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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Proses Produksi Tahu 

Berikut merupakan proses produksi pembuatan tahu yang disajikan secara 

singkat, yaitu: 

a. Perendaman 

Pada tahapan perendaman ini, kedelai direndam dalam sebuah bak 

perendam yang dibuat dari semen. Tujuan dari tahapan perendaman ini 

adalah untuk mempermudah proses penggilingan sehingga dihasilkan 

bubur kedelai yang kental. 

b. Penggilingan 

Proses penggilingan dilakukan dengan menggunakan mesin 

penggiling biji kedelai dengan tenaga penggerak dari motor lisrik. Tujuan 

penggilingan yaitu untuk memperoleh bubur kedelai yang kemudian 

dimasak sampai mendidih. 

c. Pemasakan 

Proses perebusan ini dilakukan di sebuah bak berbentuk bundar yang 

dibuat dari semen yang di bagian bawahnya terdapat pemanas uap. 

Tujuan perebusan adalah untuk mendenaturasi protein dari kedelai 

sehingga protein mudah terkoagulasi saat penambahan asam. 

d. Penyaringan 

Setelah bubur kedelai direbus dan mengental, dilakukan proses 

penyaringan dengan menggunakan kain saring. Tujuan dari proses 

penyaringan ini adalah memisahkan antara ampas atau limbah padat dari 

bubur kedelai dengan filtrat yang diinginkan. 

e. Pencetakan 

Proses pencetakan dan pengepresan merupakan tahap akhir 

pembuatan tahu. Cetakan yang digunakan adalah terbuat dari kayu 

berukuran 70x70cm yang diberi lubang berukuran kecil di sekelilingnya. 

Lubang tersebut bertujuan untuk memudahkan air keluar saat proses 
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pengepresan. Sebelum proses pencetakan yang harus dilakukan adalah 

memasang kain saring tipis di permukaan cetakan. Setelah itu, endapan 

yang telah dihasilkan pada tahap sebelumnya dipindahkan dengan 

menggunakan alat semacam wajan secara pelan-pelan. 

f. Pemotongan 

Setelah proses pencetakan selesai, tahu yang sudah jadi dikeluarkan 

dari cetakan dengan cara membalik cetakan dan kemudian membuka kain 

saring yang melapisi tahu. Setelah itu tahu dipindahkan ke dalam bak 

yang berisi air agar tahu tidak hancur. Sebelum siap dipasarkan tahu 

terlebih dahulu dipotong sesuai ukuran. Pemotongan dilakukan di dalam 

air dan dilakukan secara cepat agar tahu tidak hancur. 

2.2 Ergonomi 

Menurut Wignjosoebroto (2003) istilah ergonomi berasal dari bahasa 

Yunani, ergon yang berarti kerja dan nomos yang berarti aturan/hukum. Jadi 

ergonomi secara singkat juga dapat diartikan aturan atau hukum dalam 

bekerja. Secara umum ergonomi didefinisikan suatu cabang ilmu yang statis 

untuk memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan dan 

keterbatasan manusia dalam merancang suatu sistem kerja sehingga orang 

dapat hidup dan bekerja pada sistem tersebut dengan baik, yaitu mencapai 

tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan, dengan efektif sehat, nyaman, dan 

efisien. Sutalaksana dkk. (1979) menyatakan bahwa tidak hanya 

hubungannya dengan alat, ergonomi juga mencakup pengkajian interaksi 

antara manusia dengan unsur-unsur sistem kerja lain, yaitu bahan dan 

lingkungan, bahkan juga metode dan organisasi.  

Untuk mendapatkan sebuah sistem kerja yang baik, Sutalaksana dkk. 

(1979) menyebutkan diperlukannya proses perancangan sistem kerja. Sebuah 

perancangan sistem yang ideal adalah keterlibatan karakteristik manusia pada 

sebuah sistem terutama interaksi manusia-mesin. Potensi yang ada pada diri 

manusia, meliputi kemampuan dan keterbatasannya, disesuaikan dengan jenis 

pekerjaan yang dilaksanakan oleh manusia. Konsep ini sering disebut sebagai 

“fitting the job to the man”. Faktor-faktor terjadinya kecelakaan kerja yang 
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menimpa pekerja dapat dihindari, karena sejak awal perancangan kerja telah 

melibatkan karakteristik manusia. 

Peran ergonomi sangat besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang 

aman dan sehat. Pendekatan khusus yang ada pada disiplin ilmu ergonomi 

dijelaskan oleh Tarwaka dkk (2004) adalah ilmu, seni dan penerapan 

teknologi untuk menyerasikan dan menyeimbangkan antara segala fasilitas 

yang digunakan baik dalam beraktifitas maupun istirahat dengan kemampuan 

dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental sehingga kualitas hidup 

secara keseluruhan menjadi lebih baik . 

2.3 Pemindahan Beban Secara Manual (Manual Material Handling) 

Pengertian pemindahan beban secara manual, menurut American Material 

Handling Society bahwa material handling dinyatakan sebagai seni dan ilmu 

yang meliputi penanganan (handling), pemindahan (moving), pengepakan 

(packaging), penyimpanan (storing) dan pengawasan (controlling) dari 

material dengan segala bentuknya (Wignjosoebroto, 1996). Pemilihan 

manusia sebagai tenaga kerja dalam melakukan kegiatan penanganan material 

bukanlah tanpa sebab. Menurut Astuti dan Suhardi (2007) penanganan 

material secara manual memiliki beberapa keuntungan sebagai berikut : 

 Fleksibel dalam gerakan sehingga memberikan kemudahan pemindahan 

beban pada ruang terbatas dan pekerjaan yang tidak beraturan. 

 Untuk beban ringan akan lebih murah bila dibandingkan menggunakan 

mesin. 

 Tidak semua material dapat dipindahkan dengan alat. 

