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ABSTRAK
Fasilitas kerja yang sesuai dengan kebutuhan pekerja akan menjadikan situasi kerja kondusif dengan
tingkat keluhan minimal. Pekerjaan yang berlangsung secara kontinu dan manual dengan fasilitas kerja
seadanya akan mempercepat kelelahan dan menimbulkan keluhan sakit pada beberapa bagian tubuh
(musculoskeletal) sehingga kinerja tidak optimal. Artikel ini akan melakukan perancangan ulang terhadap
fasilitas kerja, stasiun kerja serta metode kerja berdasarkan prinsip ergonomi. Penilaian postur kerja saat
ini dan setelah pemakaian rancangan dengan metode REBA (Rapid Entire Body Assessment).
Pengukuran 7 dimensi tubuh dengan Human Body Martin untuk merancang kursi kerja, meja potong
singkong dan pisau pemotong. Penggunaan fasilitas kerja yang menjadi satu kesatuan berdampak pada
gerakan tangan operator menjadi simetris dan gerakan tubuh tidak memutar. Penggunaan fasilitas kerja
ergonomis menunjukkan terdapat perbaikan pada 3 elemen kerja yaitu meletakkan, memotong dan
membuang akar singkong berada pada level risiko dapat diabaikan dengan kategori tidak diperlukan
tindakan.
Kata kunci: Ergonomis, Fasilitas Kerja, Metode Kerja, Muskuloskeletal, Postur Kerja

1.

Pendahuluan
Pesatnya perkembangan teknologi diikuti dengan tuntutan masyarakat yang tinggi
menyebabkan produsen menggunakan data antropometri untuk merancang produk.
Antropometri merupakan studi tentang pengukuran dimensi tubuh manusia dengan pemanfaatan
pada varietas sangat luas dari yang sangat sederhana hingga sangat kompleks. Penerapan data
antropometri telah digunakan pada semua aspek baik kehidupan pribadi, rumah tangga hingga
industri. Pekerja akan merasa tidak nyaman jika menggunakan peralatan kerja yang tidak sesuai
dengan dimensi tubuhnya. Ketidaksesuaian hasil rancangan dengan dimensi tubuh manusia akan
berdampak pada ketidaknyamanan penggunaan rancangan sehingga menimbulkan kelelahan
dini dan stress kerja (Setyowati, 2014). Suatu desain produk disebut ergonomis apabila secara
antropometris, fisiologis, biomekanis, dan psikologis terlihat kompatibel dengan manusia
pemakainya (Praptama, 2006). Rancangan produk yang berpusat pada manusia pemakainya
atau human centered design sehingga secara fungsi, teknis-teknologis, ekonomis, estetis
maupun ergonomis sesuai dengan kebutuhan pemakai (Santosa, 2016). Keberhasilan rancangan
pada suatu stasiun kerja dapat diketahui dari penurunan nilai moment pada seluruh segmen
tubuh pekerja (Kusumastuti, 2017).
Data antropometri statis (struktural) maupun dinamis (fungsional) memiliki fungsi aplikasi
di dalam desain fasilitas dan peralatan-peralatan kerja termasuk mesin-mesin yang digunakan
oleh manusia (Anizar, 2017). Aplikasi data antropometri dalam perancangan menggunakan 3
prinsip utama untuk mengatasi perbedaan-perbedaan situasi yang dihadapi. Ketiga prinsip
tersebut adalah desain untuk individu ekstrim besar dan ekstrim kecil, desain untuk rata-rata
populasi dan desain untuk kisaran ukuran yang dapat diatur (Wigjosoebroto, 2000). Penilaian
Rapid Entire Body Assessment (REBA) tepat digunakan untuk mengevaluasi seluruh tubuh dan
dapat digunakan untuk kegiatan dinamis dan stastis. REBA memiliki 5 level atas kegiatan yang
dilakukan untuk mengindikasi skor yang diperoleh. Penilaian Rapid Upper Limb Assessment
(RULA) lebih kearah penilaian tubuh bagian atas. Penilaian postur kerja RULA dapat
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digunakan untuk kerja yang menetap dan duduk dan terdapat 4 level atas kegiatan untuk
mengindikasi skor yang diperoleh (Madani, 2016).
Usaha pengolahan singkong menjadi tepung tapioka sudah menggunakan mesin namun
pada stasiun pemarutan masih dilakukan secara manual. Proses kerja yang berlangsung kontinu
dan dilakukan secara manual menimbulkan keluhan sakit yang diidentifikasi melalui wawancara
dengan operator inspeksi. Keluhan sakit dirasakan pada batang tubuh bagian leher, bahu dan
lengan kiri dan kanan, pergelangan tangan, pinggang dan punggung operator. Masalah ini akan
menimbulkan resiko apabila tidak diatasi dengan baik. Pekerjaan yang resikonya seperti ini
tidak dirasakan dalam jangka waktu yang dekat melainkan dirasakan ketika sudah bertahuntahun. Pengurangan keluhan operator dapat diatasi dengan dibuatnya perancangan alat yang
mampu membantu operator bekerja dan dapat mengurangi keluhan akibat postur kerja.
2.

