
3 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Ergonomi 

2.1.1 Pengertian Ergonomi 

Ergonomi adalah penerapan prinsip ilmiah, metode, dan data yang 

diambil dari berbagai disiplin ilmu untuk pengembangan sistem rekayasa di 

mana orang / setiap individu memainkan peran yang signifikan. Di antara 

disiplin ilmu dasar psikologi, ilmu kognitif, fisiologi, biomekanika, 

penerapan antropometri fisik, dan rekayasa sistem industri (Kroemer, 1994). 

Ergonomi berkenaan pula dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, 

keselamatan dan kenyamanan manusia di tempat kerja, dirumah, dan di 

tempat rekreasi. Didalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem dimana 

manusia, fasilitas kerja dan lingkungannya saling berinteraksi dengan tujuan 

utama yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan manusianya (Nurmianto, 

1996). 

2.1.2 Tujuan Ergonomi 

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dari penerapan ilmu 

ergonomi. Tujuan-tujuan dari penerapan ergonomi adalah sebagai berikut 

(Tarwaka, 2004): 

 Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya

pencegahan cidera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja

fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja.

 Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak

sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat, guna meningkatkan

jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah

tidak produktif.
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 Menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, 

dan antropologis dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga 

tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. 

 

2.1.3 Manfaat Ergonomi 

Berdasarkan uraian di atas pendekatan ergonomi dapat ditarik 

kemanfaatan aplikasi sebagai berikut (Santoso, 2013) : 

 Performa kerja ergonomis dapat mengurangi kelelahan dan 

meningkatkan produktivitas kerja. 

 Performa kerja dapat diukur menggunakan parameter kelelahan kerja 

berdasarkan MEA fluktuasi asam laktat dan glukosa dalam darah. 

 Lingkungan industri dan sekolah harus diciptakan secara ergonomis 

agar tenaga kerja atau guru dan siswa tetap dalam performa optimal. 

 

2.2 Musculoskeletal Disorder (MSDs) 

2.2.1 Pengertian MSDs 

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 muskuloskeletal (Grandjean, 1993; 

Lemasters, 1996) dalam (Tarwaka, 2004).  

 

Secara garis besar keluhan otot dapat dikelompokkan menjadi dua 

(Tarwaka, 2004) : 

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

saat otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut 

akan segera hilang apabila pembebanan dihentikan, dan 
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2. Keluhan menetap (persistent), yaitu keluhan otot yang bersifat 

menetap. Walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa 

sakit pada otot masih terus berlanjut. 

 

2.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Keluhan MSDs 

Peter Vi (2000) dalam Tarwaka (2004) menjelaskan bahwa, terdapat 

beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan otot skeletal : 

1. Peregangan Otot yang Berlebihan 

Peregangan otot yang berlebihan (over exertion) pada umumnya 

sering dikeluhkan oleh pekerja di mana aktivitas kerjanya menuntut 

pengerahan tenaga yang besar seperti aktivitas mengangkat, 

mendorong, menarik dan menahan beban yang berat. Peregangan otot 

yang berlebihan ini terjadi karena pengerahan tenaga yang diperlukan 

melampaui kekuatan optimum otot. Apabila hal serupa sering 

dilakukan, maka dapat mempertinggi resiko terjadinya keluhan otot, 

bahkan dapat menyebabkan terjadinya cedera otot skeletal. 

2. Aktivitas Berulang 

Aktivitas 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 menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk 

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 bagian tubuh dari pusat gravitasi 

tubuh, maka semakin tinggi pula resiko terjadinya keluhan otot skeletal. 
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4. Faktor Penyebab Sekunder 

 Tekanan 

Terjadinya tekanan langsung pada jaringan otot yang lunak. 

Sebagai contoh, pada saat tangan harus memegang alat, maka 

jaringan otot tangan yang lunak akan menerima tekanan langsung 

dari pegangan alat, dan apabila hal ini sering terjadi, dapat 

menyebabkan rasa nyeri otot yang menetap. 

