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ABSTRAK 

Doni Marthondi Siregar 158150057. “Perbaikan Fasilitas Kerja Pada Alat 
Pengkilap Panci Untuk Memperbaiki Postur Kerja Pada Perusahan  
CV.Bintang Terang Pancing - Medan 2017 ”. Dibawah bimbingan bapak Ir. 
Kamil Mustafa,MT Sebagai pembimbing I dan bapak Chalis Fajri Hasibuan, 
ST. M.Sc sebagai pembimbing II.  
 
 Keluhan pada sistem muskuloskeletal adalah keluhan yang dirasakan 
oleh seseorang pada bagian otot dan rangka dengan tingkat keluhan yang berbeda-
beda, keluhan hingga kerusakan ini yang biasanya diistilahkan dengan gangguan 
muskuloskeletal. Pada umumnya gangguan muskuloskeletal terjadi apabila sistem 
muskuloskeletal menerima beban yang melampaui kapasitasnya dengan durasi 
pembebanan yang panjang. Pembebanan berlebih pada otot yang menyebabkan 
otot mengalami kontraksi melebihi 20% dari kekuatan maksimumnya, yang akan 
berdampak pada kurangnya peredaran darah ke otot.Adapun Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengevaluasi Perbaikan Fasilitas Kerja Pada Alat 
Pengkilap Panci Untuk Memperbaiki Postur Kerja Pada Perusahan  CV.Timur 
Terang Pancing Medan. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan metode 
Rapid Entire Body Assessment ( REBA ) dan menggunakan Standard Nordic 

Questionnaire (SNQ) sebagai instrument penelitian.Penelitian dilakukan dengan 
metode survei analitik yang bertujuan untuk melihat adanya hubungan antara 
sikap kerja dengan keluhan musculoskeletal dengan pendekatan cross sectional. 
Dari hasil kuesioner SNQ pada 6 orang pekerja menunjukkan bahwa keluhan 
muskuloskeletal yang dialami pekerja pengkilap panci berada pada kategori sakit 
terbanyak adalah pada leher atas dan leher bawah sebanyak 4 (66,7%) . Pada 
kategori sangat sakit terbanyak adalah pada tangan kanan dan pergelangan tangan 
kanan , tangan kiri dan pergelangan tangan kiri sebanyak 6 (100% ). Berdasarkan 
pengukuran dengan metode Rapid Entire Body Assessment REBA dan Uji Chi-

Square, dinyatakan terdapat skor REBA di antara 8 - 11 dimana skor tersebut 
berada pada daerah beresiko tinggi terhadap gangguan musculoskeletal dan pada 
skor REBA usulan yang dilakukan  terdapat skor 5 dimana skor tersebut berada 
pada daerah beresiko Rendah.Sehingga untuk menanggulangi sikap kerja dan 
postur kerja yang salah berakibat pada timbulnya keluhan musculoskeletal 
diusulkan sebuah rancangan modifikasi alat kerja yaitu mesin pengkilap panci 
untuk menekan tingginya angka keluhan muscukuloskeletal pada pekerja 
pengkilap panci. 

 
Kata Kunci : Muskuloskeletal, Rapid Entire Body Assessment (REBA), 
Standard Nordic Questionnaire (SNQ), Cross Sectional, Uji Chi - Square 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada era globalisasi saat ini perkembangan industri sangat mengalami peningkatan. 

Indonesia telah menjadi produsen dan eksportir terbesar di seluruh dunia.Sehingga beberapa 

perusahaan di indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya. 

Untuk mendukung meningkatnya kinerja dan produktivitas maka diperlukannya standar yang 

baik serta mendapat dukungan yang baik dari tenaga kerja yang sehat dan produktif.  

 

Tenaga kerja harus menjadi perhatian perusahaan karena tenaga kerja merupakan sumber 

daya manusia yang menentukan hasil produksiperusahaan. Jika sumber dayanya tidak dapat 

bekerja secara maksimal, maka perusahaan tidak mungkin bisa menghasilkan hasil yang 

maksimal. Salah satu penyebab tidak maksimalnya hasil yang diperoleh diakibatkan oleh 

faktor kelelahan. 

 

 Kelelahan (Fatigue) adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh 

terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. 

Istilah kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang berbeda- beda dari setiap 

individu, tetapi semuanya bermuara kepada kehilangan efisiensi dan penurunan 

kapasitas kerja serta ketahanan tubuh. Hal ini menunjukkan bahwa kelelahan 

berperan dalam menjaga homeostatis tubuh. Kelelahan yang sering terjadi pada 

pekerja yaitu pada otot. 

 

 Fenomena berkurangnya kinerja otot setelah terjadinya tekanan melalui fisik untuk 

suatu waktu tertentu disebut kelelahan otot secara fisiologis, dan gejala yang ditunjukkan 
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tidak hanya berupa berkurangnya tekanan fisik namun juga pada makin rendahnya gerakan 

(AM.Sugeng Budiono, 2003: 87). 

 

 Lama waktu otot quadricepssaat melakukan gerakan maksimal dalam latihan hanya 

sampai 30 menit. Kelelahan jenis ini juga berguna sebagai tandabahaya, bahwa otot tidak 

dapat menerima perintah untuk berkontraksi.          Selain itu,  kelelahan otot juga memberi 

sinyal bagi tubuh kita agar beristirahat sejenak untuk mengembalikan keadaan otot setelah 

terjadi kontraksi  yang    cukup lama. 

 

 Kelelahan otot salah satu faktor peyebabnya adalah adanya interaksi manusia dengan 

mesin dan peralata yang tidak sesuai dengan posisi tubuh dan antropometri tubuh. Interaksi 

manusia mesin sering terjadi pada mesin manual dan semi manual, penggunaan alat yang 

manual dan semi sering terjadi pada UKM. salah satunya adalah pada UKM CV.Bintang 

Terang Medan Pancing. 

 

 Perusahan UKM CV. Bintang Terang merupakan salah satu pabrik UKM pembuatan 

priuk di Medan. Pekerjaan yang dilakukan para pekerja di pabrik  adalah melakukan 

Pembuatan proses dari awal pembuatan priuk/panci sampai barang jadi. Proses kerja 

pembuatan dimulai dari peleburan alumanium, pencetakan, pemolesan priuk/panci, 

pembuatan besi pegangan dan tutup dan pengepakan priuk/panci  . 