Metode
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan sampel jenuh yaitu 4 orang operator
inspeksi di stasiun pemarutan. Elemen kegiatan operator inspeksi meliputi operator mengambil
singkong, operator meletakkan singkong, operator memotong singkong, dan operator
membuang akar singkong.
Pengukuran dimensi tubuh diperoleh langsung dari operator dengan menggunakan Human
Body Martin dengan prosedur yang sesuai dengan proses perancangan (Purnomo, 2013). Data
antropometri operator inspeksi diambil 7 dimensi yaitu tinggi siku duduk (TSD), tinggi
popliteal (TPO), panjang popliteal-pantat (PPP), lebar bahu (LB), lebar pinggul (LP), jangkauan
horizontal duduk (JHD), dan diameter genggaman (DG).
Perhitungan nilai rata-rata untuk data antropometri adalah menjumlahkan data untuk dibagi
dengan jumlah yang ada.
=

X1+X2+X3+X4………+Xn
n

=

∑Xn
n

(1)

Pengujian keseragaman data dimana batas kontrol atas (BKA) adalah
+ 2σ sedangkan batas
kontrol bawah (BKB) adalah
- 2σ sehingga jikaXmin> BKB dan Xmaks< BKA maka data
seragam sedangkan jika Xmin< BKB dan Xmaks> BKA maka data tidak seragam. Pengujian
kenormalan data dilakukan dengan bantuan Software SPSS Statistics 23. Prinsip ekstrim
digunakan untuk dimensi lebar bahu dan lebar pinggul dengan persentil 90% sedangkan dimensi
jangkauan horizontal duduk dan diameter genggaman dengan persentil 5%. Prinsip rata-rata
digunakan untuk dimensi tinggi siku duduk, tinggi popliteal dan panjang popliteal-pantat
dengan persentil 50%. Penetapan nilai persentil pada data antropometri menggunakan persentil
90 dengan rumus ̅ + (1,28 × ), persentil 5 dengan rumus ̅ – (1,65 × ) dan persentil 5 dengan
rumus ̅ .
Dimensi yang digunakan untuk perancangan kursi adalah PPP untuk mendapatkan
panjang alas kursi, LP untuk mendapatkan lebar alas kursi dan TPO untuk mendapatkan tinggi
kursi. Dimensi yang digunakan untuk mendapatkan tinggi meja adalah TSD dan TPO, panjang
meja didapatkan dari JHD sedangkan lebar meja didapatkan dari LB. Dimensi yang digunakan
untuk rancangan alat potong adalah DG untuk mendapatkan lebar genggaman alat sedangkan
spesifikasi alat disesuaikan dengan kebutuhan.
Penilaian postur kerja dengan metode REBA (Rapid Entire Body Assessment) untuk
menilai fakor resiko gangguan tubuh secara keseluruhan. Metode ini membagi segmen tubuh ke
dalam dua grup yaitu grup A dan grup B. Grup A adalah badan, leher dan kaki sedangkan grup
B anggota tubuh bagian atas yaitu lengan, lengan atas, dan pergelangan tangan. Penilaian
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dilakukan terhadap tubuh pada sisi kiri dan sisi kanan dengan menggunakan lembar penilaian
Rapid Entire Body Asseseement (REBA) Assessment Worksheet. Penilaian dilakukan dengan
memberikan skor pada kotak yang telah disediakan.
3.

