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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Ergonomi 

   Ergonomi berasal dari bahasa latin yaitu ergon yang berarti kerja 

dan nomos yang berarti hukum alam. Di Amerika Serikat, ergonomi disebut 

sebagai “human factor engineering”. Ergonomi didefinisikan sebagai ilmu yang 

mempelajari tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang 

ditinjau dari aspek anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen 

dandesain perancangan (Nurmianto, 2003). Ergonomi terkait dengan optimasi, 

efisiensi, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan manusia di tempat kerja. 

   Pembahasan tentang ergonomi membutuhkan studi tentang sistem 

manusia, dimana manusia, fasilitas kerja, dan lingkungan saling berinteraksi 

dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan manusianya. 

Penerapan ergonomi umumnya meliputi aktivitas rancang bangun (design) 

maupun rancang ulang (re-design). Dengan ergonomi diharapkan penggunaan 

objek fisik dan fasilitas dapat lebih efektif serta dapat memberi kepuasan kerja. 

Selain untuk memberi kepuasan kerja, ergonomi juga mengamati aspek-aspek 

manusia dan mesin dalam suatu produksi. Ergonomi dapat berperan pula sebagai 

desain pekerjaan pada suatu organisasi, desain perangkat lunak, meningkatkan 

factor keselamatan dan kesehatan kerja, serta desain dan evaluasi produk 

(Nurmianto, 2003). 

   Ergonomi dapat mengurangi beban kerja dengan evaluasi 

fisiologis, psikologis atau cara-cara tidak langsung, beban kerja dapat diukur dan 

dianjurkan modifikasi yang sesuai diantara kapasitas kerja dan beban kerja serta 

beban tambahan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin kesehatan kerja 

sehingga produktifitas juga dapat ditingkatkan. Dalam evaluasi kapasitas dan isi 
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kerja, perhatian utama perlu diberikan kepada kegiatan fisik yaitu postur kerja, 

intensitas, tempo, jam kerja, waktu istirahat dan pengaruh keadaan lingkungan. 

2.2 Tujuan Ergonomi 

Tujuan ergonomi adalah untuk meningkatkan produktifitas tenaga kerja 

pada perusahaan. Hal ini dapat tercapai apabila terjadi kesesuaian antara pekerja 

dengan pekerjaanya. Banyak yang menyimpulkan bahwa tenaga kerja harus 

dimotivasi dan kebutuhannya terpenuhi..Tujuan-tujuan dari penerapan ergonomi 

adalah sebagai berikut (Tarwaka, 2004) : 

1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cidera 

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

mengupayakan promosi dan kepuasan kerja Memperhatikan kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial, 

mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan meningkatkan jaminan 

sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. 

3. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek, yaitu aspek teknis, 

ekonomis, antropologis, dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan 

sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Sudut pandang 

ergonomi dalam melihat antara tuntutan tugas dengan kapasitas kerja harus selalu 

dalam garis keseimbangan sehingga dicapai performa kerja yang tinggi. Tuntutan 

tugas pekerjaan tidak boleh terlalu rendah (underload) dan juga tidak boleh terlalu 

berlebihan (overload) karena keduanya akan menyebabkan stress (Tarwaka, 

2004). 

Konsekuensi situasi kerja yang tidak ergonomis adalah mengakibatkan kondisi 

tubuh menjadi kurang optimal, tidak efisien, kualitas rendah, dan seseorang bisa 

mengalami gangguan kesehatan seperti nyeri, gangguan otot rangka dan lain-lain. 

Oleh karena itu, ergonomi karena pendekatan ergonomi adalah membuat 

keserasian yang  baik antara manusia dan mesin atau lingkungan. 
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2.3 Anatomi Sistem Muskuloskeletal 

