
 i 

USULAN PERBAIKAN POSTUR DALAM MENGGUNAKAN 

ALAT GENDONG ANAK DENGAN BIOMEKANIKA 

 

 

 
 

Skripsi 
Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Teknik 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SABRINA MATILDA SITANGGANG 

I 0304064 

 

 

 

 

 

 

 

JURUSAN TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS SEBELAS MARET 

SURAKARTA 

2009 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 ii 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

Judul Skripsi: 

 

USULAN PERBAIKAN POSTUR DALAM MENGGUNAKAN 

ALAT GENDONG ANAK DENGAN BIOMEKANIKA 
 
 

 

Ditulis oleh: 

Sabrina Matilda Sitanggang 

I 0304064 
 
 

 

 

Mengetahui, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen Pembimbing I 

 

 

 

 

Ir. Lobes Herdiman, MT 

NIP 19641007 199702 1 001 

Dosen Pembimbing II 

 

 

 

 

Rahmaniyah Dwi Astuti, ST, MT 

NIP 19760122 199903 2 001 

Pembantu Dekan I 

Fakultas Teknik UNS 

 

 

 

 

Ir. Noegroho Djarwanti, MT 

NIP 19561112 198403 2 007 

Ketua Jurusan 

Teknik Industri 

Fakultas Teknik UNS 

 

 

 

Ir. Lobes Herdiman, MT 

NIP 19641007 199702 1 001 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 iii 

LEMBAR VALIDASI 

 

Judul Skripsi: 

 

USULAN PERBAIKAN POSTUR DALAM MENGGUNAKAN 

ALAT GENDONG ANAK DENGAN BIOMEKANIKA 
 
 

 

Ditulis oleh: 

Sabrina Matilda Sitanggang 

I 0304064 
 
 

Telah disidangkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2009 

Di Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 

dengan 

Dosen Penguji 

 

 

1. Taufiq Rohman, STP, MT    _____________________ 

NIP 19701030 199802 1 001      

 

 

 

2. Wakhid Ahmad Jauhari, ST, MT  _____________________ 

NIP 19791005 200312 1 003       

 

 

Dosen Pembimbing 

 

 

1. Ir. Lobes Herdiman, MT   _____________________ 

NIP 19641007 199702 1 001 

     

 

 

 

2. Rahmaniyah Dwi Astuti, ST, MT  _____________________ 

NIP 19760122 199903 2 001 

         

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 iv 

SURAT PERNYATAAN 

 

Saya mahasiswa Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik UNS yang 

bertandatangan di bawah ini: 

Nama  :  Sabrina Matilda Sitanggang 

NIM  :  I 0304064 

Judul TA : Usulan Perbaikan Postur Dalam Menggunakan Alat Gendong  

   Anak Dengan Biomekanika. 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir atau Skripsi yang saya susun 

tidak mencontoh atau tidak melakukan plagiat dari karya tulis orang lain. Bila 

terbukti Tugas Akhir yang saya susun tersebut merupakan hasil plagiat dari karya 

orang lain maka Tugas Akhir yang saya susun tersebut dinyatakan batal dan gelar 

sarjana yang saya peroleh dengan sendirinya dibatalkan atau dicabut. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila 

dikemudian hari terbukti melakukan kebohongan maka saya sanggup 

menanggung segala konsekuensinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surakarta, 31 Juli 2009 

 

 

 

Sabrina Matilda Sitanggang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 v 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur dipanjatkan atas hadirat Tuhan YME, karena dengan atas 

kasih dan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir 

yang berjudul Usulan Perbaikan Postur Dalam Menggunakan Alat Gendong Anak 

Dengan Biomekanika. 

 Penulisan laporan tugas akhir ini merupakan syarat untuk memperoleh 

gelar sarjana teknik. Dalam penyusunan laporan tugas akhir ini, penulis mendapat 

bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan 

terima kasih kepada:  

1. Bapak Ir. Lobes Herdiman, MT selaku ketua Jurusan Teknik Industri Fakultas 

Teknik UNS, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

menyusun laporan tugas akhir. 

2. Bapak Ir. Lobes Herdiman, MT selaku dosen pembimbing yang selalu sabar 

dan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran yang begitu berharga untuk 

membimbing penulis menyelesaikan laporan tugas akhir ini serta mengoreksi 

segala kesalahan. 

3. Ibu Rahmaniyah Dwi Astuti, ST, MT selaku dosen pembimbing yang sabar 

dan meluangkan waktu dan pikiran yang begitu berharga untuk membimbing 

dan memberi masukan yang sangat berguna untuk penyusunan laporan tugas 

akhir ini. 

4. Bapak Taufiq Rohman, STP, MT dan Bapak Wakhid Ahmad Jauhari, ST, MT 

selaku dosen penguji yang banyak memberikan masukan yang membangun 

bagi saya untuk  meningkatkan kualitas laporan tugas akhir ini. 

5. My beloved family; Bapak, Mama, Kak Lydia, Gunawan, Ceria, dan Jogi, 

thank you for the unlimited love and supports that you all always give me. I 

love you all... 

6. Keluarga besar Sitanggang, dan Sinaga. Mauliate tu sude semangat dohot 

dukungan selama on. Tuhanta ma na mandongani hita sude. 

7. My dear, Farady Philippus Sirait. Thanks for the love, care, and support u’ve 

given me. Can’t wait to see u, dear...  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 vi 

8. My smart partners (Assistant Crews) di Laboratorium Perancangan Sistem 

Kerja dan Ergonomi (LPSKE) Teknik Industri UNS: Mas Tony, Mbak Tetri, 

Mbak Desy, Mas Yudha, Mas Suryo, Mbak Tri, Brama, Indri, Niken, Iqbal, 

Dewi, Imung, Sudadi, Panca, Ita, Dika, dan Brian. Terimakasih untuk 

semuanya. Love u all. Bravo ergologica...!!! 

9. Rekan-rekan mahasiswa teknik industri UNS angkatan 2004 yang selalu 

memberikan motivasi dan kebersamaan yang indah... I love the five years with 

u all, guys... 

10. My perfect love, Coffee. 

11. The greatest bestfriend that i’ve ever had, Mbak Endryani... Can’t imagine 

how my life will be without u. Salute for your care and love. 

12. My beloved friends who take a very special part in my heart, Achi and Nanik. 

13. Naposo HKBP Solo, we’re a perfect family. I love it.  

14. Cah-cah EP boarding house. Selamat berpisah... sukses buat semua...!!! 

15. Kak Lamtiar dan Jessica. Mauliate atas partisipasi hamuna... 

16. Rekan-rekan mahasiswa teknik industri UNS. Berikan yang terbaik untuk 

almamater tercinta...!!! 

Sebagai akhir dari kata, penulis ingin menyampaikan bahwa laporan ini 

masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki. 

Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan berbagai masukan maupun kritikan 

yang dapat memperbaiki kekurangan dalam laporan tugas akhir ini. Semoga 

bermanfaat bagi pembaca. 

