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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Ergonomi 

Istilah Ergonomi (Ergonomic) menurut David J. Obornr (1982) seperti 

yang dikutip Tarwaka (2004), Ergonomi berasal dari kata ergon yang artinya 

kerja dan nomos yang artinya hukum alam. Ergonomi didefinisikan sebagai 

ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan 

kerjanya yang ditinjau dari aspek anatomi, fisiologi, engineering, psikologi, 

manajemen dan desain perancangan (Nurmianto, 2008). Ergonomic juga dapat 

didefinisikan sebagai suatu disiplin yang mengkaji kelebihan, keterbatasan, 

serta karateristik manusia dan memanfaatkan informasi tersebut dalam 

perancangan produk, fasilitas, mesin, lingkungan dan juga sistem kerja dengan 

tujuan utama mencapai kualitas kerja yang terbaik tanpa menghiraukan aspek 

kesehatan, keselamatan serta kenyamanan manusia. Ergonomic tidak lepas dari 

kata ergon yang artinya kerja dan nomos yang artinya hokum alam. Pengertian 

kerja sendiri adalah semua gerakan manusia walaupun itu mendapatkan upah 

atau tidak. Jika digabungkan maka ergo yang nomos itu adalah gerakan yang 

efektif, efisien, aman, nyaman, tidak menimbulkan kelelahan dan kecelakaan 

kerja sesuai dengan kemampuan tubuh yang optimal. Oleh karena itu 

pendekatan ergonomi memerlukan keseimbangan dan kemampuan manusia. 

Jika ingin meningkatkan produtivitas kerja manusia, maka beberapa faktor yang 

harus diperhatikan di lingkungan alam manusia seperti peralatan, lingkungan 

fisik kerja, posisi gerak yang dimodifikasi sesuai dengan kemampuan manusia 

yang baik dan benar. Dengan kemampuan manusia meningkat secara optimal, 

maka produktivitas juga akan meningkat begitupun sebaliknya. 
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Ergonomi memberikan sumbangan untuk rancangan dan evaluasi tugas, 

pekerja, produk, lingkungan dan sistem kerja, agar dapat digunakan sesuai 

dengan kebutuhan, kemampuan dan keterbatasan manusia. Adapun specialis 

bidang ergonomic meliputi : ergonomi fisik, ergonomi kognitif, ergonomi 

sosial, ergonomi organisasi, ergonomi lingkungan dan faktor lain yang sesuai. 

Evaluasi dalam ergonomi merupakan studi tentang penerapan ergonomi dalam 

sistem kerja yang bertujuan mengetahui kelebihan dan kekurangan penerapan 

ergonomi, sehingga mendapatkan rancangan yang terbaik. 

1. Ergonomi Fisik : Berkaitan dengan anatomi tubuh manusia, karateristik 

fisologi, dan biomekanika yang berhubungan dengan aktifitas fisik. Secara 

umum topik yang dibahas dalam ergonomi fisik antara lain : pemindahan 

material, postur kerja, gerakan berulang-ulang, MSD, tata letak tempat 

kerja, keselamatan dan kesehatan. 

2. Ergonomi Kognitif : Berkaitan dengan proses mental manusia yang 

didalamnya persepsi, ingatan dan reaksi, sebagai akibat dari interaksi 

manusia terhadap pemakaian elemen sistem. Topik-topik yang dibahas 

dalam ergonomic kognitif antara lain : beban kerja, pengambilan keputusan, 

keandalan manusia, dan stees kerja. 

3. Ergonomi Organisasi : Berkaitan dengan optimasi system sosioleknik, 

termasuk struktur organisasi, kebijakan dan proses. Topik-topik yang 

dibahas dalam ergonomi organisasi antara lain : komunikasi, perancangan 

waktu kerja, komunikasi ergonomi timwork, organisasi virtual, dll. 

4. Ergonomi Lingkungan :Berkaitan dengan pencahayaan, kebisingan, 

temperature, dan getaran. Topik yang biasa dibahas ergonomic lingkungan 

antara lain : perancangan ruangan kerja, sistem akustik, dll.  

