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ABSTRAK
CV. Dwi Fajar Sarana memulai usaha dalam bidang Rubber Mouldid pada tahun 1998. Sejak berdirinya
perusahaan ini salah satu pemasok/supplier yang memfokuskan dibidang produksi karet,bidang stamping
(Press Metal) dan telah banyak mengisi kebutusan komponen industri dalam negeri. CV. Dwi Fajar
Sarana memiliki masalah pada posisi operator mesin yang mengakibatkan para pekerja mengalami
keluhan sakit setelah melakukan pekerjaan, karena terlalu lamanya duduk pada saat mengoprasikan
mesin.Tujuan penelitian ini dibuat untuk mengetahui posisi duduk kerja operator yang mengalami
keluhan setelah duduk selama jam kerja dan untuk dapay mengevaluasi lingkungan kerja ooperator di CV.
Dwi Fajar Sarana. Hasil dari analisi posisi kerja dengan metode Nordic Body Map, Musculoskeletal
Disorder, dan Rapid Upper Limb Assesment, dapat diketahui bahwa posisi duduk kerja operator dengan
skor yaitu 3 yang artinya posisi duduk operator tersebut beresiko rendah perlu adanya investigasi
perubahan posisi kerja apabila dibutuhkan.
Kata Kunci : Musculoskeletal Disorder, Nordic Body Map, Rapid Upper Limb Assesment,

1.

Pendahuluan
CV. Dwi Fajar Sarana yang beralokasi di jalan Rancagoong Km. 1, Cilaku, Cianjur dan
memulai usaha pada tahun 1998. Sejak berdirinya, Perusahaan ini menjadi salah satu pemasok
atau supplier yang memfokuskan dibidang produksi karet. Dalam perkembangannya, pada tahun
2006 CV. Dwi Fajar Sarana melakukan ekspansi di bidang stamping (Press Metal) dan telah
banyak mengisi kebutuhan komponen otomotif dan printing. Selain itu usahapun merambah
bidang powder coating, dies moulding, equipment service dan repair pada tahun 2011, tidak
menutup kemungkinan CV. Dwi Fajar Sarana ini akan mengembangkan usahanya dibidang
yang lain sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada.
Kasus yang didapat pada CV. Dwi Fajar berdasarkan wawancara dengan karyawan atau
salah satu operator ternyata sebagian besar pekerja mengalami ketidaknyamanan dalam posisi
kerja karyawan yang akan menyebabkan kurangnya produksi, dikarenakan pekerja mengalami
kelelahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kelelahan yang dialami pekerja tersebut
menghambat produksi yang menyebabkan pesanan tidak terpenuhinya produk konsumen dan
keterlambatan dalam pengiriman.
Salah satu yang akan dibahas oleh penulis yaitu mengenai analisis posisi kerja operator
mesin. Posisi kerja yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan akan dapat menyebabkan
pekerja merasakan kelelahan, namun terkadang pekerja yang bekerja telalu lama tanpa istirahat
dan terlalu nyaman dalam posisi yang sebenarnya salah dapat membahayakan pekerja itu sendiri.
Nordic Body Map ( NBM ) adalah tool yang digunakan untuk gambaran
Musculoskeletal Disorders merupakan kuesioner Nordic Body Map. Nordic Body Map
merupakan kuesioner berupa peta tubuh yang berisikan tentang data bagian tubuh manusia yang
sering dikeluhkan oleh pekerja . kuesioner Nordic Body Map adalah kuesioner yang paling
sering digunakan untuk mengetahui ketidak nyamanan pekerja pada saat bekerja, dan kuesioner
ini sangat sering digunakan karena sudah tersetandarisasi dan tersusun rapi, (Kroemer 2004).
Musculoskeletal Disorders (MSDs) merupakan sekumpulan gangguan atau gejala yang
berkaitan dengan jaringan otot, tendon, ligemin, kartilago, sistem saraf, struktur tulang, dan
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pembulu darah. MSDs awalnya menyebabkan sakit, nyeri, mati rasa, kesemutan, bengkak,
kekakuan, gemetar, gangguan tidur, dan rasa terbakar,( OSHA 2000).
Rapid Upper Limb Assesment (RULA) dikembangkan oleh Dr.Lynn Mc Atamney dan
Dr. Nigel Corlett yang merupakan ergonomi dari universitas di Nottingham (University Of
Nottingham’s Institute Of Osecupation Ergonomics). Pertama kali dijelaskan dalam bentuk
jurnal aplikasi ergonomi yang menginvertigasi dan menila posisi kerja yang dilakukan oleh
tubuh bagian atas. Metode ini tidak membutuhkan piranti khusus dalam memeberikan penilaian
dalam postur leher, punggung dan tubuh bagian atas.
Penulis memutuskan menggunakan metode Rapid Upper Limb Assesment (RULA)
karena dengan mentode tersebut permasalahan bisa dengan mudah untuk di teliti dan sangat
mudah untuk mengaanalisis disetiap bagian-bagian pekerja yang mengalami ketidaknyamanan
dalam bekerja.
2.

