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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Ergonomi 

Definisi ergonomi menurut S. Tarwaka and Sudiajeng (2004). “ergonomic 

berasal dari bahasa Yunani” Ergon yang artinya kerja, dan nomos yang artinya 

hukum hukum alam. Istilah ergonomi didefinisikan sebagai studi tentang aspek-

aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, 

psikologi, engineering, manajemen dan desain/perancangan. 

Menurut Coccaro and Kavoussi (1997), Ergonomi adalah ilmu yang bersifat 

multidisiplin yang bisa diaplikasikan dalam mempelajari dan mendisain sistem 

kerja yang sesuai dengan kondisi manusianya sebagai salah satu komponen dalam 

sistem kerja yang tujuan utamanya adalah mengamati interaksi antara manusia dan 

mesin. 

Sedangkan menurut R Boma Kresno S and Pribadi (2007), mendefinisikan 

Ergonomi sebagai suatu cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan 

informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk 

merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja pada sistem 

itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui pekerjaan itu 

dengan efektif, aman dan nyaman. 

Berdasarkan beberapa pengertian ergonomi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa Ergonomi merupakan cabang ilmu yang sistematis untuk memanfaatkan 

informasi mengenai sifat kemampuan dan keterbatasan manusia untuk merancang 

suatu sistem kerja, sehingga orang dapat bekerja pada sistem tersebut dengan baik, 

guna mencapai tujuan melalui pekerjaan yang dilakukan dengan efisien, aman dan 

nyaman. 

Tujuan dari ergonomi ada dua, pertama untuk meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi dari pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan, termasuk peningkatan 

kegunaan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas. Kedua, untuk 

mempertinggi sejumlah nilai unsur manusia, termasuk memperbaiki keselamatan  
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 kerja, mengurangi kelelahan dan ketegangan, meningkatkan kenyamanan, 

meningkatkan kepuasan kerja dan memperbaiki mutu kehidupan. 

Menurut Manuaba (2003), manfaat penerapan ergonomi adalah pekerjaan 

bisa cepat selesai, risiko kecelakaan kerja lebih kecil/berkurang, man-days/hours 

tidak banyak yang hilang, risiko penyakit akibat kerja lebih kecil/berkurang, 

gairah/kepuasan kerja lebih tinggi/meningkat, biaya ekstra untuk 

kecelakaan/penyakit akibat kerja bisa ditekan, absensi/tidak masuk kerja rendah, 

kelelahan berkurang, rasa sakit lebih kecil/berkurang dan produktivitas kerja 

meningkat. Ergonomi berperan dalam faktor keselamatan dan kesehatan kerja, 

seperti desain suatu peralatan kerja untuk mengurangi keluhan muskuloskeletal dan 

kelelahan. Dalam ergonomi tuntutan tugas dengan kapasitas kerja harus seimbang 

sehingga dicapai performansi kerja yang tinggi, jika tugas terlalu rendah 

(underload) atau terlalu berlebihan (overload) akan menyebabkan stress. 

 

2.2   Postur Kerja 

Postur Kerja merupakan suatu tindakan yang diambil pekerja dalam 

melakukan pekerjaan (Waliono, 2013). Postur kerja yang baik ditentukan dengan 

pergerakan organ tubuh saat bekerja. Terdapat 3 klasifikasi sikap dalam bekerja: 

1. Sikap Kerja Duduk 

Menjalan pekerjaan dengan sikap kerja duduk menimbulkan masalah 

muskuloskeletal terutama masalah punggung karena terdapat tekanan pada tulang 

belakang (Salvendy, 2012).  

2. Sikap Kerja Berdiri 

Sikap kerja berdiri adalah sikap siaga baik fisik maupun mental, sehingga 

kativitas keha dilakukan lebih cepat, kuat dan teliti namun berbagai masalah bekerja 

dengan sikap kerja berdiri dapat menyebabkan kelelehan, nyeri dan terjadi fraktur 

pada otot tulang belakang (Septiawan, 2013). 

3. Sikap Kerja Duduk Berdiri 

Sikap kerja duduk berdiri merupakan kombinasi kedua sikap kerja untuk 

mengurangi kelelahan otot karena sikap paksa dalam suatu posisi kerja. Posisi 

duduk berdiri merupakan posisi yang lebih baik dibandingkan posisi duduk atau 
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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 terus menerus (S. 

Tarwaka & Sudiajeng, 2004). 