 Getaran 

Getaran dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan kontraksi otot 

bertambah. Kontraksi statis ini menyebabkan peredaran darah tidak 

lancar, penimbunan asam laktat meningkat dan akhirnya timbul 

rasa nyeri otot. 

 Mikroklimat 

Paparan suhu dingin yang berlebihan dapat menurunkan 

kelincahan, kepekaan dan kekuatan pekerja sehingga gerakan 

pekerja menjadi lamban, sulit bergerak yang disertai dengan 

menurunnya kekuatan otot. Demikian juga dengan paparan udara 

yang panas. Beda suhu lingkungan dengan suhu tubuh yang 

terlampau besar menyebabkan sebagian energi yang ada dalam 

tubuh akan termanfaatkan oleh tubuh untuk beradaptasi dengan 

lingkungan tersebut. Apabila hal ini tidak diimbangi dengan 

pasokan energi yang cukup, maka akan terjadi kekurangan suplai 

energi ke otot. Sebagai akibatnya, peredaran darah kurang lancar, 

suplai oksigen ke otot menurun, proses metabolisme karbohidrat 

terhambat dan terjadi penimbunan asam laktat yang dapat 

menimbulkan rasa nyeri otot. 

5. Penyebab Kombinasi 

Resiko terjadinya keluhan otot skeletal akan semakin meningkat 

apabila dalam melakukan tugasnya, pekerja dihadapkan pada beberapa 

faktor resiko dalam waktu yang bersamaan, misalnya pekerja harus 
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melakukan aktivitas angkat angkut di bawah tekanan panas matahari 

seperti yang dilakukan oleh para pekerja bangunan.  

Di samping kelima faktor penyebab terjadinya keluhan otot tersebut 

di atas, beberapa ahli menjelaskan bahwa faktor individu seperti umur, 

jenis kelamin, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, kekuatan fisik dan 

ukuran tubuh juga dapat menjadi penyebab terjadinya keluhan otot 

skeletal. 

 

2.3 Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

2.3.1 Pengertian REBA 

REBA (Rapid Entire Body Assessment) merupakan salah satu 

metode yang bisa digunakan dalam analisa postur kerja. REBA 

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

merupakan ergonom dari universitas di Nottingham (University of 

Nottingham’s Institute of Occuptaional Ergonomic).  

Metode REBA dalam bidang ergonomi yang digunakan secara cepat 

untuk menilai postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki 

seorang pekerja. REBA lebih umum, dalam penjumlahan salah satu sistem 

baru dalam analisis yang didalamnya termasuk faktor-faktor dinamis dan 

statis bentuk pembebanan interaksi pembebanan perorangan, dan konsep 

baru berhubungan dengan pertimbangan dengan sebutan “The Gravity 

Attended” untuk mengutamakan posisi dari yang paling unggul. 

(Wisanggeni, 2010) 

Metode REBA telah mengikuti karakteristik, yang telah 

dikembangkan untuk memberikan jawaban untuk keperluan mendapatkan 

peralatan yang bisa digunakan untuk mengukur pada aspek pembebanan 

fisik para pekerja. Analisa dapat dibuat sebelum atau setelah sebuah 

interferensi untuk mendemonstrasikan resiko yang telah dihentikan dari 

sebuah cedera yang timbul. Hal ini memberikan sebuah kecepatan pada 

penilaian sistematis dari resiko sikap tubuh dari seluruh tubuh yang bisa 

pekerja dapatkan dari pekerjaannya. 
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Pengembangan dari percobaan metode REBA adalah (Hignett dan 

McAtemney, 2000) : 

 Untuk mengembangkan sebuah sistem dari analisa bentuk tubuh yang 

pantas untuk resiko musculoskeletal pada berbagai macam tugas. 

 Untuk membagi tubuh kedalam bagian-bagian untuk pemberian kode 

individual, menerangkan rencana perpindahan. 

 Untuk mendukung sistem penilaian aktivitas otot pada posisi statis 

(kelompok bagian, atau bagian dari tubuh), dinamis (aksi berulang, 

contohnya pengulangan yang unggul pada veces/minute, kecuali 

berjalan kaki), tidak cocok dengan perubahan posisi yang cepat. 

