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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1       Kelapa Sawit 

2.1.1 Definisi 

Kelapa Sawit (Elaeis guinensis Jacq.) adalah salah satu jenis tanaman 

dari famili Arecaceae yang menghasilkan minyak nabati yang dapat 

dimakan (edible oil). Manfaat dan keunggulan tanaman kelapa sawit adalah 

pada bagian buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah 

menjadi bahan baku minyak goreng, minyak sawit juga dapat di olah 

menjadi bahan baku sabun, lilin, dan industri komestik lalu sisa pengolahan 

bisa menjadi bahan campuran makan ternak dan pupuk kompos. Saat ini, 

kelapa sawit sangat diminati untuk dikelola dan ditanam. Daya tarik 

penanaman kelapa sawit masih merupakan andalan sumber minyak nabati 

dan bahan agroindustri (Sukamto, 2008). 

Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang sekarang 

ini banyak diusahakan baik oleh petani pekebun maupun perusahan. Hasil 

panen utama dari tanaman kelapa sawit adalah buah kelapa sawit yang 

disebut tandan buah segar (TBS). Tanaman kelapa sawit mulai berbunga 

dan membentuk buah pada umur 2-3 tahun. Memanen kelapa sawit 

merupakan salah satu kegiatan yang penting pada pengelolaan tanaman 

kelapa sawit, keberhasilan panen akan menunjang pencapaian produktivitas 

optimal, sebaliknya kegagalan panen akan menghambatnya. Panen 

memerlukan teknik tertentu agar mendapatkan hasil panen yang berkualitas 
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(Madya, 2014). Selain bahan tanam (bibit) dan pemeliharaan tanaman, 

panen juga merupakan faktor penting dalam pencapain produktivitas, ciri 

tandan matang panen adalah sedikitnya ada 5 buah yang lepas/jatuh dari 

tandan yang beratnya kurang dari 10 kg atau sedikitnyaada 10 buah yang 

lepas dari tandan yang beratnya 10 kg atau lebih. (Akhbianor, 2015). 

2.2 Musculoskeletal Disorders (MSDs) 

2.2.1 Definisi 

 Keluhan Muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot 

skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan yang ringan , 

sedang hingga berat. Sebuah metode semi-kuantitatif yang mengevaluasi 

potensi terjadinya lelah otot pada sebagian besar bagian tubuh melalui 

penilaian berdasarkan tingkat usaha suatu pekerjaan, durasi usaha yang 

kontinu, dan frekuensi usaha. Bila terjadi kelelahan otot, maka cedera akan 

lebih mudah terjadi. Bagian tubuh yang berpotensi mengalami lelah otot 

dikelompokkan menjadi low, moderate, dan high sehingga dapat 

teridentifikasi prioritas penanganan untuk menghindari cedera otot. Apabila 

otot menerima beban statis secara berulang dalam jangka waktu yang lama 

akan menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen, dan 

tendon (Tarwaka, 2010).  

Pada awalnya, keluhan MSDs berupa rasa sakit, nyeri, mati rasa, 

kesemutan, bengkak, kekakuan, gemetar, gangguan tidur, dan rasa terbakar. 

Akibatnya berujung pada ketidakmampuan seseorang untuk melakukan 

pergerakan dan koordinasi gerakan anggota tubuh atau ekstrimitas sehingga 

mengurangi efisiensi kerja dan kehilangan waktu kerja sehingga produtivitas 
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kerja menurun (Humantech, 2003). (Lemasters, 1996 dalam Bukhori, 2010). 

Secara garis besar keluhan otot dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:  

a. Keluhan sementara (reversible), yaitu keluhan otot yang terjadi pada saat 

otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan segera 

hilang  apabila pembebanan dihentikan.  

b. Keluhan menetap (persistent), yaitu keluhan otot yang bersifat menetap.  

Walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada otot 

masih terus berlanjut. Gangguan muskuloskeletal atau MSDs dapat terjadi 

pada pekerja pada berbagai sektor pekerjaan. Beberapa sektor dengan angka 

kejadian MSDs tertinggi per 100.000 pekerja yaitu sektor pekerja kesehatan 

dan sosial dengan 4283 kejadian, sektor transportasi dan komunikasi dengan 

3160 kejadian, dan pekerja konstruksi dengan 3158 kejadian (McCauley-

Bush, 2012).  

2.2.2 Klasifikasi Musculoskeletal Disorders (MSDs) 

Menurut de Carvalho et al, (2009) Muskuloskeletal Disorders (MSDs) 

diklasifikasikan menjadi beberapa stadium antara lain : 

 Stadium I     : Nyeri saat bekerja, berhenti saat malam hari tanpa gangguan 

tidur. 

 Stadium II : Nyeri selama bekerja, menetap sampai malam menyebabkan        

gangguan tidur . 

 Stadium III : Nyeri bahkan saat beristirahat dengan gangguan tidur  

2.2.3 Faktor Resiko  

Hernandez dan Peterson (2013) mengelompokkan faktor risiko dari MSDs 

ke dalam tiga kelompok besar yaitu faktor pekerjaan, faktor psikososial, dan 

faktor individu (Gatchel et al., 2014). 
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2.2.4 Faktor Pekerjaan 

a.  Postur kerja  

 Postur adalah orientasi relatif dari bagian tubuh dalam ruang. Postur 

manusia dalam keadaan melakukan kerjanya ditentukan oleh dimensi tubuh 

dan dimensi desain kerjanya, jika tidak terdapat keselarasan dalam kedua 

dimensi tersebut maka akan timbul dampak jangka panjang dan dampak 

jangka pendek terhadap tubuh manusia (Fuady, 2013).  

 Berdasarkan posisi tubuh dan pergerakan, postur kerja saat bekerja  terdiri 

atas:  

  i. Posisi netral adalah postur kerja dimana setiap anggota tubuh berada 

pada posisi yang sesuai dengan anatomi tubuh, sehingga tidak terjadi 

kontraksi otot yang berlebihan serta pergeseran atau penekanan pada 

bagian tubuh.  

  ii. Posisi janggal adalah postur dimana posisi tubuh menyimpang secara 

signifikan dari posisi netral saat melakukan aktivitas yang disebaban oleh 

keterbatasan tubuh dalam menghadapi beban dalam waktu lama 

(Bridger, 2008).  

Lalu berdasarkan pergerakan, postur kerja dapat dibedakan menjadi:  

  i. Postur statis adalah postur dimana sebagian besar tubuh tidak aktif 

atau hanya sedikit terjadi pergerakan. Postur statis dalam waktu lama 

dapat menyebabkan kontraksi otot terus menerus dan tekanan pada 

anggota tubuh (Bridger, 2008).  

  ii. Postur Dinamis adalah postur yang terjadi dimana sebagian besar 

anggota tubuh bergerak. Bila pergerakan tubuh wajar, hal ini dapat 

membantu mencegah masalah yang ditimbulkan postur statis, namun bila 
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terjadi pergerakan berlebihan, hal ini dapat menyebabkan masalah 

kesehatan (Corlett, 2006).  

b. Force/beban  

Pada pekerjaan mengangkat atau mengangkut, efisiensi kerja dan 

pencegahan terhadap tulang belakang harus mendapat perhatian cukup. 

Pemindahan material secara manual apabila tidak dilakukan secara 

ergonomis dapat menimbulkan pembebanan pada tulang punggung.  

c.  Frekuensi  

Frekuensi merupakan banyaknya gerakan yang dilakukan dalam satu 

periode waktu. Jika aktivitas pekerjaan dilakukan secara berulang, 

maka disebut sebagai gerakan repetitif. Keluhan muskuloskeletal 

terjadi karena otot menerima tekanan akibat kerja terus menerus tanpa 

ada kesempatan untuk berelaksasi (Bridger, 2008).  

 

 

 

d. Durasi 

Durasi adalah lamanya waktu pajanan terhadap faktor risiko. 

