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ABSTRAK 

Industri Kreatif berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, tidak terkecuali dengan industri sandal 

kulit di Kampung Keparakan Yogyakarta yang mampu menembus pasar internasional. Dalam satu hari, 

hasil produksi sandal mencapai 250 pasang yang dikerjakan oleh lima pekerja secara manual. Berdasarkan 

observasi awal yang diperoleh, 60% pekerja mengeluhkan sakit di bagian leher, 100% pada bawah leher, 

dan 100% pada bahu serta lengan atas saat bekerja. Hal tersebut dikarenakan oleh stasiun kerja yang tidak 

mendukung postur kerja yang baik untuk para pekerja. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

postur pekerja menggunakan Rapid Upper Limb Assessment (RULA). Hasil RULA pada kelima pekerja 

tersebut dilihat dari action level, 4 pekerja pada klasifikasi 3 dan 1 pekerja pada klasifikasi 4 yang berarti 

perlu investigasi lebih lanjut serta menerapkan perbaikan untuk menghindari postur yang buruk dan 

mengurangi resiko cidera pada pekerja. Rekomendasi yang diberikan yaitu penjadwalan jam istirahat, 

exercise dan workplace redesign sesuai ukuran antropometri.  

 

Kata kunci: Postur Kerja, RULA, Nordic Body Map, Antropometri 

 

1. Pendahuluan 

Dalam sepuluh tahun terakhir perkembangan Industri Kreatif di Indonesia telah dimulai. Saleh 

Husin selaku menteri penindustrian menyatakan bahwa di Indonesia pertumbuhan Industri Kreatif 

semakin meningkat sekitar 7% per tahun (Hartono, 2015). Pada umumnya industri kreatif di 

Indonesia bersifat rumahan yang salah satunya adalah industri rumah tangga sandal kulit yang 

terletak di kampung Keparakan, Mergangsan, Kota Yogyakarta. Tidak diragukan, ternyata sandal  

asli Keparakan ini memiliki pasaran lokal Yogyakarta dan sekitarnya mencapai 60%, pasar 

nasional 35%,  dan sudah menembus pasar internasional sebesar 5%  (Retno, 2011). Dalam satu 

hari, salah satu keluarga penghasil sandal kulit Keparakan dapat menghasilkan sandal hingga 250 

unit dengan menggunakan lima pekerja. Namun dalam proses pembuatan sandal, proses 

produksinya masih menggunakan cara konvensional yang didominasi oleh manusia dengan posisi 

duduk dengan lingkungan kerja yang kurang mendukung.  

Pekerjaan konvensional yang masih banyak menggunakan tenaga manusia ini dapat 

menyebabkan gangguan ergonomi mengenai kekuatan, ketahanan serta kemampuan dari manusia 

itu sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Dalam ilmu ergonomi, gangguan ini biasanya dikenal 

dengan gangguan musculoskeletal yang dikenal dengan istilah CTDs (Cumulative Trauma 

Disorders). Internasional Labour Organization (ILO) memperkirakan terdapat 160 juta kasus 

penyakit terkait pekerjaan per tahun dengan penyakit muscoloskeletal sebanyak 4% 

mempengaruhi populasi dunia (ILO, 2011). Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa 

kejadian nyeri punggung bawah (LBP) yang berdampak seumur hidup pada pekerja industri 

terdapat sekitar 60% (Svensson dkk, 1983; Lee dkk, 2001). Insiden tahunan telah dilaporkan 

setinggi 31% (Svensson dkk, 1983; Poppel dkk, 1998), resiko yang terjadi diidentifikasi akibat 

duduk lama (Balague dkk, 1988), berdiri berkepanjangan (Macfarlane dkk, 1997) dan 

mengangkat (Lee dkk, 2001). 

