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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Konsep Ergonomi 

2.1.1 Pengertian Ergonomi 

Menurut Tarwaka (2004) Ergonomi memiliki sebutan berbeda disetiap 

Negara, Skandinavia menggunakan istilah “Bioteknologi” dan di Amerika 

menggunakan istilah “Human Factor Engineering” sedangkan untuk Indonesia 

masih tetap disebut “Ergonomi”. Meskipun memiliki sebutan yang berbeda di 

beberapa Negara, namun kesemuanya masih membahas hal yang sama yaitu 

mengenai optimalisasi fungsi manusia terhadap aktivitas yang dilakukan. 

Ergonomik adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyelaraskan atau 

menyeimbangkan segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun 

beristirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia sehingga kualitas hidup 

menjadi lebih baik. 

Menurut Departement Kesehatan RI (2007) Pengertian Ergonomi yaitu 

ilmu yang mempelajari prilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan 

mereka. Sasaran penelitian ergonomi ialah manusia saat bekerja dalam 

lingkungan. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian 

tugas pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia ialah untuk menurunkan stress 

yang akan dihadapi. 

Menurut Departement Kesehatan RI (2007) Upaya ergonomik antara lain 

berupa menyesuaikan ukuran tempat dengan dimensi tubuh agar tidak 

melelahkan, pengaturan suhu,  cahaya dan kelembapan bertujuan agar sesuai 

dengan kebutuhan tubuh. 

Menurut Etchison (2007) Ergonomi adalah ilmu terapan yang menjelaskan 

interaksi antara manusia dengan tempat kerjanya. Ergonomi antara lain 

memeriksa kemampuan fisik para pekerja, lingkungan tempat kerja, dan tugas 

yang dilengkapi dan mengaplikasikan informasi ini dengan desain model alat,
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perlengkapan, metode-metode kerja yang dibutuhkan tugas menyeluruh dengan 

aman. 

Sasaran dari ilmu ergonomi ini adalah untuk meningkatkan prestasi kerja 

yang tinggi dalam kondisi aman, sehat, aman dan tenteram. Aplikasi ilmu 

ergonomi digunakan untuk perancangan produk, meningkatkan kesehatan dan 

keselamatan kerja serta meningkatkan produktivitas kerja. Dengan 

mempelajari  tentang ergonomi maka kita dapat mengurangi risiko penyakit, 

meminimalkan biaya kesehatan,  nyaman saat bekerja dan meningkatkan 

produktivitas dan kinerja serta memperoleh banyak keuntungan. Oleh karena itu 

penerapan prinsip ergonomi di tempat kerja diharapkan dapat menghasilkan 

beberapa manfaat sebagai berikut : 

1. Mengerti tentang pengaruh dari suatu jenis pekerjaan pada diri pekerja dan 

kinerja pekerja. 

2. Memprediksi potensi   pengaruh  pekerjaan pada tubuh pekerja khususnya . 

3. Mengevaluasi  kesesuaian tempat kerja, peralatan kerja dengan pekerja saat 

bekerja. 

4. Meningkatkan produktivitas dan upaya untuk menciptakan kesesuaian antara 

kemampuan pekerja dan persyaratan kerja. 

5. Membangun pengetahuan dasar guna mendorong pekerja untuk meningkatkan 

produktivitas. 

6. Mencegah dan mengurangi risiko timbulnya penyakit akibat kerja. 

7. Meningkatkan  keselamatan kerja. 

2.1.2 Tujuan Ergonomi 

Menurut NIOSH (2012) Tujuan dari Ergonomi adalah untuk mengurangi 

stress dan menghilangkan cedera dan gangguan yang berhubungan dengan 

pekerjaan yang terlalu sering menggunakan otot, postur yang buruk dan pekerjaan 

berulang. Hal tersebut tercapai dengan merancang tugas, ruang kerja, 

pengendalian, tata tampilan, pencahayaan, dan peralatan agar sesuai dengan 

kemampuan fisik dan keterbatasan pekerja. 
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Menurut Bridger (1995) Ergonomi bertujuan untuk memastikan 

terpenuhinya kebutuhan manusia terhadap cara kerja yang efisien dan keamanan 

kerja dalam suatu system kerja. 

Menurut Tarwaka (2004) Secara umum tujuan ergonomi adalah 

1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan 

cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, 

mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 

2. Meningkatkan kesejahteraan social melalui peningkatan kualitas kontak sosial, 

mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan meningkatkan 

jaminan social baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak 

produktif. 

3. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagaiaspek yaitu aspek teknis, 

ekonomis, antropologis dan budaya dari setiap system kerja yang dilakukan 

sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup tinggi. 

 

2.1.3 Risiko Ergonomi 

 Menurut Kuswana (2016) Risiko Ergonomi merupakan suatu risiko yang 

menyebabkan cedera akibat kerja, hal itu termasuk hal – hal berikut ini. 

a. Penggunaan tenaga atau kekuatan (mengangkat, mendorong, menarik, dan lain 

– lain). 

b. Pengulangan, melakukan jenis kegiatan yang sama dari suatu pekerjaan 

dengan menggunakan otot atau anggota tubuh berulang kali. 

c. Kelenturan tubuh (lenturan, punter, jangkauan atas). 

d. Pekerjaan statis, diam di dalam satu posisi pada suatu periode waktu tertentu. 

e. Getaran mesin – mesin. 

f. Kontak tegangan, ketika memperoleh suatu permukaan benda tajam dari suatu 

alat atau benda kerja terhadap bagian atau tubuh. 
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 Secara umum terdapat tiga macam cedera tubuh, yaitu Cumulative Trauma 

Disorders, Repetitive Strain Injury, Musculoskeletal Disorders. 

A. Cumulative Trauma Disorders (CTD) 

Philip Haris,M.D (2003) menuliskan Cumulative Trauma Disorders (CTD), 

(Trauma Gangguan Kumulatif), atau dikenal sebagai Repetitive Strain Injury 

(RSI), atau cedera regangan berulang, didefinisikan sebagai gangguan pada 

otot, tendon, saraf, dan pembulu darah yang disebabkan, atau diperparah oleh 

pengerahan tenaga atau gerakan berulang. 

B. Repetitive Strain Injury (RSI) 

Van Tulder M, malmivaara A, Koes B (2007), menuliskan bahwa Repetitive 

Strain Injury (RSI) adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk pada 

beberapa kondisi disjrit yang dapat dikaitkan dengan tugas yang berulang, 

pengerahan kekuatan tenaga, getaran, kompresi mekanik yang berkelanjutan. 

Contohnya kondisi yang dapat dikaitkan dengan penyebab tersebut termasuk 

edema, tendinitis, carpal tunnel syndrome, cubital tunnel syndrome, de 

quervain syndrome, thoracic outlet syndrome, intersection syndrome, golfer’s 

elbow (medial epicondylitis), tennis elbow (lateral epicondylitis), trigger 

finger, radial tunnel syndrome, and focal dystonia. 

C. Musculoskeletal Disorders (MSDs) 

Gangguan Musculoskeletal Disorders (MSDs) adalah cedera pada otot, saraf, 

tendon, ligament, sendi, tulang rawan, atau cakram tulang belakang, MSDs 

biasanya hasil dari setiap peristiwa sesaat atau akut (seperti slip, perjalanan, 

atau jatuh), selain itu mencerminkan perkembangan yang lebih bertahap atau 

kronis. 