Menurut Occupational Safety and Health Administration (2003) 

mengklasifikasikan kegiatan manual material handling (MMH) menjadi lima 

yaitu: 

a. Mengangkat/Menurunkan (Lifting/Lowering) 

Mengangkat adalah kegiatan memindahkan barang ke tempat yang lebih 

tinggi yang masih dapat dijangkau oleh tangan. Kegiatan lainnya adalah 

menurunkan barang.  
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b. Mendorong/Menarik (Push/Pull) 

Kegiatan mendorong adalah kegiatan menekan berlawanan arah tubuh 

dengan usaha yang bertujuan untuk memindahkan obyek. Kegiatan 

menarik kebalikan dengan itu. 

c. Memutar (Twisting) 

Kegiatan memutar merupakan gerakan memutar tubuh bagian atas ke 

satu atau dua sisi, sementara tubuh bagian bawah berada dalam posisi 

tetap. Kegiatan memutar ini dapat dilakukan dalam keadaan tubuh yang 

diam. 

d. Membawa (Carrying) 

Kegiatan membawa merupakan kegiatan memegang atau mengambil 

barang dan memindahkannya. Berat benda menjadi berat total pekerja. 

e. Menahan (Holding) 

Memegang obyek saat tubuh berada dalam posisi diam (statis). 

2.3.1 Resiko Kecelakaan Kerja pada Proses Manual Material Handling 

Menurut pendapat McCormick dan Sanders (1986) kegiatan manual 

material handling (MMH) melibatkan koordinasi sistem kendali tubuh 

seperti tangan, kaki, otak, otot dantulang belakang. Bila koordinasi tubuh 

tidak terjalin dengan baik akan menimbulkan resiko kecelakaan kerja pada 

bidang MMH. Banyak faktor yang dapat menimbulkan adanya gangguan 

pada tubuh manusia jika pekerjaan berat dilakukan secara terus menerus 

akan berakibat buruk pada kondisi kesehatan pekerja terutama dalam 

jangka waktu panjang. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya 

kecelakaan kerja MMH menurut Mulyati dkk. (2017) dibagi menjadi dua 

faktor yaitu:  

1. Faktor Fisik (Physical Factor)  

Faktor ini bila dijabarkan terdiri dari suhu, kebisingan, bahan kimia, 

radiasi, gangguan penglihatan, postur kerja, gangguan sendi (gerakan 

dan perpindahan berulang), getaran mesin dan alat, permukaan lantai.  

 

 



8 

 

2. Faktor Psikososial (Physichosocial Factor)  

Faktor ini terdiri dari karakteristik waktu kerja seperti shift kerja, 

peraturan kerja, gaji yang tidak adil, rangkap kerja, stress kerja, 

konsekuensi kesalahan kerja, istirahat yang pendek dan terganggu saat 

kerja. 

2.3.2 Pendekatan Untuk Mengurangi Resiko Kerja Manual Material   

Handling 

Kebutuhan untuk mengangkat secara manual harus benar-benar diteliti 

secara ergonomis. Penelitian ini akan menghasilkan adanya standarisasi 

dalam aktivitas angkat manusia. Standar kemampuan angkat tersebut tidak 

hanya meliputi arah beban, tetapi juga berisi ketinggian dan jarak operator 

terhadap beban dan metode angkat terbaik harus diimplementasikan. 

Pencegah terjadinya kecelakaan kerja terutama pada bagian 

musculoskeletal adalah mengurangi dan menghilangkan pekerjaan yang 

beresiko terhadap keselamatan kerja. Wijaya (2008) dalam tugas akhirnya 

menyatakan beberapa tindakan untuk mengurangi resiko gangguan 

musculokeletal pada pekerjaan manual material handling antara lain :  

1. Perencanaan ulang pekerjaan  

a. Mekanisasi  

Penggunaan sistem mekanis untuk menghilangkan pekerjaan yang 

berulang. Jadi dengan penggunaan peralatan mekanis mampu 

menampung pekerjaan yang banyak menjadi sedikit pekerjaan.  

b. Rotasi pekerjaan  

Pekerja tidak hanya melakukan satu pekerjaan, namun beberapa 

pekerjaan dapat dilakukan oleh pekerja tersebut. Tujuan dari langkah 

ini adalah pemulihan ketegangan otot melalui beban kerja yang 

berbeda-beda.  

c. Perbanyakan dan pengayaan kerja  

Sebuah pekerjaan sebisa mungkin tidak dilakukan dengan monoton, 

melainkan dilakukan dengan beberapa variasi. Tujuan dari langkah 
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ini adalah untuk menghindari beban berlebih pada satu bagian otot 

dan tulang pada anggota tubuh.  

d. Kelompok kerja  

Pekerjaan yang dilakukan beberapa orang mampu membagi beban 

kerja pada otot secara merata. Hal ini disebabkan anggota kelompok 

bebas melakukan pekerjaan yang dilakukan. 

2. Perancangan tempat kerja  

Prinsip yang dilaksanakan adalah perancangan kerja dengan 

memperhatikan kemampuan dan keterbatasan pekerja. Tempat kerja 

menyesuaikan dengan bentuk dan ukuran pekerja agar aktivitas MMH 

dilakukan dengan leluasa. Kondisi lingkungan seperti cahaya, suara, 

lantai dan lain-lain juga perlu perhatian untuk menciptakan kondisi 

kerja yang nyaman.  

3. Perancangan peralatan dan perlengkapan  

Perancangan peralatan dan perlengkapan yang layak mampu 

mengurangi penggunaan tenaga yang berlebihan dalam 

menyelesaiakan pekerjaan. Menyediakan pekerja dengan alat bantu 

dapat mengurangi sikap kerja yang salah, sehingga menurunkan 

ketegangan otot.  

4. Pelatihan kerja  

Program ini perlu dilakukan terhadap pekerja, karena pekerja 

melakukan pekerjaan sebagai kebiasaan. Pekerja harus mengetahui 

mengenai pekerjaan yang berbahaya dan perlu mengetahui bagaimana 

melakukan pekerjaan yang aman. Untuk melakukan kegiatan manual 

material handling (MMH) dengan aman, maka dalam melaksanakan 

pelatihan kerja MMH perlu memahami pedomannya. 

