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 BAB II 

 LANDASAN TEORI 

2.1  Sistem Kerja 

Sutalaksana (1979) Teknik tata cara kerja yaitu suatu ilmu yang terdiri 

dari teknik-teknik dan prinsip-prinsip untuk mendapatkan rancangan terbaik 

dari sistem kerja. Teknik dan prinsip ini digunakan untuk mengatur komponen 

sistem kerja yang terdiri dari manusia dan kemampuannya, bahan, 

perlengkapan dan juga peralatan kerja serta lingkungan kerja sedemikian rupa 

sehingga terjadinya keefisiensian dan tingkat produktifitas yang tinggi. Prinsip-

prinsip yang ada bukan hanya menganalisa gerakan atau disekitar itu, tetapi 

juga menyangkut banyak prinsip lain  dan perancangan sistem  kerja seperti 

perancangan tata letak tempat kerja dan peralatan dalam lingkungannya dengan 

manuasia pekerjanya. Sistem kerja terdiri dari empat komponen yaitu manusia, 

bahan, perlengkapan, dan peralatan seperti mesin dan perkakas pembantu, 

lingkuangan kerja seperti ruangan dengan udaranya dan keadaan pekerjaan-

pekerjaan lain sekelilingnya. Menurut irawan (2010) sistem kerja dalah 

serangkaian aktifitas yang dipadukan untuk menghasilkan suatu benda atau 

jasa yang menghasilkan kepuasan pelanggan atau keuntungan perusahaan.  

Mustafa, et al (2009)  Faktor- faktor  yang mengkombinasikan manusia dan 

alat tersebut merupakan tahapan kerja yang sudah tetap sehingga menghasilkan 

suatu sistem kerja yang konsisten dan hasil kerja yang berkualitas. Seiring 

dengan perkembangan zaman sistem kerja semakin komplek tidak hanya 

meliputi manuasia dan alat saja. Sistem kerja di industri manufaktur memiliki 

sistem komplek mencakup manusia, mesin dan organisasi. Purnomo (2012) 

Sistem kerja yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan 

sebuah perusahaan dan merupakan kunci utama keberhasilan dalam rangka 

meningkatkan produktifitas, meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja, 

penyakit akibat kerja dan effesiensi perusahaan. Rancangan sistem kerja yang 

dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerja dan perusahaan agar 
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tercipta sistem kerja yang aman, nyaman dan mampu meningkatkan 

produktifitas kerja. 

Sutalaksana (1979) Peraturan kerja beisi prinsip mengatur komponen 

sistem kerja untuk mendapatkan alternatif sistem kerja yang baik, disini 

komponen sistem kerja diatur secara serempak dalam satu takaran yang baik 

yaitu dengan memberikan effesiensi dan produktifitas paling tinggi, dengan itu 

maka akan didapatkan alternatif sistem kerja yang baik. Harap diperhatikan 

bentuk jamak yang diberikan pada kata alternatif. 

 

Gambar 2.1 Bagan gambaran keseluruhan teknik tata cara kerja 

(Sumber : Sutalaksana 1979) 

Maka yang didapatkan bukanlah satu sistem terbaik, melainkan beberapa 

sistem terbaik.  Ada empat kriteria yang pandang sebagai pengukuran yang 

baik tentang kebaikan suatu sistem kerja yaitu waktu, tenaga, psikologis dan 

sosiologis. Yaitu yang dimana artinya sistem kerja akan dinilai baik jika 

sebuah sistem memungkinkan waktu penyeselasaian sangat singkat, tenaga 

yang diperlaukan untuk sangat minim. 
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Gambar 2.2 ruang lingkup teknik tata cara 

2.2 Musculoskeletal disorder 

Menurut Occupational Health and Safety Council of Ontario 

(OHSCO) (2007), keluhan musculokeletal dalah serangkaian sakit pada tendon, 

otot, dan saraf. Aktifitas dengan tingkat pengulangan tinggi dapat 

menyebabkan kerusakan pada jariangan 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. 

Irdiastadi dan Yassierli (2014) Musculoskeletal disorder (MSDs) 

adalah kelainan yang terjadi pada jaring tubuh seperti otot, saraf, tendon, 

ligamen, atau sendi tulang belakang akibat pembebanan yang terus menerus. 

Kerja otot berlebihan, produktivitas menurun, resiko kesalahan kerja, keluhan 

pegal dan ngilu serta kelehan pada bagian sistem oto rangka jika penggunaanya 

dilakukan dalam waktu yang lama. MSDs terjadi dengan dua cara: 

1. Kelelahan dan keletihan terus menerus yang disebabkan oleh frekuensi atau 

periode waktu yang lama dariusaha otot, dihubungkan dengan pengulangan 

atau usaha yang terus menerus dari bagian tubuh yang sama meliputi posisi 

tubuh yang statis. 

