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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Definisi Ergonomi 

Ergonomi berasal dari bahasa Yunani dan pertama kali dipopulerkan pada 

tahun 1949 oleh Prof. Murrel, yang dikomposisikan sebagai judul buku. Di 

Amerika Serikat, ergonomi dikenal sebagai human error atau human engineering. 

Menurut Hawkins (1987), untuk mencapai tujuan praktis mereka, keduanya dapat 

digunakan sebagai referensi untuk teknologi yang sama. Menurut bahasa, 

ergonomi terdiri dari kata-kata ergon dan nomos. Ergon yang artinya bekerja dan 

nomos berarti aturan atau hukum. Secara keseluruhan, ergonomi berarti 

mengetahui aspek manusia dan lingkungan kerja yang ditinjau dalam postur, 

fisiologi, psikologi, manajemen teknik dan desain. Menurut (Tarwaka, 2004), 

ergonomi adalah bidang ilmu pengetahuan, seni dan aplikasi teknologi untuk 

menyamakan atau menyeimbangkan antara semua struktur yang digunakan baik 

dalam kegiatan maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia 

baik secara fisik dan mental sehingga kualitas hidup secara umum membaik. Ada 

beberapa definisi yang menyatakan bahwa ergonomi dimaksudkan untuk “fitting 

the job to the worker” atau mungkin berarti bahwa pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan oleh pekerja harus disesuaikan dengan manusia. Sementara itu, 

International Labour Organization (ILO) menegaskan, sebagai ilmu terapan 

biologi manusia dan hubungannya dengan teknik untuk pekerja dan lingkungan 

kerja, untuk mencapai kepuasan kerja maksimum selain peningkatan produktivitas 

(Restiani & Suliantoro, 2014). Secara umum, tujuan penerapan ergonomi adalah 

untuk meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental, meningkatkan kesejahteraan 

sosial dengan meningkatkan kualitas kontak sosial, menciptakan keseimbangan 

rasional antara berbagai aspek (Aznam, Safitri dan Anggraini, 2017) 
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2.2 Musculoskeletal Disorders (MSDs) 

2.2.1 Pengertian Musculoskeletal Disorders (MSDs) 

Gangguan muskuloskeletal (MSDs) adalah sekelompok gejala / gangguan 

yang berkaitan dengan jaringan otot, tendon, ligamen, tulang rawan, sistem saraf, 

struktur tulang dan pembuluh darah yang menyebabkan trauma berulang untuk 

membentuk kerusakan yang cukup untuk menyebabkan rasa sakit. MSDs awalnya 

menyebabkan rasa sakit, sakit, mati rasa, kesemutan, pembengkakan, kekakuan, 

tremor, gangguan tidur dan terbakar (Osha, 2000). Secara umum, gangguan otot 

dapat dikelompokkan menjadi dua (Tarwaka, et al. 2004), yaitu: 

1. Keluhan sementara (reversibel), yang merupakan keluhan otot yang terjadi 

ketika otot menerima beban statis, tetapi keluhan tersebut segera menghilang 

jika pemuatan dihentikan. 

2. Keluhan menetap(persistent), khususnya penyakit otot permanen, meskipun 

beban kerjanya telah berhenti, tetapi rasa sakit pada otot masih berlanjut. 

 

2.2.2 Gangguan Musculoskeletal Disorders (MSDs) 

Gangguan muskuloskeletal adalah kondisi yang mengganggu fungsi sendi, 

ligamen, otot, saraf dan tendon dan tulang belakang. Sistem muskuloskeletal 

Anda melibatkan struktur yang mendukung anggota tubuh, leher dan punggung. 