2.4  Faktor Resiko Pada Pekerjaan Terkait Musculoskeletal Disorders 

(MSDs) 

Menurut National Institute for Occupational Safety and Health (1997) 

menjelaskan bahwa muskuloskeletal disorders adalah suatu gangguan pada 

sistem muskuloskeletal yang mengakibatkan gejala seperti nyeri akibat 
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kerusakan nervus, dan pembuluh darah pada berbagai lokasi tubuh seperti 

leher, bahu, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan tumit. WHO menyatakan 

bahwa gangguan muskuloskeletal disebabkan oleh kontribusi dari berbagai 

faktor risiko yang juga dapat memperberat gangguan ini.  

Musculoskeletal disorders (MSDs) dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko 

yang dapat menyebabkan kejadian cedera, salah satunya adalah postur atau 

sikap kerja. Nurmianto (1996) lebih lanjut menjelaskan bahwa postur atau 

sikap kerja merupakan suatu tindakan yang diambil pekerja dalam melakukan 

pekerjaan. Terdapat 3 klasifikasi sikap dalam bekerja, yaitu (Nurmianto 

1996): 

1. Sikap Kerja Duduk  

Menjalankan pekerjaan dengan sikap kerja duduk menimbulkan masalah 

muskuloskeletal terutama masalah punggung karena terdapat tekanan 

pada tulang belakang. Keuntungan bekerja dengan sikap kerja duduk 

adalah mengurangi beban statis pada kaki dan berkurangnya pemakaian 

energi. 

2. Sikap Kerja Berdiri 

Sikap kerja berdiri merupakan sikap siaga baik sikap fisik maupun 

mental, sehingga aktivitas kerja dilakukan lebih cepat,kuat dan teliti 

namun berbagai masalah bekerja dengan sikap kerja berdiri dapat 

menyebabkan kelelahan, nyeri dan terjadi fraktur pada otot tulang 

belakang. 

3. Sikap Kerja Duduk Berdiri 

Sikap kerja duduk berdiri merupakan kombinasi kedua sikap kerja untuk 

mengurangi kelelahan otot karena sikap dalam satu posisi kerja. Posisi 

duduk berdiri merupakan posisi yang lebih baik dibandingkan posisi 

duduk atau posisi berdiri saja. Penerapan sikap kerja duduk berdiri 

memberikan keuntungan di sektor industri dimana tekanan pada tulang 

belakang dan pinggang 30 % lebih rendah dibandingkan dengan posisi 

duduk maupun berdiri saja secara terus-menerus. 
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Postur kerja seorang pekerja melibatkan beberapa gaya otot, sehingga 

penerapan postur kerja yang tidak baik akan mengakibatkangangguan 

kesehatan pada otot yang pada jangka pendek mengakibatkan kelelahan fisik 

namun pada jangka panjang akan mengakibatkan kerusakan otot, sendi, 

ligamen dan tendon. 

2.5 Metode Analisa Postur Tubuh 

2.5.1 Ovako Working Analysis System (OWAS) 

Perkembangan OWAS dimulai pada tahun tujuh puluhan di perusahaan 

Ovako Oy Finlandia (sekarang Fundia Wire). Metode ini dikembangkan 

oleh Karhu dan kawan-kawannya di Laboratorium Kesehatan Buruh 

Finlandia (Institute of Occupational Health). Lembaga ini mengkaji tentang 

pengaruh sikap kerja terhadap gangguan kesehatan seperti sakit pada 

punggung, leher, bahu, kaki, lengan dan rematik. Penelitian tersebut 

memfokuskan hubungan antara postur kerja dengan berat beban.  

Pada kurun waktu 1977 Karhu Dkk memperkenalkan metode ini untuk 

pertama kalinya. Pengenalan pertama terbatas pada aspek klasifikasi postur 

kerja. Kemudian Stofert menyempurnakan metode OWAS melalui 

disertasinya pada tahun 1985. Penyempurnaan ini telah memasukan aspek 

evaluasi analisa secara detail. 

Metode OWAS mengkodekan sikap kerja pada bagian punggung, tangan, 

kaki dan berat beban. Masing-masing bagian memiliki klasifikasi sendiri-

sendiri. Metode ini cepat dalam mengidentifikasi sikap kerja yang 

berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja yang menjadi 

perhatian dari metode ini adalah sistem musculoskeletal manusia. Postur 

dasar OWAS disusun dengan kode yang terdiri empat digit, dimana disusun 

secara berurutan mulai dari punggung, lengan, kaki dan berat beban yang 

diangkat ketika melakukan penanganan material secara manual. Berikut ini 

adalah klasifikasi sikap bagian tubuh yang diamati untuk dianalisa dan 

dievaluasi (Karhu, 1981) : 

a. Sikap Punggung 

1. Lurus/tegak 
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2. Membungkuk 

3. Memutar atau miring kesamping 

4. Membungkuk dan memutar atau membungkuk kedepan dan 

menyamping 

 

 

Sumber: Karhu, O. dkk. 1981. “Observing Working Posture in Industry: Example of 

OWAS Aplication”. APPLIED ERGONOMICS). Hal. 13-17 

Gambar 2.1 Klasifikasi sikap kerja bagian punggung 

b. Sikap Lengan 

1. Kedua tangan berada di bawah bahu 

2. Satu lengan berada pada atau di atas bahu 

3. Kedua lengan berada pada atau di atas bahu 

 

Sumber: Karhu, O. dkk. 1981. “Observing Working Posture in Industry: Example of 

OWAS Aplication”. APPLIED ERGONOMICS). Hal. 13-17 

Gambar 2.2 Klasifikasi sikap kerja bagian lengan 

c. Sikap Kaki 

1. Duduk 

2. Berdiri bertumpu pada kedua kaki lurus 

3. Berdiri bertumpu pada satu kaki lurus 

4. Berdiri  bertumpu pada kedua kaki dengan lutut ditekuk 

5. Berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut ditekuk 

6. Berlutut pada satu atau kedua lutut 

7. Berjalan 
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Sumber: Karhu, O. dkk. 1981. “Observing Working Posture in Industry: Example of 

OWAS Aplication”. APPLIED ERGONOMICS). Hal. 13-17 

 Gambar 2.3 Klasifikasi sikap kerja bagian kaki 

d. Berat Beban 

1. Berat beban adalah kurang dari 10 Kg (W = 10 Kg) 

2. Berat beban adalah 10 Kg – 20 Kg (10 Kg < W = 20 Kg) 

3. Berat beban adalah lebih besar dari 20 Kg (W > 20 Kg) 

Dibawah ini adalah contoh perihal penjelasan tentang klasifikasi sikap 

agar membedakan sikap masing-masing klasifikasi.  