2. Kerusakan tiba-tiba yang disebabkan oleh aktivitas yang sangan kuat/ berat 

atau pergerakan yang tak terduga. 
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2.2.1 Faktor Penyebab MSDs 

Menurut Peter Vi (2004), faktor penyebab keluhan Musculoskeletal 

antara lain: 

1.  Peregangan otot yang berlebihan (over exertion.) 

2. Pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus. 

3. Sikap kerja tidak alamiah yaitu sikap kerja yang menyebabkan bagian-

bagian tubuh bergerak menjauhi posisi yang sebenarnya. 

 

Selain itu terdapat faktor penyebab sekunder dari keluhan musculoskletal 

yaitu, Tekanan, Getaran, Mikroklimat. 

 

2.2.2 Gejala MSDs 

Menurut Kromer(1989) Gejala Musculoskeletal disorder (MSDs) 

dapat menyebabkan secara cepat maupun lambat (berangsur-angsur), ada 3 

tahap terjadinya MSDs yang dapat diidentifikasi yaitu 

1. Sakit atau pegal-pegal dan kelelahan selama jam kerja tapi gejala ini 

biasanya menghilang setelah waktu kerja (dalam satu malam). Tidak 

berpengaruh performance kerja. Efek ini dapat pulih setelah istirahat. 

2. Gejala ini tetap ada setelah melewati waktu satu malam setelah bekerja. 

Tidak mungkin terganggu. Kadang-kadang menyebabkan berkurangnya 

performance kerja. 

3. Gejala ini tetap ada walaupun setelah istirahat, nyeri tidak terjadi ketika 

bergerak secara repetitive. Tidur terganggu dan sulit untuk melakukan 

pekerjaan kadang-kadang tidak sesuai kapasitas kerja. 

 

2.2.3 Jenis keluhan MSDs 

Setelah mengetahui gejala dari MSDs yang memeiliki 3 tahap untuk 

diidentifikasi, selanjutnya mengetahui jenis-jenis keluhan penderita ganguan 

Musculoskeletal disorder. 
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1. Sakit leher 

Sakit leher adalah gambaran umum terhadap gejala yang mengenai leher, 

peningkatan tegangan otot atau myalgia, leher miring atau kaku leher.  

2. Nyeri punggung  

Nyeri punggung merupakan istilah yang digunakan untuk gejala nyeri 

punggung yang spesifik seperti herniasi humbal, arthiritis, ataupun spasme 

otot. 

3. Carpal Tunnel Syndrom 

Kumpulan gejala yang mengenai tangan dan pergelangan tangan yang 

diakibatkan iritasi dan nervus medinus. Keadaan ini disebabkan oleh 

aktivitas yang berulangyang menyebabkan penekanan pada nervus medinus. 

4. De Quervains Tenosynovitis 

Penyakit ini mengenai pergelangan tangan, ibu jari, dan terkadang lengan 

bawah, disebabkan oleh inflamsi tenosinovium dan dua tendon yang berasa 

diibu jari pergelangan tangan. Gejala yang timbul antara lain rasa sakit pada 

sisi ibu jai lengan bawah yang dapat menyebar ke atas dan ke bawah. 

5. Thoracic Outlet Syndrome 

Merupakan keadaan mempengaruhi bahu, lengan dan tangan yang 

ditandai dengan nyeri, kelemahan, dan mati rasa pada daerah tersebut. 

Thoracic Outlet Syndrome disebabkan oleh gerakan berulang dengan lengan 

diatas atau maju keedepan. 

6. Tennis Elbow 

Suatu keadaan inflamsi tendon ekstensor, tendon yang berasal dari siku 

lengan bawah dan berjalan keluar ke pergelangan tangan, hal ini disebabkan 

oleh pergerakan berulang dan tekanan pada tendon ekstensor. 

7. Low Back Pain 

Hal ini terjadi apabila ada penekanan pada daerah lumbal yaitu L4 dan 

L5. Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan posisi tubuh membungkuk ke 

depan maka akan terjadi penekanan discus. Hal ini berhubungan dengan 

posisi duduk yang janggal,  kursi yang tidak ergonomis dan peralatan 

lainnya yang tidak sesuai dengan antropometri pekerja. 
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2.3 Manual Material Handling (MMH) 

2.3.1 Pengertian MMH 

Kelsey, et al (1978) mengatakan bahwa menurut data dari Departemen 

Tenaga Kerja A.S sakit/cacat tulang punggung (back injury) merupakan salah 

satu jenis cacat kerja yang paling umum dan telah menghabiskan hilangnya 

waktu kerja (Work Time Lose) dan dana sebesar USD 22 milyar per tahun. 

