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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Ergonomi

Interaksi  yang sering dilakukan dalam sistem kerja adalah interaksi antara

manusia dengan mesin. Hubungan ini sering disebut sebagai interaksi manusia-

mesin (human machine system). Wujud dari hubungan ini dapat berupa kombinasi

satu atau lebih manusia dengan satu atau lebih komponen fisik untuk saling berin

teraksi. Sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh interaksi manusia mesin adalah

proses  input,  operasi dan hasil  output  yang diinginkan.

Untuk mendapatkan sebuah sistem kerja yang baik, maka diperlukan

proses perancangan sistem kerja. Sebuah perancangan sistem yang ideal adalah

keterlibatan karakteristik manusia pada sebuah sistem terutama interaksi manusia-

mesin. Potensi yang adap ada diri manusia meliputi kemampuan dan

keterbatasannya, disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh

manusia.  Konsep ini sering disebut sebagai “fitting the job to the man”. Faktor-

faktor terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa pekerja dapat dihindari, karena

sejak awal perancangan kerja telah melibatkan karakteristik manusia.

Sebuah disiplinil berkembang pada awal Revolusi industri diEropa, yaitu

ergonomi yang berupa menganalisis sistem kerja dengan menitik beratkan pada

hubungan antara manusia dengan mesin. Istilah “ergonomi” mulai dicetuskan

pada tahun 1949. Istilah ergonomic berasal dari bahasa latin yaitu “Ergon” dan

“Nomos“ yaitu aturan, prinsip kaidah atau dapat pula didefinisikan sebagai studi

tentang aspek–aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara

anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, managemen dan desain atau

perancangan. Ergonomi berkenaan pula dengan optimasi, efisiensi, kesehatan,

keselamatan dan kenyamanan manusia ditempat kerja maupun lingkungan.

Ergonomi merupakan suatu cabang ilmu yang sistematis untuk

memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia

dalam merancang suatu sistem kerja yang baik, efektif, aman dan nyaman, dengan

tujuan agar manusia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan nyaman dan sehat.



5

Maksud dan tujuan disiplin ergonomi adalah mendapatkan pengetahuan yang utuh

tentang permasalahan-permasalahan interaksi manusia dengan lingkungan kerja.

Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan dan

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 (Tarwaka

dkk, 2004).

Ada beberapa aspek pendekatan ergonomis yang harus dipertimbangkan untuk

melakukan pendekatan ergonomi, antara lain :

1. Sikap dan Posisi Kerja

Pertimbangan ergonomis yang berkaitan dengan sikap atau posisi kerja,

baik duduk ataupun berdiri merupakan suatu hal yang sangat penting.

Adanya sikap atau posisi kerja yang tidak mengenakkan dan berlangsung

dalam waktu yang lama, akan mengakibatkan pekerja cepat mengalami

kelelahan serta membuat banyak kesalahan.

2. Kondisi Lingkungan Kerja

Faktor yang mempengaruhi kemampuan kerja, terdiri dari faktor yang

berasal dari dalam diri manusia (intern) dan faktor dari luar diri manusia

(ekstern). Salah satu faktor yang berasal dari luar adalah kondisi

lingkungan yang meliputi semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat

kerja seperti temperatur, kelembaban udara, getaran mekanis, warna, bau-

bauan dan lain-lain. Adanya lingkungan kerja yang bising, panas, bergetar

atau atmosfer yang tercemar akan memberikan dampak yang negatif

terhadap kinerja operator.

3. Efisiensi Ekonomi Gerakan dan Pengaturan Fasilitas Kerja.

Perancangan sistem kerja haruslah memperhatikan prinsip-prinsip

ekonomi gerakan yaitu mengurangi gerakan kerja yang secara berlebih.

Gerakan kerja yang memenuhi prinsip ekonomi gerakan dapat

memperbaiki efisiensi kerja dan mengurangi kelelahan kerja.