1. Sikap Punggung   

 Membungkuk: Penilaian sikap kerja diklasifikasikan membungkuk 

jika terjadi sudut yang terbentuk pada punggung minimal sebesar 20° 

atau lebih. Begitu pula sebaliknya jika perubahan sudut kurang dari 

20°, maka dinilai tidak membungkuk. Adapun posisi leher dan kaki 

tidak termasuk dalam penilaian batang tubuh (punggung).   

2. Sikap Lengan  

 Yang dimaksud sebagai lengan adalah dari lengan atas sampai tangan.  

 Penilaian terhadap posisi lengan yang perlu diperhatikan adalah posisi 

tangan.  

3.  Sikap Kaki   

 Duduk: Pada sikap ini adalah duduk dikursi dan semacamnya.   

 Berdiri bertumpu pada kedua kaki lurus: Pada sikap ini adalah kedua 

kaki dalam posisi lurus / tidak bengkok dimana beban tubuh menumpu 

kedua kaki.  
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 Berdiri bertumpu pada satu kaki lurus: Pada sikap ini adalah beban 

tubuh bertumpu pada satu kaki lurus (menggunakan satu pusat 

gravitasi lurus), dan satu kaki yang lain dalam keadaan menggantung 

(tidak menyentuh lantai). Dalam hal ini kaki yang menggantung untuk 

menyeimbangkan tubuh dan bila jari kaki menyentuh lantai termasuk 

sikap ini. 

 Berdiri bertumpu pada kedua kaki dengan lutut ditekuk: Pada sikap ini 

adalah keadaan postur setengah duduk yang telah umum diketahui 

yaitu keadaan lutut ditekuk dan beban tubuh bertumpu pada kedua 

kaki.  

 Berdiri bertumpu pada satu kaki dengan lutut ditekuk: Pada sikap ini 

dalam keadaan berat tubuh bertumpu pada satu kaki dengan lutut 

ditekuk (menggunakan pusat gravitasi pada satu kaki dengan lutut 

ditekuk).  

 Berlutut pada satu atau kedua lutut: Ada sikap ini dalam keadaan satu 

atau kedua lutut menempel pada lantai.  

 Berjalan: Pada sikap ini adalah gerakan kaki yang dilakukan termasuk 

gerakan kedepan, belakang, menyamping dan naik turun tangga. 

4. Berat beban  

Dalam hal ini yang membedakan adalah berat beban yang diterima 

dalam satuan kilogram (Kg). Berat beban yang diangkat lebih kecil atau 

sama dengan 10 Kg (W = 10 Kg), lebih besar dari 10 Kg dan lebih kecil 

atau sama dengan 20 Kg (10 Kg < W = 20 Kg), lebih besar dari 20 Kg 

(W > 20 Kg).   

Hasil dari analisa metode OWAS diberi penilaian kedalam 4 kategori 

skala sikap kerja yaitu : 
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Tabel 2.1  Penilaian Sikap Kerja 

 
Sumber : Anggraini & Pratama, Analisis Postur Kerja Dengan Menggunakan Metode 

Ovako Working Analysis System (OWAS) pada stasiun pengepakan bandela karet (studi 

kasus di PT. Riau Crumb Rubber Factory Pekanbaru). (2012) 

Berikut merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai data dari tabel 

2.1, yaiitu: 

KATEGORI 1: Pada sikap ini tidak ada masalah pada sistem 

muskuloskeletal (tidak berbahaya). Tidak perlu ada 

perbaikan.  

KATEGORI 2: Pada sikap ini berbahaya pada sistem musculoskeletal 

(postur kerja mengakibatkan pengaruh ketegangan 

yang signifikan). Perlu perbaikan dimasa yang akan 

datang.  

KATEGORI 3: Pada sikap ini berbahaya pada sistem musculoskeletal 

(postur kerja mengakibatkan pengaruh ketegangan 

yang sangat signifikan). Perlu perbaikan segera 

mungkin.  

KATEGORI 4: Pada sikap ini sangat berbahaya pada sistem 

muskuloskeletal (postur kerja ini mengakibatkan 

resiko yang jelas). Perlu perbaikan secara langsung / 

saat ini juga. 

Berikut ini merupakan tabel kategori tindakan kerja OWAS secara 

keseluruhan, berdasarkan kombinasi klasifikasi sikap dari punggung, 

lengan, kaki dan berat beban: 
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Tabel 2.2 Kategori tindakan kerja OWAS 

 
Sumber: Karhu, O. dkk. 1981. “Observing Working Posture in Industry: Example of 

OWAS  Aplication”. APPLIED ERGONOMICS). Hal. 13-17 

 

Tabel 2.2 menjelaskan mengenai klasifikasi postur-postur kerja 

kedalam kategori tindakan. Sebagai contoh postur kerja dengan kode 

2352, maka postur kerja ini merupakan postur kerja dengan kategori 

tindakan dengan derajat perbaikan level 4, yaitu pada sikap ini 

berbahaya bagi sistem musculoskeletal (sikap kerja ini mengakibatkan 

resiko yangjelas). Perlu perbaikan secara langsung atau saat ini. 

