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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Tinjauan Perusahaan 

Nama Perusahaan UD. Samsul 

Pendiri Bapak Samsul Hadi 

Mulai Berdiri 1997 

Alamat Jl. Sunan Ampel, RT 008 / RW 002, 

Dusun Curahampel, Kelurahan 

Ampeldento, Kecamatan Pakis, 

Kabupaten Malang 

Produk Kursi meja, lemari dan produk – 

produk furniture yang lainnya. 

4.2 Proses Produksi Perusahaan 

 Proses Pengukuranp

Proses pertama adalah proses pengukuran pada bahan baku. Pada tahap

inni, kayu diukur sesuai dengan dimensi ukuran produk furniture yang

akan di buat dan diberi tanda dengan mengunakan pensil. Dalam proses

pengukuran ini ada 1 orang pekerja dan pengerjaannya masih secara

manual.

 Proses Pemotongan Dan Penghalusan

Proses selanjutnya adalah pemotongan. Bahan baku yang sudah di beri

tanda pada tahap sebelumnya akan di potong sesuai ukuran yang ditandai.

Setelah pemotongan selesai, tahap selanjutnya adalah penghalusan. Pada

tahap ini, bagian produk yang yang sudah hampir jadi akan dihaluskan.

Dalam proses pemotongan ada 2 orang pekerja dan sudah memakai mesin
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pemotong. Sedangkan dalam proses penghalusan terdapat 2 orang pekerja 

dan juga sudah menggunakan mesin penghalus seperti gerinda. 

 Proses Assembly dan Finising 

Proses selanjutnya adalah assembly atau pengabungan bagian – bagian 

produk. Pada tahap ini, mengabungkan seluruh bagian – bagian yang 

sudah di buat sebelumnya. Setelah proses assembly selesai, maka tahap 

selanjutnya adalah proses finishing. Pada tahap ini, produk yang sudah 

hampir jadi di beri sentuan akhir yaitu pemberian cat agar tampilan dari 

produk tersebut menjadi lebih menarik lagi. Dalam tahap proses 

assessmbly ini terdapat 1 orang pekerja dan dilakukan secara manual. 

Sedangkan dalam tahap proses finishing terdapat 1 orang pekerja dan 

dilakukan secara manual. 

 

4.3 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Objek penelitian yang digunakan untuk pengumpulan dan pengolahan 

data yaitu para pekerja atau tenaga kerja dalam proses produksi. 

 

4.3.1 Data Nordic Body Map (NBM) 

Data NBM adalah sebuah data berupa hasil identifikasi keluhan sakit 

pada tubuh seseorang pada saat melakukan suatu pekerjaan atau aktivitas. Jika 

seseorang pekerja mengalami keluhan sakit berupa sakit punggung dan sakit 

pinggang, maka data NBM dari orang tersebut menjadi tidak valid. 

4.3.2 Identifikasi Musculoskeletal Disorder (MSDs) menggunakan Nordic Body 

Map 

Setelah mengumpulkan kuesioner yang disebarkan kepada para pekerja  

produksi furniture kayu ini, maka kemudian kuesioner tersebut digabung 

menjadi satu berdasarkan hasil keluhannya yang dirasakan. 
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Tabel 4.1 Persentase keluhan hasil pembagian kuesioner Nordic Body Map 

