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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Ergonomi 

2.1.1 Definisi Ergonomi 

Ergonomi adalah suatu aturan atau norma dalam sistem kerja. Kata “ergnomi” 

berasal dari kataYunani yaitu “errgon” berarti kerja dan “nomos” berarti hukum 

alam, dapat didefinisikan sebagai study tentang aspek manusia dalam lingkungan 

kerjanya yng dtinjau secara anaatomi, fisiiologi, psiikologi, engiineering, 

maanajemen dan peraancangan daan deesain (Nurmianto, 1996). 

Errgonomiadalahilmu, seeni dan peenerapan teeknologi untk mnyerasikan 

ataumeenyeimbangkan antarasegala fasilitas yng digunakan baikdalam braktivitas 

mupun iistirahat dngan kmampuan dan keterbatasan manusia baik fisk maupun 

mental se hingga kuaalitas hidup secara kseluruhan menjadi lebih baik (Taarwaka, 

dkk, 2004). 

Menurut International Ergonomics Association (IEA), Ergonomi (atau humaan 

fccctor) adalah disiplin ilmu yng mepelajari interaksi manusia dengan eleemen 

lainnya di dalam sebuah sistem, dan profesi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip 

teori, data dan metode untuk mendesainn kerja yang mengoptimalkn 

kesjahteraanmanusia dan kiinerja sistem secara keseluruhan. Errgonomi adalah 

disiplin yang brorientasii dengansistem, yg skarang berlaku untuk semua aspek 

kegiatan manusia.  

Fokus ergonomi melibatkn tiga kompnen utama yaitu manusiaa, mesiin dan 

lingkungan yng saling berinteraksi satu dengan yang lain nya. Interaksi tersebut 

menghasilkansuatu sistem krja yang tidak bisa dpisahkan antara yng satu dengan yng 

lainnya yng dkenal dengan istilah workksystem (Brridger, 2003). 

2.1.2 ManfaatErgonomi 

Menurut Pheeasant (2003) ada berapa maanfaat ergonomi, yaitu : 

1. Peningghkatan hasil prooduksi, yng berarti menguntungkan secara

ekenomi. Hal ini antara lain disebabkan oleh:
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a. Effisiensi waaktu kerja yng meningkaaat.  

b. Mningktnya kualitas krja.  

c. Kecepatan pergantian pegawai (labouur tuurnover) yng relatif rendah.  

2. Menurunnyaa prbabilitas terjadinya kcelakaan, yng berarti:  

a. Dpat meengurangi biayaapengobatan yng tnggi. Hal ini cukup berarti 

karna biaya untuk berobat lebih bsar daripada biaya untk pencegahan.  

b. Dapat mengurangi penyediaan kapasitas untk kadaan gawat darurat  

3. Dengan menggunakan antropphometri dapat direncanakan audi desain:  

a. Pakaian kerja  

b. Worrkspace  

c. Lingkuungan kerja  

d. Peralatan/ meesin  

e. Consuumer produuct 

 

2.1.3 PrinsipErgonomi 

 Ergonomi merupakan ilmu yng mempelajari keserasian kerja dalam satu 

sistem (worrksystem). Sistem ini terdiri dari manusiia, mesiin dan lingkungaan krja 

(Brridger, 2003). Pada penerapannya jika pekerjaan menjadi aman bagi 

pekerja/manusia dan effisiensi kerja meningkat maka trcapai kesejahteraan manusia. 

Keberhasilan aplkasi ilmu errgonomi dlihat dari adanya perbaikan produktivitas, 

evisiensi, keselamatan dan dterimanya sistem desain yng di hasilkan (mudah, 

nyaaman dan sebagainya) (Phheasant, 1999).    

 Ergonomi dapat dignakan dalam mengingat sistem manusia dan produksi yg 

khompleks. Hal ini berlaku dalam industri sektor infformal. Dengan mengetahui 

prnsip ergonomi trsebut dapaat ditentukan pekerjan apa yg layak di gunakan agar 

mengurangi kemungknan keluhan dan menunjang produktifitas. Penerapan ergonomi 

dapat dilakukan melalui dua pndekatan (Anies, 2005), yaitu: 

 

1. Pendekatan Kuratif  

Pendekatan ini dilakukan pada suatu proses yg sudah atau sedang berlangsung. 

