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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Musculosceletal Disorders 

Kegiatan/pekerjaaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan dalam siklus 

yang panjang sangat beresiko memiliki keluhan musculoskeletal yang cukup 

tinggi. Menurut Occupational Health Safety Council of Ontario (2007), keluhan 

muskuloskeletal adalah serangkaian sakit pada tendon, otot, dan saraf. Aktifitas 

dengan tingkat pengulangan tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan 

sehingga dapat menimbulkan rasa nyeri dan rasa tidak nyaman pada otot. Keluhan 

musculoskeletal dapat terjadi walaupun gaya yang dikeluarkan ringan dan postur 

kerja yang memuaskan. 

Gangguan musculoskeletal adalah cedera pada otot, saraf, tendon, ligament, 

sendi, tulang rawan, atau cakram tulang belakang. Sinyal adanya indikasi MSDs 

adalah sakit, kegelisahan, kesemutan, kematian rasa, rasa terbakar, 

pembengkakan, kekakuan, kram, kekuatan genggaman di tangan bergerak, 

rentang gerak pendek, perubahan keseimbangan tubuh, sesak atau hilangnya 

fleksibilitas (Kuswana, 2014). 

Keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal 

yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat 

sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang 

lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen 

dan tendon. Keluhan hingga mengakibatkan kerusakan inilah yang disebut 

keluhan musculoskeletal disorders atau cedera pada sistem muskuloskeletal 

(Tarwaka & Sudiajeng, 2004). 

Fungsi utama dari sistem musculoskeletal adalah untuk mendukung dan 

melindungi tubuh dan organ-organnya serta untuk melakukan gerak. Agar seluruh 

tubuh dapat berfungsi dengan normal, masing-masing substruktur harus berfungsi 

dengan normal. Enam substruktur utama pembentuk sistem musculoskeletal 
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antara lain: tendon, ligamen, fascia (pembungkus), cartilago, tulang sendi dan 

otot. Tendon, ligamen, fascia dan otot sering disebut sebagai jaringan lunak, 

sedangkan tulang sendi diperlukan untuk pergerakan antara segmen tubuh. Peran 

mereka dalam sistem muskuloskeletal keseluruhan sangatlah penting sehingga 

tulang dan sendi sering disebut sebagai unit fungsional sistem musculoskeletal 

(Hasrianti, 2016). 

Dari beberapa definisi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

musculoskeletal disorder adalah serangkaian keluhan pada otot, tulang sendi, 

tendon, ligamen, fascia, maupun cartilago yang diakibatkan oleh pekerjaan 

berulang dan dalam siklus waktu yang cukup lama. 

Menurut Tarwaka and Sudiajeng (2004) secara garis besar keluhan otot 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :  

1. Keluhan sementara (reversible), yaitu keluhan otot yang terjadi pada saat 

otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan segera 

hilang apabila pembebanan dihentikan. 

2. Keluhan menetap (persistent), yaitu keluhan otot yang bersifat menetap. 

Walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada 

ototmasih terus berlanjut.  

2.1.1 Faktor Penyebab Terjadinya Keluhan Muskuloskeletal  

Faktor penyebab terjadinya keluhan musculoskeletal dapat dipengaruhi oleh 

beberapa hal sehingga sulit untuk ditentukan secara pasti apa yang menyebabkan 

seseorang mengalami MSDs. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Vieira and 

Kumar (2004) pada kasus pekerja yang berfokus pada pekerjaan manual, 

ketergantungan terhadap ketahanan fisik operator merupakan faktor dominan yang 

perlu dipertimbangkan untuk dilakukan perbaikan.  Hal ini karena metode kerja 

yang dilakukan mempengaruhi postur tubuh dalam bergerak sehingga aktifitasnya 

tidak efisien dan membuat operator mudah lelah serta berpotensi cedera otot 
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bahkan berdampak pada kelainan struktur tubuh bila berkelanjutan, hal ini yang 

membuat ketidakstabilan dari kinerja operator.  

Pakar fisiologi kerja mengemukakan bahwa sikap kerja yang tidak alamiah 

(sikap statis dalam waktu lama, gerakan memutar dan menunduk yang berulang), 

bekerja dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan, gerakan yang berulang 

(repetitive), pengangkatan secara manual, bekerja dengan gerakan yang cepat, 

getaran pada seluruh tubuh, dan lain sebagainya merupakan pemicu terjadinya 

ganguan MSDs (Hendra & Octarisya, 2010). 

