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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Definisi Ergonomi  

“Ergonomi” istilah yang berasal dari bahasa latin yaitu ergon dan nomos 

dan dapat diasrtikan sebagai ilmu yangmempelajari tentang hal-hal pada manusia 

dalam lingkungan kerja yang dilihat secara fisiologi, psikologi, anatomi, 

manajemen, perancangan dan engineering (Nurmianto,2004). Ergonomi juga 

berhubungan dengan optimasi efisiensi , keselamatan dan kenyamanan seseorang 

di lingkungan kerja , tempat rekreasi, dan dirumah. Ergonomi dibutuhkan studi 

tentang sistem dimana manusia, fasilitas kerja, lingkungan kerja saling 

berinteraksi dengan tujuan menyesuaikan suasana kerja dengan pekerjanya. 

Ergonomi juga disebut “Human Factors”. Ergonomi sering digunakan oleh 

berbagai macam ahli pada bidangnya yaitu seperti arsitektur,ahli anatomi, 

fisioterapi, pekerjaan psikologi dan teknik industri. 

 Penerapan ergonomi pada umumnya adalah aktivitas rancang bangun 

(desain) ataupun rancang ulang (re-desain). Hal ini seperti misalnya perkakas 

kerja (tools), bangku kerja (benches), platform, kursi, pegangan alat kerja 

(workholders), sistem pengendali (controls), alat peraga (displays), jalan (acces 

ways), pintu (doors), jendela (windows), dan lain-lain. Ergonomi juga 

memberikan peranan penting dalam meningkatkan faktor keselamatan dan 

kesehatan kerja, misalnya: desain suatu sistem kerja untuk mengurangi rasa nyeri 

padasistem kerangka dan otot manusia, desain stasiun kerja untuk alat peraga 

visual (visual display unit station). 

2.2 Getaran 

Getaran ialah gerakan bolak balik (reciprocating), memantul ke bawah 

dan keatas atau ke depan dan kebelakang. Gerakan itu terjadi secara teratur dari 

benda dengan arah bolak balik dari kedudukannya. Hal itu memepengaruhi semua 

atau sebagian tubuh (ILO, 2013). Getaran yang tersebar padailingkungan kerja 
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dan tersalur padaitubuh pekerja atau fasilitas di lingkunganikerja padaiseluruh 

tubuhidalamibentukigetaranimekanisiyangiberasalidariimesiniatauiperalatanimeka

nis (Suma’mur, 2009). 

2.2.1 Karakteristik Getaran 

Ada 4 parameter utama yang dimiliki getaran , antara lain percepatan, 

kecepatan, simpangan dan frekuensi (Salim, 2002). 

1. Percepatan (acceleration) 

Satuan dari percepatan yaitu (m/det2). Percepatan adalah perubahan laju 

velocity dalam satuan waktu. 

2. Kecepatan (velocity) 

 Satuan dari kecepatan yaitu (m/detik). Kecepatan adalaha perubahan laju 

displacement dalam satuan waktu. 

3. Simpangan (displacement)  

 Simpangan diukur pada satuan m (meter). Simpangan yaitu jarak antara 

kedudukan benda yang bergetar saat sampai kembali ke kedudukan seimbangnya. 

4. Frekuensi 

 Frekuensi adalah banyaknya sesuatu yang terjadi setiap detiknya. 1/s 

adalah satuan yang dipakai untuk mengukur frekuensi atau disebut juga Hertz 

yang biasa disingkat Hz.  

2.2.2 Jenis Getaran 

Ada 2 jenis bentuk getaran menurut Gabriel (2013), yaitu : 

a. Vibrasi karena getaran udara 

Vibrasi udara didapat karena benda bergetar lalu merambat melalui 

udara dan akan dicapai telinga. Getaran dengan frekuensi 1-20 Hz tidak 



7 
 

 

akan terjadi gangguan pendengaran tetapi pada intensitas >140 dB akan 

terjadi gangguan tribuler ialah gangguan resonasi yang mengakibatkan 

kehilangan keseimbangan dan mual-mual. Dan akan terjadi nyeri dada, 

nyeri telinga, dan bisa terjadi getaran seluruh tubuh. 

b. Getaran karena getaran mekanis 

Penjalaran getaran mekanis melalui sentuhan dengan permukaan benda 

yang bergerak, sentuhan ini melalui darah yang terlokalisasi (tool hand 

vibration) atau mengenai seluruh tubuh (whole body vibration). Efek yang 

terjadi pada tubuh tergantung kecil besarnya frekuensi yang diterima 

tubuh. 

2.2.3 Efek Getaran 

Getaran yang diperoleh dari mesin dan melebihi NAB bila terpapar oleh 

manusia atau pekerja dapat memunculkan gangguan kesehatan (Suma’mur, 2009).  

Efek getaran terhadap tubuh tergantung besar kecilnya frekuensi yang 

terpapar oleh tubuh (Anizar, 2009). 

Tabel 2.1 Efek getaran 

 

 

 

3-9iHz  timbulnya resonasiipadaidada dan perut 

6-20iHz denganiintensitasi0,6 g, tekanan darah, denyut jantung pemakain 

O2 dan volume perdenyut sedikit berubah pada intensitas 1,2 g 

terlihat lebihibanyak perubahaniperedaranidarah 

10Hz kepala, leher, punggung, kesatuan otot danitulang akan beresonasi 

13-15iHz tenggorokanimengalamiiresonasi 

>20 Hz tonusiototiakan meningkat, akibat kontraksi statis menjadi lemah, 

rasaitidakienak dan kurangiperhatian 
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2.3 Whole body vibration 

2.3.1 Definisi Whole body vibration 

 Whole body vibration adalah getaran seluruh tubuh yang terjadi pada 

pekerja apabila pekerja sambil duduk atau berdiri dimana landasannya 

menghasilkan getaran dan frekuensi getarannya berkisar sebesar 5-20 Hz (Salim, 

2002).  