 Dalam menganalisis postur tubuh diperlukan pengetahuan 

mengenai karakteristik otot dan kerangka, berikut adalah pemaparanya :  

a. Sistem Rangka 

Sistem rangka berfungsi untuk menggambarkan dasar bentuk tubuh, 

penentuan tinggi seseorang, perlindungan organ tubuh yang lunak, sebagai 

tempat melekatnya otot, mengganti sel-sel yang telah rusak, memberikan 

sistem sambungan untuk gerak pengendali, dan menyerap reaksi dari gaya 

serta beban kejut (Nurmianto, 2003). Sistem rangka terdiri dari rangka atau 

tulang-tulang ekstremitas atas, tulang-tulang ekstremitas bawah, dan lengkung 

kaki. Tulang-tulang ekstremitas atas terdiri dari: skapula dan klavikula yang 

membentuk gelang bahu, humerus, radius dan ulnar yang membentuk lengan 

bawah, 8 tulang karpal, 5 tulang metakarpal, serta 14 falanges. Tulang-tulang 

ekstremitas bawah terdiri dari tulang pinggul yang membentuk sebagian dari 

panggul (pelvis), femur, patella, tibia dan fibula yang membentuk tungkai 

bawah, 7 tulang tarsalia, 5 tulang metatarsal, serta 14 falanges. Lengkung kaki 

terdiri dari: lengkung medial yang sangat elastis, lengkung lateral yang kuat 

dan terbebas geraknya, serta terdapat sejumlah lengkung transversal (Watson, 

1997). 

b. Sistem Otot 

Watson (1997) menyatakan bahwa sistem otot (muskular) terdiri dari sejumlah 

besar otot yang bertanggung jawab atas gerakan tubuh. Otot terbentuk atas 

fiber yang berukuran panjang dari 10 hingga 400 mm dan berdiameter 0,01 

hingga 0,1 mm. Pengujian mikroskopis menunjukan bahwa fiber terdiri dari 

myofibril yang tersusun atas sel-sel filament dari molekul myosin yang saling 

tumpang tindih dengan filament dari molekul aktin. Serabut otot bervariasi 

antara satu otot dengan yang lainnya. Beberapa diantaranya mempunyai 

gerakan yang lebih cepat dari yang lainnya dan hal ini terjadi pada otot yang 

dipakai untuk mempertahankan kontraksi badan, seperti otot pembentuk 
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postur tubuh (Nurmianto, 2003). Otot utama tubuh terdiri atas: otot kepala, 

otot leher, otot tubuh, otot anggota gerak atas, dan otot anggota gerak bawah 

(Watson, 1997). 

c.  Jaringan Penghubung 

Jaringan-jaringan penghubung yang terpenting pada sistem kerangka otot 

adalah ligamen, tendon, dan fasciae. Jaringan ini terdiri dari kolagen dan 

serabut elastis dalam beberapa proporsi. Tendon berfungsi sebagai 

penghubung antara otot dan tulang terdiri dari sekelompok serabut kolagen 

yang letaknya parallel dengan panjang tendon. Ligamen berfungsi sebagai 

penghubung antara tulang dengan tulang untuk stabilitas sambungan. Ligamen 

tersusun atas serabut yang letaknya tidak parallel. Oleh karena itu, tendon dan 

ligamen bersifat inelastis dan berfungsi pula untuk menahan deformasi. 

Adanya tegangan yang konstan akan dapat memperpanjang ligamen dan 

menjadikannya kurang efektif dalam menstabilkan sambungan. Sedangkan 

jaringan fasciase berfungsi sebagai pengumpul dan pemisah otot, yang terdiri 

dari sebagian besar serabut elastis dan mudah sekali terdeformasi (Nurmianto, 

2003). 

2.4 Anthropometri 

2.4.1 Pengertian Anthropometri 

Istilah anthropometri berasal dari kata anthro yang berarti “manusia” dan metri 

yang berarti “ukuran”. Anthropometri adalah studi tentang dimensi tubuh manusia 

(Pullat, 1992). Anthropometri merupakan suatu ilmu yang secara khusus 

mempelajari tentang pengukuran tubuh manusia guna merumuskan perbedaan-

perbedaan ukuran pada tiap individu ataupun kelompok dan lain sebagainya. Data 

anthropometri yang ada dibedakan menjadi dua kategori (Pullat, 1992), yaitu: 
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1. Dimensi struktural (statis)  

Dimensi struktural ini mencakup pengukuran dimensi tubuh pada posisi tetap dan 

standar. Dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap meliputi berat badan, 

tinggi tubuh dalam posisi berdiri, maupun duduk, ukuran kepala, tinggi atau 

panjang lutut berdiri maupun duduk, panjang lengan dan sebagainya. 

