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ABSTRAK 

Industri kerajinan (Craft Industry) merupakan salah satu subsektor usaha yang mampu menggerakan 

perdagangan dan perekonomian di Indonesia. Salah satu industri kerajinan yang berkembang di Kota 

Yogyakarta adalah seni merajut. Dibalik nilai estetika dari seni merajut, terdapat ancaman kesehatan berupa 

penyakit yang diakibatkan oleh kesalahan postur kerja selama berjam-jam secara berulang, yaitu CTDs 

(Cumulative Trauma Disorders). Permasalahan tersebut ditinjau menggunakan kuesioner NBM (Nordic Body 

Map), metode RULA (Rapid Upper Limb Assessment), dan perancangan model menggunakan pengukuran 

antropometri. Hasil dari metode RULA menunjukan skor 5 yang berarti resiko sedang dan diperlukan 

penanganan lebih lanjut. Diberikan rekomendasi berupa perancangan kursi lesehan yang dapat dilipat, 

dengan tujuan membantu mengurangi resiko cidera atau keluhan postur kerja yang dialami oleh perajut. 

Perancangan didasari oleh pengukuran dimensi tubuh yang diperoleh hasil Tinggi Duduk Tegak (TDT) 

sebesar 82,03 cm, Tinggi Bahu Duduk (TBD) sebesar 60,27 cm, Lebar Bahu (LB) 59 cm, dan Panjang Pantat 

Popliteal (PPO) 56 cm. 

 

Kata Kunci: Antropometri, CTD’s, Perajut, RULA 

 

1. Pendahuluan 

Menuruk Ki Hajar Dewantara seni dapat diartikan sebagai hasil keindahan yang dapat 

menggerakkan perasaan manusia yang melihatnya, oleh karenanya perbuatan manusia yang dapat 

mempengaruhi dapat menimbulkan perasaan indah itu merupakan sebuah seni (Badriya, 2017). 

Salah satu pengaplikasian seni pada kehidupan sehari-hari terutapa pada sektor industri adalah pada 

industri kerajinan. Industri kerajinan (Craft Industry) merupakan salah satu unit industri yang 

mampu menggerakkan perdagangan dan perekonomian DIY, dengan penyerapan tenaga kerja yang 

cukup besar. 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) merupakan usaha ekonomi produktif yang 

dikriteriakan berdasarkan jumlah aset maupun omset pada usaha tersebut. Di Indonesia sendiri, 

UMKM merupakan salah satu tulang punggung perokonomian yang memiliki peran penting dan 

strategis dalam pembangunan ekonomi nasional dan penyerapan tenaga kerja. Pada sektor UMKM 

itu sendiri, terdapat total usaha sebanyak 533.670 unit usaha, dimana jumlah usaha mikro dan kecil 

(UMK) sebanyak 524.935 atau sebesar 98,40% dan usaha menengah besar (UMB) sebanyak 8.735 

atau sebesar 1,60% (Ovier, 2017). UMKM kerajinan rajut Poyeng Rajut merupakan salah satu 

UMKM yang bergerak pada industri kerajinan yang bertempat di Sleman, Yogyakarta. Seni 

merajut merupakan salah satu kerajinan tangan yang banyak berkembang di Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Seni merajut merupakan metode membuat kain, pakaian, atau perlengkapan busana dari 

benang rajut dengan metode mengait benang melalui lubang tusukan. Walaupun dewasa ini 

kemajuan teknologi semakin canggih, mesin diciptakan untuk menghasilkan produk dengan tepat 

waktu yang relatif lebih cepat, namun hasil karya dengan tangan sendiri memiliki nilai lebih, baik 

bagi yang membuat maupun yang menikmati hasil karya tersebut. Dengan seni merajut masyarakat 

mampu menciptakan berbagai macam karya seni sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Seni 
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ini mampu menyalurkan kreatifitas kita secara lebih dengan mencurahkan apa yang akan kita 

ciptakan sehingga dapat menghasilkan kepuasan sendiri untuk membuatnya (Alhabsyi, 2010). 

Namun, dibalik nilai estetika yang dihasilkan oleh seorang perajut terdapat bahaya yang dapat 

mengancam kesehatan mereka. Yaitu kesalahan postur tubuh perajut yang dilakukan selama 

berjam-jam pada saat mengaplikasikan benang dan jarum rajut dengan posisi duduk lesehan. 