Metode
Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tugas kerja praktek ini dilakukan di CV. Dwi
Fajar Sarana yang beralokasi di jalan Rancagoong Km. 1, Cilaku, Cianjur dan memulai usaha
pada tahun 1998. Sejak berdirinya, Perusahaan ini menjadi salah satu pemasok atau supplier
yang memfokuskan dibidang produksi karet. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 CV.
Dwi Fajar Sarana melakukan ekspansi di bidang stamping (Press Metal) dan telah banyak
mengisi kebutuhan komponen otomotif dan printing. Selain itu usahapun merambah bidang
powder coating, dies moulding, equipment service dan repair pada tahun 2011, tidak menutup
kemungkinan CV. Dwi Fajar Sarana ini akan mengembangkan usahanya dibidang yang lain
sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada.

MULAI

Studi Pendahuluan
Keluhan dari para pekerja oprator
Identifikasi masalah
Posisi duduk pekerja atau operator

Studi Pustaka

Rumusan masalah
Bagaimana merancang tempat duduk untuk
pekerja atau operator
Penetapan tujuan penelitian
Pengumpulan data
Menghitung tinggi padan pekerja dan
jangkauan operator
Pengumpulan dan Pengolahan data
Analisis Posisi Kerja
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Analisis Nordic Body Map
dan Musculoskeletal Disorder

Hasil pembahasan

Analisis dengan menggunakan perhitungan
Rapid Upper Lim Assesment

Kesimpulan dan Saran
SELESA

Gambar 1. Flow Chart Metodologi Penelitian

Gambar 2. Lembar Analisi Rapid Upper Limb Assesment
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3.

Hasil dan Pembahasan
Berikut adalah tabel proses kerja yang dilakukan oleh karyawan yang dimana peneliti
mengambil gambar pada sudut kerja bagian-bagian tubuh agar dapat mempermudah penelitian,
pengambilan gambar diambildengan keadaan yang sebenarnya agar peneliti dapat bisa
menemukan titik permasalahan yang dikeluhkan pekerja.
Tabel 1. Proses Kerja Karyawan

No

Keterangan
posisi kerja

1

Melakukan
Proses Press

Karyawan

Berat
Beban

Jenis
Part

80 gr

Brecket

Dalam proses kerja diatas merupakan proses percetakan dibagian metal dan stampling,
dimana dalam penelitian yang telah dilakukan kegiatan untuk menganalisis posisi kerja operator
yang bertugas dalam proses press part setengah jadi menjadi part jadi. Pekerjaan ini dilakukan
berulang – ulang dan berdasarkan wawancara didapat data dalam satu hari operator dapat
mengahsilkan part jadi sebanyak 450-500 pasang part jadi dalam satu mesin metal dan
stampling.
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Tabel 2. Hasil Pemberian Skor Individu