 

         Surakarta,  Agustus 2009 

      

 

              Penulis 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 vii 

ABSTRAK 

Sabrina Matilda Sitanggang, NIM: I0304064. USULAN PERBAIKAN POSTUR 

DALAM MENGGUNAKAN ALAT GENDONG ANAK DENGAN BIOMEKANIKA. 

Skripsi. Surakarta : Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, 

Agustus 2009. 

 

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menggendong anak. Posisi pada 

waktu ibu menggendong anak menimbulkan gangguan pada tulang belakang dan nyeri 

pada bahu atau pada anggota tubuh yang lain. Dari Nordic Boby Map (NBM) yang 

dibagikan kepada responden dapat disimpulkan bahwa adanya keluhan pada tulang 

belakang (L5/S1) dan bahu (shoulder) yang diakibatkan oleh posisi menggendong anak 

yang tidak memberikan kenyamanan dan kestabilan pada tubuh yang menggendong. 

Keluhan ini disebut dengan musculoskeletal disorders (MSDs) atau cidera pada sistem 

musculoskeletal. Pada aktivitas menggendong anak yang dilakukan dengan postur tubuh 

yang tidak benar dapat menimbulkan keluhan MSDs jenis Low back pain, tepatnya pada 

Lumbar 5/Sacral 1 (L5/S1). Oleh karena itu perlu adanya kajian untuk memodelkan 

postur tubuh pada penggunaan alat gendong serta perbaikan postur penggunaan alat 

gendong untuk mendukung keseimbangan dan kenyamanan bagi yang melakukan 

aktivitas menggendong dengan pendekatan biomekanika yang berprinsip pada kajian 

ergonomi yang meliputi analisis gaya dan momen pada bahu dan L5/S1, serta gaya tekan 

pada L5/S1. 

Terdapat sembilan variasi menggendong anak dengan alat gendongan anak yang 

tradisional maupun modern. Dari analisis Fisiologi, RULA, dan Biomekanika yang 

dilakukan terhadap sembilan posisi (model) menggendong dapat diperoleh kesimpulan 

bahwa posisi menggendong yang efektif untuk dilakukan berdasarkan analisis 

biomekanika yaitu gaya tekan yang diakibatkan terhadap L5/S1 adalah model kangguru 

dengan gaya tekan 488,208 N; model vertikal depan dengan gaya tekan 64,04 N; model 

vertikal belakang dengan gaya tekan 2049,022 N; model horisontal belakang dengan gaya 

tekan 1664,237 N; model vertikal depan-searah dengan gaya tekan 183,872 N; dan model 

vertikal belakang berlawanan arah dengan gaya tekan 2113,581 N. Sedangkan posisi 

menggendong yang tidak efektif untuk dilakukan adalah model horisontal depan dengan 

gaya tekan 3517,023 N; model menggendong di pinggul dengan gaya tekan 3992,301 N; 

dan model vertikal depan-samping dengan gaya tekan 3601,064 N 

Perbaikan diusulkan pada postur tubuh ketika menggendong meliputi posisi leher 

yang tegak, bahu yang tidak terangkat, posisi lengan atas yang tidak membentuk sudut 

terhadap sumbu tubuh (batang tubuh), posisi lengan bawah yang tidak membentuk sudut 

terhadap lengan atas, posisi pergelangan tangan yang tidak menekuk dan memutar kearah 

sumbu tubuh, posisi batang tubuh yang tegak (tidak membentuk sudut terhadap pelvis dan 

kaki), posisi beban yang diangkat dengan jarak vertikal dan horisontal yang sekecil 

mungkin dengan tubuh penggendong. Alat gendong yang diusulkan adalah model baby 

sling (tali/kain gendongan) yang memiliki pembungkus dari bahan yang kuat dan tidak 

elastis, penyangga leher dan kepala bayi, memiliki shoulder strap untuk kedua bahu 

pengguna, dan memiliki waist sling atau kain yang mengikatkan baby wrap dengan 

batang tubuh penggendong agar jarak bayi dengan penggendong tetap terjaga 0˚. 

Hasil dari penelitian ini berupa rekomendasi cara yang benar ketika menggendong 

anak dalam posisi statis. Masih diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai posisi 

menggendong dalam kondisi dinamis. 

 

 

Kata kunci: alat gendong anak, biomekanika, perbaikan postur menggendong 

xx + 207 halaman; 109 gambar; 33 tabel; 2 lampiran 

Daftar pustaka : 24 (1978-2008).
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ABSTRACT 

 

Sabrina Matilda Sitanggang, NIM: I 0304064. CORRECTION FOR BODY 

POSTURE IN USING INFANT CARRIER BY BIOMECHANICS ANALYSIS: 

A PROPOSAL. Thesis. Surakarta: Industrial Engineering, Engineering Faculty, 

Sebelas Maret University, August 2009. 

 

There are so many ways to carry the infant. The position of mother who is 

carrying the infant may cause pain on spine, shoulder pain, and on the other limbs. 

The Nordic Body Maps (NBM) which is distributed to the respondent show that 

there are complaints in spine and shoulder pains which are caused by 

inappropriate body posture in carrying infant. These pains are called 

Musculoskeletal disorders (MSDs). Inappropriate body posture in carrying infant 

causes MSDs on lumbar 5 / sacral 1 (L5/S1) which is called low back pain. There 

is need to correct body posture models in using infant carrier and to find out the 

improvement of the infant carrier to facilitate the infant carrier activity in well-

balanced and healthy by biomechanics analysis. This is analysis consists of the 

force and moment analysis, and compressive force on L5/S1. 

There are nine variations in carrying infant using modern and traditional 

infant carriers. By the physiology analysis, RULA, and biomechanics analysis, it’s 

figured out that the effective body postures in carrying infant are kangaroo models 

with 488.208 N in compressive force; front-vertical models with 64.04 N in 

compressive force; back-vertical models with 2049.022 N in compressive force; 

back-horizontal models with 1664.237 N in compressive force; one-way-front-

horizontal models with 183.872 N in compressive force; and two-ways-back-

vertical models with 2113.581 N in compressive force. The ineffective body 

postures in carrying infant are front-horizontal models with 3517.023 N in 

compressive force; hip models with 3992.301 N in compressive force; front-edge-

vertical models with 3601.064 N in compressive force. 

These improvements are proposed to fix the body posture in carrying 

infant such as unbent neck, untwisted neck, unlifted shoulders, minimum angle 

between upper arm and trunk, minimum angle between fore arm and upper arm, 

unbent hand wrist, untwisted hand wrist, unbent trunk, untwisted trunk, minimum 

horizontal and vertical distances between load (in a matter of infant) and the 

carrier’s trunk. The proposed improvement for the infant carrier is a baby sling 

whose solid and non-elastic baby wrap, baby’s neck and head support, shoulder’s 

strap for the right and left shoulders, waist sling to keep the minimum distance 

between the load (infant) and the carrier’s trunk. 

The result of this research is a recommendation of the appropriate way in 

carrying infant with static position. There’s still need for the next research in 

carrying infant with dynamic position. 

