift kerja, 

peraturan kerja, gaji yang tidak adil, rangkap kerja, stress kerja, konsekuensi 

kesalahan kerja, istirahat yangpendek dan terganggu saat kerja.  
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2.2.3  Penanganan Resiko Kerja Terkait MSDs 

Dalam Meliana (2009) dijelaskan bahwa usaha terbaik dalam mencegah 

terjadinya kecelakaan kerja terutama pada bagian muskuloskeletal adalah 

mengurangi dan menghilangkan pekerjaan yang beresiko terhadap keselamatan 

kerja. Ini adalah prinsip dasar dalam usaha peningkatan keselamatan dan 

keamanan kerja. Dibawah ini beberapa hal tindakan untuk mengurangi resiko 

gangguan muskuloskeletal pada pekerjaan MMH : 

1.  Perancangan ulang pekerjaan 

 Mekanisasi. Penggunaan sistem mekanis untuk menghilangkan 

pekerjaan yang berulang. Jadi dengan penggunaan peralatan mekanis mampu 

menampung pekerjaan yang banyak menjadi sedikit pekerjaan. 

 Rotasi pekerjaan. Pekerja tidak hanya melakukan satu pekerjaan, namun 

beberapa pekerjaan dapat dilakukan oleh pekerja tersebut. Tujuan dari 

langkah ini adalah pemulihan ketegangan otot melalui beban kerja yang 

berbeda-beda. 

 Perbanyakan dan pengayaan kerja. Sebuah pekerjaan sebisa mungkin tidak 

dilakukan dengan monoton, melainkan dilakukan dengan beberapa variasi. 

Tujuan dari langkah ini adalah menghindari beban berlebih pada satu bagian 

otot dan tulang pada anggota tubuh. 

 Kelompok kerja. Pekerjaan yang dilakukan beberapa orang mampu membagi 

beban kerja pada otot secara merata. Hal ini disebabkan anggota 

kelompok bebas melakukan pekerjaan yang dilakukan. 

2. Perancangan tempat kerja 

Prinsip yang dilaksanakan adalah perancangan kerja memperhatikan 

kemampuan dan keterbatasan pekerja. Tempat kerja menyesuaikan dengan 

bentuk dan ukuran pekerja agar aktivitas MMH dilakukan dengan leluasa. 

Kondisi lingkukangan seperti cahaya, suara, lantai, dan lain-lain juga perlu 

perhatian untuk menciptakan kondisi kerja yang nyaman. 
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3. Perancangan peralatan dan perlengkapan 

Perancangan peralatan dan perlengkapan yang layak mampu mengurangi 

penggunaan tenaga yang berlebihan dalam menyelesaikan pekerjan. 

Menyediakan pekerja dengan alat bantu dapat mengurangi sikap kerja yang salah, 

sehingga menurunkan ketegangan otot. 

4. Pelatihan Kerja 

Program ini perlu dilakukan terhadap pekerjaan, karena pekerja melakukan 

pekerjaan sebagai kebiasaan. Pekerja harus mengetahui mengenai pekerjaan yang 

berbahaya dan perlu mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan yang aman. 

Untuk melakukan sua tu  kegia t an  ker j a  dengan aman, maka dalam 

melaksanakan pelatihan kerja perlu memahami pedomannya.  

 

2.3 Postur Tubuh 

 Dalam Susihono (2009) menjelaskan bahwa postur tubuh merupakan titik 

penentu dalam menganalisa keefektifan dari suatu pekerjaan. Apabila postur tubuh 

dalam bekerja sudah baik dan ergonomis maka dapat dipastikan hasil yang diperoleh 

oleh pekerja akan baik pula, akan tetapi bila postur kerja operator tersebut salah atau 

tidak ergonomis maka pekerja akan mudah kelelahan dan dapat terjadi kelainan pada 

bentuk tulang. Jika hal tersebut terjadi, hasil pekerjaan yang dilakukan juga akan 

mengalami penurunan dan tidak sesuai dengan yang diharapkan.  

