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ABSTRAK
Faktor kenyamanan merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam proses kerja produksi,
karena keluhan – keluhan sakit yang dirasakan pekerja saat bekerja merupakan akibat dari aktivitas yang
tidak nyaman dan tidak dalam kondisi tubuh yang alamiah. Operator pada PT. XYZ sebagian pekerjaan
masih menggunakan sistem manual handling dalam pengerjaannya. Kondisi postur tubuh operator yang
tidak alamiah seperti membungkuk dan mengangkat beban berat, menyebabkan ketidaknyamanan dalam
bekerja dan dapat berisiko terjadi cedera pada bagian punggung dan pinggang. Metode analisis postur
kerja yang digunakan adalah Nordic Body Map (NBM) dan Rapid Entire Body Assessment (REBA).
Metode tersebut digunakan untuk menganalisis level potensi terjadinya cedera pada postur tubuh pada
aktivitas kerja. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan pada metode NBM bahwa keluhan sakit yang
paling banyak adalah pada bagian tubuh pinggang, sedangkan berdasarkan pada metode REBA
menghasilkan kegiatan yang berada pada level sangat berisiko tinggi adalah aktivitas pengangkatan
produk jadi ke pallet. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan pengangkatan produk jadi ke pallet
perlu dilakukan perbaikan sekarang juga yang dapat berupa teknis pelatihan maupun fasilitas alat bantu
produksi untuk meminimalkan terjadinya cedera pada operator.
Kata kunci : Manual Handling, Nordic Body Map, Postur Kerja, Rapid Entire Body Assessment

1.

Pendahuluan
Berkembangnya dunia industri dari tahun ketahun semakin meningkat seturut
perkembangan teknologi yang juga berkembang sangat pesat demi menjaga persaingan
kompetitif antar perusahaan. Faktor kenyamanan merupakan salah satu faktor yang perlu
diperhatikan dalam proses kerja produksi, karena keluhan – keluhan sakit yang dirasakan
pekerja saat bekerja merupakan akibat dari aktivitas yang tidak nyaman dan tidak dalam kondisi
tubuh yang alamiah. Kegiatan pada industri tidak sepenuhnya dapat terhindar dari paparan
maupun risiko terjadinya kecelakaan. Karena dalam setiap tuntutan kerja selalu terdapat potensi
adanya risiko kecelakaan yang tidak dapat dihilangkan, namun hanya dapat diminimalkan
(Raliby, Widodo, dan Aman, 2008).
Penelitian dilakukan pada bagian divisi Gudang Penyimpanan Drum Kosong dan divisi
Pengisian dan Blending Lithos sebagai fokus pengamatan dan pengambilan data, karena pada
bagian divisi tersebut banyak aktivitas pekerja atau operator yang masih menggunakan manual
handling. Aktivitas manual handling yang berada di divisi Gudang Penyimpanan Drum Kosong
terdapat kegiatan proses penyablonan logo PT. XYZ dan pemindahan drum kosong ke
conveyor. Kemudian pada bagian divisi Pengisian dan Blending Lithos terdapat kegiatan
pengangkatan produk jadi ke pallet, pemindahan carton dari pallet ke carton erector machine.
Metode analisis postur kerja yang digunakan adalah Nordic Body Map (NBM) dan Rapid
Entire Body Assessment (REBA). NBM adalah kuesioner sederhana untuk mengidentifikasi
risiko ergonomi. Salah satu bentuk kuesioner checklist ergonomi adalah kuesioner Nordic Body
Map, yang digunakan untuk mengetahui keluhan – keluhan sakit dan ketidaknyamanan pekerja
saat bekerja. Kuesioner checklist ergonomi selain Nordic Body Map adalah checklist
International Labour Organizatin (ILO) (Kroemer, 2001). REBA adalah suatu metode dalam