Kegiatannya berupa intervensi, modifikasi atau perbaikan dari proses yang 
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telah berjalan. target dari kegiatan ini adalah kondisi kerja dan lingkungan 

kerja. Dalam pelaksanaan nya terkait dengan tenaga kerja dan proses kerja 

yang sedang berlangsung.  

2. Pendekatan konseptual  

Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan sistem dan akan sangat manjur dan 

evisien jika dilakukan pada saat perencanaan. Jika terkait dengan teknologi, 

sejak proses pemilihan dan alih teknologi, prinsipprinsip ergonomi telah 

diterapkan. Penerapannya bersama-sama dengan kajian lain, misalnya kajian 

teknis, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Pendekatan holistik ini dikenal 

dengan pendekatan teknologi tepat guna. 

 

2.2.Musculoskeletal Disorder (MSDs) 

2.2.1. Pengertian MusculoskeletalDisorder (MSDs) 

 Menurut NIOSH (1997) yng dimaksud Musculoskeletal Disorder adalah 

sekelompok kondisi patologis yng mempengaruhi fungsi normal dari jaringan halus 

sistem musuloskeletal yang mencakup sistem saraf, tendon, otot dan struktur 

penunjang seperti discus intervetebral.  

 Keluhan otot secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu: 

Pertama, keluhan sementara (reversible), yaitu keluhan otot yang terjadi pada saat 

otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan segera hilang 

apabila pembebanan dihentikan. Kedua, kluhan menetap (persistent), yaitu keluhan 

otot yang bersifat menetap. Walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun 

rasa sakit pada otot masih terus berlanjut.  

  Menurut Humantech (1995), Muskuloskeletal Disorder (MSDs) di artikan 

sebagai kerusakan sok kumulatif. Penyakit ini terjadi karena proses penumpukan 

cedera/kerusakan kecil-kecil pada sistem muskuloskeletal akibat trauma berulang 

yang setiap kalinya tidak sempat sembuh sempurna, sehingga membentuk kerusakan 

cukup besar untuk menimbulkan rasa sakit.  

  Gangguan atau pencederaan pada sistem mukculoskeletal hampir tidak 

pernah langsung, tetapi lebih merupakan suatu akumulasi dari benturan-benturan 

kecil maupun besar yng terjadi secara terusmenerus dan dalam waktu yang  relatife 
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lama, bisa dalam hitungan hari, bulan atau tahun, tergantung dari berat ringannya 

trauma setiap kali dan setiap hari, sehingga akan terbentuk cedera yang cukup besar 

yng di rsakan sebagai rasa sakit, nyeri atau kesemutan, pembengkakan dan gerakan 

yang terhambat atau gerakan minim pada jaringan tubuh yang terkena trauma. 

Pulat (1992), menjelaskan bahwa ada 2 jenis gaya dari per gerakan otot yang 

di sebabkanoleh beban kerja fisik terhadap tubuh, yaitu : 

1. Gaya dinamis  

Tipe ini memiliki karakteristik dimana melibatkan otot yng berkontraksi secara 

ritmis dan berelaksasi. Tekanan dan relaksasi menyebabkan darah bersirkulasi 

dengan baik, dimana oxsigen yang dibutuhkan dan yang akan dikeluarkan oleh 

tubuh juga masih efektif didapatkan. 

2. Gaya statis. 

Tipe ini memiliki karakteristik terjadi kontraksi yang lama, terjadi gangguan 

pada aliran darah. Dimana suply oxsigen dan hasil buangannya tidak berjalan 

dengan baik. Tidak ada nya oxsigen dan glukosa yng akan diterima 

menyebabkan gaya ini tidak akan bertahan lama. Akan terjadi sakit pada sistem 

otot yng akan meningkatkan produk pembuangan termasuk asam laktat, yng akan 

berakumulasi di jaringan otot. 

 

2.2.2 Jenis-jenis Musculoskeletal Disorder (MSDs) 

Musculoskeletal Disorder (MSDs) dapat disebabkan oleh berbagai faktor 

resiko, baik berupa faktor tunggal maupun kombinasi dari berbagai faktor resiko. 

Berikut ini adalah beberapa jenis MSDs yang sering terjadi, gejalanya, faktor resiko 

ergonomi dan jenis pekerjaan yang beresiko menimbulkan MSDs tersebut. 