2.2 Occupational Repetitive Action (Ocra) 

2.2.1 Sejarah OCRA 

Stanton, Hedge, Brookhuis, Salas, and Hendrick (2004) menjelaskan bahwa, 

Occhipinti and Colombini mengembangkan metode Occupational Repetitive 

Action (OCRA) untuk menganalisis kemampuan pekerja terhadap tugas yang 

meliputi berbagai faktor resiko 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 resiko 

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. 

Indeks OCRA (OCRA Index) dapat menjadi perkiraan besarnya faktor risiko 

cidera kerja (Work-Related Musculoskeletal Disorders atau WMSDs) pada tubuh 
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bagian atas untuk beberapa populasi. OCRA Index merupakan metode yang 

dikembangkan pertama kali dengan analisis yang dalam dan paling andal untuk 

digunakan. Secara umum, metode ini digunakan untuk merancang ulang atau 

analisis yang dalam terhadap pekerjaan dan stasiun kerjanya. Sedangkan OCRA 

Checklist, metode yang didasarkan pada OCRA Index merupakan metode yang 

sederhana dan direkomendasikan secara umum untuk mengidentifikasi kondisi 

stasiun kerja dengan pekerjaan yang berulang. Dengan kata lain, OCRA Checklist 

digunakan untuk memperkirakan risiko kerja di setiap tempat kerja, namun tidak 

untuk beberapa operator sekaligus (untuk satu operator) (Sari, 2011). 

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. 

 

2.2.2 Aspek Umum OCRA 

Menurut Stanton et al. (2004) penilaian OCRA mengevaluasi empat faktor 

resiko 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)  
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Faktor tambahan lain juga dipertimbangkan, seperti faktor mekanis, faktor 

lingkungan, dan faktor organisasi yang berkaitan dengan gangguan 

muskuloskeletal pada alat gerak bagian atas. Setiap faktor resiko yang 

teridentifikasi dijelaskan dengan baik dan diklasifikasikan untuk mempermudah 

mengidentifikasikan tindakan pencegahan yang mungkin dilakukan. 

 

2.2.3 Definisi OCRA 

Stanton et al. (2004) menerangkan bahwa 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 resiko 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 resiko 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 resiko dari keseluruhan 

pekerjaan. 

 

2.2.4 OCRA Risk Index 

Menurut Stanton et al. (2004) OCRA Index merupakan hasil dari 

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

tindakan teknis yang direkomendasikan. OCRA didefinisikan sebagai: 

OCRA   
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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). Rumus berikut ini 

menghitung jumlah keseluruhan dari tindakan teknis yang direkomendasikan 

(Recommended Technical Actions/RTA) dalam sebuah shift : 

Jumlah RTA  ∑          
 

   
                               

Keterangan:  

1,n= Pekerjaan yang memiliki gerakan berulang tubuh bagian atas  

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 

 

2.2.5 Faktor Frekuensi dan Identifikasi Tindakan Teknis (Technical Action) 

Menurut Occhipinti dan Colombini (2006) 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 
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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 

menyelesaikanoperasi 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 resiko yang berlebihan pada 

tubuh bagian atas dapat memperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan. Analisis 

OCRA dimulai dengan meneliti setiap faktor resiko satu demi satu, dan kemudian 

digabungkan dengan menggunakan rumus tunggal yang memungkinkan untuk 

mendapatkan hasil dari semua kombinasi faktor resiko yang berbeda. 

Menurut Wignjosoebroto (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. 
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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. 

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.   
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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.   

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. 

Seorang konsultan “methode engineering” ternama dari Jepang Mr. Shiego 

Singo mengklasifikasikan Therblig yang telah dibuat oleh Gilberth menjadi empat 

kelompok, yaitu : 

a. Kelompok gerakan utama  

Elemen-elemen gerakan yang bersifat memberi nilai tambah termasuk di 

dalamnya, yaitu assemble, disassemble dan use 

b. Kelompok gerakan penunjang  
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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. 