Analisa postur kerja disini yaitu mempertimbangkan gerakan-gerakan atau bentuk tubuh saat 

melakukan aktivitas atau pekerjaan dengan memperhatikan prinsip yang ergonomis yang tentunya 
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akan menghasilkan kenyamanan saat melakukan aktivitas ataupun bekerja. Postur yang baik 

sangat diperlukan dalam mengerjaan pekerjaan statis maupun pekerjaan dinamis. Postur kerja 

yang baik dapat menunjukkan kerja yang aman, nyaman, dan produktif, sementara postur 

canggung memiliki peningkatan risiko untuk menyebabkan rasa sakit atau cedera di otot rangka.  

Postur kerja yang buruk melibatkan bagian tubuh yang mengalami deviasi yang signifikan dari 

anatomi yang normal. Posisi tubuh manusia, seperti tubuh terlalu membungkuk, tangan 

menjangkau terlalu jauh maju, leher dipelintir, dan sebagainya (Albugis, 2009). Untuk itu 

manusia diharapkan memperhatikan ataupun menganalisa postur tubuh setidaknya untuk diri 

sendiri saat melakukan pekerjaan atau aktivitas agar tidak menyebabkan efek jangka panjang 

CTDs yang dapat menyebabkan kelumpuhan. 

Dari permasalahan di atas, dengan proses produksi sandal kulit Keparakan, Yogyakarta yang 

masih konvensional yang dilakukan dalam durasi cukup lama maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah postur kerja pada industri sandal di Keparakan Yogyakarta normal atau tidak 

dengan melakukan analisis postur kerja menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment 

(RULA). 
  

2. Metode 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional yang dilaksanakan di salah satu industri 

rumah tangga yang bergerak di bagian produksi pembuatan sandal di Keparakan, Yogyakarta. 

Bagan berikut menunjukkan alur riset yang dilakukan. 

 

Mulai
Identifikasi 

Permasalahan

Analisa Nordic 

Body Map (NBM)

Perhitungan 

RULA
Desain Produk Selesai

 
Gambar 1. Alur Riset 

Pada penelitian ini terdapat 5 pekerja yang menjadi subjek penelitian ada Nordic Body Map 

dan RULA. Selain itu, data antopometri orang dewasa digunakan sebagai data pendukung untuk 

menentukan dimensi produk usulan dengan pendekatan antropometri 

 

2.1. Nordic Body Map (NBM) 

Nordic Body Map merupakan salah satu metode berupa kuesioner untuk mengetahui bagian 

tubuh yang mengalami keluhan mulai dari tidak terasa sakit (no pain) hingga sangat sakit (very 

painful) (Corlett, 1992) yang dijelaskan di tabel 1 di bawah.  
  

Tabel 1. Tingkat Keluhan pada kuesioner Nordic Body Map 

Simbol Deskripsi 

A No Pain / Tidak Sakit 

B Moderately Pain / Cukup Sakit 

C Painful / Sakit 

D Very Painful / Sangat Sakit 

 

Kuesioner ini menggambarkan bagian tubuh manusia yang dibagi menjadi 9 bagian tubuh 

utama yaitu leher, bahu, punggung bagian atas, siku, punggung bagian bawah, tangan, pinggang, 

lutut dan tumit. Dari 9 bagian tubuh tersebut kemudian terbagi menjadi 28 bagian kuesioner peta 

tubuh yang didistribusikan 5 responden yang melakukan pengerjaan pembuatan sandal. Gambar 

1 di bawah menunjukkan 9 bagian tubuh yang terbagi menjadi 28 bagian kuesioner peta tubuh. 

 



 
Gambar 2. Rincian Bagian Tubuh Kuesioner Nordic Body Map 

 

2.2. Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) merupakan salah satu metode observasi untuk 

menganalisa postur kerja tubuh bagian atas yang dikembangkan untuk digunakan dalam 

investigasi ergonomi pada tempat kerja, dan juga untuk menilai faktor beban kerja individu karena 

postur tubuh (McAtamney & Corlett, 1993). RULA dirancang untuk mengukur postur tubuh 

secara cepat dengan menggunakan peralatan yang sederhana, yaitu kamera perekam dan lembar 

pengamatan RULA. Dengan lembar pengamatan RULA, evaluator akan menilai skor untuk 

bagian tubuh leher, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, tulang belakang dan kaki 

hingga menghasilkan skor akhir yang mewakili tingkat resiko postur kerja yang dialami pekerja. 

