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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2. 1. Ergonomi 

2. 1. 1. Definisi Ergonomi 

Ergonomi adalah suatu aturan atau norma dalam sistem kerja. Kata 

“ergonomi” berasal dari kata Yunani yaitu “ergon” berarti kerja dan “nomos” 

berarti hukum alam, dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek manusia 

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

engineering, manajemen dan perancangan dan desain (Nurmianto, 1996). 

Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau 

menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas 

maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik 

maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik 

(Tarwaka, dkk, 2004). 

Menurut International Ergonomics Association (IEA), Ergonomi (atau 

human factor) adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan 

elemen lainnya di dalam sebuah sistem, dan profesi yang mengaplikasikan 

prinsip-prinsip teori, data dan metode untuk mendesain kerja yang 

mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan kinerja sistem secara keseluruhan. 

Ergonomi adalah disiplin yang berorientasi sistem, yang sekarang berlaku untuk 

semua aspek kegiatan manusia. 

Fokus ergonomi melibatkan tiga komponen utama yaitu manusia, mesin 

dan lingkungan yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi 

tersebut menghasilkan suatu sistem kerja yang tidak bisa dipisahkan antara yang 

satu dengan yang lainnya yang dikenal dengan istilah worksystem (Bridger, 

2003). 
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2. 1. 2. Manfaat Ergonomi 

Menurut Pheasant (2003) ada beberapa manfaat ergonomi, yaitu : 

1. Peningkatan hasil produksi, yang berarti menguntungkan secara ekonomi. 

Hal ini antara lain disebabkan oleh: 

a. Efisiensi waktu kerja yang meningkat. 

b. Meningkatnya kualitas kerja. 

c. Kecepatan pergantian pegawai (labour turnover) yang relatif rendah. 

2. Menurunnya probabilitas terjadinya kecelakaan, yang berarti: 

a. Dapat mengurangi biaya pengobatan yang tinggi. Hal ini cukup berarti 

karena biaya untuk pengobatan lebih besar daripada biaya untuk 

pencegahan. 

b. Dapat mengurangi penyediaan kapasitas untuk keadaan gawat darurat 

3. Dengan menggunakan antropometri dapat direncanakan atau didesain: 

a. Pakaian kerja 

b. Workspace 

c. Lingkungan kerja 

d. Peralatan/ mesin 

e. Consumer product 

 

2. 1. 3. Prinsip Ergonomi 

Ergonomi merupakan ilmu yang mempelajari keserasian kerja dalam 

suatu sistem (worksystem). Sistem ini terdiri dari manusia, mesin dan lingkungan 

kerja (Bridger, 2003). Pada penerapannya jika pekerjaan menjadi aman bagi 

pekerja/manusia dan efisiensi kerja meningkat maka tercapai kesejahteraan 

manusia. Keberhasilan aplikasi ilmu ergonomi dilihat dari adanya perbaikan 

produktivitas, efisiensi, keselamatan dan diterimanya sistem desain yang 

dihasilkan (mudah, nyaman dan sebagainya) (Pheasant, 1999). 
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Ergonomi dapat digunakan dalam menelaah sistem manusia dan produksi 

yang kompleks. Hal ini berlaku dalam industri sektor informal. Dengan 

mengetahui prinsip ergonomi tersebut dapat ditentukan pekerjaan apa yang layak 

digunakan agar mengurangi kemungkinan keluhan dan menunjang produktivitas. 

Penerapan ergonomi dapat dilakukan melalui dua pendekatan (Anies, 2005), 

yaitu: 

1. Pendekatan Kuratif 

Pendekatan ini dilakukan pada suatu proses yang sudah atau 

sedang berlangsung. Kegiatannya berupa intervensi, modifikasi atau 

perbaikan dari proses yang telah berjalan. Sasaran dari kegiatan ini adalah 

kondisi kerja dan lingkungan kerja. Dalam pelaksanaannya terkait dengan 

tenaga kerja dan proses kerja yang sedang berlangsung. 

2. Pendekatan konseptual 

Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan sistem dan akan sangat 

efektif dan efisien jika dilakukan pada saat perencanaan. Jika terkait 

dengan teknologi, sejak proses pemilihan dan alih teknologi, prinsip-

prinsip ergonomi telah diterapkan. Penerapannya bersama-sama dengan 

kajian lain, misalnya kajian teknis, ekonomi, sosial budaya dan 

lingkungan. Pendekatan holistik ini dikenal dengan pendekatan teknologi 

tepat guna. 