2.2 Pemindahan Bahan Secara Manual
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Manual Material Handling berhubungan dengan pemindahan beban

dimana pekerja menggunakan gaya otot untuk mengangkat, menurunkan,

mendorong, menarik, membawa, menggenggam, objek. Pengertian pemindahan

beban secara manual, menurut American Material Handling Society (AHMS)

bahwa material handling dinyatakan sebagai seni dan ilmu yang meliputi

penanganan (handling), pemindahan (moving), Pengepakan (packaging),

penyimpanan (storing) dan pengawasan (controlling) dari material dengan segala

bentuknya (Wignjosoebroto, 1996). Lifting berarti menaikkan beban dari posisi

yang rendah keposisi yang lebih tinggi yang menunjukkan / menyatakan

penggunaan gaya harus melebihi / melampaui gaya grafitasi beban. Pemindahan

bahan secara manual apabila tidak dilakukan secara ergonomis akan menimbulkan

kecelakaan dalam industri. Faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya nyeri

punggung (back injury) , adalah arah beban yang akan diangkat dan frekuensi

aktivitas pemindahan. Beberapa pertimbangan / parameter yang harus

diperhatikan untuk mengurangi timbulnya nyeri punggung (Nurmianto,1996)

antara lain:

1. Beban yang harus diangkat.

2. Perbandingan antara berat beban dan orangnya.

3. Jarak horisontal dari beban terhadap orangnya.

4. Ukuran beban yang akan diangkat (beban yang berdimensi besar akan

mempunyai jarak CG (Center of Gravity ) yang lebih jauh dari tubuh, dan

bisa menggangu jarak pandangnya.

Batasan beban yang boleh diangkat:

1. Batasan angkat secara legal (legal limitations)

Beberapa batasan angkat secara legal dari beberapa Negara. Batasan

angkat ini dipakai sebagai batasan angkat secara internasional.

(Nurmianto, 1996)

a. Pria dibawah usia 16 tahun maksimum beban angkatnya adalah 14

kilogram.

b. Pria usia antara 16 tahun sampai 18 tahun maksimum beban angkatnya

adalah 18 kilogram.
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c. Pria usia lebih dari 18 tahun tidak ada batasan angkat

d. Wanita usia antara 16 tahun sampai 18 tahun maksimum beban

angkatnya adalah 11 kilogram.

e. Wanita lebih dari 18 tahun maksimum beban angkatnya adalah 16

kilogram.

2. Batasan angkat dengan menggunakan biomekanika (Biomechanical

limitations)

Nilai dari analisa biomekanika adalah tentang postur atau posisi aktivitas

kerja, ukuran beban (pria 14-18 kilogram, wanita 11-16 kilogram) dan

ukuran manusia yang dievaluasi.

3. Batasan angkat secara fisiologi (Physiological limitations)

Metode pengangkatan ini dengan mempertimbangkan rata-rata beban

metabolisme dari aktivitas angkat yang berulang (repetitive lifting)

sebagaimana dapat juga ditemukan jumlah komsumsi oksigen. Hal ini

haruslah benar-benar diperhatikan terutama dalam rangka untuk

menentukan batas angkat. Kelelahan kerja yang terjadi dari aktivitas yang

berulang akan meningkatkan resiko rasa nyeri pada tulang belakang karena

akumulasi dari asam laktat yang menumpuk secara berlebihan.

4. Batasan angkat secara psiko-fisik (Phycho-physical limitations)

Metode ini berdasarkan pada sejumlah eksperimen yang berbahaya

untuk medapatkan berat pada berbagai keadaan dan ketinggian yang

berbeda.

Penanganan material secara manual memiliki beberapa keuntungan sebagai

berikut:

1. Fleksibel dalam gerakan sehingga memberikan kemudahan pemindahan

beban pada ruang terbatas dan pekerjaan yang tidak beraturan.

2. Untuk beban ringan akan lebih murah bila dibandingkan dengan

menggunakan mesin.

3. Tidak semua material dapat dipindahkan dengan alat.

2.2.1 Resiko Kecelakaan Kerja Pada Aktivitas Manual
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Kegiatan Manual Material Handling (MMH) melibatkan koordinasi

sistem kendali tubuh seperti tangan, kaki, otak, otot dan tulang belakang. Bila

koordinasi tubuh tidak terjalin dengan baik akan menimbulkan resiko kecelakaan

kerja pada bidang MMH. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan

kerja MMH dibagi menjadi dua faktor yaitu:

1. Faktor Fisik (Physical Factor)

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

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

dan perpindahan berulang), getaran mesin dan alat, permukaan lantai.

2. Faktor Psikososial (Physichosocial Factor)

Faktor ini terdiri dari karakteristik waktu kerja seperti shift kerja,

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

konsekuensi kesalahan kerja, istirahat yang pendek dan terganggu saat

kerja.

Untuk faktor fisik (Physical Factor) yang menjadi faktor beresiko

terhadap gangguan postur/sikap kerja dan gangguan sendi akibat

pekerjaan yang berulang. Sedangkan diantara faktor Psikososial yang

menjadi penyebab utama adalah rendahnya pengawasan dalam

aktivitas produksi dan terbatasnya keleluasan para pekerja.