 

2.2 Repetitive Strain Injury 

2.2.1 Terminologi 

Menurut Pheasant (1991) Repetitive strain injury adalah istilah yang 

digunakan untuk sakit pada otot akibat hubungan kerja pada leher, bahu, dan 

tubuh bagian atas. Menurut Watson (2009) Setiap Negara memiliki penyebutan 

yang berbeda – beda untuk meggambarkan keluhan otot. Repetitive strain injury 
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(RSI), work related upper limb disorder (WRULD) adalah istilah yang digunakan 

di UK, Kanada, dan Belanda. Sedangkan di Amerika disebut cumulative trauma 

disorder (CTD), upper extreme cumulative trauma disorders (UECTD), dan 

repetitive motion disorder (RMD). Autralia menyebutnya dengan istilah 

occupational overuse syndrome (OOS) dan uccupational overuse injury. 

Sementara di Jepang, Skandinavia dan Jerman disebut dengan occupational 

cerviobrachial disorders (OCD). 

 

2.2.2 Faktor Risiko 

Menurut McKeown (2008) dalam bukunya office ergonomic, penyebab 

Repetitive strain injury (RSI) dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu : 

1. Penyebab Utama 

a. Pergerakan Repetitif 

Pekerjaan yang dapat dikategorikan dalam pekerjaan dengan 

pergerakan repetitive adalah pekerjaan yang dalam kegiatannya melakukan 

pergerakan yang sama atau berulang secara cepat. Jika suatu pekerjaan 

dilakukan secara berulang daalam frekuensi yang cepat dan periode yang 

panjang tanpa adanya istirahat yang cukup akan menyebabkan kelelahan 

pada otot. Penggunaan yang berlebihan pada otot akan menyebabkan 

inflasi dan penurunan kerja otot. 

b. Postur Janggal 

Postur kerja yang terbatas telah diindentifikasi sebagai salah satu 

faktor Repetitive strain injury (RSI). Hal yang dapat mempengaruhi postur 

kerja antara lain workstation dari pekerjaan. Oleh karena itu sangat penting 

untuk memastikan peralatan workstation yang digunakan sesuai pekerja. 

Dari gambar 2.1 segitiga postur dapat dilihat bahwa postur kerja seseorang 

dipengaruhi oleh desain area kerja, tuntunan tugas dan faktor individu. 
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(Sumber : McKeown;2008) 

Gambar 2.1 Segitiga Postur 

c. Kerja Statis Otot 

Kerja statis otot terjadi pada saat menahan tubuh atau bagian tubuh 

yang lain pada posisi yang fix dalam waktu yang cukup lama tanpa 

istirahat. Kerja otot seperti ini akan dengan cepat membuat lelah. Hal ini 

dikarenakan aliran darah ke jaringan lunak terhambat sehingga otot 

mengalami kekurangan oksigen dan terjadi penumpukan asam laktat 

2. Penyebab Pendukung 

a. Kurangnya Waktu Istirahat 

Pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama dalam jangka 

panjang tanpa waktu istirahat lebih berisiko untuk mengalami keluhan 

upper limb  dari pada pekerja yang melakukan istirahat secara bertahap 

b. Kurangnya Training dan Supervisi 

Pekerja tidak bisa menduga risikko apa yang sedang dijalaninya 

dan bagaimana agar melewati dengan aman, oleh karena itu dibutuhkan 

pengawasan dan training yang memadai untuk meningkatkan pengetahuan 

dan skill pekerja mengenai hazard ergonomic 

 

2.2.3 Gejala Repetitive strain injury (RSI) 

Ada banyak tanda dan gejala sebagai indikasi terkena Repetitive strain 

injury (RSI). Gejala – gejala tersebut dapat muncul setelah melakukan aktifitas 

dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, kita biasanya mengabaikan gejala 

– gejala yang muncul. Berikut merupakan beberapa gejala yang muncul sebagai 

indikasi Repetitive strain injury (RSI) yaitu : 
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a. Mati rasa, terutama pada saat malam hari 

b. Sakit atau nyeri, terutama pada saat malam hari 

c. Kesemutan, rasa terbakar atau rasa dingin pada sendi 

d. Bengkak pada area pergelangan tangan 

e. Kehilangan kemampuan, kekuatan dan koordinasi untuk memegang benda. 

f. Otot melemah dan mudah lelah 

g. Kejang otot 

h. Kejang, kaku, tidak nyaman dan sakit pada tangan lengan, siku, bahu, leher 

dan punggung. 

 

2.2.4 Tingkatan Repetitive strain injury (RSI) 

Berdasarkan pada tingkat keseringan dari gejala yang dialami maka 

Repetitive strain injury (RSI) dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu : 

a. Tingkat Pertama (Early) 

Pada saat bekerja tubuh merasa sakit dan lelah. Lelah dan sakit tersebut tidak 

terlalu mempengaruhi kemampuan bekerja penderita dan akan segera hilang 

ketika berhenti bekerja. 

b. Tingkat Menengah (Intermediate) 

Sejak penderita mulai melakukan aktivitas kerja hingga pekerjaan usai, rasa 

sakit akan muncul. 

c. Tingkat lanjutan (advance) 

Tubuh akan merasa lemah dan sakit meskipun penderita sudah beristirahat, 

bahkan penderita akan sulit untuk melakukan pekerjaan ringan sekalipun 

 

2.2.5 Jenis – Jenis Repetitive strain injury (RSI) 

Menurut Mckeown (2008) ada beberapa jenis Repetitive strain injury (RSI) yaitu : 

a. Tenosynovitis 

Jenis keluhan ini biasanya terjadi pada di area pergelangan tangan dan 

berhubungan dengan pembengkakan pada synovial sheath. Tenosynovitis 

terjadi karena bekerja dengan tingkatan repetitive yang tinggi, tekanan yang 

kuat, dan posisi pergelangan tangan yang tidak netral. Selain itu riwayat 
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cedera traumatik pada pergelangan seperti saat terjatuh juga meningkatkan 

risiko terjadinya Tenosynovitis 

b. Carpal Tunnel Syndrome 

Carpal Tunnel Syndrome dibentuk oleh delapan tulang karpal dan 

ligmen pada pergelangan tangan. Carpal Tunnel Syndrome Terjadi karena 

adanya tekanan pada median nerve dan menyebabkan bengkak dan iritasi pada 

Carpal Tunnel. Genggaman yang terlalu menekan, postur pergelangan tangan 

yang tidak netral dan getaran merupakan faktor risiko terjadinya Carpal 

Tunnel Syndrome. Gejala mati rasa dan kesemutan biasanya dirasakan oleh 

penderita pada area tangan.  

c. Dupuytren’s Contracture 

Dupuytren’s Contracture terjadi karena pengentalan pada jaringan 

fibrosa telapak tangan. Penderita biasanya akan merasa mati rasa dan tidak 

nyaman pada area telapak tangan terutama saat menggunakan sarung tangan. 

