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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Ergonomi 

2.1.1 Definisi Ergonomi 

Istilah ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu “ergon” berarti kerja 

dan “nomos” berarti aturan atau hukum. Jadi secara ringkas ergonomi adalah 

suatu aturan atau norma dalam sistem kerja. Indonesia sendiri memakai istilah 

ergonomi, namun pada negara lain seperti Skandinavia menggunakan istilah 

“Bioteknologi”, Amerika menggunakan istilah “Human Engineering” atau 

“Human Factors Engineering”. Walau demikian, bahasannya adalah hal yang 

sama yaitu mengenai optimalisasi fungsi manusia terhadap aktivitas yang 

dilakukan. 

Menurut Pengertian lebih dalam mengenai ergonomi yaitu ilmu, seni dan 

penerapan teknologi untuk menyesuaikan atau menyeimbangkan antara segala 

fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan 

kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental sehingga kualitas 

hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik (Tarwaka, Solichul, & Sudiajeng, 

2004). 

Sesuai yang telah ditetapkan oleh organisasi perburuhan internasional 

(ILO), kualitas hidup manusia pekerja secara umum sebagai berikut : 

1. Pekerjaan harus menghormati kesehatan kehidupan pekerja 

2. Pekerjaan harus memberikan pekerja waktu bebas untuk beristirahat 

dan bersantai. 

3. Pekerjaan harus memungkinkan pekerja untuk bermasyarakat dan 

mencapai pemenuhan diri dengan mengembangkan kapasitas pribadi. 

 

Sehingga pencapaian kualitas dan taraf hidup manusia dapat secara 

optimal, ditempat kerja, dilingkungan social maupun dilingkungan keluarga. Hal 

ini menjadi tujuan utama penerapan ergonomi. 
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2.1.2 Tujuan Ergonomi 

Tujuan penerapan ergonomi secara umum yaitu (Tarwaka, Solichul, & 

Sudiajeng, 2004) : 

1. Dengan upaya preventif dalam pencegahan cidera dan penyakit yang 

disebabkan oleh pekerjaan, beban kerja mental dan fisik yang diturunkan, 

serta mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. Hal-hal tersebut merupakan 

usaha meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. 

2. Peningkatan kualitas interaksi sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja 

secara tepat serta peningkatan jaminan social selama usia produkstif ataupun 

setelahnya. Hal-hal tersebut merupakan usaha meningkatakn kesejahteraan 

sosial. 

3. Menciptakan kesimbangan rasional antara berbagai aspek yaitu teknis, 

ekonomis, antropologis dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan 

sehingga terciptanya kualitas kerja dan kulaitas hidup yang tinggi. 

 

Tujuan lain ergonomi adalah untuk mengurangi stress. Selain pencegahan juga 

menghilangkan cedera dan gangguan yang berhubungan dengan pekerjaan yang 

terlalu sering menggunakan otot, postur yang buruk dan pekerjaan berulang. Hal 

tersebut tercapai dengan merancang tugas, ruang kerja, pengendalian, tata 

tampilan, pencahayaan, dan peralatan agar sesuai dengan kemampuan fisik dan 

keterbatasan pekerja (NIOSH, 2012). 

 

2.2 Work Related Musculoskeletal Disorders (WMSD) 

2.2.1 Definisi Work Related Musculoskeletal Disorders (WMSD) 

Work Related Musculoskeletal Disorders (WMSD) merupakan 

sekelompok gangguan dari otot, tendon dan sistem saraf. Contohnya antara lain 

carpal tunnel syndrome, tendonitis, thorac outlet syndrome dan tension neck 

syndrome. Adapun penyebutan lain untuk WMSD yaitu repetitive motion injuries, 

repetitive strain injuries, cumulative trauma disorders, occupational 

cervicobrachial disorders, overuse syndrome, regional musculoskeletal disorders 

dan soft tissue disorders. Aktifitas kerja yang bersifat repetitive, atau postur yang 
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kurang normal pada saat bekerja merupakan sesuatu yang dapat menyebabkan 

timbulnya gangguan ini. Sakit yang disebabkan gangguan ini bisa dirasakan 

langsung pada saat bekerja atau tidak bekerja. Bisa dikatakan semua jenis 

pekerjaan memerlukan penggunaan lengan dan tangan. SehinggaWMSD paling 

sering terjadi pada tubuh bagian atas atau upper limb. Pekerjaan pada tubuh 

bagian bawah atau lower limb misalnya pada betis juga menyebabkan gangguan 

ini. Beberapa gangguan lain yang bersifat repetitive juga dapat terjadi di 

punggung. (Canadian Center for Occupational Health and Safety). 