Dalam ergonomi diperlukan studi tentang dimana manusia, fasilitas dan 

lingkungan kerja bisa saling berinteraksi dengan tujuan utama yaitu 

menyesuaikan suasan kerja dengan manusianya. Pekerjaan yang dilakukan 

apabila tidak dilakukan dengan ergonomis akan mengakibatkan kecelakaan, 

ketidaknyamanan, biaya tinggi dan meningkatnya penyakit akibat kerja, 

performansi kerja menurun yang berakibat menurunnya daya kerja dan 
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efesiensi dalam bekerja. Maka diperluannya pendekatan ergonomi agar tidak 

terjadinya ketidaknyamanan saat kerja dan kecelakaan kerja. Tujuan ergonomi 

menurut Santoso (2004) Ergonomi mempunyai empat tujuan utama yakni  

1. Menganjurkan agar para karyawan bekerja dengan aman, nyaman dan 

semangat 

2. Memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan  

3. Memaksimalkan efisiensi karyawan 

4. Memperbaiki kesehatan dan keselamatan para pekerja 

Sedangkan Tarwaka (2004) terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai apabila 

menerapkan ergonomi, antara lain 

1. Kesehatan fisik dan mental meningkatkan dengan cara mencegah penyakit 

karena bekerja, beban kerja mental dan fisik menjadi menurun, 

mengusahakan promosi dan kepuasan kerja. 

2. Kesejahteraan sosial akan meningkatkan dengan peningkatan kualitas 

kontak sosial dan koorinasi kerja dengan baik, untuk peningkatan jaminan 

sosial baik dalam  waktu usia produktif ataupun setelah tidak produktif. 

3. Adanya keseimbangan rasional terhadap aspek teknis, ekonomis, dan juga 

antropologis dari tiap-tiap sistem kerjayang dijalankan sehingga tercipta 

kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. 

     Manfaat dari ergonomi yakni untuk pekerja agar risiko kecelakaan lebih 

kecil, efisien terhadap waktu, dll. Adapun berbagai manfaat yang diperoleh dari 

penerapan ergonomi yaitu sebagai berikut :  

 Produktivitas kerja meningkat, misalnya kecepatan, ketepatan, dan 

keselamatan serta mengurangi tenaga ketika bekerja 

 Efisien terhadap waktu begitupula dengan biaya pelatihan dan pendidikan 

 Dapat mengoptimasikan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan 

meningkatkan ketrampilan yang dibutuhkan  

 Efisien waktu agar tidak terbuang sia-sia 

 Kenyamanan, keamanan karyawan ketika bekerja meningkat 

Prinsip-prinsip untuk menerapkan ergonomi pada kerja secara umum terbagi 

menjadi 5 yakni : 
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o Kegunaan (Utility) 

Prinsip kegunaan yakni masing-masing produk yang dihasillkan 

mempunyai manfaat bagi seseorang dalam mendukung kegiatan atau 

kebutuhan dengan maksimal tidak mengalami kesulitan/masalah dalam 

penggunanya 

o Keamanan (Safety) 

Prinsip keamanan yaitu masing-masing produk yang dihasilkan memiliki 

fusngsi yang bermanfaat tidak membahayakan keselamatan dan kerugian 

bagi pengguna.  

o Kenyamanan (Comfortability) 

Prinsip kenyamanan artinya produk yang dihasilkan mempunyai tujuan 

yang selaras tidak mengganggu kegiatan. 

o Keluwesan (Flexibility) 

Prinsip keluwesan artinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan 

yang dimana memberikan berbagai fungsi dan mudah dibawa kemana-

mana 

o Kekuatan (Durability) 

Prinsip kekuatan yang berarti produk yang dihasilkan tersebut tidak mudah 

rusak, tahan lama, dan awet 

2.2. Postur Kerja 

Pertimbangan-pertimbangan ergonomi yang berkaitan dengan postur kerja 

dapat membantu mendapatkan postur kerja yang nyaman bagi pekerja, baik 

postur kerja duduk, berdiri, angkat maupun angkut. Beberapa jenis pekerjaan 

akan memerlukan postur kerja tertentu terkadang tidak menyenangkan. Kondisi 

ini membuat pekerja tidak melakukan pekerjaan  yang alami dan berjangka 

waktu lama. Hal ini akan mengakibatkan adannya keluhan sakit pada bagian 

tubuh, pekerja cepat lelah, cacat produk bahkan cacat tubuh. Untuk menghindari 

hal tersebut, pertimbangan ergonomi menyarankan hal-hal sebagai berikut : 