 

Berdasarkan survey dan wawancara singkat kepada para pekerja di pabrik  tersebut, 

didapatkan bahwa waktu kerja adalah 8 jam dalam satu hari, mulai dari pukul 08.30-18.30 

dengan waktu istirahat hanya sekali selama 30 menit yaitu pukul 12.00-12.30, walaupun 
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banyak pekerja yang tidak tetap waktu istirahatnya. Rata-rata pekerja yang bekerja di pabrik 

tersebut sudah bekerja selama kurang lebih 15 tahun.  

 

Melalui pengamatan singkat dilihat bahwa pekerja CV.Bintang Terang Medan Pancing , 

tersebut bekerja dengan posisi berdiri dan membungkuk secara terus menerus selama 8 jam 

dalam satu hari waktukerja. Dan juga berdasarkan SNQ di UKM tersebut terdapat adanya 

kelelahan pada bagian tubuh lengan atas, lengan bawah,dan kaki. Hal ini dikarenakan 

interaksi pada mesin. Pelajaran yang paling bertambah pada bagian pemolesan priuk/panci 

sehingga perlu adanya perbaikan desain mesin tersebut. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Perbaikan 

Fasilitas Kerja Pada Alat Pengkilap Panci Untuk Memperbaiki Postur Kerja Pada 

Perusahan CV.Bintang Terang Medan Pancing 2017. 

 

1.2 Perumusan Masalah  

1. Adanya keluhan muskuloskeletal pada pekerja pengkilap priuk/panci di CV.Bintang 

Terang Medan Pancing 2017. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat kategori resiko keluahan muskuloskeletal pada pekerja 

pengkilap panci pada CV.Bintang Terang berdasarkan metode reba. 

2. Untuk mengetahui letak - letak keluhan muskulskeletal yang terbanyak pada pekrja 

pengkilap panci di CV.Bntang Terang berdasarkan SNQ. 

3. Untuk mengurangi keluhan muskuloskeletal pada pekerja dengan perancangan usulan 

desain alat pengkilap priuk/panci di CV.Bintang Terang Medan Pancing  Tahun 2017.  
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1.4 Pembatasan Masalah 

1. Sebagai masukkan bagi perusahaan dalam penerapan ergonomi pada pekerja. 

2. Sebagai bahan masukan agar pekerja dapat melakukan perkerjaannya tanpa 

menimbulkan resiko bagi kesehatannya.  

3. Sebagai media bagi peneliti untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam 

penelitian di bidang kesehatan kerja terutama mengenai sikap kerja dan keluhan 

musculoskeletal, sebagai sarana mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku 

kuliah. 

4.  Sebagai bahan referensi untuk peneilitian selanjutnya mengenai sikap kerja dan 

keluhan musculoskeletal 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

1.1 Ergonomi 

Ergonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia 

dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, 

engineering, manajemen dan desain/perancangan. Ergonomi berkenaan pula 

dengan optimasi, efisiensi, kesehatan, keselamatan, kenyamanan manusia di 

tempat kerja, di rumah, dan tempat rekreasi. Di dalam ergonomi dibutuhkan studi 

tentang sistem dimana manusia, fasilitas kerja dan lingkungannya saling 

berinteraksi dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan 

manusianya. Ergonomi juga digunakan oleh berbagai kata ergonomi berasal dari 

bahasa Yunani: ergon (kerja) dan nomos (peraturan, hukum). Pada berbagai 

negara digunakan istilah yang berbeda, seperti Arbeitswissenschaft di Jerman, 

Human Factors Engineering atau Personal Research di Amerika Utara. Ergonomi 

adalah penerapan ilmu-ilmu biologis tentang manusia bersama-sama dengan ilmu 

teknik dan teknologi untuk mencapai penyesuaian satu sama lain secara optimal 

dari manusia terhadap pekerjaannya, yang manfaat dari padanya diukur dengan 

efisiensi dan kesejahteraan kerja (Suma’mur, 2009).  

Macam ahli/professional pada bidangnya misalnya: ahli anatomi, 

arsitektur, perancangan produk industri, fisika, fisioterapi terapi pekerjaan, 

psikologi, dan teknik industri (Nurmanto, 2004).  

Menurut Tarwaka (2004) ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan 

teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang 
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digunakan baik dalam beraktifitas maupun istirahat dengan kemampuan dan 

keterbatasan manusia baik fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara 

keseluruhan menjadi lebih baik.  

Jadi, ergonomi pada hakikatnya berarti ilmu tentang kerja, yaitu 

bagaimana pekerjaan dilakukan dan bagaimana bekerja lebih baik sehingga 

ergonomi sangat berguna dalam desain pelayanan atau proses. Dengan demikian, 

ergonomi membantu menentukan bagaimana digunakan, bagaimana memenuhi 

kebutuhan , dan membuat nyaman serta efisien. Ergonomi berbicara mengenai 

desain sistem terutama sistem kerja agar sesuai dengan atribut atau karakteristik 

manusia (to fit the job to the man).  

2.1.1 Tujuan Ergonomi  

Secara umum tujuan dari penerapan ergonomi adalah : 

1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan 

cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan mental, 

mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 

2. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak 

sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan 

meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun 

setelah tidak produktif.  

3. Menciptakan keseimbangan rasioanal antara berbagai aspek yaitu aspek 

teknis, ekonomis, antropologis dan budaya dari setiap sistem kerja yang 

dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi 

(Tarwaka, 2004).  
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Ergonomi bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja pada 

suatu institusi atau organisasi. Hal tersebut dapat tercapai apabila adanya 

kesesuaian antara pekerja dan pekerjaannya. Pendekatan ergonomi mencoba untuk 

mencapai kesesuaian tersebut untuk kebaikan pekerja dan pimpinan institusi.  

Untuk menghindari sikap dan posisi kerja yang kurang baik ini 

pertimbangan-pertimbangan ergonomi antara lain menyarankan hal-hal seperti : 

1. Mengurangi keharusan operator untuk bekerja dengan sikap dan posisi 

membungkuk dengan frekuensi kegiatan yang sering atau jangka waktu lama.  

2. Operator tidak seharusnya menggunakan jarak jangkauan maksimum yang bisa 

dilakukan.  

3. Operator tidak seharusnya duduk atau berdiri pada saat bekerja untuk waktu 

yang lama dengan kepala, leher, dada atau kaki berada dalam sikap atau posisi 

miring. 

4.  Penetapan sikap dan posisi kerja sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut diatas pada dasarnya bertujuan memberikan kenyamanan pada pekerja 

dengan memperhatikan sikap dan posisi kerja yang mereka senangi (Nurmanto, 

2004). 