 

Aplikasi ergonomi dapat dilaksanakan dengan prinsip pemecahan 

masalah. Pertama, melakukan identifikasi masalah yang sedang dihadapi dengan 

mengumpulkan sebanyak mungkin informasi. Kedua, menentukan prioritas 

masalah dan masalah yang paling mencolok harus ditangani lebih dahulu. 

Kemudian dilakukan analisis untuk menentukan alternatif intervensi. 

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan ergonomi (Anies, 2005) : 

1. Kondisi fisik, mental dan sosial harus diusahakan sebaik mungkin 

sehingga didapatkan tenaga kerja yang sehat dan produktif. 

2. Kemampuan jasmani dapat diketahui dengan melakukan pemeriksaan 

antropometri, lingkup gerak sendi dan kekuatan otot. 
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3. Lingkungan kerja harus memberikan ruang gerak secukupnya bagi tubuh 

dan anggota tubuh sehingga dapat bergerak secara leluasa dan efisien. 

4. Pembebanan kerja fisik dimana selama bekerja peredaran darah 

meningkat 10 s/d 20 kali. Meningkatnya peredaran darah pada otot-otot 

yang bekerja memaksa jantung untuk memompa darah lebih banyak. 

5. Sikap tubuh dalam bekerja. Sikap tubuh dalam bekerja berhubungan 

dengan tempat duduk, meja kerja dan luas pandangan. Untuk 

merencanakan tempat kerja dan perlengkapan yang dipergunakan, 

diperlukan ukuran-ukuran tubuh yang menjamin sikap tubuh paling 

alamiah dan memungkinkan dilakukan gerakan-gerakan yang dibutuhkan. 

 

2. 2. Musculoskeletal Disorder (MSDs) 

2. 2. 1. Pengertian Musculoskeletal Disorder (MSDs) 

Menurut NIOSH (1997) yang dimaksud Musculoskeletal Disorder adalah 

sekelompok kondisi patologis yang mempengaruhi fungsi normal dari jaringan 

halus sistem musculoskeletal yang mencakup sistem saraf, tendon, otot dan 

struktur penunjang seperti discus intervetebral. 

Secara garis besar keluhan otot dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

Pertama, keluhan sementara (reversible), yaitu keluhan otot yang terjadi pada 

saat otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan segera 

hilang apabila pembebanan dihentikan. Kedua, keluhan menetap (persistent), 

yaitu keluhan otot yang bersifat menetap. Walaupun pembebanan kerja telah 

dihentikan, namun rasa sakit pada otot masih terus berlanjut. 

Menurut Humantech (1995), Musculoskeletal Disorder (MSDs) 

diterjemahkan sebagai kerusakan trauma kumulatif. Penyakit ini terjadi karena 

proses penumpukan cedera/kerusakan kecil-kecil pada sistem musculoskeletal 

akibat trauma berulang yang setiap kalinya tidak sempat sembuh sempurna, 

sehingga membentuk kerusakan cukup besar untuk menimbulkan rasa sakit. 

Gangguan atau pencederaan pada sistem musculoskeletal hampir tidak 

pernah langsung, tetapi lebih merupakan suatu akumulasi dari benturan-benturan 

kecil maupun besar yang terjadi secara terus-menerus dan dalam waktu yang 
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relative lama, bisa dalam hitungan hari, bulan atau tahun, tergantung dari berat 

ringannya trauma setiap kali dan setiap hari, sehingga akan terbentuk cedera yang 

cukup besar yang diekspresikan sebagai rasa sakit, nyeri atau kesemutan, 

pembengkakan dan gerakan yang terhambat atau gerakan minim pada jaringan 

tubuh yang terkena trauma. 

Pulat (1992), menjelaskan bahwa ada 2 jenis gaya dari gerakan otot yang 

dipengaruhi beban kerja fisik terhadap tubuh, yaitu : 

1. Gaya dinamis 

Tipe ini memiliki karakteristik dimana melibatkan otot yang berkontraksi 

secara ritmis dan berelaksasi. Tekanan dan relaksasi menyebabkan darah 

bersirkulasi dengan baik, dimana oksigen yang dibutuhkan dan yang akan 

dikeluarkan oleh tubuh juga masih efektif didapatkan. 