Menurut studi yang dilakukan oleh NIOSH (National Institute for 

Occupational Safety & Health), 60% Back Injury disebabkan karena 

terlampauinya kapasitas kerja. Baik dalam hal mengangkat beban (60%), 

menarik dan mendorong beban (20%), dan membawa (20%). Sedangkan 

cedera pada tulang punggung sendiri meliputi 1/6 dari semua kecelakaan 

kerja dan sebab utama dari cacat kerja pada pekerja di bawah usia 45 tahun di 

A.S.  

Menurut Wignjosoebroto (1996) Pemindahan beban secara manual 

dimana kegiatan pemindahan barang atau benda-benda lain dalam suatu 

proses produksi yang menggunakan tenaga manusia. Menurut American 

Material Handling Society definisi dari Manual Material Handling adalah 

ilmu yang meliputi penanganan (handling), pemindahan (Moving), 

pengepakan (Packaging), penyimpanan (Storing), dan pengawasan 

(Controling) dari suatu material dengan segala bentuknya. 

 

2.3.2 Faktor Resiko 

McCormick dan Sanders (1993) Dalam pemindahan material secara 

manual ada beberapa faktor yang berpengaruh, yaitu adalah: 

1. Berat bahan yang harus diangkat dan perbandingannya terhadap berat 

badan operator. 

2. Kemudahan untuk dijangkau oleh operator. 

3. Frekuensi aktifitas angkat. 

4. Metode angkat yang benar. 

5. Tidak terkoordinasi kelompok kerja. 
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6. Pengangkatan suatu beban dalam suatu periode. 

Setelah mengetahui faktor yang menyebabkan resiko pemindahan 

material secara manual diatas maka dilakukan pendekatan untuk mengurangi 

resikonya yaitu dengan mengangkat sebuah beban yang manual harus benar-

benar teliti dan standar kemampuan angkat tidak hanya meliputi arah beban 

dan metode angkat terbaik harus diimplementasikan. Mendesain ulang tugas 

dan tata ruang dan merubah pola pikir akan pentingnya tujuan utama dari 

kesehatan dan keselamatan kerja untuk menciptakan kondisi kerja aman. 

Kegiatan MMH yang sering dilakukan oleh pekerja antara lain: 

1. Kegiatan pengangkatan benda (Lifting Task) 

2. Kegiatan pengantaran benda (Caryying Task) 

3. Kegiatan mendorong benda (Pushing Task) 

4. Kegiatan menarik benda (Pulling Task) 

 

2.4 Qiuck Exposure Check (QEC) 

Menurut Li dan Buckle (1999) Quick Exposure check (QEC) 

merupakan salah satu  metode untuk pengukuran beban postur yang pertama 

kali diperkenalkan oleh Li dan Buckle pada tahun 1999. Quick Exposure 

Check (QEC) mempunyai tingkat sensitivitas dan kegunaan yang tinggi serta 

dapat diterima secara reabilitasnya. Selain itu QEC digunakan untuk 

mengetahui risiko cedera pada otot rangka/ sistem musculoskeletal yang 

menitik beratkan pada tubuh bagian atas yakni punggung, leher, bahu, dan 

pergelangan tangan. Kelebihan dari QEC ini adalah mempertimbangkan 

kondisi yang dialami oleh pekerja daridua sudut pandang yakni dari sudut 

pandang pengamatomserve dan operator. halini dapat memperkecil bias 

penilaian subjektif dari pengamat dan dapat diterapkan pada pekerjaan yang 

statis mapun dinamis. Adapun tujuan dari penggunaan metode ini yaitu: 

1. Menilai perubahan paparan pada tubuh yang berisiko terjadinya 

musculoskeletal sebelumdan sesudah intervensi ergonomi. 

2. Melibatkan pengamat dan juga pekerja dalam melakukan penilaian dan 

mengidentifikasi kemungkinan untuk perubahan pada sistem kerja. 
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3. Membandingkan paparan risiko cedera diantara dua orang atau lebih yang 

melakukan pekerjaan yang sama atau diantara orang-orang yang 

melakukan pekerjaan berbeda. 

4. Meningkatkan kesadaran diantara para manager, teknisi, desainer, praktisi 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan para operator mengenai faktor 

risiko musculoskeletal pada stasiun kerja. 

Menurut Brown dan Li (2003), Exposure score dihitung berdasarkan 

bagian tubuh dengan mempertimbangkan kurang lebih 5 kombinasi atau 

interaksi, contohnya postur dengan gaya atau beban, pergerakan dengan gaya 

atau beban, durasi dengan gaya atau beban, postur dengan durasi serta 

pergerakan dan durasi. Sedangkan untuk tahap-tahap penilaian dengan 

menggunkan metode QEC yaitu sebagai berikut: 

1. Pengembangan metode untuk merekam postur kerja. 

Untuk menghasilkan sebuah metode kerja yang cepat untuk digunakan 

tubuh dibagi dalam segmen-segmen yang memberntuk tujuh kelompok 

yakni A, B, C, D, E, F, G dari sudut pandang  pengamat. Sedangkan 

untuk dari sudut pandang operator dibentuk kelompok atau grup yaitu 

grup H, I, J, K, L, M, dan N. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh 

postur tubuh terekam, sehingga segala kejanggalan atau batasan postur 

oleh punggung atau leher yang mungkin saja mempengaruhi postur 

anggota tubuh atas dapat tercangkup dalam penilaian. 