2.1.2 Prinsip Ergonomi  

Prinsip-prinsip ergonomi yaitu : 

1. Segala sesuatu harus mudah dijangkau.  

2. Bekerja pada ukuran ketinggian yang nyaman.  

3. Bekerja dalam posisi postur yang nyaman. 

4. Menghindari penggunaan tenaga yang berlebihan.  

5. Memperkecil kelelahan.  
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6. Mengurangi gerakan-gerakan repetitif yang berlebihan.  

7. Penyediaan kemudahan dalam akses dan luas ruangan.  

8. Meminimalisai kontak stress.  

9. Buatlah kemungkinan sehingga postur bisa bergerak dan berubah dengan 

mudah. 

10. Mengusahakan lingkungan yang nyaman. (Winarsunu, 2008) 

2.2 Sikap Kerja 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan sikap tubuh 

dalam melakukan pekerjaan, yaitu : 

1. Semua pekerjaan hendaknya dilakukan dalam sikap duduk atau sikap berdiri 

secara bergantian. 

2. Semua sikap tubuh yang tidak alami harus dihindarkan. Seandainya hal ini 

tidak memungkinkan, hendaknya diusahakan agar beban statis diperkecil.  

3. Tempat duduk harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak membebani 

melainkan dapat memberikan relaksasi pada otot – otot yang sedang tidak 

dipakai untuk bekerja dan tidak menimbulkan penekanan pada bagian tubuh 

(paha). Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya gangguan sirkulasi 

darah dan juga untuk mencegah keluhan kesemutan yang dapat mengganggu 

aktivitas (Anies, 2014). 

Sikap tubuh dalam bekerja terdiri dari : 

a. Kerja Duduk  

Beberapa jenis pekerjaan ada yang harus dilayani pekerja sambil 

duduk,seperti juru tik, pekerjaan di laboratorium, tukang jahit manual atau 

bertenaga motor listrik (garment), pengeditan film, sopir dan sebagainya. 
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Meskipun pelayanan dilakukan sambil duduk, masing-masing memiliki bobot 

yang berbeda baik dilihat dari faktor tuntutan intelektual, persepsi dan tenaga.  

Posisi pelayanan kerja dengan posisi duduk, tentunya dapat digeneralisasi 

sebab tukang tik yang menghadap monitor dengan penuh konsentrasi, akan 

berbeda dengan tukang jahit manual, atau dengan pengrajin pengasah batu akik. 

Ditinjau dari aspek kesehatan, bekerja dengan posisi duduk yang memerlukan 

waktu lama dapat menimbulkan otot perut semakin elastis, tulang belakang 

melengkung, otot bagian mata terkonsentrasi sehingga cepat merasa lelah. 

Kejadian tersebut, jika tidak diimbangi dengan rancangan tempat duduk yang 

tidak memberikan keleluasaan gerak atau alih pandang yang memadai tidak 

menutup kemungkinan terjadi gangguan bagian punggung belakang, ginjal, dan 

mata.  

Bekerja untuk jangka waktu yang lama dalam posisi duduk terjadi 

terutama di kantor-kantor, tetapi terjadi di industri (perakitan dan pekerjaan 

kemasan, kadang-kadang untuk operasi mesin). Duduk memiliki sejumlah 

keuntungan dibandingkan dengan berdiri. Tubuh lebih baik karena beberapa 

dukungan yang dapat digunakan, seperti lantai, kursi, sandaran, sandaran tangan, 

permukaan meja kerja. Oleh karena itu,posisi tubuh relatif dapat mengurangi 

kelelahan daripada berdiri (Wowo Sunaryo, 2014). 

b. Kerja berdiri setengah duduk  

Berdasarkan hasil penelitian (Gempur, 2003) bahwa tenaga kerja bubut 

yang telah terbiasa bekerja dengan posisi berdiri tegak diubah menjadi posisi 

berdiri setengah duduk tanpa sandaran dan setengah duduk pakai sandaran 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan tingkat kelelahan otot biomekanik antar 
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kelompok. Kelelahan biomekanik tersebut berbanding langsung peningkatan asam 

laktat dan penurunan glukosa.  

c. Kerja Berdiri  

Postur tubuh dalam melakukan pelayanan dengan posisi berdiri, 

merupakan suatu totalitas perilaku kesiagaan dalam menjaga keseimbangan fisik 

dan mental (Wowo Sunaryo, 2014). Bekerja berdiri statis dan lama akan 

membebani otot tulang belakang. Suatu perlawanan (reaksi) terhadap suatu beban 

(aksi) mengakibatkan otot mengalami kontraksi yang berlebihan. Kontraksi otot 

tulang belakang yang kuat dalam waktu lama mengakibatkan keadaan yang 

dikenal sebagai kelelahan (fatique). Postur tubuh pada tenaga kerja berdiri statis 

tegak seperti tukang bubut, beban tubuh lebih banyak diterima oleh otot rangka 

pada tulang belakang daripada kaki. Hal itu karena pada saat berdiri otot rangka 

tulang kaki bisa menahan tubuh bergantian antara kaki kiri dan kaki kanan (bisa 

relaksasi). Namun,pada posisi kerja berdiri pada otot rangka tulang belakang tidak 

bisa relaksasi, otot itu akan menahan beban tubuh secara terus menerus. Apalagi 

bila posisi berdiri membungkuk, maka akan lebih membebani otot rangka tulang 

belakang karena terjadi momen tubuh.Suatu perlawanan terhadap suatu beban 

momen tubuh mengakibatkan otot mengalami kontraksi yang semakin berlebihan. 

Kontraksi otot rangka tulang belakang yang kuat dan lama mengakibatkan 

keadaan yang dikenal sebagai kelelahan (Gempur, 2013).  

Menurut Wowo Sunaryo (2014), kecenderungan lainnya adalah 

memerlukan tenaga lebih besar dibandingkan dengan posisi duduk, mengingat 

kaki sebagai tumpuan tubuh Bekerja dengan posisi berdiri terus menerus sangat 

mungkin akan terjadi penumpukan darah dan berbagai cairan tubuh pada kaki, hal 
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ini akan bertambah bila berbagai bentuk dan ukuran sepatu yang tidak sesuai 

seperti pembersih (clerks), dokter gigi, penjaga tiket, tukang cukur (barbers) pasti 

memerlukan sepatu ketika bekerja, apabila sepatu tidak pas (tidak sesuai) maka 

sangat mungkin sobek (bengkak) pada jari kaki, mata kaki, dan bagian sekitar 

telapak kaki. Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut sepatu kerja 

yang ergonomis. Sepatu yang baik adalah sepatu yang dapat menahan kaki 

(tubuh), bukan kaki direpotkan untuk menahan sepatu. Desain sepatu untuk kerja 

berdiri, ukuran sepatu harus lebih longgar dari ukuran telapak kaki, apabila bagian 

sepatu di kaki terjadi penahanan yang sangat kuat pada tali sendi (ligamnet) 

pergelangan kaki, dan hal itu terjadi pada jangka waktu yang lama, maka otot 

rangka (muscles) akan mudah mengalami kelelahan (Gempur, 2004). 