2. Dimensi fungsional (dinamis) 

Dimensi fungsional mencakup pengukuran dimensi tubuh pada berbagai posisi 

atau sikap. Hal pokok yang ditekankan pada pengukuran dimensi fungsional 

tubuh ini adalah mendapatkan ukuran tubuh yang berkaitan dengan gerakan-

gerakan nyata yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. 

Data anthropometri dapat diaplikasikan dalam beberapa hal (Wignjosoebroto, 

1995), yaitu: 

a) Perancangan areal kerja 

b) Perancangan peralatan kerja seperti mesin, perkakas dan sebagainya 

c) Perancangan produk-produk konsumtif seperti pakaian, kursi/meja 

komputer, dan lain-lain 

d) Perancangan lingkungan kerja fisik 

 

2.4.2  Dimensi Anthropometri 

Data anthropometri dapat dimanfaatkan untuk menetapkan dimensi ukuran produk 

yang akan dirancang dan disesuaikan dengan dimensi tubuh manusia yang akan 

menggunakannya. Pengukuran dimensi struktur tubuh yang biasa diambil dalam 

perancangan produk maupun fasilitas dapat dilihat pada gambar 2.7 di bawah ini. 
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Gambar 2.1 Anthropometri untuk perancangan produk 

  (Sumber: Wignjosoebroto S, 2000) 

Keterangan gambar 2.7 di atas, yaitu: 

1. Dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak (dari lantai sampai dengan ujung 

kepala). 

2. Tinggi mata dalam posisi berdiri tegak. 

3. Tinggi bahu dalam posisi berdiri tegak. 

4. Tinggi siku dalam posisi berdiri tegak (siku tegak lurus). 

5. Tinggi kepalan tangan yang terjulur lepas dalam posisi berdiri tegak 

(dalam gambar tidak ditunjukkan). 

6. Tinggi tubuh dalam posisi duduk (di ukur dari alas tempat duduk pantat 

sampai dengan kepala). 

7. Tinggi mata dalam posisi duduk. 
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8. Tinggi bahu dalam posisi duduk. 

9. Tinggi pinggang dalam posisi duduk (siku tegak lurus). 

10. Tebal atau lebar paha. 

11. Panjang paha yang di ukur dari pantat sampai dengan ujung lutut. 

12. Panjang paha yang di ukur dari pantat sampai dengan bagian belakang dari 

lutut betis. 

13. Tinggi lutut yang bisa di ukur baik dalam posisi berdiri atau pun duduk. 

14. Tinggi tubuh dalam posisi duduk yang di ukur dari lantai sampai dengan 

paha. 

15.  Lebar dari bahu (bisa di ukur baik dalam posisi berdiri atau pun duduk). 

16.  Lebar pinggul ataupun pantat. 

17.  Lebar dari dada dalam keadaan membusung (tidak tampak ditunjukkan 

dalam gambar). 

18. Lebar perut. 

19. Panjang siku yang di ukur dari siku sampai dengan ujung jarijari dalam 

posisi siku tegak lurus. 

20. Lebar kepala. 

21. Panjang tangan di ukur dari pergelangan sampai dengan ujung jari. 

22. Lebar telapak tangan. 

23. Lebar tangan dalam posisi tangan terbentang lebar kesamping kiri kanan 

(tidak ditunjukkan dalam gambar). 

24. Tinggi jangkauan tangan dalam posisi berdiri tegak. 

25. Tinggi jangkauan tangan dalam posisi duduk tegak. 

26. Jarak jangkauan tangan yang terjulur kedepan di ukur dari bahu sampai 

dengan ujung jari tangan. 
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2.4.3 Anthropometri Dalam Perancangan 

Penggunaan data anthropometri dalam penentuan ukuran produk harus 

mempertimbangkan prinsip-prinsip di bawah ini agar produk yang dirancang bisa 

sesuai dengan ukuran tubuh pengguna (Wignjosoebroto, 2003) yaitu : 

1. Prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran ekstrim 

Rancangan produk dibuat agar bisa memenuhi 2 sasaran produk yaitu : 

 Sesuai dengan ukuran tubuh manusia yang mengikuti klasifikasi ekstrim. 

