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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Perancangan Ergonomi 

2.1.1 Makna Ergonomi 

Dengan berjalannya waktu perilaku manusia pasti berubah dari yang 

sebelumnya ketinggalan jaman menjadi lebih modern. Terbukti dengan 

adanya perubahan perlatan yang bertujuan untuk memudahkan serta 

menjadikan manusia itu sendiri merasa nyaman dalam penggunaannya, 

sehingga muncul pada awal abad ke 20 sebuah disiplin ilmu yang 

berhubungan dengan alat dan fasilitas ruang kerja yang dilihat dari faktor 

manusia sebagai pemakainya dinamakan ergonomi. Adapun pengertian 

tentang ergonomi menurut para pakar adalah sebagai berikut: 

Menurut Wignjosoebroto (2000) menyatakan bahwa “ergonomi adalah 

suatu disiplin keilmuan yang memahami faktor manusia berhubungan dengan 

pekerjaannya. Ilmu ergonomi dikhususkan untuk mengkaji terbatasnya 

kemampuan tubuh manusia dalam berhubungan dengan peralatan teknologi 

dan produknya”. 

Menurut Nurmianto (2004) menyatakan bahwa “ergonomi yaitu suatu 

pengetahuan memahami terkait faktor manusia berada di lingkungan kerja 

yang dilihat dengan berbagai faktor yang berhubungan.  

Menurut Tarwaka (2004) mengatakan bahwa “ergonomi ialah suatu ilmu seni 

dan pengaplikasian teknologi guna menyelaraskan diantara berbagai 

kebutuhan yang dipakai dalam beraktivitas ataupun istirahat”. 

Dari sejumlah definisi tentang ergonomi diatas dapat disimpulkan 

bahwa ergonomic adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan manusia 

dengan peralatan kerja, dan lingkungan sekitarnya yang berfungsi untuk 

menjadikan manusia tersebut merasa nyaman dalam bekerja guna 

meningkatkan efektivitas. 
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2.1.2 Tujuan Ergonomi 

Menurut Tarwaka (2004:7) menjelaskan bahwa pengaplikasian dari 

ergonomi bertujuan untuk: 

 Menambah kemakmuran jasmani dan mental dengan cara yaitu mencegah 

terjadinya cedera dan penyakit karena beban kerja. 

 Menambahkan kemakmuran sosial dengan cara yaitu meningkatkan 

kualitas kontak sosial, dan jaminan sosial dalam periode umur produktif 

ataupun sesudah umur tidak produktif. 

 Membuat keselarasan rasional diantara bermacam faktor ialah faktor 

teknis, ekonomis, antropologis dan budaya diberbagai sistem pekerjaan. 

 

2.2 Sikap Kerja 

2.2.1 Sikap Kerja Alamiah / Postur Normal 

Postur didalam pekerjaan cocok dengan dimensi badan, supaya tidak 

ada tekanan dibagian vital badan supaya keadaan jadi santai dan resiko 

Musculoskeletal Disorders dan sistem tubuh lainnya tidak timbul 

(Humantech, 1995). 

a) Pada tangan dan pergelangan tangan  

b) Pada leher  

c) Pada bahu  

d) Pada punggung  

 

2.2.2 Sikap Kerja Tidak Alamiah / Postur Janggal 

Sikap ini tentang perpindahan pergerakan anggota badan tenaga kerja 

ketika sedang beraktivitas mulai posisi normal dengan berulang dalam jangka 

panjang. Pergerakan dari postur ini merupakan faktor risiko timbulnya 

gangguan dalam musculoskeletal (Humantech,1995). 

a) Ditangan  atau pergelangan  
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1. Jari menjepit  

2. Jari menggenggam  

3. Jari menekan 

4. Deviasi radial  

5. Deviasi ulnar  

6. Fleksi pergelangan tangan ≥ 45°  

7. Ekstensi pergelangan tangan ≥ 45°  

b) Disiku  

1. Rotasi lengan  

2. Ekstensi penuh  

c) Pada bahu  

d) Pada leher  

1. Menunduk  

2. Miring  

3. Menengadah  

4. Rotasi  

e) Pada punggung  

1. Membungkuk  

2. Miring  

3. Rotasi Badan  

Menurut Peter Vi (2000), dalam Suhisono & Rubiati (2013), 

mengatakan seringnya terjadi resiko keluhan pada otot disebabkan ketegangan 

pada otot yang berlebihan yang diakibatkan beban kerja seorang pekerja yang 

terasa berat dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Ketengangan otot 

dapat dihindari apabila hanya 15% sampai dengan 20% saja dari kemampuan 

maksimalnya namun apabila melebihi dari 20% maka aliran darah ke otot 

akan semakin berkurang. Akibatnya tidak hanya itu saja tetapi ada lagi yaitu 

aliran 𝑂2 semakin berkurang, reaksi metabolisme karbohidrat dalam tubuh 



 