a) Mengurangi cara kerja pekerja dengan mengbungkuk dengan frekuensi 

yang sering dalam jangka waktu lama. Untuk mengatasi hal ini maka tiap 

stasiun kerj harus dirancang dengan mamperhatikan fasilitas kerja seperti 
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meja, kursi dan lain-lain yang sesuai dengan data antrophometri agar 

pekerja dapat menjaga postur tetap dalam keadaan tegak dan normal. 

b) Pekerja tidak seharusnya menggunakan jarak jangkauan maksimum. 

Pengaturan postur kerja dalam hal ini dilakukan dalam jangkauan normal. 

Peraturan ini bisa memberikan kenyamanan pada pekerja. Untuk hal-hal 

tertentu pekerja harus mampu dan cukup leluasa mengatur tubuhnya agar 

memperoleh postur kerja yang lebih leluasa dalam bergerak. 

c) Pekerja tidak disarankan bekerja dengan duduk atau berdiri untuk waktu 

yang lama, dengan kepala, leher, dada atau kaki berada dalam postur kerja 

miring. 

d) Operator tidak seharusnya dipaksa bekerja dalam periode waktu yang lama 

dengan tangan atau lengan berada dalam posisi diatas level siku yang 

nomal. 

Postur duudk memerlukan lebih sedikit energi dari pada berdiri, karena hal ini 

dapat mengurangi banyaknya bebean otot statis pada kaki. Pekerja yang 

bekerja dalam posisi duduk memerlukan sedikit istirahat dan secara potensial 

lebih produktif. Sedangkan postur berdiri merupakan sikap siaga baik fisik 

maupun mental, sehingga aktifitas kerja yang dilakukan lebih cepat, teliti dan 

kuat. Berdiri lebih melelahkan daripada duduk dan energi yang dikeluarkan 

lebih banyak 10-15% dibandingkan duduk.  

Beberapa masalah dengan postur kerja yang sering terjadi yaitu : 

1. Hindari kepala dan leher yang membengkok 

2. Hindari tungkai yang menaik 

3. Hindari tungkai kaki pada posisi terangkat 

4. Hindari postur memutar atau asimetris 

5. Sediakan sandaran bangku yang cukup di setiap bangku 

 Kerja seorang dihasilkan dari tugas pekerjaan, rancangan tempat kerja dan 

karateristik individu seperti ukuran dan bentuk tubuh. Pertimbangan untuk 

semua komponen dibutuhkan analisis postur dan perancangan kerja 
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2.3. Musculosketal Disorder (MSDs) 

Keluhan musculoskeletal adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal 

yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat 

sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu 

yang lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, 

ligament dan tendon. Keluhan hingga kerusakan inilah yang biasanya 

diistilahkan dengan keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) atau cedera 

pada sistem muskuloskeletal (Grandjean, 1993). Secara garis besar keluhan otot 

dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:  

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

otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan segera 

hilang apabila pembebanan dihentikan, dan 

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

Walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada otot 

masih terus berlanjut. Studi tentang MSDs pada berbagai jenis industri 

telah banyak dilakukan dan hasil studi menunjukkan bahwa bagian otot 

yang sering dikeluhkan adalah otot rangka (skeletal) yang meliputi otot 

leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung, pinggang dan otot-otot bagian 

bawah. Di antara keluhan otot skeletal tersebut, yang banyak dialami oleh 

pekerja adalah otot bagian pinggang (low back pain=LBP).  