2.5.2 Kuesioner Nordic Body Map 

Nordic Body Map (NBM) merupakan metode pengukuran yang 

dilakukan dengan menganalisis peta tubuh yang ditunjukkan pada tiap 

bagian tubuh seperti yang terlihat pada Gambar 2.4. Tarwaka dkk. (2004) 

menjelaskan melalui NBM dapat diketahui bagian-bagian otot yang 

mengalami keluhan dengan tingkat keluhan mulai dari rasa tidak nyaman 

(agak sakit) sampai sangat sakit. 
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Gambar 2.4  Contoh Kuesioner Nordic Body Map 

Kuesioner Nordic Body Map merupakan salah satu bentuk kuesioner 

checklist ergonomi. Kuesioner Nordic Body Map adalah kuesioner yang 

paling sering digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan pada para 

pekerja karena sudah terstandarisasi dan tersusun rapi. Pengisian kuesioner 

Nordic Body Map ini bertujuan untuk mengetahui bagian tubuh dari 

pekerja yang terasa sakit sebelum dan sesudah melakukan  pekerjaan pada 

stasiun kerja. Kuesioner ini menggunakan gambar tubuh manusia yang 

sudah dibagi menjadi 9 bagian utama, yaitu leher, bahu, punggung bagian 

atas, siku, punggung bagian bawah, pergelangan tangan atau tangan, 

pinggang atau pantat, lutut, tumit atau kaki. Dengan melihat dan 

menganalisis peta tubuh (NBM) akan dapat diestimasi jenis dan tingkat 

KUESIONER NORDIC BODY MAP 
(Tulislah identitas saudara dan coret yang tidak perlu) 

1. Nama                  : ……………………… 

2. Umur/Tgl. Lahir : ……………………… 

3. Status                  : Kawin/Belum Kawin 

4. Masa Kerja         : ……………………… 

(Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda silang (X) pada kolom di 

samping pertanyaan yang sesuai dengan kondisi/perasaan saudara) 

 

NO. Jenis Keluhan 

Tingkat 

Keluhan 

A B C D 

1 Sakit/kaku di leher bagian atas     

2 Sakit/kaku di leher bagian bawah     

3 Sakit di bahu kiri     

4 Sakit di bahu kanan     

5 Sakit pada lengan atas kiri     

6 Sakit di punggung     

7 Sakit pada lengan atas kanan     

8 Sakit pada pinggang     

9 Sakit pada bokong     

10 Sakit pada pantat     

11 Sakit pada siku kiri     

12 Sakit pada siku kanan     

13 Sakit pada lengan bawah kiri     

14 Sakit pada lengan bawah kanan     

15 Sakit pada pergelangan tangan kiri     

16 Sakit pada pergelangan tangan kanan     

17 Sakit pada tangan kiri     

18 Sakit pada tangan kanan     

19 Sakit pada paha kiri     

20 Sakit pada paha kanan     

21 Sakit pada lutut kiri     

22 Sakit pada lutut kanan     

23 Sakit pada betis kiri     

24 Sakit pada betis kanan     

25 Sakit pada pergelangan kaki kiri     

26 Sakit pada pergelangan kaki kanan     

27 Sakit pada kaki kiri     

Keterangan: 

A: Tidak Sakit 

B: Agak Sakit 

C: Sakit 

D: Sakit Sekali 

 



18 

 

keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja. Metode ini dilakukan 

dengan memberikan penilaian subjektif pada pekerja. 

2.6 Antropometri 

Menurut Nurmianto (1996) antropometri adalah suatu komponen data 

numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia 

ukuran, bentuk dan kekuatan serta penerapan dari suatu data tersebut untuk 

penanganan masalah desain. Biasanya data antropometri akan diaplikasikan 

dalam beberapa hal, antara lain :  

 Perancangan areal kerja (work station, interior mobil, dan lain-lain)  

 Perancangan peralatan kerja seperti mesin, equipment, perkakas (tools) 

dan sebagainya.  

 Perancangan produk-produk konsumtif seperti pakaian, kursi/meja 

komputer dll.  

 Perancangan lingkungan kerja fisik.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data antropometri akan 

menentukan bentuk, ukuran dan dimensi yang tepat berkaitan dengan 

produk yang dirancang dan manusia yang akan mengoperasikan atau 

menggunakan produk tersebut. Dalam hal ini maka perancangan produk 

harus mampu mengakomodasikan dimensi tubuh dari populasi terbesar yang 

akan menggunakan produk hasil rancangannya tersebut. Secara umum 

sekurang-kurangnya 90 % - 95 % dari populasi yang menjadi target dalam 

kelompok pemakai suatu produk haruslah mampu menggunakannya dengan 

selayaknya. Sutalaksana (1979) juga menjelaskan terdapat dua cara 

pengukuran, yaitu :  

a. Antropometri Statis  

Dimensi yang diukur pada antropometri statis diambil secara linier 

atau lurus dan dilakukan pada permukaan tubuh. Agar hasil 

pengukuran representatif, maka pengukuran harus dilakukan dengan 

metode tertentu terhadap berbagai individu, dan tubuh harus dalam 

keadaan diam.  
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b. Antropometri Dinamis  

Pengukuran antropometri dinamis berhubungan dengan pengukuran 

keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam keadaan bergerak atau dalam 

keadaan yang mungkin terjadi bila seseorang bekerja melakukan 

kegiatan-kegiatan tertentu. Sutalaksana dkk. (1979) menjelaskan salah 

satu usaha untuk mendapatkan informasi banyak dilakukan melalui 

penyelidikan dan pembahasan, dalam penyelidikan itu terdapat empat 

kelompok besar yang dijelaskan sebagai berikut, yaitu:  

1. Penyelidikan tentang tampilan (display)  

Display merupakan suatu perangkat antara (interface) yang mampu 

menyajikan informasi tentang keadaan lingkungan dan 

mengkonsumsikan pada manusia dalam bentuk tanda, angka dan 

lambang.  

2. Penyelidikan mengenai hasil kerja manusia dan proses 

pengendalian. Dalam hal ini diselidiki tentang aktifitas manusia 

ketika bekerja dan  kemudian mempelajari cara mengukur dari 

setiap aktifitas tersebut.  

3. Penyelidikan mengenai tempat kerja  

Agar diperoleh tempat kerja yang baik, dalam arti kata sesuai 

dengan  kemampuan dan kerterbatasan manusia, maka ukuran 

tersebut harus sesuai dengan tubuh manusia. 

4. Penyelidikan mengenai lingkungan kerja  

Yang dimaksud lingkungan fisik disini meliputi ruangan dan 

fasilitas yang biasa digunakan oleh manusia, serta kondisi 

lingkungan kerja, yang kedua-duanya banyak mempengaruhi 

tingkah laku manusia. 

Data antropometri akan menentukan bentuk, ukuran, dan dimensi yang 

tepat berkaitan dengan produk yang dirancang dan manusia yang akan 

memakai produk tersebut. Adapun data antropometri yang dibutuhkan 

ditunjukkan oleh gambar 2.4 sebagai berikut :  
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Sumber : Tarwaka. dkk, 2004. Ergonomi untuk Keselamatan, Kesehatan Kerja dan 

Produktivitas. Uniba Press. Surakarta. 