7 
 

menjadi tidak lancar dan terjadinya nyeri otot yang diakibatkan dari 

terkumpulnya asam laktat dan seringnya terjadi rasa nyeri ditulang belakang 

adalah inti intervertebral pecah. 

2.2.3 Sikap Kerja Duduk 

Berdasarkan Tichauler (1978), dalam Panero beserta Zelnik (1979), 

poros penopang batang tubuh terletak selama keadaan duduk ialah garis di 

bidang datar koronal, melintasi titik terendah dari tulang duduk (ischial 

tuberosities) di atas bidang tempat duduk. 

Keadaan duduk diotot rangka (musculoskeletal) serta vertebral apalagi 

dipinggang harus bisa ditahan dengan sandaran kursi supaya  rasa nyeri dan 

rasa cepat lelah bisa terhindarkan. Menurut Richard Ablett (2001), dalam 

Santoso (2004), bahwa sekarang ada 80% timbulnya rasa nyeri di tubuh 

bagian belakang terjadi pada orang dewasa dikarenakan bermacam - macam 

penyebabnya dan ada 40% orang tidak bekerja karena rasa nyeri ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sikap Keadaan Duduk 

Sumber : Pheasant, S, 1991. Ergonomics, Work And Health 

 

2.2.4 Sikap Kerja Berdiri Setengah Duduk 

Menurut pengamatan Gempur (2003), dalam Santoso (2004), 

menjelaskan pekerja bubut  sudah biasa kerja berdiri dirubah jadi keadaan 

berdiri separuh duduk dengan tidak adanya penyangga duduk serta separuh 

duduk memakai penyangga memperlihatkan kalau terdapat bedanya level 

keletihan otot biomekanik suatu kelompok. 
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2.2.5 Sikap Kerja Posisi Berdiri 

Kerja dalam posisi berdiri memungkinkan timbul tumpukan darah dan 

bermacam cairan tubuh di kaki, hal ini bisa terus ada jika bermacam model 

dan ukurannya kurang cocok. Model alas kaki untuk kerja berdiri, ukurannya 

harus menyesuaikan model telapak kaki, apabila bagian alas kaki tertahan 

pergelangan kaki dan lama dapat menimbulkan keletihan pada otot rangka. 

Postur kerja adalah faktor terpenting dalam suatu proses kerja. Jika 

suatu postur kerja diperagakan operator membaik dan dapat kenyamanan, 

maka output pekerjaan akan membaik. Namun jika postur kerja yang di 

peragakan oleh pekerja salah ataupun tidak sesuai yang semestinya maka akan 

menyebabkan hasil pekerjaan yang tidak baik pula. Apabila seorang pekerja 

gampang terkena kelelahan maka performa operator bisa menurun dan kurang 

pas sesuai keinginan. 

 

Gambar 2.2 Posisi Kerja Berdiri 
Sumber : Wardani, 2003 

 

 

2.3 Musculoskeletal Disorders (MSDs) 

2.3.1 Definsi MSDs 

Musculoskeletal merupakan gangguan  di otot skeletal dan pekerja 

merasakannya sejak level tidak sakit sampai sakit. Jika beban diterima oleh 
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otot  terus terulang dan kelamaan, maka disebabkan bebrbagai resiko seperti 

gangguna persendian, ligamen serta tendon. Keluhan sampai gangguan ini 

dinamakan musculoskeletal disorder (Tarwaka, 2004). 