 

2.2.6 Faktor Kekuatan (Force) 

Kekuatan adalah mekanisme fisik yang dibutuhkan seseorang dalam 

melakukan suatu tindakan/pekerjaan. Kekuatan yang dilakukan secara terus 

menerus (berulang) dapat dikatakan sebagai faktor resiko untuk gangguan 

musculoskeletal. Dalam situasi kerja nyata, perhitungan kekuatan pekerja 

sangatlah sulit dilakukan.  

Penggunaan skala CR-10 Borg juga dapat dijadikan alternatif pilihan 

untuk menilai kekuatan. Kekuatan yang dikeluarkan dapat diperkirakan dengan 

skala yang diusulkan oleh Borg (skala CR-10 Borg). Skala ini dapat 

mendeskripsikan mengenai beban otot yang dirasakan. 

Tindakan yang memerlukan kekuatan otot paling kecil, diberikan nilai 0,3 

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

tindakan-tindakan lainnya. Setelah prosedur ini telah dilaksanakan, kemudian 

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

Borg dapat dilihat pada Tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Nilai Skala Borg 

Nilai Keterangan 

0.3 Extremely weak 

1 Very weak 

2 Weak 

3 Moderate 

4 Somewhat wrong 

5 Strong 

6  

7 Very Strong 

8  

9  

10 Extremely Strong 

Sumber : Borg (2010) 

 

Tabel 2.2 Contoh Perhitungan Skala CR-10 Borg 

Tindakan 

teknis ke- 
Waktu (detik) % Waktu 

Skor Skala 

Borg 

Usaha yang 

Dirasakan 

1 20 57 % 0,3 0,285 

2 8 23 % 2 0,460 

3 7 20% 4 0,800 

Total 35 Skor Akhir 1,545 
Sumber: Robin (2010) 

 

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 



15 
 

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

peneliti perlu meminta operator untuk menjelaskan alasan penggunaan kekuatan 

(Stanton et al., 2004). 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. Untuk mengubah skor skala Borg menjadi faktor 

kekuatan (Ff), dapat dilihat pada Tabel 2.3 

Tabel 2.3 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, 2004”) 

 

2.2.7 Faktor Postur dan Gerakan yang Janggal (Awkward Postures and 

Movements) 

Salah satu faktor penting yang dapat menyebabkan gangguan 

musculoskeletal adalah berasal dari pergerakan dan postur tubuh bagian atas. 

Berbagai literatur menyatakan bahwa postur dan gerakan yang janggal, postur 

statis dalam jangka waktu lama, serta aktivitas repetitif 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 (Flexion, extension, abduction) bahu. Dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Postur dan gerakan bahu (shoulder joint) 

 

b. Postur dan gerakan siku (elbow joint). Dapat dilihat pada Gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Postur dan gerakan siku (elbow joint) 

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

deviations). Dapat dilihat pada Gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 Posisi dan Gerakan Pergelangan Tangan 

 

d. Genggaman tangan. Dapat dilihat pada Gambar 2.4 



17 
 

 

                            Power grip     Hook grip             Chuck grip 

 
  

Pinch grip 
 

Gambar 2.4 Tipe Genggaman Tangan 

 

Berikut ini adalah tabel untuk menentukan skor faktor postur dan gerakan, 

dapat dilihat pada Tabel 2.4 
 

Tabel 2.4 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 
Bahu flexion atau abduction > 80° 

% waktu 10 20 30 40 ≥50 

Skor 0,7 0,6 0,5 0,33 0,07 
(Sumber: Occhipinti, 2005) 

 

 

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. 
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2.2.8 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:  

a. Jam istirahat termasuk waktu makan siang. 

b. 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). 

c. 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. 

Dalam penelitian yang  dilakukan oleh Robin (2010) yang didasarkan pada 

pernyataan Australian Health and Safety Commission yang 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. Dari 

kedua pernyataan tersebut didapatkan 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 2.5 

 

 

Gambar 2.5 Distribusi Optimal antara Waktu Kerja dan Pemulihan 
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Dengan dasar distribusi optimal ini, dapat dirancang kriteria untuk 

mengevaluasi kemungkinan resiko. Resiko 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-resiko” atau “ beresiko”. 