2.2.2 Faktor Resiko Sikap Kerja Terhadap Gangguan Musculoskeletal

Sikap kerja yang sering dilakukan oleh manusia dalam melakukan

pekerjaan antara lain berdiri, duduk, membungkuk, jongkok, berjalan danlain-lain.

Sikap kerja tersebut dilakukan tergantung dari kondisi dalam sistem kerja yang

ada. Jika kondisi sitem kerja yang salah akan menyebabkan kecelakaan kerja,

karena pekerja melakukan pekerjaan yangtidak aman. Sikap kerja yang salah,

canggung dan diluar kebiasaan akan menambah resiko cidera (Bridger, 1995).

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.
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Aliran beban berat tubuh mengalir pada kedua kaki menuju tanah. Hal ini

disebabkan oleh faktor gaya gravitasi bumi.

Kestabilan tubuh ketika posisi berdiri dipengaruhi oleh 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 tubuh bagian atas dengan anggota tubuh bagian

bawah. Sikap kerja berdiri memiliki beberapa permasalahan yaitu nyeri

punggung bagian bawah (low back pain) menjadi salah satu permasalahan

posisi sikap kerja bediri dengan sikap punggung condong ke depan. Posisi

berdiri yang terlalu lama akan menyebabkan penggumpalan pembuluh

darah vena, karena aliran darah berlawanan dengan gaya gravitasi.

Kejadian ini bila terjadi pada pergelangan kaki dapat menyebabkan

pembengkakan.

2. Sikap Kerja Duduk

Penelitian pada Eastman Kodak Company di New York

menunjukan bahwa 35% dari beberapa pekerja mengunjungi klinik

mengeluhkan rasa sakit pada punggung bagian bawah (Bridger, 1995).

Ketika sikap kerja duduk dilakukan, otot bagian paha semakin tertarik dan

bertentangan dengan bagian pinggul.

Ketegangan saat melakukan sikap kerja duduk seharusnya dapat dihindari

dengan melakukan perancangan tempat duduk. Hasil penelitian

mengindikasikan bahwa posisi duduk tanpa memakai sandaran akan

menaikan tekanan pada invertebaratal disk sebanyak 1/3 hingga 1/2 lebih

banyak daripada posisi berdiri (Kroemer Dkk, 2000). Sikap kerja duduk

pada kursi memerlukan sandaran punggung untuk menopang punggung.

Sandaran yang baik adalah sandaran punggung yang bergerak maju-

mundur untuk melindungi bagian lumbar. Sandaran tersebut juga memiliki

tonjolan kedepan untuk menjaga ruang lumbar yang sedikit menekuk. Hal

ini dimaksudkan untuk mengurangi tekanan pada bagian invertebratal

disk.
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Gambar 2.1. Kondisi invertebratal disk bagian lumbar pada saat duduk

(Sumber : Bridger, 1995, Anatomy, Posture, and Body Mechanics)

3. 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 rasa nyeri bila dikukan secara

berulang dan periode yang cukup lama.

Pada saat membungkuk tulang punggung bergerak ke sisi depan tubuh.

Otot bagian perut dan sisi depan invertebratal disk pada bagian lumbar

mengalami penekanan. Pada bagian ligamen sisi belakang dari

invertebratal disk justru mengalami peregangan atau pelenturan. Kondisi

ini akan menyebabkan rasa nyeri pada punggung bagian bawah. Sikap

kerja membungkuk dapat menyebabkan “slipped disks” atau terjadi

pergeseran pada tulang belakang dari posisi asalnya, 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 disk

akibat desakan tulang belakang bagian lumbar.
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Gambar 2.2. Mekanisme rasa nyeri pada posisi bungkuk

(Sumber : Bridger, 1995, Anatomy, Posture, and Body Mechanics)

4. Pengangkatan Beban

Kegiatan ini menjadi penyebab 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 atau tulang bagian belakang. Pada wilayah ini

terjadi penekanan pada bagian L5/S1 (lempeng antara lumbar ke-5 dan

scrum ke-1). Penekanan pada daerah ini mempunyai batas tertentu untuk

menahan tekanan.
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Gambar 2.3. Pengaruh sikap kerja pengangkatan yang salah

(Sumber : Bridger, 1995, Anatomy, Posture, and Body Mechanics)

5. Membawa Beban

Terdapat perbedaan dalam menetukan beban normal yang dibawa

oleh manusia. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi dari pekerjaan yang

dilakukan. Faktor yang paling berpengaruh dari kegiatan membawa beban

adalah jarak. Jarak yang ditempuh semakin jauh akan menurunkan batasan

beban yang dibawa.