No Jenis Keluhan 

Tingkat Keluhan Sesudah Berkerja 

Sakit  Tidak Sakit  

Jumlah % Jumlah % 

0 Sakit kaku pada bagian leher atas 7 100 0 71.4 

1 Sakit kaku pada bagian leher bawah 1 14.3 6 85.7 

2 Sakit di bahu kiri 6 85.7 1 14.3 

3 Sakit di bahu kanan 4 57.1 3 42.9 

4 Sakit lengan atas kiri 5 71.4 2 28.6 

5 Sakit di punggung 4 57.1 3 42.9 

6 Sakit lengan atas kanan 5 71.4 2 28.6 

7 Sakit pada pinggang  7 100 0 0 

8 Sakit pada bokong 5 71.4 2 28.6 

9 Sakit pada pantat 1 14.3 6 85.7 

10 Sakit pada siku kiri 5 71.4 2 28.6 

11 Sakit pada siku kanan 5 71.4 2 28.6 

12 Sakit lengan bawah kiri 2 28.6 5 71.4 

13 Sakit lengan bawah kanan 4 57.1 3 42.9 

14 Sakit pada pergelangan tangan kiri 2 28.6 5 71.4 

15 Sakit pada pergelangan tangan kanan 6 85.7 1 14.3 

16 Sakit pada tangan kiri 1 14.3 6 85.7 

17 Sakit pada tangan kanan 6 85.7 1 0 

18 Sakit pada paha kiri 1 14.3 6 85.7 

19 Sakit pada paha kanan 6 85.7 1 14.3 

20 Sakit pada lutut kiri 2 28.6 5 71.4 

21 Sakit pada lutut kanan 2 28.6 5 71.4 

22 Sakit pada betis kiri 3 42.9 4 57.1 

23 Sakit pada betis kanan 4 57.1 3 42.9 

24 Sakit pada pergelangan kaki kiri 0 0 7 100 

25 Sakit pada pergelangan kaki kanan 2 28.6 5 71.4 

26 Sakit pada kaki kiri 1 14.3 6 85.7 

27 Sakit pada kaki kanan 5 71.4 2 28.6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



40 
 

4.3.3 Hasil Pengolahan Data dengan menggunakan Metode RULA 

4.3.3.1 Proses Pengukuran 

 
Gambar 4.1 Postur kerja tenaga kerja sedang mengukur 

 

Tabel 4.2 Scoring postur tubuh proses pengukuran 

Postur  Skor Keterangan 
Skor 

Akhir 

Lengan Atas (Upper Arm) 3 
87,330  ke depan, +1 karena bahu 

naik  
4 

Lengan bawah (lower arm) 1 
61,440  ke depan, +1 karena tangan 

berpindah melewati garis tengah. 
2 

Pergelangan tangan (wrist) 2 11,310 ke bawah 2 

Putaran pergelangan tangan 

(wrist twist) 
1 

Tangan berputar dekat tengah 

pergelangan. 
1 

 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.2, skor postur tubuh pekerja menunjukkan 

bahwa lengan atas dapat skor 3 karena bergerak 87,33o ke depan ditambah 

skor +1 karena bahu naik sehingga total skor menjadi 4. Lengan bawah dapat 

skor 1 karena lengan membentuk sudut 61,44o ke depan dari batang tubuh. 

Pergelangan tangan dapat skor 2 karena membentuk sudut 11,31o ke arah 
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bawah. Putaran pergelangan tangan diberi skor 1 karena pergelangan tangan 

dalam posisi normal atau tidak berputar. 

Selanjutnya skor yang didapat dimasukkan ke tabel A sesuai dengan tabel 

2.5 dan dapat skor 4. Para pekerja melakukan aktifitas pengulangan lebih 4 

kali dalam 60 detik maka ditambah skor +1 sehingga nilai akhir menjadi 5. 

Tabel 4.3 Scoring postur proses pengukuran 

Postur Tubuh Skor Keterangan Skor Akhir 

Leher (neck) 2 12,520  ke depan 2 

Batang tubuh (trunk) 3 50,350  ke depan 3 

Kaki (legs) 2 Kaki tidak seimbang 2 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.3, skor postur tubuh pekerja menunjukkan 

bahwa leher dapat nilai 2 karena bergerak 12,52o ke depan. Batang tubuh 

dapat nilai 3 karena tubuh 51o ke depan. Kaki dapat nilai 2 karena posisi salah 

satu kaki dari pekerja tersebut tidak seimbang.  