 Biasanya whole body vibration mempunyai frekuensi 1-80 Hz. Getaran ini 

dihasilkan masa tubuh berhadapan dengan getaran mekanik, contohnya getaran 

penyangga mesin traktor. Sebab tubuh bisa berfungsiisebagai sistem mekanik 

maka dapat berlaku resonasi padaibagian pada berbagai frekuensi. Untuk whole 

body vibration toleransi untukiorang-orang yang dudukiadalahipalingirendah, 

ialah padaifrekuensi 3 sampai14 Hzidaniresonasi pada seluruhitubuhiterjadi antara 

3 sampai 6 Hzidan 10 sampai 14 Hz (Anies,2014). 

 Pajanan getaran pada seluruh tubuh umumnya terjadi karena mesin 

industry, pertanian,iatau alat transportasi , yaitu: 

a. Getaranifrekuensiirendah, missal alat transportasiidarat seperti bus, trukidan 

keretaiapi. 

b. Getaranifrekuensiitinggi , seperti mesin industri, alat berat, alatitransportasi 

udara. 

c. Syok, perlatan transportasi darat yang berjalan pada jalan yang rusak. 

2.3.2 Batasan Paparan Getarah Seluruh Tubuh  

Batasan getaran yang sduah diatur oleh Peraturan Menteri tentang Nilai 

Ambang Batas Faktor Fisika dan Faktor Kimia di Tempat Kerja mengatur NAB 

getaran untuk anggota tubuh yang mengalami getaran. Berdasarkan 

PERMENAKERTRANS No.5 Tahun 2018 Tabel D adalah sebagai berikut :  
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Tabeli2.2 NilaiiAmbangiBatasiGetaraniPemaparaniSeluruh Getaran 

Jumlahiwaktuipajanan per hari kerja 

(jam) 

NAB (m/det2) 

0.5i 3,4644i 

1i 2,4497i 

2i 1,7322i 

4i 1,2249i 

8i 0,8661i 

 

2.3.3 PengukuraniGetaraniSeluruhiTubuh 

 Besar getaranidapatidigambarkanisebagaiiperpindahanigetaran, kecepatan 

getarani(m/s), danipercepatanigetaran (m/s2). Alat pindai getaranimemberikan 

hasil outputiyang berkaitan denganipercepatan. Itu sebabnya percepatanisering 

digunakaniuntuk mendefinisikanigetaran. Untukimendapatkanigambaraniyang 

lengkap tentang getaran pada permukaan, getaran harus di diukur dengan sumbu-

x, sumbu-y, dan sumbu-z pada gambar dibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sumbu Triaksial saat Duduk 

(sumber: Helmut Seidel, M. J. Whole body vibration. 2011). 
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2.4 Pengendalian Getaran 

 Tubuh merupakan susunan elastis yang kompleks dengan tulang sebagai 

penyokong alat-alat landasan dan kerja otot. Kerangka,alat-alat, urat dan otot 

mempunyai sifat elastis yang berguna sebagai peredam dan penghantar getaran. 

Untuk mencegah getaran mekanis yaitu getaran bisa dihindari dengan meletakkan 

bahan peredam dibawah benda yang bergetar. Frekuensi bahan peredam 

sebagusnya sekitar 1 Hz. Tebal tempat duduk dan alas kaki sangat menentukan 

besarnya redaman yang didapat (Gabriel, 2009) 

Berikut langkah-langkah penanggulangan getaran (Subaris, 2011) : 

a. Penanggulangan langsung dari sumber 

a) Memakai gantungan elastis pada mesin yang menyebabkan getaran 

tersebut. 

b) Memberi tambahan di penangkalan mesin yang menyebabkan getaran atau 

berikan penambahan beban dibawah pangkalan. 

c) Menyeimbangkanibagianiyangiberputar pada mesiniyang menyebabkan 

getaran. 

d) Mengurangi energi pemicu dengan melakukan pemeliharaan atau 

memperbaiki mesiniyangimenimbulkanigetaran. 

b. Cara penanggulanganisepanjangiRuteiPropagasi 

a) Mengambil dari manfaatidariipengecilan dengan jarak dengan menjauhkan 

titikipenerima danisumberiagak semakin jauh. 

b) Menggali parit peredam atau memberi penyekat. 

c. Cara penanggulangan pada titik penerima. Mencegah bagian-bagian perabotan 

supaya tidak bergetar 

Menurut Budiono (2003) pengendalian getaran yaitu sebagai berikut : 

a. Pengendalian secara teknis 
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1) Menggunakan alat kerja yang rendah intensitas getarannya 

dilengkapi peredam. 

2) Menambah damping diantara tangan dan alat. 

3) Merawat alat dengan baik seperti mengganti bagian yangsudah 

aus atau memberi pelumas. 

4) Meletakkan alat dengan rapi. Alat yang diletakkan diatas meja 

yang tidak stabil dan kuat dapat menimbulkan getaran 

disekelilingnya. 

5) Menggunakan remote control. Tenaga kerja tidak terkena paparan 

karena jauh. 

b. Pengendalian secara administratif 

Pengendalian secara administratif dilakukan dengan mengatur waktu 

kerja, misalya : 

a) Rotasi kerja. Apabila ada pekerjaan yang dilakukan oleh 3 orang, 

maka dengan mengacu pada NAB yang ada, paparan getaran 

spenuhnya mengenai salah seorang, akan tetapi bergantian dari A, 

B, dan selanjutnya C. 

b) Mengurangi jam kerja, sehingga sesuai dengan NAB yang 

berlaku. 

c. Pengendalian secara medis 

Pada saat awal, dan selanjutnya pemeriksaan berkala tiap 5 tahun sekali. 

Sedangkan untuk kasus yang berlanjut, maka interval yang diambil yaitu 

2-3 tahun sekali. 

d. Pemakaian alat pelindung diri 

Pengurang paparann bisa dengan memakai sarung tangan yang sudah 

dilengkapi peredam getar (busa). Efek yang bahaya dari paparan kerja 

terhadap getaran paling bagus dicegah dengan memperbaiki desain alat-

alat yang bergetar tersebut. Risiko dapat juga dikurangi dengan 

memperpendek watu paparan. 
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2.5 Low Back Pain 

2.5.1 Definisi Low Back Pain 

 Nyeri punggung bawah atau disebut juga low back pain rasa nyeri yang 

didapat pada punggung bawah yang sumebrnya yaitu tulang belakang daerah 

spinal (punggung bawah), otot, saraf, atau struktur lain didaerah tersebut. Nyeri 

punggun bawha bisa disebabkan oleh penyakit atau kelainan yang berasal dari luar 

punggung bawah misal penyakit kelainan pada pinggang, hernia inguinalis, 

penyakit atau kelainan pada testis dan ovarium (Suma’mur,2009). Nyeri 

punggung yaitu nyeri yang berkaitan dnegan bagaimana tulang, ligamen dan otot 

punggung bekerja. Ada beberapa nyeri punggung terkait dengan nyeri akar saraf. 