 

2.2.2 Faktor-Faktor Risiko 

Salah satu penyebab dari menurunnya produktifitas dan ekonomi pada 

masyarakat adalah gangguan musculoskeletal akibat kerja. Pada pergerakan 

lengan dan tangan ada beberapa faktor risiko penyebab WMSD seperti bending, 

straightening, gripping, holding, twisting, clenching dan reaching. Aktifitas yang 

dilakukan lengan dan tangan akan menjadi bahaya apabila situasi kerja 

mengharuskan dilakukan secara repetitive. Terkadang dengan beban dan 

dilakukan secara cepat sementara waktu istirahat tidak cukup untuk memulihkan 

lengan dan tangan pada kondisi semula. Berikut adalah faktor utama yang 

menyebabkan WMSD (Centers For Disase Control and Prevention) : 

1. Postur dan gerakan kerja. 

2. Pengulangan dan kecepatan kerja. 

3. Kekuatan gerakan. 

4. Getaran. 

5. Temperatur. 

6. Kurangnya pengaruh atau kontrol atas pekerjaan seseorang. 

7. Tingkatkan tekanan (misalnya untuk menghasilkan lebih banyak). 

8. Kurang atau buruknya komunikasi. 

9. Tugas yang monoton. 

10. Persepsi tentang dukungan rendah (misalnya manajer atau rekan kerja). 
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Dua aspek utama mengenai postur tubuh yang memberikan kontribusi atas 

gangguan musculoskeletal akibat kerja, termasuk bersifat repetitive. Yang pertama 

adalah posisi dari bagian tubuh saat melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah 

posisi dari leher dan pundak yang tetap. Otot di pundak dan leher akan senantiasa 

menstabilkan posisi tubuh selama melakukan suatu pekerjaan. Pembuluh darah 

akan tertekan akibat kontraksi otot sehingga peredaran darah terganggu. 

Akibatnya terjadi kelelahan otot meskipun bahu dan leher tidak bergerak. Hal 

tersebut yang menjadi penyebab sakit atau nyeri pada leher. Pekerjaan yang 

bersifat repetitive, seseorang bekerja dengan pekerjaan yang sangat repetitive 

merupakan seseorang dengan risiko WMSD yang tinggi. Bekerja dengan 

pergerakan yang selalu berulang dan dituntut harus cepat merupakan aktifitas 

yang sangat melelahkan.  

Hal lain yang memberikan kontirbusi akan kejadian WMSD adalah energi 

atau tenaga yang dikeluarkan karena beban. Semakin besar dan berat beban yang 

dihadapi maka tenaga yang dikeluarkan otot juga lebih besar. Akan lebih cepat 

lelah jika menggunakan energi yang lebih besar dalam suatu pergerakan. Sejatinya 

pekerja tidak dapat memulihkan kembali kondisi tubuhnya seperti semula karena 

waktu untuk bekerja lebih banyak dibandingkan untuk istirahat. Sehingga waktu 

istirahat disini juga turut berperan. 

Pekerjaan yang bersifat repetitif dapat juga terpengaruh oleh getaran dan 

temperature. Pekerja mungkin lebih cepat lelah dan lebih mudah mengalami 

gangguan musculoskeletal apabila temperatur terlalu dingin atau panas. Daya 

fleksibilitas dari sendi dan otot akan menurun pada temperatur dingin, sehingga 

gangguan musculoskeletal mudah terjadi. Pengaruh dari getaran juga akan 

dirasakan oleh saraf, otot, tendon dan sendi. Mati rasa, kepekaan sentuhan dan 

memgang berkurang bahkan hilang bisa terjadi jika bekerja dengan peralatan yang 

menimbulkan getaran. Hal ini terjadi pada bagian tubuh manapun yang menerima 

getaran secara repetitive.  
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Dari penjelasan WMSD maka dapat diketahui secara mendasar bahwa 

WMSD berkaitan dengan kegiatan kerja yang memiliki pola : 

1. Posisi dan postur tubuh yang statis. 

2. Pergerakan bersifat kontinyu dan repetitive. 

3. Energi hanya terkonsentrasi pada beberapa bagian dari tubuh. 

4. Tidak adanya waktu pemulihan dikarenakan waktu istirahat yang kurang. 

 

2.2.3 Tahapan atau Tingkatan Work Related Musculoskeletal Disorders 

(WMSD) 

Ada tiga tahapan atau tingkatan terjadinya WMSD. Hal ini dilihat melalui 

sering tidaknya pekerjaan tersebut dilakukan. 

1. Tahap Permulaan 

Ditandai pada bagian tubuh dengan munculnya rasa sakit dan lelah namun 

dapat hilang pada saat tidak bekerja dan juga saat malam hari. Hal ini tidak 

mempengaruhi aktifitas kerja. 

