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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Ergonomi. 

Beberapa pakar dalam buku tarwaka (2004, hal.6) menjelaskan secara umum 

definisi ergonomi yang membahas tentang masalah-masalah manusia pekerja 

yang bersangkutan dengan tugas-tugasnya dan pekerjaannya serta dari desain 

objek yang dipakai. Pada dasar pengambilan definisi ergonomi bisa diambil dari 

pakar siapapun, tetapi juga perlu disesuaikan dengan apa yang kita bahas dalam 

penelitian yang kita kerjakan.  

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. Dari uraian diatas selanjutnya kita 

dapat mendefinisikan ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk 

menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik 

dalam beraktivitas maupun dalam istirahat dengan kemampuan dan keterbatasa 

manusia baik fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan 

menjadi lebih baik. Sedangkan maksud dari kualitas hidup manusia pekerja, yang 

sudah ditetapkan oleh organisasi perburuhan internasional, meliputi : 

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 dalam kualitas hidup manusia secara optimal, 

baik di dalam tempat kerja maupun dilingkungan luar tempat kerja seperti 

lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. 
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2.2 Tujuan Ergonomi 

Ada beberapa tujuan ergonomi secara umum, sebagai berikut: 

1. Improve physical and mental well-being through efforts to prevent work-

related injuries and diseases, reduce physical and mental workloads, strive 

for promotion and job satisfaction. 

2. Improving social welfare through improving the quality of social contacts, 

managing and coordinating work appropriately and increasing social 

security both during the productive age period and after being 

unproductive. 

3. Creating a rational balance between various aspects, namely the technical, 

economic, anthropological and cultural aspects of each work system 

carried out so as to create high quality work and quality of life. 

 

2.3  Musculoskeletal 

Keluhan pada pekerja yang diakibatkan oleh beberapa otot yang cedera dari 

keluhan yang sangat rendah sampai sangat tinggi/ sakit. apabila otot dipaksakan 

untuk bekerja dengan pekerjaan yang berat maka akan mengakibatkan cedera 

yang serius terhadap sendi dan bagian” yang lain. Dalam ruang lingkup ergonomi 

keluhan yang dialami pada otot terdapat 2 macam keluhan. 2 macam keluhan 

dapat diuraikan sebagai berikut :  

1. Reversible complaints, namely muscle complaints that occur when the 

muscle receives a static load, however, the complaint will immediately 

disappear if the load is stopped 

2. Persistent complaints, namely persistent muscle complaints, even though 

the workload has been stopped, but the pain in the muscles continues. 

Keluhan yang dialami otot skeletal diakibatkan oleh kontraksi otot yang sangat 

sering diakibatkan oleh pembebenan yang sangat berat dan dilakukan secara 

berulang-ulang dalam kurun waktu lama. Tertulis di buku tarwaka (2004) tertulis 

jika persentasi kontraksi yang dialami oleh otot sebesar 15-20 % dari kekuatan 

pekerja maka keluhan yang dialami saat ini tidak akan terjadi, tetapi kalau 
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melebihi dari presentase 20 % maka  keluhan yang dialami saat ini akan mungkin 

sering terjadi. 

 

2.4  Faktor penyebab terjadinya keluhan Musculoskeletl 

Faktor penyebab yang ditimbulkan terjadinya keluhan pada Musculoskeletal 

tertulis sebagai berikut. Meliputi :  

1. Peregangan pada otot  

Peregangan pada otot yang berlebih kebanyakan dirasakan oleh karyawan 

yang punya tuntutan pekerjaan berat, dan apabila hal tersebut dilakukan 

secara berkala atau terus-menerus akan menimbulkan keluhan pada skeletal. 

2. Aktivitas terus berulang 

Aktivitas ini dapat diartikan sebagai pekerja yang melakukan pekerjaan berat 

dan dilakukan secara berulang-ulang. Pada pekerjaan ini keluhan 

seringterdapat pada karyawan karena menerima pekerjaan berat secara terus 

menerus dalam waktu yang lama tanpa berhenti. 

3. Sikap kerja tidak alamiah  

Sikap kerja tidak alamiah itu dapat dirtikan sebagai posis-posisi bekerja yang  

menyebabkan bagian tubuh pekerja bergerak menjauhi posisi alamiahnya. 