1. Carpal Tunnel Syndrome (CTS) 

Gangguan tekanan/pemampatan pada syaraf tengah, satu dari tiga syaraf yng 

menyuplai tangan dengan kemampuan sensorik dan motorik. CTS pda 

pergelangan tangan merupakan terowongan yang terbentuk oleh sarpal tulang 

pada tiga sisi dan ligamen yang melintanginya. 
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2. Hand-Arm Vibration Syndrome (HAVS) 

Gangguan pada pembuluh darah dan saraf pada jari yang disebabkan oleh 

getaran peralatan atau bagiandanpermukaan benda yang bergetar dan menyebar 

langsung ke tangan. Dikenal juga sebagai getaran yang menyebabkan white 

finger, traumatic vasospatic diseases atau fenomena Raynaud’s kedua. 

3. Low Back Pain 

Bentuk umum dari sebagian besar kondisi patologis yng mempengaruhi tulang, 

tendon, syaraf, ligamen, invertebral disc dari lumbar spine (tulang belakang). 

4. Peripheral Nerve Entrapment Syndromes 

Pemampatan atau penjepitan saraf di tangan atau kaki (saraf sensorik, motorik 

dan autonomik). 

5. Peripheral Neuropathy 

Gejala permulaan yang tersembunyi dan membahayakan dari dysesthesias dan 

ketidak mampuan nya dalam menerima sensasi. 

6. Tendinitis dan tenosynovitis 

Tendinitis merupakan peradangan pada tendon, ada struktur ikatan yang 

menempel pada masingmasing bagian ujung dari otot ke tulang. Tenosynovitis 

merupakan peradangan tendon yang juga melibatkan synovium (perlindungan 

tendon dan pelumasnya). 

 

2.3.Faktor Resiko Ergonomi Terkait MSDs 

Faktor-faktor yng mempengaruhi keluhan MSDs terdiri dari (Tarwaka, dkk, 

2004) :  

a. Faktor pekerjaan, meliputi: postur, beban atau gaya, frekuensi, dan durasi.  

b. Faktor individu, meliputi: umur, jenis kelamin, masa kerja, dan kebiasaan 

merokok, kesegaran jasmani, dan antropometri pekerja  

c. Faktor lingkungan meliputi: tekanan, getaran, dan suhu ruangan 

 

 

 

 



6 
 

2.3.1. Faktor Resiko Pada Pekerjaan 

Pekerjaan fisik yng dilakukan di tempat kerja berhubungan dengan kapasitas 

otot pada tubuh pekerja. Faktor fisik yng termasuk di dalamnya adalah (Pheasant, 

1999) : 

1. Postur Janggal  

Tubuh mengalami sakit secara signifikan terhadap posisi normal saat 

melakukan pekerjaan. Postur janggal meningkatkan beban kerja dari otot 

sehingga merupakan pemberi kontribusi yng signifikan terhadap gangguan otot 

rangka. Selain meningkatkan tenaga yng dibutuhkan juga menyebabkan transfer 

tenaga otot menuju skeletal sistem menjadi tidak baik atau  tidak  normal. 

2. Beban  

Force atau pengerahan tenaga merupakan jumlah usaha fisik yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas atau gerakan. Pekerjaan menggunakan 

tenaga besar akan memberikan beban mekanik yang besar terhadap otot, tendon, 

ligamen dan sendi. Dengan adanya beban berat dapat mengakibatkan kelelahan 

otot, tendon, dan jaringan lainnya, iritasi dan inflamasi. Tenaga yang dibutuhkan 

akan meningkat bila (NIOSH, 1997) : 

a. Barang yang ditangania besar 

b. Meningkatnya berat yang diangkat atau didorong  

c. Postur yang terjanggal 

d. Adanya getaran (getaran dari peralatan tangan membuat tenaga untuk 

menggenggam menjadi lebih besar) 

3. Frekuensi  

Frekuensi sendiri dapat diartikan sebagai banyaknya gerakan yng dilakukan 

dalam suatu periode waktu. Jika aktivitas pekerjaan dilakukan secara berulang, 

maka dapat dikatakan sebagai repetitive. Gerakan repetitive dalam pekerjaan, 

dapat disebut baik sebagai kecepatan pergerakan tubuh, atau dapat diperluas 

sebagai gerakan yng dilakukan secara berulang tanpa adanya variasi gerakan. 

Posisi atau postur yang salah dengan frekuensi pekerjaan yng sering dapat 

menyebabkan suplai darah berkurang, akumulasi asam laktat, inflamasi, tekanan 

pada otot, dan trauma mekanis. Frekuensi terjadi sikap tubuh yng salah terkait 
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dengan berapa kali terjadi repetitive motion dalam melakukan suatu pekerjaan. 