2. Tahap Menengah 

Ditandai pada bagian tubuh dengan rasa nyeri juga sakit yang timbul lebih 

awal saat melakukan pekerjaan dan saat malam hari masih terasa sakit. Hal ini 

masih dapat ditahan oleh tubuh sehingga tidak terlalu mempengaruhi aktifitas 

kerja. 

3. Tahap Akhir 

Ditandai pada bagian tubuh dengan rasa nyeri juga sakit yang timbul setiap 

saat baik ketika istirahat atau malam hari. Hal ini akan berbahaya jika 

dibiarkan. 

 

2.2.4 Jenis-Jenis Gangguan Work Related Musculoskeletal Disorders 

(WMSD) 

Pada pengertian WMSD, dapat diketahui gangguan WMSD dibagi 

menjadi tiga, yaitu : 
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a. Gangguan Otot 

Aliran darah akan berkurang jika kontraksi otot berlangsung lama dan 

akibatnya subtansi yang diproduksi oleh otot tidak dapat dipindahkan dengan 

cepat dan terakumulasi. Akumulasi dari substansi ini mengakibatkan iritasi pada 

otot yang biasa disebut nyeri otot atau sakit otot. 

b. Gangguan Tendon 

Tidak semua serat otot kuat, beberpa dapat menjadi putus atau terlepas 

saat melakukan gerakan berulang. Inflamasi atau peradangan disebabkan oleh 

tendon yang menipis. 

c. Gangguan Saraf 

Jaringan disekitar saraf bisa menjadi rusak dan bisa memberikan tekanan 

kepada saraf apabila pekerjaan bersifat repetitive atau postur tidak normal. 

Tekanan ini dapat menyebabkan melemahnya otot, mati rasa, kesemutan, sirkulasi 

pergerakan tidak normal  dan kulit kering. 

 

2.3 Occupational Repetitive Action (OCRA) 

2.3.1 Definisi Occupational Repetitive Action (OCRA) 

Occupational Repetitive Action (OCRA) dikembangkan oleh Occhipinti 

dan Colombini untuk menganalisis kemampuan pekerja terhadap pekerjaannya. 

Hal yang di analisis mencakup berbagai faktor risiko pada tubuh bagian atas atau 

upper limb (sikap maupun gerakan tubuh, pengulangan, dan lainnya yang artikan 

sebagai “tambahan”) (Stanton, Hedge, Brookhuis, Salas, & Hendrick, 2004). 

OCRA Index merupakan metode yang bersifat prediktif terhadap risiko pekerjaan 

anggota tubuh bagian atas yang berhubungan dengan gangguan musculoskeletal. 

Metode OCRA index adalah metode pertama yang paling analitis dan dapat 

dipercaya. Secara umum, OCRA index dapat digunakan untuk design, redesign 

atau menganalisis lebih dalam mengenai workstation dan tugas-tugasnya yang 

ada. Adapun OCRA checklist yaitu metode yang lebih sederhana dari OCRA 

index. Namun untuk menganalisis lebih dalam tidak dapat menggunakan OCRA 

Checklist sehingga harus menggunakan OCRA Index. 



11 
 ` 

OCRA Index dan Checklist  dirancang untuk digunakan oleh ahli teknis 

perusahaan (petugas keselamatan dan kesehatan, ergonomis, analis waktu dan 

metode, insinyur produksi), yang telah terbukti dapat mempelajari dan 

menerapkan metode untuk pencegahan dan juga memperbaiki proses produksi 

dengan sangat baik.  

Cukup banyak industri dan tempat kerja yang mencoba dalam menerapkan 

metode-metode tersebut. Baik pekerjaan dalam bidang jasa dan manufaktur yang 

mencakup gerakan repetitif pada tubuh bagian atas. Metode ini kurang sesuai 

untuk menganalisis pekerjaan yang berhubungan dengan komputerisasi. Sebagai 

contoh pekerjaan menggunakan keyboard dan mouse atau alat inputan lain yang 

sejenis 

Tindakan teknis adalah kegiatan dasar dalam melakukan suatu tugas. 

Dalam satu shift kerja, pekerjaan bisa terdiri dari satu atau lebih tugas yang 

berbeda. Siklus merupakan serangkaian tugas yang selalu dilakukan secara 

repetitif. Contoh tindakan teknis yaitu meletakkan, menarik, menekan, memutar, 

mengambil dan lainnya. Ada beberapa prosedur yang dianjurkan dalam meniali 

risiko (Stanton, Hedge, Brookhuis, Salas, & Hendrick, 2004)  :  

1. Menunjukkan dengan tepat pekerjaan repetitive dalam siklus dengan durasi 

tertentu. 

