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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi Ergonomi 

Menurut beberapa pakar dalam tarwaka, (2004) secara umum definisi-definisi 

ergonomi yang ada membicarakan masalah-masalah hubungan antara manusia 

pekerja dengan tugas-tugas dan pekerjaannya serta desain dari objek yang 

digunakannya. Pada dasarnya kita boleh mengambil definisi ergonomi dari mana 

saja, namun demikian perlu kita sesuaikan dengan apa yang sedang kita kerjakan. 

Di bawah ini ditampilkan beberapa definisi ergonomi yang berhubungan dengan 

tugas, pekerjaan dan desain. 

 Ergonomics is the aplication of  scientific information about human being 

(and scientific methods of acquiring such information) to the problems of 

design (Pheasant,1988). 

 Ergonomics is the study of  human abilities and characteristics which 

affect the design of equipment, systems and job (Corlett & Clark, 1995) 

 Ergonomics is the ability to apply information regarding human 

characters, capacities, and limitation to the design of human tasks, 

machine system, living spaces, and environment so that people can live, 

work and play safely, comfortably and efficiently (Annis & McConville, 

1996). 

 Ergonomic design is the application of  human factors, information to the 

design of  tools, machines, systems, tasks, jobs and environments for 

productive, safe, comfortable and effective human functioning (Manuaba, 

1998). 

Apabila kita hanya mencermati definisi-definisi tersebut secara sepintas, maka 

ruang lingkup ergonomi terasa sempit, karena hanya membicarakan antara 

manusia dengan tugas dan pekerjaannya. Namun demikian, apabila kita lebih 

dalam mencermatinya, maka ruang lingkup ergonomi akan sangat luas dan 

mencakup segala aspek, tempat dan waktu. Dengan demikian, ergonomi dapat 
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diterapkan pada aspek apa saja, di mana saja dan kapan saja. Sebagai ilustrasi, 

bahwa sehari semalam kita mempunyai 24 jam dengan distribusi secara umum 

adalah 8 jam di tempat kerja, 2 jam di perjalanan, 2 jam di tempat rekreasi, olah 

raga dan lingkungan sosial serta selebihnya (12 jam) di rumah. Sehingga 

penerapan ergonomi tidak boleh hanya berfokus pada 8 jam di tempat kerja dan 

melupakan 16 jam lainya. Untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik, maka 

siklus ke-24 jam tersebut harus menjadi perhatian dalam kajian ergonomi. Dari 

uraian tersebut maka selanjutnya kita dapat mendefinisikan ergonomic sebagai 

berikut: “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”. Sedangkan yang dimaksud dengan kualitas hidup manusia 

pekerja, sesuai yang ditetapkan oleh organisasi perburuhan internasional (ILO), 

secara umum adalah sebagai berikut: 

1. work should respect the workers’life and health. 

2. work should leave the worker with free time for rest and leisure. 

3. work should enable the worker to serve society and achieve self-fulfillment by 

developing his personal capacities. 

Dengan demikian pencapaian kualitas hidup manusia secara optimal, baik di 

tempat kerja, di lingkungan sosial maupun di lingkungan keluarga, menjadi tujuan 

utama dari penerapan ergonomi. 

 

2.2 Tujuan Ergonomi  

Menurut Tarwaka, dkk (2004) secara umum tujuan dari penerapan 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 sosial melalui peningkatan kualitas kontak 

sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan 
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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. 

 

2.3 Musculoskeletal  

Menurut Tarwaka, dkk (2004) keluhan musculoskeletal adalah keluhan 

pada bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang dari mulai keluhan ringan 

hingga keluhan yang terasa sangat sakit. Apabila otot statis menerima beban statis 

secara berulang dan dalam waktu yang akan dapat menyebabkan keluhan berupa 

kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon. Hal inilah yang menyebabkan rasa 

sakit, keluhan ini disebut musculoskeletal disolders (MSDs) atau cidera pada 

sistem musculoskeletal.  Secara garis besar, keluhan otot dapat dibagi menjadi 2, 

yaitu :  

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

terus berlanjut.  