 Tetap bisa digunakan untuk memenuhi ukuran tubuh yang lain (mayoritas  

dari populasi yang ada) 

Agar dapat memenuhi sasaran pokok tersebut maka ukuran diaplikasikan yaitu : 

 Dimensi minimum yang harus ditetapkan dari suatu rancangan produk 

umumnya didasarkan pada nilai percentile terbesar misalnya 90-th, 95-th, 

atau 99-th percentile. 

 Dimensi maksimum yang harus ditetapkan diambil berdasarkan percentile 

terkecil misalnya 1-th, 5-th, atau 10- th percentile 

2 Prinsip perancangan produk yang bisa dioperasikan diantara rentang 

ukuran tertentu (adjustable).  

Produk dirancang dengan ukuran yang dapat diubah-ubah sehingga cukup 

fleksible untuk dioperasikan oleh setiap orang yang memiliki berbagai macam 

ukuran tubuh. Mendapatkan rancangan yang fleksibel semacam ini maka data 

anthropometri yang umum diaplikasikan adalah dalam rentang nilai 5-th sampai 

dengan 95-th. 

3 Prinsip perancangan produk dengan ukuran rata-rata Produk dirancang 

berdasarkan pada ukuran rata-rata tubuh manusia atau dalam rentang 50-th 

percentile. 
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Berkaitan dengan aplikasi data anthropometri yang diperlukan dalam proses 

perancangan produk ataupun fasilitas kerja, beberapa rekomendasi yang bisa 

diberikan sesuai dengan langkah-langkah, sebagai berikut: 

 Pertama kali terlebih dahulu harus ditetapkan anggota tubuh yang mana 

yang nantinya difungsikan untuk mengoperasikan rancangan tersebut 

 Tentukan dimensi tubuh yang penting dalam proses perancangan tersebut, 

dalam hal ini juga perlu diperhatikan apakah harus menggunakan data 

structural body dimension ataukah functional body dimension 

 Selanjutnya tentukan populasi terbesar yang harus diantisipasi, 

diakomodasikan dan menjadi target utama pemakai rancangan produk 

tersebut 

 Tetapkan prinsip ukuran yang harus diikuti semisal apakah rancangan 

rancangan tersebut untuk ukuran individual yang ekstrim, rentang ukuran 

yang fleksibel atau ukuran rata-rata 

 Pilih persentil populasi yang harus diikuti; ke-5, ke-50, ke-95 atau nilai 

persentil yang lain yang dikehendaki 

 Setiap dimensi tubuh yang diidentifikasikan selanjutnya pilih atau tetapkan 

nilai ukurannya dari tabel data anthropometri yang sesuai. Aplikasikan 

data tersebut dan tambahkan faktor kelonggaran (allowance) bila 

diperlukan seperti halnya tambahan ukuran akibat faktor tebalnya pakaian 

yang harus dikenakan oleh operator, pemakaian sarung tangan (gloves), 

dan lainlain.  

2.5  REBA (Rapid Entire Body Assessment) 

Rapid Entire Body Assessment (REBA) adalah sebuah metode dalam bidang 

ergonomi yang digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, 

lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang pekerja.  

Metode REBA telah mengikuti karakteristik, yang telah dikembangkan 

untuk memberikan jawaban untuk keperluan mendapatkan peralatan yang bisa 

digunakan untuk mengukur pada aspek pembebanan fisik para pekerja. Analisa 
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dapat dibuat sebelum atau setelah sebuah interferensi untuk mendemonstrasikan 

resiko yang telah dihentikan dari sebuah cedera yang timbul. Hal ini memberikan 

sebuah kecepatan pada penilaian sistematis dari resiko sikap tubuh dari seluruh 

tubuh yang bisa pekerja dapatkan dari pekerjaannya. 

REBA atau Rapid Entire Body Assessment dikembangkan oleh Dr. Sue 

Hignett dan Dr. Lynn Mc Atamney yang merupakan ergonom dari universitas di 

Nottingham (University of Nottingham’s Institute of Occuptaional Ergonomic). 

Rapid Entire Body Assessment adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam 

bidang ergonomi dan dapat 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 serta aktifitas pekerja. Penilaian dengan menggunakan REBA 

tidak membutuhkan waktu yang lama untuk melengkapi dan melakukan scoring 

general pada daftar aktivitas yang mengindikasikan perlu adanya pengurangan 

resiko yang diakibatkan postur kerja operator (Mc Atamney, 2000). 