Hasil dan Pembahasan
Operator inspeksi bertugas memotong akar singkong dari daging singkong utuh yang
kemudian akan dipindahkan ke mesin root peeler dengan belt conveyor untuk dibuang kulit dan
benda lainnya yang menempel. Selanjutnya singkong dicuci di mesin root washer dan
dipindahkan ke mesin root rashper untuk diparut menjadi bubur. Gambar 1 menampilkan
ilustrasi area tempat kerja operator inspeksi.
Operator pada stasiun inspeksi akan mengambil posisi duduk, mengambil parang dan
singkong dari conveyor, meletakkan singkong ke dinding conveyor sebagai meja pemotong dan
memisahkan singkong. Singkong yang telah dipotong akan jatuh langsung ke conveyor
sedangkan akar singkong dibuang ke ember tempat penampungan akar singkong. Walaupun
kedua operator memiliki proses kerja yang sama namun metode kerja keduanya berbeda.

Gambar 1. Area Aktual Tempat Kerja Operator Inspeksi

Keluhan sakit dirasakan oleh operator yang menggunakan tangan kanan lebih sering
dibandingkan dengan tangan kiri disebabkan letak wadah penampungan singkong berada di
sebelah kanan. Tahapan cara kerja operator dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Metode kerja

Gambar 2 menampilkan metode kerja dan posisi tubuh operator pada kegiatan memotong
akar singkong. Operator mengeluhkan sakit dengan keluhan tertinggi pada bahu kiri dan kanan,
pantat, pinggang, bokong, punggung, lengan kiri atas. Keluhan sakit disebabkan postur kerja
operator ketika melakukan aktivitas memotong akar singkong dan mengambil singkong sambil
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membungkuk karena tinggi kursi tidak sesuai dengan antropometri operator. Level resiko
adalah sedang dengan level tindakan 2 sehingga perlu tindakan perbaikan sebagaimana tertera
pada Tabel 1.
Operator melakukan gerakan berulang lebih dari 4 kali per menit nya serta perubahan
postur secara cepat pada bagian punggung, leher dan lengan atas mengakibatkan nilai resiko
aktivitas bertambah. Menurut Sue Hignett dan Mc Atamney (2000) kegiatan yang menimbulkan
gerakan berulang lebih dari 4 kali per menit akan menambah risiko keluhan sakit pada otot.
Fasilitas kerja yang digunakan saat ini adalah kursi kayu setinggi 35 cm yang di beri alas kain,
meja potong singkong dengan memanfaatkan dinding belt conveyor setinggi 50 cm dan panjang
60 cm. Lebar alas dinding belt conveyor yang dijadikan media tempat pemotong akar singkong
hanya 8 cm.

Tabel 1. Rekapitulasi Penilaian Postur Kerja Operator Inspeksi di Stasiun Pemarutan

No.

1.
2.
3.
4.

Kegiatan

Mengambil
Singkong
Meletakkan
Singkong
Memotong
akar singkong
Membuang
akar singkong

Skor
REBA
Kiri

Skor
REBA
Kanan

Level
Resiko

Level
Tindakan

4

7

Sedang

2

6

7

Sedang

2

7

6

Sedang

2

5

7

Sedang

2

Tindakan

Perlu
Tindakan
Perlu
Tindakan
Perlu
Tindakan
Perlu
Tindakan

Antropometri operator inspeksi pada stasiun pemarutan yang diukur dengan Human Body
Martin ditampilkan pada Tabel 2 adalah:
Tabel 2. Antropometri Operator Inspeksi Stasiun Pemarutan