Postur kerja sangat berpengaruh terhadap resiko terjadinya cidera pada saat 

melakukan pekerjaan, faktor faktor yang memicu terjadinya cidera adalah terdapat 

gerakan atau fostur tubuh yang tidak alami dan diulang terus menerus atau diberi 

pembebanan diluar batas sehingga menimbulkan cidera karena bagian tubuh yang 

terkait sudah melampui batas kerja.Pergerakan yang dilakukan saat bekerja yaitu 

flexion yaitu gerakan dimana sudut antara dua tulang terjadi pengurangan. 

Extension adalah gerakan merentangkan dimana terjadi peningkatan sudut antara 

dua tulang seperti pada 2.1. Abduction adalah pergerakan kearah sumbu tengah 

tubuh seperti pada gambar 2.2. Rotation adalah pergerakan dimana terjadi 

perputaran pada tulang seperti pada gambar 2.3. Pronation adalah putaran bagian 

tengah (menuju kedalam) dari anggota tubuh. Supination adalah perputaran kearah 

samping (menuju keluar) dari anggota tubuh seperti pada gambar 2.4 (Tayyari & 

Smith, 1997). 

 

Gambar. 2.1 Flexion dan Extension pada (a) Bahu, (b) Telapak tangan dan (c) Lengan  

Sumber : Tayyari,1997. 
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Gambar. 2.2 Abduction dan Adduction pada (a) Telapak tangan, (b) Bahu dan (c) abduction 

vertical  

Sumber : Tayyari,1997. 

 

 

Gambar 2.3 Posisi Rotation 

Sumber : Tayyari,1997. 

 

 

Gambar 2.4 Posisi pada lengan (a) supination dan (b) pronation  

Sumber : Tayyari,1997. 

 

2.3 Musculoskeletal Disordes (MSDs) 

Keluhan muskuloskeletal merupakan keluhan pada bagian otot rangka 

(skeletal) yang dirasakan oleh seseorang mulai dari yang ringan sampai yang sakit. 

Ketika otot menerima beban statis dalam waktu yang Iama dan berulang-ulang akan 

mengakibatkan keluhan seperti kerusakan pada tendon, saraf. ligamen. sendi dan 

tulang rawan. Keluhan tersebut disebut dengan keluhan Musculoskeletal Disorders 
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(MSDs) atau cidera pada sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal terdiri 

dari otot,tulang dan jaringan (Nur, Lestari, & Mustaniroh, 2017). 

Studi tentang MSDs pada berbagai jenis industri lelah menunjukan bahwa 

bagian otot yang sering dikeluhkan yaitu otot rangka yang meliputi otot leher, bahu,  

lengan, jari, punggung, pinggang dan otot bagian bawah. Di amara keluhan 

tersebut. paling banyak yang, dialami pada pekerja adalah otot bagian pinggang 

(Low back pain). Berdasnrkan laporan dari the bureau of labour statistics (LBS) 

Departemen tenaga kerja Amerika Serikat yang dipublikasikan pada tahun I982 

menyatakan bahwa hampir 20% dari semua kasus akibat kerja dam 25% biaya 

kompensasi yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya keluhan. Beberapa faktor 

yang dnpm menyebabkan terjadinya keluhan otot skeletal (S. H. Tarwaka, 2004). 

1. Peregangan otot yang berlebihan.  

Peregangan otot yang berlebihan (over exertion) biasanya dialami pekerja yang 

mengalami aktivitas kerja yang menuntut tenaga yang besar. Apabila hal serupa 

sering dilakukan, maka akan mempertinggi resiko terjadinya keluhan otot, bahkan 

dapat menyebabkan terjadinya cidera otot skeletal.  

2. Aktivitas berulang 

Aktivitas berulang adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus. 

Keluhan otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja secara terus 

menerus, tanpa memperoleh kesempatan untuk melakukan relaksasi.   

3. Sikap kerja tidak alamiah   

Sikap kerja tidak alamiah adalah sikap kerja yang menyebabkan posisi-posisi 

bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiahnya. Semakin jauh posisi bagian 

tubuh dari pusat gravitasi tubuh, semakin tinggi pula terjadinya keluhan otot 

skeletal.   