2. Gaya statis. 

Tipe ini memiliki karakteristik terjadi kontraksi yang lama, terjadi gangguan 

pada aliran darah. Dimana supply oksigen dan hasil buangannya tidak 

berjalan dengan baik. Tidak adanya oksigen dan glukosa yang akan diterima 

menyebabkan gaya ini tidak akan bertahan lama. Akan terjadi sakit pada 

sistem otot yang juga meningkatkan produk buangan termasuk asam laktat, 

yang akan berakumulasi di jaringan otot. 

 

2. 2. 2. Jenis-jenis Musculoskeletal Disorder (MSDs) 

Musculoskeletal Disorder (MSDs) dapat disebabkan oleh berbagai faktor 

resiko, baik berupa faktor tunggal maupun kombinasi dari berbagai faktor resiko. 

Berikut ini (tabel 2.1) adalah beberapa jenis MSDs yang sering terjadi, gejalanya, 

faktor resiko ergonomi dan jenis pekerjaan yang beresiko menimbulkan MSDs 

tersebut. 
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Tabel 2.1. Jenis-jenis MSDs, Gejala dan Faktor Resiko serta Pekerjaan yang Berpotensi Menimbulkannya 

No Jenis MSDs Defenisi Gejala 

Faktor Resiko 

Ergonomi di 

Tempat Kerja 

Pekerjaan 

Berpotensi 

1 Carpal Tunnel 

Syndrome (CTS) 

Gangguan 

tekanan/pemampatan pada 

syaraf tengah, salah satu dari 

tiga syaraf yang menyuplai 

tangan dengan kemampuan 

sensorik dan motorik. CTS 

pada pergelangan tangan 

merupakan terowongan yang 

terbentuk oleh carpal tulang 

pada tiga sisi dan ligamen 

yang melintanginya. 

Gatal dan mati rasa pada jari khususnya di 

malam hari, mati rasa yang menyakitkan, 

sensasi bengkak yang tidak terlihat, 

melemahnya sensasi genggaman karena 

hilangnya fungsi saraf sensorik. 

Manual 

handling, 

postur, getaran, 

repetisi, 

force/gaya yang 

membutuhkan 

peregangan, 

frekuensi, 

durasi dan 

suhu. 

Mengetik dan proses 

pemasukan data, 

kegiatan 

manufaktur, 

perakitan, penjahit 

dan 

pengepakan/pembun

gkusan. 

2 Hand-Arm 

Vibration 

Syndrome 

(HAVS) 

Gangguan pada pembuluh 

darah dan saraf pada jari yang 

disebabkan oleh getaran alat 

atau bagian/permukaan benda 

yang bergetar dan menyebar 

langsung ke tangan. Dikenal 

juga sebagai getaran yang 

menyebabkan white finger, 

traumatic vasospatic diseases 

atau fenomena Raynaud’s 

kedua. 

Mati rasa, gatal-gatal dan putih pucat pada 

jari, lebih lanjut dapat menyebabkan 

berkurangnya sensitivitas terhadap 

panas dan dingin. Gejala biasanya 

muncul dalam keadaan dingin. 

Getaran, durasi, 

frekuensi, 

intensitas 

getaran, suhu 

dingin. 

Pekerjaan 

konstruksi, petani 

atau pekerja 

lapangan, 

perusahaan 

automobil dan supir 

truk, penjahit, 

pengebor, pekerjaan 

memalu, gerinda, 

penyangga atau 

penggosok lantai. 

3 Low Back Pain Bentuk umum dari sebagian Sakit di bagian tertentu yang dapat Pekerjaan Pekerja lapangan 
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Syndrome (LBP) besar kondisi patologis yang 

mempengaruhi tulang, 

tendon, syaraf, ligamen, 

invertebral disc dari lumbar 

spine (tulang belakang). 

mengurangi tingkat pergerakan 

tulang belakang yang ditandai oleh kejang 

otot. Sakit dari tingkat menengah sampai 

yang parah dan menjalar sampai kaki. 