2. Menemukan urutan dari tindakan teknis dalam siklus dari setiap pekerjaan. 

3. Menjelaskan dan menggolongkan faktor risiko dalam setiap siklus. 

4. Menggabungkan data yang mengenai siklus di setiap pekerjaan dalam 

keseluruhan shift kerja, menghitung durasi dan urutan dari setiap pekerjaan 

dan perode pemulihan. 

5. Penilaian singkat dan terstruktur dari faktor risiko dari keseluruhan pekerjaan.. 

 

2.3.2 Occupational Repetitive Action (OCRA) Index 

Merupakan perbandingan antara actual technical action selama satu shift 

dengan recommended technical actions selama satu shift. Atau OCRA index 

didapat dari hasil bagi antara ATA dengan RTA. 
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     (1) 

 

Gerakan gabungan bukan termasuk tindakan teknis. Satuan pengukuran 

konvensional “tindakan teknis” digunakan sebagai satuan untuk analisis frekuensi 

tindakan untuk tubuh bagian atas. Definisi ini sangat mirip dengan elemen metode 

pengukuran waktu atau method time measurement (MTM). 

Actual Technical Action atau ATA merupakan jumlah dari seluruh 

tindakan teknis aktual. Menentukan ATA dengan mengalikan frekuensi dengan 

Net Duration. sehingga untuk mencari nilai ATA menggunakan persamaan seperti 

pada nomor 2 yaitu :  

 

     F x D    (2) 

Keterangan : 

F = Frekuensi 

D = Durasi Kerja Repetitif Dalam Satu Shift  

 

Dimana frekuensi dapat dicari dengan persamaan sebagai berikut : 

 

                   (3) 

Keterangan : 

NTC = Number of Technical Action / Jumlah tindakan teknis dalam satu siklus 

CT = Cycle Time / Waktu siklus 

 

Recommended Technical Actions atau RTA dapat diperoleh dari perkalian 

antara frekuensi konstan, pengali kekuatan, pengali postur, pengali tambahan, 

pengali waktu pemulihan, pengali durasi, pengali repetitif dan durasi selama satu 

shift. Atau dengan menggunakan persamaan seperti nomor 4 yaitu 

 

                                                          (4) 
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Keterangan:  

CF = Frekuensi Konstan / Constant Frequency (30 tindakan/menit) 

    = Pengali Kekuatan / Force Multiplier 

    = Pengali Postur / Postural Multiplier 

    = Pengali Pengulangan / Stereotypy Multiplier   

    = Pengali Tambahan / Additional Multiplier 

D = Durasi dalam satu shift  

     = Pengali Waktu Pemulihan / Recovery Period Multiplier 

    = Pengali Durasi / Duration Multiplier 

 

Setelah mendapatkan nilai OCRA index, maka diklasifikasikan sesuai 

dengan pengklasifikasian OCRA index yang dapat dilhat pada tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Klasifikasi OCRA Index 

OCRA Index Area Keterangan 

≤ 1,5 Green Optimal 

1,6 – 2,2 Green Keadaan dapat diterima 

2,3 – 3,5 Yellow 
Keadaan perlu diperiksa atau jika mungkin peingkatan 

kondisi kerja 

3,6 – 4,5 Red-Low 
Keadaan yang berisiko rendah, peingkatan kondisi 

kerja, pengawasan kesehatan dan pelatihan   

4,6 – 9,0 Red-Medium 
Keadaan yang berisiko menengah, peingkatan kondisi 

kerja, pengawasan kesehatan dan pelatihan 

> 9 Red-High 
Keadaan yang berisiko tinggi, peingkatan kondisi kerja, 

pengawasan kesehatan dan pelatihan 

(Sumber: Colombini, D., & Occhipinti, E. (2017). Risk Analysis and Management of Repetitive 

Actions: A Guide for Applying The OCRA System (Occupational Repetitive Actions), Third 

Edition (3 ed.): CRC Press. (pp. 107)) 

 

2.3.2.1 Pengali Kekuatan / Force Multiplier 

Kekuatan disini merupakan representasi langsung yang diperlukan untuk 

menyelesaikan rangkaian kegiatan dalam hal ini berarti tindakan teknis. Konsumsi 

kekuatan bisa digolongkan dalam faktor risiko dalam gangguan musculoskeletal. 

Hal ini dapat terjadi jika pekerjaan repetitif. Secara rill sangat susah untuk 

menghitung kekuatan yang digunakan. Ada yang mencoba mengukur dengan 

menggunakan penilaian semi kuantitatif dari faktor eksternal missal berat objek. 