Keluhan ini biasanya terjadi pada pekerjaan tangan yang berulang, seperti 

menempelkan kertas menggunakan telapak tangan, bekerja dengan benda yang 

mengeluarkan getaran atau dapat juga terjadi karena sudah pernah mengalami 

cedera sebelumnya pada telapak tangan seperti terkena pisau atau gunting. 

d. Vibration White Finger 

Vibration White Finger disebabkan karena bekerja menggunakan 

peralatan yang bergetar sehingga membuat aliran darah menuju jari – jari 

menurun. Gejalanya antara lain jari – jari tangan memucat atau membiru, mati 

rasa, kesemutan dan dingin pada jari – jari. Ketika darah berhasil mencapai 

jari – jari maka warna akan berubah menjadi merah, dan akan timbul rasa sakit 

dan berdenyut. Pada kondisi yang cukup parah jari tangan cenderung berwarna 

ungu dan pada beberapa kasus yang sangat parah VWT dapat menjadi 

gangrene. 

e. Epicondylitis (Tennis Elbow) 

Epicondylitis terjadi karena epicondyle (otot ekstensi pada tangan dan 

jari) mengalami pebengkakan atau inflamasi. Penggunaan otot yang 
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berlebihan, gerakan berulang, ekstensi dan rotasi pada tangan dan jari dapat 

berkontribusi terjadinya keluhan ini. 

f. Tendinitis 

Tendinitis adalah keluhan kedua terbesar pada pekerja. Pekerjaan berat 

dan getaran repetitif seperti mengangkat tangan lebih dari 600 dari bahu 

merupakan penyebab dari keluhan ini. Pembengkakan yang terjadi pada 

tendon akan mempengaruhi pergerakan tubuh. 

g. Frozen Shoulder 

Penderita penyakit ini secara bertahap pada awalnya akan merasakan 

kekakuan pada bahu terutama saat malam. Hal ini terjadi karena terjadi 

peradangan atau inflamasi jaringaan otot baahu. 

h. Thoracic Outlet Syndrome 

Thoracic Outlet Syndrome terjadi ketika syaraf dan pembulu darah 

antara leher dan bahu tertekan. Penderita biasanya akan merasakan sakit pada 

bagian ketiak dan mati rasa pada jari tangan. Penyakit ini disebabkan karena 

bekerja dengan mengangkat tangan atau bekerja dengan posisi bahu terdorong 

ke belakang atau depan  

i. Cervical Spondylosis 

Cervical Spondylosis adalah kondisi sakit pada leher dan tulang 

belakang sebagai hasil dari penurunan fungsi dari cekram tulang belakang 

sehingga menimbulkan iritasi pada syaraf spinal. Penyakit ini biasanya timbul 

pada pekerja yang membawa beban berat pada punggungnya. 

j. Osteoarthritis 

Osteoarthritis adalah kondisi menurunnya sendi synovial. Gejala dari 

penyakit ini adalah kaku dan sakit saat menggerakkan leher hingga tangan. 

Terkadang juga terdengar bunyi retak pada sendi saat digerakkan 

 

2.2.6 Penentuan Risiko Potensi 

Sesuai latar belakang yang sudah dijelaskan maka terdapat risiko pada 

bagian produksi. Masalah sering dijumpai ditempat kerja khususnya yang 

berhubungan dengan kelelahan dalam melaksanakan pekerjaannya adalah keluhan 
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RSI. Dalam penyebaran kuisioner kepada 14 pekerja dengan menggunakan 

metode Nordic bodymap yaitu dimana hasil membuktikan bahwa keluhan sakit 

pada lengan atas kanan kiri 93 %, sakit pada lengan bawah kanan kiri 93%, sakit 

pada pergelangan tangan kanan kiri 93%, sakit pada bahu kanan kiri 84%. Dari 

permasalahan yang dihadapi UD Cahaya Marning Jagung metode yang paling 

tepat untuk mengidentifikasi masalah dengan kondisi seperti ini adalah metode 

OCRA (OCcupational Repetitive Action). Metode OCRA, yang ditemukan oleh 

Occhipinti dan Colombini (1996) ini merupakan metode kuantitatif untuk 

mengidentifikasi cara kerja yang digunakan dalam pekerjaan berulang khusus alat 

gerak tubuh bagian atas. Kemudian dilakukan pengujian usulan cara kerja 

menggunakan metode OCRA Index Diharapkan dengan usulan ini operator dapat 

bekerja dengan lebih nyaman dan sehat. Pada tabel 2.1 terdapat contoh pekerjaan 

berulang dalam ergonomi yang dapat menyebabkan risiko gangguan repetitive 

strain injury. 
Tabel 2.1 Contoh Pekerjaan Yang Memiliki Risiko Ergonomi 

Risiko – risiko Tubuh Contoh dalam Pekerjaan Kemungkinan Solusi 
Mempengaruhi :   
Back   

Mengangkat Menggerakkan objek yang 
berat 

Mengurangi berat/beban 
dari objek, penggunaan alat 
– alat angkat atau posisi 
tubuh pada objek kerja 

Neck   

Menjunjung dengan kepala, 
menunduk atau 
menengadah dengan beban 

Pemeriksaan komponen; 
seperti memeriksa bagian 
monitor kommputer,  
memeriksa Iengine mobil 

Meja pemeriksaan 
disesuaikan dengan posisi 
tubuh 

Sholders   
Bekerja dengan siku – siku 
yang diangkat Pemeriksaan jahitan Meja kerja lebih rendah 

Hand   
Memutar dengan cepat, atau 
ada lenturan pergelangan 
tangan 

Menjahit, menyetek, 
menyortir, memeriksa, 
merakit 

Pancangan peralatan 

Hips/Legs   
Berdiri di dalam posisi yang 
sama untuk periode lama 

Merakit, finishing atau 
operasi mesin 

Posisi pelayanan kerja, 
menjahit tinggi 

(Sumber : Published by the MFL Occupational Health Center) 
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2.3 Occupational Repetitive Action (Ocra) 

2.3.1 Sejarah OCRA 

Menurut Neville Stanton (2005) Occhipinti and Colombini 

mengembangkan metode Occupational Repetitive Action (OCRA) untuk 

menganalisis kemampuan pekerja terhadap tugas yang meliputi berbagai faktor 

risiko anggota badan bagian atas (pengulangan, sikap dan pergerakan tubuh yang 

kaku, dan lain-lain yang didefinisikan sebagai “tambahan”). Metode OCRA 

sebagian besar berdasarkan dokumen persetujuan dari komite teknis International 

Ergonomics Association (lEA) mengenai gangguan musculoskeletal 

(musculoskeletal disorders) dan mereka menghasilkan indikator sintetik yang juga 

mempertimbangkan perputaran pekerja dalam tugas-tugas yang berbeda. 

OCRA Index merupakan metode yang bersifat prediktif terhadap risiko 

pekerjaan anggota tubuh bagian atas yang berhubungan dengan gangguan 

muskuloskeletal. Metode ini merupakan metode pertama yang paling analitis dan 

dapat dipercaya. OCRA Index secara umum digunakan untuk merancang, 

merancang ulang, atau untuk menganalisis secara mendalam pada stasiun kerja 

dan tugas-tugas. Berdasarkan OCRA Index, OCRA Checklist merupakan metode 

yang lebih sederhana dan disarankan untuk digunakan dalam pemeriksaan awal 

pada stasiun kerja meliputi tugas-tugas yang berulang.  

Kedua metode OCRA diatas dirancang untuk digunakan oleh ahli teknis 

perusahaan (petugas keselamatan dan kesehatan, ergonomis, analis waktu dan 

metode, insinyur produksi), yang telah terbukti dapat mempelajari dan 

menerapkan metode untuk pencegahan dan juga memperbaiki proses produksi 

dengan sangat baik.  