4. Faktor penyebab sekunder   

a. Tekanan  

Terjadinya tekanan langsung pada jaringan otot lunak, seperti saat tangan harus 

memegang alat dalam jangka waktu yang lama, akan dapat menyebabkan keluhan 

pada otot tersebut akibat tekanan langsung yang diterima. Apabila hal ini 

berlangsung terus menerus maka akan menyebabkan keluhan yang menetap.   
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b. Getaran   

Getaran dengan frekuensi yang tinggi akan menyebabkan kontraksi otot 

bertambah. Kontraksi statis ini akan menyebabkan darah tidak lancar, penimbunan 

asam laktat meningkat dan akibatnya menimbulkan rasa nyeri otot.  

c. Mikrolimat 

Paparan suhu dingin yang berlebihan dapat menurunkan kelincahan, kepekaan 

dan kekuatan pekerja, sehingga gerakannya menjadi lamban, sulit bergerak yang 

disertai dengan menurunnya kekuatan otot.   

 

5. Faktor kombinasi  

Resiko terjadinya keluhan otot skeletal akan semakin meningkat dengan tugas 

yang semakin berat oleh tubuh. Beberapa hal yang mempengaruhi faktor kombinasi 

tersebut adalah:   

a. Umur   

Keluhan otot skeletal biasanya dialami orang pada usia kerja, yaitu 24-65 

tahun. Biasanya keluhan pertama dialami pada usia 35 tahun dan tingkat keluhan 

akan meningkat seiring dengan bertambahnya umur.  

b. Jenis kelamin   

Dalam pendesainan suatu beban tugas harus diperhatikan jenis kelamin 

pemakainya. Kekuatan otot wanita hanya 60% dari kekuatan otot pria, keluhan otot 

juga lebih banyak dialami wanita dibandingkan pria. 

 

2.4 Workplace Ergonomic Risk Assesssment (WERA) 

Workplace Ergonomic Risk Assesssment merupakan metode yang menjelaskan 

mengenai pengembangan penilaian resiko ergonomis tempat kerja guna mendeteksi 

faktor risiko fisik yang terkait dengan gangguan Work-related Musculoskeletal 

Disorders (WMSDs) pada pekerjaan (Aznam, Safitri, & Anggraini, 2017). Metode 

WERA mempunyai sistem penilaian dan tingkat tindakan yang diberikan terhadap 

tingkat resiko serta kebutuhan untuk melakukan penilaian yang lebih rinci (Aliafari, 

Pertiwi, Anugerah, & Sari, 2018). Dalam penggunaan metode WERA tidak perlu 

memerlukan pelatihan khusus. Penilaian WERA terdiri dari enam faktor risiko fisik 
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termasuk postur, pengulangan, kekuatan, getaran, kontak stres, dan durasi kerja 

serta melibatkan lima bagian tubuh utama yaitu bahu, pergelangan tangan, 

punggung, leher, dan kaki. Spesifikasi metode WERA dikembangkan untuk 

pengembangan rasa sakit atau ketidaknyamanan secara statistik signifikan, hal ini 

menunjukkan bahwa penilaian Wera memberikan indikasi yang baik dari gangguan 

muskuloskeletal yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilaporkan sebagai 

nyeri, sakit atau ketidaknyaman didaerah tubuh yang relevan (Rahman, 2011). 

 

2.4.1 Tahapan Penggunaan Workplace Ergonomic Risk Assesssment (WERA) 

Tahapan dalam penggunaan metode WERA adalah sebagai berikut : 

1. Mengamati dan merekam. 

2. Menentukan postur tubuh pekerja pada pekerjaan yang telah diamati. 

3. Menentukan penilaian level risiko postur berdasarkan tabel WERA. 

Pada tabel WERA dalam faktor risiko terdapat sembilan faktor fisik yang 

dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian A dan bagian B yang masing masingnya 

dikategorikan menjadi tiga tingkatan yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Bagian A 

terdiri dari dari lima bagian tubuh termasuk bahu, pergelangan tangan, punggung , 

leher, dan kaki. Faktor risiko tersebut gabungan antara postur dan pengulangan. 

Bagian B terdiri empat faktor risiko fisik meliputi kekuatan, getaram, kontak stres, 

dan durasi kerja. 

4. Menghitung skor berdasarkan sistem penilaian WERA. 

Menghitung skor untuk tiap bagian penilaian faktor risiko pada tabel sistem 

penilaian WERA dengan menandai angka pada titik persimpangan kolom dan baris. 