Keluhan otot skeletal pada umumnya terjadi karena kontraksi otot yang terlalu  

han akibat pembebanan kerja yang terlalu panjang dan durasi pembebanan yang 

panjang. Sebalinya, keluhan otot kemungkinan tidak terjadi apabila kontraksi otot 

berkisar antara 15-20 % dari kekuatan otot maksimum. Namun apabila kontraksi 

otot melebihi 20% maka peredaran darah ke otot berkurang menurut tingkat 

kontraksi yang dipengaruhi oleh besarnya tenaga yang diperlukan. Suplai oksigen 

ke otot menurun, proses metabolisme karbohidrat terhambat dan sebagai 

akibatnya terjadi penimbunan asam laktat yang menyebabkan timbulkan rasa 

nyeri otot. (Tarwaka dkk., 2004) 
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2.4 Faktor Penyebab Terjadinya Keluhan Musculoskeletal  

Menurut Tarwaka, dkk (2004) ada beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan terjadinya keluhan musculoskeletal, yaitu  

1. Peregangan otot yang berlebihan. 

Peregangan otot yang berlebihan (over exertion) biasanya dialami pekerja 

yang mengalami aktivitas kerja yang menuntut tenaga yang besar. Apabila 

hal serupa sering dilakukan, maka akan mempertinggi resiko terjadinya 

keluhan otot, bahkan dapat menyebabkan terjadinya cidera otot skeletal. 

2. Aktivitas berulang  

Aktivitas berulang adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus. 

Keluhan otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja 

secara terus menerus, tanpa memperoleh kesempatan untuk melakukan 

relaksasi.  

3. Sikap kerja tidak alamiah  

Sikap kerja tidak alamiah adalah sikap kerja yang menyebabkan posisi-

posisi bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiahnya. Semakin jauh 

posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi tubuh, semakin tinggi pula 

terjadinya keluhan otot skeletal.  

4. Faktor penyebab sekunder  

a. Tekanan 

Terjadinya tekanan langsung pada jaringan otot lunak, seperti saat 

tangan harus memegang alat dalam jangka waktu yang lama, akan 

dapat menyebabkan keluhan pada otot tersebut akibat tekanan 

langsung yang diterima. Apabila hal ini berlangsung terus menerus 

maka akan menyebabkan keluhan yang menetap.  

b. Getaran  

Getaran dengan frekuensi yang tinggi akan menyebabkan kontraksi 

otot bertambah. Kontraksi statis ini akan menyebabkan darah tidak 

lancar, penimbunan asam laktat meningkat dan akibatnya 

menimbulkan rasa nyeri otot. 
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c. Mikrolimat  

Paparan suhu dingin yang berlebihan dapat menurunkan kelincahan, 

kepekaan dan kekuatan pekerja, sehingga gerakannya menjadi lamban, 

sulit bergerak yang disertai dengan menurunnya kekuatan otot.  

5. Faktor kombinasi 

Resiko terjadinya keluhan otot skeletal akan semakin meningkat dengan 

tugas yang semakin berat oleh tubuh. Beberapa hal yang mempengaruhi 

faktor kombinasi tersebut adalah:  

a. Umur  

Keluhan otot skeletal biasanya dialami orang pada usia kerja, yaitu 24-

65 tahun. Biasanya keluhan pertama dialami pada usia 35 tahun dan 

tingkat keluhan akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur. 

b. Jenis kelamin  

Dalam pendesainan suatu beban tugas harus diperhatikan jenis kelamin 

pemakainya. Kekuatan otot wanita hanya 60% dari kekuatan otot pria, 

keluhan otot juga lebih banyak dialami wanita dibandingkan pria. 

 

2.5 Pengaruh Sikap Kerja Jongkok Terhadap Cedera 

Menurut Tarwaka, dkk (2004) sikap kerja merupakan faktor 

penting dalam menentukan tingkat kenyamanan kerja. Sikap kerja yang 

kurang sesuai dapat menyebabkan keluhan fisik seperti rasa nyeri pada 

otot. Adanya ketidaknyamanan kerja tentu meningkatkan beban kerja dan 

berpengaruh terhadap produktivitas. Gangguan kesehatan ini umum 

dijumpai di banyak negara berkembang. Postur jongkok dalam bekerja 

sangat umum ditemui di berbagai tempat terutama di bengkel otomotif, 

usaha pembuatan konstruksi bangunan, sektor agribisnis dan bengkel-

bengkel pengrajin usaha kecil. 