2.2.1 Sikap Kerja Tidak Alamiah  

Menurut Tarwaka (2004), sikap kerja tidak alamiah adalah sikap kerja 

yang menyebabkan posisi bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah, 

misalnya pergerakan tangan terangkat, punggung terlalu membungkuk, kepala 

terangkat, dan sebagainya. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi 

tubuh, maka semakin tinggi pula risiko terjadinya keluhan otot skeletal. Sikap 

kerja tidak alamiah ini pada umunya karena karakteristik tuntutan tugas, alat kerja 

dan stasiun kerja tidak sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja. Di 

Indonesia sikap kerja tidak alamiah ini lebih banyak disebabkan oleh adanya 

ketidaksesuaian antara dimensi alat dan stasiun kerja dengan ukuran tubuh 

pekerja. 
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2.2.2 Sikap kerja berulang (aktivitas berulang)  

Aktivitas berulang adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus 

seperti pekerjaan mencangkul, membelah kayu besar, angkat-angkut, dan 

sebagainya. Keluhan otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja 

secara terus menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi (Tarwaka, 

2004). Ketika bergerak ,otot dan tendon bekerja dengan memendek dan 

memanjang. Peradangan pada tendon dan ligamen sangat mungkin terjadi jika 

gerakan yang dilakukan berulang secara terus-menerus tanpa istirahat yang cukup 

(Hardianto dan Yassierli, 2014). 

2.2.3 Penilaian Sikap Kerja 

Rapid Entire Body Assesment (REBA) dirancang oleh Lynn Mc Atamney 

dan Sue Hignett sebagai sebuah metode penilaian dan pengamatan postur kerja 

untuk menilai faktor resiko gangguan tubuh secara keseluruhan dengan cepat dan 

mudah. REBA adalah alat analisis untuk memberikan pengamatan terhadap postur 

kerja yang cepat dan mudah. REBA juga merupakan alat analisis untuk kegiatan 

statis dan dinamis serta dapat memberikan tingkat tindakan resiko terhadap 

keluhan musculoskeletal (Qutubudin dan Quma, 2013). 

Metode REBA tepat untuk menganalisa aktivitas pekerjaan yang 

dominan menggunakan tubuh bagian atas karena tubuh bagian atas dianalisa 

secara detail. Data yang dikumpulkan adalah data mengenai postur tubuh, 

kekuatan yang digunakan, jenis pergerakan atau aksi, pengulangan dan pegangan. 

Faktor postur tubuh yang dinilai dibagi atas dua kelompok utama atau grup yaitu 

grup A yang terdiri atas postur tubuh kanan dan postur tubuh kiri dari batang 

tubuh (trunk), leher (neck) dan kaki (legs). Sedangkan grup B terdiri atas postur 
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kanan dan kiri dari lengan atas (upper arm), lengan bawah (lower arm), dan 

pergelangan tangan (wrist). Pada masing-masing grup, diberikan suatu skala 

postur tubuh dan suatu pernyataan tambahan. Diberikan juga faktor 

beban/kekuatan dan pegangan (coupling). Skor akhir REBA dihasilkan untuk 

memberikan sebuah indikasi tingkat resiko dan tingkat keutamaan dari sebuah 

tindakan yang harus diambil (Bukhori, 2010).  

Ada 4 tahapan proses perhitungan yang dilalui yaitu : 

1. Mengumpulkan data mengenai postur pekerja tiap kegiatan menggunakan 

video atau foto 

2. Menentukan sudut pada postur tubuh saat bekerja pada bagian tubuh seperti: 

a. badan (trunk) 

b. leher (neck) 

c. kaki (leg) 

d. lengan bagian atas (upper arm) 

e. lengan bagian bawah (lower arm) 

f. pergelangan tangan (hand wrist) 

3. Menentukan berat beban, pegangan (coupling) dan aktivitas kerja.  

4. Menentukan nilai REBA untuk postur yang relevan dan menghitung skor akhir 

dari kegiatan tersebut (Wakhid, 2014). 

 Adapun tahapan pengolahan data dapat dilihat sebagai berikut (Tarwaka, 2015): 
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Gambar 2.1 Pergerakan Punggung 

Skor pergerakan punggung dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini :  

Tabel 2.1 Skor Pergerakan Punggung 
Pergerakan Skor Skor Perubahan 

Posisi normal (tegak) 

0o-20oflexion 

0o-20o extension 

20o-60o flexion 

>20o extension 

 

>60o flexion 

1 

2 

 

 

3 

 

4 

+1 jika batang tubuh 

berputar/bengkok/bungkuk 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Range Pergerakan Leher 

Skor untuk pergerakan leher dapat dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini 

Tabel 2.2 Skor Range Pergerakan Leher 

Pergerakan Skor Perubahan Skor 

0-20 flexion 

>20 flexion atau 

extension 

1 

2 

+1 jika memutar 

miring/kesamping 
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Gambar 2.3 Pergerakan Kaki 

Skor untuk pergerakan kaki dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut : 

Tabel 2.3 Skor Pergerakan Kaki 

Pergerakan Skor Perubahan 

Kaki tertopang,bobot tersebar 

merata,jalan atau duduk 

 

Kaki tidak bertopang, bobot tersebar 

merata /postur tidak stabil 

1 

 

 

2 

+1 Jika lutut antara 30° dan 

60° flexion 
 

+2 Jika lutut 

>60° flexion (tidak ketika 

duduk) 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Range Pergerakan Lengan Atas 

 skor terhadap pergerakan lengan atas dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut : 

Tabel 2.4 Skor Pergerakan Lengan Atas 

Pergerakan Skor Skor Perubahan 

20° extension sampai 

20°flexion 

 

>20° extension 

20°-45° flexion 

1 

 

 

2 

3 

+1 Jika posisi lengan: 

-          Adducted 

-          Rotated 

+1 Jika bahu ditinggikan 

+1 jika besandar, bobot lengan 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 
 
 

12 
 

45°-90° flexion 

>90° flexion 
4 

 

ditopang atau sesuai gravitasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Range Pergerakan Lengan Bawah 

Pemberian skor terhadap pergerakan lengan bagian bawah dilihat pada Tabel 2.5 
berikut: 