Metode-metode tersebut telah diterapkan di berbagai industri dan tempat 

kerja. Sasarannya yaitu segala pekerjaan dalam bidang manufaktur maupun jasa 

yang mencakup pergerakan yang berulang dari anggota badan bagian atas 

(pembuatan komponen mesin, alat-alat listrik, mobil, tekstil dan pakaian, keramik, 

perhiasan, pengolahan daging dan makanan). Metode ini tidak cocok untuk 

menilai pekerjaan yang menggunakan keyboard dan mouse, ataupun pemasukan 

data pada alat komputerisasi lainnya. 
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2.3.2 Aspek Umum OCRA 

Menurut Neville Stanton (2005) Kedua metode penilaian mengevaluasi 

empat faktor risiko utama, yaitu : 

1. Pengulangan (repetitiveness) 

2. Kekuatan (force) 

3. Sikap dan pergerakan tubuh yang janggal (Awkward posture and movements) 

4. Kekurangan waktu pemulihan (Lack of proper recovery periods)  

Faktor tambahan lain juga dipertimbangkan, seperti faktor mekanis, faktor 

lingkungan, dan faktor organisasi yang berkaitan dengan gangguan repetitive 

strain injury pada alat gerak bagian atas. Setiap faktor risiko yang teridentifikasi 

dijelaskan dengan baik dan diklasifikasikan untuk mempermudah 

mengidentifikasikan tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan. 

 

2.3.3 Definisi OCRA 

Menurut Neville Stanton (2005) Pekerjaan terdiri dari satu atau lebih tugas 

dalam satu shift kerja. Dalam setiap pekerjaan, siklus adalah serangkaian tindakan 

teknis yang diulang terus menerus dan selalu sama. Dalam setiap siklus, beberapa 

tindakan teknis dapat diidentifikasikan. Tindakan teknis adalah operasi dasar yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan dalam satu siklus. Misalnya 

mengambil, meletakkan, memutar, menekan, menarik, dan lain-lain. Prosedur 

yang disarankan untuk menilai risiko harus :  

1. Menunjukkan dengan tepat pekerjaan repetitif dalam siklus dengan durasi 

tertentu. 

2. Menemukan urutan dari tindakan teknis dalam siklus dari setiap pekerjaan. 

3. Menjelaskan dan menggolongkan faktor risiko dalam setiap siklus. 

4. Menggabungkan data yang mengenai siklus di setiap pekerjaan dalam 

keseluruhan shift kerja, menghitung durasi dan urutan dari setiap pekerjaan 

dan perode pemulihan. 

5. Penilaian singkat dan terstruktur dari faktor risiko dari keseluruhan pekerjaan. 
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2.3.4 OCRA Risk Index 

Menurut Neville Stanton (2005) OCRA Index merupakan hasil dari 

perbandingan antara jumlah tindakan teknis aktual selama shift kerja, dan jumlah 

tindakan teknis yang direkomendasikan. OCRA didefinisikan sebagai : 

OCRA   
                                                           

                                                                   
 

Tindakan teknis tidak boleh diidentifikasikan sebagai gerakan gabungan. 

Untuk membuat analisis frekuensi tindakan, digunakan satuan pengukuran 

konvensional “tindakan teknis” dari anggota tubuh bagian atas. Definisi ini sangat 

mirip dengan elemen metode pengukuran waktu (Method Time 

Measurement/MTM). 

Jumlah keseluruhan tindakan teknis aktual (Actual Technical 

Actions/ATA), dalam sebuah shift dapat dihitung dengan analisis organisasi 

(jumlah tindakan per siklus dan jumlah tindakan per menit, dikalikan dengan 

durasi pekerjaan berulang untuk mendapatkan ATA) 

Jumlah tindakan teknis aktual dapat dihitung sebagai berikut :  

ATA = Frekuensi x Total waktu pekerjaan repetitif 

 Rumus berikut ini menghitung jumlah keseluruhan dari tindakan teknis 

yang direkomendasikan (Recommended Technical Actions/RTA) dalam sebuah 

shift : 

Jumlah RTA  ∑          
 

   
                               

Keterangan:  

1,n = Tugas yang menampilkan gerakan berulang pada tungkai atas yang 

dilakukan Selama pergeseran/pergantian. 

CF = Frekuensi konstan = 30 tindakan/menit  

Ff = Faktor kekuatan  

Fp = Faktor postur  

Fc = Faktor tambahan  

D = Durasi total dari setiap pekerjaan yang memiliki gerakan repetitif  

Fr  = Faktor kekurangan waktu pemulihan  

Fd = Faktor durasi 
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2.3.5 Faktor Frekuensi dan Identifikasi Tindakan Teknis (Technical Action) 

Menurut Daniela Colombini (2002) Frekuensi adalah jumlah tindakan 

teknis yang terjadi dalam waktu tertentu. Tindakan teknis adalah tindakan manual 

dasar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan dalam satu siklus. Misalnya 

mengambil kuas lem, mengelem, meletakkan produk, dan lain-lain. Untuk 

menguraikan tindakan teknis, perlu dibuat suatu rekaman video dari pekerjaan, 

yang kemudian diputar kembali dengan gerakan lambat (slow motion). Untuk 

mempelajari dan meneliti gerakan berulang, mengidentifikasi dan menghitung 

tindakan teknis, maka disarankan untuk melakukan tahapan berikut ini:  

1. Merekam kegiatan operator 

Pekerjaan operator yang direkam cukup beberapa siklus saja (tiga atau empat). 

Jika siklus tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang berbeda, maka 

mungkin saja berguna untuk merekam 2 atau 3 operator yang bekerja dengan 

cara yang sama. Jika ada hambatan teknis saat merekam operator, disarankan 

untuk merekam tangan kanan dahulu, dan kemudian yang kiri. Area 

pandangan yang direkam harus meliputi semua area dari bahu sampai ujung 

tangan.  

2. Mendeteksi setiap tindakan teknis 

Tujuan dari tahapan ini adalah menunjukkan dengan tepat gerakan dasar yang 

diperlukan untuk menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

operasi tertentu. Semakin ganjil (tidak layak) gerakan yang dilakukan, 

semakin panjang waktu yang diperlukan (misalnya karena jarak, dan lain – 

lain) atau semakin besar kekuatan yang diperlukan, semakin panjang waktu 

yang diperlukan (berat objek, presisi yang diperlukan, kesulitan dalam 

penanganan, dan lain – lain). Oleh karena itu, faktor risiko yang berlebihan 

pada tubuh bagian atas dapat memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan. 