Menurut Sriwarno 2004,  postur kerja jongkok dalam banyak hal 

tidak direkomendasikan sebagai postur kerja yang sehat karena beberapa 

alasan antara lain yaitu tidak semua orang mampu melakukan postur 
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jongkok karena adanya keterbatasan fisik. Agar kesetimbangan tubuh 

stabil posisi jongkok mengakibatkan kurva tulang berubah menjadi 

membungkuk (overflexed).  

Mekanisme gerak dalam postur jongkok untuk penanganan 

pekerjaan di lantai merupakan suatu proses yang kompleks yang 

melibatkan sinkroninasi gerak antar anggota tubuh. Dalam usaha 

mendapatkan posisi yang nyaman, postur jongkok merupakan konsekuensi 

logis tubuh dalam upaya menyesuaikan diri untuk menjaga keseimbangan 

agar center of gravity tepat jatuh pada area pijakan kaki (base of support). 

Dalam kondisi jongkok ataupun duduk pada ketinggian rendah (10 cm) 

posisi tulang punggung terlihat sangat membungkuk dan seluruh berat 

tubuh banyak ditopang oleh kaki. Akibatnya terjadi pembebanan yang 

berlebihan pada otot kaki dan panggung, Hal ini merupakan salah satu 

penyebab munculnya keluhan pada tulang belakang dan sakit pinggang.  

Pada posisi  membungkuk terjadi penyempitan jarak antar ruas 

tulang belakang yang  mengakibatkan terjadinya kompresi berlebihan pada 

bantalan antar ruas  (invertebral disc). Akibat kompresi ini bantalan 

menekan serabut syaraf yang menyebabkan rasa nyeri di sekitar tulang 

belakang. Akibat dari posisi jongkok dan 10 cm adalah sudut lutut yang 

sangat berhimpit (over flexed angle) sedang pada 10 cm terlihat sudut 

yang dibentuk oleh pinggul juga mengalami penyempitan. Selain berakibat 

tertekannya otot pada bagian perut, sudut yang terlalu sempit dapat 

mengakibatkan terhambatnya peredaran darah di sekitar kaki dan tungkai 

bagian bawah. 
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2.6 Postur Kerja  

Postur kerja yang baik sangat ditentukan oleh pergerakan organ tubuh saat 

bekerja.  Pergerakan yang dilakukan saat bekerja meliputi: flexion, extension, 

abduction, adduction, pronation, dan supinat ion seperti yang terdapat pada 

gambar berikut. 

Gambar 2.2 Macam Gerak Tubuh 

Pertimbangan ergonomi yang berkaitan dengan postur kerja dapat membantu 

mendapatkan postur kerja yang nyaman bagi pekerja, baik itu postur kerja berdiri, 

duduk maupun postur kerja lainnya. Pada beberapa jenis pekerjaan terdapat postur 

kerja yang tidak alami dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini 

akan mengakibatkan keluhan sakit pada bagian tubuh atau sering disebut dengan 

CTDs (Cumulative Trauma Disorders). Cumulative Trauma Disorders (dapat 

disebut sebagai Repetitive Motion Injuries atau Musculoskeletal Disorders) adalah 

cidera pada sistem kerangka otot yang semakin bertambah secara bertahap sebagai 

akibat dari trauma kecil yang terus menerus yang disebabkan oleh desain buruk 

yaitu desain alat/sistem kerja yang membutuhkan gerakan tubuh dalam posisi 

yang tidak normal serta penggunaan perkakas/handtools atau alat lain yang terlalu 

sering (Tayyari & Smith, 1997).  

Terdapat empat faktor yang paling sering menjadi penyebab timbulnya CTDs 

adalah: 

a. Penggunaan gaya yang berlebihan selama gerakan normal.  
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b. Gerakan sendi yang kaku yaitu tidak berada pada posisi normal. Misalnya, 

bahu yang terlalu terangkat, punggung terlalu membungkuk, dan lain – lain. 

c. Perulangan gerakan yang sama secara terus – menerus.  

d. Kurangnya istirahat yang cukup untuk memulihkan trauma sendi.  