Laporan dari the Bureau of Labour Statistics (LBS) Departemen Tenaga 

Kerja Amerika Serikat yang dipublikasikan pada tahun 1982 menunjukkan 

bahwa hampir 20 % dari semua kasus sakit akibat kerja dan 25 % biaya 

kompensasi yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya keluhan/sakit 

pinggang. Besarnya biaya kompensasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan 

secara pasti belum diketahui. Namun demikian, hasil estimasi yang 

dipublikasikan oleh NIOSH menunjukkan bahwa biaya kompensasi untuk 

keluhan otot skeletal sudah mencapai 13 milyar US dolar setiap tahun. Biaya 

tersebut merupakan yang terbesar bila dibandingkan dengan biaya kompensasi 

untuk keluhan/sakit akibat kerja lainnya. (NIOSH, 1996). Sementara itu 

National Safety Council melaporkan bahwa sakit akibat kerja yang frekuensi 
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kejadiannya paling tinggi adalah sakit punggung, yaitu 22 % dari 1.700.000 

kasus. Keluhan otot skeletal pada umumnya terjadi karena konstraksi otot yang 

berlebihan akibat pemberian beban kerja yang terlalu berat dengan durasi 

pembebanan yang panjang. Sebaliknya, keluhan otot kemungkinan tidak terjadi 

apabila kontraksi otot hanya berkisar antara 15 - 20% dari kekuatan otot 

maksimum. Namun apabila kontraksi otot melebihi 20%, maka peredaran darah 

ke otot berkurang menurut tingkat kontraksi yang dipengaruhi oleh besarnya 

tenaga yang diperlukan. Suplai oksigen ke otot menurun, proses metabolisme 

karbohidrat terhambat dan sebagai akibatnya terjadi penimbunan asam laktat 

yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri otot. 

Kerja monoton seringkali menyebabkan pembebanan yang monoton pada 

berbagai bagian otot dan mengakibatkan kelelahan. Kelelahan adalah suatu 

bentuk mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari kerusakan 

lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat (Susanti & Nurhayati, 

2014). Kelelahan biasanya menunjukan kondisi yang berbeda untuk setiap 

individu, namun semua jenis kelelahan bermuara pada hilangya efisiensi dan 

penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh. Salah satu jenis kelelahan, 

adalah kelelahan otot. Kelelahan otot adalah tremor pada otot atau perasaan 

nyeri pada otot (Husein, Kholil, & Sarsono, 2009). 

 Keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada bagian otot rangka yang 

dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan ringan sampai sangat sakit. 

Apabila otot menerima baban statis secara berulang dan dalam waktu yang 

lama, maka akan menyebabkan keluhan yang berupa kerusakan sendi, ligamen 

dan tendon. Keluhan tersebut sering disebut musculoskeletal disorders (MSDs). 

Postur kerja, selain dapat dievaluasi dengan mengukur beban pada otot, juga 

dapat dievaluasi dengan biomekanika kerja. Biomekanika adalah disiplin ilmu 

yang mengintregasikan faktor-faktor yang mempengaruhi gerakan manusia 

yang diambil dari pengetahuan dasar seperti fisika, matematika, kimia, 

fisiologi, anatomi, dan konsep rekayasa untuk menganalisa gaya yang terjadi 

pada tubuh. Dari pengertian tersebut biomekanika mencoba memberikan 
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gambaran untuk meminimumkan gaya dan momen yang dibebankan pada 

pekerja, dengan tujuan agar tidak terjadi kecelakaan kerja. 

2.4. PERA (Postural Ergonomic Risk Assessment) 

PERA dikembangkan oleh peneliti bernama Divyaksh Subhash Chander 

dengan tujuan mengevaluasi postur kerja untuk menilai faktor apa saja yang 

dapat menimbulkan risiko Musculosketal Disolder. Tuntutan level dari PERA 

adalah standart ISO 11226 dan EN 1005-4, tuntutan level dari postur adalah 

pembuatan komprehensif dan kuat. Tujuan utama dari metode PERA yaitu 

untuk menentukan level risiko gangguan MSDs pada saat melakukan pekerjaan. 