2. Pengembangan sistem skor untuk pengelompokan bagian tubuh 

Bedasarkan hasil dari penilaian grup A sampai grup G yang meliputi 

punggung, bahu, leher lengan, tangan dan pergelangan tangan yang 

diamati dan ditentukan oleh skor masing-masing postur. Kemudian skor 

tersebut dimasukan dalam tabel skor penilaian (Exposure Score) untuk 

memperoleh skor total. Berikut adalah contoh tabel penilaian skor 

metode QEC. 
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Gambar 2.3 Contoh Skor hasil QEC 

3. Mengeolah data kuisioner yang telah disebarkan ke stasiun kerja untuk 

menghitung  exposure score pada setiap anggota tubuh yang diamati yaitu 

punggung, bahu/lengan, pergelangan tangan, dan leher. Tingkat resiko 

PERGELANGAN TANGAN 

A1 A2 A3 C1 C2 C3 F1 F2 F3 G1 G2 G3

H1 2 4 6 H1 2 4 6 J1 2 4 6 I1 2 4 6

H2 4 6 8 H2 4 6 8 J2 4 6 8 I2 4 6 8

H3 6 8 10 H3 6 8 10 J3 6 8 10 I3 6 8 10

H4 8 10 12 H4 8 10 12 Score 1 Score 1

Score 1 Score 1

F1 F2 F3 K1 K2

A1 A2 A3 C1 C2 C3 I1 2 4 6 I1 2 4

I1 2 4 6 I1 2 4 6 I2 4 6 8 I2 4 6

I2 4 6 8 I2 4 6 8 I3 6 8 10 I3 6 8

I3 6 8 10 I3 6 8 10 Score 2 Score 2

Score 2 Score 2

I1 I2 I3

I1 I2 I3 I1 I2 I3 J1 2 4 6

H1 2 4 6 H1 2 4 6 J2 4 6 8

H2 4 6 8 H2 4 6 8 J3 6 8 10

H3 6 8 10 H3 6 8 10 Score 3 L1 L2 L3

H4 8 10 12 H4 8 10 12 1 4 3

Score 3 Score 3

E1 E2

Untuk Pekerjaan yang statis gunakan scoring 4 J1 2 4

D1 D2 D3 J2 4 6

H1 2 4 6 J3 6 8 M1 M2 M3

Posisi Statis (B) & Durasi (I) H2 4 6 8 Score 4 1 4 3

B1 B2 H3 6 8 10

I1 2 4 H4 8 10 12

I2 4 6 Score 4 E1 E2

I3 6 8 I1 2 4

Score 4 I2 4 6 N1 N2 N3

D1 D2 D3 I3 6 8 1 4 3

I1 2 4 6 8 Score 5

B3 B4 B5 I2 4 6 8

H1 2 4 6 I3 6 8 10

H2 4 6 8 Score 5

H3 6 8 10 O1 O2 O3

H4 8 10 12 1 4 3

Score 5

B3 B4 B5

I1 2 4 6

I2 4 6 8

I3 6 8 10

Score 6

Frekuensi (B) & Durasi (I)

Total score Punggung = Total Score 1 s/d 4 atau

Total score 1sampai 3 ditambah score 5 dan 6Total Score Bahu/Lengan = Total Score 1 sampai 5Total Score Pergelangan Tangn = Total Score 1 sampai 5

Kebutuhan Visual (K) & Durasi(I)

Frekuensi (D) & Beban (H)

Posisi Pergelangan Tangan (E) & Kekuatan (J)

Total Mengemudi

Frekuensi (D) & Durasi (I)

Frekuensi (B) & Beban (H)

Posisi Pergelangan Tangan (E) & Durasi (I)

Total score Leher = Total score 1dan 2Durasi (I) & Kekuatan (J)

Durasi (I) & Beban (H)Durasi (I) & Beban (H)

Total Kecepatan Bekerja

Total Stress

MENGEMUDI

GETARAN

KECEPATAN BEKERJA

STRESS

Total Getaran

LEHER

Posisi Leher (G) & Durasi (I)Gerakan Berulang (F) & Kekuatan (J)

Nama Pekerja

Tanggal

:

:

Untuk pekerjaan Manual Handling gunakan  scoring 5 dan 6

PUNGGUNG

Posisi Punggung (A) Beban (H)

BAHU/LENGAN 

Tinggi (C) & Beban (H)

Posisi Punggung (A) & Durasi (I) Tinggi (C) & Durasi (I)

Gerakan Berulang (F) & Durasi (I)

EXPOSURE LEVEL
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terjadi cidera pada anggota tubuh berdasarkan dari nilai exposure score 

yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan tabel exposure level untuk 

mengetahui resiko cidera pada masing-masing anggota tubuh yang dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 Exposure Level QEC 

 

4. Setelah didapatkan eksposure score masing-masing anggota badan yang 

diteliti untuk setiap pekerja yang menjadi responden di UD. Sinar Buah 

ini, maka selanjutnya adalah menghitung eksposure level. Eksposure level 

ini digunakan untuk mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan 

terkait dengan stasiun kerja yang diamati. Berikut rumus perhitungan 

exposure level. 