Tabel 2.5 Skor Pergerakan Lengan BawahTabel 
Pergerakan Skor 

60°-100° flexion 

<20° flexion atau > 100° flexion 
1 
2 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Pergerakan Pergelangan Tangan 

Pemberian skor terhadap pergerakan pergelangan tangan dilihat pada Tabel 2.6 

berikut : 

Tabel 2.6 Skor Pergerakan Pergelangan Tangan 

Pergerakan Skor Perubahan Skor 
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0°-15° flexion/extension 

15° flexion/ extension2 

1 

 

+ Jika pergelangan tangan 

menyimpang/ berputar 

 

Tabel 2.7 Tabel A 

Punggung 

  1 2 3 4 5 

Leher = 1 Kaki      

1 1 2 2 3 4 

2 2 3 4 5 6 

3 3 4 5 6 7 

4 4 5 6 7 8 

Leher = 2 Kaki      

1 1 3 4 5 6 

2 2 4 5 6 7 

3 3 5 6 7 8 

4 4 6 7 8 9 

Leher = 3 Kaki      

1 3 4 5 6 7 

2 3 5 6 7 8 

3 5 6 7 8 9 

4 6 7 8 9 9 

Beban 

0 1 2 +1 

<5 kg 5-10 kg >10 kg Penambahan Beban secara tiba-tiba atau secara cepat 

 

Tabel 2.8 Tabel B 
 

Coupling 
0 – Good 1 – Fair 2 – Poor 3 - Unacceptable 

Pegangan pas 
dan tepat 
ditengah, 

genggaman 
kuat 

Pegangan tangan bias 
diterimatapi tidak 

ideal/couping lebih 
sesuai digunakan oleh 
bagian lain dari tubuh 

Pegangan tangan 
tidak bisa diterima 

walaupun 
memungkinkan 

Dipaksakan genggaman 
yang tidak aman, tanpa 
pegangan couplingtidak 
sesuai digunakan oleh 
bagian lain dari tubuh 
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Tabel 2.9 Tabel C 
 

  Skor A 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Skor 
B 

1 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 
2 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 
3 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 
4 2 3 3 4 5 7 8 9 10 11 11 12 
5 3 4 4 5 6 8 9 10 10 11 12 12 
6 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 
7 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 
8 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 
9 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12 
10 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 
11 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 
12 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 

Activity Skor 
 +1 Jika 1 atau lebih bagian 

tubuh statis, ditahan lebih 
dari 1 menit 

+1 Jika pengulangan 
gerakan dam rentang 

waktu singkat, diulang 
lebih dari 4 kali permenit 
(tidak termasuk berjalan) 

+1 Jika gerakan 
menyebabkan 

perubahan atau 
pergeseran atau 

pergeseran postur yang 
cepat dari posisi awal 

 

Tabel 2.10 Tabel Resiko Ergonomi 
 

REBA Skor Risk Level Tindakan 
1 Diabaikan Tidak Diperlukan 

2-3 Low Mungkin Diperlukan 
4-7 Medium Diperlukan 
8-10 High Segera Diperlukan 
11-15 Very High Diperlukan Sekarang 
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2.3 Keluhan Muskuloskeletal 

2.3.1 Defenisi Keluhan Muskuloskeletal 

Sistem muskuloskeletal terdiri dari tulang/kerangka, otot, tulang 

rawan, ligament, tendon, fascia, bursae dan persendian . Fungsi utama dari sistem 

ini adalah mempertahankan postur tubuh manusia dan membantu manusia dalam 

bergerak. Apabila sistem muskuloskleletal mendapatkan pengaruh dari luar tubuh 

seperti otot menerima beban statis secara berulang dan dalam kurun waktu yang 

lama maupun faktor internal seperti usia, maka akan dapat mempengaruhi kinerja 

dari sistem muskuloskeletal yang pada akhirnya dapat menyebabkan keluhan 

berupa kerusakan pada sendi, ligament dan tendon. Keluhan pada sistem 

muskuloskeletal adalah keluhan yang dirasakan oleh seseorang pada bagian otot 

dan rangka dengan tingkat keluhan yang berbeda-beda, keluhan hingga kerusakan 

ini yang biasanya diistilahkan dengan gangguan muskuloskeletal (Tarwaka, 

2015).  

Pada umumnya keluhan muskuloskeletal terjadi apabila sistem 

muskuloskeletal menerima beban yang melampaui kapasitasnya dengan durasi 

pembebanan yang panjang (WHO, 2003). Pembebanan berlebih pada otot yang 

menyebabkan otot mengalami kontraksi melebihi 20% dari kekuatan 

maksimumnya, yang akan berdampak pada kurangnya peredaran darah ke otot 

(Tarwaka, 2015). Menurunnya suplai oksigen ke otot menyebabkan proses 

metabolisme karbohidrat terhambat dan akan terjadi penimbunan asam laktat yang 
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menyebabkan timbulnya nyeri otot. Secara garis besar keluhan otot dapat 

dikelompokan menjadi dua yaitu (Tarwaka, 2015) 

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

otot menerima beban statis, namum demikian keluhan tersebut akan segera 

hilang apabila pembebanan dihentikan. 

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

walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namum rasa sakit pada oto 

masih terus berlanjut. 

Faktor pekerjaan dipercayai sebagai salah satu faktor risiko dari 

gangguan muskuloskeletal. Gangguan muskuloskeletal yang disebabkan oleh 

faktor pekerjaan disebut dengan Work-Related Musculoskeletal Disorders 

(WRMSDs). Keluhan muskuloskeletal yang berkaitan dengan pekerjaan 

didefinisikan sebagai gangguan yang terjadi pada struktur tubuh seperti: otot, 

sendi, tendon, ligamen, saraf, tulang dan sistem peredaran darah lokal, yang 

terutama disebabkan atau diperparah oleh faktor pekerjaan (OSHA, 2007). Pada 

umumnya gangguan muskuloskeletal yang berkaitan dengan pekerjaan adalah 

gangguan kumulatif, yang dihasilkan dari paparan berulang terhadap beban 

intensitas tinggi atau rendah yang dilakukan dalam kurun waktu yang panjang. 