Analisis OCRA dimulai dengan meneliti setiap faktor risiko satu demi satu, 

dan kemudian digabungkan dengan menggunakan rumus tunggal yang 

memungkinkan untuk mendapatkan hasil dari semua kombinasi faktor risiko 

yang berbeda. 
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Menurut Sritomo (2003) Berikut ini merupakan kriteria untuk 

mendefinisikan dan menghitung tindakan teknis menurut gerakan-gerakan 

Therblig: 

a. Mencari (Search)  

Mencari adalah elemen dasar gerakan pekerja untuk menentukan lokasi suatu 

objek. Gerakan kerja dalam hal ini dilakukan oleh mata. 

b. Memilih (Select)  

Memilih merupakan gerakan untuk menemukan obyek yang tercampur, 

tangan dan mata adalah dua bagian badan yang digunakan untuk melakukan 

gerakan ini.   

c. Memegang (Grasp)  

Memegang merupakan gerakan yang dilakukan dengan menutup jari-jari 

tangan obyek yang dikehendaki dalam suatu operasi kerja.  

d. Menjangkau (Reach) 

Menjangkau dalam  therblig adalah gerakan tangan berpindah tempat tanpa 

beban, baik gerakan mendekati maupun menjauhi obyek.   

e. Membawa (Move)  

Membawa juga merupakan gerak perpindahan tangan, hanya dalam gerakan 

ini tangan dalam keadaan dibebani.  

f. Memegang untuk memakai (Hold)  

Pengertian memegang untuk memakai disini adalah memegang tanpa 

menggerakkan obyek yang dipegang tersebut. 

g. Melepas (Release)  

Melepas terjadi bila seorang  pekerja melepaskan obyek yang dipegangnya. 

Gerakan ini biasanya didahului oleh gerakan mengangkut atau dapat pula 

gerakan mengarahkan dan biasanya diikuti oleh gerakan menjangkau.  

h. Mengarahkan (Position)  

Gerakan Therblig yang merupakan gerakan mengarahkan suatu obyek pada 

suatu lokasi tertentu. 
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i. Mengarahkan sementara (Pre-position)  

Mengarahkan sementara merupakan elemen gerak mengarahkan pada suatu 

tempat sementara. Tujuan dari penempatan sementara ini adalah untuk 

memudahkan pemegangan apabila obyek tersebut akan dipakai kembali.   

j. Memeriksa (Inspection) 

Pemeriksaan yang dilakukan dalam  therblig ini dapat berupa pemeriksaan 

kualitas seperti baik atau buruknya obyek yang ditentukan oleh warnanya 

atau ditentukan oleh jumlah cacatnya.   

k. Merakit (Assemble)  

Perakitan adalah gerakan untuk menggabungkan satu obyek dengan obyek 

yang lain sehingga menjadi satu kesatuan.   

l. Mengurai rakit (Disassembly)  

Therblig ini merupakan kebalikan dari therblig melepas, di sini dua bagian 

obyek dipisahkan dari satu kesatuan.   

m. Memakai (Use)  

Memakai adalah bila satu tangan atau kedua-duanya dipakai untuk 

menggunakan alat.  

n. Keterlambatan yang tak terhindarkan (Unavoidable Delay)  

Kelambatan yang dimaksudkan di sini adalah kelambatan yang diakibatkan 

oleh hal-hal yang terjadi diluar kemampuan pengendali pekerja. Hal ini 

timbul karena ketentuan cara kerja yang mengakibatkan satu tangan 

menganggur sedangkan tangan yang lainnya bekerja. 

o. Keterlambatan yang dapat dihindarkan (Avoidable Delay)  

Kelambatan ini disebabkan oleh hal yang ditimbulkan sepanjang waktu kerja 

oleh pekerjanya baik disengaja atau tidak disengaja. Misalnya pekerja 

menderita sakit  batuk-batuk atau pekerja yang merokok ketika bekerja.   

p. Merencana (Plan)  

Merencanakan merupakan proses mental, dimana operator berpikir untuk 

menentukan tindakan yang diambil selanjutnya. 
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q. Istirahat untuk menghilangkan lelah (Rest To Overcome Fatigue)  

Hal ini tidak terjadi pada setiap siklus kerja, tetapi terjadi secara periodik. 

Waktu untuk memulihkan lagi kondisi badannya dari rasa fatique atau lelah. 

Elemen gerakan ini terdiri dari 17 elemen gerakan yang dapat 

dikelompokkan menjadi :  

a. Kelompok gerakan utama  

Elemen-elemen gerakan yang bersifat memberi nilai tambah termasuk di 

dalamnya, yaitu assemble, disassemble dan use  

b. Kelompok gerakan penunjang  

Merupakan elemen-elemen gerakan yang kurang memberikan nilai tambah, 

namun diperlukan. Terdiri dari elemen gerakan reach, grasp, move dan 

released load.  

c. Kelompok gerakan pembantu  

Merupakan elemen gerakan yang tidak memberikan nilai tambah dan 

memungkinkan untuk dihilangkan. Elemen-elemen gerakan yang termasuk di 

dalamnya, yaitu search, select, position, hold, inspection dan pre-position.  

d. Kelompok gerakan luar  

Merupakan elemen gerakan yang sama sekali tidak memberikan nilai tambah, 

sehingga sedapat mungkin dihilangkan. Terdiri dari elemen gerakan rest to 

overcome fatique, plan, unavoidable delay dan avoidable delay. 

 

2.3.6 Faktor Kekuatan (Force) 

Kekuatan adalah gambaran langsung yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tindakan teknis dalam rangkaian kegiatan. Penggunaan kekuatan 

secara berulang digolongkan sebagai faktor risiko untuk gangguan 

muskuloskeletal. Sangat sulit untuk menghitung kekuatan dalam situasi kerja 

aktual. Beberapa penulis menggunakan penilaian semi kuantitatif dari gaya 

eksternal (berat objek). Yang lain, mengusulkan untuk menggunakan 

dinamometer. Teknik surface electromyography dapat digunakan untuk mengukur 

gaya internal yang digunakan oleh otot. 
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Semua metode ini memiliki berbagai kesulitan implementasi (hambatan) 

masing-masing. Cara lain untuk menilai penggunaan kekuatan adalah pendekatan 

psikofisikal dengan menggunakan skala CR-10 Borg. Kekuatan yang dikeluarkan 

dapat diperkirakan dengan skala yang diusulkan oleh Borg (skala CR-10 Borg). 

Skala ini dapat mendeskripsikan mengenai beban otot yang dirasakan.  

Tabel 2.2 Skala CR-10 Borg 

Scale Scale Rating 
Perceived 

Exertion 
Note 

0 Nothing At All  
Subjects don’t feel any exertion whatsoever,e.g. 
no muscle fatigue, no breathlessness or 
difficulties breathing 

0,3    

0,5 Extremely 
Weak 

Just 
Noticeable  

0,7    

1 Very Weak  Very light. As taking a short walk at your own 
pace 

1,5    
2 Weak Light  

2,5    

3 Moderat  Is somewhat but not especially hard. It feels 
good and not difficult to go on. 

4    

5 Strong Heavy 
The work is hard and tiring, but continuing not 
terribly difficult. The effort and axertion is 
about half as intense as “Maximal” 

6    

7 Very Strong  Is quite strenuous. Subject can go on, but really 
have to push himself/herself and are very tired 

8    
9    

10 Extreme 
Strong Maximal 

An extremely strenuous level. For most subjects 
this is the most strenuous exertion they have 
aver experienced 

(Sumber: Heart Education Assessment Rehabilitation Toolkit) 

Tindakan yang memerlukan kekuatan otot paling kecil, diberikan nilai 0,5 

pada skala Borg. Kemudian nilai ini dijadikan sebagai acuan untuk menilai 

tindakan-tindakan lainnya. Setelah prosedur ini telah dilaksanakan, hitunglah rata-

rata skor untuk keseluruhan siklus. Contoh perhitungan skala CR-10 Borg dapat 

dilihat pada Tabel 2.3 
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Tabel 2.3 Contoh Perhitungan Skala CR-10 Borg 
Tindakan 
teknis ke- Waktu (detik) % Waktu Skor Skala 

Borg 
Usaha yang 
Dirasakan 

1 20 57 % 0,5 0,285 
2 8 23 % 2 0,460 
3 7 20% 4 0,800 

Total 35 Skor Akhir 1,545 
(Sumber: http://www.epmresearch.org/) 

Penentuan kekuatan dapat dihitung setelah penentuan frekuensi tindakan 

teknis. Untuk melakukan pengukuran kekuatan, peneliti haruslah telah 

mengetahui bagaimana siklus kerja, terutama urutan dan intensitas kekuatan yang 

diperlukan di dalam suatu siklus.  