 Menurut Kroemer (2000), Dua postur kerja yang paling penting adalah 

berjalan atau berdiri dan duduk. Umumnya, dalam kedua kondisi tersebut, postur 

berkelanjutan yang paling mudah dari punggung dan leher adalah satu dalam mana 

tulang belakang lurus dalam pandangan frontal, tapi mengikuti kurva-S alami pada 

pandangan sisi (contoh, dengan lordosis (belokan kedepan) pada regio servikal dan 

lumbal dan kifosis (belokan kebelakang) pada area dada). Akan tetapi, menjaga 

postur punggung selama periode yang lama menjadi sangat tidak nyaman, 

kebanyakan karena tensi otot yang harus dijaga untuk menjaga tubuh dalam posisi 



 

12 
 

seperti itu. Juga, ketidakdapatan menggerakkan kaki dan telapak kaki saat diam juga 

cukup tidak menguntungkan, karena kaki dan kaki yang lebih bawah membengkak 

sebagai hasil dari akumulasi cairan tubuh-masalah yang banyak wanita alami secara 

khusus. Dengan demikian, baik berdiri diam atau duduk adalah “tidak fisiologis”; ada 

baiknya posturnya diubah lebih sering, misalnya dengan beberapa kali istirahat, 

operator sesekali berjalan atau berdiri, dan ada baiknya operator yang duduk 

terkadang juga menggerakkan kepala, punggung, lengan dan kaki. 

2.4 Metode Analisa Postur Tubuh 

2.4.1 Ovako Work Posture Analysis System (OWAS) 

 Menurut Karhu dalam Rahmaniyah (2007), Owas merupakan metode analisis 

sikap kerja yang mendefinisikan pergerakan bagian tubuh punggung, lengan, kaki dan 

berat beban 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 2.1. Klasifikasi 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 2.2 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 2.3. Klasifikasi sikap kerja bagian kaki. 
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D.  Berat beban 

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

2.  Berat beban adalah 10 Kg – 20 Kg ( 10 Kg − 20 Kg ) 

3.  Berat beban adalah lebih besar dari 20 Kg ( ≥ 20 Kg ) 

 

Sikap kerja yang diamati dikelompokkan dalam empat kategori sebagai berikut: 

KATEGORI 1 : Pada sikap ini tidak masalah pada musculoskeletal, tidak perlu 

perbaikan 

  KATEGORI 2 : Pada sikap ini berbahaya pada system musculoskeletal (sikap kerja 

mengakibatkan pengaruh ketegangan yang signifikan), perlu 

perbaikan dimasa yang akan datang. 

  KATEGORI 3 :  Pada sikap ini berbahaya bagi system muskuloskletal (sikap kerja 

mengakibatkan pengaruh ketegangan yang sangat signifikan), perlu 

perbaikan segera mungkin. 

  KATEGORI 4 :  Pada sikap ini berbahaya bagi system muskuloskletal (sikap kerja 

mengakibatkan resiko yang jelas), perlu perbaikan secara langsung 

atau saat ini. 

 

2.4.2 Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

 Menurut Lueder dalam Triyanto (2012), menjelaskan bahwa RULA 

merupakan metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi yang 

menginvestasikan dan menilai posisi kerja yang dilakukan oleh tubuh bagian atas. 

Peralatan ini tidak melakukan piranti khusus dalam memberikan pengukuran postur 

leher, punggung dan tubuh bagian atas sejalan dengan fungsi otot dan beban eksternal 

yang ditopang oleh tubuh. Dalam Susihono (2009), RULA diperuntukkan dan dipakai 

pada bidang ergonomi dengan bidang cakupan yang luas. Teknologi ergonomi 

mengevaluasi postur atau sikap, kekuatan dan aktivitas otot yang menimbulkan 

cedera akibat aktivitas berulang (repetitive starain injuries). Ergonomi diterapkan 
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untuk mengevaluasi hasil pendekatan yang berupa skor resiko antara satu sampai 

tujuh, skor tertinggi menandakan level yang mengakibatkan resiko yang besar atau 

berbahaya untuk dilakukan dalam bekerja. Hal ini bukan berarti bahwa skor terendah 

akan menjamin pekerjaan yang diteliti bebas dari ergonomi hazard. Oleh sebab itu 

metode RULA dikembangkan untuk mendeteksi postur kerja (anggota tubuh bagian 

atas) yang beresiko dan dilakukan perbaikan sesegera mungkin.  

 Metode ini menggunakan diagram body postures dan empat tabel penilaian 

yang disediakan untuk mengevaluasi postur kerja yang berbahaya dalam siklus 

pekerjaan tersebut. Melalui metode ini akan didapatkan nilai batasan maksimum dan 

berbagai postur pekerja, nilai batasan tersebut berkisar antara nilai 1 – 7. 

 Pengolahan data postur kerja dalam Triyanto (2012) dengan metode RULA 

(Rapid Upper Limb Assessment) dengan melalui 3 tahap, yaitu : 

Tahap 1: Pengembangan metode untuk pencatatan postur kerja.  