Nyeri ini sangat jarang dibandingkan nyeri punggung sederhana dan 

menyebabkan sekitar 5 % kasus nyeri punggung. 

 Nyeri punggung bawah dikelompokkan dalam akut, sub akut, dan kronik. 

Nyeri punggung bawah akut terjadi di bawah 6 minggu. Nyeri punggung bawah 

sub akut terjadi apabila nyeri selama 6 minggu-12 minggu. Sedangkan jika nyeri 

dalam satu serangan selama lebih dari 12 minggu dinamakan nyeri punggung 

bawah kronik.  

2.5.2 Klasifikasi Low Back Pain 

 Menurut Bimariotejo (2009), nyeri punggung bawah berdasarkan 

perjalanan klinisnya terbagi menjadi 2 , yaitu: 

a. Nyeri Punggung Bawah Akut ( Acute Low Back Pain) 

Acute Low back pain ditandai dengan nyeri yang tiba-tiba dan rentang 

waktunya hanya sebentar, antara beberapa hari sampai bebrapa minggu. Nyeri ini 

dapat disebabkan dari luka traumatis misal kecelakaan mobil, rasa nyeri bisa 

hilang sesaat kemudian. Pada kecelakaaniyang yang serius, frakturitulangidaerah 

lumbal danispinal dapat masihisembuh dengan sendirinya. Sampai saat ini 

penyembuhan nyeri ini yaitu berfokus padaiistirahat dan menggunakanianalgesik. 
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b. NyeriiPunggungiBawahiKronis (Chronic Low Back pain) 

Nyeri punggung bawah kronisibisaimenyerang sampai atau lebih 3 bulan. 

Rasainyeriiini bisa kambuhikembali. Fase ini biasanya memiliki onset yang 

bahaya daniakan sembuhipada yang waktu yang tidak singkat. Nyeri ini bisa 

terjadi karena osteoarthritis, rheumatoid arthritis, proses degnerasi diskus 

intervertebralis dan tumor. 

2.5.3 Penilaian Nyeri Punggung Bawah  

a. Visual Analogue Scale (VAS) 

Visual Analogue Scale yaitu skala awal mula dikemukakan oleh Keele  

tahun 1948 dan yaitu skala menggunakan garis lurus 10 cm. Tingkatan nyeri pada 

skala ini yaitu none (tidak ada nyeri ), mild (nyeri ringan), moderate (nyeri 

sedang), dan servere (nyeri parah). VAS ditandai dari awal garis (0) penanda tidak 

ada nyeri dan akhir garis (10) yang menandakan nyeri hebat. VAS lebih mudah 

dilakukan, efisien dan mudah dipahami oleh penderita dibandingkan skala 

lainnya.  

 

Gambar 2.2 Visual Analogue Scale 

Nyeri pada skala 0 tidak nyeri, nyeri ringan pada skala 1-3, nyeri sedang 

pada skala 4-6, nyeri berat pada skala 7-9 dan nyeri sangat berat pada skala 10.  
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2.6 FaktoriRisikoiTerjadinyaiKeluhaniLowiBackiPain 

Faktoririsiko berupa perilaku danilingkungan sekitar yang mempengaruhi 

terjadinya penyakit yang diteliti dalam penelitian ini, dikembangkan menurut 

konsep teori Precede-Procede Model dari Lawrence Green. Dalam teori ini 

disebutkan bahwa permasalahan kesehatan / diagnosis epidemiologis terjadi 

karena dipengaruhi oleh perilaku spesifik manusia dan pengaruh lingkungan 

ekternal yang bersinergi secara bersamaan. Faktor risiko disesuaikan dengan 

keadaan lingkungan pada perusahaan yang menurut kita bisa berisiko pada 

operator.Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain faktor invidu, faktor 

pekerjaan, dan faktor lingkungan seperti usia, indeks massa tubuh,aktivitas 

rutin,masa kerja, getaran, dan lama kerja.  

2.6.1 Faktor Individu 

a. Usia 

Keluhan otot skeletal bisa diraskan pada usia kerja dari 25-65 tahun. Pada 

keluhan pertama yang dirasakan saat usia 35 tahun dan tingkat keluhan akan 

semakin bertambah sejalan dengan bertambahnya usia. Kekuatan dan ketahan otot 

akan menurun setengah baya, kekuatan dan ketahanan otot mulai menurun hingga 

risiko terjaidnya keluhan otot meningkat (Tarwaka et al., 2004). Usia berbanding 

langsung dengan kapasitas fisik sampai batas tertentu dan mencapai puncaknya 

pada usia 24 tahun. Pada usia 50-60 tahun kekuatan otot menurun sebanyak 25 %. 

Kemampuan sensorik motoris menurun sebanyak 60 %.  