Tiga parameter yang dipertimbangkan dalam metode PERA adalah postur, 

gaya, dan durasi, dan mereka dibagi menjadi tiga tingkat permintaan risiko 

rendah, sedang, dan tinggi seperti tabel 2.1 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1. Kriteria untuk klarifikasi postur, durasi, dan kekuatan PERA 

  
Low Risk Medium Risk  High Risk 

(1 Point) (2 Point) (3 Point) 

Postur Punggung 

Membungk

uk ke 

depan 

0° - 20° 20° - 60° Melebihi 60° 

  

20° - 60° 

dengan bantuan 

alat tubuh 

    

Membengk

ok ke 

belakang 

Dengan 

bantuan alat 

bantu 

  

Tanpa 

bantuan alat 

bantu 

Postur 

tidak 

simetris 

` 

Punggung 

berputar 0° - 

10° 

Punggung 

berputar 

melebihi 10° 

Lain-lain     

Tulang 

belakang 

cembung 
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lumbar saat 

duduk 

Bahu 

abduksi/fle

ksi 

0° - 20° 20° - 60° Melebihi 60° 

20° - 60° 

dengan bantuan 

lengan penuh 

    

adduksi/ek

stensi 
    Melebihi 0° 

Kepala 

dan Leher 

membengk

ok ke 

depan 

0° - 25° 25° - 40° Melebihi 40° 

Membengk

ok  ke 

belakang 

  

Dengan 

bantuan 

punggung 

Dengan 

bantuan 

punggung 

Postur 

tidak 

simetris 

  

Membengkok 

kesamping 

dari 0° - 10° 

Membengkok 

ke samping 

lebih dari 10° 

    
Memutar dari 

0° - 45° 

Memutar 

lebih dari 

135°  

Lain-lain 

Siku 0° - 20° 20° - 60° Melebihi 60° 

sudut lutut 

saat duduk 
90° - 135°   

Kurang dari 

90° atau 

lebih dari 

135° 

Durasi   

Persentase 

dari waktu 

siklus 

0%- 10% 10%- 20% 
Melebihi 

20% 

Kekuatan   
Pengerahan 

upaya fisik 

Tidak terlihat. 

Contoh : 

gerakan pada 

benda-benda 

ringan 

Terlihat. 

Contoh: 

gerakan yang 

halus dan 

terkontrol, 

menggungaka

n kedua 

tangan ketika 

melakukan 

pekerjaan 

yang tidak 

begitu berat 

Terlihat jelas. 

Contoh : 

tidak 

terkontol dan 

gerakan yang 

berlebihan, 

otot 

menonjol 

    

getaran dari 

alat pada 

tangan 

    

guncangan 

atau impuls 

(seperti dari 

palu berat) 
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 Setiap tugas dari pekejaan ada pengklarifikasian dari pengamatan yaitu 

postur, kekuatan, dan durasi. Ketiga faktor ini digunakan untuk menentukan risiko 

pekerjaan berada pada level low, medium, atau high. Pada umumnya dalam metode 

ini setiap parameter dengan level risiko low diberi point 1, untuk medium 2, dan 

untuk high diberi point 3.  Mengenai durasi postur, ISO 11226 merekomendasikan 

waktu penahanan maksimal yang dapat diterima untuk menekuk punggung, 

menekuk kepala dan ketinggian lengan ke atas. 

Tabel 2.2 Maksimum waktu penahanan yang dapat diterima 

 Punggung Kepala menaikan tangan 

sudut penekukan 

(derajat) 
60 20 85 25 60 20 

waktu penahanan yang 

diterima (menit) 
1 4 1 8 1 4 

   Sumber : (ISO 11226) 

 Maksimum waktu penahanan yang dapat diterima tergantung pada sendi 

tubuh dan sudutnya. Namun, nilai paling kritis untuk waktu penahanan maksimum 

yang dapat diterima adalah 1 menit untuk ketiganya. Amabang batas untuk durasi 

ditetapkan pada 10% dan 20% dari waktu siklus. Untuk siklus yang lebih dari 5 

menit harus memperhatikan postur dan durasi aktual karena batas maksimum 1 

menit yang dapat diterima (kadefors. R, 1994). Sedangkan, untuk siklus yang sangat 

singkat, faktor resiko dapat berubah dari postur statis menjadi gerakan berulang. 

Pergerakan berulang juga tidak bisa diterima jika gerakan tersebut membutuhkan 

jangka waktu yang lama. 

 Karena PERA adalah  metode observasi, tuntutan tingkat pada kekuatan 

bersifat kualitatif. Pengukuran kekuatan secara langsung tidak dianggap layak. 