Setelah skor pada tiap bagian penilaian faktor risiko sudah terisi, kemudian 

menghitung total skor akhir dengan cara menjumlahkan skor tiap penilaian faktor 

risik. Ketentuan untuk menghitung indikator tersaji pada tabel 2.1  

Tabel 2.1 Kombinasi Level Risiko,Skor,Indikator Wera  

Kombinasi Level Risiko Skor Indikator 

Low vs Low 2 
Low Level 2-3 

Low vs Medium 3 

Low vs High 4 
Medium Level 4 

Medium vs Medium 4 

Medium vs High 5 High Level 5-6 
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Kombinasi Level Risiko Skor Indikator 

High vs High 6 High Level 5-6 
Sumber : Rahman,dkk.,2011. 

Untuk skor kombinasi faktor yang nantinya digunaan untuk menentukan total 

skor tersaji dalam tabel 2.2 

Tabel 2.2 Skor Kombinasi Risiko Faktor Fisik dan Total Skor Level Wera  

WERA Variabel Kombinasi Faktor Risiko 
Skor Level Risiko 

Low Medium High 

Bahu 1a. Postur Bahu vs 2 – 3 4 5 - 6 

 1b. Pengulangan Bahu 2 – 3 4 6 - 6 

Pergelangan Tangan 2a. Postur Pergelangan Tangan vs 2 – 3 4 7 - 6 

  2b. Pengulangan Pergelangan Tangan 2 – 3 4 8 - 6 

Punggung 3a. Postur Punggung vs 2 – 3 4 9 - 6 

  3b. Pengulangan Punggung 2 – 3 4 10 - 6 

Leher 4a. Postur Leher vs 2 – 3 4 11 - 6 

  4b. Pengulangan Leher 2 – 3 4 12 - 6 

Kaki 5a. Postur Kaki vs 2 – 3 4 13 - 6 

  9. Durasi Kerja 2 – 3 4 14 - 6 

Kekuatan 6. Kekuatan vs 2 – 3 4 15 - 6 

  3a. Postur Punggung  2 – 3 4 16 - 6 

Getaran 7. Getaran vs 2 – 3 4 17 - 6 

  2a. Postur Pergelangan Tangan  2 – 3 4 18 - 6 

Kontak Stres 8. Kontak Stres vs 2 – 3 4 19 - 6 

 2a. Postur Pergelangan Tangan 2 – 3 4 19 - 6 

Durasi Kerja 9. Durasi Kerja vs 2 – 3 4 19 - 6 

 6. Kekuatan 2 – 3 4 19 - 6 
Sumber : Rahman,dkk.,2011. 

Tindakan selanjutnya yang didasarkan dari skor yang diperoleh 

dikelompokkan menurut level risikonya yang tersaji pada tabel 2.3  

Tabel 2.3 Wera Tool  

Level Risiko Skor Akhir Tindakan 

Low 18 – 27 Pekerjaan Diperbolehkan 

Medium 28 – 44 Perlu Tindakan dan Perubahan 

High 45 – 55 Pekerjaan Dilarang. Harus segera diubah 
Sumber : Rahman,dkk.,2011. 

Variabel – variabel yang digunakan dalam perhitungan WERA terdapat 9 

variabel yaitu : 

a. Penilaian Faktor Bahu 

Bahu dibagi menjadi dua bagian yaitu postur bahu dan pengulangan bahu, skor 

pada bagian bahu dikategorikan menjadi tiga tingkat yaitu (I) low untuk posisi 

netral, (2) medium untuk bahu sejajar dengan dada. (3) high untuk bahu bengkok 
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ke atas. Pada pengulangan juga dikategorikan menjadi tiga tingkat yaitu (1) low 

untuk gerakan banyak jeda, (2) medium gerakan dengan beberapa jeda. (3) high 

untuk gerakan tanpa jeda. 

. 

Gambar 2.5 Penilaian Faktor Risiko Bahu  

Sumber : Rahman,dkk.,2011. 

b. Penilaian Faktor Pergelangan Tangan 

Pergelangan tangan dibagi menjadi dua bagian yaitu postur pergelangan dan 

pengulangan pergelangan. skor pada bagian bahu dikategorikan menjadi tiga 

tingkatan yaitu (I)low untuk posisi 0°. (2) medium untuk posisi sudut I°-15°, (3) 

high untuk posisi sudut lebih dari 15°. Pada pengulangan juga dikategorikan 

menjadi tiga tingkat yaitu (I) low untuk 0-10 kali gerakan per menit, (2) medium 

untuk 10-20 kali gerakan per menit, (3) high untuk >20 kali gerakan per menit. 