bidang ergonomi yang digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, lengan,
pergelangan tangan dan kaki seorang pekerja. REBA digunakan sebagai alat penganalisa postur
tubuh yang dapat memeriksa aktivitas kerja. Metode Ini juga dilengkapi dengan faktor coupling,
beban ekstemal, dan aktivitas kerja (Sutrio dan Oktri, 2011). Pernyataan tersebut juga didukung
oleh penelitian Widodo dan Astuti (2015) menyatakan bahwa metode REBA sesuai untuk
menganalisis postur kerja yang salah saat aktivitas pemlituran berlangsung. Metode ini dipilih
karena metode ini menilai resiko kerja secara keseluruhan bagian tubuh. Metode REBA
merupakan metode yang dikembangkan dari metode RULA dan OWAS. Metode REBA
merupakan metode analisis postur kerja tubuh pekerja secara keseluruhan yang di kelompokan
menjadi dua bagian yaitu, tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Pada tubuh bagian atas
dikelompokan kedalam Group A yang terdiri dari, leher (neck), batang tubuh (trunk), dan kaki
(leg). Sedangkan pada tubuh bagian bawah yang dikelompokan kedalam Group B terdiri dari
lengan atas (upper arms), lengan bawah (lower arms), dan pergelangan tangan (wrist). Hasil
dari metode REBA adalah untuk mengetahui level risiko yang terjadi pada operator saat
bekerja. Penyakit dan gangguan kesehatan yang terjadi pada pekerja merupakan tanda kondisi
pekerja yang tidak aman saat bekerja, namun tetap dipakaksakan untuk melakukan aktivitas
pekerjaan tersebut. Keluhan – keluhan sakit yang dialami pekerja, akibat kelelahan pekerja
terhadap postur tubuh yang tidak alamiah dan dilakukan secara terus menerus. Keluhan tersebut
dapat menjadi indikasi adanya gangguan kesehatan dan keselamatan pekerja, terutama
gangguan kesehatan pada musculoskeletal (Astuti, 2007).
2.

Metodologi
Langkah awal penelitian adalah memberi penjelasan maksud, tujuan, dan cara
pengambilan data, kepada operator yang hendak diamati posisi sikap kerjanya (kondisi normal
yang biasanya dilakukan). Saat operator melakukan aktivitas manual handling dilakukan juga
pengambilan gambar menggunakan kamera handphone. Tujuan pengambilan gambar untuk data
identifikasi postur kerja operator pada saat melakukan manual handling, dan mengetahui sudut
dari setiap segmen tubuh operator sebagai data analisis metode REBA.
Pengumpulan data dimulai dengan menyebarkan kuesioner Nordic Body Map (NBM)
pada enam operator di divisi Gudang Penyimpanan Drum Kosong dan divisi Blending dan
Pengisian Lithos. Pengambilan enam operator tersebut karena pada shift siang hanya terdapat
enam operator yang bekerja. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keluhan –
keluhan dari operator yang melakukan manual handling. Kemudian melakukan identifikasi
postur kerja operator dengan menggunakan metode REBA untuk mengetahui level risiko cedera
operator di tempat kerja.
3.

Hasil dan Pembahasan
Analisis Nordic Body Map
Rekapitulasi dari hasil kuesioner NBM didapatkan terjadinya keluhan sakit pada bagian
tubuh operator saat melakukan pekerjaan Manual Handling. Keluhan tersebut antara lain, sakit
pada leher, bahu, punggung, pinggang, paha, lutut, dan lainnya. Ketidaknyamanan disebabkan
pada kondisi tubuh yang tidak alamiah dan fasilitas yang tidak memperhatikan ergonomi
operator.

Rekapitulasi menunjukkan bahwa keluhan sakit pada; leher atas sebanyak satu
operator (16,67%); leher bawah sebanyak satu operator (16,67%); bahu kiri sebanyak
empat operator (66,67%); bahu kanan sebanyak empat operator (66,67%); lengan atas
kiri sebanyak empat operator (66,67%); lengan atas kanan sebanyak empat operator
(66,67%); punggung sebanyak lima operator (83,33%); pinggang sebanyak enam