2.3.2 Faktor Risiko Keluhan Muskuloskeletal 

Faktor risiko adalah hal-hal atau kondisi yang dapat memicu 

munculnya keluhan muskuloskeletal. Berikut adalah faktor-faktor risiko 

munculnya keluhan muskuloskeletal:  

1. Potensi bahaya ergonomi  
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Potensi bahaya ergonomi adalah potensi bahaya yang berasal atau yang 

disebabkan oleh penerapan ergonomi yang tidak baik atau tidak sesuai 

dengan normanorma ergonomi yang berlakudalam melakukan pekerjaan 

(Tarwaka, 2008). Berikut adalah potensi bahaya ergonomi yang dapat 

menyebabkan keluhan muskuloskeletal:  

a. Aktivitas berulang  

Aktivitas berulang adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus 

seperti pekerjaan mencangkul, membelah kayu besar dan angkat angkut (Tarwaka, 

2015). Sedangkan pada metode penilain sikap kerja REBA dan RULA, yang 

dikategorikan sebagai aktivitas berulang adalah apabila suatu kegiatan dilakukan 

empat kali dalam satu menit. Pada aktivitas yang dilakukan secara berulang, 

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

menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksaasi (Tarwaka, 2014). 

b. Sikap kerja tidak alamiah 

Sikap kerja tidak alamiah adalah sikap kerja yang menyebabkan posisi 

bagian bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah, dimana semakin jauh 

posisi bagian tubuh dari pusat grafitasi tubuh, maka semakin meningkat pula 

risiko terjadinya keluhan muskuloskeletal (Tarwaka, 2015). Penelitian yang 

dilakukan Sang, dkk. (2014), pada pemanenan kelapa sawit di PT. Sinergi 

Perkebunan Nusantara menunjukan bahwa sikap kerja berpengaruh terhadap 

keluhan muskuloskeletal. Sikap kerja yang tidak alamiah menyebabkan sendi 

lebih rentan mengalami cidera . 

c. Peregangan otot yang berlebihan  
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Peregangan otot yang berlebihan pada umumnya sering dikeluhkan oleh 

pekerja yang memerlukan pengerahan tenaga yang berlebih pada saat melakukan 

aktivitas kerja seperti pekerjaan manual material handling. Peregangan otot yang 

berlebihan ini terjadi kerena pengerahan tenaga yang diperlukan melampaui 

kekuatan optimum otot (Tarwaka, 2015). Apabila hal serupa sering dilakukan, 

maka dapat meningkatkan risiko terjadinya keluhan muskuloskeletal. Pekerja 

yang memerlukan tenaga yang berlebihan lebih cenderung untuk mengalami 

keluhan muskuloskeletal. 

2. Potensi Bahaya Fisik  

Potensi bahaya fisik adalah potensi bahaya yang dapat menyebabkan gangguan-

gangguan kesehatan terhadap tenaga kerja yang terpapar (Tarwaka, 2008). 

Berikut adalah potensi bahaya fisik yang dapat menyebabkan keluhan 

muskuloskeletal: 

a. Getaran  

Getaran dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan kontraksi otot bertambah. 

Kontraksi statis ini menyebabkan peredaran darah tidak lancar, sehingga akan 

terjadi penimbunan asam laktat dan pada akhirnya akan menimbulkan rasa nyeri 

otot (Tarwaka, 2014). 

b. Paparan suhu lingkungan kerja 

Paparan lingkungan kerja dengan suhu dingin demikian juga dengan paparan 

suhu panas yang berlebihan dapat menurunkan kekuatan otot pekerja yang akan 

berdampak pada menurunnya kelincahan, kepekaan dan kekuatan pekerja 

(Tarwaka, 2014). Beberapa sumber seperti OSHA (2007) dan Tarwaka (2014) 

menyebutkan bahwa paparan suhu dingin meningkatkan kemungkinan pekerja 
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untuk mengalami keluhan muskuloskeletal. Paparan suhu dingin dapat 

mempengaruhi efisiensi otot dan kerusakan pada pembuluh darah dan saraf. Sama 

halnya dengan paparan suhu dingin yang berlebih, paparan suhu panas yang 

berlebih juga dapat menyebabkan terjadinya keluhan muskuloskeletal pada 

pekerja. Lingkungan kerja panas, mengakibatkan tubuh mengeluarkan energi yang 

lebih banyak untuk menyesuaikan diri. Apabila tubuh tidak memiliki cadangan 

energi yang cukup untuk menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan sekitar, 

maka hal ini akan menyebabkan peredaran darah kurang lancar, suplai oksigen ke 

otot menurun dan terjadi penimbunan asam laktat yang dapat menimbulkan rasa 

nyeri otot (Tarwaka, 2014). 

3. Karakteristik individu  

Faktor risiko individu dapat mempengaruhi kemungkinan untuk terjadinya 

keluhan muskuloskeletal. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada penelitian 

yang dilakukan, namun faktor risiko individu yang paling umum dikatakan 

sebagai faktor risiko keluhan muskuloskeletal yaitu: 

a. Umur   

 Umur merupakan salah satu faktor risiko dari keluhan muskuloskeletal, hal 

ini dikarenakan pada umur setengah baya, kekuatan dan ketahanan otot mulai 

menurun sehingga sehingga risiko terjadinya keluhan otot meningkat (Tarwaka, 

2015). Pada umumnya keluhan otot skeletal mulai dirasakan pada usia kerja, 

yaitu 25-65 tahun. Keluhan pertama biasanya dirasakan pada umur 35 tahun dan 

tingkat keluhan akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya umur.  

b. Jenis Kelamin  
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 Secara fisiologis, kemampuan otot perempuan memang lebih rendah dari 

pada laki-laki. Astrand dan Ronald (1996) dalam Tarwaka (2015) menjelaskan 

bahwa kekuatan otot perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki yaitu 

sekitar dua pertiga dari kekuatan otot laki-laki, sehingga daya tahan otot 

perempuan lebih rendah dibandingakn laki-laki. Pekerja perempuan lebih 

cenderung untuk mengalami keluhan muskuloskeletal dibandingkan dengan 

pekerja laki-laki. 

c. Masa kerja  

 Masa kerja adalah suatu kurun waktu lamanya seorang pekerja bekerja di 

suatu tempat. Masa kerja merupakan faktor risiko dari keluhan keluhan 

muskuloskeletal, karena keluhan muskuloskeletal yang berkaitan dengan 

pekerjaan bersifat kumulatif, yang berarti bahwa semakin lama seseorang terpajan 

faktor risiko maka semakin besar seseorang merasakan keluhan- keluhan fisik 

akibat pekerjaannya. Penelitian yang menunjukan masa kerja sebagai salah satu 

faktor risiko dari keluhan muskuloskeletal adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Bedu, dkk. (2013) menunjukan bahwa masa kerja berpengaruh terhadap keluhan 

muskuloskeletal. Namun tidak seluruh penelitian menunjukan bahwa masa kerja 

merupakan faktor risiko dari keluhan muskuloskeletal. Penelitian yang dilakukan 

oleh Nusa,dkk. (2014) menunjukan bahwa tidak terdapat hubungan antara masa 

kerja dengan keluhan muskuloskeletal. 