Gangguan muskuloskeletal sering merupakan penyakit degeneratif, penyakit yang 

lambat laun menyebabkan kerusakan jaringan tubuh. Ini dapat menyebabkan rasa 

sakit dan mengurangi kemampuan Anda untuk bergerak, mencegah Anda 

melakukan kegiatan sehari-hari. Keluhan pertama tentang sistem muskuloskeletal 

adalah nyeri, kekakuan dan kelemahan. Gangguan muskuloskeletal ditandai 

dengan pembengkakan sendi, kelemahan otot, gangguan gerakan. Penyakit ini 

umumnya terjadi pada orang tua dan pekerja. 
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2.2.3 Faktor Penyebab Keluhan Musculoskeletal Disorders (MSDs) 

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan pada 

otot skeletal ditunaranya (Tarwaka dkk. 2004):  

1. Peregangan Otot yang Berlebihan  

Peregangan otot yang berlebihan (over exertion) umumnya terjadi pada 

pekerja saat melakukan aktivitas kerja yang memerlukan pengerahan tenaga 

besar seperti aktivitas mengangkat, mendorong, menarik dan menahan beban 

berat. Apabila peregangan pada otot terjadi secara berlebihan maka dapat 

menyebabkan terjadinya keluhan otot dan terjadinya cedera pada otot 

skeletal. 

2. Aktivitas Berulang  

Melakukan aktivitas berulang dapat menimbulkan keluhan otot, hal tersebut 

terjadi akihat otot menerima tekanan secara terus menerus tanpa memperoleh 

kesernpatan pada otot untuk berelaksasi.  

3. Sikap Kerja Tidak Alamiah  

Merupakan sikap kerja yang menyebabkan posisi tubuh bergerak menjauhi 

posisi alamiah. seperti pergerakan tangan terangkat, posisi punggung yang 

terlalu membungkuk. kepala terangkat dan sebagainya. 

4. Faktor Penyebab Sekunder  

Faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan MSDs yaitu tekanan 

yang terjadi secara langsung pada jaringan otot lunak, misalnya terjadi saat 

tangan memegang alat maka jaringan otot tersebut akan menerima tekanan 

langsung dari pegangan alat dan jika hal tersebut sering terjadi maka dapat 

menyebabkan nyeri otot yang menetap. Selain itu faktor getaran dengan 

frekuensi yang tinggi juga dapat menyebabkan bertambahnya kontraksi otot. 

Faktor mikroklimat juga dapat menimbulkan keluhan MSDs. Paparan suhu 

dingin maupun udara panas dapat menurunkan kekuatan otot pekerja. 

5. Penyebab Kombinasi 

Selain keempat faktor yang telah disebutkan diatas, faktor individu juga dapat 

menyebabkan terjadinya keluhan otot skeletal seperti faktor usia. jenis 

kelamin, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, kekuatan fisik serta ukuran tubuh 
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seseorang. Pada umumnya keluhan otot skeletal mulai dirasakan pada pekerja 

usia 25-65 tahun. Selain itu perbedaan jenis kelamin juga sangat berpengaruh 

terhadap tingat keluhan otot skeletal. Hal tersebut terjadi karena kemampuan 

otot pria lebih besar daripada otot wanita. 

 

2.2.4 Pengertian Distal Upper Extremity (DUE) 

Cedera musculoskeletal disorders akibat melakukan suatu pekerjaan atau 

biasa disebut “Work-related Musculoskeletal Disorders” (WRMSD). WRMSD 

termasuk masalah yang sering terjadi di bidang industri di negara berkembang 

(Nejhad, Khavanin, & Vosoughi, 2015). Salah satu bagian dari WRMSD adalah 

cedera pada bagian Distal Upper Extremity (DUE). Bagian yang dimaksud dalam 

bagian Distal Upper Extremity (DUE) yaitu meliputi siku, lengan depan, 

pergelangan, tangan dan jari (Drinkaus, Bloswick, Sesek, Mann, & Bernard, 

2005). Cedera yang terjadi pada bagian DUE merupakan masalah yang cukup 

serius. Menurut Steven Moore and Garg (1995), mengembangkan metode strain 

index sebagai tool untuk menilai tinggal resiko DUE dari suatu pekerjaan.  

Gangguan muskuloskeletal disorders (MSDS) dari distal upper extremity 

(DUE) yang terjadi di dunia kerja akan memiliki biaya penyembuhan yang cukup 

besar. Beberapa faktor risiko yang telah dikaitkan dengan peningkatan risiko DUE 

MSDS, termasuk karakteristik pribadi tertentu dan stress psikososial (Xu, 

Strathearn, Liu, & Bao, 2018). Selain itu, beberapa indikasi yang diduga dapat 

berisiko terhadap cedera pada bagian distal upper extremity, yaitu: penggunaan 

tenaga otot tangan yang cukup intensif, siklus kerja berulang-ulang (repetitif), dan 

postur bagian tangan yang cukup ekstrem. DUE MSDS mungkin hasil dari proses 

kegagalan kelelahan pekerja (Gallagher & Heberger, 2013). Namun, untuk saat 

ini, belum ada alat penilaian risiko DUE yang telah memasukkan ataupun 

menambahkan ajaran teori kegagalan kelelahan pekerja untuk mengevaluasi risiko 

MSDS. 
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2.3 Kelelahan Akibat Kerja 