E% = 
 

    
 x 100% 

Keterangan : 

X       = Total score yang didapatkan untuk paparan risiko cidera untuk 

punggung, bahu/lengan, pergelangan tangan, dan leher yang 

diperbolehkan dari perhitungan kuisioner. 

Xmax    = Total maksimun score yang didapat untuk paparan risiko cidera 

punggung, leher, bahu/lengan, pergelangan tangan. Xmax konstan untuk 

beberapa pekerja seperti pekerjaan statis nilai Xmax yang mungkin terjadi 

adalaha 162 dan untuk pekerjaan manual handling (mengangkat benda/ 

menarik benda, membawa benda) nilai Xmax yang mungkin terjadi 

adalah 176.  

Setelah melakukan perhitungan exposure level  yaitu selanjutnya 

menentukan tindakan apa yang dilakukan berdasarkan dari hasil 

perhitungan total exposure score. Tindakan yang harus diambil 

Score Low Moderate Hight Very Hight

Punggung (Statis) 8-15 16-22 23-29 29-40

Punggung (Bergerak) 10-20 21-30 31-40 41-56

Bahu/Lengan 10-20 21-30 31-40 41-56

Pergelangan Tangan 10-20 21-30 31-40 41-56

Leher 4-6 8-10 12-14 16-18

Exposure Level
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berdasarkan nilai yang dihasilkan dalam perhitungan exposure level dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 2.2 Action Level QEC 

 

 

2.5 Nordic Body Map (NBM) 

Kroemer (2001) NBM (Nordic Body Map) yaitu sebuah alat dimana 

untuk memperbaiki sistem kerja dan salah satu bentuk kuisioner checklis 

ergonomi,dan juga kuisioner NBM ini yaitu kuisioner yang sering digunakan 

untuk mengetahui ketidaknyamanan pekerja dalam bekerja. 

Menurut Irdiastadi dan Yassierli (2014) Nordic Body Map merupakan 

sistem pengukuran keluhan sakit pada tubuh yang dikenal dengan 

musculokeletal. Kuisioner nordic body map sering digunakan diindustri, 

kuisioner ini secara lengkap menggambarkan bagian-bagian yang mungkin 

dikeluhkan mulai leher hingga pergelangan kaki. Kuisioner ini juga mampu 

menggambarkan persepsi pekerja apakah keluhan yang dirasakan 

berhubungan dengan pekerja atau tidak. Berikut adalah contoh dari kuisioner 

nordic body map: 

Total Exposure Level Action

< 40% Aman

40-49% Perlu Penelitian Lebih Lanjut

50-69% Perlu Penelitian Lebih Lanjut dan Dilakukan Perubahan

≥ 70% Dilakukan penelitian dan Perubahan Secepatnya
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Gambar 2.4 kuisioner nordic body map 

 

Nama :

Umur  :

Tingkat keluhan

Tidak sakit Agak sakit Sakit Sakit sekali

0 Sakit/kaku dileher bagian atas

1 Sakit/kaku dileher bagian bawah

2 Sakit di bahu Kiri

3 Sakit di bahu Kanan

4 Sakit pada lengan atas kiri

5 Sakit di punggung

6 Sakit pada lengan atas kanan

7 Sakit pada pinggang

8 Sakit pada pantat

9 Sakit siku kiri

10 Sakit pada siku kanan

11 Sakit pada lengan bawah kiri

12 Sakit pada lengan bawah kanan

13 Sakit pada pergelangan tangan kiri

14 Sakit pada pergelengan tangan kanan

15 Sakit pada tangan kiri

16 Sakit pada tangan kanan

17 Sakit pada paha kiri

18 Sakit pada paha kanan

19 Sakit pada lutut kiri

20 Sakit pada lutu kanan

21 Sakit pada betis kiri

22 Sakit pada Beetis kanan

23 Sakit pada pergelangan kaki kiri

24 Sakit pada pergelangan kaki kanan

25 Sakit pada kaki kiri

26 Sakit pada kaki kanan

27 Sakit pada kaki kanan

Jenis keluhan No
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2.6 Ergonomi  