Asumsinya bahwa semakin lama durasi paparan semakin besar cedera 

yang terjadi (Kantana, 2010). Durasi diklasifikasikan menjadi :  

 

a. Durasi singkat  : < 1 jam/ hari 

b. Durasi sedang   : < 1-2 jam/hari 

c. Durasi lama   : > 2 jam/hari  
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e. Getaran 

Getaran  akan menyebabkan bertambahnya kotraksi otot. Hal ini 

akan menyebabkan tidak lancarnya aliran darah, meningkatnya 

penimbunan asam laktat dan akhirnya timbul nyeri otot (Tarwaka, 

2004).  

2.2.5 Faktor Individu 

1. Usia  

Usia mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk mengalami 

MSDs. Otot memiliki kekuatan maksimal pada saat mencapai usia 20-

29 tahun, lalu setelah usia mencapai 60 tahun kekuatan otot akan 

menurun hingga 20%. Berdasarkan faktor tersebut dan dikombinasikan 

dengan sikap yang tidak ergonomis akan menyebabkan terjadinya 

MSDs (Tarwaka, 2004).  

2. Jenis kelamin 

 Pada semua kelompok pekerjaan, angka prevalensi masalah 

muskuloskeletal lebih besar pada perempuan dibandingkan pada laki-

laki. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat prevalensi nyeri 

muskuloskeletal yang lebih tinggi bagi perempuan daripada laki-laki 

dalam populasi umum dengan rentang usia 25 sampai 64 tahun. Untuk 

nyeri muskuloskeletal di setiap lokasi, 39% pria dan 45% wanita 

dilaporkan dengan keluhan kronis. Dominasi tertinggi pada wanita 

ditemukan untuk pinggul dan pergelangan tangan.  Hal tersebut 

dipengaruhi oleh faktor fisiologis kekuatan otot pada perempuan yang 

berkisar 2/3 kekuatan otot dari pria (Wijnhovn et al, 2006). 

3. Indeks Massa Tubuh (IMT) 
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Indeks massa tubuh merupakan suatu rumus matematis yang berkaitan 

dengan lemak tubuh orang dewasa dan menyatakan status gizi seseorang. 

IMT dinyatakan sebagai berat badan (dalam kilogram) dibagi dengan 

kwadrat tinggj badan (dalam ukuran meter) (Arisman, 2009).  

Status gizi seseorang yang dinyatakan oleh IMT diukur oleh batas nilai 

ambang berikut, dinyatakan normal apabila IMT 18.5-24.9, kurus apabila 

IMT 17-18.49, overweight apabila IMT 25-29,9 dan obesitas bila IMT >30 

(Lancet, 2004).  

 Pada individu yang overweight ataupun obesitas ditemukan terdapat 

kerusakan pada sistem muskuloskeletal yang yang bermanifestasi sebagai 

nyeri dan ketidak nyamanan. Hal ini dinyatakan dalam penelitian Alley dan 

Chang (2007) bahwa terdapat peningkatan kerusakan fungsional dan 

disabilitas pada populasi obesitas. Keluhan tersebut dapat menghalangi dan 

mengganggu aktivitas fisik. Keluhan MSDs yang umum terjadi pada 

individu yang obesitas seperti nyeri leher, tendinitis rotator cuff, osteoatritis 

pada lutut, nyeri kaki, dan cedera tendon Achilles (O’Malley, 2011).  

4. Kemampuan Kerja Fisik  

 Kemampuan kerja fisik adalah suatu kemampuan fungsional seseorang 

untuk mampu melakukan pekerjaan tertentu yang memerlukan aktivitas otot 

pada periode waktu tertentu. Lamanya waktu aktivitas dapat bervariasi 

antara beberapa detik (untuk pekerjaan yang memerlukan kekuatan) sampai 

beberapa jam (untuk pekerjaan yang memerlukan ketahanan). Masa Kerja 

merupakan faktor risiko yang dapat mempengaruhi seorang pekerja untuk 

meningkatkan risiko terjadinya MSDs, terutama untuk jenis pekerjaan yang 
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menggunakan kekuatan kerja yang tinggi. Selain itu, semakin lama waktu 

bekerja atau semakin lama seseorang terpapar faktor risiko maka semakin 

besar pula risiko untuk mengalami keluhan Musculoskeletal Disorders 

(Guo, 2004).  