Oleh karena itu, jika kekuatan dianggap kuantitatif akan menjadi kontraproduktif 

atau tidak menghasilkan. Selain itu, ada kesepakan umum bahwa penilaian 

pengamatan kekuatan menghasilkan hasil yang lebih baik daripada laporan sendiri 

dari operator (Wiktorin, 1996). Keragaman penilaian pengamatan dapat dikurangi 

jika beberapa informasi tentang tugas-tugas diketahui. Meskipun, pelatihan dan 

pengalaman pengamatan dapat mengimbangi kurangnya informasi tersebut. Untuk 

pengukuran tingkat kekuatan tangan disarankan menggunakan Latko’s Visual 
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Analog Rating Scale. Skala ini dikembangkan untuk penilaian observasi kekuatan 

tang dengan deskripsi kualitatif. Skor yang diberikan 0 hingga 10..   

 Setelah mendapatkan skor tiap parameter hitung point untuk setiap 

pakerjaan dengan mengalikan skor dari tiga parameter tersebut. 

Work Task Score,Ti =(postur)i ×(kekuatan)i ×(Durasi)i 

Hitung point keseluruhan untuk siklus kerja sebagai rata-rata point yang diperoleh 

dari semua tugas kerja.  

Overall work task cycle score,A =(∑Ti)/n 

Dimana, n = jumlah pekerjaan yang dipertimbangkan untuk hasil akhir 

WORK CYCLE

WORK TASK 1

WORK TASK 2

WORK TASK 3

WORK TASK 4

Postur (P) Kekuatan (F)

Durasi (D)

Task Score (T)1  = P1 x 
F1 x D1

Postur (P) Kekuatan (F)

Durasi (D)

Task Score (T)2  = P2 x 
F2 x D2

Postur (P) Kekuatan (F)

Durasi (D)

Task Score (T)3  = P3 x 
F3 x D3

Postur (P) Kekuatan (F)

Durasi (D)

Task Score (T)4  = P4 x 
F4 x D4

Overall Score 
A = (T1 + T2 + T3 + … + Tn)/n

 

Gambar 2.2 Ilustrasi perhitungan point dari semua perkerjaan dari PERA 

Setelah  point PERA didapatkan, maka langkah selanjutnya menganalisa point 

PERA yang didapat, adapun ketentuan analisa dengan adanya risiko cedera dan 

perlu tidaknya tindakan lebih lanjut sebagai berikut :  

1. Jika nilai keseluruhan (A) < 4 maka, dikategorikan sebagai Low Risk yang 

artinya dapat diterima dan tidak ada tindakan lebih lanjut 

2. Jika nilai keseluruhan (A) ≥ 4 dan (A) < 7 maka, dikategorikan sebagai 

Possible Risk yang artinya investigasi lebih lanjut dengan metode yang 

lebih baik 
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3. Jika nilai keseluruhan (A) ≥ 7 maka, dikategorikan sebagai High Risk 

yang artinya tidak diterima dan perlu ditindak lanjuti 

Tabel 2.3 Tabel parameter PERA 

L = low M = medium H = High    

postur durasi kekuatan Perkalian skor klasifikasi parameter 

L  L L 1 x 1 x 1 = 1 Diterima 

L  L M 1 x 1 x 2 = 2 Diterima 

L  L H 1 x 1 x 3 = 
3 

Diterima; investigasi lebih 

lanjut 

L  M M 1 x 2 x 2 = 4 Diterima 

L  M H 1 x 2 x 3 = 
6 

Diterima; investigasi lebih 

lanjut 

M M M 2 x 2 x2 = 8 Diterima 

L H H 1 x 3 x 3 = 
9 

Investigasi lebih lanjut; 

tidak diterima 

M M H 2 x 2 x 3 = 12 Investigasi lebih lanjut 

M H H 2 x 3 x 3 = 18 Tidak Diterima 

H H H 3 x 3 x 3 = 27 Tidak Diterima 

 

 

Gambar  2.3 Distribusi skor dari PERA 

PERA akan menghasilkan skor yang sangat tinggi jika siklus kerja didominasi oleh 

pekerjaan yang beresiko tinggi. Skor yang lebih dari 14 poin akan menunjukkan 

siklus kerja yang membutuhkan tindakan korektif segera.  