Saat usia sudah 30 tahun akan terjadi degenerasi yaitu adanya kerusakan 

pada jaringan, penggantian jaringan, menjadi jaringan parut, dan berkurangnya 

cairan. Hal-hal seperti itu menyebabkan stabilitas pada otot dan tulang jadi 

berkurang. Semakin berumur manusia, semakin tinggi juga risiko orang tersebut 

mengalami penurunan elastisitas pada tulang yang mnjadi sebab dari gejala nyeri 

punggung bawah. Keluhan musculoskeletal mulai dirasakan pada umur kerja 25-

65 tahun (Kantana T, 2010). Hasil dari penelitian Garg dalam Pratiwi (2009) 

menyatakan low back pain paling tinggi pada usia 35-55 tahun dan selalu naik 



15 
 

 

dengan bertambahnya usia. Dan juga pada penelitian Sorenson pada umur 35 

tahun sudah mulai terjadinya low back pain dan akan semakin naik pada usia 55 

tahun (Pratiwi M,2009). 

b. Indeks massa tubuh 

IMT ialah alat sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa yang 

khususnya berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan, maka dengan 

mempertahankan berat badan yang normal dapat menghindari sesorang dari 

berbagai macam penyakit. Rumus IMT adalah BMI= berat badan (kg) / tinggi 

badan2(m). Ambang batas IMT untuk Indonesia adalah sebagi berikut di tabel 2.2  

Tabel 2.3 kategori Ambang Batas Indeks Massa Tubuh untuk Indonesia 

 Kategori  IMT 

Kurus  Kekurangan berat badan tingkat berat <17,0 

Kekurangan berat badan tingkat 

ringan 

17,0-18,5 

Normal  >18,5-25,0 

Gemuk Kelebihan berat badan tingkat ringan 

 

>25,0-27,0 

Kelebihan berat badan tingkat berat >27,0 

(sumber: Depkes, 2013) 

Saat berat tubuh semakin naik, tulang belakang akan tertekan untuk 

menerima beban. Karena seringnya menerima beban akan mudahnya terjadi 

kerusakan dan bahaya padaitulangibelakang. Verterbrae lumbal adalah daerah 

tulang belakang yang berisiko yang diakibatkan efek obesitas (Purnamasari, 

2010). 
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c. Aktivitas Rutin 

Pola hidup yang tak aktifiadalah faktor risiko dari berbagai macam 

keluhan dan penyakit termasuk low back pain. Kegiatan yang dilaksanakan 

dengan cara melibatkan aktivitas pada otot dan dalam waktu tertentu disebut 

aktivitas fisik (Tarawaka, 2004). Dengan aktivitas yang rutin dilakukan bisa 

membantu pencegahan keluhan low back pain. Serta olahraga yang rutin pun 

dapat memperbaikiikualitasihidup, mencegahiosteoporosis dan macam-macam 

penyakitirangkailainnya. Manfaat dari berolahraga adalah untuk mengurangi 

cidera pada otot dan sendi (Nurwahyuni, 2012). Aktivitas fisik dinyatakan rutin 

apabila aktivitas tersebut dilakukan mnimal 3 kali dalam seminggu. Dan dalam 

aktivitas fisik untuk meregangkan otot dilakukannya stretching. Apabila aktivitas 

fisik jarang dilakukan dapat mengakibatkan penurunan suplai oksigen ke dalam 

otot yang bisa menyebabkan keluhan otot. 

Umumnya keluhan pada otot jarang ditemukan pada orang yang aktivitas 

sehari-harinya memiliki cukup waktu untuk istirahat dan melakukan aktivitas 

yang cukup. Tingkat keluhan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesegaran tubuh. 

Laporan NIOSH melaporkan bahwa tingkat kesegaran tubuh yang rendah maka 

penyebab terjadinya keluhan yaitu 8,1%, tingkat kesegaran tubuh sedang yaitu 

3,2% dan tingkat kesegaran tubuh tinggi yaitu 0,8%. Pada laporan Betti’e et al 

juga menyatakan bahwa hasil penelitian pada penerbang mennunjukkan bahwa 

kelompok penerbang dengan tingkat kesegaran tubuh yang tinggi memiliki risiko 

sangat kecil terhadap risiko cidera otot (Tarwaka, 2004). 

d. Masa Kerja 

Masa kerja ialah panjangnya waktu yang mulai terhitung dari pertama kali 

kerja hingga saat penelitian berlangsung (Amalia, 2007). Pekerjaan fisik yang 

dilakukan secara terus-menerus dalam waktu panjang akan mempengaruhi 

mekanisme dalam tubuh. Jadi, semakinilamaiwaktu bekerja atauisemakinilama 

seseorang terpajan faktoririsikoinyeri punggungibawah maka semkain besaripula 

risikoimengalamiinyeriipunggungibawah (Andini, 2015). Masa kerja adalah 
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akumulasi aktivitas kerja yang dilakukan seseporang dalam waktu jangka yang 

panjang. Masa kerja dibagi menjadi 2 yaitu baru (< 5 tahun) dan lama ( > 5 tahun) 

(Prasetyo, 2010). 

2.6.2 Faktor Lingkungan 

a. Getaran  

Getaran yang diperoleh mesin yang melebihi NAB bila terpapar oleh 

manusia atau pekerja bisa mngakibatkan gangguan kesehatan (Suma’mur, 2009). 

Getaran yang dimaksudidalam faktorilingkungan adalahigelombang mekanis yang 

mentransfer energy dimanaigetaranitersebut mebutuhkan struktur mekanik yang 

berguna sebagaiimediaiuntuk bertansmisi, media itu dapatiberupa alat kerja, 

mesin, kendaraaniatauikursiipekerja, sedangkanigetaraniseluruhitubuh mengarah 

pada osilasi energi mekanik yang biasanya melalui sistem pendukung seperti alat 

kerja atau kursi pekerja (Beeck dan Hermans dalam Maizura, 2015).  

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Diyah Wahyu (2018) 

didapatkan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan 

adanya hubunganiantaraigetaran mesin busidenganikeluhan low back pain pada 

sopir bus di terminaliTirtonadi. Dengan 80,4% bus responden banyak dalam 

kondisi getaran yang tinggi dengan getaran lebih dari >0,90 m/dt2, apabila getaran 

tinggi bisa menjadi penyebab terjadinya low back pain. Penelitian yang dilakukan 

Diyah Wahyu sama dengan hasil dari penelitian Youani Nusa et al yaitu keluhan 

nyeri punggung bawah pada supir bus trayek Manado ke Langowan, didapatkan 

hasil yang signifikan dengan hubungan yang kuat antara getaran dengan low back 

pain. Frekuensi getaran yang melebihi ambang batas toleransi tubuh dapat 

mempengaruhi organ tubuh seperti dinding perut dan beberapa otot.  

2.6.3 Faktor pekerjaan 

a. Lamaikerja  

MaksimumLwaktuLkerja tambah yang masih efisien ialah 30 menit. 