Gambar 2.4  Pengukuran Antropometri Untuk Perancangan 

Adapun faktor-faktor yang memperngaruhi perbedaan antara satu 

populasi dengan populasi yang lain yaitu (Nurmianto, 1996) : 

1. Keacakan (Random) 

Dalam butir pertama ini walaupun terdapat dalam satu kelompok 

populasi yang sudah jelas sama jenis kelamin, suku/ bangsa, kelompok 

usia dan pekerjaannya, namun masih akan ada perbedaan yang 

signifikan antara berbagai macam masyarakat. Distribusi frekuensi 

secara statistik dari dimensi kelompok anggota masyrakat jelas dapat 

diproklamasikan dengan menggunakan distribusi normal, yaitu dengan 

menggunakan data persentil yang telah diduga, jika mean (rata-rata) 

dan Standar Deviasinya telah dapat diestimasi. 

2. Jenis Kelamin 

Secara distribusi statistik ada perbedaan yang signifikan antara dimensi 

tubuh pria dan wanita. Untuk kebanyakan dimensi pria dan wanita ada 
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perbedaan yang signifikan diantara mean (rata-rata) dan nilai 

perbedaan ini tidak dapat diabaikan. Pria dianggap lebih panjang 

dimensi segmen badannya daripada wanita. Oleh karena itu data 

antropometri untuk kedua jenis kelamin tersebut disajikan secara 

terpisah. 

3. Suku Bangsa (Ethnic Variability) 

Variasi diantara beberapa kelompok suku bangsa telah menjadi hal 

yang tidak kalah pentingnya terutama karena meningkatnya jumlah 

angka migrasi dari satu negara ke negara lain. Suatu contoh sederhana 

bahwa yaitu dengan meningkatnya jumlah penduduk yang migrasi dari 

Negara Vietnam ke Australia, untuk mengisi jumlah satuan angkatan 

kerja (industrial workforce), maka akan mempengaruhi antropometri 

secara nasional. 

4. Usia 

Digolongkan atas beberapa kelompok usia yaitu balita, anak-anak, 

remaja, dewasa dan lanjut usia. Hal ini jelas berpengaruh terutama jika 

desain diaplikasikan untuk antropometri anak-anak. Antropometrinya 

akan cenderung terus meningkat sampai batas usia dewasa. Namun 

setelah menginjak dewasa, tinggi badan manusia mempunyai 

kecenderungan untuk menurun yang antara lain disebabkan oleh 

berkurangnya elastilitas tulang belakang (intervertebaldiscs). Selain itu 

juga berkurangnya dinamika gerakan tangan dan kaki. 

5. Jenis Pekerjaan 

Beberapa jenis pekerjaan tertentu menuntut adanya persyaratan dalam 

seleksi karyawan/stafnya. Seperti misalnya buruh dermaga/pelabuhan 

harus mempunyai postur tubuh yang relatif lebih besar dibandingkan 

dengan karyawan perkantoran pada umumnya. Apalagi jika 

dibandingkan dengan jenis pekerjaan militer. 

6. Pakaian 

Hal ini juga merupakan sumber variabilitas yang disebabkan oleh 

bervariasinya iklim/musim yang berbeda dari suatu tempat dengan 
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tempat yang lainnya terutama untuk daerah dengan empat musim. 

Misalnya pada waktu musim dingin manusia akan memakai pakaian 

yang relatif lebih tebal dan ukuran yang relatif lebih besar. Ataupun 

untuk para pekerja dipertambangan, pengeboran lepas pantai, 

pengecoran logam, bahkan para penerbang dan astronotpun harus 

mempunyai pakaian khusus. 

7. Faktor Kehamilan pada Wanita 

Faktor ini sudah jelas akan mempunyai pengaruh perbedaan yang 

berarti kalau dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, terutama 

yang berkaitan dengan analisis perancangan produk (APP) dan analisis 

perancangan kerja (APK). 

8. Cacat Tubuh Secara Fisik 

Suatu perkembangan yang menggembirakan pada dekade terakhir 

yaitu dengan diberikannya skala prioritas pada rancang bangun 

fasilitas akomodasi untuk para penderita cacat tubuh secara fisik 

sehingga mereka dapat ikut serta merasakan “kesamaan” dalam 

penggunaan jasa dari hasil ilmu ergonomi di dalam pelayanan untuk 

masyarakat. Masalah yang sering timbul misalnya keterbatasan jarak 

jangkauan, dibutuhkan ruang kaki (knee space) untuk desain meja 

kerja, lorong/jalur khusus untuk kursi roda, ruang khusus di dalam 

lavatory, jalur khusus untuk keluar masuk perkantoran, kampus, hotel, 

restoran, supermarket dan lain-lain. 

2.7 Aplikasi Data Antropometri dalam Perancangan Produk atau Fasilitas 

Kerja 

Data antropometri yang menyajikan data ukuran dari berbagai macam 

anggota tubuh manusia dalam persentil tertentu akan sangat besar 

manfaatnya pada saat suatu rancangan produk ataupun fasilitas kerja akan 

dibuat. Agar rancangan produk nantinya bisa sesuai dengan ukuran tubuh 

manusia yang akan mengoperasikannya, maka prinsip-prinsip apa yang 

harus diambil dalam aplikasi data antropometri tersebut harus ditetapkan 
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terlebih dahulu seperti diuraikan berikut ini (Sutalaksana dkk., 1979; 

Wignjosoebroto, 2003): 

1. Prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran yang 

ekstrim: Perancangan produk dibuat agar memenuhi dua sasaran 

produk, yaitu : 

a. Sesuai untuk ukuran tubuh manusia yang mengikuti klasifikasi 

ekstrim dalam arti terlalu besar atau kecil bila dibandingkan 

rataratanya. 

b. Bisa digunakan untuk memenuhi ukuran tubuh yang lain 

(mayoritas dari populasi yang ada). Agar memenuhi sasaran pokok 

tersebut maka ukuran yang diaplikasikan ditetapkan dengan cara: 

1. Untuk dimensi minimum harus ditetapkan dari suatu rancangan 

produk umumnyadidasarkan pada nilai persentil terbesar, 

seperti 90, 95, 99.  