6. Kegiatan Mendorong Beban

Hal yang penting menyangkut kegiatan mendorong beban adalah

tangan pendorong. Tinggi pegangan antara siku dan bahu selama

mendorong beban dianjurkan dalam kegiatan ini. Hal ini dimaksudkan

untuk manghasilkan tenaga maksimal untuk mendorong beban berat dan

menghindari kecelakaan kerja bagian tangan dan bahu.

7. 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
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yang pendek dan bila jarak yang ditempuh lebih jauh biasanyabeban

didorong ke depan.

2.2.3 Penanganan Resiko Kerja Aktivitas Kegiatan Manual

Pencegah terjadinya kecelakaan kerja terutama pada bagian

musculoskeletal adalah mengurangi dan menghilangkan pekerjaan yang beresiko

terhadap keselamatan kerja. Dibawah ini beberapa tindakan untuk mengurangi

resiko gangguan musculokeletal pada pekerjaan manualmaterial handling :

1. Perencanaan ulang pekerjaan

a. Mekanisasi

Penggunaan sistem mekanis untuk menghilangkan pekerjaan yang

berulang. Jadi dengan penggunaan peralatan mekanis mampu menampung

pekerjaan yang banyak menjadi sedikit pekerjaan.

b. 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.

c. Perbanyakan dan pengayaan kerja

Sebuah pekerjaan sebisa mungkin tidak dilakukan dengan monoton,

melainkan dilakukan dengan beberapa variasi. Tujuan dari langkah ini

adalah untuk menghindari beban berlebih pada satu bagian otot dan tulang

pada anggota tubuh.
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d. 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 dengan

memperhatikan kemampuan dan keterbatasan pekerja. Tempat kerja

seperti cahaya, suara, lantai sehingga menyesuaikan dengan bentuk dan

ukuran pekerja agar aktivitas MMH dilakukan dengan leluasa.

3. Perancangan peralatan dan perlengkapan

Perancangan peralatan dan perlengkapan yang layak mampu mengurangi

penggunaan tenaga yang berlebihan dalam menyelesaiakan pekerjaan.

Menyediakan pekerja dengan alat bantu dapat mengurangi sikap kerja

yang salah, sehingga menurunkan ketegangan otot.

4. Pelatihan kerja

Program ini perlu dilakukan terhadap pekerja, karena pekerja melakukan

pekerjaan sebagai kebiasaan. Pekerja harus mengetahui mengenai

pekerjaan yang berbahaya dan perlu mengetahui bagaimana melakukan

pekerjaan yang aman. Untuk melakukan kegiatan manual material

handling (MMH) dengan aman, maka dalam melaksanakan pelatihan kerja

MMH perlu memahami pedomannya.

2.3 Sistem Musculoskeletal

Di dalam tubuh manusia terdapat beberapa sistem koordinasi, dan salah

satunya adalah sistem otot dan kerangka (Musculoskeletal System). Organ – organ

tubuh manusia yang menyusun sistem ini meliputi:

1. Tulang

Bagian ini tersusun dari jaringan yang sangat keras berfungsi sebagai

pembentuk kerangka dan pelidung dari organ dalam. Tulang dalam sistem

gerak berfungsi sebagai pembentuk gerakan pasif. Tulang juga berperan

penting dalam proses pembentukan sel-sel darah merah dibagian sumsum.

2. Sambungan Tulang Rawan (Cartilage)
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Jaringan ini berfungsi sebagai penghubung antar tulang seperti pada

setiap sambungan. Dengan adanya jaringan ini pergerakan tulang

relatif kecil, sehingga melindungi dari pergeseran tulang.

3. Ligamen

Ligamen berfungsi sebagai penghubung bagian sambungan dan

menempel pada tulang pada ujungnya. Ligamen memiliki peranan

penting dalam melindungi persendiaan. Ligamen tersebut untuk

membatasi rentang gerak dari tulang yang dihubungkan.

4. Otot

Otot sering disebut sebagai alat gerak aktif. Sel-sel otot menghasilkan

panas tubuh untuk menjaga kesetabilan panas tubuh akibat pengaruh

dari luar. Tendon merupakan otot panjang dengan kekuatan elastis

yang tinggi.