Sulit berjalan normal dan pergerakan 

tulang belakang menjadi berkurang. Saat 

ketika mengendarai mobil batuk atau 

mengganti posisi. 

manual yang 

berat, postur 

janggal, 

force/gaya, 

beban objek, 

getaran, 

repetisi, dan 

ketidakpuasan 

terhadap 

pekerjaan. 

atau bukan 

lapangan, operator, 

teknisi dan 

manajernya, 

profesional, sales, 

pekerjaan yang 

berhubungan dengan 

tulis menulis dan 

pengetikan, supir 

truk, pekerjaan 

manual handling, 

penjahit dan 

perawat. 

4 Peripheral Nerve 

Entrapment 

Syndromes 

Pemampatan atau penjepitan 

saraf pada tangan atau kaki 

(saraf sensorik, motorik dan 

autonomik). 

Gejala secara umum pucat, terjadinya 

perubahan warna dan terasa dingin pada 

tangan/kaki, pembengkakan, 

berkurangnya sensitivitas dalam 

genggaman, sakit dan lemahnya refleksi 

tendon. Gejala khusus tergantung jenis 

saraf yang kena. 

Saraf sensorik: gatal, mati rasa dan sakit 

pada area suplai, terasa sakit dan panas, 

sakit seperti tumpul atau sensasi 

pembengkakan yang tidak kelihatan. 

Saraf motorik: lemah, kekakuan pada 

otot, kesulitan memegang sebuah objek. 

Postur, repetisi, 

force/gaya, 

getaran dan 

suhu. 

Operator register, 

kasir, pekerjaan 

perakitan dan 

pekerja kantoran. 

5 Peripheral 

Neuropathy 

Gejala permulaan yang 

tersembunyi dan 

Gatal-gatal yang sering timbul, mati 

rasa, terasa sakit bila disentuh, lemahnya 

Manual 

handling, force, 

Sektor manufaktur, 

pekerja di sector 
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membahayakan dari 

dysesthesias dan 

ketidakmampuan dalam 

menerima sensasi. 

otot dan munculnya atrophy yang merusak 

jaringan saraf motorik, melambatnya 

aliran konduksi saraf, berkurangnya 

potensi atau amplitudo saraf sensorik dan 

motorik. 

repetisi, getaran 

dan suhu. 

public dan industri 

jasa. 

6 Tendinitis dan 

tenosynovitis 

Tendinitis merupakan 

peradangan pada tendon, 

adanya struktur ikatan yang 

melekat pada masing-masing 

bagian ujung dari otot ke 

tulang. 

Tenosynovitis merupakan 

peradangan tendon yang juga 

melibatkan synovium 

(perlindungan tendon dan 

pelumasnya). 

Pegal, sakit pada bagian tertentu 

khususnya ketika bergerak aktif seperti 

pada siku dan lutut yang disertai dengan 

pembengkakan. Kemerah-merahan, 

terasa terbakar, sakit dan membengkak 

ketika bagian tubuh tersebut beristirahat. 

Force/gaya 

peregangan, 

postur, 

pekerjaan 

manual, 

repetisi, berat 

beban dan 

getaran. 

Industri perakitan 

automobile, 

pengemasan 

makanan, juru tulis, 

sales, manufaktur. 

Sumber : Weeks, Levy & Wagner (1991)
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2. 3. Faktor Resiko Ergonomi Terkait MSDs 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keluhan MSDs terdiri dari (Tarwaka, 

dkk, 2004) : 

a. Faktor pekerjaan, meliputi: postur, beban/gaya, frekuensi, dan durasi. 

b. Faktor individu, meliputi: umur, jenis kelamin, masa kerja, kebiasaan 

merokok, kesegaran jasmani, dan antropometri pekerja 

c. Faktor lingkungan meliputi: tekanan, getaran, dan suhu 

 

2. 3. 1. Faktor Resiko Pada Pekerjaan 

Pekerjaan fisik yang dilakukan di tempat kerja berhubungan dengan 

kapasitas otot pada tubuh pekerja. Faktor fisik yang termasuk di dalamnya adalah 

(Pheasant, 1999) : 

1. Postur Janggal 

Postur tubuh mengalami deviasi secara signifikan terhadap posisi 

normal saat melakukan pekerja. Postur janggal akan meningkatkan beban 

kerja dari otot sehingga merupakan pemberi kontribusi yang signifikan 

terhadap gangguan otot rangka. Selain meningkatkan tenaga yang 

dibutuhkan juga menyebabkan transfer tenaga otot menuju skeletal sistem 

menjadi tidak efisien. 