Menurut Wignjosoebroto (2003) Tujuan pokok manuasia untuk selalu 

mengadakan perubahan rancangan peralatan-peralatan yang dipakai adalah 

untuk mememudahkan dan merasa nyaman operasi penggunanya. Disiplin 

keilmuan lahir dan berkembang sekitar pertengahan abad 20 ini, yang 

berkaitan dengan perancangan peralatan dan fasilitas kerja yang 

memperhatikan aspek-aspek manusia sebagai pemakainya dikenal kemudian 

dengan nama ERGONOMI. Ergonomi sebenarnya berasal dari kata yunani 

yaitu Ergo yang berarti kerja dan Nomos yang berarti Hukum. Dengan 

demikian ergonomi dimaksudkan sebagai disiplin keilmuan yang 

mempelajari manusia dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Maksud dari 

tujuan dari disiplin ergonomi adalah mendapatkan pengetahuan yang utuh 

tentang permasalahan-permasalahan interaksi manusia dengan teknologi dan 

produk-produknya, sehingga dimungkinkan adanya suatu rancangan sistem 

manusia-manusia (teknologi) yang optimal. 

Menurut Kroemer (1989) terdapat tiga alasan utama untuk aplikasi 

ergonomi 

1. Bentuk moral. Untuk memperbaiki kondisi manusia dan kualitas 

kehidupan, khususnya pada pekerjaan dan menghargai kesehatan, 

keamanan, kenyamanan, hasil dan kesenangan. 

2. Kemajuan dibidang Pengetahuan dan Teknologi. Untuk menggabungkan 

pencarian manusia untuk lebih mempelajari tentang masyarkat dan 

keinginan mereka, kemampuan, dan pembatas untuk mengembangkan 

dan mengaplikasikan teori-teori praktik-praktik baru. 

3. Manfaat ekonomis. Untuk mengurangi usaha dan biaya yang digunakan 

pada sistem kerja sebagai pra pelaku, pengguna, dan pengambilan 

manfaat. 

 

2.7 Telaah/ Analisa Metode 

Menurut Wignjosoebroto (2003) Telaah metode adalah kegiatan 

pencatatan secara sistematis dan pemeriksaan dengan seksama mengenai 
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cara-cara yang berlaku atau diusulkan untuk melaksanakan kerja. Sasaran 

pokok dari efektifitas ini adalah mencari, mengembangkan dan menerapkan 

metode kerja yang lebih efektif dan efesien dengan tujuan akhir adalah waktu 

penyelesaian pekerjaan akan bisa lebih singkat/ cepat. Dengan telaah metode 

kerja atau bahasa asingnya lazim disebut dengan istilah “Method Analysis” 

maka hal ini dimaksudkan untuk mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-

teknik pengaturan kerja yang optimal dalam suatu sistem kerja. Yang 

dimaksudkan sistem kerja ialah suatu sistem dimana komponen-komponen 

kerja seperti manusia (operator). mesin atau fasilitas kerja lainnya, material 

serta lingkungan fisik kerja akan berinteraksi hal ini secara skematis dapat 

dilihat pada gambar 2.2.  

 

Gambar 2.5 langkah-langkah dalam telaah metode kerja 

(sumber: wignjosoebroto, 2003) 

 

Dari gambar yang ada jelas bahwa didalam telaah atau analisis metode 

maka ad empat macam komponen sistem kerja yang harus dipelajari guna 

memperoleh metode kerja yang sebaik-baiknya meliputi: 

1. Komponen material : Bagaimana cara menempatkan material, jenis 

material yang mudah diproses dan lain-lainnya. Yang dimaksudkan 

material disini meliputi bahan baku, supplies (komponen, parts, dll) 

produk jadi,limbah, dll. 
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2. Komponen manusia : Bagaimana sebaiknya posisi orang pada saat proses 

kerja berlangsung agar mampu memberikan gerakan-gerakan kerja yang 

efektif dan efesien (duduk, berdiri, jongkok, merunduk, dll) 

3. Komponen mesin : Bagaimana desain dari mesin dan peralatan kerja 

lainnya, apakah sesuai dengan prinsip ergonomi? 

4. Komponen lingkungan fisik kerja : Bagaimana kondisi lingkungan kerja 

fisik tempat operasi kerja tersebut dilaksanakan? Apakah dirasakan cukup 

nyaman dan aman?  

 

2.8 Diagram Fishbone 

Mizuno (1994) Dalam pemeriksaan yang cepat untuk menemukan 

sebuah sebab cacat yang sebetulnya akan menjadi kontra produktif, 

kebanyakan orang melewatkan suatu sebab yang penting atau mengulangi 

analisis proses yang telah dibuat sebelum-sebelumnya. Ada baiknya untuk 

menghindari hal tersebut sebaiknya melakukan penyusunan sebuah daftar 

sebab yang penting dan juga akibat-akibatnya, adapun sebagai berikut 

informasi yang harus tercakup daftar sebab dan akibat. 