2.2.6 Gangguan Muskuloskeletal pada Berbagai Tubuh 

2.2.6.1 Gangguan pada Tangan  

Tabel 2.7 Gangguan Muskuloskeletal pada Tangan 

Tendonitis  Peradangan pada tendon, umumnya digambarkan 

sebagai nyeri dan kesulitan untung menggerakan 

persendian yang terkena. Terjadi akibat trauma pada 

pergelangan tangan, siku dan sendi bahu. 

Tenosinovitis  Cedera pada selubung synovial yang diinduksi 

pergerakan repetitif. Gejala yang timbul termasuk 

nyeri,edema,baal, kesemutan, dan sulit menggerakan ibu 

jari. 

Carpal tunnel 

syndrome 

(CTS) 

Terjadi ketika kompesi nervus medianus pada 

terowongan karpal. Faktor yang menyebaban CTS 

diantaranya tekanan pada tangan dalam jangka lama, 

pergerakan repetitif, paparan suhu dingin dalam waktu 

yang lama. Gejala yang timbul biasanya seperti 

kesemutan, perasaan terbakar, dan baal pada tangan dan 

jari khususnya jari telunjuk dan jari tengah. 

Trigger 

finger 

Terjadinya hentakan tiba-tiba, triggering dan terkuncinya 

jari pada posisi fleksi atau ekstensi. 

Hand-Arm 

Vibrition 

Syndrome(H

AVS)  

HAVS digambarkan sebagai episode berulang dari 

kepucatan jari akibat penutupan arteri digitalis, paparan 

terus menerus pada getaran dan suhu dingin merupakan 

pencetus terjadinya HAVS 

(Smith E at all, 2014) 
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2.2.6.2  Gangguan Pada Leher dan Bahu 

 

Tabel 2.8 Gangguan pada Leher dan Bahu 

Bursitis  Peradangan (pembengkakan) atau iritasi yang terjadi 

pada jaringan ikat yang berada pada sekitar persendian. 

Penyakit ini akibat posisi bahu yang janggal seperti 

mengangkat bahu di atas kepala dan bekerja dalam waktu 

yang lama. 

Tension neck 

syndrome 

Gejala ini terjadi pada leher yang mengalami ketegangan 

pada otot-ototnya disebabkan postur leher menengadah 

ke atas dalam waktu yang lama. Sindroma ini 

mengakibatkan kekakuan pada otot leher, kejang otot, 

dan rasa sakit yang menyebar ke bagian leher. 

Thoracic 

outlet 

Syndrome 

Terjadinya kompresi pada pleksus brachialis, arteri dan 

vena subclavialis pada ekstremitas atas. Gejala yang 

timbul antara lain, nyeri pada bahu atau lengan, baal dan 

kesemutan pada jari. 

(McCauley-Bush, 2012) 

 

 

 

 

2.2.6.3 Gangguan pada Punggung dan Lutut 

 

Tabel 2.9 Gangguan pada Punggung dan Lutut 

Low Back 

Pain 

Kondisi patologis yang mempengaruhi tulang, tendon, 

syaraf, ligamen, intervertebral disc dari lumbar spine 

(tulang belakang). Cidera pada punggung dikarenakan 

otot- otot tulang belakang mengalami peregangan jika 

postur punggung membungkuk. Diskus (discs) 
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mengalami tekanan yang kuat dan menekan juga bagian 

dari tulang belakang termasuk syaraf. 

Tendinitis Penyakit muskuloskeletal yang terdapat di bagian lutut 

berkaitan   dengan tekanan pada cairan di antara tulang 

dan tendon. Tekanan yang berlangsung terus menerus 

akan mengakibatkan cairan tersebut (bursa) tertekan, 

membengkak, kaku, dan meradang atau biasa disebut 

bursitis. Tekanan dari luar ini juga menyebabkan tendon 

pada lutut meradang yang akhirnya menyebabkan sakit 

(tendinitis). 