 

2.8 Metode Postur Kerja  

Sikap kerja (postur) memegang peranan penting dalam dunia kerja khususnya 

dalam manual material handling (MMH). Dengan memiliki postur kerja yang benar, 

pekerja/operator akan memerlukan sedikit istirahat, lebih cepat, dan lebih efisien 

dalam bekerja, sebaliknya postur kerja yang keliru dan dalam jangka waktu panjang 

akan mengakibatkan berbagai macam gangguan kesehatan yang dapat berakibat fatal. 

Dalam analisis Postur kerja, ada beberapa metode yang digunakan dalam menganalisa 

skor dari posisi postur tubuh. Metode yang ada untuk menganalisa postur dapat 

dilihat dalam gambar berikut :  

A. Quick Exposure Check (QEC) 

Quick Exposure Check (QEC) adalah suatu alat untuk penilaian terhadap 

resiko kerja yang berhubungan dengan gangguan otot (work-related 

musculoskeletal  disorders/WMDs) di tempat kerja. QEC menilai gangguan 

resiko yang terjadi pada bagian belakang punggung (back), bahu/lengan 

(shoulder/arm), pergelangan tangan (hand/wrist), dan leher (neck).  

 Alat ini mempunyai fungsi utama sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi faktor resiko untuk WMDs  

2. Mengevaluasi gangguan resiko untuk daerah/bagian tubuh yang berbeda-

beda.  

3. Menyarankan suatu tindakan yang perlu diambil dalam rangka 

mengurangi gangguan resiko yang ada.  

4. Mengevaluasi efektivitas dari suatu intervensi ergonomi di tempat kerja.  

5. Mendidik para pemakai tentang resiko musculoskeletal di tempat kerja.  

Penilaian postur kerja dengan metode QEC dilakukan dari dua sisi. Penilaian  

pertama didasarkan kepada penilaian pengamat (Observer’s Assesment) dengan 
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mengisi Observer’s Assessment Checklist dan penilaian kedua didasarkan kepada 

penilaian pekerja (Worker’s Assessment) dengan mengisi Worker’s Assessment 

Checklist.  Selanjutnya menghitung skor penilaian untuk masing-masing bagian 

tubuh yang dinilai dengan tabel skor penilaian, dan terakhir menghitung total skor 

penilaian sebagai skor akhir QEC untuk dinyatakan dalam empat tingkatan/level 

tindakan. Dari kategori tindakan yang didapat, akan dilakukan pengevaluasian 

terhadap postur kerja, serta langkah-langkah yang harus diambil jika ternyata hasil 

penilaian mennjukkan adanya tingkat resiko yang tinggi pada postur kerja 

bersangkutan. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan merancang ulang stasiun 

dan metode kerja.Penilaian dengan metode QEC memiliki beberapa keuntungan 

dan juga beberapa kekurangan. Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan 

metode ini adalah:  

1. Dapat mencakup sejumlah besar faktor fisik terhadap pekerjaan yang 

memiliki resiko gangguan otot.  

2. Mempertimbangkan kebutuhan dari pengguna dan dapat digunakan oleh 

pengguna yang belum berpengalaman.  

3. Mempertimbangkan kombinasi dan interaksi dari faktor resiko terhadap 

pekerjaan dengan banyak stasiun kerja.  

4. Memiliki tingkat sensitifitas dan kemudahan penggunaan yang baik.  

5. Memiliki tingkat reliabilitas antar dan intra peneliti yang baik. 

6. Mudah dipelajari dan cepat dipahami. Selain keuntungan di atas, QEC 

juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah:  

1. Metode ini hanya berfokus kepada faktor-faktor tempat kerja fisik.  

2. Skor penilaian antara hipotesis dengan tingkat tindakan yang disarankan 

perlu divalidasi lebih lanjut. 

3. Pelatihan tambahan mungkin diperlukan untuk pengguna pemula sebagai 

peningkatan penilaian reliabilitas. 