2.4 Metode Analisis Postur Kerja OWAS

Perkembangan OWAS dimulai pada tahun tujuh puluhan di perusahaan

Ovako Oy Finlandia (sekarang Fundia Wire). Metode ini dikembangkan oleh

Karhu dan kawan-kawannya di Laboratorium Kesehatan Buruh Finlandia

(Institute of Occupational Health). Lembaga ini mengkaji tentang pengaruh sikap

kerja terhadap gangguan kesehatan seperti sakit pada punggung, leher, bahu, kaki,

lengan dan rematik. Penelitian tersebut memfokuskan hubungan antara postur

kerja dengan berat beban.

Pada kurun waktu 1977 Karhu Dkk memperkenalkan metode ini untuk

pertama kalinya. Pengenalan pertama terbatas pada aspek klasifikasi postur kerja.

Kemudian Stofert menyempurnakan metode OWAS melalui disertasinya pada

tahun 1985. Penyempurnaan ini telah memasukan aspek evaluasi analisa secara

detail.

Metode OWAS mengkodekan sikap kerja pada bagian punggung, tangan,

kaki dan berat beban. Masing-masing bagian memiliki klasifikasi sendiri-sendiri.

Metode ini cepat dalam mengidentifikasi sikap kerja yang berpotensi

menimbulkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang menjadi perhatian dari

metode ini adalah sistem musculoskeletal manusia.
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Postur dasar OWAS disusun dengan kode yang terdiri empat digit, dimana

disusun secara berurutan mulai dari punggung, lengan, kaki dan berat beban yang

diangkat ketika melakukan penanganan material secara manual. Berikut ini adalah

klasifikasi sikap bagian tubuh yang diamati untuk dianalisa dan dievaluasi (Karhu,

1981) :

A. Sikap Punggung

1. Lurus

2. Membungkuk

3. Memutar atau miring kesamping

4. Membungkuk dan memutar atau membungkuk kedepan

Gambar 2.4 Sikap kerja bagian punggung

(Sumber : Karhu, 1981, Observing Working Posturein Industry: OWAS Aplication)

B. Sikap Lengan

1. Kedua lengan berada dibawah bahu

2. Satu lengan berada pada atau diatas bahu

3. Kedua lengan pada atau diatas bahu

Gambar 2.5 Sikap kerja bagian lengan

(Sumber : Karhu, 1981, Observing Working Posturein Industry: OWAS Aplication)

C. Sikap Kaki

1. Duduk

2. Berdiri bertumpu pada kedua kaki lurus

3. Berdiri bertumpu pada satu kaki lurus
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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. Berajalan

Gambar 2.6 Sikap kerja bagian kaki

(Sumber : Karhu, 1981, Observing Working Posturein Industry: OWAS Aplication)

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 > 20 Kg)

Dibawah ini adalah perihal penjelasan tentang klasifikasi sikap agar

membedakan sikap masing-masing klasifikasi.

1. Sikap Punggung

 Membungkuk

Penilaian sikap kerja diklasifikasikan membungkuk jika terjadi

sudut yang terbentuk pada punggung minimal sebesar 20° atau

lebih. Begitu pula sebaliknya jika perubahan sudut kurang dari 20°,

maka dinilai tidak membungkuk. Adapun posisi leher dan kaki

tidak termasuk dalam penilaian batang tubuh (punggung).

2. Sikap Lengan

 Yang dimaksud sebagai lengan adalah dari lengan atas sampai

tangan.

 Penilaian terhadap posisi lengan yang perlu diperhatikan adalah

posisi tangan.



18

3. Sikap Kaki

 Duduk

Pada sikap ini adalah duduk dikursi dan semacamnya.

 Berdiri bertumpu pada kedua kaki lurus

Pada sikap ini adalah kedua kaki dalam posisi lurus / tidak bengkok

dimana beban tubuh menumpu kedua kaki.

 Berdiri bertumpu pada satu kaki lurus

Pada sikap ini adalah beban tubuh bertumpu pada satu kaki lurus

(menggunakan satu pusat gravitasi lurus), dan satu kaki yang lain

dalam keadaan menggantung (tidak menyentuh lantai). Dalam hal

ini kaki yang menggantung untuk menyeimbangkan tubuh dan bila

jari kaki menyentuh lantai termasuk sikap ini.

 Berdiri bertumpu pada kedua kaki dengan lutut ditekuk

Pada sikap ini adalah keadaan postur setengah duduk yang telah

umum diketahui yaitu keadaan lutut ditekuk dan beban tubuh

bertumpu pada kedua kaki.

 Berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut ditekuk

Pada sikap ini dalam keadaan berat tubuh bertumpu pada satu kaki

dengan lutut ditekuk (menggunakan pusat gravitasi pada satu kaki

dengan lutut ditekuk).

 Berlutut pada satu atau kedua lutut

Ada sikap ini dalam keadaan satu atau kedua lutut menempel pada

lantai.

 Berjalan

Pada sikap ini adalah gerakan kaki yang dilakukan termasuk

gerakan kedepan, belakang, menyamping dan naik turun tangga.

4. Berat beban

Dalam hal ini yang membedakan adalah berat beban yang diterima dalam

satuan kilogram (Kg). Berat beban yang diangkat lebih kecil atau sama

dengan 10 Kg (W = 10 Kg), lebih besar dari 10 Kg dan lebih kecil atau
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sama dengan 20 Kg (10 Kg < W = 20 Kg), lebih besar dari 20 Kg (W > 20

Kg).

Hasil dari analisa postur kerja OWAS terdiri dari empat level skala sikap

kerja yang berbahaya bagi para pekerja.

KATEGORI 1 : Pada sikap ini tidak ada masalah pada sistem

muskuloskeletal (tidak berbahaya). Tidak perlu ada perbaikan.

KATEGORI 2 : Pada sikap ini berbahaya pada sistem musculoskeletal

(postur kerja mengakibatkan pengaruh keteganganyang signifikan). Perlu

perbaikan dimasa yang akandatang.

KATEGORI 3 : Pada sikap ini berbahaya pada sistem musculoskeletal

(postur kerja mengakibatkan pengaruh keteganganyang sangat signifikan).

Perlu perbaikan segeramungkin.

KATEGORI 4 : Pada sikap ini sangat berbahaya pada

sistemmuskuloskeletal (postur kerja ini mengakibatkan resiko yang jelas).

Perlu perbaikan secara langsung / saat ini juga.

Berikut ini merupakan tabel kategori tindakan kerja OWAS secara

keseluruhan, berdasarkan kombinasi klasifikasi sikap dari punggung,

lengan, kaki dan berat beban (Karhu, 1981).

BACK ARMS

1 2 3 4 5 6 7 LEGS

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
USE OF

FORCE

1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

2

1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3

2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4

3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4

3

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

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

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

4

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

2 3 3 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4

3 4 4 4 2 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4

(Sumber : Karhu, 1981)

Tabel diatas menjelaskan mengenai klasifikasi postur-postur kerja ke dalam

kategori tindakan. Sebagai contoh postur kerja dengan kode 2352, maka postur
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kerja ini merupakan postur kerja dengan kategori tindakan dengan derajat

perbaikan level 4, yaitu pada sikap ini berbahaya dan dapat mengakibatkan cidera.

Perlu perbaikan secara langsung atau saat ini.

2.5. Nordic Body Map

Nordic Body Map (NBM) merupakan metode yang dilakukan dengan

menganalisis peta tubuh (NBM) yang ditunjukkan pada tiap bagian tubuh seperti

yang terlihat pada gambar Melalui NBM dapat diketahui bagian-bagian otot yang

mengalami keluhan dengan tingkat keluhan mulai dari rasa tidak nyaman (agak

sakit) sampai sangat sakit.

Dengan melihat dan menganalisis peta tubuh (NBM) akan dapat diestimasi

jenis dan tingkat keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja. Metode ini

dilakukan dengan memberikan penilaian subjektif pada pekerja (Tarwaka, 2002).

Gambar 2.7 Nordic Body Map

(Sumber : Tarwaka, dkk, 2002. Ergonomi untuk Keselamatan Kerja dan Produktivitas)
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2.6. Antropometri

Antropometri berasal dari kata anthro yang artinya manusia dan diametri

yang berarti ukuran. Jadi antropometri diartikan sebagai ilmu secara khusus

berkaitan dengan pengukuran tubuh manusia yang digunakan untuk menentukan

perbedaan pada individu, kelompok dan sebagainya. Antropometri adalah suatu

komponen data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh

manusia ukuran, bentuk dan kekuatan serta penerapan dari suatu data tersebut

untuk penanganan masalah desain (Nurmanto, 1996).