Operator (TSD) (TPO) (PPP) (LB) (LP) (JHD) (DG)
1
26,4
39,3
41,1 36,1 32,0 66,2
6,6
2
27,5
36,1
43,1 37,0 31,0 64,0
6,7
3
25,8
37,8
42,8 35,0 33,9 65,0
6,8
4
27,0
35,1
42,1 37,3 33,3 64,5
6,5
Perancangan fasilitas kerja dilakukan dengan menghitung rata-rata, standar deviasi, dan
nilai maksimum serta minimum terhadap dimensi tubuh. Pengujian keseragaman data digunakan
untuk pengendalian proses bagian data yang ditolak atau tidak seragam karena tidak memenuhi
spesifikasi. Apabila dalam satu pengukuran terdapat satu jenis atau lebih data tidak seragam
maka data tersebut tidak dapat digunakan dan dilakukan revisi data tidak seragam dengan cara
membuang data yang out of control dan melakukan perhitungan kembali. Hasil Perhitungan
keseragaman data untuk seluruh dimensi tubuh sudah seragam sebagaimana terdapat di Tabel 3.
Tabel 3. Uji Keseragaman Data untuk Dimensi Tubuh Operator

Dimensi Tubuh
TSD
TPO

Xmin
25,800
35,100

Xmax
27,500
39,300

BKA
28,148
40,786

BKB
25,202
33,364

Keterangan
Seragam
Seragam
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LB
LP
JHD
DG

41,100
35,000
31,000
64,000
6,500
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43,100
37,300
33,900
66,200
6,800

44,052
38,419
35,155
66,811
6,908

40,498
34,281
29,945
63,039
6,392

Seragam
Seragam
Seragam
Seragam
Seragam

Pengujian terhadap kecukupan data yang digunakan untuk menganalisa representasi jumlah
pengukuran sehingga data sampel mewakili populasi. Begitu juga pengujian kenormalan data
dengan bantuan dari Software SPSS Statistics 23 menunjukkan bahwa semua data dimensi tubuh
sudah normal yang ditampilkan pada Gambar 3.

Gambar 3. Tampilan Output Uji Kenormalan Data dengan SoftwareSPSS Statistics 23

Fasilitas kerja yang dirancang bagi operator inspeksi pada stasiun pemarutan adalah kursi
kerja, meja kerja serta alat potong berdasarkan data antropometri operator inspeksi yang tertera
di Tabel 4. Dimensi lebar bahu dan lebar pinggul menggunakan persentil 90 sedangkan dimensi
jangkauan horizontal duduk dan diameter genggaman menggunakan persentil 5. Dimensi tinggi
siku duduk, tinggi popliteal dan panjang popliteal pantat mengunakan persentil 50 yang
bermakna mayoritas pemakai produk mempunyai dimensi tubuh rata-rata.
Tabel 4. Dimensi Tubuh yang Digunakan Dalam Perancangan

DimensiTubuh Ukuran Dimensi (cm)
TSD
26,68
TPO
37,08
PPP
42,28
LB
37,65
LP
34,22
JHD
63,37
DG
6,44
Kursi kerja yang dirancang berdasarkan hasil pengolahan data antropometri memiliki
ketinggian 37,08 cm, lebar alas kursi 34,22 cm, dan panjang alas kursi 42,28 cm. Kursi usulan
dibuat dengan ketebalan 5 cm dengan alat pijakan yang mampu menolong operator inspeksi
yang memiliki tubuh pendek. Kursi kerja usulan lebih tinggi 2,08 cm dibanding kursi aktual
namun panjang alas duduk lebih panjang 12,28 cm sebagaimana terdapat di Gambar 4. Kursi
usulan tidak memiliki sandaran karena aktivitas operator melakukan kegiatan pemotongan akar
singkong sehingga hanya diberi lekukan pada bagian pantat sekaligus sebagai penahan.
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Gambar 4. Kursi Kerja Aktual dan Usulan