operator (100%); lengan bawah kiri sebanyak tiga operator (50%); lengan bawah kanan
sebanyak tiga operator (50%); tangan kiri sebanyak satu operator (16,67%); paha kiri
sebanyak empat operator (66,67%); paha kanan sebanyak empat operator (66,67%);
lutut kiri sebanyak tiga operator (50%); lutut kanan sebanyak dua operator (33,33%);
betis kiri sebanyak empat operator (66,67%); betis kanan sebanyak tiga operator (50%);
pergelangan kaki kiri sebanyak satu operator (16,67%); kaki kiri sebanyak satu operator
(16,67%).
Hasil rekapitulasi menunjukkan bahwa keluhan sakit pada pinggang adalah yang
terbanyak, karena dari keenam operator yang mengisi kuesioner merasakan sakit pada
pinggangnya. Hal tersebut terjadi karena operator sering dalam kondisi membungkuk saat
melakukan aktivitas MH. Sikap kerja yang membungkuk yang dilakukan secara berulang –
ulang menyebabkan ketidakstabilan pada tubuh, karena kondisi ligamen pada sisi belakang
lumbur dapat rusak dan terjadi penekanan pembuluh syaraf.
Kondisi postur tubuh operator yang sering membungkuk dan dilakukan secara berulang –
ulang menyebabkan pelipatan beban yang harus dipindah, akibatnya dapat memberikan rasa
sakit nyeri pada otot karena tekanan yang diterima terus menerus tanpa mendapatkan
kesempatan untuk peregangan otot atau relaksasi.
Berikut adalah hasil rekapitulasi Nordic Body Map yang ditunjukkan oleh Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Rekapitulasi Nordic Body Map

NO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

JENIS KELUHAN
sakit/kaku di leher bagian atas
sakit/kaku di leher bagian bawah
sakit di bahu kiri
sakit di bahu kanan
sakit pada lengan atas kiri
sakit di punggung
sakit pada lengan atas kanan
sakit pada pinggang
sakit pada bokong
sakit pada pantat
sakit pada siku kiri
sakit pada siku kanan
sakit pada lengan bawah kiri
sakit pada lengan bawah kanan
sakit pada pergelangan tangan kiri
sakit pada pergelangan tangan kanan
sakit pada tangan kiri
sakit pada tangan kanan
sakit pada paha kiri
sakit pada paha kanan
sakit pada lutut kiri
sakit pada lutut kanan
sakit pada betis kiri

JUMLAH PRESENTASE
1
1
4
4
4
5
4
6
0
0
0
0
3
3
0
0
1
0
4
4
3
2
4

16.67%
16.67%
66.67%
66.67%
66.67%
83.33%
66.67%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
50.00%
50.00%
0.00%
0.00%
16.67%
0.00%
66.67%
66.67%
50.00%
33.33%
66.67%

23
24
25
26
27

3
1
0
1
0

sakit pada betis kanan
sakit pada pergelangan kaki kiri
sakit pada pergelangan kaki kanan
sakit pada kaki kiri
sakit pada kaki kanan

50.00%
16.67%
0.00%
16.67%
0.00%

Analisis Postur Kerja dengan Metode Rapid Entire Body Assessment
Analisis postur kerja terhadap operator di divisi Gudang Penyimpanan Drum Kosong dan divisi
Blending dan Pengisian Lithos menggunakan metode Rapid Entire Body Assesment (REBA). Berikut
adalah data postur kerja operator dapat dilihat Tabel 2.
No

1

2

Nama Divisi

Gudang Penyimpanan
Drum Kosong

Tabel 2. Rekapitulasi Data Postur Kerja
Kegiatan
Postur

Gambar

Beban (Kg)