Dengan demikian terdapat dua cara pengukuran, yaitu : (Sutalaksana, 1979)

a. Antropometri Statis

Dimensi yang diukur pada antropometri statis diambil secara linier atau

lurus dan dilakukan pada permukaan tubuh. Agar hasil pengukuran

representatif, maka pengukuran harus dilakukan dengan metoda tertentu

terhadap berbagai individu, dan tubuh harus dalam keadaan diam.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dimensi tubuh manusia,

yaitu : (Wignjosoebroto, 1995)

1. Umur

Secara umum dimensi tubuh manusia akan tumbuh dan bertambah besar

sejak awal kelahirannya sampai dengan umur 20 tahun mengalami

penyusutan sekitar umur 40 tahun.

2. Jenis Kelamin

Dimensi ukuran tubuh laki-laki umumnya akan lebih besar dibandingkan

dengan wanita, kecuali bagian tubuh tertentu seperti pinggul.

3. Suku Bangsa dan Etnis

Setiap suku, bangsa atau kelompok etnik akan memiliki karakteristik fisik

yang berbeda satu dengan yang lainnya.

4. Posisi Tubuh atau Postur

Posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran tubuh standar yang

diterapkan untuk survei.
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b. Antropometri Dinamis

Pengukuran antropometri dinamis berhubungan dengan pengukuran

keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam keadaan bergerak atau dalam

keadaan yang mungkin terjadi bila seseorang bekerja melakukan kegiatan-

kegiatan. Salah satu usaha untuk mendapatkan informasi banyak dilakukan

melalui penyelidikan dan pembahasan, dalam penyelidikan itu terdapat

empat kelompok besar sebagai berikut (Sutalaksana, 1979).

1. Penyelidikan tentang tampilan (display)

Display merupakan suatu perangkat antara (interface) yang mampu

menyajikan informasi tentang keadaan lingkungan dan mengkonsumsikan

pada manusia dalam bentuk tanda, angka dan lambang.

2. Penyelidikan mengenai hasil kerja manusia dan proses pengendalian.

Dalam hal ini diselidiki tentang aktifitas manusia ketika bekerja dan

kemudian mempelajari cara mengukur dari setiap aktifitas tersebut.

3. Penyelidikan mengenai tempat kerja

Agar diperoleh tempat kerja yang baik, dalam arti kata sesuai dengan

kemampuan dan kerterbatasan manusia, maka ukuran tersebut harus sesuai

dengan tubuh manusia.

4. Penyelidikan mengenai lingkungan kerja

Yang dimaksud lingkungan fisik disini meliputi ruangan dan fasilitas yang

biasa digunakan oleh manusia, serta kondisi lingkungan kerja, yang kedua-

duanya banyak mempengaruhi tingkah laku manusia.

2.6.1 Dimensi Antropometri

Data antropometri dapat dimanfaatkan untuk menetapkan dimensi ukuran

produk yang akan dirancang dan disesuaikan dengan dimensi tubuh manusia yang

akan menggunakannya. Pengukuran dimensi struktur tubuh yang bisa diambil

dalam perancangan produk maupun fasilitas.

2.6.2 Aplikasi Distribusi Normal Dalam Antropometri

Penetapan data antropometri, distribusi yang umum digunakan adalah

distribusi normal (Nurmianto,2008). Dalam statistic, distribusi normal dapat

diformulasikan berdasarkan nilai rata-rata (x) dan standart deviasi (σ) dari data
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yang ada. Nilai rata-rata dan standart deviasi yang ada dapat ditentukan persentil

sesuai tabel probabilitas distribusi normal.

Ada berbagai variasi yang cukup luas pada tubuh manusia dalam

perorangan, maka besar “nilai rata-rata” menjadi tidak begitu penting bagi

perancang. Hal yang justru harus diperhatikan adalah rentang nilai yang ada.

Secara statistic sudah diketahui bahwa data pengukuran tubuh manusia pada

berbagai populasi akan terdistribusi dalam grafik sedemikian rupa sehinga data-

data yang bernilai kurang lebih sama akan terkumpul dibagian tengah grafik,

sedangkan data-data dengan penyimpangan ekstrim  akan terletak diujung-ujung

grafik. Merancang untuk kepentingan keseluruh populasi sekaligus merupakan hal

yang tidak praktis. Berdasarkan uraian tersebut, maka kebanyakan data

antropometri disajikan dalam bentuk persentil.