           (Stack et al, 2016) 

 

 

2.2.6.4 Gangguan Muskuloskeletal pada Kaki atau Tumit 

 

Tabel 2.10 Gangguan Muskuloskeletal pada Kaki atau Tumit 

Ankle 

strains / 

sprains 

Terjadi akibat tertariknya tendon dari otot. Sedangkan 

sprain diakibatkan terjadi peregegangan atau robeknya 

ligament pada sistem muskuloskeletal. Gejala yang 

mungkin timbul seperti nyeri, bengkak, merah, dan 

kesulitan untuk menggerakan  persendian. 

               (Stack et al, 2016) 

2.3 Metode Penilaian Postur Kerja  

Penilaian postur kerja di perlukan ketika didapati bahwa postur kerja seseorang 

pekerja memiliki resiko yang dapat menimbulkan cidera otot skeletal yang 

diketahui secara visual atau mengalami keluhan pada pekerja itu sendiri dengan 

melakukan penilain pada postur kerja diharapkan dapat mengurangi resiko cedera 

otot skeletal pada pekerja. 
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2.3.1 Metode Rapid Upper Limb Assessment(RULA) 

2.3.1.1 Definisi 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) adalah metode yang 

dikembangkan oleh DR. Lynn Mc Atamney dan Dr. Nigel Corlett. RULA 

pertama kali dijelaskan dalam bentuk jurnal aplikasi ergonomic pada tahun 

1993. RULA diperuntukkan dan dipakai pada bidang ergonomi dengan 

bidang cakupan yang luas. Teknologi tersebut mengevaluasi postur kerja 

atau sikap, kekuatan dan aktivitas otot yang  menimbulkan cidera akibat 

aktivitas berulang. Metode ini digunakan untuk mendeteksi postur kerja 

berisiko dan melakukan perbaikan sesegera mungkin untuk meningkatkan 

performasi kerja manusia dan juga meningkatkan keselamatan, kesehatan, 

kenyamanan dan kepuasan kerja. Metode ini  bertujuan untuk 

menginvestigasi secara ergonomi di tempat kerja dimana terdapat adanya 

keluhankeluhan cidera yang disebabkan beban kerja pada tubuh bagian atas 

( Dircia Fernandes , 2016 ) . 

Menurut (Torik,2015) Metode ini tidak membutuhkan peralatan spesial 

dalam penetapan penilaian postur leher, punggung dan lengan atas. Setiap 

pergerakan diberi skor yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah 

penilaian postur kerja, maka tubuh dibagi atas 2 segmen grup yaitu grup A 

dan grup B. 

2.3.2 Metode Rapid Entire Body Assesment (REBA) 

2.3.2.1 Definisi 

a. Rapid Entire Body Assesment (REBA) adalah metode yang 

dikembangkan dalam bidang ergonomi dapat digunakan secara cepat untuk 

menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan 
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tangan dan kaki seorang operator. Selain itu metode ini juga dipengaruhi 

oleh faktor coupling, beban eksternal yang ditopang oleh tubuh serta 

aktivitas pekerja. Penilaian dengan menggunakan REBA tidak 

membutuhkan waktu lama untuk melengkapi dan melakukan scoring 

general pada daftar aktivitas yang mengindikasikan perlu adanya 

pengurangan resiko yang diakibatkan postur kerja operator (Pratiwi, dkk. 

2014). Menilai Posturdalam menilai postur kerja mengguakan REBA, 

pertama dikelompokan dalam kelompok A (batang tubuh, leher dan kaki) 

dan B (lengan atas, lengan bawah dan pergelangan tangan) (Stanton, 2005) 

antara lain: 

Form penilaian metode REBA& RULA Grup A: 

a. Batang tubuh (trunk) 

 
                                                            (Restuputri, 2017) 

Gambar 2.1. 

Postur Batang Tubuh REBA& RULA 

Tabel 2.1 Skor Batang Tubuh REBA& RULA 

Perubahan  Skor  Skor Perubahan 

Posisi normal 1 

+1 jika batang tubuh 

berputar/bengkok/bungkuk 

0-200 (ke depan dan 

belakang)  

2 

<-200 atau 20-600 3 

>600  4 

(Restuputri,2017) 
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b. Leher (neck)  

 
          (Restuputri, 2017) 

Gambar 2.2.  