2. Beban 

Force atau pengerahan tenaga merupakan jumlah usaha fisik yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas atau gerakan. Pekerjaan 

menggunakan tenaga besar akan memberikan beban mekanik yang besar 

terhadap otot, tendon, ligamen dan sendi. Dengan adanya beban berat 

dapat mengakibatkan kelelahan otot, tendon, dan jaringan lainnya, iritasi 

dan inflamasi. Tenaga yang dibutuhkan akan meningkat bila (NIOSH, 

1997) : 

a. Besarnya barang yang ditangani 

b. Berat yang diangkat atau didorong meningkat 

c. Postur janggal 



12 

d. Adanya getaran (getaran dari peralatan tangan membuat tenaga untuk 

menggenggam menjadi lebih besar) 

3. Frekuensi 

Frekuensi dapat diartikan sebagai banyaknya gerakan yang 

dilakukan dalam suatu periode waktu. Jika aktivitas pekerjaan dilakukan 

secara berulang, maka dapat disebut sebagai repetitive. Gerakan repetitive 

dalam pekerjaan, dapat dikarakteristikkan baik sebagai kecepatan 

pergerakan tubuh, atau dapat diperluas sebagai gerakan yang dilakukan 

secara berulang tanpa adanya variasi gerakan. Posisi/postur yang salah 

dengan frekuensi pekerjaan yang sering dapat menyebabkan suplai darah 

berkurang, akumulasi asam laktat, inflamasi, tekanan pada otot, dan 

trauma mekanis. Frekuensi terjadi sikap tubuh yang salah terkait dengan 

berapa kali terjadi repetitive motion dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Keluhan otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja 

terus menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi (Bridger, 

1995). 

4. Durasi 

Durasi adalah lamanya waktu pekerja terpapar secara terus-

menerus oleh factor resiko ergonomi. Pekerjaan yang menggunakan otot 

yang sama untuk durasi yang lama dapat meningkatkan potensi timbulnya 

kelelahan, baik lokal atau dapat juga pada sekujur tubuh. Secara umum 

dapat dikatakan, semakin lama durasi pekerjaan beresiko tersebut, maka 

waktu yang diperlukan untuk pemulihan juga akan semakin lama. Maka 

dapat dikatakan bahwa durasi merupakan faktor yang berkontribusi pada 

faktor resiko lainnya yang besarannya sangat tergantung dengan sifat dari 

faktor resiko yang memapar pekerja. 

 

2. 4. REBA 

REBA (Rapid Entire Body Assessment) adalah sebuah metode yang 

dikembangkan oleh Hignett, S. and McAtamney, L, untuk memberikan secara 
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cepat dan mudah alat analisis observasi postur pada keseluruhan anggota tubuh 

(statis dan dinamis). Digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau 

postur leher, punggung, lengan pergelangan tangan dan kaki seorang operator. 

Selain itu metode ini juga dipengaruhi faktor coupling, beban eksternal yang 

ditopang oleh tubuh pekerja. Data yang dikumpulkan termasuk postur badan, 

kekuatan yang digunakan, tipe dari pergerakan, gerakan berulang, dan gerakan 

berangkai. Skor akhir REBA memberikan indikasi level resiko dari suatu 

pekerjaan dan tindakan yang harus dilakukan/diambil. 

REBA dapat digunakan ketika mengkaji faktor ergonomi di tempat kerja, 

dimana dalam melakukan analisis menggunakan : 

a. Seluruh tubuh yang sedang digunakan 

b. Postur statis, dinamis, kecepatan perubahan, atau postur yang tidak stabil 

c. Pengangkatan yang sedang dilakukan dan seberapa seringnya 

d. Modifikasi tempat kerja, peralatan, pelatihan atau perilaku pekerja yang 

bekerja mengabaikan resiko juga dimonitor. 