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-resiko (resiko 0). Jika perbandingannya antara 7:1 sampai 11:1, 

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

pemulihan melebihi 11:1, maka faktor resiko 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 2.6 

 

Gambar 2.6 Contoh Distribusi Waktu Kerja dan Istirahat 

 

Penentuan nilai faktor resiko dapat dilihat pada Tabel 2.5 
 

Tabel 2.5 Contoh Penentuan Nilai Resiko Kekurangan Waktu Pemulihan 

Jam Ke- Keterangan Nilai Resiko 

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 
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VIII 
50 menit kerja, 10 

menit istirahat 
0 

IX 60 menit kerja 0 
(Sumber: Robin, 2010) 

 

Nilai resiko 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-resiko, 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 2.7 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 

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 2.8 
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Gambar 2.8 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 resiko kekurangan periode pemulihan menjadi 

faktor periode pemulihan (Fr), dapat dilihat pada Tabel 2.6 

Tabel 2.6 Nilai Resiko Kekurangan Periode Pemulihan dan Faktor Periode 

Pemulihan (Fr) 

Nilai Resiko 

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, 2004”) 

 

 

2.2.9 Faktor Resiko Tambahan (Additional Risk Factors) 

Terpisah dari faktor resiko 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:  
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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 2.7 

Tabel 2.7 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: Occhipinti, 2004) 

2.2.10 Faktor Durasi (Duration Factor) 

Menurut Stanton et al. (2004) 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 2.8 

Tabel 2.8 Durasi Pekerjaan Repetitif dan Faktor Durasi (Fd) 

Durasi 

Pekerjaan 
<121 

121-

180 

181-

240 

241-

300 

301-

360 

361-

420 

421-

480 
>480 
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Repetitif 

(menit) 

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,2004”) 

 

2.2.11 Perhitungan OCRA Index 

Setelah semua skor faktor telah teridentifikasi, maka langkah selanjutnya 

adalah menghitung OCRA Index. Menurut Stanton et al (2004) OCRA Index 

merupakan hasil dari perbandingan antara jumlah tindakan teknis aktual selama 

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

Index: 

OCRA = 
                                                           

                                                                   
 

2.2.12 Klasifikasi Hasil OCRA Index 

Setelah dilakukan perhitungan OCRA Index, menurut Stanton et al. (2004) 

maka arti dari hasil perhitungan OCRA Index, dapat diklasifikasikan seperti pada 

Tabel 2.9 

Tabel 2.9 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 beresiko rendah 

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

> 9 Red-High Keadaan yang beresiko tinggi 
(Sumber: Buku “Handbook Of Human Factors And Ergonomics Methods,2004”) ) 

 

 

2.2.13 Kelebihan dan Kelemahan OCRA Index 

Kelebihan yang dimiliki metode OCRA Index ini adalah dapat menjadi 

perkiraan besarnya faktor risiko cidera kerja (Work-Related Musculoskeletal 

Disorders atau WMSDs) pada tubuh bagian atas untuk beberapa populasi. OCRA  

Index merupakan metode yang dikembangkan pertama sekali dengan analisis 

yang dalam dan paling andal untuk digunakan. Secara umum, metode ini 

digunakan untuk merancang ulang atau analisis yang dalam terhadap pekerjaan 

dan stasiun kerjanya (Sari, 2011). 
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Metode OCRA adalah alat yang menguntungkan untuk perlindungan 

pekerja dari gangguan musculoskeletal. Metode ini juga dapat digunakan sebagai 

identifikasi tempat kerja dan situasi berbahaya pada pekerjaan yang berbahaya 

(Moussavi, 2006). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Camillieri, Caruso, and Schillaci 

(2012) dalam menerapkan metode OCRA pada sektor pertanian mengemukakan 

bahwa metode ini cukup sulit untuk diterapkan dibandingkan dengan sektor 

industri dan manufaktur. Menurutnya metode ini juga memiliki kompleksitas yang 

cukupp tinggi dan aplikasinya membutuhkan waktu yang cukup lama. 

Kelemahan lain dalam metode OCRA ini juga dijelaskan dalam Stanton et 

al. (2004) yaitu metode ini membutuhkan video kamera yang harus dilihat dalam 

gerakan slow-motion. Hal ini tentu mengurangi keefisienan dan keefektifan dalam 

penerapan metode ini. Lebih lanjut menurut AIHA Ergonomic Comitee 

menerangkan bahwa keterbatasan metode ini tidak dapat memprediksi resiko yang 

terkait dengan getaran atau gangguan pada bahu, leher, maupun punggung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