Postur Leher REBA &RULA 

 

Tabel 2.2 Skor Leher REBA & RULA 

Pergerakan  Skor  Skor Perubahan 

0-200 1 +1  

jika leher 

berputar/bengkok 

>200-

ekstensi  

 

2 

(Restuputri,2017) 

c. Kaki (legs) 

 
        (Restuputri, 2017) 

Gambar 2.3. 

Postur Kaki REBA &RULA 

Tabel 2.3 Skor Kaki REBA &RULA 

Pergerakan Skor Skor Perubahan 

Posisi normal/seimbang 

(berjalan/duduk) 

 

1 

+1 jika lutut antara 

30- 

600 +2 jika lutut 

>600 

 

Bertumpu pada satu kaki 

lurus 

 

2 

(Restuputri,2017) 

ii. Form penilaian metode REBA& RULA Grup B:  
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a. Lengan atas (upper arm)  

 
(Restuputri, 2017) 

Gambar 2.4.  

Postur Lengan Atas REBA &RULA 

 

Tabel 2.4 Skor Lengan Atas REBA& RULA 

Pergerakan  Skor  Skor Perubahan 

200 (kedepan dan belakang) 1 
+1 jika bahu naik 

+1 jika lengan berputar/bengkok -

1 miring, menyangga berat lengan 

 

>200(ke belakang) 20-450 2 

45-900 3 

>900 4 

(Restuputri,2017) 

b. Lengan bawah (lower arm)  

 
(Restuputri, 2017) 

Gambar 2.5 

Postur Lengan Bawah REBA&RULA 

Tabel 2.5 Skor Lengan Bawah REBA &RULA 

Pergerakan Skor Skor  

60-100 1 

<600 atau >1000 2 

(Restuputri,2017) 
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c. Pergelangan tangan (wrist)  

 
(Restuputri, 2017) 

Gambar 2.6 

Postur Pergelangan Tangan REBA &RULA 

 

Tabel 2.6 Skor Pergelangan Tangan REBA &RULA 

Pergerakan  Skor Skor Perubahan 

0-150 (keatas dan 

kebawah) 

1 +1 jika pergelangan 

tangan putaran menjauhi 

sisi tengah 

 

>150 2 

(Restuputri,2017) 

 

Sebuah skor tunggal dibutuhkan dari Kelompok A dan B yang dapat mewakili 

tingkat pembebanan postur dari sistem muskuloskeletal kaitannya dengan 

kombinasi postur bagian tubuh. Hasil penjumlahan skor penggunaan otot (muscle) 

dan tenaga (force) dengan Skor Postur A dan Postur Bmenghasilkan Skor C. 

d. Memproses skor penilaian REBA &RULALangkah- langkah prosesnya 

sebagai berikut : 

1. Kelompok A  

Langkah 1-3 : menilai skor Leher, Tubuh dan Kaki  

Langkah 4 : menggunakan nilai skor pada langkah 1- 3, periksa skor pada 

langkah ini di tabel A pada  

Langkah 5: tambahkan nilai beban  

Langkah 6 tambahkan nilai pada langkah 4 dan 5 untuk menentukan skor 

kelompok A pada tabel C di dalam gambar 2.7.  

2. Kelompok B  
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Langkah 7-9: Analisis skor lengan dan pergelangan tangan  

Langkah 10: menggunakan hasil pada langkah ke 7-9 tentukan skor 

menggunakan tabel B  

Langkah 11: Tambahkan skor coupling  

Langkah 12: tambahkan hasil skor 10 dan 11 lalu tentukan skor 12 pada tabel 

C. Langkah 13: tentukan skor aktivitas  

 
 

(Hignett dan McAtamney, 2000) 

Gambar 2.7  

Penilaian REBA&RULA Kelompok A dan B 

 d. Mengkonfirmasi tingkat risiko postur kerja  

 Skoring risiko menurut RULA:  

Berdasarkan table grand scoreatau tabel c , maka tindakan yang akan 

dilakukan dapat dibedakan menjadi 4 action level berikut: 

1. Action Level 1: Skor 1 atau 2 menunjukkan bahwa postur dapat diterima 

selama tidak dijaga atau berulang untuk waktu yang lama. 