Menurut Li, Guangyan dan Peter Buckle (2005), Exposure Level (E) dihitung 

berdasarkan persentase antara total skor actual exposure (X) dengan total skor 

maksimum (Xmax) yaitu: 
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      ...................................................................................(2.1) 

Dimana : 

X  = total skor yang  diperoleh  dari penilaian terhadap postur (punggung  

+bahu/lengan + pergelangan tangan + leher + vibrasi + visual + langkah 

+ stres). 

Xmax = total skor maksimum postur kerja (punggung +  bahu/lengan +

 pergelangan tangan + leher). 

Xmax adalah konstanta untuk tipe-tipe tugas tertentu. Pemberian skor 

maksimum (Xmax = 162) apabila tipe tubuh adalah statis, termasuk duduk atau 

berdiri dengan/tanpa pengulangan (repetitive) yang sering dan penggunaan 

tenaga/beban yang relatif rendah. Untuk pemberian skor maksimum 

(Xmax=176) apabila dilakukan manual handling, yaitu mengangkat, 

mendorong, menarik, dan membawa beban 

Penilaian skor QEC adalah dengan cara menghubungkan penilaian terhadap 

pekerja dan penilaian terhadap pengamat untuk mendapatkan penilaian pada 

bagian tubuh punggung, lengan, pergelangan tangan, dan leher. Kemudian 

terdapat penilaian terhadap getaran, langkah, penglihatan dan tingkat stres.  

Berikut kuisioner penilaian terhdap pekerja dan kuisioner penilaian terhadap 

pengamat menutut, Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods 

(2005): 
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Nama Pekerja   : 

Tanggal Pengamatan  : 

KUISIONER PENGAMAT 

Punggung 

A. Ketika melakukan pekerjaan, apakah punggung (pilih situasi terburuk) 

A1. Hampir Netral 

A2. Agak memutar atau membungkuk 

A3. Terlalu memutar atau membungkuk 

B. Pilih satu dari 2 pilihan pekerjaan :  

Apakah untuk pekerjaan dengan duduk atau berdiri secara statis. Apakah 

punggung berada dalam posisi statis dalam waktu yang lama ? 

B1. Tidak  

B2. Ya 

Atau untuk pekerjaan mengangkat, mendorong/menarik. Apakah 

pergerakan pada punggung? 

B3. Jarang (sekitar 3 kali per menit atau kurang)? 

B4. Sering (sekitar 8 kali per menit) 

B5. Sangat sering (sekitar 12 kali per menit atau lebih) 

Bahu / Lengan  

C. Ketika pekerjaan dilakukan, apakah tangan (pilih situasi terburuk) 

C1. Berada disekitar pinggang atau lebih rendah ? 

C2. Berada disekitar dada? 

C3. Berada disekitar bahu atau lebih tinggi? 

D. Apakah pergerakan bahu/lengan 

D1. Jarang (sebentar-sebentar) 

D2. Sering (pergerakan biasa dengan berhenti sesaat/istirahat) 

D3. Sangat sering (pergerakan yang hamper kontinyu) 

Pergelangan Tangan / Tangan  

E. Apakah pekerjaan dilakuan dengan (pilih situasi terburuk) 

E1. Pergelangan tangan yang hamper lurus? 

E2. Pergelangan tangan yang tertekuk? 

F. Apakah pekerjaan diulang? 

F1. 10 kali per menit atau kurang? 

F2. 11 hingga 20 kali per menit? 

F3. Lebih ari 20 kali per menit? 

Leher  

G. Ketika melalukan pekerjaan, apakah leher/kepala tertekuk atau berputar? 

G1. Tidak  

G2. Ya, terkadang 

G3. Ya, secara terus menerus  
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Nama Pekerja   : 

Tanggal Pengamatan  : 

KUISIONER OPERATOR  

A. Apakah berat maksimum yang diangkat secara manual oleh anda pada 

pekerjaan ini? 

A1. Ringan (sekitar 5kg atau kurang) 

A2. Cukup berat (6kg hingga 10 kg) 

A3. Berat (11kg hingga 20kg) 

B. Berpa lama rata-rata untuk menyelesaikan pekerjaan dalam sehari? 

B1. Kurang dari 2 jam  

B2. 2 jam hingga 4 jam  

B3. Lebih dari 4 jam  

C. Ketika melakukan pekerjaan ini, berapa tingkat kekuatan yang digunakan 

oleh satu tangan? 