Semakin jauh posisi dari pusat gravitasi yang ada di tubuh dan semakin tinggi 

keluhan otot yang diderita. 

4. Faktor penyebab sekunder  

a. Tekanan 

Tekanan yang jadi penyebab seperti tangan yang dalam jangka waktu 

lama memegang barang/alat. Akan menimbulkan keluhan yang dialami 

karena tekanan langsung yang diterima. apabila dalam hal ini dikerjakan 

dalam jangka waktu yang lama akan mengakibatkan keluhan yang 

menetap. 

b. Getaran  

Getaran yang ditangkap oleh tubuh manusia dengan frekuensi yang tinggi 

akan emngakibatkan kontraksi pada otot yang menyebabkan darah tidak 
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lancar dan dapat menimbulkan penyakit dalam tubuh seperti asam laktat 

meningkat dan berakibat nyeri pada otot. 

c. Mikrolimat  

Dalam suhu dingi yang sangat tinggi dapat menurunkan kualitas pada 

pekerjaan, karena suhu dingin saat bekerja membuat gerakan yang 

dilakukan oleh pekerja menjadi lambat dan sulit bergerak karena dingin 

dan menurunnya kekuatan otot. 

5. Faktor kombinasi 

Faktor-faktor kambinasi. Sebagai berikut:  

a. Batasan umur dperhatikan 

Dalam pekerjaan yang harus di utamakan yaitu batasan umur pekerja, 

dengan umur pekerja 24-65 tahun ini sering mengalami keluhan otot 

skeletal. Dan pada umur 35 tahun keluhan otot akan terus meningkan 

seiring berjalannya waktu 

b. Kekuatan kerja 

Dalam beban tugas diberikan untuk bekerja pada suatu pekerjaan dilihat 

dari kekuatan otot yang dimiliki oleh wanita dan pria karena mereka juga 

memiliki kekuatan masing-masing dalam bekerja, kekuatan otot wanita 

hanya 60% dari kekuatan yang dimiliki oleh pria. Keluhan otot wanita 

juga lebih rapuh. 

 

2.5  Job Strain Index (JSI) 

Strain Index (SI) adalah metode yang digunakan untuk mengukur/ 

mengevaluasi posisi dalam bekerja terhadap gangguan musculoskeletal yang 

terdapat pada bagian tubuh manusia. Meliputi siku, lengan bawah, pergelangan 

tangan, tangan (Moore & Garg, 1995). Dalam mengerjakan metode ini harus 

melakukan pengamatan secara langsung dalam pabrik. (More dan Vos 2005), 

memaparkan bahwa metode Strain Index memiliki langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk mengerjakan metode ini. Langkah-langkah tersebut ditulis 

sebagai berikut : 
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1. Pengumpulan data enam variabel tugas 

Terdapat enam variabel tugas yang harus dikerjakan pada tahap pertama, yaitu 

(More dan Vos 2005) : 

 Intensitas Usaha 

Variabel ini digunakan untuk mengestimasi suatu kegiatan dalam kerja 

untuk melakukan suatu pekerjaan dan memberikan bobot sesuai apa yang 

dilakukan oleh operator berdasarkan tabel dibawah : 

Tabel 2.1 Intensitas Usaha 

 

Kategori 

Presentase 

Kekuatan 

Maksimal 

Skala 

Borg 

 

 

 

Keterangan 

Ringan (Light) <10% ≤2 Kondisi tanpa usaha berarti 

Cukup berat 

(Somewhat Hard) 

10%-29% 3 Memerlukan usaha 

Berat (Hard) 30%-49% 5 Memerlukan usaha yang lebih 

Sangat berat (Very 

Hard) 

50%-79% 7 Memerlukan usaha berlebih 

Mendekati maksimal 

(Near Maximal) 

≥ 80% >7 Membutuhkan bahu dan 

punggung untuk mengeluarkan 

tenaga 

 Sumber : (Moore & Vos, 2005) 

 Durasi usaha 

Durasi usaha didapat dari menghitung berapa lama pekerjaan dalam sehari 

yang berlangsung selama suatu siklus kerja. Nilai ini didapatkan dari 

mengkalkulasikan data-data yang diperoleh dengan rumus sebagai berikut: 