d. Antropometri  

Antropometri adalah suatu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan 

karakteristik fisik tubuh manusia yang meliputi: ukuran, bentuk dan kekuatan 

serta penerapan dari data tersebut dalam membangun desain tempat kerja 
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(Nurmianto, 2004). Keluhan muskuloskeletal yang terkait dengan ukuran tubuh 

lebih disebabkan oleh kondisi keseimbangan struktur rangka di dalam menerima 

beban, baik beban berat tubuh maupun beban tambahan lainnya. Index 

antropometri yang umumnya digunakan untuk menilai risiko seseorang untuk 

ngalami keluhan muskuloskeletal adalah Indeks Massa Tubuh (IMT). Menurut 

Depkes RI (2006) Indeks Massa Tubuh (IMT) dapat dikelompokan menjadi 4 

yaitu:  

Tabel 2.11 Kategori Indeks Massa Tubuh (IMT) 

Kategori Jenis Kelamin 

Laki-Laki Perempuan 

Kurus <17 kg/m2 <18 kg/m2 

Normal 17-23 kg/m2 18-25 kg/m2 

Kegemukan 23-27 kg/m2 25-27 kg/m2 

Obesitas >27 kg/m2 >27 kg/m2 

 

Menurut OSHA (2007), orang yang tergolong mengalami obesitas, lebih 

cenderung untuk mengalami keluhan muskuloskeletal. Penelitian yang dilakukan 

oleh Vessy, dkk., (1994) dalam Tarwaka (2014) menyatakan bahwa perempuan 

yang gemuk mempunyai risiko dua kali lipat mengalami keluhan 

muskuloskeletal dibandingkan dengan perempuan kurus. 

2.4 Standard Nordic Questionnaire (SNQ)  

 Ada beberapa cara dalam melakukan evaluasi ergonomi untuk mengetahui 

hubungan antara tekanan fisik dengan resiko keluhan ototmuskuloskeletal. 

Pengukuran terhadap tekanan fisik ini cukup sulit karena melibatkan berbagai 

faktor subjektif seperti kinerja, motivasi, harapan dan toleransi kelelahan. Salah 

satunya adalah melalui Standard NordicQuestionnaire(SNQ). Melalui kuesioner 
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ini dapat diketahui bagian otot yang mengalami keluhan dengan tingkat keluhan 

mulai dari Tidak Sakit (TS), Agak Sakit (AS), Sakit (S) dan Sangat Sakit (SS). 

Dengan melihat dan menganalisis peta tubuh seperti pada gambar 2.7 .Maka dapat 

diestimasi jenis dan tingkat keluhan otot muskuloskeletal yang dirasakan oleh 

pekerja. 
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Gambar 2.7. Standard Nordic   Questionnaire  (SNQ) 

Keterangan :  

Scor  A  = tidak sakit 

Scor  B  = agak sakit 

Scor  C  = sakit 

Scor  D  = sangat sakit 

2.5 Statistik 

2.5.1 Perhitungan Persentil 

 Persentil adalah suatu nilai yang menyatakan bahwa persentase tertentu 

dari kelompok orang yang dimensinya lebih tinggi, sama dengan, atau lebih  

rendah dari nilai tersebut (Nurmanto, 2004). Data anthropometri diperlukan   agar 

rancangan suatu produk dapat sesuai dengan orang yang akan memakainya. Akan 

timbul masalah ketika lebih banyak produk yang harus dibuat untuk digunakan 

oleh banyak orang. Masalah yang timbul adalah menentukan ukuran yang dipakai 

sebagai acuan untuk mewakili populasi mengingat ukuran individual bervariasi. 

Permasalahan adanya variasi ukuran dapat diatasi dengan merancang suatu produk 

yang mempunyaifleksibilitas dan sifat adjustable dengan rentang ukuran tertentu. 

Solusinya adalah penetapan persentil berdasarkan tabel probabilitas distribusi 

normal.  

 Persentil adalah suatu nilai yang menunjukkan persentase tertentu dari 

orang yang mempunyai ukuran pada nilai tersebut. Sebagai contoh persentil ke-95 

menunjukkan 95% populasi berada pada ukuran tersebut. Pemakaian nilai-nilai 

persentil yang umum digunakan dalam perhitungan data anthropometri dapat 

dilihat pada Tabel 2.12. 

Tabel 2.12.Rumus Persentil 
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2.5.2 Batas Kontrol Atas (BKA) dan Batas Kontrol Bawah (BKB)  

dengan rumus: 

 

 

Gambar 2.8 Rumus BKA dan BKB 

Jika X min > BKB  dan  Xmax < BKA   maka data seragam.  

Jika X min < BKB  dan  Xmax > BKA  maka data tidak seragam. 

2.5.3 Uji Kecukupan Data 

 Uji kecukupan data diperlukan untuk memastikan bahwa yang telah 

dikumpulkan dan disajikan dalam laporan penimbangan tersebut adalah cukup 

secara obyektif.Idealnya pengukuran harus dilakukan dalam jumlah banyak, 

bhakan sampai jumlah yang tak terhingga agar data hasil pengukuran layak untuk 

digunakan. Namun pengukuran dalam jumlah yang tak terhingga sulit dilakukan 

mengingat keterbatasan-keterbatasan yang ada; baik dari segi biaya, tenaga, waktu 

dan sebagainya.Sebaliknya, pengumpulan data dalam jumlah yang sekedarnya 

juga kurang baik karena tidak mewakili keadaan yang sebenarnya. Untuk itu, 

pengujian kecukupan data dilakukan dengan berpedoman pada konsep statistic, 

yaitu tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan. 
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 Tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan adalah pencerminan tingkat 

kepastian yang diinginkan oleh pengukur setelah memutuskan tidak akan 

melakukan pengukuran dalam jumlah yang banyak. Tingkat ketelitian 

menunjukkan penyimpangan maksimum hasil pengukuran dari waktu penyelesian 

sebenarnya. 

 Sedangkan tingkat keyakinan menunjukkan besarnya keyakinan pengukur 

akan ketelitian data pembacaan beban saat penimbangan dari mesin tersebut. 