Selanjutnya skor yang didapat dimasukkan ke tabel B sesuai dengan tabel 

2.11 dan dapat skor 5. Para pekerja melakukan aktifitas pengulangan 4 kali 

lebih dalam 60 detik maka ditambah nilai +1 sehingga skor akhir menjadi 6. 

 

Setelah memasukkan skor akhir tabel A dan tabel B ke tabel C sesuai 

dengan penilaian tabel 2.14 maka di dapatkan skor 7 proses pengukuran yang 

artinya memiliki resiko cidera tinggi dan diperlukan tindakan perbaikan postur 

tubuh sekarang juga. 
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4.3.3.2 Proses Pemotongan Dan Penghalusan 

 
Gambar 4.2 Postur kerja tenaga kerja sedang memotong 

 

Tabel 4.4 Scoring postur tubuh proses pemotongan 

Postur  Skor Keterangan Skor Akhir 

Lengan Atas (Upper Arm) 2 24,610  ke depan, +1 karena bahu naik  3 

Lengan bawah (lower arm) 2 
110,220  ke depan, +1 karena tangan 

berpindah melewati garis tengah. 
3 

Pergelangan tangan (wrist) 1 00 ke bawah 1 

Putaran pergelangan 

tangan (wrist twist) 
2 

Tangan berputar dekat dari tengah 

pergelangan. 
2 

 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.4, skor postur tubuh pekerja 

menunjukkan bahwa lengan atas dapat nilai 2 karena bergerak 24,610 ke depan 

ditambah skor +1 karena bahu naik sehingga total skor menjadi 3. Lengan 

bawah diberi skor 1 karena lengan membentuk sudut 110,220 ke depan dari 

batang tubuh. Pergelangan tangan diberi skor 1 karena membentuk sudut 0o ke 

arah bawah. Putaran pergelangan tangan diberi skor 1 karena pergelangan 

tangan berputar dekat tengah putaran. 
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Selanjutnya skor yang didapat dimasukkan ke tabel A sesuai dengan tabel 

2.5 dan dapat nilai 3. Satu bagian tubuh dari pekerja yang statis atau diam 

maka ditambah skor +1 sehingga skor akhir menjadi 4. 

 

Tabel 4.5 Scoring postur tubuh proses memotong 

Postur  Skor Keterangan Skor Akhir 

Leher (neck) 3 44,340  ke depan 3 

Batang tubuh (trunk) 2 16,360  ke depan 2 

Kaki (legs) 2 Posisi kaki tidak seimbang 2 
 
 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.5, skor postur tubuh pekerja menunjukkan 

bahwa leher dapat nilai 2 karena bergerak 20o ke depan. Batang tubuh dapat 

nilai 3 karena tubuh 20 o ke depan. Kaki dapat nilai skor 2 karena posisi salah 

satu kaki dari pekerja ada yang tidak seimbang.  

Selanjutnya skor yang didapat dimasukkan ke tabel B sesuai dengan tabel 

2.11 dan dapat nilai 4. Satu bagian tubuh dari pekerja yang statis atau diam 

maka ditambah skor +1 sehingga skor akhir menjadi 5. 

 

Setelah memasukkan skor akhir tabel A dan tabel B ke tabel C sesuai 

dengan tabel 2.11 maka di dapatkan skor 5 proses membuat lubang yang 

artinya memiliki resiko cidera sedang dan perlu tindakan perbaikan postur 

tubuh dalam waktu dekat. 
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Gambar 4.3 Postur kerja tenaga kerja sedang menghaluskan kayu 

 