Ada juga yang mencoba menggunakan dinamometer. Salah satu teknik yang bisa 
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digunakan untuk mengukur kekuatan yang digunakan oleh otot yaitu surface 

electromyography. 

Menggunakan skala CR-10 Borg merupakan cara lain untuk mengukur 

kekuatan. Skala ini menggunakan pendekatan psikofisial. Dengan menggunakan 

skala borg ini, penggunaan kekuatan dapat diperkirakan. Skala ini 

merepresentasikan kekuatan yang digunakan oleh otot. 

 

Tabel 2.2 Skala CR-10 Borg 

Skala Tingkat Skala Keterangan 

0,5 
Sangat Sangat 

Ringan 

Subjek tidak merasakan aktivitas apa pun. Misalnya 

tidak kelelahan otot, tidak sesak napas atau kesulitan 

bernapas 

1 Sangat Ringan Sangat ringan. Seperti berjalan kaki dengan langkah 

Anda sendiri 2 Ringan 

3 
Sedang 

Agak tapi tidak terlalu sulit. Rasanya enak dan tidak 

sulit untuk melanjutkan. 4 

5 
Kuat 

Pekerjaan itu sulit dan melelahkan, tetapi terus 

berlanjut tidak terlalu sulit. Upaya dan tenaga sekitar 

setengah dari intensitas "Maksimal" 6 

7 

Sangat Kuat 

Cukup berat. Subjek bisa berlanjut, tetapi benar-

benar harus mendorong dirinya sendiri dan sangat 

lelah 

8 

9 

10 
Sangat Sangat 

Kuat 

Tingkat yang sangat berat. Untuk sebagian besar 

subjek, ini adalah aktivitas paling berat yang pernah 

mereka alami 

(Sumber: Colombini, D., & Occhipinti, E. (2017). Risk Analysis and Management of Repetitive 

Actions: A Guide for Applying The OCRA System (Occupational Repetitive Actions), Third 

Edition (3 ed.): CRC Press. (pp. 418)) 

 

Pada skala borg, nilai 0.5 merupakan nilai untuk penggunaan kekuatan 

otot paling kecil. Hal ini selanjutnya akan menjadi acuan dalam penilaian tindakan 

lainnya. Setelah tahap ini dilakukan, maka selanjutnya dengan menghitung rata-

rata skor untuk seluruh siklus. Dalam menentukan kekuatan yang digunakan, bisa 

juga dilakukan setelah menghitung frekuensi pada tindakan teknis. Sebelum 

pengukuran kekuatan dilakukan, sebaiknya harus terlebih dahulu mengetahui 

siklus kerja, termasuk urutan kerja dalam suatu siklus.  
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Setelah selesai mengidentifikasi semua tindakan yang membutuhkan 

kekuatan, boleh membiarkan pekerja menilai sendiri form tindakan dengan acuan 

skala borg atau boleh juga dilakukan penilaian sendiri. Namun untuk lebih 

tepatnya biarkan pekerja sendiri yang menilai, dengan ini juga meminta pekerja 

menjelaskan bagian mana yang dirasa menggunakan kekuatan. Pada tabel 2.3 

merupakan tabel untuk mengubah skor borg menjadi pengali kekuatan atau (FoM). 

 

Tabel 2.3 Nilai Pengali Kekuatan / Force Multiplier 

Skala Borg 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 ≥5 

FoM 1 0,85 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 0,20 0,10 0,01 

(Sumber: Colombini, D., & Occhipinti, E. (2017). Risk Analysis and Management of Repetitive 

Actions: A Guide for Applying The OCRA System (Occupational Repetitive Actions), Third 

Edition (3 ed.): CRC Press. (pp. 421)) 

 

2.3.2.2 Pengali Postur / Postural Multiplier 

Postur tubuh bagian atas atau upper limb adalah faktor pentingyang bisa 

mengakibatkan berbgai macam gangguan musculoskeletal. Cukup banyak 

literature yang mengakatakan bahwa postur yang kurang baik, pstur tubuh dalam 

keadaan statis yang cukup lama dan gerakan tubuh yang repetitif dapat 

menyebabkan potensi cidera. Analisa didapat dengan cara memperhatikan gerakan 

pada tubuh bagian atas yaitu bahu, siku, pergelangan tangan dan genggaman 

tangan lalu dihubungkan dengan waktu dalm hal ini adalah frekuensi dan rentang 

waktu.  