Penyakit akibat kesalahan postur kerja ini dapat juga disebut dengan nama Cumulative Trauma 

Dissorder (CTDs) dimana hal ini ditimbulkan oleh aktifitas yang dilakukan secara berulang dengan 

postur kerja yang salah. Selain dari CTDs, penyakit lain yang dapat ditimbulkan oleh postur kerja 

tersebut adalah Musculoskeletal Dissorder (MSD) atau gangguan pada tulang belakang manusia 

(Hapsari, 2011).  

Langkah-langkah yang dapat diambil agar untuk mengatasi kondisi tersebut yaitu dengan 

merancang sistem kerja yang baik. Peran sistem kerja sangat penting dalam menunjang kemajuan 

usaha dan peningkatan produktivitas. Berbagai pendekatan perlu dilakukan dalam rangka mencapai 

tujuan tersebut, salah satu pendekatan yang dapat digunakan yaitu pendekatan secara ergonomi. 

Pendekatan ergonomi adalah suatu pendekatan untuk menyesuaikan antara pekerja dengan 

lingkungan kerja atau pun fitting the job to the human (Grandjean & K.H.E, 2009). 

Berdasarkan permasalahan diatas, dipilih penelitian dengan tema perbaikan posisi kerja dan 

pembuatan desain alat bantu yang nyaman dan praktis digunakan oleh perajut pada UKM Poyeng 

Rajut pada saat melakukan pekerjaan. Dengan metode RULA, dianalisa posisi sikap kerja saat 

operator bekerja. Lalu dengan menggunakan metode antropometri juga akan diberikan solusi yang 

mungkin mengenai perbaikan posisi kerja berupa pembuatan desain alat bantu untuk meminimalisir 

timbulnya rasa sakit yang terjadi pada operator. Sehingga proses produksi yang ada dapat berjalan 

dengan optimal. 

 

2. Metode 

Agar penelitian yang dilakukan menjadi terfokus, maka ada beberapa tahapan penelitian sebagai 

berikut: 

 

2.1  Observasi Masalah 

Observasi dilakukan menggunakan pengamatan langsung di tempat kerajinan rajut bernama 

Poyeng Rajut yang terletak di Sleman Yogyakarta. Observasi awal dilakukan dengan cara 

mengamati postur kerja operator pada saat merajut. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan 

kuesioner NBM (Nordic Body Map) kepada operator yang sedang bekerja. Kuesioner NBM 

merupakan salah satu alat ukur subjektif berupa kuesioner yang digunakan untuk mengetahui 

bagian-bagian otot yang mengalami keluhan mulai dari rasa tidak nyaman (agak sakit) sampai 

sangat sakit (Corlett, 1992). Berdasarkan hasil kuesioner NBM, operator mengeluhkan anggota 

tubuh yang sering mengalami sakit adalah di bagian bawah leher (lower neck) dan punggung 

(back). 

 

2.2  Pengumpulan Data 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA) adalah metode pengukuran postur kerja. Metode ini 

dirancang oleh Lynn Mc Atamney dan Nigel Corlett (1993), merupakan sebuah perhitungan 

tingkatan beban muskuluskeletal (tulang belakang) pada pekerjaan yang memiliki resiko pada 

bagian tubuh dari perut hingga leher atau anggota badan bagian atas (McAtamney & Corlett, 1993). 

        Berdasarkan observasi masalah yang telah dilakukan, operator mengeluhkan sakit pada bagian 

bawah leher dan punggung. Dari keluhan tersebut kemudian dilakukan pengukuran postur kerja 

menggunakan metode RULA untuk mengetahui apakah postur kerja yang dilakukan oleh operator 

masuk dalam kondisi aman atau tidak. Pengukuran postur kerja dilakukan terhadap 3 orang 

karyawan yang sedang merajut. Pengambilan data postur kerja dengan cara merekam postur kerja 
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pada saat merajut, kemudian membuat sudut yang terbentuk oleh tubuh, dan mengolahnya dengan 

metode RULA menggunakan software ergofellow. 

Setelah mendapatkan hasil score RULA pada saat merajut, selanjutnya dilakukan rekomendasi 

berupa perancangan kursi lesehan. Kursi lesehan yang ergonomis, agar operator merasa aman dan 

nyaman pada saat menggunakan kursi tersebut. Perancangan kursi lesehan yang ergonomis 

menggunakan pendekatan antropometri.  

Antropometri merupakan sebuah studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh 

manusia (Wignjoesubroto, 2008). Data dimensi manusia ini sangat berguna dalam perancangan 

produk dengan tujuan mencari keserasian produk dengan manusia yang memakainya. Pemakaian 

data antropometri mengusahakan semua alat disesuaikan dengan kemampuan manusia, bukan 

manusia disesuaikan dengan alat (Y.P, et al., 2007).  