Operator harus ditanya, apakah di dalam siklus itu ada tindakan teknis 

yang memerlukan usaha otot tubuh bagian atas. Pertanyaan seperti ini sangatlah 

penting, karena operator sering bingung antara usaha yang dilakukan oleh otot 

dengan kelelahan yang dirasakannya pada akhir shift. 

Setelah semua tindakan yang memerlukan penggunaan kekuatan telah 

diidentifikasi, operator akan diminta untuk menilai dalam form skala antara 0 

sampai 10. Karena prosedur penilaian juga dimaksudkan untuk pencegahan, maka 

peneliti perlu meminta operator untuk menjelaskan alasan penggunaan kekuatan. 

Informasi ini merupakan informasi langsung yang praktis sebab penggunaan 

kekuatan saat melakukan suatu tindakan mungkin berkaitan dengan cacat teknis 

pada produk atau perkakas yang digunakan, atau kerusakan atau salah memilih 

alat bantu. Permasalahan seperti itu adalah masalah yang paling sering dan mudah 

dipecahkan. Untuk mengubah skor skala Borg menjadi faktor kekuatan (Ff), dapat 

dilihat pada Tabel 2.4 
 
Tabel 2.4 Skala Borg dan Faktor Kekuatan (Ff) 

Skala 
Borg 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Ff 1 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,20 0,10 0,01 
(Sumber: Buku “Handbook Of Human Factors And Ergonomics Methods,2003”) 
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2.3.7 Faktor Postur dan Gerakan yang Janggal (Awkward Postures and 

Movements) 

Postur dan pergerakan tubuh bagian atas merupakan faktor penting yang 

dapat menyebabkan berbagai gangguan muskuloskeletal. Telah banyak literatur 

yang menyatakan bahwa postur dan gerakan yang janggal, postur tubuh statis 

dalam jangka waktu lama (walaupun tidak ekstrim), dan dari gerakan berulang 

berbagai segmen berpotensi menyebabkan cedera. Analisis postur dan gerakan 

dikonsentrasikan pada masing-masing segmen tunggal tubuh bagian atas 

(genggaman, pergelangan tangan, siku, bahu) dan dihubungkan dengan waktu 

(frekuensi dan jangka waktu) postur statis dan gerakan dinamis.  

Penilaian postur dan gerakan harus dilakukan pada empat segmen utama 

tangan kanan dan kiri :  

a. Postur dan gerakan bahu (flexion, extension, abduction). Dapat dilihat pada 

Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2 Posisi dan Gerakan Bahu 

b. Gerakan siku (flexions-extensions, prono-supinations of the forearm). Dapat 

dilihat pada Gambar 2.3 

 
Gambar 2.3 Gerakan Siku 

 

c. Postur dan gerakan pergelangan tangan (flexions-extensions, radio-ulnar 

deviations). Dapat dilihat pada Gambar 2.4 
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Gambar 2.4 Posisi dan Gerakan Pergelangan Tangan 

 

d. Gengaman tangan. Dapat dilihat pada Gambar 2.5 

 
Gambar 2.5 Tipe Genggaman Tangan 

 
Berikut ini adalah tabel untuk menentukan skor faktor postur dan gerakan, dapat 
dilihat pada Tabel 2.5 

 
Tabel 2.5 Skor Postur 

Segmen 
Tangan 

Gerakan 

Proporsi Waktu Siklus 
1/10 

( 1% - 
24% ) 

1/3 
( 25% - 
50% ) 

2/3 
( 51% - 
80% ) 

3/3 
( >80% ) 

Bahu 
Abduction (45°- 

80°) atau 
extension (>20°) 

1 0,7 0,6 0,5 
Siku supination (≥60°) 

Pergelangan 
tangan 

extension (≥45°) 
atau flexion (≥45°) 

Genggaman 
hook grip atau 

palmar grip 

Siku 
pronation (≥60°) 

atau flexion-

extension (≥60°) 
1 1 0,7 0,6 

Pergelangan 
tangan 

radial deviation 

(≥15°) atau ulnar 

deviation (≥20°) 
Genggaman Pinch grip 
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Bahu flexion atau abduction > 80° 
% waktu 10 20 30 40 ≥50 

Skor 0,7 0,6 0,5 0,33 0,07 
(Sumber: http://www.epmresearch.org/) 

 
Setelah melakukan penilaian terhadap masing-masing segmen, skor postur 

yang terpilih menjadi faktor postur (Fp) adalah skor yang paling kecil, yaitu skor 

yang paling berbahaya. 

 

2.3.8 Faktor Kekurangan Waktu Pemulihan (Lack Of Proper Recovery 

Periods) 

Periode pemulihan adalah waktu selama satu atau lebih tangan pada posisi 

diam atau istirahat. Berikut ini dapat dianggap sebagai periode pemulihan:  

1. Jam istirahat termasuk waktu makan siang. 

2. Periode saat dimana pekerjaan yang dilaksanakan tidak membutuhkan otot 

(misalnya pekerjaan mengontrol secara visual atau pekerjaan yang 

dilaksanakan hanya menggunakan salah satu tangan secara bergantian). 

3. Periode di dalam siklus yang memungkinkan tangan beristirahat total. Periode 

istirahat (menunggu) yang dimaksud harus secara teratur sedikitnya 10 detik 

setiap menit. 

Dalam menganalisis periode pemulihan, yang pertama sekali harus 

dilakukan adalah memeriksa apakah periode seperti itu benar-benar ada dalam 

siklus dan bagaimana durasi dan distribusinya. Kemudian, durasi dan frekuensi 

dalam keseluruhan shift kerja dapat diuji lebih luas lagi. 

Australian Health and Safety Commission menyatakan bahwa periode 

kerja yang melebihi 60 menit dengan gerakan berulang dan tanpa periode 

pemulihan adalah tidak dapat diterima. Perbandingan antara waktu kerja (dengan 

gerakan berulang), dan waktu pemulihan harus sedikitnya 5:1. 

Pernyataan lain dari ACGIH mengenai pekerjaan tangan menyarankan 

bahwa pekerja perlu diijinkan untuk berhenti atau meregangkan otot sedikitnya 

satu kali per jam.  
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Dengan menggabungkan kedua pernyataan tersebut, yaitu perbandingan 

waktu kerja dengan waktu pemulihan 5:1 dan istirahat setiap 60 menit, maka 

didapatkanlah distribusi waktu pemulihan yang optimal yaitu 50 menit kerja dan 

10 menit istirahat. Seperti yang terlihat pada Gambar 2.6 

 
Gambar 2.6 Distribusi Optimal antara Waktu Kerja dan Pemulihan 

 
Dengan dasar distribusi optimal ini, dapat dirancang kriteria untuk 

mengevaluasi kemungkinan risiko. Risiko yang terjadi mungkin berkaitan dengan 

kekurangan waktu pemulihan. 