Sedangkanidiantaraiwaktuikerja harusidisediakaniistirahat seebesar anatar 15-30 
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% dariiseluruhiwaktuikerja. Semakin lama kerjaimaka semakin sering terpapar 

getaran dan paparan getaran dan akan berakumulasi setipa hari yang akan 

berdampak tidak baik terhadap kesehatan pekerja. Apabila jam kerja melebihi 

aturan akan ditemukan hal-hal seperti penurunan kecepatan kerja, gangguan 

kesehatan, angka absensi karena sakit meningkat, dan dapat mengakibatkan 

rendahnya tingkat produktivitas kerja (Tarwaka,2004). 

2.7 Operator Alat Berat  

2.7.1 Definisi operatorialatiberat 

 Operator ialah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan dan memiliki 

keahlian atau keterampilan khusus dalam pengoperasian pesawat angkat dan 

angkut berdasarkan PERMENAKERTRANS No.09/MEN/VII/2010. Pada pasal 

13 disebutkan bahwa operator pesawat angkutan di atas landasan dan diatas 

permukaan sebagimana dimaksud dalam pasal 11 kecuali operator forklift harus 

memenuhi persyaratan anatar lain : 

a. Minimal pendidikan SLTP/sederajat 

b. Berpengalaman minimal 1itahunimembantuipelayanan dibidangnya 

c. Berbadanisehat sesuai dengan keteranganidokter  

d. Umur minimal 19itahun  

e. MemilikiilisensiiK3 dan bukuikerja 
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2.8 AnthropometriidalamiErgonomi 

Prinsipihumanicenteredidesign yaitu menjelaskan manusia adalah objek 

dasaridalam membuat perancanganialat yang akan dirancang harus menyesuaikan 

manusia serat memperhatikan kelebihan dan keterbatasan manusia yang 

mengoperasikannya (Wignjosoebroto, 2000). 

Aspek ergonomi yang dipakai pada proses perancangan fasilitas kerja ialah 

suatuifaktor yang pentingidalam peningkatanipelayananijasaiproduksi. Hal-hal 

seperti itu tidak terlepasidariipembahasanimengenai ukuranianthropometri badan 

manusia. 

2.8.1 Pengertian Anthropometri 

 Anthropometri adalah bagian dari ergonomic yang khususnya pengukuran 

tubuh yang meliputidimensi linear, ukuran, kekuatan,kecepatan dan aspek lain 

dariigerakanitubuh (Pullat,1992). 

 Pengukuran anthropometriiyaitu pengukuranijarak antaraiduaititik pada 

badan manusiaiuntuk bertujuan mengetahuiiukuran-ukuranitubuh manusiaidengan 

menggunakanianthropometer (Wignjosoebroto, 1995). 

 Data anthropometri ini merupakan pedoman untuk menentukan bentuk, 

ukuran, dan dimensi yang berkaitan dengan produk yang akan dirancang dan 

manusia yang menggunakan produk tersebut. 

2.8.2 Data Anthropometri 

 Data anthropometri ialah data-data dari hasil pengukuran yang digunakan 

untuk data perancangan peralatan. Data anthropometri yang ada dbedakan 

menjadi 2, yaitu (Pullat, 1992) : 

a. Dimensi Struktural 

Dimensi ini mencakup pengukuran dimensi tubuh pada posisi tetap dan 

standar. Dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap seperti badan, tinggi 
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tubuh dalam keadaan berdiri, duduk, ukuran kepala, panjang lengan dan 

sebagainya. 

b. Dimensi Fungsional 

Dimensi ini mencakup pengukuran dimensi tubuh pada berbagai posisi. 

Hal penting yang ditekannkan pada pengukuran dimensi fungsional tubuh ini 

adalah mendapatkan ukuran tubuh yang berkaitan dengan gerakan-gerakan yang 

nyata yang digunakan untuk kegiatan tertentu. 

Data anthropometri bisa diaplikasikan dalam beberapa hal, antara lain 

(Wignjosoebroto, 1995): 

a) Perancangan area kerja 

b) Perancangan peralatan kerja 

c) Perancangan produk konsumtif 

d) Perancangan lingkungan kerja fisik 

2.8.3 Dimensi Anthropometri 

 Data anthropometri dapat dimanfaatkan untuk menentukan dimensi ukuran 

produk yang akan dirancang dan disesuaikan dengan dimensi tubuh manusia yang 

akan menggunakannya. Pengukuran dimensi struktur tubuh dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini. 
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Gambar 2.3 Anthropometri untuk Perancangan Produk 

 Sumber: (Wignjosoebroto,2000) 

KeteranganI: 

2.4 Keterangan Anthropometri untuk Perancangan Produk 

1i Dimensiitinggiitubuhidalamiposisiitegak 

2i Tinggiimataidalamiposisiitegak 

3i Tinggi bahu dalam posisi berdiri tegak 

4i Tinggiisikuidalamiposisiiberdiriitegak 

5i Tinggiikepalanitanganiyang terlujur lepasidalamiposisi berdiri 

tegak 

6i Tinggiitubuhidalamiposisiiduduk 

7i Tinggiimataidalamiposisiiduduk 

8i Tinggi bahu dalam posisi duduk 

9i Tinggiisikuidalamiposisiiduduk 

10i Tebalipaha atau lebaripaha 

11i Panjang pahaiyangidiukur dariipantat sampai dengan lututi 

12i Panjangipahaiyangidiukur dari pantat sampai dengan bagian 

belakangidariilututibetis 

13i Tinggiilututiyangibisaidiukuribaikidalam posisi berdiri ataupun 
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duduk 

14i Tinggiitubuhidalamiposisiidudukiyangidiukur dari lantai sampai 

denganipaha 

15i Lebaridariibahu 

16i Lebaripingguliataupunipantat 

17i Lebaridariidadaidalamikeadaan membusung 

18i Lebariperut 

19i Panjangisikuiyangidiukuridariisikuisampaiidenganiujungijari 

dalamiposisiisikuitegakilurus 

20i Lebarikepala 

21i Panjangitanganidiukuridariipergelanganisampaiidenganiujungijari 

22i Lebaritelapakitangan 

23i Lebaritanganidalamiposisiitanganiterbentangilebarikesampingikiri 

24i Tinggiijangkauanitanganidalamiposisiiberdiriitegak 

25i Tinggiijangkauanitanganidalamiposisiiduduk 

26i Jarak jangkauan tangan yang terjulur kedepan diukur dari bahu 

sampai dengan ujung jari tangan 

 