Gambar 3 di bawah ini menunjukkan lembar pengamatan RULA. 

 

 
Gambar 3. Lembar Pengamatan RULA 

Ergofellow merupakan perangkat lunak yang mempunyai 17 fitur pendukung untuk 

menganalisis, mengevaluasi dan memperbaiki kondisi tempat kerja, untuk mengurangi risiko 

pekerjaan dan meningkatkan produktivitas dari sudut pandang yang berbeda, seperti RULA 

(Rapid Upper Limb Assessment), REBA (Rapid Entire Body Assessment), OWAS (Ovako 

Working Posture Analyzing System), Suzzane Rodgers, Quick Exposure Check (QEC), dan lain-

lain (Dewangan & Singh, 2015). Gambar 4 di bawah ini menunjukkan tampilan jendela 

Ergofellow untuk menu perhitungan RULA. 



 
Gambar 4. Tampilan Ergofellow 

 

2.3. Antropometri 

Antropometri adalah studi mengenai pengukuran tubuh manusia dalam hal dimensi jaringan 

tulang, otot, dan adiposa (lemak) (Westat, 1988). Hasil dari pengukuran dimensi tubuh ini dapat 

digunakan sebagai dasar untuk perancangan produk yang efektif untuk memudahkan individu 

untuk mengerjakan pekerjaannya dan mencapai produktivitas yang tinggi  (Klamklay, 2008). 

Namun, variasi dimensi tubuh antara usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan ras yang berbeda bisa 

membuat dimensi tubuhnya juga berbeda. Dengan demikian, data antropometri harus diolah 

menggunakan persentil yang dapat disesuaikan dengan pengguna. 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1. Nordic Body Map (NBM) 

Kuesioner Nordic Body Map (NBM) disebarkan kepada kelima pekerja dibagian proses 

produksi sandal setelah melakukan pekerjaan selama seharian. Berdasarkan hasil yang diperoleh, 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.  

Sebanyak tiga dari kelima pekerja mengeluhkan sakit atau pain (kategori C) pada bagian 

leher, kemudian seluruh pekerja mengalami sakit atau pain (kategori C) pada bagian bawah leher 

serta pada bagian bahu dan lengan atas sebelah kiri maupun kanan. Dari pendapat kelima 

responden terdapat beberapa area tubuh yang tidak dirasa sakit, seperti bahu kiri, lengan atas 

kanan dan kiri, siku kiri, pergelangan tangan kiri serta pergelangan kaki kanan dan kiri.  

Dari pendapat kelima responden terdapat beberapa area tubuh dirasa sakit namun oleh satu 

atau dua pekerja saja, seperti bagian punggung yang hanya dirasakan oleh pekerja pengeleman. 

Hasil tersebut menyatakan bahwa pekerjaan sebagai operator warnet mempengaruhi beberapa 

bagian pada tubuh manusia karena pekerjaan yang statis dan dalam satu hari bekerja.  

 

3.2. Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

Postur Kerja dilakukan untuk mengetahui apakah posisi tubuh pekerja saat melakukan 

pekerjaannya pada posisi yang normal. Analisis postur kerja yang diterapkan pada salah satu 

industri sandal di kampung Keparakan Yogyakarta ini menggunakan metode Rapid Upper Limb 

Assessment (RULA) karena seluruh pekerja yang berada di lantai produksi hanya menggunakan 

bagian tubuh atas untuk melakukan pekerjaannya. Pengamatan dengan menggunakan metode 

RULA dilakukan kepada 5 pekerja yang berada di lantai produksi yang meliputi proses, 



pemasangan japit, pengeleman, pemotongan, dan assembly. Perhitungan skor RULA dilakukan 

dengan menggunakan software Ergofellow. 
  