2.3  Pengolahan Data 

Langkah-langkah pengolahan data sebagai berikut: 

1. Metode RULA 

a. Membuat sudut tubuh yang terbentuk pada tubuh operator pada saat merajut. Pembuatan sudut 

tubuh menggunakan coreldraw. 

b. Setelah membuat sudut, selanjutnya adalah mengolah data sudut, menggunakan software 

ergofellow. 

c. Didapatkan hasil score RULA dan tingkatan resikonya. 

 

2. Antropometri 

a. Menentukan kebutuhan perancangan kursi lesehan yang ergonomis 

b. Populasi pemakai adalah seluruh perajut dengan rentan usia 18-22 tahun 

c. Sampel yang digunakan adalah data 30 orang dewasa yang diperoleh dari bank data. Hal ini 

dikarenakan kursi rajut yang akan di desain di khususkan untuk perajut yang berusia 18-22 

tahun. 

d. Menentukan dimensi tubuh yang digunakan 

e. Uji Kecukupan Data 

f. Uji Normalitas 

g. Uji Keseragaman Data 

h. Perhitungan persentil 

i. Visualisasi desain 

 

3. Hasil dan Pembahasan 

3.1   Analisis Kuesioner NBM (Nordic Body Map) 

Kuesioner NBM merupakan salah satu alat ukur subjektif berupa kuesioner yang digunakan 

untuk mengetahui bagian-bagian otot yang mengalami keluhan mulai dari rasa tidak nyaman (agak 

sakit) sampai sangat sakit (Corlett, 1992). Operator diminta mengisi kuesioner tingkatan rasa sakit 

yang dialami pada bagian tubuh mereka, dengan memilih skor A (tidak sakit), B (cukup sakit), C 

(menyakitkan) dan D (sangat menyakitkan). Berdasarkan jawaban kuesioner yang dilakukan 

terhadap 3 orang perajut, operator merasa anggota tubuh yang sering mengalami keluhan 

menyakitkan adalah di bagian bawah leher (lower neck) dan punggung. Keluhan ini dirasakan pada 

saat operator merajut dalam waktu yang lama. Berikut adalah data rekapitulasi kuesioner NBM dari 

3 orang operator: 
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Tabel 1. Data kuesioner NBM 

N

o 

Location Level of 

Complaints 

A B C D 

0 Upper Neck 3 0 0 0 

1 Lower neck 0 0 3 0 

2 Left Shoulder 3 0 0 0 

3 Right Shoulder 3 0 0 0 

4 Left Upper Arm 3 0 0 0 

5 Back 0 0 3 0 

6 Right Upper Arm 3 0 0 0 

7 Waist 0 3 0 0 

8 Buttock 3 0 0 0 

9 Bottom 3 0 0 0 

10 Left Elbow 3 0 0 0 

11 Right Elbow 3 0 0 0 

12 Left Lower Arm 3 0 0 0 

13 Right Lower Arm 3 0 0 0 

14 Left Wrist 3 0 0 0 

15 Right wrist 3 0 0 0 

16 Left Hand 3 0 0 0 

17 Right Hand 3 0 0 0 

18 Left Thigh 3 0 0 0 

19 Right Thigh 3 0 0 0 

20 Left Knee 3 0 0 0 

21 Right Knee 3 0 0 0 

22 Left Calf 3 0 0 0 

23 Right Calf 3 0 0 0 

24 Left Ankle 3 0 0 0 

25 Right Ankle 3 0 0 0 

26 Left Foot 3 0 0 0 

27 Right Foot 3 0 0 0 

 

3.2   Analisis Postur Duduk Perajut 

Posisi duduk yang digunakan untuk mengetahui skor RULA adalah posisi duduk paling 

ekstrim yang dilakukan operator selama bekerja. Tingkatan resiko yang dapat ditimbulkan sebagai 

berikut: 