NO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Jenis Keluhan
Sakit/kaku di leher bagian atas
Sakit/kaku di leher bagian
bawah
Sakit di bahu kiri
Sakit dibahu 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 sikut kiri
Sakit pada sikut kanan
Sakit pada lengan bawah kiri
Sakit pada lengan 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 kianan
Sakit pada lutut kiri
Sakit pada lutut kanan
Sakit pada betis kiri
Sakit pada betis kanan
Sakit pada Pergelangan kaki
kiri
Sakit pada pergelangan kaki
kanan
Sakit pada kaki kiri
Sakit pada kaki kanan
Skor Individu

1

Skor
Lokasi
Keluhan
1

1

1

1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1

1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

2

2

2

2

1
1
33

1
1
33

Responden
Operator 1

Tabel 3. Klasifikasi Tingkat Risiko MSDs Berdasarkan Skor

NO

Total Skor Individu

Tingkat Risiko MSDs

1

33

Rendah
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Berdasarkan tabel diatas diperoleh data total skor individu operator sebesar 33 dengan
kategori tingkat risko “Rendah” , tingkat risiko rendah artinya belum diperlukan adanya
tindakan perbaikan pada posisi duduk kerja operator.
Tabel 4. Penilaian Postur Dengan Tabel A

Hasil yang didapat pada tabel A diatas adalah skor (+3), skor (+3) didapatkan dari
beberapa langkah dari hasil penilaian skor lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan
pergelangan tangan yang terpelintir. Dari penjumlahan nilai skor dari skor otot yang digunakan
dan kekuatan atau beban skor didapatkan hasil skor (+1) dan (0), selanjutnya menjumlahkan
skor yang sudah di dapat yaitu (+3) + (+1) + (0) = (+4). Nilai (+4) tersebut adalah nilai untuk
pergelangan tangan dan lengan.
Tabel 5. Skor Postur dengan Tabel B

Hasil yang didapat dari Tabel B menunjukan skor (+1) dari hasil nilai skor postur leher,
punggung, dan kaki. Dari hasil nilai skor postur otot yang digunakan dan kekuatan atau beban
skor didapat nilai skor (0) dan (0), selanjutnya berdasarkan data yang di dapat peneliti, maka
hasil penjumlahan dari beberapa langkah – langkah adalah (+1) + (0) + (0) = (+1). Nilai skor
(+1) adalah nilai skor untuk skor leher, punggung, dan kaki.
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Tabel 6. Hasil akhir RULA

Berdasarkan hasil dari lembar analisi hasil akhir Rapid Upper Limb Assesment (RULA),
hasil yang didapatkan adalah skor (3) yang artinya resiko rendah, untuk sementara waktu
operator tidak akan merasakan kelelahan yang sangat signifikan dikarenakan posisi bekerja
masih dirasakan baik dan apabila dibutuhkan investigasi untuk merubah postur kerja operator
agar tidak mengalami resiko cedera di waktu mendatang dapat melakukan investigasi apabila
dibutuhkan.
4. Simpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab – bab sebelumnya makan dapat diperoleh
kesimpulan.
Dapat diketahui posisi kerja operator berdasarkan dari lembar analisi hasil akhir Rapid
Upper Limb Assesment (RULA), hasil yang didapatkan adalah skor (3) yang artinya resiko
rendah, postur membutuhkan investigasi dan perubahan postur jika mungkin dibutuhkan.
Setelah diketahui dimana lingkungan kerja masih harus ada sedikit perbaikan pada pencahayaan
mesin, dan untuk secara keseluruhan ruangan dalam pencahayaan sudah baik, fentilasi yang
disediakan sudah cukup untuk membuang dan menganti udara di ruangan, dan juga warna cat
dinding tidak mengganggu pandangan pekerja,
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