 

Gambar 2.6 Penilaian Faktor Pergelangan Tangan  

Sumber : Rahman,dkk.,2011. 

c. Penilaian Faktor Risiko Punggung 

Punggung dibagi menjadi dua bagian yaitu postur Punggung dan pengulangan 

bagian punggung, skor pada bagian punggung dikategorikan menjadi tiga tingkat 

yaitu (I) low untuk posisi 0°. (2) medium untuk posisi sudut 0°-20°. (3) high untuk 

posisi sudut lebih dari 20°. Pada pengulangan juga dikategorikan men jadi tiga 
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tingkat yaitu (I) low untuk 1-3 kali gerakan per menit. (2) medium untuk 4-8 kali 

gerakan per menit, (3) high untuk >8 kali gerakan per menit. 

 

Gambar 2.7 Penilaian Faktor Risiko Punggung  

Sumber : Rahman,dkk.,2011. 

d. Penilaian Faktor Risiko Leher  

Leber dibagi menjadi dua bagian yaitu postur leher dan pengulangan bagian 

leher. skor pada bagian leher dikategorikan menjadi tiga tingkat yaitu (1) low untuk 

posisi sudut - 10°. (2) medium untuk posisi sudut 10°-20°, (3) high untuk posisi 

sudut lebilt dari 20°. Pada pengulangan juga dikategorikan menjadi tip tingkat yaitu 

(1) low untuk gerakan banyak jeda, (2) medium gerakan dengan beberapa jeda, (3) 

high gerakan tanpa jeda. 

 

Gambar 2.8 Penilaian Faktor Risiko Leher 

Sumber : Rahman,dkk.,2011. 

e. Penilaian Faktor Risiko Kaki 

Kaki dibagi menjadi dua bagian yaitu postur kaki dan durasi kerja bagian kaki. 

skor pada bagian kaki dikategorikan menjadi tiga tingkat yaitu (I) low untuk posisi 

sudut 0°. (2) medium untuk posisi sudut 30°-60°. (3) high untuk posisi sudut lebih 

dari 60°. Pada durasi kerja juga dikategorilcan menjadi tiga tingkat yaitu (I) low 

untuk durasi kerja kurang dan 2 jam, (2) medium untuk durasi kerja selama 2-4 jam. 

(3) high untuk durasi kerja lebih dari 4 jam. 
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Gambar 2.9 Penilaian Faktor Risiko Kaki  

Sumber : Rahman,dkk.,2011. 

f. Penilaian Faktor Risiko Kekuatan 

Penilaian faktor risiko kekuatan terdiri dari beban yang diangkat dan postur 

punggung. Skor pada beban yang diangkat dikatagorikan tiga tingkat risiko yaitu 

tingkat risiko low untuk 0-5 kg, tingkat risiko medium untuk 5-10 kg, dan lebih dari 

10 kg di tingkat risiko high. Sedangkan skor pada postur punggung dikatagorikan 

dalam tiga tingkat risiko yang berbeda yaitu tingkat risiko low untuk posisi netral 

dengan sudut 0°, tingkat risiko medium untuk posisi membungkuk kedepan dengan 

sudut 0°-20° dan tingkat risiko high untuk membungkuk kedepan dengan sudut 20-

60°. 

 

Gambar 2.10 Penilaian Faktor Risiko Kekuatan  

Sumber : Rahman,dkk.,2011. 

g. Penilaian Faktor Risiko Getaran  

Penilaian faktor risiko getaran terdiri dari durasi paparan getaran pada alat yang 

digunakan dan postur pergelangan tangan. Skor pengulangan dikatagorikan dalam 

tiga tingkat risiko terdiri dari tidak menggunakan getaran di tingkat risiko low, 

kadang-kadang mengunakan alat getar selama 1-4 jam per hari di tingkat risiko 

medium. dan tingkat risiko high untuk mengunakan alat getar secara terus-menerus 

selama Iebih dari 4 jam per hari. Sedangkan skor pada postur pergelangan tangan 



15 
 

 

dikatagorikan dalam tiga tingkat risiko yang berbeda yaitu tingkat risiko low untuk 

sudut posisi netral. tingkat risiko medium untuk sudut 1°-15° ke atas atau ke bawah 

dan tingkat risiko high untuk sudut lebih dari 15° ke atas atau ke bawah dengan 

memutar. 