2. Untuk dimensi maksimum yang harus ditetapkan diambil 

berdasarkan nilaipersentil yang paling rendah (persentil 1, 5, 

10) dari distribusi data antropometri yang ada. Hal ini 

diterapkan sebagai contoh dalam penetapan jarak jangkau dari 

suatu mekanisme kontrol yang harus dioperasikan oleh seorang 

pekerja.  

Secara umum aplikasi data antropometri untuk perancangan 

produk ataupun fasilitas kerja akan menetapkan nilai persentil 5 untuk 

dimensi minimum dan 95 untuk dimensi maksimumnya. 

2. Prinsip perancangan produk yang bisa dioperasikan diantara rentang 

ukuran tertentu: Rancangan bisa dirubah-rubah ukurannya sehingga 

cukup fleksibel dioperasikan oleh setiap orang yang memiliki berbagi 

macam ukuran tubuh. Dalam kaitannya untuk mendapatkan rancangan 

yang fleksibel semacam ini, maka data antropometri yang umum 

diaplikasikan adalah dalam rentang nilai persentil 5-95. 

3. Prinsip perancangan produk dengan ukuran rata-rata: Dalam hal ini 

rancangan produk didasarkan terhadap rata-rata ukuran manusia 
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(persentil 50). Tentu saja prinsip ini memiliki banyak kekurangan 

karena hanya bisa digunakan oleh 50 persen populasi walaupun dapat 

menghemat bahan baku. Problem pokok yang dihadapi dalam hal ini 

justru sedikit sekali mereka yang berada dalam ukuran rata-rata. Disini 

produk dirancang dan dibuat untuk mereka yang berukuran rata-rata, 

sedangkan bagi mereka yang memiliki ukuran ekstrim akan dibuatkan 

rancangan tersendiri. 

2.8 Aplikasi Software CATIA 

2.8.1 Pengantar CATIA 

Aplikasi CATIA (Computer Aided Three Dimensional Interactive 

Application) adalah salah satu software yang ada di PC (Personal 

Computer) alat bantu yang mempunyai banyak fungsi pada CAD, 

CAM,dan CAE dipadu dengan model analisa rancang bangun yang handal 

dengan pemrograman “Integrated Design And Analysis”. Aplikasi CATIA 

memiliki keistimewaan sebagai salah satu sistem gambar 2 dimensi dan 3 

dimensi.yang konsisten mulai dari user interface, data management, data 

base, model yang sangat komplit dan program aplikasi interface. CATIA 

mempunyai aplikasi yang digunakan pada area industri antara lain 

mechanical design, analysis, robotic, dan perancangan alat.  

Aplikasi CATIA sebagai analysis tool yang berfungsi untuk analisa 

produk yang ada ataupun dalam proses perancangan , mempunyai 

beberapa bagian antara lain CATIA kinematic, CATIA image design, dan 

CATIA FEM (finite element modeler). Secara khusus pada CATIA Finite 

Modeler mempunyai kemampuan dan kegunaan dalam pre processor 3D 

finite element serta membangun suatu model lengkap dengan 

mendiskripsikan fisik dan sifat material, kondisi batas, dan beban. Finite 

Element Modeler dapat secara cepat dan tepat dalam mendefinisikan dan 

merubah mesh.  
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2.8.2 Teori Dasar Proses Simulasi dengan Aplikasi Software CATIA 

CATIA V.5 64-bit merupakan program tiga dimensi yang mampu 

membuat gambar teknik dalam perencanaan benda kerja, dengan kelebihan 

dan kekurangan masing-masing. Penggunaan software CATIA dapat 

dipakai untuk analisis komponen baik itu kekuatan struktur dalam beban 

statis, analisis frekuensi bebas sampai simulasi perancangan dapat 

dilakukan. Kelebihan software CATIA V.5 64-bit misalnya, perangkat 

lunak ini mampu untuk membuat gambar 3 dimensi, analisa perhitungan, 

dan simulasi pembebanan. Namun untuk memberikan suatu efek film 

program ini belum mampu. Setelah seluruh part dibuat dan di assembly. 

Tinggal memberikan load serta pemberian asumsi kondisi batas 

sesuai/mendekati keadaan sebenarnya maka dapat dilakukan proses 

komputasi untuk mengetahui analisa struktur hasil simulasi pembebanan. 

2.9 Metode Perancangan Fasilitas Kerja  

Menurut Roebuck (1995), tahapan perancangan sistem kerja 

menyangkut work space design dengan memperhatikan faktor antropometri 

secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan kebutuhan perancangan dan kebutuhannya (establish 

requirement). 

2. Mendefinisikan dan mendeskripsikan populasi pemakai. 

3. Pemilihan sampel yang akan diambil datanya. 

4. Penentuan kebutuhan data ( dimensi tubuh yang akan diambil). 

5. Penentuan sumber data (dimensi tubuh yang akan diambil) dan 

pemilihan persentil yang akan dipakai. 

6. Penyiapan alat ukur yang akan dipakai. 

7. Pengambilan data. 

8. Pengolahan data. 

9. Visualisasi rancangan dengan memperhatikan posisi tubuh secara 

normal, kelonggaran (pakaian dan ruang), variasi gerak. 

10. Analisis hasil rancangan. 
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Beberapa tahapan yang perlu dilakukan pada pengolahan data terkait 

dengan data antropometri adalah sebagai berikut (Nurmianto, 1996): 

1. Menginputkan nilai data antropometri berupa ukuran dimensi tubuh 

manusia yang telah ditentukan anggota tubuh mana yang akan diukur. 

2. Melakukan pengolahan data antropometri berupa perhitungan rata-

rata, nilai maksimum dan minimum serta standar deviasinya. 

3. Melakukan uji keseragaman data untuk menentukan apakah terdapat 

data yang out of control  yaitu data yang terletak di luar nilai batas 

kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB) 

4. Menentukan tingkat ketilitian dan keyakinan. 

5. Menetapkan prinsip perancangan produk apa yang akan dipakai, 

dimana terdapat 3 prinsip perancangan yaitu ekstrim, rata-rata dan 

yang disesuaikan. 