2. Action Level 2:  Skor 3 atau 4 menunjukkan bahwa penyelidikan lebih jauh  

dibutuhkan dan mungkin saja perubahan diperlukan. 
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3. Action Level 3: Skor 5 atau 6 menunjukkan bahwa penyelidikan dan  

perubahan dibutuhkan segera. 

4. Action Level 4: Skor 7 menunjukkan bahwa penyelidikan dan perubahan  

dibutuhkan sesegera mungkin (mendesak).  

 e.  Menentukan skor akhir REBA 

 Menambahkan skor pada langkah sebelumnya dengan skor aktivitas  

Skoring risiko menurut REBA:  

 Skor 1 : Negligible risk 

 Skor 2-3 : Low Risk  

 Skor 4-7 : Medium Risk  

 Skor 8-10: High Risk  

 Skor 11-15: Very High Risk (Stanton, 2005).  

2.3.2 Nordic Body Map  (NBM) 

Nordic Body Map merupakan salah satu dari metode pengukuran 

subjektif untuk mengukur rasa sakit otot para pekerja. Untuk mengetahui 

letak rasa sakit atau ketidaknyamanan pada tubuh pekerja digunakan body 

map. Dalam aplikasinya, metode Nordic Body Map dengan menggunakan 

lembar kerja berupa peta tubuh (body map) merupakan cara yang sangat 

sederhana, mudah dipahami, murah, dan memerlukan waktu yang singkat. 

Observer dapat mewawancarai atau menanyakan kepada responden, pada 

sistem muculoskeletal mana saja yang mengalami ganggguan kenyerian 

atau sakit, atau dengan menunjuk langsung pada setiap sistem 

musculoskeletal sesuai dengan menunjuk langsung pada setiap sistem 
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musculoskeletal sesuai yang tercantum dalam lembar kerja kuesioner 

Nordic Body Map (Tarwaka, 2004).  

 

(Krisdianto, 2010) 

Gambar 2.8 

Nordic Body Map 

 

2.4 Antropometri Posisi Cutting Egrek  (CuE) 

Cutting-egrek (CuE) teridentikasi sebagai pekerjaan yang paling beresiko 

dari sisi ergonomi gerak, dimana cidera akibat gerak beresko tinggi terjadi di 

sebagian besar segmen vital tubuh, yaitu leher, punggung-pnggang , bahu , 

lengan hingga pergelangan kaki sebagai tumpuan beban. Secara spesi k, 

elemen kerja memuat truk (trucking: Tr) beresiko tinggi pada leher dan bahu 

sedangkan pada pinggang-punggung, lengan dan kaki diperlukan kehati- 

hatian dalam melakukan gerakan kerja. (Syuaib, 2015). 

2.4.1 Gerak Elemen Kerja Cutting dengan Egrek (CuE) 

Penggunaan egrek jauh lebih dominan dibandinkan dodos untuk memanen 

secara umum. Egrek diunakan untuk memanen pohon > 3 m. Hasil analisis 

gerak membuktikan bahwa pemanenan dengan menggunakan egrek (CuE) 
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relatif lebih sulit dan beresiko dibandingkan panen dengan dodos (CuD). 