 

Gambar 2.11 Penilaian Faktor Risiko Getaran  

Sumber : Rahman,dkk.,2011. 

h. Penilaian Risiko Kontak Stres 

Penilaian faktor risiko kontak stes terdiri dari pegangan alat atau penggunaan 

sarung tangan dan postur pergelangan tangan. Skor pengangan alat atau 

penggunaan sarung tangan dikatagorikan tiga tingkatan yaitu pada tingkat risiko 

low untuk bentuk pegangan alat yang bulat/lembut atau menggunakan sarung 

tangan secara penuh. tingkat risiko medium untuk bentuk pegangan alat yang 

kasar/tajam atau menggunakan sarung tangan sebagian. dan tingkat risiko high 

tidak menggunakan pegangan alas atau sarung tangan. Sedangkan skor pada postur 

pergelangan tangan dikatagorikan dalam tiga tingkat risiko yang berbeda yaitu 

tingkat risiko low, untuk sudut 0° posisi netral. tingkat risiko medium untuk sudut 

1°-15° ke atas atau ke bawah dan tingkat risiko high untuk sudut lebih dari 15° ke 

atas atau ke bawah dengan memutar. 

 

Gambar 2.12 Penilaian Faktor Risiko Kontak Stres  

Sumber : Rahman,dkk.,2011. 
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i. Penilaian Faktor Durasi Kerja 

Penilaian faktor durasi kerja terdiri dari durasi kerja dan kekuatan. Skor durasi 

kerja dikatagorikan dalam tiga tingkat risiko terdiri dan tingkat risiko low untuk 

kurang dari 2 jam. di tingkat risiko medium selama 2-4 jam, dan tingkat risiko high 

untuk selama lebih dan 4jam. Sedangkan skor pada beban yang diangkat 

dikatagorikan tiga tingkat risiko yaitu tingkat risiko low untuk 0-5 kg, tingkat risiko 

medium untuk 5-10 kg, dan lebih dari 10 kg di tingkat risiko high. 

 

Gambar 2.13 Penilaian Faktor Risiko Durasi Kerja  

Sumber : Rahman,dkk.,2011. 

5. Menentukan Action Level 

Berdasarkan total skor akhir akan menunjukkan apakah tingkat risiko 

low,medium, atau high. 

 

2.5 Novel Ergonomic Postural Assessment (NERPA) 

Novel Ergonomic Postural Assessment merupakan metode yang 

dikembangkan oleh Alberto Sanchez-Lite pada tahun 2013. NERPA adalah metode 

ergonomi yang digunakan untuk menganalisis dan menilai postur kerja pada tubuh 

bagian atas. NERPA merupakan pengembangan dari Rapid Upper Limb 

Assessment (RULA). Metode ini pertama kali dikembangkan pada industri 

perakitan manual. Metode NERPA memodifikasi beberapa penilaian bagian tubuh 

yang diamati dari metode RULA. Maka dari itu. metode ini mampu mendeteksi 

postur dengan risiko ergonomi dan lebih sensitif terhadap deteksi perbaikan 

ergonomi dibandingkan dengan metode RULA, dimana penilaian postural 

woekstation untuk mengurangi risiko kemungkinan mengalami cedera 

muskuloskeletal dalam operasi perakitan manual, yang memungkinkan untuk 

pengembangan metodologi penilaian risiko secara keseluruhan untuk produksi 



17 
 

 

industri dalam rangka pencegahan risiko (Bloom, Ehrenreich, Loo, Lite, & 

Kruglyak, 2013). 

Metode NERPA menyajikan perubahan untuk bagian lengan, leher, punggung. 

dan pergelangan tangan dari metode RULA. Namun metode NERPA masih  

mempertahankan tahel A, B, dan C asli dari metode RULA. Berikut perubahan 

setiap bagian tubuh dan skor pada metode NERPA. Pada bagian lengan atas metode 

NERPA menetapkan tiga rentang skor sesuai dengan standar ISO 11226:2000. 