6. Menentukan nilai persentil yang digunakan tergantung prinsip 

perancangan manakah yang dipilih. 

2.9.1 Definisi Tingkat Kepercayaan 

Menurut Sutalaksana dkk. (1979), tingkat ketelitian menunjukkan 

penyimpangan maksimum hasil pengukuran dari waktu penyelesaian 

sebenarnya, dalam hal ini biasanya dinyatakan dalam persen. Sedangkan 

tingkat keyakinan menunjukkan besarnya keyakinan pengukur bahwa hasil 

yang diperoleh memenuhi syarat ketelitian tadi. Hal inipun dinyatakan 

dalam persen. Tingkat ketelitian dan keyakinan adalah pencerminan tingkat 

kepastian yang dinginkan oleh pengukur setelah memutuskan tidak akan 

melakukan pengukuran yang sangat banyak. Untuk penelitian ini akan 

digunakan nilai tingkat kepercayan yang biasanya disimbolkan dengan k (k 

diartikan sebagai harga indeks yang besarnya tergantung pada tingkat 

kepercayaan dilakukan untuk sampling kerja) yang akan digunakan dalam 

perhitungan data antropometri, yang besarannya sebagai berikut: 

 Untuk tingkat kepercayaan 68%, harga k yang digunakan adalah 1. 

 Untuk tingkat kepercayaan 95%, harga k yang digunakan adalah 2. 
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 Untuk tingkat kepercayaan 99%, harga k yang digunakan adalah 3. 

2.9.2 Definisi Uji Keseragaman Data 

Menurut Nurmianto (1996), menganalisa data keseragaman dari masing-

masing dimensi bertujuan untuk mengetahui data seragam dari masing-

masing dimensi. Dimensi tersebut meliputi dimensi tubuh secara 

keseluruhan, dimensi anggota gerak yaitu tangan dan  kaki, dan dimensi 

kepala. Data yang seragam adalah data yang stabil dan rata-rata sama 

nilainya. Cara pengolahannya dapat dilakukan seperti menggunakan 

software seperti SPSS ataupun secara manual.  

Pengujian keseragaman data merupakan langkah ststistik yang dilakukan 

terhadap suatu range untuk mengetahui jumlah data yang berada dalam 

batas in control dan out of control. Data in control adalah data yang berada 

pada batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB). Sedangkan 

data out of control adalah data yang berada di luar batas kontrol atas (BKA) 

dan batas kontrol bawah (BKB). Dengan menggunakan peta kontrol maka 

kita secara langsung dapat melihat data yang berada dalam batas kontrol 

atas dan batas kontrol bawah. 

Seperti yang telah dijelaskan oleh Sudjana (1996) berikut merupakan 

langkah-langkah melakukan uji keseragaman data, yaitu: 

 Mengelompokkan data ke dalam satu kelompok. 

 Menghitung nilai rata-rata dari kelompok (X̅) dengan menggunakan 

rumus: 

X̅ = 
∑ Xi

n
  , dimana ∑ Xi adalah jumlah data dari setiap sampel atau 

populasi dan n adalah jumlah pengamatan yang dilakukan per siklus 

kerja. 

 Menghitung standar deviasi (σ) dengan menggunakan rumus: 

σ = √
∑(X𝑖−X̅)2

n−1
. 
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 Menentukan batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah 

(BKB),dengan menggunakan rumus: 

BKA =  X̅ + 𝑘σ  dan  BKB =  X̅ − 𝑘σ. 

2.9.3 Definisi Persentil 

Persentil adalah suatu nilai yang menunjukkan persentase tertentu dari 

orang yang memiliki ukuran pada atau di bawah nilai tersebut. Ebagai 

contoh, persentil ke-95 akan menunjukkan 95% populasi akan berada pada 

atau dibawah ukuran persentil tersebut, sedangkan persentil ke-5 

menunjukkan bahwa 5% populasi akan berada pada atau di bawah ukuran 

tersebut. Dalam pengukuran dan pengolahan antropometri, angka persentil 

ke-95 akan menggambarkan ukuran manusia yang terbesar dan  persentil 

ke-5 akan menunjukkan ukuran manusia terkecil. Menurut Wignjosoebroto 

(2003), bilamana diharapkan ukuran yang mampu mengakomodasikan 95% 

dari populasi yang ada, maka diambil rentang nilai persentil dari P2,5 dan 

P97,5 sebagai batas-batasnya. Berikut merupakan keterangan persentil, yaitu: 

Tabel 2.3 Macam-Macam Persentil dan Perhitungannya 

Persentil ke- Rumus Perhitungan Nilai P 

1st X̅ − (2,345) σ 

2,5th X̅ − (1,96) σ 

5th X̅ − (1,645) σ 

10th X̅ − (1,28) σ 

50th X̅ 

90th X̅ + (1,28) σ 

95th X̅ + (1,645) σ 

97,5th X̅ + (1,96) σ 

99th X̅ + (2,345) σ 
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2.9.4 Definisi Desain Industri 

Desainer teknik percaya bahwa desain hanya berkaitan dengan 

pencapaian solusi teknik yang optimum yang secara otomatis memenuhi 

aspek estetika dan ergonomi. Pengembangan produk dan pengenalan produk 

dilakukan oleh tim ahli dengan tujuan yang sama, tujuannya adalah untuk 

meningkatkan pemahaman akan peran penting suatu desain industri. Secara 

garis besar ada tiga area yang mencakup aktifitas desain yang lengkap: segi 

teknik, ergonomi, dan estetika. Perbedaan yang sangat umum antara desain 

teknik dan desain industri adalah (Ulrich dan Epinger, 2000) : 

 Desainer teknik untuk menghasilkan barang-barang yang memiliki 

kegunaan 

 Desainer industri untuk memastikan bahwa produk-produk yang 

berguna,memuaskan dan menarik bagi para pemakainya. 

 Produk-produk yang memuaskan masyarakat dari segi ekonomi 

 Produk-produk harus memenuhi kebutuhan alami manusia akan 

keindahan, gaya dan status. 