Metode ergonomi tersebut mengevaluasi postur, kekuatan, aktivitas dan 

faktor coupling yang menimbulkan cidera akibat aktivitas yang berulang–ulang. 

Penilaian postur kerja dengan metode ini dengan cara pemberian skor resiko 

antara satu sampai lima belas, yang mana skor yang tertinggi menandakan level 

yang mengakibatkan resiko yang besar (bahaya) untuk dilakukan dalam bekerja. 

Hal ini berarti bahwa skor terendah akan menjamin pekerjaan yang diteliti bebas 

dari ergonomic hazard. REBA dikembangkan untuk mendeteksi postur kerja yang 

beresiko dan melakukan perbaikan sesegera mungkin. 

REBA dikembangkan tanpa membutuhkan piranti khusus. Ini memudahkan 

peneliti untuk dapat dilatih dalam melakukan pemeriksaan dan pengukuran tanpa 

biaya peralatan tambahan. Pemeriksaan REBA dapat dilakukan di tempat yang 

terbatas tanpa menggangu pekerja. Pengembangan REBA terjadi dalam empat 

tahap. Tahap pertama adalah pengambilan data postur pekerja dengan 

menggunakan bantuan video atau foto, tahap kedua adalah penentuan sudut–sudut 



14 

 

 
 

dari bagian tubuh pekerja, tahap ketiga adalah penentuan berat benda yang 

diangkat, penentuan coupling, dan penentuan aktivitas pekerja. Dan yang terakhir, 

tahap keempat adalah perhitungan nilai REBA untuk postur yang bersangkutan. 

Dengan didapatnya nilai REBA tersebut dapat diketahui level resiko dan 

kebutuhan akan tindakan yang perlu dilakukan untuk perbaikan kerja. 

Pengembangan dari percobaan metode REBA adalah: 

1. Mengembangkan sebuah sistem dari analisa bentuk tubuh yang pantas untuk 

resiko musculoskeletal pada berbagai macam tugas 

2. Membagi tubuh kedalam bagian-bagian untuk pemberian kode individual, 

menerangkan rencana perpindahan 

3. Mendukung sistem penilaian aktivitas otot pada posisi statis (kelompok 

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

pengulangan yang unggul pada veces/minute, kecuali berjalan kaki), tidak 

cocok dengan perubahan posisi yang cepat. 

4. Menggapai interaksi atau hubungan antara seorang dan beban adalah penting 

dalam manipulasi manual, tetapi itu tidak selalu bisa dilakukan dengan tangan. 

5. Termasuk sebuah faktor yang tidak tetap dari pengambilan untuk manipulasi 

beban manual 

6. Memberikan sebuah tingkatan dari aksi melalui nilai akhir dengan indikasi 

dalam keadaan terpaksa 

Penilaian postur dan pergerakan kerja menggunakan metode REBA melalui 

tahapan–tahapan sebagai berikut (Hignett dan McAtamney, 2000). 

1. Pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan bantuan video atau 

foto. Untuk mendapatkan gambaran sikap (postur) pekerja dari leher, 

punggung, lengan, pergelangan tangan hingga kaki secara terperinci dilakukan 

dengan merekam atau memotret postur tubuh pekerja. Hal ini dilakukan 

supaya peneliti mendapatkan data postur tubuh secara detail (valid), sehingga 
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dari hasil rekaman dan hasil foto bisa didapatkan data akurat untuk tahap 

perhitungan serta analisis selanjutnya. 

2. Penentuan sudut–sudut dari bagian tubuh pekerja. Setelah didapatkan hasil 

rekaman dan foto postur tubuh dari pekerja dilakukan perhitungan besar sudut 

dari masing – masing segmen tubuh yang meliputi punggung (batang tubuh), 

leher, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan dan kaki. Pada metode 

REBA segmen – segmen tubuh tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu 

grup A dan B. Grup A meliputi punggung (batang tubuh), leher dan kaki. 

Sementara grup B meliputi lengan atas, lengan bawah dan pergelangan tangan. 

Dari data sudut segmen tubuh pada masing–masing grup dapat diketahui 

skornya, kemudian dengan skor tersebut digunakan untuk melihat tabel A 

untuk grup A dan tabel B untuk grup B agar diperoleh skor untuk masing–

masing tabel. 