Alasan menggunakan metode REBA adalah sebagai alat analisis postur 

yang cukup sensitif untuk postur kerja yang sulit diprediksi dalam bidang 

perawatan kesehatan dan industri lainnya. REBA melakukan assessment 

pergerakan repetitif dan gerakan yang paling sering dilakukan dari kepala sampai 

kaki. REBA digunakan untuk menghitung tingkat resiko yang dapat terjadi 

sehubungan dengan pekerjaan yang dapat menyebabkan MSDs dengan 

menampilkan serangkaian tabel-tabel untuk melakukan penilaian berdasarkan 

postur-postur yang terjadi dari beberapa bagian tubuh dan melihat beban atau 

tenaga aktivitasnya. Perubahan nilai-nilai disediakan untuk setiap bagian tubuh 

yang dimaksudkan untuk memodifikasi nilai dasar jika terjadi perubahan atau 

penambahan faktor resiko dari setiap pergerakan yang dilakukan. 

1. Prosedur Penilaian Metode REBA 

a. Observasi pekerjaan 
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Mengobservasi pekerjaan untuk mendapatkan formula yang tepat 

dalam pengkajian faktor ergonomi di tempat kerja, termasuk 

dampak dari desain tempat kerja dan lingkungan kerja, 

penggunaan peralatan, dan perilaku pekerja yang mengabaikan 

resiko. Jika memungkinkan, data disimpan dalam bentuk foto atau 

video. Bagaimanapun juga, dengan menggunakan banyak 

peralatan observasi sangat dianjurkan untuk mencegah kesalahan 

parallax. 

b. Memilih postur yang akan dikaji 

Memutuskan postur yang mana untuk dianalisa dapat dengan 

menggunakan kriteria di bawah ini: 

 Postur yang sering dilakukan 

 Postur dimana pekerja lama pada posisi tersebut 

 Postur yang membutuhkan banyak aktivitas otot atau yang 

banyak menggunakan tenaga 

 Postur yang diketahui menyebabkan ketidaknyamanan 

 Postur tidak stabil, atau postur janggal, khususnya postur 

yang menggunakan kekuatan 

 Postur yang mungkin dapat diperbaiki oleh intervensi, 

kontrol, atau perubahan lainnya. 

c. Langkah-langkah penilaian 

Dalam menggunakan REBA terdapat 13 langkah-langkah 

penilaian sebagai berikut (Ergo-Plus Channel, 2004) : 
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Gambar 2.1 Lembar Kerja REBA 

Sumber : Ergo-Plus Channel, 2004 

LANGKAH 1 

 Amati posisi leher. Kemudian berikan skor sesuai dengan kriteria posisi 

leher 

 Beri nilai +1 jika posisi leher menunduk dengan sudut 0 s/d 20° 

 Beri nilai +2 jika posisi leher menunduk dengan sudut lebih dari 20° atau 

berada pada posisi extensi 

 Tambahkan nilai +1 jika leher pada posisi berputar 

 Tambahkan nilai +1 jika leher pada posisi bengkok 

 Masukkan skor pada kotak Neck Score 
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Gambar 2.2. Langkah 1 : Locate Neck Position 

 

LANGKAH 2 

 Amati posisi tulang belakang. Kemudian berikan skor sesuai dengan 

kriteria posisi tulang belakang 

 Beri nilai +1 jika posisi tulang belakang berada pada sudut 0° 

 Beri nilai +2 jika tulang belakang berada pada posisi extensi atau 

menunduk dengan sudut 0 s/d 20° 

 Beri nilai +3 jika posisi tulang belakang menunduk dengan sudut 20 s/d 

60° 

 Beri nilai +4 jika posisi tulang belakang menunduk dengan sudut lebih 

dari 60° 

 Tambahkan nilai +1 jika tulang belakang pada posisi berputar 

 Tambahkan nilai +1 jika tulang belakang pada posisi bengkok 

 Masukkan skor pada kotak Trunk Score 

 

Gambar 2.3. Langkah 2 : Locate Trunk Position 

Sumber : Ergo-Plus Channel, 2004 

Sumber : Ergo-Plus Channel, 2004 
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LANGKAH 3 

 Amati posisi kaki. Kemudian berikan skor sesuai dengan kriteria kaki 

 Beri nilai +1 jika posisi kaki lurus 

 Beri nilai +2 jika posisi salah satu kaki menekuk 

 Tambahkan nilai +1 jika kaki menekuk dengan sudut 30 s/d 60° 

 Tambahkan nilai +2 jika kaki menekuk dengan sudut lebih dari 60° 

 Masukkan skor pada kotak Legs Score 

 