Ada empat bagian pada tubuh bagian atas yang harus dilakukan penlian 

postur yaitu sebgai berikut : 

1. Postur bahu (flexion, extension, abduction) bisa dilihat pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Gerakan dan Posisi Bahu 



16 
 ` 

2. Postur siku (flexions-extensions, prono-supinations of the forearm) bisa dilihat 

pada gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Gerakan dan Posisi Siku 

 

3. Postur pergelangan tangan (flexions-extensions, radio-ulnar deviations) bisa 

dilihat pada gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Gerakan dan Posisi Pergelangan Tangan 

 

4. Tipe-tipe genggaman tangan bisa dilihat pada gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Tipe Genggaman Tangan 

 

Untuk menentukan nilai proporsi waktu dan nilai pengali postur  bisa 

dilihat pada tabel 2.4 dan 2.5. 
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Tabel 2.4 Nilai Skor Postur 

Postur Gerakan 

Proporsi Waktu Siklus 

1/10 (1% 

- 24% ) 

1/3 (25% 

- 50% ) 

2/3 (51% 

- 80% ) 

3/3 

(>80% ) 

Bahu 

Abduction (45°- 80°) atau 

Extension (>20°) 
4 4 8 12 

Flexion atau Abduction > 80° 10 12 24 28 

Siku 

Supination (≥60°) 4 4 8 12 

Pronation (≥60°) atau Flexion-

Extension (≥60°) 
2 2 4 6 

Pergelangan 

Tangan 

Extension (≥45°) 4 4 8 12 

Flexion (≥45°) 3 3 6 9 

Radial deviation (≥15°) atau 

Ulnar deviation (≥20°) 
2 2 4 6 

Genggaman 

Hook Grip atau Palmar Grip 4 4 8 12 

Pinch 3 3 6 9 

Power Grip 2 2 4 6 

(Sumber: Colombini, D., & Occhipinti, E. (2017). Risk Analysis and Management of Repetitive 

Actions: A Guide for Applying The OCRA System (Occupational Repetitive Actions), Third 

Edition (3 ed.): CRC Press. (pp. 424-426)) 

 

Tabel 2.5 Nilai Pengali Postur / Postural Multiplier 

Nilai Skor 

Postur 
0-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27 ≥28 

PoM 1 0,7 0,6 0,5 0,33 0,1 0,07 0,03 

(Sumber: Colombini, D., & Occhipinti, E. (2017). Risk Analysis and Management of Repetitive 

Actions: A Guide for Applying The OCRA System (Occupational Repetitive Actions), Third 

Edition (3 ed.): CRC Press. (pp. 428)) 

 

2.3.2.3 Pengali Pengulangan / Stereotypy Multiplier 

Dimana ketika tugas membutuhkan kinerja tindakan teknis yang sama 

untuk satu shift. Diperkirakan dengan persentase gerakan berulang selama satu 

shift atau waktu satu gerakan dalam siklus yang ditandai oleh gerakan yang 

diulang secara identik atau jika waktunya sangat pendek. Pada tabel 2.6 bisa 

dilihat. 
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Tabel 2.6 Nilai Pengali Pengulangan / Stereotypy Multiplier 

Waktu Satu Gerakan Dalam  

Siklus 
> 15 detik 8 - 15 detik < 8 detik 

Presentase Gerakan Berulang 

Selama Satu Shift 
< 51% 51 - 80 % > 80% 

ReM 1 0.85 0.7 

(Sumber: Colombini, D., & Occhipinti, E. (2017). Risk Analysis and Management of Repetitive 

Actions: A Guide for Applying The OCRA System (Occupational Repetitive Actions), Third 

Edition (3 ed.): CRC Press. (pp. 430)) 

 

2.3.2.4 Pengali Tambahan / Additional Multiplier 

Ada faktor lain yang terpisah dari faktor risiko utama yang harus 

dipertimbangkan. Faktor-faktor ini disebut sebagai faktor tambahan. Faktor 

tambahan tidak selalu ada dalam situasi kerja namun faktor tambahan ini penting 

untuk diidentifikasi.  

Faktor-faktor tambahan tersebut meliputi :  

1. Alat yang digunakan bergetar. 

2. Dibutuhkan ketelitian yang tinggi (missal batas toleransi antara 1–2 mm dalam 

memposisikan suatu objek). 

3. Tekanan yang terjadi oleh perkakas atau objek atau daerah kerja pada bagian 

tangan selain telapak tangan. 

4. Adanya penguraian dingin. 

5. Adanya penghambatan kemampuan pengangan dalam bekerja dikarenakan 

penggunaan sarung tangan. 

6. Permukaan yang licin dari suatu objek. 

7. Memerlukan gerakan yang mendadak, menyobek atau gerakan yang cukup 

cepat. 

8. Adanya goncangan yang disebabkan keharusan dari suatu tindakan (misalnya 

memalu, memukul permukaan yang keras dan sebagainya). 