Dari teori di atas dapat disimpulkan bahwa Rapid Entire Body Assessment 

(REBA) adalah sebuah metode dalam bidang ergonomi yang digunakan secara 

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

seorang pekerja. 

Metode REBA telah banyak digunakan secara luas di tingkat internasional, 

bahkan sudah menjadi standar penilaian ergonomi di USA (OSHA, 2004). Metode 

ini telah digunakan di Indonesia dalam beberapa penelitian mengenai analisis 

faktor risiko ergonomic di tingkat universitas (FKM UI, dalam Elyas, 2012). 

Kelebihan REBA antara lain:  

a. Merupakan metode yang cepat untuk menganalisa postur tubuh pada suatu 

pekerjaan yang dapat menyebabkan risiko ergonomi.  

b. Mengidentifikasi faktor-faktor risiko dalam pekerjaan (kombinasi efek dari 

otot dan usaha, postur tubuh dalam pekerjaan, genggaman atau grip, peralatan 

kerja, pekerjaan statis atau berulang-ulang).  

c. Dapat digunakan untuk postur tubuh yang stabil maupun yang tidak stabil.  



16 

 

 
 

d. Skor akhir dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah, untuk menentukan 

prioritas penyelidikan dan perubahan yang perlu dilakukan.  

e. Fasilitas kerja dan metode kerja yang lebih baik dapat dilakukan ditinjau dari 

analisa yang telah dilakukan  

Kelemahan metode REBA antara lain:  

a. Hanya menilai aspek postur dari pekerja.  

b. Tidak mempertimbangkan kondisi yang dialami oleh pekerja terutama yang 

berkaitan dengan faktor psikososial.  

c.  Tidak menilai kondisi lingkungan kerja terutama yang berkaitan dengan 

vibrasi, temperature dan jarak pandang.  

Langkah- langkah penilaian metode REBA:  

a. Melakukan pengamatan aktivitas kerja dan mengambil data gambar posisi 

tubuh ketika bekerja.  

b. Menentukan postur kerja yang akan diamati, antara lain batang tubuh, 

pergelangan tangan, leher, kaki,lengan atas, dan lengan bawah.  

c. Menentukan nilai untuk masing-masing postur tubuh serta penentuan skor 

aktivitas. Secara garis besar penilaian dilakukan untuk menilai dua kelompok 

besar yaitu kelompok A untuk punggung, leher dan kaki, serta kelompok B 

untuk penilaian lengan bagian atas, lengan bagian bawah dan pergelangan 

tangan.  

Kriteria penilaian postur:  

a. Kriteria penilaian postur grup A:  

1) Kriteria penilaian area leher:  

a) Skor 1 = posisi leher 0o-20o ke depan  

b) Skor 2 = posisi leher > 20o ke depan dan ke belakang  

c) Skor + 1, jika leher berputar atau miring ke kanan dan atau ke kiri, 

serta ke atas dan atau ke bawah  

2) Kriteria penilaian area punggung:  

a) Skor 1 = posisi punggung lurus atau o  

b) Skor 2 = posisi 0o- 20o ke depan dan ke belakang  

c) Skor 3 = posisi 20o-600 ke depan dan > 20o ke belakang  
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d) Skor 4 = posisi > 60o ke depan

e) Skor + 1 , jika punggung berputar atau miring ke kanan, dan atau ke

kiri serta ke atas dan atau ke bawah.

3) Kriteria penilaian area kaki:

a) Skor 1 = tubuh bertumpu pada kedua kaki, berjalan,duduk

b) Skor 2 = berdiri dengan satu kaki,tidak stabil

c) Skor + 1, jika lutut di tekuk 30o – 60o ke depan, dan skor + 2, jika

lutut di tekuk > 60o ke depan.

Setelah didapat skor postur punggung, leher dan kaki kemudian

diperoleh skor tabel A. Nilai dari tabel A kemudian di jumlahkan dengan 

berat beban yang diangkat.  

