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3.2 Penjelasan Flowchart 

3.2.1 Tahap Pendahuluan 

1. Studi Lapangan 

Langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan survey untuk 

mendapatkan gambaran dari kondisi sebenarnya objek yang akan 

diteliti, yaitu pada proses produksi di CV. Wijaya Kusuma. Survey ini 

dimaksud untuk mengetahui kondisi serta karakteristik perusahaan 

yang dijadikan sebagai objek penelitian. Setelah itu mengetahui 

permasalahan yang dihadapi diperusahaan. 

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini adalah mengamati situasi 

dan kondisi yang terjadi pada proses produksi di CV. Wijaya Kusuma, 

mendapatkan informasi tentang segala segala sesuatu yang berkaitan 

dengan penelitian ini dengan   melakukan wawancara kepada pemilik 

perusahaan, dan tenaga kerja mengenai masalah yang kerap terjadi di 

CV. Wijaya Kusuma khususnya permasalahan keluhan 

Muskuloskeletal Disorder (MSDs). 

 

2. Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dasar teori dan ilmu 

pengetahuan yang relevan tentang metode yang akan digunakan dalam 

penelitian yang di lakukan di CV. Wijaya Kusuma. Serta referensi-

referensi/jurnal yang berhubungan dengan ergonomi, musculosceletal 

disorder (MSDs) dan metode REBA. 

 

3.2.2 Tahap Pengumpulan Data 

1. Wawancara awal 

Langkah awal dalam melakukan pengumpulan data adalah 

dengan melakukan wawancara awal kepada para tenaga kerja 

produksi keluhan apa saja selama bekerja dalam memproduksi air 

mancur. 
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2. Pembagian kuesioner Nordic Body Map 

Setelah dilakukan wawancara awal, selanjutnya penulis 

membagikan kuesioner Nordic Body Map pada para tenaga kerja 

produksi. 

Gambar 3.2 Kuesioner Nordic Body Map 

(Sumber : Laboratorium DSK&E, 2016) 
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3. Perekaman postur kerja 

Dalam tahap ini pengumpulan data dilakukan dengan mengambil 

gambar tenaga kerja produksi saat bekerja. Pengumpulan data berupa 

perekaman postur kerja berguna untuk mengetahui sudut seperti leher 

(neck), batang tubuh (trunk), kaki (legs), lengan atas (upper arm), 

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

serta dihitung sudut bagian tubuh yang diperlukan untuk mendapatkan 

skor REBA seperti pada gambar berikut : 

Gambar 3.3 Contoh Perekaman Postur Kerja 

4. Berat beban yang diangkat 

Bertanya kepada tenaga kerja atau mengukur sendiri berat beban 

yang diangkat oleh operator saat bekerja. Mengetahui berat beban 

penting untuk diketahui, karena akan diteliti dengan menggunakan 

metode REBA. 

 

3.2.3 Tahap Pengolahan Data 

1. Identifikasi MSDs menggunakan NBM 

Melakukan identifikasi MSDs dengan menggunakan kuesioner 

NBM yang telah terkumpul dan akan dilakukan pengolahan data berupa 

rekapitulasi berdasarkan hasil keluhannya. 
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2. Pemberian skor pada postur kerja 

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data yang telah 

didapatkan dari merekam postur tubuh dan mengukur sudut seperti 

leher (neck), batang tubuh (trunk), kaki (legs), lengan atas (upper arm), 

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

kerja produksi yang sedang bekerja selanjutnya, memasukkan skor ke 

dalam tabel seperti gambar 3.4. 

. 
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 Gambar 3.4 Tabel REBA 

 

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

1. Analisa hasil NBM 

Hasil yang didapatkan setelah mengolah data kuesioner NBM 

dapat diketahui bagian tubuh mana saja yang dikeluhkan tenaga kerja 

dan yang berpotensi menimbulkan MSDs. 

2. Menentukan level resiko kerja 

Setelah mengetahui skor REBA yang telah dihitung serta 

ditambahkan beban dan coupling maka skor dikategorikan seperti pada 

tabel berikut : 

 Tabel 3.1 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) 

3. Usulan Perbaikan 

Jika ada postur tubuh yang memiliki level resiko sedang sampai 

sangat tinggi. Maka postur tubuh dianalisa dan diperbaiki posturnya 

agar tidak menimbulkan masalah MSDs. 

 

3.2.5 Tahap Kesimpulan 

1. Kesimpulan dan saran 

Pada tahap ini akan ditarik kesimpulan dan saran sebagai bahan 

evaluasi perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan 

kinerja perusahaan. 

 

 