Jenis gangguan pada otot dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : 

1. Sementara. 

2. Menetap. 
 

2.3.2 Aspek – Aspek Pemicu Timbulnya Keluhan MSDs 

Peter Vi (2000) didalam Tarwaka (2004) menyatakan ada berbagai 

penyebab timbulnya keluhan yaitu: 

1. Peregangan otot yang berlebihan 

2. Aktivitas berulang 

3. Sikap kerja tidak alamiah 

4. Faktor Sekunder ialah tekanan, getaran serta mikroklimat 

5. Pemicu Gabungan 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 keluhan musculoskeletal 

 

Rincian untuk mencegah  muskuloskeletal adalah: 

1. Rekayasa Teknik 

Dapat dilaksanakan dengan cara: 

 Eliminasi. 

 Substitusi. 
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 Partisi. 

 Ventilasi. 

2. Rekayasa Manajemen 

Dapat terlaksana apabila ada: 

 Pengetahuan dan latihan. 

 Pembagian jam istirahat sama rata. 

 Pengawasan yang intensif. 

 

2.4 Nordic Body Map (NBM) 

NBM yaitu cara menghitung fase gangguan pada tubuh nan dikenal 

dengan musculoskeletal. Menurut Sukania, dkk (2010) dengan NBM bisa 

diketahui otot yang sering terkena gangguan. Dengan memeriksa anatomi 

badan di gambar 2.3 bisa dikelompokkan klasifikasi dan tingkatan gangguan 

otot skeletal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Gambar 2.4 Nordic Body Map 
Sumber: Nurmianto 1996 
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Definisi gambar 2.2 sebagai berikut: 

1   = Leher bagian atas   16 = Tangan Kiri 

2   = Bahu kiri    17 = Tangan kanan 

3   = Bahu kanan   18 = Paha kiri 

4   = Lengan atas kiri   19 = Paha kanan 

5   = punggung    20 = Lutut kiri 

6   = Lengan atas kanan   21 = Lutut kanan 

7   = pinggang    22 = Betis kiri 

8   = bokong     23 = Betis kanan 

9   = Pantat    24 = Pergelangan kaki kiri 

10 = Siku kiri    25 = Pergelangan kaki kanan 

11 = Siku kanan    26 = Kaki kiri 

12 = Lengan bawah kiri   27 = Kaki kanan 

13 = Lengan bawah kanan 

14 = Pergelangan tangan kiri 

15 = pergelangan tangan kanan 

Postur kerja MMH waktu bekerja bisa timbul cedera atau gangguan di 

otot (Septina, 2010). Hasil pengamatan proses angkat berat yang bisa 

mengalami musculoskeletal disorders (MSDs) oleh (Pratiwi, 2010), dan pekerja 

yang beraktifitas dalam posisi yang tidak ergonomi (Nugraha, dkk, 2013) 

menguatkan bahwa pekerja MMH saat bekerja bisa merasakan gangguan.  

Di pengamatan lainnya oleh Bahri (2013) yaitu Manual Material 

Handling (MMH) serta merancang peralatan kurang menyesuaikan bentuk 

tubuh bisa menimbulkan kurang nyaman dan nyeri  di salah satu postur tubuh 

pekerja maka dari itu perlu sistem pekerjaan baik dan benar. Keluhan yang 

dirasakan pekerja dibagian produksi, di mixer sudah terasa akibat aktivitas 

MMH yang kurang sesuai dan postur kerja kurang alami, yaitu keluhan di leher, 

bahu, punggung, pinggang, tangan dan jari. Makanya, pengamat 

mengidentifikasi dan memeriksa pergerakan postur kerja pada proses produksi . 
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Format Standard Nordic Questionaire seperti pada tabel 2.1 berikut: 

Tabel 2.1 Nordic Body Map 

 

2.5  RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) ialah proses pengamatan bakal 

digunakan mengidentifikasi keluhan di tubuh atas. Metode ini dikembangkan 

Dr. Lynn Mc Attamney serta Dr. Nigel Corlett (1993) dalam memperhitungkan 

tingkatan musculoskeletal dalam bekerja bisa mempunyai gangguan mulai perut 

sampai leher. 

Metode ini tidak memerlukan banyak alat di penentuan nilainya. Setiap 

pergerakan diberikan nilai yang sudah diputuskan. Metode ini dirancang khusus 

memberi nilai operator dan mendapatkan tingkat musculoskeletal yang 

memungkinkan mengakibatkan keluhan di tubuh bagian atas. 
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2.5.1 Penghitungan Postur Badan Grup A 

a. Lengan Atas (upper arm) 

Penelitian kepada lengan atas (upper arm) merupakan pemberian 

nilai untuk besaran sudut terbentuk dari lengan atas saat bekerja. Besaran 

sudut yang terbentuk lengan atas dapat dihitung dari posisi batang tubuh.  