 Untuk menghasilkan suatu metode yang cepat digunakan, tubuh dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu grup A dan grup B. Grup A meliputi lengan atas dan 

lengan bawah serta pergelangan tangan. Sementara grup B meliputi leher, punggung 

dan kaki.  

 Kisaran lengan atas diukur dan diskor dengan dasar penemuan dari studi yang 

dilakukan oleh Tichauer, Caffin, Herbert et al, Hagbeg, Schuld dan Harms- Ringdahl 

dan Shuldt. Skor-skor tersebut adalah:  

 1 untuk 20° extension hingga 20° flexion  

 2 untuk extension lebih dari 20° atau 20° - 45° flexion  

 3 untuk 45° - 90° flexion  

 4 untuk 90° flexion atau lebih  

 

Keterangan:  

 +1 jika pundak/bahu ditinggikan  

 +1 jika lengan atas abdusted  
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 -1 jika operator bersandar atau bobot lengan ditopang  

 

 

Gambar 2.4. Range pergerakan lengan atas  

 Rentang untuk lengan bawah dikembangkan dari penelitin Granjean dan 

Tichauer. Skor tersebut adalah:  

 1 untuk 60° - 100° flexion  

 2 untuk kurang dari 60° atau lebih dari 100° flexion  

Keterangan:  

 +1 jika lengan bekerja melintasi garis tengah badan atau keluar dari sisi  

 

 

Gambar 2.5. Range pergerakan lengan bawah 
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 Panduan untuk pergelangan tangan dikembangkan dari penelitian Health and 

Safety Executive, digunakan untuk menghasilkan skor postur sebagai berikut:  

 1 untuk berada pada posisi netral  

 2 untuk 0 - 15° flexion maupun extension  

 3 untuk 15° atau lebih flexion maupun extension  

Keterangan:  

 +1 jika pergelangan tangan berada pada deviasi radial maupun ulnar  

 

 

 

 

Gambar 2.6 Range pergerakan pergelangan tangan 

 

 Putaran pergerakan tangan (pronation dan supination) yang dikeluarkan oleh 

Health and Safety Executive pada postur netral berdasar pada Tichauer. Skor tersebut 

adalah:  

 +1 jika pergelangan tangan berada pada rentang menengah putaran  

 +2 jika pergelangan tangan pada atau hampir berada pada akhir rentang 

putaran  
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Gambar 2.7. Range pergerakan putaran pergelagan tangan 

 

 Kelompok B, rentang postur untuk leher didasarkan pada studi yang 

dilakukan oleh Chaffin dan Kilbom et al. Skor dan kisaran tersebut adalah:  

 1 untuk 0 - 10° flexion  

 2 untuk 10 - 20° flexion  

 3 untuk 20° atau lebih flexion  

 4 jika dalam extention  

 

 

Gambar 2.8. Range pergerakan leher 

 

Apabila leher diputar atau dibengkokkan, Keterangan:  

 +1 jika leher diputar atau posisi miring, dibengkokkan ke kanan atau kiri.  
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Kisaran untuk punggung dikembangkan oleh Druy, Grandjean dan Grandjean et al:  

 +1 ketika duduk dan ditopang dengan baik dengan sudut pada tubuh 90° atau 

lebih  

 +2 untuk 0 - 20° flexion  

 +3 untuk 20° - 60° flexion  

 +4 untuk 60° atau lebih flexion  

 

Gambar 2.9. Range pergerakan punggung 

 

Punggung diputar atau dibengkokkan,  

Keterangan:  

 +1 jika tubuh diputar  

 +1 jika tubuh miring kesamping  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Range pergerakan punggung yang diputar atau dibengkokkan, (a) postur 

alamiah, (b) postur punggung diputar, (c) postur punggung dibengkokkan 
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Kisaran untuk kaki dengan skor postur kaki ditetapkan sebagai berikut:  

 +1 jika kaki tertopang ketika duduk dengan bobot seimbang rata  

 +1 jika berdiri dimana bobot tubuh tersebar merata pada kaki dimana terdapat 

ruang untuk berubah posisi  

 +2 jika kaki tidak tertopang atau bobot tubuh tidak tersebar merata  

 

 

Gambar 2.12. Range pergerakan kaki, (a) kaki tertopang, bobot tersebar merata, (b) 

kaki tidak tertopang, bobot tidak tersebar merata 

 

Tahap 2 : Perkembangan sistem untuk pengelompokkan skor postur bagian tubuh 

 Dengan cara menentukan skor untuk masing-masing postur A dan B. 

Kemudian skor tersebut dimasukkan dalam tabel A untuk memperoleh skor A dan 

tabel B untuk memperoleh skor B. 