1. Mengenai akibat:  yaitu mencakup, spesifikasi, kebutuhan konsumen, 

target mutu, perbandingan dengan pesaing, metode pengambilan sample, 

metode pengukuran dan instrumetasi, metode menyiapkan bagan, 

histogram, bagan pengendalian, kondisi pengendalian, metode 

mempersiapkan bagan pengendalian, indeks pengendalian, fluktuasi. 

2. Mengenai sebab: efektivitas dan saat-saat penyetelan, pengukuran, metode 

melakukan penyetelan, standart kerja, bagan pengendalian untuk 

melakukan penyetelan, grafik, bagaimana berbagai bagan serta grafik 

tersebut disiapkan. 

3. Mengenai hubungan sebab dan akibat: diagram sebab akibat yang 

memperlihatkan interaksi sebab dan akibat serta daftar penyebab yang 

dapat atau tidak dikendalikan. 

Kebanyakan orang membuat kesalahan dalam menyusun suatu 

diagram yang dimana hanya memperlihatkan akibat tanpa memperlihatkan 
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penyebab yang dianggap menimbulkan akibat tersebut. Diagram sebab akibat 

tidak akan menunjukan sejauh mana tingkat berbagai macam  sebab itu 

menimbulkan beberapa akibat, seseorang harus melakukan sebuah analisa 

proses untuk memperoleh informasi tersebut. Menganalisa segala macam 

sebab tidak cukup hanya dengan membuat diagram sebab akibat. Diagram 

sebab akibat ini mempermudah seseorang dalam mengelompokan 

pengetahuan mengenai proses tersebut sehingga mengendalikan  secara lebih 

efektif. Diagram ganda harus disusun dengan untuk setiap proses yang perlu 

dianalisis. 

Tague (2005) Diagram sebab akibat atau Fishbone pertama kali 

dikenalkan oleh seorang Profesor, yaitu Prof. Kaoru Ishikawa daru Universitas 

Tokyo, oleh karena itu diagram sebab akibat disebut juga dengan diagram 

sihikawa atau diagram tulang ikan (fish bone). Pembuatan diagram sebab 

akibat ini bertujuan agar dapat memperlihatkan faktor-faktor penyebab itu. 

Fishbone diagram digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan 

penyebab maslah dan terutama ketika sebuah tim cemderung jatuh berfikir 

pada rutinitas.  

Menurut Ariani (2003) Umumnya diagram sebab akibat menunjukan 

lima faktor yang disebut sebab (cause) dari suatu akibat (effect). Kelima faktor 

tersebut adalah man (manusia/pekerja), method (metode), material (beban), 

machine (mesin), dan environment (lingkungan). Diagram ini biasanya disusun 

berdasarkan informasi yang didapatkan dari sumbangan saran, diagram sebab 

akibat dipergunakan untuk kebutuhan-kebutuhan sebagai berikut: 

1. Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari sebuah masalah. 

2. Membantu membangkitkan ide-ide untuksolusi suatu masalah, dan 

3. Membantu dalampenyelidikan atau pencarian fakta-fakta lebih lanjut. 

Langkah-langkah pembuatan diagram sebab akibat sebagai berikut: 

1. Tentukan masalah atau sesuatu yang akan diamati atau diperbaiki. 

Gambarkan panah dengan kotak diujung kanannya dan tulis masalah yang 

akan diamati atau diperbaiki. 
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2. Cari faktor utama yang berpengaruh atau mempunyai akibat pada masalah 

atau sesuatu tersebut. Tuliskan dalam kotak yang telah dibuat diatas dan 

dibawah panah yang telah dibuat sebelumnya. 

3. Cari lebih lanjut faktor-faktor yang lebih rinci (faktor-faktor sekunder) 

yang berpengaruh atau mempunya akibat pada faktor utama tersebut. 

Tulislah faktor-faktor sekunder tersebut di dekat panah yang 

menghubungkannya dengan penyebab utama 

4. Dari diagram yang sudah lengkap, carilah penyebab utama dengan 

menganalisa data yang ada. 

 

Gambar 2.6 Diagram sebab-akibat 

2.9 Populasi dan Sampel. 

2.9.1 Populasi  

Sugiyono (2016) Populasi adalah daerah generalisasi yang terdiri dari, 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi tidak hanya orang melainkan objek dan benda-

benda alam yang lain, satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi 

karena satu orang memiliki berbagai karakteristik yang mana seperti gaya 

berbicara, hobi, cara bergaul, disiplin pribadi, kepemimpinan dan juga cara 

bergaul. 
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2.9.2 Sampel 

Sugiyono (2016) Sampel adalah karakteristik dan jumlah yang 

dimiliki oleh populasi, jika populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada dipopulasi seperti keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu maka dari itu peneliti dapat menggunakan sampel.  

 

2.9.3 Teknik Sampling 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana untuk 

menentukan sampel yang ingin digunakan untuk penelitian terdapat beberapa 

teknik sampling yaitu sebagai berikut. 