1. Penyablonan logo PT. XYZ

1

1

1. pengangkatan produk jadi ke pallet

1

21,36

1

9

2

9

Blending dan Pengisian
Lithos

2. pemindahan carton dari pallet ke
carton erector machine

Postur I pada aktivitas penyablonan Logo PT. XYZ tergolong kategori risiko sedang dan
perlu dilakukan perbaikan. Postur kerja operator dikategorikan risiko sedang karena posisi
punggung dalam kondisi membungkuk 11,790, posisi leher yang menunduk 31,110 dan miring,
lalu lengan bawah dengan sudut flexion 61,740, serta aktivitas tersebut dilakukan seacara
berulang – ulang dengan berdiri. Posisi tubuh yang tidak alamiah seringkali menimbulkan
kelelahan dan berisiko cedera pada sistem musculoskeletal operator.
Pada postur I dengan aktivitas pengangkatan produk jadi ke pallet dalam kategori
berisiko sangat tinggi dan perlu dilakukan perbaikan sekarang juga, karena posisi punggung
dalam kondisi sangat membungkuk hingga 86,470 menjauhi sumbu tubuh, posisi lengan atas
dalam keadaan flexion 57,360 menjauhi sumbu tubuh dengan disertai kenaikan pada bahu saat
mengangkat, lalu posisi lengan bawah dengan kondisi flexion 48,560 , dan kondisi kaki menekuk
pada sudut 35,380, serta aktivitas tersebut dilakukan seacara berulang – ulang dan lebih dari satu
menit dengan berdiri.
Postur I pada aktivitas pemindahan carton dari pallet ke carton erector machine dan
postur II pemindahan carton dari pallet ke carton erector machine. Aktivitas operator tersebut
tergolong dalam kategori berisiko tinggi dan perlu dilakukan perbaikan segera. Postur I dan
postur II dengan aktivitas pemindahan carton dari pallet ke carton erector machine masuk
dalam kategori risiko tinggi karena posisi punggung berturut – turut dalam kondisi
membungkuk menjauhi sumbu tubuh 27,550 dan 20,960, posisi lengan atas berturut – turut
dalam keadaan flexion menjauhi sumbu tubuh 43,260 dan 25,920, lalu posisi pergelangan tangan
berturut – turut dengan kondisi flexion 35,310 dan 28,28 disertai kondisi berputar, dan kondisi
kaki berturut – turut menekuk pada sudut 22,600 dan 39,250, serta aktivitas tersebut dilakukan
seacara berulang – ulang dengan berdiri. Kegiatan tersebut juga disertai beban yang cukup
berat, yaitu 9 Kg. Kondisi copling benda yang diangkat juga dalam kategori sangat buruk.
Posisi tubuh yang tidak alamiah dan tidak sesuai ergonomi operator seringkali menimbulkan
kelelahan, ketidaknyamanan, serta dapat berisiko mencederai pada sistem musculoskeletal
operator. Berikut adalah data rekapitulasi hasil analisis dengan metode REBA :
Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Analisis dengan Metode REBA
No

Nama Divisi
Gudang Penyimpanan
1
Drum Kosong

2

Postur

Skor

Kategori

Level Risiko

Tindakan

1. Penyablonan logo PT. XYZ

Kegiatan

1

4

2

Sedang

Perlu dilakukan perbaikan

1. pengangkatan produk jadi ke pallet

1

14

4

Sangat Tinggi

1

9

3

Tinggi

2

9

3

Tinggi

Blending dan Pengisian
2. pemindahan carton dari pallet ke
Lithos
carton erector machine

Dilakukan perbaikan
sekarang juga
Segera dilakukan
perbaikan
Segera dilakukan
perbaikan

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa postur I pada kegiatan penyablonan logo PT. XYZ
memiliki level risiko kategori 2 yaitu sedang, dan perlu dilakukan tindakan perbaikan. Pada
postur I aktivitas pengangkatan produk jadi ke pallet merupakan level risiko yang sangat tinggi
dengan kategori 4 yang perlu tindakan perbaikan sekarang juga. Kemudian postur I dan II
kegiatan pemindahan carton dari pallet ke carton erector machine memiliki level risiko tinggi
dengan kategori 3 yang perlu segera dilakukan perbaikan.
4.

Kesimpulan
Kesimpulan hasil penelitian mengenai analisis postur kerja operator di PT. XYZ dengan
menggunakan metode REBA, adalah postur kerja operator yang melakukan manual handling
pada divisi Gudang Penyimpanan Drum Kosong dan divisi Blending dan Pengisian Lithos
terdapat empat postur kerja. Keempat postur kerja tersebut memiliki risiko terjadinya cedera
musculoskeletal. Namun postur I pada aktivitas pengangkatan produk jadi ke pallet yang
memiliki tingkat risiko yang paling tinggi karena memiliki skor REBA 14, sehingga dilakukan

pemberian saran perbaikan postur kerja operator yang benar untuk meminimalkan potensi
terjadinya cedera musculoskeletal.
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