 

Perlu adanya penguraian frekuensi kejadian tindakan untuk 

mengidentifikasi berapa banyak waktu yang diperlukan dalam melakukan 

tindakan tersebut. Penguraian ini nantinya dihitung dalam proporsi dari waktu 

siklus yang ada. Terbagi menjadi sepertiga siklus, dua pertiga siklus dan tiga 
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pertiga siklus. Hal ini berguna untuk menentukan faktor tambahan dalam setiap 

tindakan dari suatu siklus jika ada faktor tambahan. 

Nilai pengali tambahan dapat dilihat pada tabel 2.7. Nilai pengali 

tambahan bernilai 1 jika tidak adanya faktor tambahan dalam situasi kerja. 

 

Tabel 2.7 Nilai Pengali Tambahan / Additional Multiplier 

AdM Keterangan 

1 jika satu atau lebih faktor tambahan tidak ada  

0,95 jika satu atau lebih faktor tambahan ada selama 1/3 dari waktu siklus  

0,90 jika satu atau lebih faktor tambahan ada selama 2/3 dari waktu siklus  

0,85 jika satu atau lebih faktor tambahan ada selama 3/3 dari waktu siklus  

0,80 jika satu atau lebih faktor tambahan ada selama >3/3 dari waktu siklus  

(Sumber: Colombini, D., & Occhipinti, E. (2017). Risk Analysis and Management of Repetitive 

Actions: A Guide for Applying The OCRA System (Occupational Repetitive Actions), Third 

Edition (3 ed.): CRC Press. (pp. 436)) 

 

2.3.2.5 Durasi 

Merupakan durasi dalam satu shift. Hal ini berbeda dengan Pengali Durasi 

(Duration Multiplier) sebab pengali durasi adalah waktu kerja repetitive selama 

satu shift. 

 

2.3.2.6 Pengali Waktu Pemulihan / Recovery Period Multiplier 

Merupakan waktu selama beberapa waktu tubuh berada pada posisi diam 

atau tidak melakukan apapun dalam artian istirahat. Waktu yang dapat dikatakan 

sebagai waktu pemulihan adalah sebagai berikut :  

1. Adanya waktu istirahat termasuk waktu makan siang. 

2. Waktu pada saat dimana pekerja melaksanakan pekerjaan tidak membutuhkan 

otot atau tenaga (contoh pada pekerjaan yang hanya mengandalkan visual tau 

mengontrol dengan visual atau pekerjaan yang dapat dilakukan dengan satu 

tangan secara bergantian). 

3. Memungkin tangan dan anggota tubuh lain beristirahat pada beberapa waktu 

dalam satu siklus. Beberapa waktu yang dimaksud sedikitnya 10 menit dalam 

waktu kerja setiap 60 menit atau 10 detik dalam waktu kerja  setiap 60 detik. 
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Dalam menganalisis waktu pemulihan, yang perlu diperhatikan adalah 

memeriksa ada atau tidaknya siklus yang terjadi dan bagaimana duasi siklus serta 

distribusi waktunya. Jika terbukti ada, setelah itu dapat menguji lebih luas lagi 

mengenai durasi dan frekuensi. Terutama yang berkaitan dengan waktu 

pemulihan. 

Waktu kerja yang melebihi 1 jam atau 60 menit dengan gerakan yang 

repetitif tanpa adanya waktu pemulihan tidak bisa diterima. Hal ini dikemukakan 

oleh Australian Health and Safety Commision. Mengelompokkan masing-masing 

waktu kerja sebagai waktu “berisiko” atau waktu “non-risiko” melalui acuan pada 

setiap waktu “non-risiko”. Waktu-waktu ini memiliki perbandingan antara 5:1 

sampai 6:1 waktu kerja (dengan gerakan repetitif) dan waktu pemulihan. 

Sedikitnya satu kali per jam yang disarankan oleh ACGIH untuk berhenti atau 

meregangkan otot dalam pekerjaan tangan.  

Tabel 2.8 adalah tabel yang digunakan untuk merubah nilai risiko 

kekurangan waktu pemulihan menjadi pengali waktu pemulihan atau (RcM). 