 
Tabel 2. Tingkat resiko pada penilaian RULA 

Skor 

RULA 

Tingkat Resiko 

1 – 2 Resiko diabaikan, tidak perlu 

penanganan 

3 – 4 Resiko rendah, perubahan 

dibutuhkan 

5 – 6 Resiko sedang, penanganan lebih 

lanjut dibutuhkan segera 

6+ Sangat beresiko, Lakukan 

perubahan sekarang 
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Berdasarkan perhitungan dengan metode RULA menggunakan software ergofellow, 

didapatkan skor  RULA sebesar 5 dari ketiga orang operator tersebut. Dari tabel tingkat resiko pada 

penilaian RULA, skor yang didapat oleh operator masuk dalam kategori sedang. Meskipun dalam 

kategori sedang perubahan tetap diperlukan dengan segera. Karena jika posisi tersebut 

dipertahankan, semakin lama akan menimbulkan dampak yang serius pada diri operator. Seperti 

yang di kemukakan oleh (Grandjean & K.H.E, 2009) bahwa postur duduk dengan posisi punggung 

tegak menyebabkan tekanan diantara lumbar 3 dan lumbar 4 sebesar 140% sedangkan tekanan 

sebesar 190% terjadi ketika postur duduk membungkuk ke depan. Semakin besar sudut yang 

dibentuk ketika duduk akan menyebabkan tekanan pada lumbar semakin kecil. Penekanan pada 

lumbar dapat mengakibatkan risiko cedera tulang belakang. Berikut adalah sudut yang dibentuk 

dari postur tubuh seorang perajut: 

   
Gambar 1. Sudut tubuh yang dibentuk operartor 

 

Dapat dilihat pada gambar, posisi duduk seorang perajut tidak terlalu menyimpang dan sudut-sudut 

yang dihasilkan tidak terlalu besar. Hal ini yang mengakibatkan skor RULA dalam kategori 

sedang. Namun dengan postur duduk seperti ini, operator masih merasa mengalami keluhan pada 

bagian bawah leher dan punggung saat melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

dilakukan rekomendasi berupa desain kursi lesehan yang ergonomis yang dapat digunakan agar 

posisi duduk operator menjadi aman dan nyaman. 

 

3.3   Analisis Pengolahan Data Antropometri 

Sebelum melakukan desain alat, terlebih dahulu menentukan dimensi yang akan digunakan 

dalam pengukuran antropometri. Dimensi tubuh yang digunakan adalah dimensi tubuh statis. 

Pengukuran dimensi tubuh statis mencakup pengukuran seluruh bagian tubuh dalam posisi standar 

dan diam baik dalam posisi berdiri maupun posisi duduk (Purnomo, 2013). Dimensi tubuh yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Dimensi tubuh 

NO Dimensi Antropometri Dimensi Produk 

1 Tinggi Duduk Tegak (TDT) Panjang Sandaran Kursi 

2 Tinggi Bahu Duduk (TBD) Tinggi Sandaran Kursi Agar Bahu Tidak Terangkat 

3 Lebar Bahu (LB) Lebar Sandaran Kursi 

4 Pantat Popliteal (PPO) Panjang Alas Kursi 
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Metode purposive sampling merupakan memilih anggota subyek berdasarkan ciri-ciri atau 

sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-

sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya (Hadi, 1994). Populasi yang digunakan adalah 

seluruh perajut dengan rentan usia 18-22 tahun. Sampel yang digunakan adalah data 30 orang 

dewasa yang diperoleh dari bank data dimensi tubuh antropometri. Hal ini dikarenakan 

berdasarkan penelitian dilapangan, rata-rata usia perajut yang bekerja di Poyeng Rajut adalah 

berkisar antara 18-22 tahun. 

 

Beberapa pengolahan data yang harus dilakukan pada data antropometri (Tayyari dan Smith, 1997) 

adalah : 

a. Kecukupan Data 

 
Dimana : 

k = tingkat kepercayaan 

bila tingkat kepercayaan 99%, maka k = 2,58 ≈ 3 

bila tingkat kepercayaan 95%, maka k = 1,96 ≈ 2 

bila tingkat kepercayaan 68%, maka k ≈ 1 

s = derajat ketelitian 

N’ = jumlah pengamatan yang dibutuhkan 

N = jumlah pengamatan 

Apabila N’ < N, maka data dinyatakan cukup. 