Keluhan otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja terus 

menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi (Bridger, 1995). 

4. Durasi  

Lamanya waktu pekerja terpapar secara terusmenerus oleh factor resiko 

ergonomi disebt durasi. Pekerjaan yng menggunakan otot yng sama untuk durasi 

yng lama dapat meningkatkan potensi timbulnya kelelahan, baik lokal atau dapat 

juga pada sekujur tubuh. Secara umum dapat dikatakan, semakin lama durasi 

pekerjaan maka semakin beresiko pula hal tersebut, artinya waktu yang 

diperlukan untuk pemulihan juga akan semakin lama. Jadi dapat dikatakan 

bahwa durasi merupakan faktor yng berkontribusi pada faktor resiko lainnya yng 

besarannya sangat tergantung dengan sifat dari faktor resiko yang memapar 

pekerja. 

 

2.4. Nordic Body Map 

Nordic Body Map merupakan salah satu dari metode pengukuran subyektif 

untuk mengukur rasa sakit otot para pekerja. Untuk mengetahui letak rasa sakit atau 

ketidak nyamanan pada tubuh pekerja digunakan body map. Nordic Body Map  itu 

sendiri bisa dikatakan sistem pengukuran keluhan sakit pada tubuh yng dikenal 

dengan Musculoskeletal Disorder (MSDs). Sebuah sistem muskuloskeletal (sistem 

gerak) adalah sistem organ yng memberikan hewan (dan manusia) kemampuan 

untuk bergerak menggunakan sistem otot dan rangka. Sistem  muskuloskeletal 

menyediakan bentuk, dukungan, stabilitas, dan gerakan tubuh.  

 

2.4.1. Pengukuran Keluhan Otot menggunakan Metode Nordic Body Map 

Keluhan otot yang terjadi pada organ tubuh tertentu dapat ditelusuri dengan 

menggunakan beberapa alat ukur ergonomi mulai dari alat yng sederhana hingga 

menggunakan peralatan komputer. Pengukuran subjektif merupakan cara 

pengumpulan data menggunakan catatan harian, wawancara dan kuesioner (David, 

2005). Untuk menilai keluhan  muskuloskeletal  pada pekerja penyapu jalan dapat 

digunakan kuesioner Nordic Body Map.   
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Metode  Nordic Body Map merupakan metode penilaian yng begitu subjektif 

artinya keberhasilan aplikasi metode ini sangat tergantung dari kondisi dan situasi 

yang dialami pekerja pada saat dilakukannya penelitian dan  juga tergantung dari 

keahlian dan pengalaman observer yang bersangkutan. Kuesioner Nordic Body Map 

ini telah secara luas digunakan oleh para ahli ergonomi untuk menilai tingkat 

keparahan gangguan pada sistem muskuloskeletal dan mempunyai validitas dan 

reabilitas yng cukup (Tarwaka, 2011). 

Pengisian kuesioner Nordic Body Map ini bertujuan untuk mengetahui bagian 

tubuh dari pekerja yang terasa sakit sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan pada 

stasiun kerja.   

Kuesioner ini menggunakan gambar tubuh manusia yang sudah dibagi menjadi 

9 bagian utama, yaitu : 

a. Leher   

b. Bahu   

c. Punggung bagian atas  

d. Siku  

e. Punggung  bawah  

f. Pergelangan tangan  

g. Pinggang atau pantat  

h. Lutut  

i. Tumit kaki kaki 

Dalam aplikasinya metode Nordic Body Map menggunakan lembar kerja 

berupa peta tubuh (body map) merupakan cara yang sangat sederhana, mudah 

dipahami, murah dan memerlukan waktu yng sangat singkat kurang lebih 5 menit 

per respnden. Observer dapat langsung mewawancarai atau menanyakan kepada 

responden otototot skeletal bagian mana saja yang mengalami gangguan nyeri atau 

sakit dngan menunjuk langsung pada setiap otot skeletal sesuai yang tercantum 

dalam lembar kerja kuesioner Nordic Body Map. Kuesioner Nordic Body Map 

mencakup 28 bagian otototot skeletal pada kedua sisi tubuh kanan dan kiri. Dimulai 

dari anggota tubuh bagian atas yaitu otot leher sampai dengan otot pada kaki. 