%DE =
100×Total waktu penggunaan tenaga

total waktu observasi
........................................(1) 

 Usaha per menit 

Dalam usaha ini dihitung berapa jumlah pergerakan tangan dalam satu 

menit. Nilai tersebut diperoleh dari rumus sebagai berikut : 
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𝐸M =
Jumlah penggunaan tenaga

total waktu observasi
........................................................(2) 

 Postur tangan 

Parameter ini dilakukan dengan pengamatan terhadap pergelangan tangan 

pada saat exertion dan menjelaskan dengan salah satu posisi yang di 

rasakan berdasarkan tabel di bawah ini : 

Tabel 2.2 postur tangan 

 

Kategori 

Ekstensi 

pada 

pergelangan 

tangan  

Fleksi pada 

pergelangan 

tangan 

 

 

Deviasi 

pada 

ulnar  

 

Keterangan 

Sangat baik 

(Very Good)) 

00 -100 00-50 00-10 Posisi netral  

Baik (Good) 110-250 60-150 110-150 Posisi mendekati 

netral 

Cukup baik 

(Fair) 

260-400 160-300 160-200 Posisi tidak netral 

Buruk (Bad) 410-550 310-500 210-250 Posisi sangat tidak 

netral 

Sangat buruk 

(VeryBad) 

> 600 > 500 > 250 Posisi mendekati 

ekstrim 

  Sumber : (Moore & Vos, 2005) 

 Kecepatan Kerja  

Kecepatan kerja dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat pekerja 

melakukan pekerjaanya. Setelah itu sesuaikan tabel di bawah ini : 
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Tabel 2.3 kecepatan kerja 

Kategori  Perbandingan 

dengan MTM-1^ 

Keterangan  

Sangat lambat ≤ 80% Kecepatan sangat lambat 

Lambat (Slow) 81%-90% Kecepatan lambat 

Cukup cepat  91%-100% Kecepatan normal 

Cepat (Fast) 101%-115% Kecepatan yang cepat namun dapat di 

jaga kecepatanya 

Sangat cepat 

(Very Fast) 

>115% Kecepatan yang sangat cepat namun tidak 

dapat dijaga kecepatanya 

Keterangan : Nilai didapatkan dari perbandingan antara kecepatan observasi   

dengan kecepatan standar. Sumber : (Moore & Vos 2005) 

 Waktu kerja per hari 

Durasi kerja yang dilakukan pekerja dalam melakukan pekerjaannya 

berapa jam per hari. 

 

2. Menentukan Nilai Rating setiap pekerjaan 

Tabel 2.4 Strain Index 

Rating  Intensity of 

Exertion/IE 

Duration 

of 

Exertion/

DE 

Efforts 

per 

minute/

EM 

Hand/Wrist 

posture/HWP 

Speed of 

Work/SW 

Duration 

of Task per 

day/DD 

1 Ringan 

(Linght) 

(1) 

<10% 

(0.5) 

 

<4 

(0.5) 

Sangat baik 

(Very Good) 

(1) 

 

Sangat 

lambat 

(Very 

Slow) (1) 

<1 (0.25) 

2 Cukup berat  

(Somewhat 

Hard) (3) 

10%-29% 

(1) 

 

4-8 

(1) 

Baik (Good) 

(1.5) 

Lambat 

(Slow) (1) 

1-2 (0.5) 
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3 Berat 

(Hard)  

(6) 

30%-49% 

(1.5) 

9-14 

(1.5) 

Cukup baik 

(Fair) (1.5) 

Cukup 

cepat 

(Fair) (1) 

2-4 (0.75) 

4 Sangat berat 

(Very Hard) 

(9) 

50%-79% 

(2) 

15-19 

(2) 

Buruk (Bad) 

(2) 

Cepat 

(Fast) 

(1.5) 

4-8 (1) 

5 Mendekati 

maksimal 

(Near 

Maximal) 

(13) 

80%-

100% 

(3) 

≥ 20 

(3) 

Sangat buruk 

(Very Bad) 

(2) 

Sangat 

cepat 

(Very 

Fast) (2) 

≥8 (1.5) 

Sumber : (Moore & Vos, 2005) 