 Untuk menggapai interaksi atau hubungan antara seorang dan beban 

adalah penting dalam manipulasi manual, tetapi itu tidak selalu bisa 

dilakukan dengan tangan. 

 Untuk memberikan sebuah tingkatan dari aksi melalui nilai akhir 

dengan indikasi dalam keadaan terpaksa. 

 Hanya membutuhkan peralatan yang minimal seperti pena dan kertas 

metode. 

Metode REBA juga dilengkapi dengan faktor coupling, beban eksternal 

aktivitas kerja. Dalam metode ini, segmen-segmen tubuh dibagi menjadi 

dua group, yaitu group A dan group B. Group A terdiri dari punggung 

(batang tubuh), leher, dan kaki. Sedangkan group B terdiri dari lengan atas, 

lengan bawah, dan pergelangan tangan. Penilaian postur kerja pada masing-

masing group tersebut didasarkan pada postur-postur pada tabel berikut : 
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 Gambar 2.1 Tabel REBA 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 
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2.3.1 Langkah – langkah Pemberian Skor REBA 

Untuk menentukan skor REBA ada beberapa langkah yang harus 

dilalui terlebih dahulu. Yang pertama menghitung skor pada tabel A yang 

terdiri dari leher (neck), batang tubuh (trunk), dan kaki (legs). Kemudian 

menghitung  tabel B yang terdiri dari lengan atas (upper arm), lengan bawah 

(lower arm), dan pergelangan tangan (wrist). Setelah didapatkan skor akhir 

tabel A dan B maka dimasukkan ke dalam tabel C yang kemudian 

menentukan ketegori tindakannya. Terdapat 13 langkah dalam menentukan 

skor REBA. 

 

2.3.1.1 Tabel A 

Langkah 1-6 akan menghitung tabel A yang terdiri atas leher (neck), batang 

tubuh (trunk), dan kaki (legs). 

1. Leher (neck) 

Penilaian terhadap leher (neck) adalah penilaian yang dilakukan 

terhadap posisi leher pada saat melakukan aktivitas kerja apakah 

operator harus melakukan kegiatan ekstensi atau fleksi dengan sudut 

tertentu. 

Gambar 2.2 Postur tubuh bagian leher (neck) 

Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013 
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Skor penilaian untuk postur tubuh bagian leher (neck) :  

Tabel 2.1 Skor bagian leher (neck) 

 

 

 

 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

 

2. Batang Tubuh (trunk) 

Penilaian terhadap batang tubuh (trunk), merupakan penilaian terhadap sudut 

yang dibentuk tulang belakang tubuh saat melakukan aktivitas kerja dengan 

kemiringan yang sudah diklasifikasikan. 

Gambar 2.3 Postur tubuh bagian batang tubuh (trunk) 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

Skor penilaian untuk postur tubuh bagian batang tubuh (trunk) : 

Tabel 2.2 Skor bagian batang tubuh (trunk) 

 

 

 

 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

 

 

 

Pergerakan Skor Skor Tambahan 

100 - 200 1 + 1 jika leher berputar 

 

+ 1 leher miring 

> 200 2 

Ekstensi 2 

Pergerakan Skor Skor Tambahan 

00 1 

+ 1 jika batang tubuh berputar 

 

+ 1 batang tubuh miring 

Ekstensi 2 

00 - 200 2 

200 - 600 3 

>600 4 
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3. Kaki (legs) 

Penilaian terhadap kaki (legs) adalah penilaian yang dilakukan terhadap posisi 

kaki pada saat melakukan aktivitas kerja apakah operator bekerja dengan 

posisi normal/seimbang atau bertumpu pada satu kaki lurus. 