Melalui kuesioner ini akan dapat diketahui bagianbagian otot mana saja yng 
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mengalami gangguan kenyerian atau keluhan dari tingkat rendah (tidak ada keluhan 

ataucedera) sampai dengan keluhan tingkat tinggi (keluhan sangat sakit) (Tarwaka, 

2011; Palilingan dkk,  2012). 

Pengukuran gangguan otot skeletal dengan kuesioner  Nordic Body Map 

digunakan untuk menilai tingkat keparahan gangguan otot skeletal individu dalam 

kelompok kerja yang cukup bnyak atau kelompok sampel yang memperlihatkan 

populasi secara keseluruhan. Jika metode ini dilakukan hanya untuk beberapa 

pekerja didalam kelompok populasi kerja yang besar, maka hasilnya tidak akan valid 

dan reliabel.   

Penilaian dengan menggunakan kuesioner  Nordic Body Map  dapat 

dilakukan dengan berbagai cara; misalnya dengan menggunakan 2 jawaban 

sederhana yaitu ya (adanya keluhan atau rasa sakit pada otot skeletal) dan Tidak 

(tidak ada keluhan atau tidak ada rasa sakit pada otot skeletal ). Tetapi lebih utama 

untuk menggunakan desain penelitian dengan skoring ( misalnya; 4 skala Likert). 

Apabila menggunakan skala Likert maka setiap skor atau nilai haruslah mempunyai 

definisi operasional yang jelas dan mudah dipahami oleh responden (Tarwaka, 

2011).    

Setelah selesai melakukan wawancara dan pengisian kuesioner makalangkah 

berikutnya adalah menghitung total skor individu dari seluruh otot skeletal (28 

bagian otot skeletal) yng diobservasi. Pada desain 4 skala Likert akan diperolehskor 

individu terendah adalah sebesar 28 dan skor tertinggi adalah 112. Langkah terakhir 

dari metode ini adalah melakukan upaya perbaikan pada pekerjaan maupunsikap 

kerja, jika diperoleh hasil tingkat keparahan padaotot  skeletal  yang tinggi. Tindakan 

perbaikan yang harus dilakukan tentu nya sangat bergantung dari resiko otot  skeletal  

mana yang mengalami adanya gangguan. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat 

presentase jumlah skor pada setiap bagian otot skeletal dan yang termasuk resiko.  
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Kuesioner Nordic Body Map 

I. IDENTITAS PRIBADI 

Nama :........................................................................... 

Umur/tanggal lahir : ...................../............................................................ 

Pendidikan terakhir : SD / SMP / SMA / AKADEMI / UNIVERSITAS 

Status   : Kawin / Belum kawin 

Pengalaman kerja  : ........................ Tahun ...................................Bulan 

II. KUESIONER BODYMAP 

( Jawablah pertangan berikut ini dengan memberi tanda (V) pada kolom 

disamping pertanyaan yang sesuai dengan kondisi/perasaan saudara ) 

No Jenis Keluhan 
Tingkat Keluhan 

a b c d 

0 Sakit atau kaku di leher bagian atas     
1 Sakit kaku di bagian leher bagian bawah     
2 Sakit di bahu kiri     
3 Sakit di bahu kanan     
4 Sakit pada lengabn atas kiri     
5 Sakit di bagian punggung     
6 Sakit pada bagian lengan atas kanan     
7 Sakit pada bagian pinggang     
8 Sakit pada bagian bokong     
9 Sakit pada bagian pantat     
10 Sakit pada bagian siku kiri     
11 Sakit pada bagian siku kanan     
12 Sakit pada bagian lengan bawah kiri     
13 Sakit pada bagian lengan bawah kanan     

14 
Sakit pada bagian pergelangan tangan 
kiri 

    

15 Sakit pada bagian  pergelangan tangan 
kanan 

    

16 Sakit pada bagian tangan kiri     
17 Sakit pada bagian tangan kanan     
18 Sakit pada bagian paha kiri     
19 Sakit pada bagian paha kanan     
20 Sakit pada bagian lutut kiri     
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21 Sakit pada bagian lutut kanan     
22 Sakit pada  bagian betis kiri     
23 Sakit pada bagian betis kanan     
24 Sakit pada bagian pergelangan kaki kiri     

25 Sakit pada bagian pergelangan kaki 
kanan 

    