 

 

Key words :  infant carrier, biomechanics, correction for body posture 

xx + 207 pages; 109 pictures; 33 tables; 2 appendixes 

Bibliography: 24 (1978 – 2008). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
Dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang berkaitan dengan latar 

belakang, tujuan, dan manfaat perbaikan postur penggunaan alat gendong anak 

dengan pendekatan Biomekanika. Uraian selengkapnya mengenai hal-hal yang 

mendasari penelitian akan dijelaskan secara rinci dalam sub bab berikut ini. 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menggendong anak. Di 

Indonesia, kain adalah alat gendong yang umum digunakan. Kain panjang dililit 

di punggung dan anak diletakkan di depan penggendong. Posisi anak biasanya 

berhadap-hadapan dengan ibu ataupun penggendongnya. Bagi ibu baru, 

menggendong anak menjadi masalah tersendiri. Banyak orang tua yang khawatir 

si anak terjatuh. Sebagian besar orang menganggap anak usia dibawah dua tahun 

(infant) adalah makhluk lemah yang ringkih (www.BayiSehat.com). Maka tidak 

heran banyak orang tua merasa khawatir ketika mengangkat anaknya. Apabila 

dilakukan hati-hati dan penuh keyakinan, dalam mengangkat, menggendong, dan 

mendekap anak, justru menjadi sarana mendekatkan batin antara ibu dan anak. Di 

Asia, dengan melakukan kontak langsung dengan anak, dijadikan sarana 

mengembangkan kecerdasan dan kapasitas anak dalam hal kepercayaan, kasih 

sayang, keintiman, cinta dan kebahagiaan (www.multiply.com). 

Akan tetapi di sisi lain, posisi pada waktu ibu menggendong anak 

menimbulkan gangguan pada tulang belakang dan nyeri pada bahu atau pada 

anggota tubuh yang lain. Menggendong  anak dengan waktu yang relatif lama atau 

lebih dari 15 menit dapat menimbulkan keluhan karena ketidaknyamanan yang 

dirasakan ibu dan anak yang digendong (www.tabloid-nakita.com). Kondisi ini 

cukup menjadi riskan apabila infant mempunyai berat badan yang berlebihan 

(overweight). Hasil dari Nordic Boby Map (NBM) yang dibagikan kepada 30 

orang ibu, baik yang sedang mengasuh infant maupun yang pernah mempunyai 

infant, menunjukkan bahwa banyaknya ibu yang mengeluhkan nyeri di bagian 
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tulang belakang sebesar 87 % khususnya pada bagian sendi L5/S1 (Lumbar 5 dan 

Sacrum 1), nyeri pada bahu sebesar 80 %, nyeri pada bagian otot tangan sebesar 

73 %, dan nyeri pada betis kaki sebesar 43 %, dan nyeri pada telapak kaki sebesar 

40 %. Dari informasi yang diperoleh dari semua responden ini dapat disimpulkan 

bahwa adanya keluhan pada tulang belakang (L5/S1) dan bahu (shoulder) yang 

diakibatkan oleh posisi pada saat menggendong anak dimana posisi tersebut tidak 

memberikan kenyamanan dan kestabilan pada tubuh yang menggendong. 

Penelitian yang dilakukan oleh Grandjean (1993) dan Lemasters (1996) 

menyimpulkan bahwa keluhan musculoskeletal merupakan keluhan pada bagian-

bagian otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat 

ringan sampai sangat sakit. Apabila otot menerima beban secara statis dalam 

waktu yang cukup lama, menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, 

ligamen, dan tendon. Keluhan hingga kerusakan ini umumnya diistilahkan dengan 

keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) atau cidera pada sistem 

musculoskeletal. Pada aktivitas menggendong anak yang dilakukan dengan postur 

tubuh yang kikuk, kaku, dan berliku dapat menimbulkan keluhan MSDs pada 

penggendong. MSDs yang paling sering terjadi adalah Low back pain yaitu nyeri 

pada tulang belakang, tepatnya pada Lumbar 5 / Sacrum 1 (L5/S1). Keluhan ini 

bersifat sementara, namun cukup mengganggu aktivitas menggendong. Apabila 

keluhan nyeri pada tulang belakang (Low back pain) ini dibiarkan dalam jangka 

waktu yang cukup lama, mengakibatkan chronic low back pain. Rasa sakit yang 

seolah-olah tersembunyi membahayakan tubuh. Bahaya yang ditimbulkan oleh 

chronic low back pain meliputi osteoarthritis, rheumatoid arthritis, penurunan 

tulang cakram antar ruas tulang belakang, atau hernia, kerapuhan hingga patah 

tulang belakang (hampir sama seperti yang ditimbulkan oleh osteoporosis). Dalam 

menghindari berbagai penyakit yang ditimbulkan oleh low back pain tersebut. 

Sebaiknya keseimbangan tubuh dijaga dengan postur tubuh yang baik, ketika 

melakukan aktivitas menggendong dan penggunaan alat gendong yang benar. 

Pentingnya menjaga keseimbangan tubuh pada saat aktivitas menggendong anak 

dan kenyamanan anak pada saat digendong ibunya menjadi perhatian dalam 

penelitian ini. Fungsi keseimbangan tubuh dalam menopang beban sangat 
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berpengaruh pada resiko terhadap timbulnya keluhan nyeri pada tulang belakang 

dan bahu. Oleh karena itu perlu adanya kajian untuk memodelkan postur tubuh 

pada penggunaan alat gendong serta perbaikan postur penggunaan alat gendong 

untuk mendukung keseimbangan dan kenyamanan bagi yang melakukan aktivitas 

menggendong.  

Keseimbangan tubuh dalam mengangkat beban yang dilakukan manusia 

dapat dianalisis dan dievaluasi dengan pendekatan biomekanika yang berdasarkan 

pada prinsip ergonomi. Diharapkan pemodelan postur tubuh pada penggunaan alat 

gendong yang diusulkan dapat memenuhi kebutuhan para pengguna dalam 

kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan aktivitas menggendong anak. 

  

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang maka 

masalah yang dirumuskan adalah bagaimana memperbaiki postur tubuh dalam 

menggunakan alat gendong anak dengan pendekatan biomekanika dalam 

mendukung keseimbangan dan kenyamanan tubuh penggendong. 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian, yaitu: 

1. Mengidentifikasi cara menggendong anak dan memodelkan postur tubuh pada 

saat menggendong. 

2. Melakukan analisis pada posisi menggendong dengan analisis Fisiologi, Rapid 

Upper Limb Assessment (RULA), dan Biomekanika. 

3. Memberi usulan perbaikan pada postur tubuh saat menggendong dan 

pengembangan alat gendong anak untuk memenuhi syarat keseimbangan 

tubuh.  

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu memberi 

rekomendasi kepada pengguna alat gendong mengenai posisi gendong yang 

seimbang dan nyaman. 
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1.5 BATASAN MASALAH 

Agar tujuan dalam penelitian ini tercapai, maka diperlukan batasan-

batasan, sebagai berikut: 

1. Pengamatan dilakukan terhadap satu orang responden (pengguna alat 

gendong). 