C1. Rendah (kurang dari 1 kg) 

C2. Sedang (1kg sampai 4kg) 

C3. Tinggi (lebih dari 4 kg) 

D. Ketika bekerja apakah anda menggunakan alat yang menghasilkan 

getaran? 

D1. Kurang dari 1 jam per hari atau tidak pernah? 

D2. Antara 1 jam sampai 4 jam perhari? 

D3. Lebih dari 4 jam perhari? 

L. Ketika bekerja apakah anda menggunaka kendaraan ? 

L1. Kurang dari 1 jam per hari atau tidak pernah? 

L2. Antara 1 jam sampai 4 jam perhari? 

L3. Lebih dari 4 jam perhari? 

E. Apakah pekerjaan ini memerlukan penglihatan yang tajam ? 

E1. Rendah (hampir tidak memerlukan untuk melihat secara detail) 

E2. Tinggi (memerlukan untuk melihat secara detail) 

F. Apakah anda mengalami kesulitan pada pekerjaan ini? 

F1. Tidak pernah  

F2. Terkadang  

F3. Sering  

G. Pada umumnya, bagaimana anda menjalani pekerjaan ini ? 

G1. Sama sekali tidak stress 

G2. Cukup stress 

G3. Stress 

G4. Sangat stress 
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Tabel 2.1 Rekapitulasi Kuesioner untuk bagian punggung  

 
A1 A2 A3 Score 1 B1 B2 B3 Score 2 c1 c2 c3 Score 3 

A1 2 4 6 

 

2 4 6 

 

2 4 6 

 

A2 4 6 8 4 6 8 4 6 8 

A3 6 8 10 6 8 10 6 8 10 

A4 8 10 12 8 10 12 8 10 12 

 
Score 4 

 
B4 B5 Score 5 

Total 

Score 

B1 2 4 6 

 

2 4 6 2 4 

  
B2 4 6 8 4 6 8 4 6 

B3 6 8 10 6 8 10 6 8 
Sumber : Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods (2005) 

Tabel 2.2 Rekapitulasi Kuesioner untuk bagian bahu/lengan  

 
C1 C2 C3 Score 1 D1 D2 D3 Score 2 c1 c2 c3 Score 3 

A1 2 4 6 

 

2 4 6 

 

2 4 6 

 

A2 4 6 8 4 6 8 4 6 8 

A3 6 8 10 6 8 10 6 8 10 

A4 8 10 12 8 10 12 8 10 12 

 
Score 4 

 
Score 5 Total Score 

B1 2 4 6 

 

2 4 6 

  
B2 4 6 8 4 6 8 

B3 6 8 10 6 8 10 

Sumber : Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods (2005) 

Tabel 2.3 Rekapitulasi Kuesioner untuk bagian tangan  

  C1 C2 C3  Score 1 E1 E2 Score 2 c1 c2 c3 Score 3 

C1 2 4 6 

  

2 4 

  

2 4 6 

  

C2 4 6 8 4 6 4 6 8 

C3 6 8 10 6 8 6 8 10 

  Score 4     Score 5 Total Score  

B1 2 4 6 

  

2 4 

    

B2 4 6 8 4 6 

B3 6 8 10 6 8 
Sumber : Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods (2005) 
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Tabel 2.4 Rekapitulasi Kuesioner untuk bagian leher 

G1 G2 G3 Score 1 e1 e2 Score 2 

b1 2 4 6 2 4 

b2 4 6 8 4 6 

b3 6 8 10 6 8 

Sumber : Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods (2005) 

Tabel 2.5 Nilai Level Tindakan QEC 

Persentase 

Skor 

Total Skor 

Exposure 
Level Tindakan Tindakan 

0-40% 32-70 1 Aman 

41-50% 71-88 2 
Diperlukan beberapa waktu 

ke depan 

51-70% 89-123 3 
Tindakan dalam waktu 

dekat 

71-100% 124-176 4 Tindakan sekarang juga 

Sumber : Handbook of Human Factors and Ergonomics Methods (2005) 