26 Sakit padabagian kaki kiri     
27 Sakit pada bagian kaki kanan     

Keterangan :  

a. Tidak Sakit  

b. Agak Sakit  

c. Sakit 

d. Sakit Sekali 

 

2.5. Movement And Assistance Of Hospital Patients (MAPO) Index 

Metode MAPO diterapkan untuk menilai risiko penanganan pasien secara 

manual. Menghitung indeks MAPO membutuhkan lembar rekaman data (Menoni et 

al. 2004) yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama mengumpulkan semua 

informasi mengenai aspek organisasi dan pelatihan melalui wawancara dengan 

kepala perawat. Bagian kedua secara khusus dirancang untuk analisis aspek 

lingkungan dan peralatan dan untuk penilaian manuver rumah sakit tertentu melalui 

inspeksi di tempat. 

 Identifikasi faktor-faktor yang diperlukan untuk perhitungan MAPO Index 

adalah : 

1. Disabled patient/operator ratios  

 Rasio pasien / operator yang cacat (NC / OP dan PC / OP): Penting untuk 

mengetahui jumlah pekerja yang dipekerjakan di unit ini, dan ditugaskan untuk 

menangani pasien secara manual, untuk memberikan rasio rata-rata jumlah 

pasien dengan keterbatasan yang hadir di unit dengan jumlah kehadiran di tiga 

shift (jumlah total operator; OP). Setelah jumlah rata-rata pasien cacat diketahui, 

mereka selanjutnya diklasifikasikan menjadi pasien yang benar-benar tidak 

kooperatif (NC) dan sebagian kooperatif (PC) berdasarkan kapasitas motorik 

residual dan penyakit saat ini. 
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Dalam indikator ini perawat ditugaskan untuk menangani pasien secara 

manul jadi resiko MSDs yang akan lebih beriso dialami oleh perawat sehinnga 

dilakukannya penambahan perawat sampai optimal. 

 

2. Lifting factor  

 Faktor pengangkatan (LF) Penilaian alat pengangkat pasien menggabungkan 

dua aspek: kecukupan (yaitu setidaknya satu alat pengangkat untuk setiap 

delapan pasien NC); dan kecukupan alat pengangkat. Alat pengangkat dianggap 

tidak memadai jika tidak dapat digunakan untuk tipe pasien yang biasanya ada di 

bangsal; dalam kondisi perbaikan yang buruk (sering rusak); atau tidak dapat 

digunakan karena fitur di lingkungan. Nilai yang ditetapkan untuk LF bervariasi 

dari 0,5 hingga 4. 

Dalam indikator ini tentunya perawat lebih sering untuk membantu 

mengangkat pasien dengan cara manual ataupun dengan alat yang ada sehingga 

gangguan MSDs akan lebih rentan terjadi 

 

3. Minor aid factor 

Faktor bantuan kecil (AF) Bantuan kecil dianggap sebagai peralatan yang 

mengurangi frekuensi pengangkatan dan kelebihan biomekanik yang dihasilkan 

oleh operasi tertentu untuk menggerakkan sebagian pasien (mis. Lembar geser, 

disk transfer, roller, dan sabuk ergonomis). Bantuan kecil semacam itu dianggap 

ada ketika unit dilengkapi dengan satu lembar geser ditambah setidaknya dua 

dari bantuan lainnya yang disebutkan. Nilai pereduksi (0,5) kemudian ditetapkan 

untuk faktor tersebut, mengingat keberadaan bantuan ini mengurangi jumlah 

operasi tersebut. Ketika bantuan minor tidak ada atau tidak mencukupi, nilai 

yang diberikan adalah 1. 

Dalam indikator ini perawat melakukan bantuan ringan terhadap pasien tentunya 

bantuan seperti papun yang akan di berikan oleh seorang perawat pastinya akan 

menimbulkan resiko MSDs 
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4. Wheelchair factor  

Faktor kursi roda (WF) Untuk setiap jenis kursi roda, diidentifikasi selama 

inspeksi di tempat, fitur dinilai dengan memberikan masing-masing nilai 1 jika 

tidak ada dengan maksimal 4. Jumlah skor ketidak cukupan untuk setiap jenis 

kursi roda, dikalikan dengan jumlah kursi roda (dengan fitur yang sama), 

memberikan skor total untuk setiap jenis kursi roda. Jumlah dari skor kolom 

yang berbeda, dibagi dengan jumlah kursi roda total, memberikan skor kursi roda 

rata-rata. Skor ini merangkum ketepatan ergonomis dari semua kursi roda yang 

ada di unit ini. Dengan demikian dimungkinkan untuk mendefinisikan nilai WF 

dengan menggabungkan dua aspek yang dinilai (jumlah yang cukup dan 

persyaratan ergonomis). Nilai faktor ini bervariasi dari 0,75 hingga 2. 