Tingkat pertama dalam metode NERPA tetap sama seperti metode RULA. tingkat 

ke dua untuk extension lebih dari 20° atau 20°-60°  flexion, dan tingkat ke tiga untuk 

lebih dart 60° flexion. Dalam metode NERPA menawarkan empat kemungkinan 

untuk memilih penatnbahan nilai (+1/-1). Pada bagian pergelangan tangan metode 

NERPA dengan postur pertama untuk postur 0°-15° (flexion maupun extension), 

tingkat ke dua untuk postur 0°-45° (flexion maupun extension). dan tingkat ke tiga 

lebih dari 45° (flexion maupun extension). Pada bagian leher metode NERPA untuk 

postur sama seperti RULA tetapi jika leher berputar kurang dari 10° maka nilainya 

+1. sedangkan jika leher membengkok kurang dari 10° maka bernilai +1. Pada 

bagian punggung metode NERPA di tingkat pertama pergerakan 0°- 20°, tingkat ke 

dua pergerakan 20°-45°. tingkat ketiga pergerakan 40°-60°. dan tingkat ke empat 

pergerakan lebih dari 60°. Pada keterangan bagian punggung jika leher berputar 

kurang dait 10° maka nilainya +1, sedangkan jika leher di bengkokan kurang dart 

10° maka bernilai +1. Perbandingan tingkat resiko ergonomic antara RULA dan 

NERPA tersaji pada gambar 2.15 (Bloom et al., 2013). 
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Gambar 2.14 Perbandingan Tingkatan Risiko Ergonomi antara RULA dan NERPA  

Sumber : Lite,dkk.,2013. 

 

2.5.1 Tahapan Penggunaan Novel Ergonomic Postural Assessment (NERPA) 

Adapun pengambilan atau penggunaan metode NERPA dalam rnelakukan 

peneletian adalah dengan dekomuntasi foto dan analisis sudut tubuh yang 

ditentukan. 

 

Gambar 2.15 NERPA worksheet 
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a. Pada Iangkah 1-4 analisis pada sudut tubuh yang telah ditentukan  

(1)  Langkah pertama: Penilaian lengan atas  

Skor posisi lengan atas:  

a) +1 untuk 20° (ke depan maupun ke belakang).  

b) +2 untuk > 20° ke belakang atau 20°-60°.  

c) +3 untuk > 60° ke depan.  

Keterangan perubahan Skor:  

a) +I mengangkat bahu > 25° atau ke belakang.  

b) +I jika pergerakan > 60° dan kegiatan > 4 per menit atau lebih 

c) +1 jika pergerakan > 20° dan kegiatan > 4 per menit statis atau bergerak > 4   

permenit   

d) -I jika pergerakan didukung lengan atau operator bersandar. 

 

Gambar 2.16 Penilaian Lengan Atas  

Sumber : Lite,dkk.,2013. 

 

(2) Langkah berikutnya : penilaian lengan bawah. 

 Skor posisi untuk lengan bawah : 

a) +1 untuk 60°- 100° ke depan. 

b) +2 untuk < 60° atau > 100° ke depan. 

Keterangan perubahan skor: 

a) +1 jika lengan bawah bekerja melewati garis tubuh. 

b) +1 jika lengan bawah keluar dari sisi tubuh > 15°. 
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Gambar 2.17 Penilaian Lengan Bawah  

Sumber : Lite,dkk.,2013. 

 

(3) Langkah berikutnya : penilaian pergelangan tangan. 

 Skor posisi untuk pergelangan tangan : 

a) +1 untuk 0°- 15° (ke atas maupun ke bawah). 

b) +2 untuk 0°- 45° (ke atas maupun ke bawah). 

c) +3 untuk > 45° (ke atas maupun ke bawah). 

Keterangan perubahan skor : +1 apabila pergelangan tangan membentuk 

sudut > 10° dari garis tengah. 

 

Gambar 2.18 Penilaian Pergelangan Tangan  

Sumber : Lite,dkk.,2013. 

 

(4) Langkah berikutnya : perputaran pergelangan tangan 

 Skor posisi untuk pergelangan tangan : 

a) +1 apabila pergelangan tangan berputar < 70°  

b) +2 apabila pergelangan tangan berputar > 70° 

 

b. Pada tahap 5-8 menghitung nilai pada grub A  

(5) Langkah berikutnya : menilai postur menggunakan tabel A 
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Postur kerja yang dihasilkan pada kelompok A terdiri dari lengan atas, lengan 

bawah, pergelangan tangan, dan perputaran pergelangan tangan, yang telah 

ditentukan skor dari masing-masing bagian postur. Selanjutnya skor tersebut 

diproses lebih lanjut menggunakan tabel A untuk memperoleh skor A. Skor pada 

tabel A tersaji pada tabel 2.4.  

Tabel 2.4 Skor Grub A Nerpa  

 

Sumber : Lite,dkk.,2013. 

(6) Langkah berikutnya : memberi skor pada aktivitas. 