Tabel 4.6 Scoring postur tubuh proses menghaluskan kayu 

Postur Skor Keterangan Skor Akhir 

Lengan Atas (Upper Arm) 1 
00  atau posisi normal, maka tidak 

ada penambahan skor  
1 

Lengan bawah (lower arm) 2 
64,860  ke depan, +1 karena tangan 

berpindah melewati garis tengah. 
3 

Pergelangan tangan (wrist) 2 14,390 ke bawah 3 

Putaran pergelangan 

tangan (wrist twist) 
2 

Tangan berputar dekat dari tengah 

pergelangan. 
2 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.6, skor postur tubuh pekerja 

menunjukkan bahwa lengan atas diberi skor 1 karena posisi lengan atas 

pekerja tidak bergerak atau dalam posisi normal maka tidak ada 

penambahan nilai skor. Lengan bawah diberi skor 3 karena lengan 

membentuk sudut 64,86o ke depan dari batang tubuh. Pergelangan tangan 

dapat nilai skor 3 karena membentuk sudut 15o ke arah bawah. Putaran 

pergelangan tangan diberi nilai 2 karena pergelangan tangan berputar 

dekat tengah putaran. 

Selanjutnya skor yang didapat dimasukkan ke tabel A sesuai dengan 

tabel 2.5 dan dapat nilai 3. Para pekerja melakukan aktifitas  pengulangan 
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dari 4 kali lebih dalam 60 detik maka ditambah nilai +1 sehingga skor 

akhir menjadi 4. 
 

Tabel 4.7 Scoring postur tubuh proses menghaluskan kayu 

Postur  Skor Keterangan Skor Akhir 

Leher (neck) 3 49,040  ke depan 3 

Batang tubuh (trunk) 1 00   1 

Kaki (legs) 1 Kaki seimbang 1 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.7, skor postur tubuh pekerja 

menunjukkan bahwa leher dapat nilai skor 3 karena bergerak 49,04o ke 

depan. Batang tubuh dapat nilai 1 karena posisi tubuh pekerja tersebut 

dalam keadaan normal. Kaki diberi skor 1 karena posisi kaki seimbang.  

Selanjutnya skor yang didapat dimasukkan ke tabel B sesuai dengan 

tabel 2.11 dan dapat nilai 3. Para pekerja melakukan aktifitas  

pengulangan dari 4 kali lebih dalam 60 detik maka ditambah nilai +1 

sehingga nilai akhir menjadi 4. 

Setelah memasukkan skor akhir tabel A dan tabel B ke tabel C sesuai 

dengan penilaian tabel 2.14 maka di dapatkan skor 4 proses 

menghaluskan kayu yang artinya memiliki resiko cidera kecil dan 

diperlukan tindakan perbaikan postur tubuh dalam beberapa waktu 

kedepan. 
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Gambar 4.4 Postur kerja tenaga kerja sedang menghaluskan papan kayu 
 

Tabel 4.8 Scoring postur tubuh proses menghaluskan papan kayu 

Postur  Skor Keterangan Skor Akhir 

Lengan Atas (Upper Arm) 2 30,330  ke depan 2 

Lengan bawah (lower arm) 2 
71,120  ke depan, +1 karena 

tangan keluar dari sisi tubuh. 
3 

Pergelangan tangan (wrist) 3 
15,260 ke bawah, +1 karena 

pergelangan berputar 
4 

Putaran pergelangan 

tangan (wrist twist) 
1 

Tangan berputar dekat dari 

tengah pergelangan. 
1 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.8, skor postur tubuh pekerja 

menunjukkan bahwa lengan atas dapat nilai 2 karena bergerak 30,33o ke 

depan. Lengan bawah dapat nilai 2 karena lengan membentuk sudut 

71,12o ke depan dari batang tubuh dan ditambah skor +1 karena tangan 

bergerak keluar dari sisi tubuh sehingga skor akhir menjadi 3. 

Pergelangan tangan diberi skor 3 karena membentuk sudut 15,26o ke arah 

bawah serta dapat tambahan nilai +1 karena pergelangan tangan berputar 

sehingga skor akhir pergelangan tangan adalah 1.  