2.3.1 Pengertian Kelelahan 

Kelelahan adalah mekanisme perlindungan tubuh sehingga tubuh terlindung 

dari kerusakan lebih lanjut yang mengakibatkan pemulihan setelah istirahat. 

Kelelahan diatur secara terpusat oleh otak. Di sistem saraf pusat ada sistem 

aktivasi (simpatik) dan inhibitor (parasimpatis) (Tarwaka, 2004). Kelelahan 

adalah keadaan yang disertai dengan penurunan efisiensi dan daya tahan di tempat 

kerja. Kata kelelahan menunjukkan keadaan yang berbeda, tetapi semuanya 

diterjemahkan ke dalam pengurangan kapasitas kerja dan daya tahan. Kata 

kelelahan menunjukkan keadaan tubuh dan mental yang berbeda, tetapi semuanya 

diterjemahkan menjadi penurunan tenaga kerja dan berkurangnya daya tahan 

tubuh untuk bekerja. 

Istilah kelelahan selalu mengacu pada melemahnya energi untuk melakukan 

suatu kegiatan, meskipun itu bukan satu-satunya gejala. Secara umum, gejala 

kelelahan lebih dekat dengan memahami kelelahan fisik atau kelelahan fisik atau 

kelelahan mental (Budiono, 2003). Jika untuk jangka waktu yang lama seseorang 

harus terus menerus melakukan gerakan yang sama, sirkulasi darah berhenti dan 

orang tersebut cepat lelah. Suma'mur (2009) juga menyatakan bahwa pekerja yang 

sudah mulai mengalami perasaan lelah dan terus memaksa mereka. Kelelahan 

subyektif biasanya terjadi pada akhir jam kerja, jika beban kerja rata-rata melebihi 

30-40% dari daya aerobik maksimum (Astrand, Rodahl, 1977 dan Pulat, 1992 

dalam tarwaka 2004). 

 

2.3.2 Faktor Terjadi Kelelahan 

Grandjean (kepada Tarwaka 2004) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang 

menyebabkan kelelahan dalam industri sangat bervariasi dan, untuk menjaga 

kesehatan dan efisiensi, proses penyegaran harus dilakukan di luar tekanan 

(cancel out the stress). Penyegaran terjadi terutama pada malam tanpa tidur, tetapi 

periode istirahat dan periode penghentian kerja juga dapat memberikan 

penyegaran. 
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Kelelahan yang disebabkan oleh pekerjaan statis berbeda dari pekerjaan 

yang dinamis. Dalam pekerjaan otot statis, dengan upaya 50% dari kekuatan otot 

maksimum itu hanya dapat bekerja selama 1 menit, sementara dengan upaya 

<20% dari pekerjaan fisik itu bisa bertahan cukup lama. Tetapi mobilisasi 

kekuatan otot statis 15-20% akan menyebabkan kelelahan dan rasa sakit jika 

beban berlangsung sepanjang hari. Astrand & Rodahl (dalam Tarwaka 2004) 

mengklaim bahwa pekerjaan dapat dilanjutkan selama beberapa jam sehari tanpa 

gejala kelelahan jika upaya tersebut tidak melebihi 8% dari kekuatan otot 

maksimum. Grandjean (dalam Tarwaka 2004) juga menyatakan bahwa kerja otot 

statis adalah kerja berat (Strenous), sehingga ia membandingkan kerja otot statis 

dan dinamis. Dalam kondisi yang hampir sama, kerja otot statis memiliki 

konsumsi energi yang lebih tinggi, peningkatan denyut nadi dan periode istirahat 

yang lebih lama. 