2. Beban yang digendong seberat 8,5 kg. 

3. Posisi menggendong pada kondisi berdiri dan statis. 

4. Pengamatan dilakukan pada bahu dan L5/S1. 

5. Beban diangkat pada thoracolumbar-spine. 

6. Perhitungan gaya dan momen menggunakan Hukum Newton I. 

 

1.6 ASUMSI 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut: 

1. Kondisi postur tubuh responden dapat mewakili pengguna yang lain dalam 

menggendong dengan sembilan model menggendong. 

2. Denyut jantung responden dalam batas normal yaitu rata-rata 65,125 

denyut/menit (denyut jantung manusia dalam keadaan normal yaitu 60-100 

denyut/menit). 

3. Data gambar postur tubuh pada saat menggendong yang ditangkap oleh 

camera photo digital diasumsikan valid dan layak untuk diolah. 

4. Bagian tubuh yang diamati adalah bahu dan L5/S1. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN  

Untuk mendukung kelancaran penelitian dibutuhkan langkah-langkah 

yang sistematis dalam penulisan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

Bab I   Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika 

penulisan. 
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Bab II  Tinjauan Pustaka 

 Bab ini menguraikan teori-teori yang akan dipakai untuk mendukung 

penelitian, sehingga perhitungan dan analisis dilakukan secara teoritis 

untuk membahas persoalan yang dihadapi. 

Bab III Metodologi Penelitian 

Bab ini menjelaskan gambaran terstruktur tahap demi tahap proses 

pelaksanaan penelitian dalam bentuk flow chart, membahas tentang 

tahapan yang dilalui dalam penyelesaian masalah sesuai dengan 

permasalahan yang ada mulai dari penjelasan latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, penentuan tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

pustaka dan lapangan yang mendukung penelitian, pengumpulan data, 

pengolahan data, tahap analisis dan interpretasi hasil, hingga penarikan 

kesimpulan dan pemberian saran terhadap pengembangan lebih lanjut. 

Bab IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Meliputi penyajian data yang diperoleh, dan menganalisis data tersebut 

yang langsung dipakai untuk memecahkan persoalan. 

Bab V Analisis dan Interpretasi Hasil 

Menguraikan analisis dan pembahasan masalah sesuai dengan landasan 

teori dan berdasarkan metodologi pemecahan masalah yang telah 

dirumuskan. 

Bab VI Kesimpulan dan Saran 

 Berupa kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan dari hasil analisis 

penelitian dan pemecahan persoalan. 
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BAB II 

STUDI PUSTAKA 
 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori pendukung yang digunakan dalam 

pengolahan data. Teori-teori pendukung tersebut yaitu Alat Gendong Anak, 

Musculoskeletal Disorders (MSDs), Fisiologi, Biomekanika, dan Rapid Upper 

Limb Assessment (RULA). 

 

2.1 ALAT GENDONG ANAK 

Kontak tubuh yang terjadi saat menggendong bayi dapat memberinya rasa 

aman dan nyaman. Agar tak berdampak negatif, ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan. Menggendong terutama dilakukan saat hendak menidurkan, 

menenangkan, atau menyusui bayi. Dalam gendongan yang merupakan kontak 

kulit dengan orang tua, bayi akan merasa aman, nyaman, dan merasakan sentuhan 

kasih sayang orang tua. Dalam menggendong bayi ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan, antara lain posisi menggendong dan alat gendong yang digunakan. 

Bila bayinya masih berusia di bawah 4 bulan, si bayi digendong dengan posisi 

terbaring atau horisontal. Alat gendong yang dipakai adalah tali atau kain 

gendongan. Bayi baru lahir hingga usia 3 bulan belum mempunyai keseimbangan 

yang baik. Leher, punggung dan kaki belum dapat dengan baik menyangga 

tubuhnya, sehingga ketiga bagian ini harus mendapat topangan di saat kita 

menggendongnya. Maka penggendong harus menggunakan tangan kanan untuk 

menahan bokong bayi dan tangan kiri untuk menyangga punggung, leher, dan 

kepala. Ketika menggendong bayi dengan menggunakan tali atau kain gendongan, 

penggendong harus selalu melihat bayinya. Dikhawatirkan bahwa posisi bayi 

berubah tanpa diketahui pengendongnya sehingga akan membahayakan. Biasanya, 

setelah usia bayi 3 bulan, leher dan punggung bayi sudah kuat dan tegak, sehingga 

bayi siap digendong dengan posisi lain. Orang tua dapat menggendongnya di 

samping, sambil kaki si kecil melingkari pinggul penggendong. Biasanya cukup 

ditopang bagian pinggangnya, sebab kepala dan punggungnya sudah kuat 

(www.funkymom-growtogether.blogspot.com). 
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Alat gendong yang dikenal selama ini cukup membawa pengaruh berarti pada 

bayi. Dalam pemilihan alat gendong, orangtua harus memperhatikan beberapa hal, 

sebagai berikut: 

1. Alat gendong berfungsi mengurangi beban tangan sehingga memungkinkan 

penggendong melakukan pekerjaan lain. 

2. Memperhatikan faktor usia bayi dan juga perkembangannya. Jika bayi belum 

bisa duduk, sebaiknya tidak memilih ransel gendong. 

3. Tali atau kain gendongan modern yang tidak sepanjang kain (jarit), lebih 

sederhana, tidak perlu diikat karena sudah ada ring pengikatnya yang bisa 

mengatur panjang pendek kainnya. Para ibu muda sekarang menyukai model 

ini karena tampak modis. 

4. Memperhatikan ketelitian dalam menalikan atau mengaitkan gendongan agar 

bayi tidak jatuh. 

 

2.1.1 Budaya Menggendong Anak 

Cara menggendong anak dipengaruhi oleh budaya yang ada. Di belahan dunia 

timur (Asia), kebanyakan menggendong anak dengan memposisikan anak di 

depan dada dan didekap dengan kedua tangan. Di Asia, anak digendong dengan 

alat gendong sederhana yaitu kain panjang atau tali gendongan. Dengan posisi 

seperti ini diyakini bahwa menggendong anak merupakan bagian vital dari 

rencana biologis alam dalam menciptakan ikatan kasih sayang ibu dengan 

anaknya, serta amat penting bagi pengembangan kepercayaan, empati, belas kasih, 

dan hati nurani. Dengan melakukan kontak langsung dengan anak, dapat dijadikan 

sarana mengembangkan kecerdasan dan kapasitas anak dalam hal kepercayaan, 

kasih sayang, keintiman, cinta dan kebahagiaan (www.multiply.com). 

Di belahan dunia barat (Amerika dan Eropa), cara menggendong anak tidak 

berbeda jauh dengan di timur. Hanya frekuensi menggendong tidak sebanyak 

yang dilakukan oleh para ibu di timur. Ibu-ibu di Amerika dan Eropa lebih 

cenderung membiarkan anaknya di box tidur, di arena bermain, dan di karpet agar 

si anak bebas menggerak-gerakkan tangan dan kakinya serta menjelajah 
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sekelilingnya. Selain itu kesibukan ibu dan kemandirian anak juga merupakan 

faktor sedikitnya frekuensi menggendong anak (www.multiply.com).  