                

Gambar 2.5 Postur Badan Atas (Upper Arm) 

(Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993) 

 

Pemberian nilai untuk postur tubuh bagian lengan atas (upper arm) bias 

dijelaskan di tabel 2.2 

Tabel 2.2 Nilai Bagian Lengan Atas (Upper Arm) 

Gerakan Nilai Nilai Perubahan 

20𝒐 (ke depan ataupun ke belakang dari 

tubuh) 
1 

+ 1 apabila bahu 

naik dan lengan 

berputar / bengkok 

> 20𝒐 (ke belakang) maupun 20𝒐 - 45𝒐 2 

45𝒐- 90𝒐 3 

> 90𝒐 4 

 

b. Lengan Bawah (lower arm) 

Memberi nilai untuk lengan bawah (lower arm) merupakan 

pemberian nilai untuk besaran sudut terbentuk dari lengan bawah saat 

bekerja. Sudut yang terbentuk lengan bawah dihitung berdasarkan keadaan 

badan. 
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Gambar 2.6 Postur Badan Lengan Bawah (Lower Arm) 

(Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993) 

 

Pemberian nilai untuk lengan bawah (lower arm) bisa dijelaskan di tabel 2.3 

Tabel 2.3 Nilai Lengan Bawah (lower arm) 

Gerakan Nilai Nilai Peralihan 

60𝟎-100𝟎 
1 

Apabila lengan 

bawah bekerja 

melewati garis tengah 

atau keluar dari sisi 

tubuh < 60𝟎 atau 100𝟎 
2 

 

c. Pergelangan Tangan (wrist) 

Memberi nilai untuk pergelangan tangan (wrist) merupakan 

pemberian nilai untuk besaran sudut terbentuk dari pergelangan tangan 

ketika bekerja. Besaran sudut terbentuk dari pergelangan tangan dihitung 

berdasarkan posisi lengan bawah. 

    

Gambar 2.7 Postur Tubuh Pergelangan Tangan (wrist) 

(Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993) 
 

Pemberian nilai untuk lengan atas (upper arm) bisa dijelaskan di tabel 2.4. 
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Tabel 2.4  Nilai Pergelangan Tangan (wrist) 

Gerakan Nilai Nilai Perubahan 

Posisi netral 1 
+ 1 apabila 

pergelangan tangan 

putaran menjauhi 

poros tengah 

0 − 15𝑜 (ke atas 

maupun ke bawah) 
2 

> 15𝑜 (atas 

maupun ke bawah) 
3 

 

d. Kisaran Pergelangan Tangan (Wrist Twist) 

Gambar 2.8 Postur Tubuh Kisaran Gelangan Tangan (wrist twist) 

(Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993) 

Pemberian niai bagi kisaran gelangan tangan (wrist twist) adalah: 

1 = Pose tengah dari putaran 

2 = Pada atau dekat dari putaran 

Skor untuk lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan dan putaran 

pergelangan tangan disesuaikan pada tabel postur grup A untuk  

mendapatkan nilainya. 

Tabel 2.5 Skor Grup A 

Upper 

Arm 

Lower 

Arm 

Wrist 

1 2 3 4 

Wrist 

Twist 

Wrist 

Twist 

Wrist 

Twist 

Wrist 

Twist 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 

1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

3 2 3 2 3 3 3 4 4 

2 

1 2 2 2 3 3 3 4 4 

2 2 2 2 3 3 3 4 4 

3 2 3 3 3 3 4 4 5 
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3 

1 2 3 3 3 4 4 5 5 

2 2 3 3 3 4 4 5 5 

3 2 3 3 3 4 4 5 5 

4 

1 3 4 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 3 4 4 5 5 5 6 6 

5 

1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 7 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

6 

1 7 7 7 7 7 8 8 9 

2 7 8 8 8 8 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 

 

e. Tambahan Penilaian Kegiatan 

Sesudah memperoleh nilai postur badan kelompok A maka nilai ini 

ditambah nilai aktivitas. Tambahan nilai kegiatan tersebut sesuai dengan 

kategorinya.  