 

2.4 Job Strain Index (JSI) 

2.4.1 Pengertian Job Strain Index (JSI) 

The Strain Index (SI) adalah metode yang dikembangkan oleh J. Steven 

Moore dan Arun Garg pada tahun 1995 yang diterbitkan dalam jurnal American 

Industrial Hygiene Association dengan judul “The Strain Index : A proposed 

method to analyzed jobs for risk of distal upper extremity disorders”. Indeks 

regangan adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan terhadap 

risiko gangguan muskuloskeletal di bagian DUE (Distal Upper Extremity) 

termasuk siku, lengan, pergelangan tangan dan tangan (Steven Moore & Garg, 

1995). 

 

2.4.2 Prosedur Job Strain Index (JSI) 

Tidak seperti metode pengukuran cepat lainnya, Job Strain Index (JSI) 

bukan pengukuran subjektif. Ini karena data yang tersedia diukur langsung dari 

kondisi aktual pengamatan. Pengukuran menggunakan metode Job Strain Index 

(JSI) terdiri dari enam parameter pengukuran. Ada enam parameter yang harus 

dilakukan dalam proses pertama, yaitu (Moore & Garg, 1995): 
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1. Intensitas Penggunaan Energi (Intensity of Extertion/IE) 

Parameter ini digunakan untuk menentukan nilai parameter intensitas 

penggunaan energi dari pekerjaan yang dilakukan oleh operator dan 

memberikan nilai bobot berdasarkan pekerjaan yang dilakukan oleh operator 

sesuai dengan tabel berikut: 

Tabel 2.1. Intensitas konsumsi energi 

Kategori 

Presentase 

Kekuatan 

Maksimal 

Skala 

Borg 
Keterangan 

Ringan (Light) <10% ≤2 Kondisi tanpa usaha berarti 

Cukup berat  

(Somewhat Hard) 
10-29% 3 Memerlukan usaha 

Berat (Hard) 30-49% 5 Memerlukan usaha yang lebih 

Sangat  berat 

(Very Hard) 
50-79% 7 Memerlukan usaha berlebih 

Mendekati 

maksimal 

(Near Maximal) 

≥ 80% >7 

Membutuhkan bahu dan 

punggung untuk mengeluarkan 

tenaga 

 

2. Durasi konsumsi energi (Duration of Exertion/DE) 

Durasi upaya adalah persentase waktu upaya berlangsung selama siklus 

kerja. Nilai ini diperoleh dengan menghitung data yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus: 

%Durasi =
100 x total waktu penggunaan tenaga

total waktu observasi
 .................................(1) 

Setelah mendapatkan nilai DE, nilai tersebut dikonversi menjadi nilai 

ratting dan faktor pengali. 

Tabel 2.2. Durasi konsumsi energi 

Rating Durasi dalam lingkaran DE Multiplier 

1 < 10% 0,5 

2 10 – 30 % 1 

3 30 – 50 % 1,5 

4 50 – 80 % 2 

5 80 – 100 % 3 
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3. Usaha per menit (Effort per Minute/EM)  

Usaha permenit diperoleh dengan menghitung nilai upaya selama 

penelitian. Kemudian dibagi dengan total waktu pencarian (dalam menit). 

Efforts per Minute =
jumlah penggunaan tenaga

total waktu observasi
 .................................(2) 

 

Setelah mendapatkan nilai EM, nilai tersebut dikonversi menjadi nilai 

ratting dan faktor pengali. 

Tabel 2.3 Jumlah Usaha per menit 

Rating Jumlah Usaha per menit EM Multiplier 

1 <4 0,5 

2 4 – 8 1 

3 9 – 14 1,5 

4 15 – 19 2 

5 >19 3 
 

4. Posisi tangan / pergelangan tangan (Hand/Wrist Posture) 

Posisi tangan / pergelangan tangan adalah perkiraan posisi tangan dan 

pergelangan tangan relatif terhadap posisi netral. 