 

2.1.2 Penggunaan Alat Gendong Anak 

Ada berbagai macam cara menggendong anak yang kerap tidak diperhatikan 

ketidaknyamanan bagi anak saat digendong. Dalam hal gendong-menggendong, 

ibu-ibu di Indonesia umumnya menggendong anaknya dengan cara memposisikan 

anak menggantung di atas pinggul. Kebanyakan ibu-ibu di Indonesia 

menggunakan alat bantu dari kain gendongan tanpa memiliki sabuk pengait. Pada 

posisi tersebut, leher disanggga dengan kain atau tangan ibunya. Posisi kaki yang 

memeluk dan terikat (www.continuum-concept.org). Gambar 2.1 merupakan 

contoh dari jenis alat gendong yang telah dipaparkan. 

 

Gambar 2.1 Cara menggendong anak pada umumnya di Indonesia  
     Sumber: Observasi lapangan, 2008  

Ketidaknyamanan untuk anak belum tentu ketidaknyamanan bagi ibunya. 

Bisa jadi dengan posisi demikian ibunya merasa nyaman. Dengan posisi anak 

berada diatas pinggul dan mengayun pada bahu, seperti cara mengangkat beban 

dengan cara posisi ke arah samping, cukup memberi kenyamanan ketika ibu 

beraktivitas dengan kedua tangan dan kaki. Misalnya berjalan kaki dengan jarak 

yang cukup jauh. 

Untuk bayi yang masih sangat kecil atau prematur yang lahir dengan berat 

badan di bawah 2 kg, dianjurkan untuk menggendongnya di dada sehingga terjadi 

kontak kulit dengan kulit (skin to skin contact). Cara ini dinamakan dengan 
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metode kanguru. Menggendong ala kanguru merupakan salah satu cara mencegah 

bayi yang baru lahir menderita kedinginan. Alat gendongan yang biasa digunakan 

pada posisi kangguru adalah ransel gendongan (backpack). Efektivitasnya juga 

jauh lebih baik daripada menghangatkan dengan menggunakan lampu. Bayi 

digendong sepanjang hari atau 24 jam secara bergantian sampai berat badannya 

mencapai sekitar 2500 gram, seperti halnya bayi yang lahir normal. Di samping 

efek skin to skin contact, metode ini akan membuat bayi lebih tahan sakit daripada 

dengan digendong dengan posisi melintang dengan memakai tali/kain gendongan. 

Berat badan bayi pun akan naik dengan cepat. Menggendong cara ini pada bayi 

normal yang sakit juga akan membuatnya tenang dan lebih mudah cepat tidur. 

Cara ini juga efektif menghangatkan bayi yang tinggal di daerah dingin atau 

pegunungan. Namun menggendongnya tidak secara terus menerus sepanjang hari, 

tapi hanya beberapa jam dalam sehari. 

 

2.1.3 Jenis Alat Gendong Anak 

Pada umumnya jenis alat gendong hanya ada dua, yaitu tali/kain gendongan 

(baby sling) dan ransel gendong (backpack). Berikut adalah penjelasan mengenai 

kedua jenis alat gendong yaitu: 

1. Tali atau kain gendongan (baby sling) 

Baby sling merupakan alat gendong yang paling banyak digunakan. Baby 

sling mudah diperoleh, harganya relatif murah, dan paling penting penggunaannya 

sederhana. Baby sling yang umumnya dipakai hanya satu model saja yaitu kain 

panjang tanpa pengait (kain gendong tradisional) yang penggunaannya dengan 

cara melilitkan kain panjang ditubuh ketika menggendong anak. Pengembangan 

terhadap alat gendong anak telah dilakukan sehingga sekarang telah banyak kita 

temui model baby sling yang ada di pasaran, misalnya kain panjang dengan dua 

cincin besi sebagai penguat simpul gendongan, kain panjang dengan belt sebagai 

pengait untuk menguatkan simpul gendongan, dan kain yang dirancang untuk 

menutupi kedua bahu dan pinggul ketika menggendong anak.  
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Berikut merupakan contoh baby sling yang sudah ada di pasaran. 

           

                (a)          (b)          (c) 

Gambar 2.2 Berbagai model baby sling; (a) kain gendong tradisional, (b) 

baby sling dengan pengait belt, dan (c) hip baby sling 
Sumber: www.amazon.com, 2008; www.mamankangourou.com, 2008 

 

2. Ransel gendong (backpack) 

Ransel gendong mulai populer pada tahun 1990-an. Berbagai model muncul 

pada tahun-tahun berikutnya. Penempatan bayi secara vertikal dalam ransel 

gendongan juga bervariasi; di depan, di belakang, dan di samping. Ransel 

gendong ini tidak jauh berbeda dengan tas ransel biasa, hanya saja ransel gendong 

memiliki kantung terbuka dan memiliki lubang agar kaki anak dapat 

bergelantungan bebas. Model dan penggunaannya bervariasi sehingga alat ini 

cenderung mahal. Cincin besi dan belt berfungsi sebagai pengait. Gambar 2.3 

merupakan model ransel gendong yang sudah ada di pasaran. 

                              

              (a)   (b)             (c) 

Gambar 2.3 Berbagai model ransel gendong; (a) posisi belakang; (b) posisi 

depan; (c) posisi depan dan belakang; (d) posisi depan dan 

samping; (e) backpack populer di belahan bumi barat 
Sumber: www.amazon.com, 2008 
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2.1.4 Variasi Menggendong Anak dengan Alat gendong 

Terdapat sembilan variasi menggendong anak dengan alat gendongan anak 

yang tradisional maupun yang telah dikembangkan, yaitu: 

1. Posisi horisontal depan (posisi 1), 

Posisi horisontal depan atau menggendong dengan cara mengayun di depan 

adalah posisi yang paling baik untuk bayi yang baru lahir. Posisi ini merupakan 

posisi yang sesuai dimana dengan cara demikian anak dapat tidur dan disuapi 

dengan mudah. 

   

Gambar 2.4 Posisi horisontal depan 
 Sumber: www.amazon.com, 2008 

2. Posisi kangguru (posisi 2), 

Pada posisi ini anak duduk di depan searah dengan ibunya seperti cara 

kangguru menggendong anaknya. Posisi ini baik untuk anak berusia 3-6 bulan. 

Penguat tali gendongan atau kain gendongan dapat digunakan secara normal. 

  

Gambar 2.5 Posisi kangguru 
  Sumber: www.amazon.com, 2008 

3. Posisi vertikal depan (posisi 3), 

Posisi ini sama dengan cara kangguru, hanya saja posisi anak berhadap-

hadapan dengan ibunya. Posisi ini merupakan posisi yang ideal untuk 

menggendong anak di depan maupun di belakang dimana anak duduk di dalam 

gendongan dengan kaki sedikit melebar. Tali atau kain gendongan mendukung 

bayi di posisi ini. 
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Gambar 2.6  Posisi vertikal depan 
                                        Sumber: www.amazon.com, 2008 

4. Posisi menggendong di pinggul (posisi 4), 

Pada posisi ini anak duduk di pinggul ibunya dan dililit dengan kain 

gendongan dan posisi anak menghadap tubuh bagian samping ibunya. Posisi ini 

mengakibatkan sebagian besar beban didukung oleh pinggul. 