Tabel 2.6 Penilaian Kegiatan 

Kegiatan Nilai Keterangan 

Postur Statik + 1 

Apabila ada bagian  

tubuh diam lebih dari 

satu 

Pengulangan + 1 

Apabila pergerakannya 

dilaksanakan berulang 

4x lebih setiap 60 detik 

 

f. Tambahan Skor Beban 

Sesudah mendapatkan nilai tambahan plus skor aktifitas untuk 

postur grup A, maka skornya ditambahkan bersama nilai beban. Tambahan 

skor beban ini sesuai kategorinya.  

Tabel 2.7 Nilai Beban 

Beban Nilai Keterangan 

< 2 kg 0 - 

2 kg – 10 kg 1 
+ 1 apabila postur diam serta berulang 

kali 

>10  kg 2 - 
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2.5.2 Pemberian Nilai Postur Tubuh Kelompok B 

a. Leher (neck) 

Pemberian nilai untuk leher (neck) merupakan pemberian nilai 

terhadap posisi leher saat bekerja apa pekerja diharuskan berkegiatan 

ekstensi ataupun fleksi sesuai besaran sudut tertentukan. 

 

Gambar 2.9 Postur Tubuh Leher (neck) 

(Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993) 

Pemberian nilai untuk leher (neck) bisa dijelaskan di tabel 2.8 

Tabel 2.8 Penilaian leher (neck) 

Gerakan Nilai Nilai Peralihan 

0 −  100 1 + 1 apabila leher 

putar atau 

melengkung 

+ 1 apabila tubuh 

melengkung 

100 − 200 2 

> 200 3 

Ekstensi 4 

 

b. Batang Tubuh (Trunk) 

Pemberian nilai untuk batang batang tubuh (trunk) yaitu pemberian 

nilai untuk terbentuknya besaran sudut tulang belakang ketika beraktivitas 

sesuai kemiringan yang dikelompokkan.. 
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Gambar 2.10 Postur Batang Tubuh (Trunk) 

(Sumber: McAtamney serta Corlett, 1993) 

Pemberian nilai untuk batang tubuh (trunk) bisa dijelaskan di tabel 2.9 

Tabel 2.9 Skor Bagian Batang Tubuh (Trunk) 

Gerakan Nilai Nilai Perubahan 

90𝑜 1 
+ 1 apabila leher putar 

ataupun melengkung 

 

+ 1 apabila batang tubuh 

melengkung 

0 - 20𝑜 2 

200 -  60𝑜 3 

> 60𝑜 4 

 

c. Kaki (Legs) 

Pemberian nilai untuk kaki (legs) merupakan pemberian nilai untuk 

posisi kaki ketika beraktivitas kerja.  

 

Gambar 2.11 Posisi kaki (Legs) 

(Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993) 

 

Pemberian nilai untuk kaki (legs) bisa dijelaskan di tabel 2.10 

Tabel 2.10 Penilaian Kaki (Legs) 

Gerakan Nilai 

Normal  1 

Kurang imbang 2 
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Hasil pemberian skor mulai postur tubuh leher, batang tubuh dan 

kaki disesuaikan di tabel 2.11 agar mendapatkan nilainya 

 

Tabel 2.11 Penilaian Grup B (Trunk Posture Score) 

Neck 

Trunk Posture Score 

1 2 3 4 5 6 

Legs Legs Legs Legs Legs Legs 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

 

d. Tambahan Penilaian Kegiatan 

Sesudah memperoleh penilaian postur tubuh kelompok B pada 

Tabel 2.11, hingga penilaian tersebut ditambah dengan penilaian kegiatan. 

Tambahan penilaian kegiatan ini menurut kategorinya. 

Tabel 2.12 Penilaian Aktivitas 

Kegiatan Skor Keterangan 

Diam + 1 Ada 1 atau leih bagian tubuh diam 

Berulang + 1 Pengulangan gerakan berulang kali 4x lebih 

 

e. Tambahan Skor Beban 

Sesudah memperoleh tambahan dengan skor aktifitas khusus 

postur badan kelompok B pada Tabel 2.11 hasilnya ditambah dengan 

penilaian beban. Tambahan skor beban menurut kategorinya. 

Tabel 2.13 Penilaian Beban 

Beban Nilai Penjelasan 

< 2 kg 0 - 

2 kg – 10 kg 1 + 1 apabila postur diam serta terulang terus 

>10 kg 5 - 
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Agar mendapatkan penilaian terakhir (grand score), angka  

didapatkan khusus kelompok A serta kelompok B disesuaikan di tabel 

2.14. 