2.8.4 Uji DataiAnthropometri  

Untuk mengetahuiiperbedaanidataiyangididapat dan untuk menghitung 

ukuranidataiyangidiperlukan , makaidilakukan : 

1. UjiikenormalaniData 

Ujiikenormalanidata dapat dipakai untukimelihatiapakahidata yang didapat 

telah terdistribusi normaliatauibelum dengan caraimemasukkan data ke dalam 

kurvaidistribusiinormal. Hasil uji kenormalanidata akanidiketahuiisifat-sifat data 

sepertiimean, modus, median danisebagainya. 
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2. UjiikeseragamaniData 

Uji keseragaman data bisa dilaksanakan dengan peta control-xi(x-chart) 

untuk membuat peta control prosedur yang harus dilakukan adalah sebagai 

berikuti: 

a) Menghitung rata-rataikeseluruhan 

b) Menghitung standarideviasi 

c) Menghitung standarideviasi rata-rata 

d) Menentukan batasikontroliatasidanibawah 

e) Melakukan pengecekan apakahinilaiirata-rataidariisetiapigrupiyang 

diperolehitelahiberadaididalamibatasicontrol 

3. UjiIKecukupanIData 

Apabilaisemuainilai rata-rata berada dalam batas control, maka semua 

data-dataIbisaidigunakan. 

2.8.5 Aplikasi Data Anthropometri  

 Penggunaan data anthropometri dalam penentuan ukuran produk harus 

memikirkan prinsip-prinsip dibawah ini agar produk yangdirancang bisa sesuai 

denganukuran tubuh pengguna (Wignjosoebroto, 2003) yaitu:  

1. Prinsipiperancanganiprodukibagiiindividuidenganiukuraniekstrim 

Rancanganiprodukidibuat agardapat memenuhii2isasaraniproduk, ialah : 

a) Sesuaiidenganidimensi tubuhimanusiaiyangimengikutiiklasifikasiiekstrim 

b) Bisaidigunakaniuntuk dimensi tubuhiyangilain (mayoritasidariipopulasi 

yangiada) , supaya bisa memenuhi tersebut maka dimensi ukuran 

diaplikasikan , ialah : 

• Dimensi minimum yang harusIditetapkan dari suatu rancangan produk 

umumnyaIdidasarkanIpada nilai persentil terbesarImisal 90-th, 95-th dan 

99-th. 
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• Dimensiimaksimumiyangiharusiditetapkan diambil berdasarkan persentil 

terkecilimisal 1-th, 5-th, dan 10-th. 

2. PrinsipIperancanganIprodukIyangIbisaIdioperasikanIdiantaraIrentangIukuran 

tertentuI( adjustable) 

Produkidirancangidenganiukuraniyang bisa diganti-ganti supaya menjadi 

fleksibel untukIdioperasikan oleh setiap orang yang memiliki berbagai macam 

ukuranItubuh. 

3. PrinsipIperancanganIprodukIdenganIukuranIrata-rata 

Produk dirancang dengan ukuran tubuh rata-rata manusia atau dalam 

rentang 50-th persentil. 

2.9 Higiene Industri 

2.9.1 Definisi Higiene Industri 

 Higiene perusahaan atau (industrial-occupational hygiene) ialah spesialais 

dalam ilmu higiene beserta prakteknya yang lingkup dedikasinya adalah 

mengenali, mengukur, dan melakukan penilaian terhadap faktor penyebab 

gangguanikesehataniatauipenyakitidalamilingkunganikerja. Hasil dari pengukuran 

dan evaluasi demikian dipergunakan sebagai dasar pencegahan terhadap 

lingkungan kerja dengan penerapan higiene industri sehingga kesehatan tenaga 

kerja dapat dilindungi dan masyarakat sekitar perusahaan terhindar dari risiko 

bahaya faktor lingkungan yang diakibatkan beroperasinya suatu perusahaan.  

 Kesehatan kerja adalah spesialis ilmu kesehatan dengan prakteknya yang 

mempunyai tujuan agar pekerja mendapatkan derajat kesehatan sebaik-baiknya 

dalam hal fisik, mental, emosional, maupun sosial dengan upaya promotif, 

preventif, kuratif dan rehabilitatif terhadap penyakit yang diakibatkan oleh 

pekerjaaniatauilingkunganikerja. Sifat- sifat kesehatan kerja,yaitu : sasaraniadalah 

manusiaidan bersifatimedis (Suma’mur 2009). 
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 Higieneiperusahaanidanikesehatanikerja adalah suatu kesatuaniupaya yang 

bertujuan untuk mewujdukan sumber daya manusia yang sehat dan produktif yang 

bisa diterjemahkan dalam bahasa asing sebagai industrial hygiene and 

occupational health yang artinya lapangan kesehatan yang mengatasi 

problematika kesehatan tenaga kerja secara menyeluruh. Dalam undang-undang 

Nomor 13 Tahun 2003 menekankan tentang upaya menigkatkan derajat kesehatan 

para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, 

pengendalian bahaya, di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan 

rehabilitasi’. 

2.9.2 Tujuan Utama 

Tujuan dari higiene perusahaan dan kesehatan kerja yaitu ada 2 hal : 

1. Untuk alat mencapai derajat kesehatan pekerja seoptimal mungkin, pada 

pekerja diisemuaisektorikegiataniekonomiidaninon-ekonomi formal, informal 

sertainon-formal; dmikian dimaksudkan untuk bertujuan menyejahterakan tenaga 

kerja ; 

2. Untuk alatimeningkatkaniproduksiidaniproduktivitas, yangiberpedoman kepada 

perbaikanidayaikerjaidaniproduktivitasifaktorimanusiaidalamiproduksi. 