Tabel 2. Tabel Perhitungan Skor RULA 

Pekerja Hasil Skor RULA 

  

 
 

 

 

 



Pekerja Hasil Skor RULA 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil klasifikasi perhitungan RULA, diperoleh bahwa terdapat empat 

pekerja dengan action level 3 yang artinya perlu dilakukan investigasi dan perubahan perlu 

dilakukan dengan segera dan terdapat satu pekerja dengan action level 4 yang artinya investigasi 

dan perubahan perlu dilakukan sesegera mungkin. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa postur 

kerja pekerja pembuat sandal kulit bagian produksi tersebut dapat dikatakan buruk. Hal ini 

didukung oleh pernyataan Rivero et al. (2015) bahwa semakin tinggi level resiko maka akan 

semakin tinggi pula resikonya yang artinya postur kerja pekerja dinyatakan buruk dan dapat 

menimbulkan resiko yang berbahaya bagi kesehatan. Hal ini bisa terjadi karena proses produksi 

para pekerja secara manual tidak memperhatikan prinsip ergonomi dengan semua posisi pekerja 

yang membungkuk (Pheasant, 2003). 

 Menurut Tayyari dan Smith (1997) bahwa pencegahan CTD’s dibagi menjadi 3 yaitu 

administrative control, engineering control, dan Alat Pelindung Diri (APD) (Tayyari & Smith, 

1997). Dengan besarnya nilai action level kepada kelima pekerja yang artinya bahwa postur tubuh 

pekerja buruk dan harus segera dilakukan perubahan untuk menghindari CTD’s berkepanjangan 

maka langkah pencegahan yang akan dilakukan adalah dengan Engineering control dan 

Administrative control. Bentuk pencegahan CTD’s dengan menggunakan engineering control 

dilakukan dengan workplace redesign sesuai dengan kebutuhan dan kenyaman pekerja melalui 

pendekatan antropometri. Engineering control dengan langkah workplace redesign dilakukan 

karena melihat kondisi postur tubuh saat bekerja yang membutuhkan beberapa support seperti 



pada bagian punggung dan besarnya deviasi pada leher.  Kemudian langkah administrative 

control juga dapat dilakukan yaitu dengan penjadwalan waktu istirahat, dan exercise untuk 

melengkapi pencegahan secara engineering control. Penjadwalan waktu istirahat dilakukan 

dengan memberikan jam istirahat kepada pekerja seperti 1 jam setiap bekerja selama 8 jam, 

kemudian exercise dapat disosialisasikan kepada pekerja berupa stretching setiap 90 – 120 menit 

sekali atau dengan melakukan olahraga ringan untuk melatih otot-otot agar tidak kaku. Hal ini 

dapat diperkuat berdasarkan penelitian Thomas E. Dreisinger (2014) yang mengatakan bahwa 

exercise merupakan strategi penting untuk pengelolaan nyeri punggung terlepas dari apakah rasa 

sakit akut atau kronis (Dreisinger, 2014).  

 

3.3 Antropometri  

Berdasarkan analisis postur dengan hasil diperoleh metode RULA yang menujukkan bahwa 

harus segera dilakukan perbaikan dengan Workplace Redesign yaitu berupa pemberian alat bantu 

untuk mendukung postur tubuh pekerja. Alat pendukung yang dibutuhkan untuk mengurangi 

postur kerja yang buruk, menurut Siswiyanti (2013) kursi yang didesain memiliki sandaran 

punggung untuk mengistirahatkan punggung para pekerja untuk mengurangi efek postur yang 

buruk akibat pekerja yang sering membungkuk dan untuk mengurangi bending back butuh kursi 

kerja (Siswiyanti, 2013). Dalam melakukan perancangan kursi kerja dimensi yang digunakan 

adalah Tinggi Bahu Duduk, Lebar Bahu, Pantat Popliteal, dan Lebar Pinggul (Suhardi,dkk 2009). 