Pengaruh tingkat ketelitain dan keyakinan adalah; bahwa semakin tinggi tingkat 

ketelitian dan semakin besar tingkat keyakinan, maka semakin banyak banyak 

pengukuran yang diperlukan.Tes kecukupan data dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.9 Rumus Tes Kecukupan Data 

Dimana: 

k= Tingkat Keyakinan (99% ≈ 3, 95% ≈ 2) 

s = Derajat Ketelitian 

N = Jumlah Data Pengamatan 

N’ = Jumlah Data Teoritis 

x = Data Pengamatan 

 Jika N’ ≤ N maka data dianggap cukup, namun jika N’ > N data tidak 

cukup (kurang) dan perlu dilakukan penambahan data. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Perusahan CV. Bintang Terang Medan Pancing 

. Peneliti mengambil lokasi karena jarak yang dekat dengan Kampus sehingga 

mudah dijangkau dan memudahkan peneliti untuk meneliti. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada Oktober 2017. 

1.2 Objek Penelitian  

 Objek yang diteliti adalah mesin / peralatan priuk yng berada di area 

pabrik UKM yaitu mesin pengkilap priuk. 

1.3 Jenis Penelitian 

 Penelitian dilakukan dengan metode survei analitik yang bertujuan untuk 

melihat adanya hubungan antara sikap kerja dengan keluhan muskuloskeletal 

dengan pendekatan cross sectional dimana variabel dependen dan variabel ini 

diukur dalam satu waktu. Pendekatan ini digunakan untuk melihat hubungan 

antara variabel satu dengan variabel yang lain (Notoatmodjo, 2010). Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah sikap kerja dan variabel dependen 

penelitian ini adalah keluhan muskuloskeletal. 

1.4 Variabel Penelitian  

1.4.1 Variabel Indenpenden 

 Variabel Indenpenden ataupun variabel bebas merupakan variabel 

penelitian yang mempengaruhi dan menjadi sebab perubahan timbulnya variabel 
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terikat. yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah sikap kerja. Sikap 

kerja dikategorikan menjadi resiko diabaikan, resiko rendah , resiko sedang, 

resiko tinggi dan resiko sangat tinggi. 

3.4.2 Variabel Dependen  

 Variabel dependen atau variabel terikat dalam penelitian ini adalah  

keluhan muskuloskeletal dikategorikan menjadi keluhan rendah, sedang, tinggi, 

dan sangat tinggi. Kedua variabel diteliti untuk melihat adanya hubungan antara 

variabel independen sikap kerja dengan variabel dependen keluhan 

muskuloskeletal. 

3.5 Kerangka Konseptual  

 

 

  

   

Gambar 2.10  Kerangka Konsep Penelitian 

1.6 Rancangn Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan dengan mengikuti langkah langkah sebagai 

berikut:  

1. Pada awalnya penelitian dilakukan studi pendahuluan untuk mengetahui 

kondisi perusahan, proses produksi, dan informasi pendukung yang 

diperlukan serta studi literatur tentang metode pemecahan masalah yang 

digunakan dari teori pendukung lainnya. 

2. Tahapan selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. 

Sikap Kerja Keluhan 
Musculoskeletal 

Postur Kerja 

SNQ 

Mesin 
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3. data yang dikumpulkan dipilih menjadi dua jenis, yaitu: 

a. Data primer 

1. Data mengenai karakteristik individu seperti nama, umur dan 

masa kerja serta keluhan subjektif yang dirasakan oleh pekerja 

diperoleh dari melalui wawancara. 

2. Keluhan muskuloskeletal pada pekerja diperoleh dari Kuesioner 

Standart  Nordic Questionnaire ( SNQ ). 

3. Sikap Kerja seorang pekerja diperoleh dengan metode Rapid 

Entire Body Assessment ( REBA ). 

4. Waktu Bekerja . 

b. Data Skunder  

Data skunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur ruang 

lingkup perusaahan, data pekerja, data jam kerja, dan penelitian - 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sikap kerja dan keluhan 

muskuloskeletas. 

1. Dilakukan pengolahan data primer dan skunder yang telah dikumpulkan. 

2. Dilakukan analisis terhadap hasil pengolahan data. 

3. Ditarik kesimpulan dan diberikan saran untuk penelitian. 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

 Metode yang digunakan dalam memperoleh data primer tersebut adalah 

dengan wawancara dan kegiatan tanya jawab dengan pekerja secara langsung di 

lapangan dan menggunakan alat tulis untuk mencatat data - data yang diperlukan. 

Metode data skunder tersebut dilakukan dengan melihat dan mencatat dokumen 

yang ada di perusahan . 
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3.8 Metode Analisis Data 

3.8.1 Teknik Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh, dianalisis melalui proses pengolahan data yang 

mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :  

1. Pengolahan Data Antropometri 

Data antropometri yang digunakan adalah leher bahu, tinggi bahu 

berdiri, jangkauan tangan kedepan, pangkal ketangan, leher tangan. 

2. Uji Keseragaman Data 

Pengujian uji keseragaman dan merupakan pengujian untuk 

memastikan bahwa data yang didapat berasal dari sistem yang 

sama . 

3. Uji Kecukupan Data 

Uji kecukupan data diperlukan untuk memastikan bahwa yang 

telah dikumpulkan dan disajikan dalam laporan penimbangan 

tersebut adalah cukup secara obyektif.. Untuk itu, pengujian 

kecukupan data dilakukan dengan berpedoman pada konsep 

statistic, yaitu tingkat ketelitian dan tingkat keyakinan. 

4. Uji Kenormalan 

Uji Kernomal atau Normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan 

dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok 

data atau variabel, apakah sebaran data tersebut berdistribusi 

normal atau tidaknya. Uji statistik normalitas yang dapat 

digunakan diantaranya adalah Chi-Square. 
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3.9 Metode Penelitian 

 

 
MULAI 

PENENTUAN OBJEK 

PENELITIAN 

ANALISA PEMECAHAN MASALAH 

1. Perancangan Alat Usulan  

2. Penilaian  Postur Usulan dengan Simulasi 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

IDENTIFIKASI MASALAH DAN 

TUJUAN PENELITIAN 

STUDI LITERATUR 
1. Metode Pemecahan Masalah  
2. Data Lainnya Waktu Perbaikan 

STUDI PENDAHULUAN 

1. Kondisi Pendukung 

2. Informasi Pendukung 

 

PENGUMPULAN DATA 

DATA PRIMER 

1. Data mengenai Krateristik individu 

2. Keluhan Muskuloskeletal 

3. Sikap Kerja 

4.Waktu kerja  

DATA SKUNDER 

1. Literatur ruang lingkup perusahan 

2. Data Pekerja 

3.Data Jam Kerja 

4.Penelitian - penelitian terdahulu  

PENGOLAHAN DATA 

1. Data Postur Kerja 

2. Pengolahan Data Antropometri 

3. Uji Keseragaman Data 

4. Uji Kecukupan Data 

5. Uji Kenormalan  
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