2.9.3 Ruang Lingkup Higiene Lingkungan Industri  

Menurut Setyaningsih (2018) banyak sekali bahaya yang berada pada 

lokasi kerja dan bisa terjadi kapan saja sebagai risiko proses produksi yang bisa 

berpengaruh pada kesehatan pekerja dan masyarakat yang berada di wilayah 

industri. Dengan menerapkan higiene industri adalah salah satu pencegahan 

bahaya yang bisa dilakukan pada proses produksi. Antisipasi, pengenalan, 

evaluasi dan pengendalian adalah ruang lingkup dari higiene industri. 
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Gambar 2.4 Ruang Lingkup Higiene Industri 

a. Antisipasii(Anticipation)  

Tujuan dari antisipasiiadalah untukimengetahui potensiibahaya 

yang ada lingkungan kerjaiyangiberasalidariisemuaifaktoridaniaktivitas 

kerja, persiapan untuk tindakaniyangiperluidilakukanisebelumimasuk 

lingkungan kerja dan mulai proses prosuksi, dan serta mengurangi risiko 

yang terjadi pada lingkungan kerja. Informasi adalah hal yang sangat 

penting dalam antisipasi yaitu seperti informasi mesin yang dipakai, bahan 

baku produksi yang dipakai, lokasi kerja dan lain-lain. Selain itu 

mengumpulakn informasi penelitian, survey lapangan dan dokumen 

perusahaan adalahiinformasi tahap awaliyang bisa dikumpulkanidalam 

langkahiantisipasi. Informasiiyang sudah didapat dan dikumpulkan 

selanjutnya dianalisis dan dibahas denganipihakiterkaitidariikegiatan 

tersebut. Hasiliakhir dari antisipasiimerupakan daftar potensi bahaya dan 

risiko yang dikelompokkan berdasarkan jenis potensi bahaya, lokasi, 

kelompok kerja, dan tahapaniprosesiproduksi. 

b. Pengenalan (Recognition)  

Beberapa kegiatan dilakukaniuntukimengenaliibahayaiagarilebih 

terperinci dan komperehensif dengan menggunakan metode yang 

sistematis sehingga mendapatkan suatu hasil yang obyektif dan bisa 

dipertanggungjawabkan. Pengenalan bertujuan untuk mengetahui 
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karakteristikisuatuibahayaisecara keseluruhan , mengetahui sumber bahaya 

daniareaiyang rawan , dan mengetahuiijumlah pekerja yangiterkena risiko 

bahaya. 

c. Evaluasii(Evaluation)  

Evaluasiimerupakan kegiatan sampling dan melakukan pengukuran 

bahaya dengan secara lebih detail. Penilaian faktor bahaya lingkungan 

dinilai secara kuantitatif yaitu dengan cara pengukuran, mengambik 

contoh uji, dan analisis laboratorium yang menggunakan peralatan, 

metode, dan prosedur standar. Hasil dari evaluasi tersebut menggambarkan 

tingkat paparan dan permasalahan yangidiuji. Manfaatievaluasi sebagai 

berikut:   

1. Mengetahuiitingkatiketerpaparanidariitenaga kerja dan adanya tenaga 

kerja yang terpapar pada sesuatu faktor bahaya yang melampaui nilai 

ambangibatasi(NAB). 

2. Mengetahui adanya potensi kecelakaan padaisesuatuialatiproduksi 

tanpaipengaman. 

  3. Mengetahuiiefektifitasialatipenanggulangan. 

4. Membantuidiagnosisipenyakitiakibatikerja. 

  Tujuanievaluasiidiantaranyaiadalah: 

1. Engineering Surveilance sebagai monitor keefektifan alat-alat 

penanggulangan untuk mengetahui kemampuan alat produksi dalam 

mengurangiifaktoribahayailingkungan. 

2. Legal Surveilance sebagaiiinspeksiikondisiilingkunganiuntukimelihat 

penerapaniundang-undangitentangihigieneiperusahaan.  

3. Epidemiologiidanipenelitian medis digunakaniuntukimengetahuiikadar 

representatifikondisiilingkunganikerja. Pada penelitian ini yaituimengukur 

getaranidenganivibrationimeter, hasil dari pengukuran ini dibandingan 
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dengan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku, apakah melebihi 

nilaiiambangibatasiatauitidak. 

d. Pengendalian (Control) dilakukan jikaihasilievaluasiiterdapatipengukuran 

yangimelebihiinilaiiambangibatas.Pengendalian dapat menggunakan 

metode hirarkiipengendalian yaitu :  

1. Eliminasii  

2. Subtitusii 

 3. Rekayasa tekniki 

4. Administrasii 

5. APDi(Alat Pelindung Diri)i 

2.9.4 Aspek Fisik 

 Percepatan getaran pada alat angkutan biasanya berfrekuensi sekitar 1-20 

Hz , dan bisa saja meningkat menjadi beberapa ratus Hz, kira-kira sekitar 0,1- 0,3 

g (g=9,81 meter/detik2), seperti pekerjaan kontruksi bangunan dan alat atau mesin 

pertanian percepatannya sering melampaui 1 g. Untuk semua kendaraan atau alat 

angkutan harus benar-benar diperhatikan sifat tempat duduk dalam hal 

ketahanannya untuk meredam getaran. Kursi yang menghantar dan beresonasi 

dengan getaran tidak boleh digunakan. 

 Tubuh manusiaiadalah suatu susunanielastisiyangikompleksidengan tulang 

yang berguna untuk penyokongiotot daniurat bahkan merupakan landasan untuk 

kekuatan otot kerja. Untukigetaranimekanis, sifat susunan tubuh yang kompleks 

dan elastis merupakan massa peredam sekaligus menjadi penghantarigetaran. 

Seluruh tubuh dipandang dari sifatnya terhadap getaran mekanis seperti gambar 

dibawah ini  
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Gambar 2.5 Model Dinamis Bagi  yang Duduk atau Berdiri 

2.9.5 Efek Fisiologis 

 Efek fisiologis pada tubuh tergantung dari frekuensi getaran mekanis dan 

frekuensi alami jaringan. Frekuensiialamiidemikian yaitu 3-9 Hz untuk unit 

bagian tubuh sperti perut danidada. Getaranimekanisiyang berfrekuensi tinggi 

juga mempengaruhi bagian tubuh yang frekuensi alaminya lebih tinggi juga, 

seperti bagian tubuh di perferi. 