 

Gambar 2.7  Posisi menggendong di pinggul 
                   Sumber: www.amazon.com, 2008 

5. Posisi vertikal belakang (posisi 5), 

Pada posisi ini anak berada di punggung dengan kaki melebar. Cara 

menggendong seperti ini persis seperti sedang menggunakan tas ransel. Posisi 

anak searah dengan ibunya. 

 

Gambar 2.8  Posisi vertikal belakang 
                                 Sumber: www.amazon.com, 2008 

6. Posisi horisontal belakang (posisi 6), 

Pada posisi ini, anak diayun di belakang. Anak ditempatkan di belakang 

ibunya dan dibaringkan di dalam gendongan. Posisi ini memungkinkan untuk tali 

gendongan atau kain gendongan. 
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Gambar 2.9  Posisi horisontal belakang 
                            Sumber: www.amazon.com, 2008 

7. Posisi vertikal depan searah (posisi 7), 

Posisi ini sama dengan posisi vertikal depan. Hanya saja pada posisi anak 

searah dengan ibunya. 

 

Gambar 2.10  Posisi vertikal depan searah 
                            Sumber: www.amazon.com, 2008 

8. Posisi vertikal depan-samping (posisi 8), 

Posisi ini mirip dengan posisi menggendong di pinggul. Hanya saja posisi 

anak searah dengan ibunya. 

 

Gambar 2.11  Posisi vertikal depan-samping 
                        Sumber: www.amazon.com, 2008 

9. Posisi vertikal belakang berlawanan arah (posisi 9), 

Posisi ini sama dengan posisi vertikal belakang. Hanya saja posisi anak 

berlawanan arah dengan ibunya. 

 

Gambar 2.12  Posisi vertikal belakang berlawanan arah 
Sumber: www.amazon.com, 2008 
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2.1.5 Perkembangan Alat Gendong Anak (Infant Carrier) 

Perkembangan alat gendong mulai populer pada tahun 1990-an. Alat gendong 

yang dirancang sangat bervariasi dan multiguna. Model alat gendong yang di 

pasaran sudah banyak sekali, namun tidak semua model alat gendong memenuhi 

persyaratan ergonomi. Model alat gendong terbaru belum tentu nyaman dan 

seimbang ketika digunakan. Bahkan kebanyakan alat tersebut malah 

mengakibatkan rasa nyeri pada otot bahu, lengan, punggung, pinggang, pinggul, 

dan kaki. Penggunaan alat gendong dengan posisi yang tepat belum diperhatikan 

secara khusus. Alat yang sudah dirancang dengan baik dan ergonomis belum 

menjawab kebutuhan pengguna apabila tidak didukung oleh cara penggunaan 

yang tepat. Cara penggunaan alat tersebut didasari pada posisi menggendong.  

Posisi tubuh ketika menggendong dapat divariasikan tergantung pada 

kegiatan lain yang sedang dilakukan secara bersamaan. Misalnya posisi tubuh 

seorang ibu yang sedang menggendong dan memberi makan anaknya akan 

berbeda dengan posisi tubuh seorang ibu yang menggendong anak sambil 

berjalan.  

Beberapa alat gendong hanya dapat dipakai untuk satu jenis posisi gendong 

saja. Namun dengan perkembangan riset dan teknologi, telah terdapat beberapa 

alat gendong yang dapat digunakan untuk beberapa variasi posisi menggendong. 

Berikut merupakan perkembangan alat gendong yang sudah ada di pasaran 

dengan berbagai posisi menggendong, yang terdiri dari alat gendong tradisional 

maupun modern. 
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Posisi 1 Posisi 2 Posisi 3 

 

 

 

 

 

 

Posisi 4 Posisi 5 Posisi 6 

 

 

 

 

 

 

Posisi 7 Posisi 8 Posisi 9 

 

Gambar 2.13  Alat gendong tradisional dan modern 
             Sumber: www.amazon.com, 2008 
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2.2 MUSCULOSKELETAL DISORDERS (MSDs) 

Musculoskeletal disorders adalah cidera pada sistem kerangka otot yang 

semakin bertambah secara bertahap sebagai akibat dari trauma kecil yang terus-

menerus yang disebabkan oleh desain yang buruk yaitu desain alat atau sistem 

kerja yang membutuhkan gerakan tubuh dalam posisi yang tidak normal serta 

penggunaan perkakas atau handtools atau alat lainnya yang terlalu sering.  

Musculoskeletal disorders (MSDs) merusak sistem saraf musculoskeletal 

yaitu urat saraf (nerves), otot, tendon, ligamen, tulang dan tulang sendi (joint) 

pada pergerakan extrem dari bagian tubuh atas (bahu, tangan, siku, pergelangan 

tangan), tubuh bagian bawah (pinggul, lutut, kaki) dan bagian belakang (leher dan 

punggung). Punggung, leher dan bahu merupakan bagian yang rentan terkena 

MSDs. Penyakit yang diakibatkan adalah nyeri pada tengkuk atau bahu (cervical 

syndrome), nyeri pada tulang belakang yang disebut chronic low back pain. Pada 

tangan dan pergelangan tangan terjadi penyakit trigger finger (tangan bergetar), 

Raynaud’s syndrome (vibrasion white finger), carpal tunnel syndrome. Gejala 

yang berhubungan dengan MSDs antara lain adalah terasa sakit atau nyeri pada 

otot, gerakan sendi yang terbatas dan terjadi pembengkakan. Jika gejala ini 

dibiarkan maka akan menimbulkan kerusakan permanen. Empat faktor penyebab 

timbulnya MSDs, yaitu: 

1. Penggunaan gaya yang berlebihan selama gerakan normal.  

2. Gerakan sendi yang kaku yaitu tidak berada pada posisi normal. Misalnya, 

bahu yang terlalu terangkat, lutut yang terlalu naik, punggung terlalu 

membungkuk dan lain-lain.  

3. Perulangan gerakan yang sama secara terus-menerus.  

4. Kurangnya istirahat yang cukup untuk memulihkan trauma sendi.  

MSDs yang paling sering terjadi adalah low back pain. Low back pain adalah 

nyeri pada tulang belakang, tepatnya pada L5/S1.  
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(a)                (b) 

 

Gambar 2.14 (a) Ruas tulang belakang, (b) Posisi lumbar ke-5 sacral 

(sacrum) ke-1 (L5/S1) pada tulang belakang 
              Sumber: Shier, Butler, and Lewis, 1999; www.findlaw.doereport.com, 2007  

 

Dalam  presentasi klinisnya, ada tiga jenis Low back pain yang dapat terjadi 

yaitu akut, sub-akut, dan kronis. Gejala yang terjadi pada Low back pain 

menunjukkan peningkatan serangan yang signifikan terjadi dalam dua hingga tiga 

bulan (www.wikipedia.com). Pada banyak individu, low back pain cenderung 

untuk kumat secara alami bahkan nyeri yang ditimbulkan akan semakin 

bertambah besar. Kondisi yang seperti inilah yang menjadi kronis. Studi populasi 

menunjukkan bahwa low back pain sebagai alasan kondisi medis terhadap cuti 

pekerjaan kebanyakan orang dewasa di dalam hidup mereka dengan kondisi medis 

tunggal lain (www.wikipedia.com). 