 

Gambar 2.7 Macam-macam teknik sampling 

(sumber: Sugiyono 2016) 

2.9.3.1 Probability Sampling 

Teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama 

bagi setiap anggota populasi untuk dipilih mengjadi anggota sampel. Teknik 

ini meliputi simple random sampling, proportionate stratified random 

sampling, disproportionate stratified random,sampling area (cluster) 

sampling (sampling menurut daerah). 
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a. Simple Random Sampling 

Dikatakan simple (sederhana) yaitu karena pengambilan sampel dan 

populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan tingkatan yang ada 

dalam perkumpulan (populasi). 

 

Gambar 2.8 teknik simple random sampling 

(sumber: sugiyono 2016) 

b. Proportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini dilakukan jika popolasi memiliki anggota yang tidak 

homogen dan tingkatan proposional. Suatu perkumpulan yang memiliki 

pekerja dari pendidikan yang memiliki tingkatan. Seperti contoh pekerja yang 

lulusan S1=40, STM= 750, ST=850, SD=250 dan seterusnya, adapun berikut 

gambar proportionate stratified random sampling. 

 

Gambar 2.9 teknik stratified random sampling 

(sumber: sugiyono 2016) 

 

c. Disproportionate Stratified Random Sampling 

Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel, bila populasi 

berstrata tetapi kurang proposional. Misal pekerja dari bagian tertentuk 

memliki 3 orang dengan lulusan S3, 7 orang dengan lulusan S2, 700 lulusan 

SMU dan 800 lulusan SMP. Maka 3 orang lulusan S3 dan4 orang lulusan S2 

semua itu diambilsebagai sampel, karena dua kelompok tersbut terlalu kecil 

bila dibandingkan dengan kelompok SMU dan SMP. 
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d. Cluster Sampling (Area Sampling) 

Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan jumlah sampel 

bila objek yang akan diteliti atau sumber data yang luas, misal penduduk dari 

suatu negara atau propinsi bahkan kabupaten. Misal diindonesia terdapat 34 

propinsi dan sampelnya akan menggunakan 12 propinsi, maka pengambilan 

12 propinsi itu dilakukan secara random. Dan perlu diingat jika propinsi 

indonesia itu berstrata maka pengambilan sampelnya perlu menggunakan 

stratified random sampling , berikut adalah gambar area sampling. 

 

Gambar 2.10 teknik cluster random sampling 

(sumber: sugiyono 2016) 

2.9.3.2 Nonprobability Sampling 

Nonprobability Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang 

memberi kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Adapun beberapa teknik sampel ini yaitu sampling 

sistematis, kuota, aksidental, purposive, jenuh, snowmball. 

a. Sampling Sistematis 

Teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan anggota populasi 

yang telah diberi nomor urut. Contoh anggota populasi terdiri 100 orang, dari 

semua anggotabtesbut diberi nomor urut 1 sampai dengan 100. Pengambilan 

sampel dapat dilakukan dengan menggunakan nomor yang ganjil, 

genapmaupun kelipatan dari angka tersebut. Berikut adalah gambar dari 

sampling sistematis. 
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Gambar 2.11 sampling sistematis 

(sumber: sugiyono 2016) 

 

b. Sampling Kuota 

Teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-

ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Bila pengumpulan data 

dilakukan dengan kelompok terdiri dari 5 orang pengumpul data, maka setia 

orang anggota kelompok harus dapat menghubungi 100 orang anggota 

sampel, atau 5 orang tadi harus dapat mencari 500 sampel. 

 

c. Sampling Insidental 

Teknik penetuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang 

sevara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel 

 

d. Sampling Purposive 

Teknik penentuan sampel dengan penuh pertimbangan tertentu yang 

dimana peneliti akan melakukan penelitian tentang otomotif maka sampel 

yang digunakan orang yang ahli dalam bidang otomotif. Sampel biasanya 

cocok untuk peneliti yan tidak melakukan generalisasi. 
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e. Sampling Jenuh 

Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel, sampel ini digunakan jika populasi kurang dari 30 atau 

sedikit maka semua orang tersebut dapat dijadikan sampel. 

 

f. Snowball Sampling. 

Teknik penentuan sampel yang bermula dengan jumlah kecil lalu 

membesar, ibarat sebuah bola saljut yang menggelinding dan lama-lama 

membesar. Dimana untuk awal dipilih satu atau dua orang yang dapat 

melengkapi data, akan tetapi dua orang tersebut tidak mengerti data yang 

diberikan peneliti, maka peneliti mencari lagi orang yang lebih mengetahui 

tentang data yang diolah oleh peneliti. Berikut adalah gambar snowball 

sampling. 

 

 

Gambar 2.11 Snowball Sampling 

(sumber: sugiyono 2016) 

 

 

 