Gambar 2.4. Langkah 3 : Legs 

 

LANGKAH 4 

 Lihat skor postur pada Tabel A. Gunakan nilai pada langkah 1 s/d 3 untuk 

menemukan hasil pada Tabel A 

Tabel 2.2. Tabel A Lembar Kerja REBA 

 

Sumber : Ergo-Plus Channel, 2004 

Sumber : Ergo-Plus Channel, 2004 
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LANGKAH 5 

 Amati beban kerja. Kemudian beri skor sesuai dengan kriteria beban kerja 

 Beri nilai +0 jika beban kurang dari 5 kg 

 Beri nilai +1 jika beban 5 s/d 10 kg 

 Beri nilai +2 jika beban lebih dari 10 kg 

 Tambahkan nilai +1 jika terjadi shock atau pengulangan 

 Masukkan skor pada kotak Force/Load Score 

LANGKAH 6 

 Tambahkan nilai pada langkah 4 dan 5 untuk mendapatkan skor A (skor 

postur A + Force/Load Score). Temukan baris pada Tabel C 

Tabel 2.3. Tabel C Lembar Kerja REBA 

 

 

Sumber : Ergo-Plus Channel, 2004 



19 

LANGKAH 7 

 Amati posisi lengan atas. Kemudian berikan skor sesuai dengan kriteria 

posisi lengan atas 

 Beri nilai +1 jika posisi lengan atas berada antara 20° mengayun ke depan 

sampai 20° mengayun ke belakang 

 Beri nilai +2 jika lengan atas berada pada posisi extensi lebih dari 20° 

atau mengayun ke depan dengan sudut 20 s/d 45° 

 Beri nilai +3 jika posisi lengan atas mengayun ke depan dengan sudut 45 

s/d 90° 

 Beri nilai +4 jika posisi lengan atas mengayun ke depan dengan sudut 

lebih dari 90° 

 Tambahkan nilai +1 jika bahu terangkat 

 Tambahkan +1 jika lengan atas berada pada posisi abduksi 

 Tambahkan nilai -1 jika tangan disangga atau orang kurus 

 Masukkan skor pada kotak Upper Arm Score 

 

Gambar 2.5. Langkah 7 : Locate Upper Arm Position 

 

 

 

Sumber : Ergo-Plus Channel, 2004 
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LANGKAH 8 

 Amati posisi lengan bawah. Kemudian beri skor sesuai dengan kriteria 

posisi lengan bawah 

 Beri nilai +1 jika posisi lengan bawah berada pada sudut +60 s/d 100° 

 Beri nilai +2 jika posisi lengan bawah berada pada sudut 0 s/d 60° atau 

pada sudut lebih dari 100° 

 Masukkan skor pada kotak Lower Arm Score 

 

Gambar 2.6. Langkah 8 : Locate Lower Arm Position 

 

LANGKAH 9 

 Amati posisi pergelangan tangan. Kemudian beri skor sesuai dengan 

kriteria posisi pergelangan tangan 

 Beri nilai +1 jika pergelangan tangan berada pada posisi menekuk dengan 

sudut antara 15° ke atas sampai 15° ke bawah 

 Beri nilai +2 jika posisi pergelangan tangan menekuk dengan sudut lebih 

dari 15° ke atas atau 15° ke bawah 

 Tambahkan nilai +1 jika posisi tangan bengkok melebihi garis tengah atau 

berputar 

 Masukkan skor pada kotak Wrist Score 

Sumber : Ergo-Plus Channel, 2004 
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Gambar 2.7. Langkah 9 : Locate Wrist Position 

 

LANGKAH 10 

 Gunakan nilai pada langkah 7-9 diatas pada Tabel B untuk menemukan 

skor postur B 

Tabel 2.4. Tabel B Lembar Kerja REBA 

 

 