Skor penambahan:  

(a) +1 Apabila postur stasis atau ditahan lebih dari 1 menit atau, apabila  kegiatan 

dilakukan lebih dari 4 kali dalam I menit atau lebih.  

(7) Langkah berikutnya: memberi skor pada beban.  

     Skor penambahan: 

     (a) +0 untuk beban < 2 kg berselang.  

(b) +1 untuk beban 2 — 10 kg berselang.  

(c) +2 untuk beban 2 — 10 kg tetap atau pengulangan.  

(d) +3 untuk beban > 10 kg tetap atau pengulangan.  

(8) Langkah berikutnya: menentukan nilai pada tabel C  

     Menetapkan lajur pada tabel C dengan cara menjumlahkan nilai dari langkah 5 

sampai dengan 7.  

C.  Pada tahap 9 — 11 membuat analisis sudut tubuh bagian kelompok B.  
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(9) Langkah berikutnya: pemberian nilai pada rentang leher  

Skor rentang leher:  

a) +1 untuk 00-10° ke depan.  

b) +2 untuk 10°- 20° ke depan.  

c) +3 untuk 20° atau lebih ke depan.  

d) +4 untuk ke belakang.  

Keterangan perubahan skor:  

a) +1 jika leher tangan berputar >10°  

b) +1 jika leher membengkok >10°. 

 

Gambar 2.19 Penilaian Rentang Leher  

Sumber : Lite,dkk.,2013. 

 

(10) Langkah berikutnya: penilaian faktor punggung.  

Skor posisi pergerakan punggung: 

a) +1 untuk 0°-20° ke depan.  

b) +2 untuk 20°- 40° ke depan.  

c) +3 untuk 40°-60° atau lebih ke depan.  

d) +4 untuk 60° atau lebih ke depan. 

Keterangan perubahan skor:  

a) +1 apabila puggung tangan berputar >10°  

b) +1 apabila punggung membengkok >10°. 
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Gambar 2.20 Penilaian Pergerakan Punggung  

Sumber : Lite,dkk.,2013. 

(11) Langkah berikutnya: penilaian skor kaki.  

Skor posisi kaki: 

a) +1 apabila kaki berada pada posisi normal  

b) +2 apabila kaki berada pada posisi tidak seimbang. 

 

d.  Langkah 12-15 menghitung nilai grub B. 

(12) Langkah ke 12: mencari penilaian postur pada tabel B 

Gambar postur kerja yang dihasilkan dari kelompok B yang terdiri dari leher, 

pungung, dan kaki yang telah ditentukan skor dari masing-masing psotur. 

Kemudian skor tersebut dialokasikan dalam tabel B untuk memperoleh skor B. 

Berikut tabel skor grup B.  

Tabel 2.5 SKor Grub B NERPA  

 

Sumber : Lite,dkk.,2013. 

 

(13) Langkah berikutnya: penentuan skor aktivitas.  

Skor penambahan:  
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a) +1 Apabila postur dalam keadaan statis atau +1 apabila kegiatan  dilakukan 

berulang 4 kali selama 1 menit atau lebih.  

(14) Langkah berikutnya: penentuan skor beban  

Skor penambahan:  

a) +0 untuk beban < 2 kg berselang.  

b) +1 untuk beban 2 — 10 kg berselang.  

c) +2 untuk beban 2 — 10 kg tetap atau pengulangan.  

d) +3 untuk beban > 10 kg tetap atau pengulangan.  

15)  Langkah berikutnya: penentuan lajur pada tabel C  

Penentuan skor akhir adalah dengan cara memasukan nilai grub A dan nilai grub 

B pad tabel C, yang kemudian akan diperoleh hasil akhir. Skor pada tabel C tersaji 

pada tabel 2.6 

Tabel 2.6 Skor Tabel C NERPA  

 

Sumber : Lite,dkk.,2013. 

 

  e. Menentukan action level 

Hasil skor C kemudian digunakan untuk penentuan klarifikasi pada action level. 

Kategori action level tersaji pada tabel 2.7 
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Tabel 2.7 Kategori Action Level NERPA. 

Level Skor Akhir Tindakan 

1 1 atau 2 Dapat diterima 

2 3 atau 4 Perlu penilitian lebih lanjut 

3 5 atau 6 Perlu penelitian lebih lanjut dan 

tindakan dalam waktu dekat 

4 7 Perlu penelitian lebih lanjut dan 

tindakan sekarang 
Sumber : Lite,dkk.,201
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