Prosedur untuk melakukan pengamatan ini adalah harus memeriksa setiap 

jam apakah ada waktu pemulihan yang cukup. Untuk jam makan siang (jika ada), 

dan untuk jam sebelum shift berakhir, dapat dianggap sebagai periode pemulihan. 

Dengan dasar ada atau tidaknya periode pemulihan yang cukup dalam tiap jam 

dari pekerjaan berulang yang dianalisis, maka setiap jam diperlakukan sebagai 

“tanpa-risiko” atau “ berisiko”. 

Jika dalam tiap jam pekerjaan berulang, perbandingan antara waktu kerja 

dengan waktu pemulihan adalah 5:1 sampai 6:1, jam tersebut diperlakukan 

sebagai jam tanpa-risiko (risiko 0). Jika perbandingannya antara 7:1 sampai 11:1, 

maka nilai risiko adalah 0,5. Jika perbandingan waktu kerja dengan waktu 

pemulihan melebihi 11:1, maka faktor risiko adalah 1, sebab perbandingan 

tersebut dianggap tidak memuaskan.  

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada contoh berikut ini. Gambar 

distribusi waktu kerja dan istirahat dapat dilihat pada Gambar 2.7 

 
Gambar 2.7 Contoh Distribusi Waktu Kerja dan Istirahat 
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Penentuan nilai faktor risiko dapat dilihat pada Tabel 2.6 

 
Tabel 2.6 Contoh Penentuan Nilai Risiko Kekurangan Waktu Pemulihan 

Jam Ke- Keterangan Nilai Risiko 
I 60 menit kerja 1 
II 60 menit kerja 1 
III 50 menit kerja, 10 menit istirahat 0 
IV 60 menit kerja 0 
V 60 menit istirahat 0 
VI 60 menit kerja 1 
VII 60 menit kerja 1 
VIII 50 menit kerja, 10 menit istirahat 0 
IX 60 menit kerja 0 

(Sumber: http://www.epmresearch.org/) 
 

Nilai risiko dalam hal kekurangan periode pemulihan adalah 4. Nilai ini 

menyatakan berapa banyak jam pemulihan yang kurang sepanjang shift. Jam 

sebelum makan siang dan akhir shift, dianggap sebagai jam tanpa-risiko, sebab 

diikuti oleh periode pemulihan yang cukup. Waktu istirahat pada jam ke III dan 

VIII disebut sebagai istirahat makro (macro pause).  

Contoh kedua, sebuah pekerjaan dengan waktu siklus 60 detik dikerjakan 

selama 2 jam tanpa istirahat (sekitar 120 siklus). Dalam 1 siklus, tangan 

melakukan 25 tindakan teknis selama 50 detik dan menunggu proses mesin 

selama 10 detik. Untuk lebih jelasnya, lihat pada Gambar 2.8 

 
Gambar 2.8 Contoh Distribusi Waktu Bekerja dan Menunggu 

 
Walaupun tidak ada istirahat selama jadwal kerja, namun dengan adanya 

waktu menunggu proses mesin, maka waktu menunggu ini dapat dikategorikan 

sebagai waktu istirahat, karena tangan tidak bekerja selama proses menunggu. 

Waktu menunggu/istirahat ini disebut istirahat mikro (micro pause). Perbandingan 

http://www.epmresearch.org/
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antara waktu kerja dengan waktu istirahat adalah 50 detik:10 detik. Situasi ini 

sudah layak karena telah memenuhi syarat perbandingan 5:1. 

Contoh ketiga, sebuah pekerjaan dengan waktu siklus 180 detik dikerjakan 

selama 2 jam dengan waktu istirahat 5 menit setiap jam. Dalam 1 siklus, tangan 

melakukan 65 tindakan teknis selama 160 detik dan menunggu proses mesin 

selama 20 detik. Untuk lebih jelasnya, lihat pada Gambar 2.9 

 
Gambar 2.9 Contoh Distribusi Waktu Kerja dan Istirahat 

 

Perbandingan antara waktu kerja dengan istirahat dalam 1 siklus adalah 

160 detik:20 detik atau sama dengan 8:1. Perbandingan antara waktu kerja dengan 

istirahat dalam 1 jam kerja adalah 55 menit:5 menit atau sama dengan 11:1. 

Secara sekilas perbandingan ini masih dianggap tidak memuaskan. Akan tetapi, 

jika mengakumulasikan waktu istirahat mikro (20 detik) dalam 55 menit kerja, 

maka akan didapatkan waktu istirahat tambahan selama 6 menit. Jadi, 

perbandingan waktu kerja dengan istirahat yang sebenarnya adalah 49 menit:11 

menit, dimana perbandingan ini telah memenuhi syarat perbandingan 5:1. 

Untuk mengubah nilai risiko kekurangan periode pemulihan menjadi 

faktor periode pemulihan (Fr), dapat dilihat pada Tabel 2.7 
 

Tabel 2.7 Nilai Risiko Kekurangan Periode Pemulihan dan Faktor Periode Pemulihan (Fr) 

Nilai Risiko 
Kekurangan 

Periode Pemulihan 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Fr 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,45 0,25 0,1 0 
(Sumber : Buku “Handbook Of Human Factors And Ergonomics Methods,2003”) 
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2.3.9 Faktor Risiko Tambahan (Additional Risk Factors) 

Terpisah dari faktor risiko utama (pengulangan, kekuatan, postur dan 

gerakan yang janggal, kekurangan waktu pemulihan) ada faktor lain yang harus 

dipertimbangkan. Faktor ini digambarkan sebagai tambahan. Faktor tambahan 

bukanlah berarti kurang penting, tetapi karena faktor ini tidak selalu ada.  

Adapun faktor tambahan fisik-mekanik yang meliputi:  

1. Penggunaan alat yang bergetar. 

2. Perlunya tingkat ketelitian yang tinggi (batas toleransi 1–2 mm dalam 

memposisikan suatu potongan objek). 

3. Tekanan yang terjadi pada bagian tangan selain telapak tangan oleh perkakas, 

objek, atau daerah kerja. 

4. Pemaparan dingin. 

5. Penggunaan sarung tangan yang menghambat kemampuan penanganan dalam 

pekerjaan. 

6. Objek memiliki permukaan yang licin. 

7. Diperlukan gerakan mendadak, menyobek, atau gerakan yang cepat. 

8. Tindakan teknis yang diperlukan menyebabkan goncangan (seperti memalu, 

memukul pada permukaan keras, dan lain - lain). 

Untuk setiap faktor fisik-mekanik, perlu diketahui berapa banyak waktu 

(proporsi dari waktu siklus seperti 1/3, 2/3, 3/3) faktor tersebut ada, atau 

menguraikan frekuensi kejadian tindakan tersebut ada (terutama untuk gerakan 

mendadak dan gerakan dengan goncangan). 