1) Skor 0 = berat beban < 5 kg

2) Skor 1 = berat beban 5-10 kg

3) Skor 2 = berat beban > 10 kg

4) Skor + 1, jika disertai dengan pergerakan yang cepat.

b. Kriteria penilaian postur grup B:

1) Kriteria penilaian area lengan atas:

a) Skor 1 = posisi lengan atas 0o-20o ke depan dan ke belakang

b) Skor 2 = posisi lengan atas > 20o ke belakang, dan 20o – 40o ke

depan

c) Skor 3 = posisi lengan atas antara 45o – 90o

d) Skor 4 = posisi lengan atas > 90o ke atas

e) Skor + 1, jika bahu berputar atau bahu dinaikan atau diberi penahan

f) Skor – 1 , jika lengan dibantu oleh alat penopang atau terdapat orang

yang membantu.

2) Kriteria penilaian area lengan bawah:

a) Skor 1 = posisi lengan 60o – 100o ke depan

b) Skor 2 = posisi lengan antara 0o – 60o ke bawah, dan > 100o ke atas

3) Kriteria penilaian area pergelangan tangan:
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a) Skor 1 = posisi pergelangan tangan 0o – 15o ke depan dan ke 

belakang  

b) Skor 2 = posisi pergelangan tangan > 15o ke depan dan ke belakang  

c) Skor +1, jika terdapat penyimpangan pada pergelangan tangan.  

Setelah skor area lengan atas,lengan bawah dan pergelangan tangan 

dimasukan ke dalam tabel skor B. tahap selanjutnya dijumlahkan dengan 

nilai genggaman tangan. Kriteria penilaian cara memegang:  

a) Skor 0 = memegang beban dengan dibantu oleh alat pembantu  

b) Skor 1 = memegang beban dengan mendekatkan beban ke anggota 

tubuh yang dapat menopang  

c) Skor 3 = memegang beban tidak pada tempat pegangan yang 

disediakan  

c. Setelah nilai dari grup A dan grup B didapat, maka dimasukkan ke tabel C.  

d. Kemudian diperoleh nilai C dan dijumlah dengan nilai aktivitas. Kriteria nilai 

aktifitas yaitu:  

1) Skor + 1, jika salah satu atau lebih dari anggota tubuh statis > 1 menit  

2) Skor + 1, jika melakukan gerakan berulang > 4 kali dalam waktu 1 menit  

3) Skor + 1, jika perubahan postur dengan cepat atau tidak stabil.  

Setelah nilai C di jumlahkan dengan nilai aktivitas, maka di peroleh nilai 

REBA atau skor akhir REBA serta level perubahan yang harus dilakukan. Dapat 

dilihat pada tabel 2.1  

Tabel 2.1  

Skor Akhir REBA 

 

Level 

Aksi 

Skor 

REBA 

Level 

Risiko 
Aksi (termasuk tindakan penilaian) 

0  1  Sangat rendah  Risiko masih dapat diterima dan tidak perlu 

dirubah  

1  2-3  Rendah  Mungkin diperlukan perubahan  

2  4-7  Sedang  Butuh pemeriksaan dan perubahan  

3  8-10  Tinggi  Kondisi berbahaya, oleh karena itu perlu 

dilakukan pemeriksaan dan perubahan dengan 

segera  

4  11-15  Sangat tinggi  Perubahan dilakukan saat itu juga  
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2.6 Kuesioner Nordic Body Map 

Kuesioner Nordic Body Map merupakan kuesioner yang paling sering 

digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan atau kesakitan pada tubuh. 

Kuesioner ini dikembangkan oleh Kuorinka dkk (1987) dan Dickinson dkk 

(1992). Kuesioner NBM menggunakan gambar tubuh manusia yang sudah dibagi 

menjadi 9 bagian utama, yaitu: 

a. Leher 

b. Bahu 

c. Punggung bagian atas 

d. Siku 

e. Tumit dan kaki 

f. Punggung bagian bawah 

g. Tangan dan pergelangan tangan 

h. Pantat dan pinggang 

i. Lutut 

Responden akan mengisi kuesioner untuk memberikan tanda apakah ada 

gangguan pada bagian-bagian tubuh tersebut atau tidak. Gambar bagian-bagian 

tubuh yang sudah dibagi dan diklasifikasikan pada kuesioner Nordic Body Map 

dapat dilihat pada Gambar 2.2. 
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                  Sumber: Dickinson, 1992 

                  Gambar 2.2  Nordic Body Map 

 

 

 

 