 
Tabel 4. Hasil uji kecukupan data 

No Dimensi Antropometri Data Kecukupan Data Hasil 

(N’) 

Hasil 

  k s N ∑X 2 (∑X)2 ∑X   

1 TDT 2 0,05 30 211.679 6.345.361 2.519 1 Cukup 

2 TBD 2 0,05 30 94.712 2.835.856 1.684 3 Cukup 

3 LB 2 0,05 30 59.351 1.771.561 1.331 8 Cukup 

4 PPO 2 0,05 30 58.306 1.742.400 1320 6 Cukup 

 

b. Normalitas Data 

 
Tabel 5. Hasil uji normalitas 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

TDT ,133 30 ,184 ,951 30 ,184 

TBD ,133 30 ,075 ,901 30 ,175 

LB ,131 30 ,200* ,934 30 ,064 

PPO ,133 30 ,182 ,958 30 ,279 

 

Uji normalitas data dimensi tubuh menggunakan software SPSS, Uji statistik yang digunakan untuk 

menguji normalitas adalah Kolmogorov Smirnov. Jika angka probabilitas < = 0,05 maka variabel 

tidak terdistribusi secara normal. Sebaliknya, bila angka probabilitas >= 0,05 maka variabel 

terdistribusi secara normal (Ghozali, 2002). 

 

c. Keseragaman Data 

Ditentukan batas kontrol Atas dan Batas kontrol Bawah (BKA/BKB) 
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BKA = Χ + 3σ 

BKB = X − 3σ 

Setelah BKA dan BKB diperoleh, data dimasukkan kedalam peta kendali dengan Ms. Excel. 

Berikut merupakan grafik dari uji keseragaman data: 

 
Gambar 2. Grafik uji keseragaman data 

 

d. Persentil 

Persentil adalah suatu nilai yang menunjukkan persentase tertentu dari orang-orang yang memiliki 

ukuran di bawah atau pada nilai tersebut (Sinaga, et al., 2015).Sebagai contoh, persentil ke-95 akan 

menunjukkan 95 % populasi akan berada pada atau di bawah nilai dari suatu data yang diambil. 

 
Tabel 6. persentil tiap dimensi tubuh 

NO Dimensi  �̅� 1,645 * 𝝈 P95 P5 

1 TBD 56,13 4,137 60,271 - 

2 LB 44,36 5,281 59,648 - 

3 PPO 53 3,815 56,815 - 

4 TDT 83,96 3,947 - 82,013 

 

Dari hasil pengukuran menggunakan persentil 5 dan persentil 95 di dapatkan ukuran kursi sebagai 

berikut: Tinggi Duduk Tegak (TDT) sebesar 82,03 cm. Tinggi Bahu Duduk (TBD) sebesar 60,27 

cm. Lebar Bahu (LB) 59 cm. Panjang Pantat Popliteal (PPO) 56 cm. 

 

 
Gambar 3. Tampak belakang 
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Gambar 4. Tampak depan 

 

 
Gambar 5. Tampak samping 

 

Berikut merupakan rekomendasi kursi lesehan yang bisa dilipat seperti gambar di atas. Karena 

perajut lebih banyak menghabiskan waktu merajut dengan duduk di lantai (lesehan). Agar 

punggung dan leher perajut tidak mengalami cidera, maka diberi sandaran kursi yang dapat 

menopang tulang belakang. Kursi ini di desain mampu menahan berat beban orang dibawah 80 kg. 

Sandaran kursi terbuat dari bahan polyester yang dilapisi busa dan rangka logam sehingga dapat 

menopang punggung dengan nyaman. Kelebihan kursi ini juga mampu dilipat seperti tas, jadi dapat 

dibawa kemana saja oleh perajut. Tali dan gesper di samping kanan dan kiri juga berfungsi untuk 

mengatur tinggi rendahnya sandaran kursi. Ukuran tali (panjang tali) didapat dari jarak antara alas 

duduk dengan sandaran kursi, hingga sandaran kursi berada pada posisi tegak lurus atau 90˚. 

4. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian didapatkan, skor NBM adalah skor C atau menyakitkan pada bagian leher 

bawah dan punggung. Perhitungan postur dengan metode RULA didapatkan skor 5. Yaitu resiko 

sedang, namun memerlukan penanganan lebih lanjut dengan segera. Oleh karena itu diberikan 

rekomendasi berupa kursi lesehan ergonomis yang memiliki sandaran dan dapat dilipat agar 

mampu memberikan kenyamanan dan mencegah resiko cidera tulang belakang pada perajut. 

Berdasarkan perhitungan antropometri didapatkan skor Tinggi Duduk Tegak (TDT) sebesar 82,03 

cm. Tinggi Bahu Duduk (TBD) sebesar 60,27 cm. Lebar Bahu (LB) 59 cm. Panjang Pantat 

Popliteal (PPO) 56 cm.  
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Lampiran 

 
Lampiran 1. Kuesioner NBM 

 

 
Lampiran 2. Skor RULA 

 

 

 

 