Tabel 2.14 Grand Total Score Table 

Nilai 

Grup A 

Nilai Grup B 

1 2 3 4 5 6 7+ 

1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 

6 4 4 5 6 6 7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 

+8 5 5 6 7 7 7 7 

 

Hasilnya skornya di Tabel 2.14 diklasifikasi ke jenis tingkatan 

resiko di Tabel 2.15. 

Tabel 2.15 Jenis Penindakan RULA 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nilai 

RULA 

Tingkat 

Resiko 

Penindakan 

1 sampai 2 Minimum Tidak perlu  

3 sampai 4 Kecil Perlu dalam beberapa waktu kedepan 

5 sampai 6 Sedang Perlu penindakan segera 

7 Tinggi Perlu penindakan sekarang juga 
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2.6 Contoh Penerapan Metode RULA 

Telah banyak penelitian ergonomi yang dilakukan dengan 

menggunakan metode RULA diantaranya penelitian oleh: 

a) Iqbal Muharram dan Yusuf Mauluddin dengan judul “Evaluasi Ergonomi 

Menggunakan Metode RULA Untuk Identifikasi Alat Bantu Pada Mesin 

Roasting Kopi” dengan studi kasus di Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Garut. 

Adapun bahasan di penelitian yaitu: 

1. Masalah 

Salah mesin roasting kopi yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Garut adalah North 500gr 

Coffee Roaster –TJ-068 namun dalam penggunaannya harus 

menyesuaikan letak mesin karena mesin tersbut tidak sesuai 

standarisasi pemuatan produk khusus untuk orang Indonesia. Hal 

tersebut menimbulkan efek tidak nyaman pada kesehatan pekerja. 

2. Solusi 

Rekomendasi yang diberikan oleh Iqbal Muharram dan Yusuf 

Mauluddin adalah dengan mendesain alat bantu untuk mengurangi 

postur kerja yang tidak baik untuk pekerja ketika melakukan kegiatan 

roasting. 

3. Hasil Penelitian 

Di penelitian ini, metode yang dipakai guna mengevaluasi ergonomi 

pada alat bantu roasting kopi adalah Metode RULA hasilnya yaitu: 

 Postur kerja bungkuk di elemen pengecekan dan pemantauan 

proses penyangraian biji kopi mendapatkan nilai Grand Score 

sebesar 7, artinya postur ker-ja tersebut memiliki level resiko yang 

tinggi dan harus perbaikan sekarang juga. 
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 Postur kerja jongkok di elemen mengeluarkan biji kopi yang telah 

selesai disangrai memiliki level resiko yang tinggi yaitu sebesar 7 

yang berarti harus perbaikan sekarang juga. 

 Postur kerja berdiri di elemen kegiatan melakukan pengaturan 

awal mesin sebe-lum dioperasikan, memiliki nilai Grand Score 

sebesar 4, berada pada level resiko sedang dan perbaikan dapat 

dilakukan jika diperlukan 

 Postur kerja berdiri dengan tangan terlentang pada Elemen 

kegiatan memasukkan bi-ji kopi ke dalam mesin berada pada 

Grand Score bernilai 4 yang mempunyai tingkat resiko sedang 

dan perbaikan dapat dilakukan beberapa waktu ke depan. 
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Tabel 2.16 Analisa perbandingan postur kerja sebelum dan sesudah menggunakan alat bantu 

No. 

Posisi kerja sebelum 

menggunakan meja dannkursi 

egonomis 

Posisi kerja setelah menggunakan 

meja dannkursi egonomis 

Analisa perbandingan 

grand score 

menggunakan metode 

RULA 
Analisa 

Sebelum Setelah 

1 

 
 

7 3 

Posisi kerja sebelum menggunakan 

meja dan kursi ergonomis pada postur 

bungkuk dari hasil grand score RULA 

memberikan nilai 7 yang berarti postur 

kerja tersebut ada pada tingkat keluhan 

tinggi dan diperlukan segera perbaikan. 