       Gambar 2.4 Postur tubuh bagian kaki (legs) 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

 

Skor penilaian untuk postur tubuh bagian kaki (legs) : 

Tabel 2.3 Skor bagian kaki (legs) 

Pergerakan Skor Skor Tambahan 

Posisi normal/seimbang 1  + 1 jika kaki membentuk 

sudut 300 - 600  

+ 2 jika kaki membentuk 

sudut  >600 

Tidak seimbang 2 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

4. Skor Tabel A 

Skor yang didapatkan dari langkah 1 – 3  ( postur leher (neck), batang tubuh 

(trunk), dan kaki (legs) ) dimasukkan ke dalam tabel A. 

Tabel 2.4 Tabel A 

 

 (Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

5. Penambahan skor beban 

Setelah diperoleh hasil penambahan dengan skor aktivitas untuk postur 

kelompok A, maka hasil skor tersebut dengan skor beban. Penambahan 

skor beban tersebut berdasarkan kategori yang dapat dilihat dibawah ini: 

     Tabel 2.5 Skor Beban 

Beban Skor Skor Tambahan 

< 5 kg 0 

+ 1 jika berulang 5 kg - 10 kg +1 

> 10 kg +2 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

6. Skor akhir Tabel A 

Setelah skor tabel A ditambahkan dengan penambahan beban maka 

didapatkan skor akhir dari tabel A. 

 

2.3.1.2 Tabel B 

Langkah 7-12 akan menghitung tabel B yang terdiri atas lengan atas (upper 

arm), lengan bawah (lower arm), dan pergelangan tangan (wrist)  

 

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 
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7. Lengan Atas (upper arm) 

Penilaian yang dilakukan terhadap sudut yang dibentuk lengan atas 

pada saat melakukan aktivitas kerja. Sudut yang dibentuk oleh lengan 

atas diukur menurut posisi batang tubuh. 

Gambar 2.5 Postur tubuh bagian lengan atas (upper arm) 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

Skor penilaian untuk postur tubuh bagian lengan atas (upper arm) : 

Tabel 2.6 Skor bagian lengan atas (upper arm) 

Pergerakan Skor Skor Tambahan 

200 (ke depan maupun ke belakang 

dari tubuh) 
1 

+ 1 jika bahu 

naik 

 

+ 1 jika lengan 

berputar/bengkok 

 

-1 jika lengan 

didukung atau 

orang bersandar 

>200 (ke belakang) atau 200 - 450 (ke 

depan) 
2 

450-900 (ke depan) 3 

>900  (ke depan) 4 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 
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8. Lengan Bawah (Lower Arm) 

Penilaian terhadap lengan bawah (lower arm) adalah penilaian yang 

dilakukan terhadap sudut yang dibentuk lengan bawah pada saat 

melakukan aktivitas kerja. Sudut yang dibentuk oleh engan bawah 

diukur menurut posisi batang tubuh. Adapun postur lengan (lower arm). 

Gambar 2.6 Postur tubuh bagian lengan bawah (lower arm) 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

Skor penilaian untuk postur tubuh bagian lengan atas (lower arm) : 

Tabel 2.7 Skor bagian lengan bawah (lower arm) 

Pergerakan Skor 

600-1000  (ke depan maupun ke belakang dari 

tubuh) 
1 

00-600         &     >1000   2 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

9. Pergelangan Tangan (Wrist) 

Penilaian terhadap pergelangan tangan (wrist) adalah penilaian yang 

dilakukan terhadap sudut yang dibentuk oleh pergelangan tangan pada 

saat melakukan aktivitas kerja. Sudut yang dibentuk oleh pergelangan 

tangan diukur menurut posisi lengan bawah. 

Gambar 2.7 Postur tubuh bagian pergelangan tangan (wrist) 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 
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Skor penilaian untuk postur tubuh bagian pergelangan tangan (wrist) : 

Tabel 2.8 Skor bagian pergelangan tangan (wrist) 

Pergerakan Skor Skor Tambahan 

00-150  (ke atas maupun ke bawah) 1 +1 jika pergelangan tangan 

putaran menjauhi sisi tengah atau 

berputar 
>150 (ke atas maupun ke bawah)   2 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