Data dimensi tubuh yang digunakan untuk perancangan kursi diperoleh dari 

antropometriindonesia.org dengan demografi jenis kelamin laki-laki, suku Jawa, usia dari yang 

termuda yaitu 24 tahun. 

 
Tabel 3. Tabel Data Dimensi Tubuh Kursi 

Dimensi Tubuh 
Persentil 

P5 P50 P95 

Tinggi Bahu Duduk 65.19 67.25 69.31 

Lebar Bahu 31.45 40.5 49.55 

Pantat Popliteal 35.34 35.34 35.34 

Lebar Pinggul 96 96 96 

Sudut sandaran  100o 

 

Dimensi Tinggi Bahu Duduk (TBD) digunakan untuk mengukur tinggi sandaran 

dengan menggunakan persentil 5. Menurut Chakrabarti (1997) tinggi dari sandaran seharusnya 

menggunakan persentil 5 yaitu berdasarkan dimensi orang dengan mempunyai tinggi lumbar 

yang paling pendek sehingga orang yang mempunyai lumbar yang paling besar bisa 

mendapatkan dukungan sehingga ukurannya 65,19 cm. Lebar Bahu (LB) digunakan untuk 

mengukur lebar sandaran kursi pada Bis Trans Jogja dengan menggunakan persentil 95 karena 

mempertimbangkan ukuran paling besar dari populasi sehingga dimensinya 49,55 cm. Pantat 

Popliteal (PPO) yang digunakan untuk mengukur panjang alas kursi  menggunakan persentil 5 

dengan ukuran 35,34 cm. Lebar Pinggul (LP) menggunakan persentil 95 karena 

mempertimbangkan ukuran paling besar dari populasi dengan allowance 10% (Chakrabarti, 

1997) sehingga ukurannya 105,6 cm. Sudut sandaran kursi menurut Chakrabarti (1997) sebesar 

100o. 
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Tabel 4. Tabel Data Dimensi Tubuh Meja 

Dimensi Tubuh 
Persentil 

P5 P50 P95 

Tinggi Siku Posisi Duduk 34.74 34.74 34.74 

Panjang Rentang Tangan ke Depan 65.67 65.67 65.67 

Panjang Rentang Tangan ke Samping 171.1 178.5 185.9 

 

Menurut Taifa (2016), dimensi tinggi siku pada posisi duduk digunakan untuk 

tinggi meja dengan menggunakan persentil 5 yaitu berdasarkan dimensi orang dengan 

mempunyai tinggi siku yang paling pendek sehingga ukurannya 34,74 cm. Kemudian dimensi 

panjang rentang tangan ke depan yang digunakan sebagai lebar meja, menggunakan 

persentil 95 sehingga ukurannya 65,67 cm. panjang rentang tangan ke samping yang 

digunakan sebagai panjang meja, menggunakan persentil 95 sehingga ukurannya 185,9 cm. 

 
Gambar 5. Rancangan Meja dan Kursi Tampak 

Atas dan Samping 

 
 Gambar 6. Rancangan Meja dan Kursi Tampak 

Belakang dan Samping 

 

4. Simpulan 

Hasil kuesioner Nordic Body Map menunjukkan bahwa sebanyak tiga dari kelima pekerja 

mengeluhkan sakit pada bagian leher, seluruh pekerja mengalami sakit pada bagian bawah 

leher serta pada bagian bahu dan lengan atas sebelah kiri maupun kanan. Hasil ini didukung 

oleh analisa RULA yang menunjukkan bahwa empat pekerja dengan action level 3 yang 

artinya perlu dilakukan investigasi dan perubahan perlu dilakukan dengan segera dan terdapat 

satu pekerja dengan action level 4 yang artinya investigasi dan perubahan perlu dilakukan 

sesegera mungkin. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi postur kerja buruk yang dapat 

menyebabkan CTD’s adalah dengan melakukan administrative control berupa penjadwalan 
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jam istirahat dan exercise serta engineering control dengan melakukan workplace redesign 

dengan menggunakan pendekatan antropometri. 
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