 Sistemiperedaranidarah dipengaruhi oleh getaran mekanis yang sangat 

kuat intensitasnya. Denyut jantung, tekanan darah, pemakain O2 dan volume 

darah per satu denyut berubah sedikit pada 0,6 g intensitasnya tapi banyak 

berubah pada 1,2 g denganifrekuensi 6-10 Hz. Pengaruh getaran pada saraf dan 

kelenjar endokrin terkadang terlihat pada tenaga kerja yang bekerja pada sektor 

industri. Efek utama pada sistem saraf otonom adalah sistem yang bekerja diluar 

kendali kemauan, dan bila terjadi , problem getaran mekanis sangat diperlukan 

perhatian dan upaya preventif untuk dilaksanakan 
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2.9.6 Gangguan Saat Melakukan Pekerjaan 

 Gangguan saat melakukanipekerjaanikarenaigetaranimekanis yaitu akibat 

gangguan mengegrakkan tangan dan menurunnya ketepatan dan ketajaman 

penglihatan. Caraimengatasinyaiadalah dengan mengurangi sesedikit mungkin 

terjadinya getaran pada tubuh. Dengan cara menggunakan penunjang anggota 

badan dengan memakai peredam getaran. 

 Getaranimekanisiyang terdiri dari campuran beragam frekuensi bersifat 

menegangkan dan melemaskan tonus otot secara serta-merta. Kedua efek ini 

berlawanan danimelelahkan. Maka dari itu peredam getaran diperlukan untuk 

melindungiitenagaikerjaidari efek yang terjadi, contonya dengan menyediakan 

kursi duduk yang elastis. 

2.9.7 TempatiDudukidan AlasiKaki Untuk PerlindunganiTenagaiKerja 

 Menjalarnya getaran pada suatu benda kepada sekelilingnya dapat 

dihambat dengan menggunakan peredam dibawah benda yang bergetar, asal 

frekuensi diri dari peredam lebih rendah dari frekuensi benda yang bergetar  

tersebut. Frekuensi dariiperedamisebaliknyaisekitar 1 Hz. Kemampuanimeredam 

getaranidariimaterial yang dipakai membuatitempat duduk atau alas kaki yang 

tebal karena dengan ketebalan bisa mempengaruhi kualitas fungsi 

perlindungannya terhadap getaran. 

2.9.8 Metode Pengukuran Percepatan Getaran Seluruh Tubuh Pada Sikap 

Kerja Duduk 

1. Prinsip Pengukuran 

Menurut SNI 7186 tahun 2009 percepatan getaran diukur dengan alat 

vibration meter pada posisi kerja duduk selama rentang waktu tertentu. Getaran 

diterima oleh transducer dan diubah menjadi sinyal listrikdikuatkan oleh 

amplifier diteruskan pada layar. Getaran diukur berdasarkan arah sistem koordinat 

pada titik dimana getaran merambat ke tubuh. Lokasi transducer pada satu titik 
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pengukuran ditempatkan secara orthogonal dan berdekatan. Sistem koordinat arah 

pengukuran getaran diperlihatkan pada gambar 2.6 

 

 

Gambar 2.6 Arah pengukuran getaran seluruh tubuh dalam posisi duduk 

1. Peralatan 

a) Human Vibration Meter 

b) Akselerometer tiga sumbu (Triaxial accelerometer) 

c) Bantalan (Pad) 

2. Cara Pengukuran  

a) Hubungkan rangkaian transducer dengan unit vibration meter. 

b) Letakkan transduser pada area antara tubuh dengan alas duduk. 

c) Naraukur menduduki bantalan transducer. 

d) Hidupkan alat dan atur pembobotan frekuensi sesuai tabel  
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Tabel 2.5 Pembobotan Frekuensi 

Pembobotan Frekuensi Untuk Efek Gangguan Getaran 

Wk Sumbu Z, pada sisi alas duduk 

Wd Sumbu X, pada sisi alas duduk 

Sumbu Y, pada sisi alas duduk 

Catatan wk, wd adalah rentang pembobotan frekuensi sesuai lampiran A 

 

e) Lakukan pengukuran sesuai panduan alat. Lama pengukuran adalah 1 

menit dengan pembacaan 3 kali masing masing selama 20 detik. Untuk 

sumber getaran konstan periode pengukuran paling sedikit 2 kali.  

f) Catat hasil pengukuran dalam formulir 

2. Perhitungan 

a) Rumus Percepatan Rata-Rata Getaran 

𝑎𝑤 = √∑(𝑊𝑖  𝑎𝑖      )
2     (1) 

Keterangan: 

aw adalah percepatan getaran dengan pembobotan frekuensi; 

Wi adalah faktor pembobotan frekuensi ke I sesuai Lampiran A; 

 ai adalah percepatan akar kuadrat rata-rata ke i 

b) Rumus Total Nilai Percepatan Rata-rata Getaran  

Total nilai percepatan rata-rata getaran seluruh tubuh dengan 

pembobotan frekuensi ditentukan oleh arah sumbu orthogonal 

getaran yang dihitung dengan rumus:  

𝑎𝑣 = √(𝑘𝑥2 𝑎2𝑤𝑥 +  𝑘2𝑎𝑤𝑦
2 + 𝑘𝑤𝑧

2 )  (2) 

 

Keterangan :  

av adalah nilai total percepatan rata-raat getaran 

seluruh tubuh 

awx,awy,awz  adalah percepatan rata-rata getaran seluruh tubuh 

dengan pembobotan frekuensi sesuai arah sumbu 

x,y,z. 

K   adalah konstanta pembobotan frekuensi dengan nilai  
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Sumbu x : Wd, k = 1,4 

Sumbu y : Wd, k = 1,4 

Sumbu z : Wk, k = 1 

3. Evaluasi Paparan Getaran  

a) Evaluasi berdasarkan percepatan akar kuadrat rata-rata dengan 

pembobotan frekuensi 

b) Hasil pengukuran dibandingkan dengan standar. 

 