Setelah menggunakan meja dan kursi 

ergonomis,postur kerja menjadi lebih 

baik kemunngkinan resiko kelelahan 

otot pada bagian punggung, leher dan 

kaki dapat dikurangi dan memberikan 

rasa nyaman terhadap operator ketika 

sedang melakukan aktivitas roasting biji 

kopi menggunakan mesin North Cofe 

Roaster-TJ 068. Ini dapat dibuktikan 

dengan melakukan pengujian kembali 

menggunakan metode RULA yang 

memberikan nilai grand score sebesar 

3, nilai ini berarti level resiko yang 

ditimbukan rendah dan cenderung 

berada ada postur kerja normal 
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2 

  

7 3 

Setelah melakukan anaisa menggunakan 

meted RULA terhadap postur kerja 

jongkok sebelum menggunakan kursi 

dan meja ergonomis, diperoleh hasil 

grand score sebesar 7 yang berarti 

postur kerja berada di tingkat resiko 

tinggi dan harus dilakukan perbaikan. 

Setelah memakai kursi dan meja 

ergnomis adda beberapa titik pada 

bagian tubuh yang dapat diminimalisir 

terjadinya kelelahan otot, diantaranya 

pada bagian kaki, leher, tangan dan 

punggung. Sehingga dapat memebrikan 

kenyamanan terhadap operator dan 

dapat dibuktikan menggunakan metode 

RULA kembali yang memberikan hasil 

grand score sebesar 3. Skor tersebut 

menunjukan bahwa postur kerja setelah 

menggunakan alat bantu berada pada 

posisi normal. 
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b) Wahyu Susihono dan Endah Rubiati dengan judul “Perbaikan Metode 

Kerja Berdasarkan Rapid Upper Limb Assessment (RULA) pada 

Perusahaan Kontruksi dan Fabrikasi” dengan studi kasus di PT. MFG. 

Adapun bahasan yang terdapat di pengamatan ini yaitu: 

1. Masalah 

Berdasar hasilnya pengamatan sewaktu dilaksanakan sebelum dari 

bagian fabrikasi menemukan jika terdapat pekerjaan didapatkan terjadi 

cedera, manakala kuesioner Nordic Body Map bisa ketahui jika 

gangguan yang dirasa operator 13 orang sebagaimana sakit di leher  

atas sampai dipergelangan kaki. 

2. Solusi 

Rekomendasi yang diberikan oleh Wahyu Susihono dan Endah Rubiati 

adalah mendesain suatu alat bantu untuk mengurangi resiko cedera 

pekerja pada divisi fabrikasi. 

3. Pembahasan dan Usulan 

 Pembahasan 

Menganalisa Postur Kerja 

a. Postur kerja existing proses preparation 

Diproses preparation sesudah dilaksankan olah data  

memakai metode RULA mendapatkan nilai 4 waktu ambil mesin 

dari ruang simpan alat di posisi bungkuk berat mesin berbobot 2 

kg lebih. Di proses buat pola mendapatkan 6 karena posisi pekerja 

salah hingga mengalami peluang cedera, dari grafik yang 

didapatkan di proses preparation memperlihatkan grafik kurang 

sesuai. 
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b. Postur kerja existing proses cutting 

Di operasi cutting sesudah melakukan olah data memakai metode 

RULA mendapatkan nilai 6 waktu ambil alat pemotong dari ruang 

simpan alat, 2 waktu membawa alat pemotong ke lokasi pengerjaan, 

5 waktu menyalakan alat pemotong, 7 waktu memotong 

menyesuaikan pola dibuat, 5 sewaktu matikan mesin serta 1 selesai. 

c.  Postur kerja existing proses assembly 

  Di operasi assembly dibagikan ke 6 langkah mengerjakannya dan di 

mulai dari ambil mesin las dari ruang simpan alat, membawanya ke 

lokasi pengerjaan, menyalakan mesin las, mengerjakan operasi 

assembly memakai mesin las, menghentikan mesin serta selesai. 