Tabel 2.3. Skor Postur Grup A 
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Tabel 2.4. Skor Postur Grup B 

 

Skor untuk penggunaan otot:  

 +1 jika postur statis (dipertahankan dalam waktu 1 menit) atau penggunaan 

postur tersebut berulang lebih dari 4 kali dalam 1 menit  

 

 Penggunaan tenaga (beban) dikembangkan berdasarkan penelitian Putz-

Anderson dan Stevenson dan Baaida, yaitu sebagai berikut:  

 0 jika pembebanan sesekali atau tenaga kurang dari 2 kg dan ditahan  

 +1 jika beban sesekali 2-10 kg  

 +2 jika beban 2-10 kg bersifat berulang  

 +2 jika beban sesekali namun lebih dari 10 kg  

 +3 jika beban atau tenaga lebih dari 10 kg dialami secara berulang  

 +4 jika pembebanan seberapapun besarnya dialami dengan sentakan cepat  

 

 Skor penggunaan otot dan skor tenaga pada kelompok tubuh bagian A dan B 

diukur dan dicatat dalam kotak-kotak yang tersedia kemudian ditambahkan dengan 

skor yang berasal dari tabel A dan B, yaitu sebagai berikut:  

1. Skor A + skor penggunaan otot + skor tenaga (beban) untuk kelompok A = skor C  

2. Skor B + skor pengguanaan otot + skor tenaga (beban) untuk kelompok B = skor 

 D.  
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Tahap 3 : Pengembangan Grand Score dan Daftar Tindakan 

 Penentuan grand score untuk memperoleh nilai action level dan tindakan 

yang harus dilakukan. 

 

Tabel 2.5. Grand Score 

 

 Setelah diperoleh grand score, yang bernilai 1 sampai 7 menunjukkan level 

tindakan (action level) sebagai berikut:  

1. Action level 1  

 Suatu skor 1 atau 2 menunjukkan bahwa postur ini bisa diterima jika tidak 

dipertahankan atau tidak berulang dalam periode yang lama.  

2. Action level 2  

 Skor 3 atau 4 menunjukkan bahwa diperlukan pemeriksaan lanjutan dan juga 

diperlukan perubahan-perubahan.  

3. Action level 3  

 Skor 5 atau 6 menunjukkan bahwa pemeriksaaan dan perubahan perlu segera 

dilakukan.  

4. Action level 4  

 Skor 7 menunjukkan bahwa kondisi ini berbahaya maka pemeriksaan dan 

perubahan diperlukan dengan segera (saat itu juga). 
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2.4.3 Kuesioner Nordic Body Map 

 Menurut Kroemer dalam Priyono (2014) menyatakan bahwa kuesioner Nordic 

Body Map merupakan satu bentuk check list ergonomic yang sering digunakan karena 

sudah terstandarisasi dan tersusun rapi. NBM ini berfungsi untuk mengetahui bagian 

tubuh manusia yang terasa sakit yang telah dibagi menjadi 9 bagian utama, yaitu 

leher, bahu, punggung bagian atas, siku, punggung bagian bawah, pergelangan 

tangan, pinggang/ pantat, lutut, tumit/ kaki. 

Berikut adalah contoh kuesioner Nordic Body Map : 

No Jenis Keluhan 
Sesudah bekerja 

Ya  Tidak  

0 Sakit kaku pada bagian leher atas 
  

1 Sakit kaku pada bagian leher bawah 
  

2 Sakit di bahu kiri 
  

3 Sakit di bahu kanan 
  

4 Sakit lengan atas kiri 
  

5 Sakit di punggung 
  

6 Sakit lengan atas kanan   

7 Sakit pada pinggang  
  

8 Sakit pada pinggul 
  

9 Sakit pada pantat 
  

10 Sakit pada siku kiri 
  

11 Sakit pada siku kanan 
  

12 Sakit lengan bawah kiri 
  

13 Sakit lengan bawah kanan 
  

14 Sakit pada pergelangan tangan kiri   
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15 Sakit pada pergelangan tangan kanan 
  

16 Sakit pada tangan kiri 
  

17 Sakit pada tangan kanan 
  

18 Sakit pada paha kiri 
  

19 Sakit pada paha kanan 
  

20 Sakit pada lutut kiri 
  

21 Sakit pada lutut kanan 
  

22 Sakit pada betis kiri 
  

23 Sakit pada betis kanan 
  

24 Sakit pada pergelangan kaki kiri 
  

25 Sakit pada pergelangan kaki kanan 
  

26 Sakit pada kaki kiri 
  

27 Sakit pada kaki kanan 
  