 

2.2.1 Faktor Resiko Sikap Kerja Terhadap Gangguan Musculoskeletal 

Faktor beresiko dapat diartikan sebagai kondisi yang dapat mempengaruhi 

kemampuan seseorang untuk bekerja dengan aman khususnya dalam kegiatan 

MMH. Seperti halnya cedera pada tulang belakang, rasa tidak nyaman pada 

punggung biasanya juga diakibatkan dari kombinasi faktor beresiko yang 

dilakukan secara bersamaan dan dalam waktu yang lama.  
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Beberapa faktor yang mempunyai potensi untuk mengakibatkan terjadinya 

cedera pada tulang belakang, yaitu: 

1. Faktor tempat kerja yang kurang mendukung sehingga menyebabkan sikap 

kerja tidak alamiah. 

2. Aktivitas berulang mengakibatkan otot menerima tekanan secara terus 

menerus tanpa mendapatkan kesempatan untuk relaksasi. 

3. Peregangan otot yang berlebihan. 

4. Faktor lingkungan yang terbatas sebagai penyebab sekunder melibatkan 

antara lain: tekanan, getaran dengan frekuensi tinggi dan mikroklimat. 

5. Faktor pribadi melibatkan beberapa variabel, yaitu usia, jenis kelamin, 

kebiasaan merokok, kesegaran jasmani dan ukuran tubuh. 

6. Sikap kerja berdiri, 

Sikap kerja berdiri merupakan salah satu sikap kerja yang sering dilakukan 

ketika melakukan sesuatu pekerjaan. Berat tubuh manusia akan ditopang oleh 

satu ataupun kedua kaki ketika melakukan posisi berdiri. Aliran beban berat 

tubuh mengalir pada kedua kaki menuju tanah. Hal ini disebabkan oleh faktor 

gaya gravitasi bumi. Kestabilan tubuh ketika posisi berdiri dipengaruhi posisi 

kedua kaki. Kaki yang sejajar lurus dengan jarak sesuai dengan tulang 

pinggul akan menjaga tubuh dari tergelincir. Selain itu perlu menjaga 

kelurusan antara anggota bagian atas dengan anggota bagian bawah. Sikap 

kerja berdiri memiliki beberapa permasalahan sistem musculosceletal. Nyeri 

punggung bagian bawah (low back pain) menjadi salah satu permasalahan 

posisi sikap kerja berdiri dengan sikap punggung condong ke depan. Posisi 

berdiri yang terlalu lama akan menyebabkan penggumpalan pembuluh darah 

vena, karena aliran darah berlawanan dengan gaya gravitasi. Kejadian ini bila 

terjadi pada pergelangan kaki dapat menyebabkan pembengkakan. 

7. Sikap kerja duduk, 

Penelitian pada Eastman Kodak Company di New York menunjukkan bahwa 

35% dari beberapa pekerja yang mengunjungi klinik mengeluhkan rasa sakit 

pada punggung bagian bawah. Ketika sikap kerja duduk dilakukan, otot 

bagian paha semakin tertarik dan bertentangan dengan bagian pinggul. 
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Akibatnya tulang pelvis akan miring ke belakang dan tulang belakang bagian 

lumbar L3/L4 akan mengendor. Mengendornya bagian lumbar menjadikan 

sisi depan invertebratal disc tertekan dan sekililingnya melebar atau 

merenggang. Kondisi ini membuat rasa nyeri pada bagian punggung bagian 

bawah dan menyebar pada kaki.  

 

Gambar 2.15 Kondisi invertebratal disc bagian lumbar pada saat duduk 
        Sumber: Bridger RS, 1995 

 

8. Sikap kerja membungkuk, 

Salah satu sikap kerja yang tidak nyaman untuk diterapkan dalam pekerjaan 

adalah membungkuk. Posisi ini tidak menjaga kestabilan tubuh ketika 

bekerja. Pekerja mengalami keluhan nyeri pada bagian punggung bagian 

bawah (low back pain) bila dilakukan secara berulang dan periode yang 

cukup lama.  

 

Gambar 2.16 Mekanisme rasa nyeri pada posisi membungkuk 
                                 Sumber: Bridger R.S, 1995 
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Pada saat membungkuk tulang punggung bergerak ke sisi depan tubuh. Otot 

bagian perut dan sisi depan invertebratal disc pada bagian lumbar mengalami 

penekanan. Pada bagian ligamen sisi belakang dari invertebratal disc justru 

mengalami peregangan atau pelenturan. Kondisi ini akan menyebabkan rasa 

nyeri pada punggung  bagian bawah. Sikap kerja membungkuk dapat 

menyebabkan “slipped discs”, bila dibarengi dengan pengangkatan beban 

berlebih. Prosesnya sama dengan sikap kerja membungkuk, tetapi akibat 

tekanan yang berlebih menyebabkan ligamen pada sisi belakang Lumbar 

rusak dan penekanan pembuluh syaraf. Kerusakan ini disebabkan oleh 

keluarnya material pada invertebratal discs akibat desakan tulang belakang 

bagian lumbar. 

9. Pengangkatan beban, 

Kegiatan ini menjadi penyumbang terbesar terjadinya kecelakaan kerja pada 

bagian punggung. Pengangkatan beban yang melebihi kadar dari kekuatan 

manusia menyebabkan penggunaan tenaga yang lebih besar pula atau over 

exertion. Penelitian Kansal menunjukkan bahwa over exertion menjadi 

penyebab cidera bagian punggung paling dominan. Persentasenya  berkisar 

antara 64% - 74%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Pengaruh sikap kerja pengangkatan yang salah 
                                  Sumber: Bridger RS, 1995 
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10. Membawa beban, 

Terdapat perbedaan dalam menentukan beban normal yang dibawa oleh 

manusia. Hal ini dipengaruhi oleh frekuensi dari pekerjaan yang dilakukan. 

Faktor yang paling berpengaruh dari kegiatan membawa beban adalah jarak. 

Jarak yang ditempuh semakin jauh akan menurunkan batasan beban yang 

dibawa. 

11. Kegiatan mendorong beban, 

Hal yang penting menyangkut kegiatan mendorong beban adalah tinggi 

tangan pendorong. Tinggi pegangan antara siku dan bahu selama mendorong 

beban dianjurkan dalam kegiatan ini. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghasilkan tenaga maksimal untuk mendorong beban berat dan 

menghindari kecelakaan kerja bagian tangan dan bahu.  