Kategori penyimpangan: 

- Flexion 

- Extension 

- Ulnar Deviation 

 

Gambar 2.1 Kategori Deviasi 
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Setelah mendapatkan derajat dari postur pergelangan tangan atau  posisi 

dari pergelangan tangan, barulah dicari nilainya dari tabel 2.4 seperti berikut: 

Tabel 2.4 Posisi Pergelangan Tangan 

Kategori 

Ekstensi pada 

pergelangan 

tangan 

Fleksi pada 

pergelangan 

tangan 

Deviasi 

pada ulnar 
Keterangan 

Sangat baik 

(Very Good)) 
0ᵒ -10ᵒ 0ᵒ-5ᵒ 0ᵒ-10ᵒ Posisi netral 

Baik (Good) 11ᵒ-25ᵒ 6ᵒ-15ᵒ 11ᵒ-15ᵒ 
Posisi  

mendekati netral 

Cukup  baik 

(Fair) 
26ᵒ-40ᵒ 16ᵒ-30ᵒ 16ᵒ-20ᵒ 

Posisi tidak 

netral 

Buruk (Bad) 41ᵒ-55ᵒ 31ᵒ-50ᵒ 21ᵒ-25ᵒ 
Posisi  sangat  

tidak netral 

Sangat buruk 

(VeryBad) 
> 60ᵒ > 50ᵒ > 25ᵒ 

Posisi  

mendekati 

ekstrim 

  Sumber : (Moore & Garg, 1995)  

 

5. Kecepatan Kerja (Speed of Work/SW) 

Kecepatan kerja dilakukan untuk mengetahui seberapa cepat pekerja 

melakukan pekerjaanya. Setelah itu sesuaikan tabel di bawah ini :  

Tabel 2.5 Kecepatan Kerja 

Kategori 
Perbandingan 

dengan MTM-1^ 
Keterangan 

Sangat lambat ≤ 80% Kecepatan sangat lambat 

Lambat (Slow) 81-90% Kecepatan lambat 

Cukup cepat 91-100% Kecepatan normal 

Cepat (Fast) 101-115% 
Kecepatan yang cepat namun 

dapat dijaga kecepatanya 

Sangat  cepat 

(Very Fast) 
>115% 

Kecepatan yang sangat cepat 

namun tidak dapat dijaga 

kecepatanya 

Keterangan : *nilai didapatkan dari perbandingan antara kecepatan 

observasi dengan kecepatan standar. Sumber : (Moore & Garg,1995) 
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6. Durasi pekerjaan perhari (Duration of Task per Day)  

Nilai pada parameter ini didapatkan dari total waktu kondisi yang diamati 

dalam 1 hari. Durasi tugas per hari diukur atau diperoleh dari personel di 

lapangan. 

Tabel 2.6 Durasi Aktifitas per hari 

Rating Durasi pekerjaan per hari DD Multiplier 

1 <1 jam 0,25 

2 1-2 jam 0,5 

3 2-4 jam 0,75 

4 4-8 jam 1 

5 >8 jam 1,5 

Sumber : (Moore & Garg, 1995)  

 

 Pembobotan SetiapVariabel KerjaBerikut merupakan tabel yang 

menjelaskan tentang pembobotan salam setiap variabel kerja. Nilai pembobotan 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

Tabel 2.7 Strain Index 

Rating 
Intensity  of 

Exertion/IE 

Duration  of 

Exertion/DE 

Efforts per 

minute/EM 

Hand/Wrist 

posture/HWP 

Speed of 

Work/SW 

Duration 

of Task 

per 

day/DD 

1 
Ringan (Light) <10% <4 

Sangat baik 

(Very Good) 

Sangat lambat 

(Very Slow) 
<1 

1 (0.5) 0.5 1 1 0.25 

2 

Cukup berat 

(Somewhat Hard) 
10%-29% 4-8 Baik (Good) Lambat (Slow) 1-2 

3 1 1 1 1 0.5 

3 
Berat (Hard) 30%-49% 9-14 

Cukup  baik 

(Fair) 

Cukup cepat 

(Fair) 
2-4 

6 (1.5) 1.5 (1.5) 1 0.75 

4 

Sangat berat 

(Very Hard) 
50%-79% 15-19 Buruk (Bad) Cepat (Fast) 4-8 

9 2 2 2 1.5 1 

5 

Mendekati 

maksimal 

(Near Maximal) 

80%-100% ≥ 20 
Sangat buruk 

(Very Bad) 

Sangat cepat 

(Very Fast) 
≥8 

13 3 3 3 2 1.5 

Sumber : (Moore & Garg, 1995) 
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 Menentukan pengali untuk setiap variabel  

Berikut merupakan tabel yang menjelaskan pengali dalam setiap variabel. 