 Dalam indikator ini ketika perawat akan memindahkan atau membanu pasien 

yang tidak bisa berjalan pastinya perawat akan menggunakan kursi roda untuk 

memper mudah proses – prosesnya maka dari itu faktor kursi roda ini juga 

beresiko memberikan keluhan MSDs kepada perawat jika kursi rodanya tidak 

ergonomis 

 

5. Environment factor 

Faktor Lingkungan (EF) Faktor ini mencakup analisis kamar mandi, toilet, dan 

lingkungan. Untuk setiap bagian, jumlah fitur kekurangan diidentifikasi. Skor 

tertinggi (1 atau 2) ditugaskan untuk aspek lingkungan jika tidak memadai, 

memaksa operator untuk melakukan jumlah transfer pasien manual yang lebih 

tinggi. Skor terendah (0,5) ditetapkan untuk keberadaan furnitur (misal Kursi 

berlengan) yang tidak memungkinkan pasien untuk menggunakan kapasitas 

motor residual apa pun yang mereka miliki, sehingga operator harus mengangkat 

pasien. Untuk setiap bagian (kamar mandi, toilet, bangsal) prosedurnya sama 

dengan kursi roda, menghitung skor rata-rata ketidakcukupan bagian. Jumlah 

skor rata-rata dari tiga bagian membentuk skor lingkungan rata-rata, yang dibagi 

menjadi tiga kategori dari jarak yang sama, menyatakan ketidakmampuan 

rendah, sedang dan tinggi. Nilai EF bervariasi dari 0,75 hingga 1,5. 
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Faktor ini tentunya yang paling penting yaitu faktor lingkungan dimana jika 

kondisi lingkungan memenuhi spesifikasi yang ada dalam MAPO indek tentunya 

gangguan MSDs akan lebih kecil kemungkinan terjadinya bagi perawat itu 

sendiri 

 

6. Training factor 

Faktor Pelatihan (TF): Faktor terakhir menentukan pelatihan khusus operator. 

Nilai pengurangan 0,75 ditugaskan untuk kasus-kasus pelatihan yang memadai 

(latihan teoritis dan praktis tentang teknik untuk mengangkat pasien dengan 

kelebihan beban paling sedikit).  

Pelatihan juga sangat penting bagi perawat, karna dari pelatihan lah seorang 

perawat bisa tau tata cara penanganan pasien secara manual sehingga resiko 

MSDs lebih mudah untuk di min imalisir. 
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LEMBAR PENGUMPULAN DATA UNTUK MAPO INDEX 

 

RUMAH SAKIT :........................................... UNIT :......................................... 

TOTAL JUMLAH STAF YANG TERLIBAT DALAM TRANSFER PASIEN SELAMA 

TIGA SHIFTS 

Pagi :........... Siang :............ Malam :..............                 Jumlah Total Operator (OP)|___| 

JUMLAH PASIEN YANG CACAT / OPERATOR RASIO 

Pasien Non-Cooperative                    (NC) 

Jumlah Operator (OP)
 = 

Pasien Partially-Cooperative             (PC)

Jumlah Operator (OP)
 = 

_____NC/OP 

_____PC/OP 

 

FAKTOR PENGANGKATAN / LIFTING FACTOR (LF) Nilai LF  
|__    __| 

LF 

Alat Angkut TIDAK ADA 
Alat Angkut TIDAK MEMADAI atau TIDAK CUKUP 
Alat Angkut MEMADAI dan CUKUP 

 
 
 

 

 

BANTUAN KECIL /MINOR AID FACTOR (AF) Nilai AF |__    __| 
LF Bantuan Ringan TIDAK ADA atau TIDAK TERSEDIA 

Bantuan Ringan MEMADAI dan TERSEDIA 

 
 

 

 

KURSI RODA / WHEELCHAR  S 
K 
O 
R 

JENIS KURSI  RODA  
Total 

Jumlah 
Kursi Roda 

|_____| 
 

Total 
Skor  

Kursi Roda 

Fitur dan skor kekurangan kursi roda 
A B C D E 

Jml Jml Jml Jml Jml 
Rem tidak berfungsi       
Tidak diekstraksi sandaran tangan       
Rem Rumit       
Melebihi Lebar 70 cm       