LANGKAH 11 

 Amati posisi pegangan tangan. Kemudian beri skor sesuai dengan kriteria 

pegangan tangan 

 Beri nilai +0 (good) jika pegangan baik 

 Beri nilai +1 (fair) jika pegangan tangan atau coupling tidak ideal namun 

masih dapat diterima, dapat diterima dengan bagian tubuh lain 

Sumber : Ergo-Plus Channel, 2004 

Sumber : Ergo-Plus Channel, 2004 
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 Beri nilai +2 (poor) jika pegangan tangan tidak dapat diterima namun 

masih mungkin 

 Beri nilai +3 (unacceptable) jika tidak ada pegangan, posisi janggal, tidak 

aman untuk bagian tubuh lain 

 Masukkan skor pada kotak Coupling Score 

 

LANGKAH 12 

 Tambahkan nilai pada langkah 10 dan 11 untuk mendapatkan skor B (skor 

postur B + Coupling Score) 

 Setelah mendapatkan Skor B lihat kolom pada Tabel C dan cocokkan 

dengan Skor A pada baris (dari langkah 6) untuk menemukan skor Tabel 

C 

Tabel 2.5. Tabel Skor C 

 

Sumber : Ergo-Plus Channel, 2004 
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LANGKAH 13 

 Amati aktivitas bekerja. Kemudian beri skor sesuai dengan kriteria skor 

aktivitas 

 Tambahkan nilai +1 jika posisi 1 atau lebih dari bagian tubuh lebih lama 

dari 1 menit (statis) 

 Tambahkan nilai +1 jika terjadi pengulangan (lebih dari 4 kali per menit) 

 Tambahkan nilai +1 jika terjadi aksi yang cepat dan menyebabkan 

perubahan besar dalam berbagai postur atau dasar yang tidak stabil 

 Tambahkan skor Tabel C dengan skor aktivitas untuk mendapatkan Final 

REBA Score 

Jika sudah mendapatkan Final Score, berikut ini interpretasi untuk skor yang 

didapatkan : 

Tabel 2.6 Kategori Skor dan Tindakan 

Action Level REBA Score Risk Level Action 

0 1 Sangat Rendah Resiko dapat diterima 

1 2-3 Rendah Perubahan mungkin 

dibutuhkan 

2 4-7 Sedang Investigasi lebih lanjut 

3 8-10 Tinggi Investigasi dan lakukan 

perubahan segera 

4 11-15 Sangat Tinggi Lakukan perubahan 

 

2. Standar dan Peraturan 

REBA tidak dirancang khusus untuk memenuhi standar tertentu, namun 

di Inggris digunakan untuk penilaian yang berhubungan dengan Peraturan 

Kegiatan Penanganan Secara Manual. REBA juga digunakan secara luas 

Sumber : Ergo-Plus Channel, 2004 
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dan internasional dan termasuk dalam rancangan Standar Program 

Ergonomi Amerika. 

3. Alat yang dibutuhkan 

REBA tersedia secara umum dan hanya membutuhkan beberapa lembar 

copy dari perangkat dan lembar nilai kemudian diisi menggunakan alat 

tulis. Video dan kamera juga dibutuhkan untuk menilai lebih lanjut postur 

yang dilakukan. 

4. Reliabilitas dan Validitas 

Reliabilitas metode REBA dilakukan dengan dua tahap. Tahap pertama 

melibatkan tiga ahli ergonomi/fisioterapi yang secara bebas memberi 

kode terhadap 144 kombinasi postur. Mereka mendiskusikan dan 

memberi solusi pada permasalahan nilai dan dikombinasikan dengan skor 

resiko pada beban, pegangan, dan aktivitas untuk menghasilkan skor akhir 

REBA dengan range 1 sampai dengan 15. Tahap kedua melibatkan dua 

lokakarya dengan 14 profesional dibidang kesehatan yang menggunakan 

metode REBA dengan memberikan kode lebih dari 600 contoh postur 

kerja bidang kesehatan, manufaktur dan industri listrik. Pengembangan ini 

memberi hal baik terhadap validitas, dan REBA secara kontinu digunakan 

secara luas terutama pada sektor kesehatan. Bagaimanapun perubahan 

kecil dilakukan pada kode lengan atas selama proses validasi, jadi 

tambahan pekerjaan dilakukan untuk lebih detail terhadap tes validitas 

dan reliabilitas. 
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2. 5. Nordic Body Map

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. 

Gambar 2.8. Nordic Body Map 

Sumber : Slideshot, 2013 