Nilai pengali dalam setiap variabel ditentukan dari nilai rating. 

Tabel 2.8 Pengalian Setiap Variabel 

Rating 
Intensity of 

Exertion/IE 

Duration of 

Exertion/ 

DE 

Efforts per 

Minute/EM 

Hand/Wrist 

posture/HWP 

Speed of 

Work/SW 

Duration 

of Task per 

day/DD 

1 1 0.5 0.5 1.0 1.0 0.25 

2 3 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 

3 6 1.5 1.5 1.0 1.0 0.75 

4 9 2.0 2.0 1.5 1.5 1.0 

5 13 3.0 3.0 2.0 2.0 1.5 

Sumber : (Moore & Garg, 1995)  

 

 Mengalikan pengali untuk score Job Strain Index (JSI) 

Dalam menentukan nilai JSI akhir diperoleh dengan mengalikan enam 

nilai parameter. Rumus matematika berikut digunakan untuk menghitung nilai Job 

Strain Indeks (JSI) : 

JSI = IE × DE × EM × HWP × SW × DD.......................................... (3) 

Keterangan :  

 IE   = Intensitas penggunaan tenaga (Intensity of Exertion)  

 DE  = Durasi penggunaan tenaga (Duration of Exertion)  

 EM  = Jumlah usaha per menit (Efforts per Minute)  

 HWP  = Posisi tangan (Hand/Wrist Posture)  

 SW  = Kecepatan kerja (Speed of Work)  

 DD  = Durasi aktivitas per hari (Duration of Task per Day)  
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 Mengevaluasi score pada Job Strain Index  

 Setelah melakukan perkalian dari enam variabel, selanjutnya adalah 

mengevaluasi nilai JSI yaitu 3 kategori dalam menentukan tingkat risiko 

kerja. 

Tabel 2.9 Tingkat risiko 

Skala Keterangan 

Nilai ≤ 3 Pekerjaan yang diamati cukup aman 

3 < nilai < 7 
Pekerjaan yang diamati dapat 

menimbulkan risiko 

Nilai ≥ 7 Pekerjaan yang diamati berbahaya 

       Sumber : (Moore & Garg, 1995) 

 

2.5 Loading on the Upper Body Assesment (LUBA) 

Loading on the Upper Body Assesment (LUBA) adalah metode yang 

digunakan untuk mengevaluasi ekstremitas tubuh bagian atas yang meliputi 

pergelangan tangan, siku, bahu, leher dan punggung (Kee & Karwowski, 2001). 

Langkah-langkah untuk menerapkan skema klasifikasi postural terdiri dari 5 

tahap, yaitu: 

1. Dokumentasi video untuk pekerja digunakan untuk merekam postur kerja 

dalam siklus kerja yang berbeda. 

2. Pilihan postur kerja terdaftar untuk evaluasi berdasarkan postur yang dapat 

menyebabkan tekanan. 

3. Memberikan skor ketidaknyamanan relatif sesuai dengan skema klasifikasi 

postural pada setiap gerakan sendi yang diamati berdasarkan postur yang 

dipilih. Tabel 2.10 adalah contoh daftar periksa yang digunakan untuk 

menyederhanakan dan mempercepat analisis postur dalam klasifikasi postur 

kerja. 
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Tabel 2.10 Postur Klarifikasi Pergelangan Tangan 

Postur dan skor 

ketidaknyamanan 

sendi 

Posisi duduk Posisi berdiri 

Kelas 
Skor 

Ketidaknyamanan 
Kelas 

Skor 

Ketidaknyamanan 

Flexion  

0-20º  1  0-20º  1  

20-60º  2  20-60º  2  

>60º  5  >60º  5  

Extension  

0-20º  1  0-20º  1  

20-45º  2  20-45º  2  

>45º  7  >45º  7  

Radial deviation  

0-10º  1  0-10º  1  

10-30º  3  10-30º  3  

>30º  7  >30º  7  

Ulnar deviation  

0-10º  1  0-10º  1  

10-20º  3  10-20º  3  

>20º  6  >20º  6  

Sumber : (Kee dan Karwowski, 2001) 

4. Hitung nilai indeks beban postural yang diperoleh dari jumlah nilai atau skor 

ketidaknyamanan relatif di setiap gerakan sendi. 