10. Skor Tabel B 

Skor dari langkah 7-9  (postur tubuh lengan atas, lengan bawah, dan 

pergelangan tangan) dimasukkan ke dalam tabel B untuk memperoleh skor 

Tabel 2.9 Skor tabel B 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

11. Penambahan skor pegangan 

Tabel 2.10 Skor pegangan 

Kategori Pergerakan Skor 

Good Pegangan pas & kuat ditengah, genggaman kuat 0 

Fair 

Pegangan tangan bisa diterima tapi tidak ideal 

atau coupling lebih sesuai digunakan oleh bagian 

lain dari tubuh 

1 

Poor 
Pegangan tangan tidak bisa diterima walaupun 

memungkinkan 
2 

Unacceptable 

Dipaksakan, genggaman yang tidak aman,tanpa 

pegangan, coupling tidak sesuai digunakan oleh 

tubuh 

3 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

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 
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12. Skor Akhir Tabel B 

Setelah skor tabel B ditambahkan dengan penambahan skor kopling 

maka didapatkan skor akhir dari tabel B 

 

2.3.1.3 Tabel C 

Langkah berikutnya, masukkan skor akhir tabel A dan B ke tabel C : 

Tabel 2.11 Tabel C 

 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

 

 

 

 

 

Skor 

Tabel 

A 

Tabel C 

Score 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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13. Skor aktivitas 

Langkah terakhir, skor yang didapatkan di tabel C ditambahkan 

dengan skor aktivitas terlebih dahulu : 

    Tabel 2.12 Skor Aktivitas 

Pergerakan 

+1 jika atau lebih bagian tubuh statis, ditahan lebih dari satu menit 

 

+2 jika penggulangan gerakan dalam rentang waktu singkat, 

diulang lebih dari 4 kali permenit (tidak termasuk berjalan) 

 

+3  jika gerakan menyebabkan perubahan atas pergeseran postur 

yang cepat dari posisi awal 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 

Setelah skor tabel C ditambahkan dengan skor aktivitas maka 

didapatkanlah skor REBA. 

2.3.1.4 Pengkategorian Skor REBA 

Setelah didapatkan skor REBA, yang kemudian dari skor tersebut 

diketahui level resiko dan tindakan dari postur tubuh/posisi tubuh saat 

bekerja. 

Tabel 2.13 Pengkategorian Skor REBA 

Action Level Skor REBA Level Resiko Tindakan Perbaikan 

0 1 Bisa Diabaikan Tidak perlu 

1 2-3 Rendah Mungkin perlu 

2 4-7 Sedang Perlu 

3 8-10 Tinggi Perlu segera 

4 11+ Sangat Tinggi Perlu saat ini juga 

(Sumber : A Step-by-Step Guide to the REBA Assessment Tool, 2013) 
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2.4  Nordic Body Map ( NBM ) 

2.4.1 Pengertian 

Salah satu tools yang digunakan untuk mengetahui gambaran 

Musculoskeletal Disorders merupakan kuesioner Nordic Body Map. Nordic 

Body Map merupakan kuesioner berupa peta tubuh yang berisikan data 

bagian tubuh yang dikeluhkan oleh para pekerja. Kuesioner Nordic Body 

Map adalah kuesioner yang paling sering digunakan untuk mengetahui 

ketidaknyamanan pada para pekerja, dan kuesioner ini paling sering 

digunakan karena sudah terstandarisasi dan tersusun rapi. (Kroemer, 1994) 

  Kuesioner 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/tangan 

7) Pinggang/pantat 

8) Lutut 

9) Tumit/kaki 

Dalam Tarwaka (2004) dengan melihat dan menganalisis peta tubuh 

(NBM) seperti pada gambar 2.8, maka dapat diestimasi jenis dan tingkat 

keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja. Cara ini sangat sederhana 

namun kurang teliti karena mengandung subjektivitas yang tinggi. Untuk 

menekan bias yang mungkin terjadi, maka sebaiknya pengukuran di lakukan 

sebelum dan sesudah melakukan aktivitas kerja (pre and post test). 
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Gambar 2.8 Kuesioner Nordic Body Map 

(Sumber : Laboratorium DSK&E, 2016) 