Alat potong akar singkong dirancang dengan dimensi panjang 36 cm, lebar 20 cm dan
diameter pegangan sebesar 6,44 cm memiliki sudut yang terbentuk pada alat pemotong usulan
sebesar 200 dan ketebalan alas 4 cm. Rancangan meja potong singkong dengan ketinggian 63,37
cm, panjang meja 63,37 cm dan lebar meja 37,65 cm merupakan meja yang proses
pemakaiannya dapat dibuka dan ditutup. Rancangan tersebut sangat membantu aktivitas operator
pada areal kerja yang sempit sehingga pada saat tidak dibutuhkan maka meja potong singkong
tersebut dapat dilipat ke bawah. Rancangan fasilitas kerja tersebut ditampilkan pada Gambar 5.

Gambar 5. Rancangan Fasilitas Kerja

Rancangan fasilitas kerja secara keseluruhan pada stasiun pemarutan berdekatan serta
diposisikan dalam satu kesatuan sehingga akan sangat membantu kerja operator inspeksi untuk
memotong akar singkong sebagaimana terdapat pada Gambar 6. Penempatan fasilitas kerja untuk
operator yang berada di sisi kiri dan kanan wadah penampungan diatur berbeda arah sehingga
kedua operator memiliki metode kerja yang sama. Perbaikan metode kerja dimana operator
mengambil singkong dari wadah penampungan dengan tangan kiri, meletakkan singkong di atas
meja dengan tangan kiri, memotong akar singkong dengan alat potong yang digerakkan oleh
tangan kanan, memasukkan kembali singkong ke wadah dengan tangan kiri.

Gambar 6. Rancangan Fasiltas Kerja Usulan
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Rancangan fasilitas kerja menimbulkan perubahan pada postur kerja operator inspeksi
sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Perbandingan Elemen Gerakan Aktual dengan Elemen Gerakan Usulan

Usulan
No

Postur kerja aktual

Rancangan
metode kerja

1.

Mengambil Singkong

Mengambil Singkong

2.

Meletakkan Singkong

Meletakkan Singkong

3.

Memotong Akar Singkong

Memotong Akar Singkong

4.

Membuang Akar Singkong

Membuang Akar Singkong

Pos
Postur kerja

Tabel 5 menunjukkan perubahan
per
postur kerja akibat pemakaian fasilitas kerja yang
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diusulkan terutama pada penggunaan meja potong singkong serta pisau pemotong yang menjadi
satu kesatuan sehingga gerakan tangan pekerja simetris. Elemen kerja meletakkan, memotong
dan membuang akar singkong sudah berada pada level risiko dapat diabaikan dengan kategori
tidak diperlukan tindakan. Penilaian postur kerja usulan dengan metode REBA menunjukkan
bahwa keempat operator dengan empat elemen kegiatan mengalami perubahan. Elemen kegiatan
mengambil singkong dengan skor REBA kiri dan kanan adalah 4 dan 7, setelah adanya
perbaikan menjadi 4 dan 5. Level resiko pada elemen mengambil singkong adalah sedang.
Elemen kegiatan memotong hingga membuang akar singkong berada di level resiko rendah.
Penilaian postur kerja pada elemen tersebut bernilai 2 di REBA kiri dan kanan serta berada pada
level kategori mungkin diperlukan perbaikan.
4.

Simpulan
Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa
penggunaan fasilitas kerja yang ergonomis dan terpadu dapat memperbaiki metode kerja
sehingga keluhan rasa sakit yang dialami oleh operator dapat diminimalisir. Fasilitas kerja
ergonomis yang dibuat adalah meja potong singkong, kursi kerja dan alat pemotong akar
singkong yang penempatannya diletakkan di lokasi yang berdekatan. Hasil penilaian postur
kerja aktual dengan metode REBA diketahui bahwa operator memiliki level resiko 2 dengan
level tindakan sedang sehingga perlu tindakan perbaikan. Pemakaian fasilitas kerja yang
diusulkan sudah mereduksi keluhan operator dimana level resiko dapat diabaikan dengan
katagori tidak diperlukan tindakan.
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