Selanjutnya nilai yang didapat dimasukkan ke tabel A sesuai dengan 

tabel 2.5 dan dapat nilai 4. Para pekerja melakukan aktifitas  pengulangan 

4 kali lebih dalam 60 detik maka ditambah nilai +1 sehingga nilai akhir 

menjadi 5. 
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Tabel 4.9 Scoring postur tubuh proses menghaluskan papan kayu 

Postur  Skor Keterangan Skor Akhir 

Leher (neck) 2 
11,410  ke depan,+1 karena leher 

bengkok 
3 

Batang tubuh (trunk) 3 46,770  ke depan 3 

Kaki (legs) 1 Kaki seimbang 1 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.9, skor postur tubuh pekerja 

menunjukkan bahwa leher dapat nilai 2 karena bergerak 11,44o ke depan 

dan ditambah nilai +1 karena leher bengkok sehingga skor akhir 3. 

Batang tubuh dapat nilai 3 karena tubuh 46,77o ke depan. Kaki dapat nilai 

1 karena posisi kaki seimbang.  

Selanjutnya nilai yang didapat dimasukkan ke tabel B sesuai dengan 

tabel 2.11 dan dapat nilai 4. Para pekerja melakukan aktivitas 

pengulangan 4 kali lebih dalam 60 detik maka ditambah nilai +1 sehingga 

nilai akhir menjadi 5. 

Setelah memasukkan skor akhir tabel A dan tabel B ke tabel C sesuai 

dengan penilaian tabel 2.14 maka di dapatkan skor 5 proses 

menghaluskan papan kayu yang artinya memiliki resiko cidera sedang 

dan perlu tindakan perbaikan postur tubuh dalam waktu dekat. 

 

4.3.3.3 Proses Assembly dan Finishing 

 
Gambar 4.5 Postur kerja tenaga kerja sedang mengabungan bagian produk 



48 
 

Tabel 4.10 Scoring postur tubuh proses mengabungan bagian produk 

Postur  Skor Keterangan 
Skor 

Akhir 

Lengan Atas (Upper Arm) 1 19,370  ke depan 1 

Lengan bawah (lower arm) 1 
73,010  ke depan, +1 karena tangan 

berpindah melewati garis tengah. 
2 

Pergelangan tangan (wrist) 3 350 ke bawah 3 

Putaran pergelangan 

tangan (wrist twist) 
2 

Tangan berputar dekat dari tengah 

pergelangan. 
2 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.10, skor postur tubuh pekerja menunjukkan 

bahwa lengan atas dapat nilai 1 karena bergerak 19o ke depan. Lengan bawah 

dapat nilai 1 karena lengan membentuk sudut 120 o ke depan dari batang 

tubuh. Pergelangan tangan dapat nilai 3 karena membentuk sudut 36 o ke arah 

bawah. Putaran pergelngan tangan dapat nilai 2 karena pergelangan tangan 

berputar dekat tengah putaran. 

Selanjutnya skor yang didapat dimasukkan ke tabel A sesuai dengan tabel 

2.5 dan dapat nilai 3. Para pekerja melakukan aktifitas pengulangan 4 kali 

lebih dalam 60 detik maka ditambah nilai +1 sehingga nilai akhir menjadi 4. 

 

Tabel 4.11 Scoring postur tubuh proses mengabungan bagian produk 

Postur  Skor Keterangan Skor Akhir 

Leher (neck) 3 36,550  ke depan 3 

Batang tubuh (trunk) 1 00  karena posisi normal 1 

Kaki (legs) 1 Kaki seimbang 1 

              

Berdasarkan hasil pada tabel 4.11, skor postur tubuh pekerja menunjukkan 

bahwa leher dapat nilai 3 karena bergerak 37o ke depan. Batang tubuh dapat 

nilai 1 karena tubuh dalam posisi normal. Kaki dapat nilai 1 karena posisi kaki 

seimbang.  