Kolom Skor (Jml Kursi Roda x Jml 
skor) 

       

Rata-rata skore kursi roda (MSWh) = Total Skor Kursi roda/ Total Jml.Kursi roda = 
 

Faktor Kursi Roda/Wheelchair Factor (WF) 

|_____| 
WF 

Rata-rata skor Kursi Roda    
Kecukupan Numerik YES NO YES NO YES NO 
Nilai WF       
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FITUR STRUKTURAL DARI LINGKUNGAN 

 
KAMAR MANDI S 

K 
O 
R 

JENIS KAMAR MANDI Total 
Jml.of 

K. Mandi 
|_____| 

 
 

Total 
Skor  

K.Mandi 

Fitur dan score kekurangan kamar 
mandi dengan shower 

A B C D E 
Jml Jml Jml Jml Jml 

Ruang kosong tidak memadai untuk 
penggunaan bantuan 

      

Lebar pintu kurang dari 80 cm       

Hambatan yang tidak bisa dilepas       

Kolom Skor  
(Jml Kamar mandi x Jml skor) 

       

Rata-rata skor kamar mandi (MSB) = Total Skor Kamar Mandi/ Total Jml. Kamar mandi = 
 
 
 

TOILET /WC S 
K 
O 
R 

JENIS TOILET Total 
Jml.of 

Kursi roda 
|_____| 

 
 

 
 

Total 
Skor  

Kursi roda 

Fitur dan skor kekurangan toilet A B C D E 
jml jml Jml Jml Jml 

Ruang kosong tidak cukup untuk 
memutar kursi roda 

      

Ketinggian WC tidak cukup (dibawah 
50 cm) tampa pegangan samping 

      

Lebar pintu kurang dari 85 cm       

Ruang disamping WC kurang dari 80 
cm 

      

Kolom Skor  
(Jml Kursi Roda x Jml skor) 

       

Rata-rata skor  toilet/WC  (MSWC) = Total Skor WC/ Total Jml.WC  
 

BANGSAL / WARDS S 
k 
O 
R 

JENIS BANGSAL  
Total 
Jml.of 

Bangsal 
|_____| 

 
 
 

 
 

Total 
Skor  

Bangsal 

Fitur dan skor kekurangan bangsal A B C D E 
jml jml jml jml jml 

Ruang antara ruang tidur dan dinding 
kurang dari 90 cm 

      

Ruang ditempat tidur kaki rurang dari 
120 cm 

      

Tempat tidur tidak cocok : perlu 
diagkat sebagian 

      

Jarak antara tempat tidur dan lantai 
kurang dari 15 cm 

      

Tinggi kursi berlengan kurang dari 50 
cm 

      

Kolom Skor  
(Jml Bangsal x Jml skor) 

       

Rata-rata skor bangsal /wards  (MSW) = Total Skor Bangsal/Total Jml.Bangsal 
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Nilai rata-rata skor lingkungan (MSE) = MSB + MSWC + MSW = |_____| MSE 

 
FAKTOR LINGKUNGAN / ENVIRONTMEN FACTOR (EF) |_____| 

EF MSE    
Nilai EF    
 

TRAINNG FACTOR (TF) Nilai TF 

|_____| 
TF 

Pelatihan yang memadai  
Hanya Informasi  
Tidak ada pelatihan  
 

Perhitungan nilai MAPO INDEX 

MAPO INDEX = ( NC/OP x LF x PC/OP x AF) x WF x EF x TF = 

 Skor MAPO menggambarkan seberapa besar nilai risiko yang ditimbulkan oleh 
aktivitas penanganan pasien. Ada tiga kategori pada skor MAPO, kategori hijau 
menunjukkan bahwa aktivitas tersebut memiliki risiko rendah. Diperlukan untuk 
melakukan rencana intervensi jangka menengah dan panjang untuk mengatasi 
masalah pengawasan kesehatan, peralatan bantuan, dan pelatihan. Kategori merah 
menggambarkan risiko yang lebih besar. Dalam hal ini, rencana intervensi jangka 
pendek harus dilakukan untuk mengatasi masalah pengawasan kesehatan, peralatan 
bantuan, pelatihan, dan lingkungan. 
 