 

Tabel 2.8 Nilai Pengali Waktu Pemulihan / Recovery Period Multiplier 

Jumlah Jam kerja 

tanpa Pemulihan 

< 0,5 

Jam 

1 

Jam 

1,5 

Jam 

2 

Jam 

2,5 

Jam 

3 

Jam 

3,5 

Jam 

4 

Jam 

4,5 

Jam 

5 

Jam 

5,5 

Jam 

6 

Jam 

6,5 

Jam 
≥ 7 

Jam 

RcM 1 0,9 0,85 0,8 0,75 0,7 0,65 0,6 0,52 0,45 0,3 0,25 0,17 0,1 

(Sumber: Colombini, D., & Occhipinti, E. (2017). Risk Analysis and Management of Repetitive 

Actions: A Guide for Applying The OCRA System (Occupational Repetitive Actions), Third 

Edition (3 ed.): CRC Press. (pp. 406)) 

 

2.3.2.7 Pengali Durasi / Duration Multiplier 

Neville Stanton (2005) mengatakan bahwa pengali durasi didasari oleh 

durasi kerja dalam satu shift. Dimana durasi ini adalah durasi pekerjaan repetitive 

dalam satu shift. Maksudnya adalah durasi dalam satu shift di kurangi dengan 

durasi istirahat atau tidak bekerja. Untuk mengubah durasi kerja dalam satu shift 

menjadi Pengali durasi (DuM), dapat dilihat pada Tabel 2.9 
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Tabel 2.9 Nilai Pengali Durasi / Duration Multiplier 

Durasi Pekerjaan 

Repetitif (menit) 
≤120 

121-

180 

181-

240 

241-

300 

301-

360 

361-

420 

421-

479 

480-

540 

541-

600 

601-

660 

661-

720 
>720 

DuM 2 1,7 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,83 0,66 0,5 0,35 0,25 

(Sumber: Colombini, D., & Occhipinti, E. (2017). Risk Analysis and Management of Repetitive 

Actions: A Guide for Applying The OCRA System (Occupational Repetitive Actions), Third 

Edition (3 ed.): CRC Press. (pp. 397)) 

 

2.3.3 Penelitian Terdahulu OCRA Index 

Untuk penelitian terdahulu mengenai OCRA index sudah cukup banyak. 

Berikut adalah beberapa penelitian mengenai OCRA index bisa dilihat pada tabel 

2.10. 

Tabel 2.10 Beberapa Penelitian Mengenai OCRA Index 

Nama Judul Tahun 

Desy Lina Lestari 

 Penilaian Risiko Gangguan Muskuloskeletal Menggunakan Metode 

Occupational Repetitive Action (OCRA) Index (Studi Kasus: Pt. 

Sumber Abadi Bersama) 

2018 

Hendro R. 

Gunawan, Sugiono, 

Debrina P. A. 

Analisis Risiko Ergonomi Pada Operator Pengemasan Keripik Apel 

Berbasis Nilai OCRA Index Di Ud. Putra Fajar Batu, Malang 
2018 

Andrew Krishna 

Ryantaffy 

Analisis Postur Kerja Operator Bagian Pengecapan Batik Dengan 

Menggunakan Metode Indeks OCRA (Occupational Repetitive 

Action) 

2018 

Eriko 

Penilaian Risiko Gangguan Repetitive Strain Injury (Rsi) 

Menggunakan Metode Occupational Repetitive Action (OCRA) Index 

(Studi Kasus : Ud Marning Jagung Cahaya) 

2017 

Debrina P. 

Andriani dan 

Sugiono 

Penjadwalan Waktu Istirahat Optimal Untuk Mengurangi Risiko 

Musculoskeletal Disorders Berdasarkan OCRA Index 
2017 

Camillieri D., 

Caruso L., Schillaci 

G. 

Literature Review: Application Of The OCRA Method In Agriculture 

And Agro Food Activities 
2012 

Robin 

Penilaian Dan Perancangan Metode Kerja Dengan Menggunakan 

Metode Occupational Repetitive Action (OCRA) Index Pada Ud. Tiga 

Bawang 

2009 

Erlinda Muslim dan 

Enny Roossary 

Penerapan Metode OCRA Untuk Pengurangan Resiko Masalah 

Ergonomi Dan Gangguan Muskuloskeletal Di Lini Packaging 

Detergen Pt.X 

2007 
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Penelitian pertama tentang postur pekerja pengolahan kayu menggunakan 

metode OCRA Index. Penelitian kedua tentang postur pada pekerja pengemasan 

keripik apel menggunakan metode OCRA Index. Penelitian ketiga tentang postur 

pekerja pengecapan batik menggunakan metode OCRA Index. Penelitian keempat 

tentang postur pekerja pengolahan marning jagung menggunakan metode OCRA 

Index. Pengolahan kelima tentang menjadwalkan waktu istirahat pekerja 

menggunakan metode OCRA Index. Penelitian keenam tentang literatur review 

mengenai penerapan pada bidang agrikultur pertanian dan makanan menggunakan 

metode OCRA Index. Penelitian ketujuh tentang postur pekerja pengolahan ubi 

kayu menggunakan metode OCRA Index. Penelitian terakhir tentang postur pada 

lini packaging detergen menggunakan metode OCRA Index. 