Selanjutnya nilai yang didapat dimasukkan ke tabel B sesuai dengan tabel 

2.11 dan dapat nilai 3. Para pekerja melakukan aktivitas pengulangan 4 kali 

lebih dalam 60 detik maka ditambah nilai +1 sehingga nilai akhir menjadi 4. 
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Setelah memasukkan skor akhir tabel 4.23 dan tabel 4.25 ke tabel 4.26 

maka di dapatkan skor 4 proses mengabungan bagian produk yang artinya 

memiliki resiko cidera kecil dan perlu tindakan perbaikan postur tubuh dalam 

beberapa waktu kedepan. 

 

 
                 Gambar 4.6 Postur kerja tenaga kerja sedang mengecat produk 

 

Tabel 4.12 Scoring postur tubuh proses finishing 

Postur Skor Keterangan 
Skor 

Akhir 

Lengan Atas (Upper Arm) 2 30,690  ke depan 2 

Lengan bawah (lower arm) 2 72,430  ke depan 2 

Pergelangan tangan (wrist) 2 6,140 ke bawah 2 

Putaran pergelangan 

tangan (wrist twist) 
2 

Tangan berputar dekat dari tengah 

pergelangan. 
2 

 

Berdasarkan hasil pada tabel 4.12, skor postur tubuh pekerja menunjukkan 

bahwa lengan atas dapat nilai skor 2 karena bergerak 30,69o ke depan. Lengan 

bawah dapat nilai skor 2 karena lengan membentuk sudut 72,43 o ke depan 

dari batang tubuh. Pergelangan tangan dapat nilai skor 2 karena membentuk 
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sudut 6,14o ke arah bawah. Putaran pergelngan tangan diberi skor 2 karena 

pergelangan tangan berputar dekat tengah putaran. 

Selanjutnya skor yang didapat dimasukkan ke tabel A sesuai dengan tabel 

2.5 dan dapat nilai 3. Para pekerja melakukan aktivitas pengulangan 4 kali 

lebih dalam 60 detik maka ditambah nilai +1 sehingga nilai akhir menjadi 4. 

 

Tabel 4.13 Scoring postur tubuh proses finishing 

Postur  Skor Keterangan Skor Akhir 

Leher (neck) 2 19,000  ke depan 2 

Batang tubuh (trunk) 1 00  karena posisi normal 1 

Kaki (legs) 1 Kaki seimbang 1 

 

Berdasarkan hasil tabel 4.13, nilai postur tubuh pekerja menunjukkan 

bahwa leher dapat nilai skor 3 karena bergerak 19,00o ke depan. Batang tubuh 

dapat nilai skor 1 karena tubuh dalam posisi normal. Kaki dapat nilai 1 karena 

posisi kaki seimbang.  

Selanjutnya nilai yang didapat dimasukkan ke tabel B sesuai dengan tabel 

2.11 dan dapat nilai 2. Para pekerja melakukan aktivitas pengulangan 4 kali 

lebih dalam 60 detik maka ditambah nilai +1 sehingga nilai akhir menjadi 3. 

Setelah memasukkan skor akhir tabel A dan tabel B di tabel C sesuai 

dengan penilaian tabel 2.14 maka di dapatkan skor 4 proses mengabungan 

bagian produk yang artinya memiliki resiko cidera kecil dan perlu tindakan 

perbaikan postur tubuh dalam beberapa waktu kedepan. 

Setelah mendapat nilai skor tabel A, tabel B dan tabel C postur kerja di 

setiap masing”, maka didapatkan hasil rekapitulasi sebagai berikut: 
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Tabel 4.14 Rekapitulasi nilai skor 

Postur Kerja 

Skor Tabel 

A B 
C 

(Grand Score) 

Pengukuran 4 5 7 

Pemotongan 3 4 5 

Menghaluskan 

Kayu 
3 3 4 

Menghaluskan 

Papan Kayu 
4 4 6 

Assembly 3 3 4 

Finishing 3 2 3 

 