3. Menentukan nilai multiplier setiap pekerjaan 

Tabel 2.5 pengali setiap variabel 

Rating  Intensity of 

Exertion/IE 

Duration of 

Exertion/DE 

Efforts 

per 

minute/

EM 

Hand/Wrist 

posture/HWP 

Speed of 

Work/SW 

Duration 

of Task per 

day/DD 

1 1 0.5 0.5 1.0 1.0 0.25 

2 3 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 

3 6 1.5 1.5 1.0 1.0 0.75 

4 9 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 

5 13 3.0 3.0 2.0 2.0 1.5 

Sumber : (Moore & Vos, 2005) 

4. Menghitung nilai Strain Index 

Menghitung nilai Strain Index dengan cara mengalikan semua variabel tugas yang 

sudah dihitung. Dengan rumus sebagai berikut : 

SI = IE × DE × EM × HWP × SW × DD.......................................... (3) 
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Keterangan : 

IE   = Intensitas penggunaan tenaga (Intensity of Exertion) 

DE = Durasi penggunaan tenaga (Duration of Exertion) 

EM = Jumlah usaha per menit (Efforts per Minute) 

HWP = Posisi tangan (Hand/Wrist Posture) 

SW = Kecepatan kerja (Speed of Work) 

DD = Durasi aktivitas per hari (Duration of Task per Day) 

5. Menentukan tingkat resiko 

Setelah menghitung semua variabel yang sudah dilakukan kemudia 

menentukan tingkat resiko dalam pekerjaan. 

Tabel 2.6 Tingkat risiko 

Skala Keterangan 

Nilai ≤ 3 Pekerjaan yang diamati cukup aman  

3 < nilai < 7 Pekerjaan yang diamati dapat menimbulkan risiko 

Nilai ≥ 7 Pekerjaan yang diamati berbahaya 

       Sumber : (Moore & Vos, 2005) 

 

2.6  Loading on the Upper Body Assesment (LUBA) 

Metode Loading on the Upper Body merupakan suatu perhitungan yang 

digunakan untuk mengevaluasi setiap ekstremitas tubuh bagian atas pekerja. 

Meliputi : siku, pergelangan tangan, bahu, leher dan punggung (Kee dan 

Karwowski, 2001). Terdapat : 

1. Merekam postur kerja operator selama beberapa siklus kerja. 

2. Memilih postur kerja yang sudah direkam untuk dilakukan penilaian 

berdasarkan postur yang mungkin menimbulkan tekanan. 

3. Memberikan skor ketidaknyamanan relative sesuai dengan skema klasifikasi 

postural pada masing-masing gerak sendi yang diamati berdasarkan postur 

yang dipilih. Berikut ini contoh checklist yang digunakan untuk 

mempermudah dan mempercepat dalam melakukan analisis postur kerja 

ditunjukkan pada gambar 1. 
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4. Menghitung nilai indeks beban postural yang diperoleh dari hasil 

penjumlahan nilai atau skor ketidaknyamanan relative pada masing-masing 

gerak sendi. 

Mengevaluasi postur berdasarkan hasil dari indeks beban postural menggunakan 4 

kriteria kategori tindakan yaitu:  kategori I : postur dengan indeks beban postural 

5 atau kurang, kategori II : postur dengan indeks beban postural 5 sampai 10, 

kategori III : postur dengan indeks beban postural 10 sampai 15, kategori IV : 

postur dengan indeks beban postur 15 atau lebih. 

 

Gambar 2.1. Checklist untuk Evaluasi Postur. 
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2.7  Nordic Body Map 

Metode ini sangat beruguna dalam menganalisis semua bagian tubuh manusi 

dengan cara meberi kuisioner yang memiliki beberapa pertanyan pada pekerja 

yang dilihat pada gambar 2.2 keluhan yang dialami dimulai dari sakit, agak sakit, 

dan sangat sakit. 

Untuk melakukan analisis dilakukan dapat dilihat gambar peta tubuh dibawah 

kemudian dapat ditentukan dimana keluhan itu berada. Dalam metode ini 

memberikan penilaian terhadap semua yang dialami oleh pekerja. 

 

Gambar 2.2 Bagian-bagian tubuh manusia 
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