Nilai didapatkan untuk pengerjaannya yaitu 6, 2, 4, 7, 5, 1 dari 

hasilnya melihatkan di grafik jika sesegera membuat usulan 

perbaikan ketika ambil mesin dari ruang simpan alat nilai 6, ketika 

menggunakan mesin nilai 7 dan ketika menyalakan serta 

menghentikan mesin supaya tidak menimbulkan keluhan ke 

pekerja. 

d. Analisa postur kerja existing proses finishing 

Di operasi finishing berpotensi terjadinya cedera pada tahap 

pengerjaan mempersiapkan peralatan, menyalakan serta 

menghentikan mesin serta waktu finishing. Memperlihatkan pola  

fluktuasi, supaya mengurangi potensi timbulnya cedera secepat 

mungkin usulan perbaikan ke 3 tahapan pengerjaannya, ke 1 seperti 

simpan mesin di rak yang ukuran tinggi lurus dengan dada supaya 

pekerja gampang waktu mengambil mesin tersebut ketika mau 

menggunakan, ke 2 simpan colokan di atas supaya mudah waktu 

mau menyalakan dan mematikan mesin, serta memberikan kabel 

panjang supaya memudahkan waktu pengerjaannya dan tidak ada 

orang yang terkena kabel. Ke 3 waktu proses pengerjaannya 
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baiknya pekerja memakai kursi ukuran tinggi 23 – 30 cm, supaya 

kaki tidak ketekuk mencegah terjadi cedera kaki (popliteal). 

(Grandjean, 1995). 

e.  Assessment postur kerja 

Hasilnya olah data bisa dijelaskan jika peluang besar terjadi cedera 

yaitu waktu ambil mesin dari tempat simpan peralatan, waktu 

menyalakan serta mematikan mesin dan waktu menjalankan mesin. 

Mengurangi peluang cedera sesegera mungkin memberikan usulan 

perbaikan ingga grafik didapat kurang fluktuasi. 

 Usulan Perbaikan pada Divisi Fabrikasi 

Perbaikan sesegera mungkin berawal sejak pengutamaan pertama, 

di operasi cutting, assembly serta finishing di tahapan operasi 

peralatan, perbaikan dilaksanakan menambahkan ruang kerja seperti 

kursi guna mengurangkan keluhan kerja. Kursi direkomendasi 

dengan ukuran ketinggian sebesar 23 – 30 cm dibawah permukaan 

kerja, kelebaran kursi sebesar 43 sampai 45 cm (Grandjean, 1995), 

kursi dinyatakan nyaman apabila poplitail orang duduk horizontal, 

kaki  bawah vertikal serta telapak kaki datar pada alas lantai. 

mendesain ulang meja serta kursi simetris bersamaan melibatkan 

unsur manusia - mesin kerja bisa memberikan dampak pada 

mengurangi gerakan tubuh pekerja, dimana mana RULA 

didapatkan adalah 3 berarti penelitian lanjut dari kerjaan masih 

perlu, tetapi hasil yang didapatkan sudah sangat nyaman apabila 

dibanding sesuai dimensi tubuh bersamaan penilaian RULA lebih 

tinggi (susihono, 2011). Perbaikan kedua dilaksankakan untuk 

mendesain layout tempat simpan tools kerja. Ukuran ketinggian rak 

diusul yaitu sebesar 135,5 cm atau kurang dari 149,5 cm (sutajaya, 

2006) tangan bisa nyaman dan terjaga. 



 

28 
 

 

Gambar 2.12. Rancangan Fasilitas kerja (Kursi) Usulan 

 

 

 

 

Gambar 2.13. Perancangan Re-Design Penyimpan Peralatan Usulan 

 

4. Hasil Penelitian 

Di pengamatan ini, metode yang dipakai untuk memperaiki metode 

kerja pada divisi fabrikasi PT. MFG adalah Metode RULA. Hasilnya 

yang didapatkan di pengamatan ini yaitu: 
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1. Nilai postur kerja level tinggi di metode RULA didapatkan pada 

pekerja divisi fabrikasi yaitu nilai akhir 6 di proses preparation 

langkah pekerjaan buat pola, skor 7 di operasi cutting, assembling 

serta finishing langkah pekerjaan menjalankan peralatan. 

2. Keadaan tubuh sesegera dilaksanakan proses perbaikan adalah 

waktu ambil mesin dari tempat simpan peraalatan, waktu 

menyalakan serta mematikan mesin dan waktu menjalankan 

mesin. 

3. Perbaikan sesegera dilaksanakan berurutan mulai kepentingan 

kesatu yaitu proses cutting, assembly serta finishing, perbaikan 

bisa dilaksanakan untuk memberi tambahan ruang kerja supaya 

tidak timbulnya peluang cedera bekerja. Perbaikan kedua 

dilakukan dengan mendesain ulang tempat penyimpan tools. 