Jika faktor tambahan ini tidak ada, maka penilaian skor tambahan adalah 

sama dengan 1. Adapun skor tambahan, dapat dilihat pada Tabel 2.8 
 

Tabel 2.8 Skor Tambahan 

Faktor Pengali Tambahan Keterangan 

0,95 jika satu atau lebih faktor tambahan ada 
selama 1/3 (25%-50%) dari waktu siklus  

0,90 jika satu atau lebih faktor tambahan ada 
selama 2/3 (51%-80%) dari waktu siklus  

0,80 jika satu atau lebih faktor tambahan ada 
selama 3/3 (>80%) dari waktu siklus  

(Sumber: http://www.epmresearch.org/) 

http://www.epmresearch.org/
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2.3.10 Faktor Durasi (Duration Factor) 

Menurut Neville Stanton (2005) Faktor durasi didasarkan pada durasi atau 

lamanya pekerja melakukan gerakan repetitif dalam 1 shift kerja. Untuk 

mengubah durasi pekerjaan berulang menjadi faktor durasi (Fd), dapat dilihat 

pada Tabel 2.9 
 

Tabel 2.9 Durasi Pekerjaan Repetitif dan Faktor Durasi (Fd) 

Durasi 
Pekerjaan 

Repetitif (menit) 
<121 121-

180 
181-
240 

241-
300 

301-
360 

361-
420 

421-
480 >480 

Fd 2,0 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,5 
(Sumber : Buku “Handbook Of Human Factors And Ergonomics Methods,2003”) 

 
 

2.3.11 Perhitungan OCRA Index 

Setelah semua skor faktor telah teridentifikasi, maka langkah selanjutnya 

adalah menghitung OCRA Index. Menurut Neville Stanton (2005) OCRA Index 

merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah tindakan teknis aktual selama 

shift kerja, dan jumlah tindakan teknis yang direkomendasikan. Rumus OCRA 

Index: 

OCRA = 
                                                           

                                                                   
 

2.3.12 Klasifikasi Hasil OCRA Index 

Setelah dilakukan perhitungan OCRA Index, Menurut Neville Stanton 

(2005) maka arti dari hasil perhitungan OCRA Index, dapat diklasifikasikan 

seperti pada Tabel 2.10 
Tabel 2.10 Klasifikasi Hasil OCRA Index 

OCRA Index Area Keterangan 
≤ 1,5 Green Optimal 

1,6 – 2,2 Green Keadaan dapat diterima 

2,3 – 3,5 Yellow Keadaan perlu diperiksa 
atau ditingkatkan 

3,6 – 4,5 Red-Low Keadaan yang berisiko 
rendah 

4,6 – 9,0 Red-Medium Keadaan yang berisiko 
menengah 

> 9 Red-High Keadaan yang berisiko 
tinggi 

(Sumber: http://www.epmresearch.org/) 

http://www.epmresearch.org/
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2.3.13 Kelebihan dan Kelemahan OCRA Index 

Menurut Neville Stanton (2005) Kelebihan OCRA Index antara lain adalah : 

1. Dapat membuat analisis penyebab gangguan Repetitive Strain Injury secara 

mendetail. 

2. Dapat dikoneksikan dengan analisis Motion Time Measurement. 

3. Memprediksikan efeknya terhadap kesehatan. 

4. Dapat digunakan untuk mencari solusi dalam merancang ulang tempat kerja. 

5. Mempertimbangkan rangkaian pekerjaan berulang yang kompleks dan 

menghitung tingkat risikonya terhadap pekerja.  

Kelemahan OCRA Index antara lain adalah:  

1. Menggunakan waktu yang lama, terutama untuk pekerjaan yang kompleks. 

2. Sulit dalam menetapkan “tindakan teknis”. 

3. Membutuhkan video camera dalam pengumpulan data untuk melakukan 

analisis dalam gerakan lambat (slow motion). 

4. Tidak mempertimbangkan faktor psikologis dan sosial 

 

2.3.14 Software ManneQuinPro 

ManneQuinPro adalah program pemodelan dan desain manusia. Program 

ini membuat model manusia tiga dimensi secara akurat pada komputer. Model 

manusia dapat dipindahkan ke setiap posisi dan dapat dilihat dari berbagai sudut, 

jarak, atau perspektif. Hasil dari pandangan dapat dicetak, atau diekspor ke 

software grafis lain untuk peninjauan gambar lebih lanjut. Model dapat berjalan, 

membungkuk, menjangkau, dan memegang objek. Sehingga Anda dapat 

menggunakannya untuk menguji fungsi desain hampir segala sesuatu yang dapat 

digunakan oleh manusia. 

ManneQuinPro dirancang dengan kemampuan impor dan ekspor data 

sehingga dapat juga digunakan oleh perangkat lunak grafis lainnya, seperti 

AutoCAD, 3D Studio, atau program grafis lain. ManneQuinPro dapat melakukan 

pekerjaan secara akurat dalam hitungan detik. Ukuran model manusia dalam 
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ManneQuinPro telah benar untuk beberapa kelompok etnis, persentil, dan tipe 

tubuh. 

Jika Anda ingin melihat bagaimana seorang manusia dengan karakteristik 

tertentu dalam gambar teknik, anda dapat mengimpor gambar teknik tersebut ke 

software ManneQuinPro. Kemudian anda dapat menggunakan fasilitas 

pengontrolan posisi pada software ManneQuinPro untuk melihat seberapa baik 

desain tersebut sesuai untuk manusia. 

 

2.3.15 Peta Proses Kelompok Kerja 

Menurut Sutalaksana (1979) Peta Proses Kelompok Kerja merupakan hasil 

perkembangan dari suatu Peta Aliran Proses. Peta ini bisa digunakan dalam suatu 

tempat kerja dimana untuk melaksanakan pekerjaan tersebut memerlukan 

kerjasama yang baik dari sekelompok pekerja, misalnya pekerjaan pergudangan, 

pemeliharaan atau pekerjaan-pekerjaan pengangkutan material dan lain-lain.  

 

Kegunaan Peta Proses Kelompok Kerja  

Peta ini digunakan sebagai alat untuk menganalisa aktivitas suatu kelompok 

kerja. Tujuan utama yang harus dianalisa dari kelompok kerja adalah agar bisa 

meminimumkan waktu menunggu (delay). Dengan berkurangnya waktu 

menunggu berarti bisa mencapai tujuan lain, diantaranya:  

a. Mengurangi ongkos produksi atau proses. 

b. Mempercepat waktu penyelesaian produksi atau proses. 

 

Prinsip-Prinsip Pembuatan Peta Proses Kelompok Kerja  

a. Langkah pertama, mencatat judul lengkap dengan identifikasi-identifikasi 

lainnya dan ringkasan seperti Peta Aliran Proses, hanya pada kepalanya ditulis 

“PETA PROSES KELOMPOK KERJA”.  

b. Lambang-lambang yang biasa digunakan untuk membuat Peta Aliran Proses 

kecuali penyimpanan permanen bisa digunakan.  

c. Tiap Peta Aliran Proses yang menunjukkan satu seri kerja, merupakan anggota 

dari suatu Peta Proses Kelompok Kerja. Peta-peta Aliran Proses tersebut 
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diletakkan saling berdampingan secara paralel, bergerak mulai dari kiri ke 

kanan, dimana kolom vertikal menunjukkan aktivitas-aktivitas yang terjadi 

secara bersamaan dari semua anggota kelompok. 

d. Lambang-lambang dari setiap anggota kelompok dapat diletakkan secara 

berdekatan dan perubahan lambang menunjukkan perubahan aktivitas. 

 