5. Mengevaluasi postur berdasarkan hasil indeks beban postural menggunakan 4 

kriteria kategori saham, yaitu: 

a. Kategori I: postur dengan indeks beban postural 5 atau kurang. 

Ini berarti postur yang baik dan tidak harus dilakukan segera dengan 

mengelola perbaikan. 

b. Kategori II: postur dengan indeks beban postural 5 hingga 10. 

Artinya: memerlukan studi lebih lanjut dan perubahan korektif tetapi tidak 

perlu. 

c. Kategori III: postur dengan indeks beban postural 10 hingga 15. 

Artinya: membutuhkan tindakan korektif dengan segera mendesain ulang 

tempat kerja atau metode kerja 

d. Kategori IV: postur dengan indeks beban postural 15 atau lebih. 

Artinya: membutuhkan pertimbangan segera dan tindakan korektif segera. 
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Tabel 2.11 Checklist untuk Evaluasi Postur 

Departemen : 
Task : 

Operator : 

Analyst Name : Date : 

Joint Motion Class Score √ Motion Class Score √ 

Wrist 

Flexion 

0ᵒ - 20ᵒ 1 

 Extension 

0ᵒ - 20ᵒ 1   

20ᵒ - 60ᵒ 2 

 

20ᵒ - 45ᵒ 2   

> 60ᵒ 5 

 

> 45ᵒ 7   

Radial 0ᵒ - 10ᵒ 1 

 
Ulnar 

Deviation 

0ᵒ - 10ᵒ 1   

Deviation 
10ᵒ - 30ᵒ 3 

 

10ᵒ - 20ᵒ 3   

> 30ᵒ 6 

 

> 20ᵒ 7   

Elbow 

Flexion 

0ᵒ - 45ᵒ 1 

 Supination 

0ᵒ - 90ᵒ 2   

45ᵒ - 

120ᵒ 2 

 

> 90ᵒ 7   

> 120ᵒ 5 

    

  

Pronation 0ᵒ-70ᵒ 2 

    

  

Deviation > 70ᵒ 7 

    

  

Shoulder 

Flexion 

0ᵒ - 45ᵒ 1 

 

Extension 

0ᵒ - 20ᵒ 1   

45ᵒ - 95ᵒ 3 

 

20ᵒ - 45ᵒ 4   

95ᵒ - 

150ᵒ 6 

 

45ᵒ - 60ᵒ 9   

> 150ᵒ 11 

 

> 60ᵒ 13   

Adduction 

0ᵒ - 10ᵒ 1 

 Abduction 

0ᵒ - 30ᵒ 1   

10ᵒ - 30ᵒ 2 

 

30ᵒ - 90ᵒ 3   

> 30ᵒ 8 

 

> 90ᵒ 10   

Medial 

Rotation 

0ᵒ - 30ᵒ 1 

 
Lateral 

rotation 

0ᵒ - 10ᵒ 1   

30ᵒ - 90ᵒ 2 

 

10ᵒ - 30ᵒ 3   

> 90ᵒ 7 

 

> 30ᵒ 7   

Neck 

Flexion 

0ᵒ - 20ᵒ 1 

 Extension 

0ᵒ - 30ᵒ 1   

20ᵒ - 45ᵒ 3 

 

30ᵒ - 60ᵒ 6   

> 45ᵒ 5 

 

> 60ᵒ 12   

Lateral 0ᵒ - 30ᵒ 1 

 Rotation 

0ᵒ - 30ᵒ 1   

Bending 
30ᵒ - 45ᵒ 3 

 

30ᵒ - 60ᵒ 2   

> 45ᵒ 10 

 

> 60ᵒ 8   

Back 

Flexion 

0ᵒ - 20ᵒ 1 

 Extension Not Include 

  

20ᵒ - 60ᵒ 3 

 

  

> 60ᵒ 10 

 

  

Lateral 0ᵒ - 10ᵒ 1 

 
Rotation 

0ᵒ - 20ᵒ 1   

Bending 

10ᵒ - 20ᵒ 3 

 

20ᵒ - 30ᵒ 2   

20ᵒ - 30ᵒ 9 

 

30ᵒ - 45ᵒ 7   

> 30ᵒ 13 

 

> 45ᵒ 11   

Postural load =  

 