Rangkaian gerakan cutting dengan menggunakan egrek pada lahan datar 

untuk tinggi target potong 3-6 m. Cutting Egrek ini membutuhkan elemen 

kerja yang spesifikasi sekaligus memiliki keahlian (skill), pengalaman 

(maturity) dan tenaga (power), ketiga hal tersebut sangat menentukan 

seberapa lama dan seberapa berat pekerjaan ini berlangsung, yang berarti 

akan menentukan resiko ergonomis yang mungkin terjadi . Oleh karena itu, 

prosedur kerja dan alat egrek (mata pisau maupun batang egrek) perlu 

didesain sedemikian rupa sehingga efektivitas kerja yang tetap tinggi dapat 

dilaksanakan dengan gerak kerja ergonomis dan aman. Dibandingkan 

dengan elemen kerja lainnya, cutting dengan menggunakan egrek memiliki 

karakteristik tekanan/kejut otot (muscular impact) yang relatif besar. Selain 

itu pekerjaan ini tergolong repetitif karena siklus tarikan egrek harus 

dilakukan beberapa kali (Hendra, 2009). 

 

Gambar 2.9 

Tiga Tahapan Gerakan cutting egrek(CuE) 

(Syuaib, 2015) 
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  Gambar 2.10 menunjukkan (a) analisis selang alami gerak pada elemen 

kerja cutting dengan egrek saat gerakan posisi awal saat egrek sudah siap 

untuk ditarik yang berarti pisau egrek sudah dalam posisi mengait tandan 

kelapa sawit atau pelepah , (b) gerakan menarik egrek yang pertama dan (c)  

gerakan menarik egrek yang kedua sampai tandan kelapa sawit atau pelepah 

berhasil terpotong. Tiga tahapan gerakan cutting dengan menggunakan 

egrek. dan repetitif tersebut terjadi pada zona-3 (merah, bahaya) maka 

akibatnya akan menaikkan resiko sekaligus juga tingkat fasilitasnya (risk 

fatality). Oleh karena itu, Perlengkapan Pelindung Diri (PPD) patut 

digunakan terutama pelindung (decker) untuk siku dan bahu, serta 

penggunaan sepatu kerja yang tepat (safety shoe setinggi di atas mata kaki) 

dapat berfungsi melindungi sendi pergelangan kaki sekaligus juga kaki 

secara keseluruhan. (Syuaib, 2015) 

2.4.2 Jarak Kerja yang Aman 

 Pada kegiatan cutting dengan egrek, resiko ergonomi tergolong tinggi 

sehingga memerlukan perbaikan prosedur kerja. Salah satu perbaikan 

prosedur kerja yaitu dengan cara membuat simulasi jarak kerja yang aman 

sehingga menghasilkan panduan prosedur jarak pemanenan yang aman. 

Simulasi jarak kerja yang aman dibuat dari informasi tingkat dan distribusi 

resiko gerakan setiap bagian tubuh pemanen, model manekin pemanen dan 

data dimensi alat. Dalam pembuatan simulasi ini ditentukan parameter-

parameter yang mengatur 3 unsur utama yang berpengaruh dalam ergonomi 

yaitu pengguna (user), alat dan lingkungan kerjanya (Syuaib, 2015). 



24 
 

 
 

 

                               (Syuaib, 2015) 

Gambar 2.10 

Parameter Simulasi Jarak Kerja 

 2.5 Profil PT. GM 

 

PT G M yang berdiri sejak tahun 1996 merupakan perkebunan kelapa sawit 

yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pengolahan tandan buah 

segar (TBS) yang masih menggunakan Manual heandling hingga sekarang. Proses 

pemanenan di PT G M yaitu para pemanen yang terdiri dari para pekerja laki-laki 

di bagi menjadi beberapa proses yang pertama yaitu mengambil Tandan Buah Segar 

(TBS) yang menggunakan cutting egrek (CuE), lalu dilanjutkan dengan 

pengambilan (TBS) tersebut dan menggangkut menggunakan alat yang di sebut 

angkong, setelah terkupul ditepi jalan para pekerja yang terdapat di bagian trucking 

akan memuat (TBS) tersebut masuk kedalam truck lalu akan dikirim ke Pabrik 

untuk diolah. Perusahaan ini terletak di Nanga Mentajai, Nanga Bulik kabupaten 

Lamandau Kalimantan Tengah, PT G M mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) 

dengan luas 8,242,054 Ha dengan jumlah total jumlah karyawan sebanyak 891 

dengan para pekerja pemanen sebanyak 193.  
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Gambar 2.11 

Perkebunan di PT G M 

 