Persentil menunjukkan jumlah bagian perseratus orang dari suatu populasi

yang dimiliki ukuran tubuh tertentu atau yang lebih kecil atau nilai yang

menunjukan nilai persentase tertentu dari orang yang memiliki ukuran dibawah

nilai tersebut. Sebagai contoh bila dikatakan persentil pertama dari data suatu

pungukuran tinggi badan, maka pengertiannya adalah bahwa 99% dari populasi

memiliki data pengukuran yang bernilai lebih besar dari 1% dari populasi yang

tadi disebutkan. Contoh lainnya : bila dikatakan persentil ke-95 dari suatu

pengukuran data tinggi badan berarti bahwa hanya 5% data merupakan data tinggi

badan yang bernilai lebih besar dari suatu populasi 95% populasi merupakan data

tinggi badan yang bernilai sama atau lebih rendah pada populasi tersbut. The

Antropometic Soure Book yang diterbitkan oleh Badan Admintrasi Nasional

Aeronotika dan Angkasa Amerika Serikat (NASA) merumuskan pengertian

persentil yaitu definisi persentil sebenarnya sederhananya saja. Untuk suatu

kelompok data apapun. Misalnya data berat badan pilot, persentil pertama

menunjukkan data sejumlah pilot yang berat badannya lebih besar dari 1% data

para pilot yang disebutkan paling kecil berat badannya, dan dilain pihak

merupakan data berat badan dari setiap pilot yang kurang berat badannya dari

99% pilot dengan berat badan yang terbesar. Dapat juga dikatakan persentil kedua

merupakan data yang bernilai lebih besar dari pada 2% pilot yang paling ringa,
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dan lebih kecil dari 98% pilot-pilot yang terberat. Jadi, berapapun besaran nilai k

dari 1 hingga 99 maka persentil ke – k tersebuut merupakan nilai yang lebih besar

dari k% berat badan terkecil dan kurang dari yang terbesar (100k)%. Persentil 50

yang merupakan nilai dari suatu rata-rata, merupakan nilai yang menjadi data

menjadi dua bagian, yaitu berisi data yang nilai terkecil dan terbesar masing-

masing sebessar 50% dari keseluruhan nilai tersebut.

Ada dua hal penting yang harus selalu diingat bila menggunakan persentil.

Pertama, suatu persentil antropometik dari setiap individu hanya berlaku untuk

satu data dimensi tubuh saja. Hal dapat merupakan data tinggi badan atau data

tinggi duduk. Kedua, tidak dapat dikatakan seseorang memiliki persentil yang

sama, ke-95 atau ke-90 atau ke-5, untuk keseluruhan dimensi tubuhnya.



25

Tabel 2.2 Jenis persentil dan cara perhitungan dalam distribusi normal

Persentil Perhitungan

1 X – 2,325σ

2,5 X – 1,96σ

5 X – 1,645σ

10 X – 1,28σ

50 X

90 X + 1,28σ

95 X + 1,64σ

97,5 X + 1,96σ

99 X + 2,325σ
(Sumber : Nurmianto, 2008)

2.6.3 Aplikasi Data Antropometri Dalam Perancangan Produk

Penggunaan data antropometri dalam penentuan ukuran produk harus

mempertimbangkan prinsip-prinsip dibawah ini agar produk yang dirancang bisa

sesuai dengan ukuran tubuh pengguna (Wignjosoebroto,1995) yaitu :

1. Prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran ekstrim

rancangan produk dibuat agar bisa memenuhi 2 sasaran produk yaitu :

a. Sesuai dengan ukuran tubuh manusia yang mengikuti klasifikasi

ekstrim.

b. Tetap bisa digunakan untuk memenuhi ukuran tubuh yang lain

(mayoritas dari populasi yang ada)

Agar dapat memenuhi sasaran produk tersebut maka ukuran diaplikasikan yaitu :

 Dimensi minimum yang harus ditetapkan dari suatu rancangan produk

umumnya didasarkan pada nilai persentil terbessar misalnya, 90, 95

persentil.

 Dimensi maximum yang harus ditetapkan diambil berdasarkan persentil

terkecil misalnya 1, 5 atau 10 persentil.

2. Prinsip perancangan produk yang bisa dioprasikan diantara rentang ukuran

tertentu,
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a. Produk dirancang dengan ukuran yang dapat diubah-ubah sehingga

cukup fleksibel untuk dioperasikan oleh setiap orang yang

memiliki berbagai macam ukuran tubuh, mendapatkan rancangan

yang fleksibel semacam ini maka data antropometri yang umum

diaplikasikan adalah dalam rentang 5 sampai dengan 95 persentil.

b. Prinsip perancangan produk dengan ukuran rata-rata produk

dirancang berdasarkan pada ukuran rata-rata tubuh manusia atau

dalam rentang 50 persentil.