12. Menarik beban, 

Kegiatan ini biasanya tidak dianjurkan sebagai metode pemindahan beban, 

karena beban sulit untuk dikendalikan dengan anggota tubuh. Beban dengan 

mudah akan tergelincir keluar dan melukai pekerjanya. Kesulitan yang lain 

adalah pengawasan beban yang dipindahkan serta perbedaan jalur yang 

dilintasi. Menarik beban hanya dilakukan pada jarak yang pendek dan bila 

jarak yang ditempuh lebih jauh biasanya beban didorong ke depan.  

 

2.2.2 Batasan Beban Yang Boleh Diangkat 

Menghindari dan mengurangi keluhan MSDs, diperlukan adanya batasan 

beban yang boleh diangkat. Ada 5 macam batasan angkat, yaitu: 

1. Batasan angkat secara legal (legal limitations), 

Pada bagian ini akan dijelaskan beberapa batasan angkat secara legal dari 

beberapa Negara bagian benua Australia yang digunakan untuk pabrik dan sistem 

bisnis manufaktur lainnya. Batasan angkat ini dipakai sebagai batasan angkat 

secara internasional. Variabelnya (Nurmianto E, 1996), yaitu: 

a. Pria dibawah usia 16 thn, maksimum beban angkat adalah 14 kg. 

b. Pria usia 16 thn dan 18 thn, maksimum beban angkat adalah 18 kg. 

c. Pria usia lebih dari 18 thn, tidak ada batasan angkat. 
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d. Wanita usia 16 thn dan 18 thn, maksimum beban angkat adalah 11 kg. 

e. Wanita usia lebih dari 18 thn, maksimum beban angkat adalah 16 kg. 

 

2. Batasan angkat dengan biomekanika, 

Nilai dari analisa biomekanika adalah rentang postur atau posisi aktivitas 

kerja, ukuran beban dan ukuran manusia yang dievaluasi. Sedangkan kriteria 

keselamatan adalah berdasar pada gaya tekan (compression forces) pada 

invertebral disc antara lumbar nomor lima dan sacrum nomor satu (L5/S1).  

 

Kebanyakan penyakit-penyakit tulang belakang adalah merupakan hernia 

pada invertebral disc yaitu keluarnya inti invertebral disc. Penyakit hernia yang 

terjadi karena rusaknya invertebral disc bagian belakang menekan pada dan 

mengiritasi akar syaraf dan menyebabkan rasa sakit yang kronis. Rasa nyeri 

tersebut disebabkan oleh  Slipped disc.  

Tulang belakang yang sehat tidak mudah terkena hernia, akan tetapi lebih 

mudah rusak atau retak jika disebabkan oleh beban yang ditanggung oleh segmen 

tulang belakang (spine) dan yang terjadi dengan diawali oleh rusaknya bagian atas 

atau bawah segmen tulang belakang (the castilage end plates in vertebrae).  

Selanjutnya keretakan kecil pada tulang akan menyebabkan keluarnya cairan 

dari dalam vertebrae menuju ke dalam invertebrae disc dan selanjutnya 

mengakibatkan kerusakan pada disc. Dari kejadian tersebut dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kerusakan merupakan prasyarat untuk terjadinya hernia pada 

invertebral disc yang pada gilirannya akan menjadi penyebab umum timbulnya 

rasa nyeri pada bagian punggung bawah (low back pain). 

3. Batasan angkat secara fisiologi, 

Metode pengangkatan ini dengan mempertimbangkan rata-rata beban 

metabolisme dari aktivitas angkat yang berulang (repetitive lifting), sebagaimana 

dapat juga ditemukan jumlah konsumsi oksigen. Hal ini haruslah benar-benar 

diperhatikan terutama dalam rangka untuk menentukan batas angkat. Kelelahan 

kerja yang terjadi dari aktifitas yang berulang-ulang (repetitive lifting) 
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meningkatkan resiko rasa nyeri pada tulang belakang (back injures). Repetitive 

lifting dapat menyebabkan comulative trauma atau repetitive strain injures. 

4. Batasan angkat secara psiko-fisik, 

Metode ini berdasarkan pada sejumlah eksperimen yang berbahaya untuk 

mendapatkan berat pada berbagai keadaan dan ketinggian yang berbeda-beda. 

Ada tiga kategori posisi angkat yang didapat, yaitu: 

a. Permukaan lantai ke ketinggian genggaman tangan (knuckle height). 

b. Ketinggian genggaman tangan ke ketinggian bahu (shoulder height). 

c. Ketinggian bahu ke maksimum jangkauan tangan (vertical). 

 

5. Batasan angkat NIOSH, 

Batasan gaya angkat maksimum yang diijinkan (maximum permissible limit) 

yang direkomendasikan oleh NIOSH adalah berdasarkan gaya tekan sebesar 6500 

Newton pada L5/S1. Namun hanya 25% pria dan 1% wanita yang diperkirakan 

mampu melewati batasan gaya angkat ini. Batasan gaya angkat normal (action 

limit) diberikan oleh NIOSH dan berdasar gaya tekan sebesar 3500 Newton pada 

L5/S1. Terdapat 99% pria dan 75% wanita yang mampu mengangkat beban di 

atas batas ini. Batasan ini sangat bervariasi dan bergantung pada berat beban dan 

jarak horizontal antara beban dengan pekerja. 

Posisi horisontal tubuh dan posisi horisontal dari beban merupakan salah satu 

faktor yang berhubungan dengan L5/Sl dan secara signifikan mempengaruhi 

tekanan kekuatan pada L5/Sl. 

 

2.3 FISIOLOGI 

Fisiologi kerja adalah studi tentang fungsi organ manusia yang dipengaruhi 

stres otot. Saat seseorang melakukan kerja fisik diperlukan gaya otot, dan aktivitas 

otot ini memerlukan energi dimana suplai energi memberi beban kepada sistem 

pernafasan dan sistem kardiovaskuler. Kerja fisik merupakan suatu kegiatan yang 

memerlukan kondisi fisik manusia yang kuat selama periode kerja berlangsung 

(Wignjosoebroto, 2000). Dalam suatu kerja fisik, manusia akan menghasilkan 

perubahan pada fungsi beberapa alat tubuh yang dapat di deteksi melalui 
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konsumsi oksigen, denyut jantung per detik, peredaran udara dalam paru-paru, 

temperatur tubuh, konsentrasi asam laktat dalam darah, komposisi kimia dalam 

darah dan air seni, tingkat penguapan dan beberapa faktor lainnya. Kerja fisik 

akan mengakibatkan pengeluaran energi yang berhubungan erat dengan konsumsi 

energi. Penentuan konsumsi energi, digunakan parameter indeks kenaikan 

bilangan kecepatan jantung. Indeks ini merupakan perbedaan antara kecepatan 

denyut jantung pada saat istirahat dengan kecepatan denyut jantung pada waktu 

kerja. Sistem pernafasan dibebani oleh kerja fisik karena adanya peningkatan 

ventilation (inhalation dan exhalation) untuk mensuplai kebutuhan oksigen pada 

otot yang melakukan pekerjaan. Sedangkan pembebanan pada sistem 

kardiovaskuler dikarenakan jantung harus memompa lebih cepat untuk 

memberikan oksigen pada otot yang terlibat melalui pembuluh darah. 

Kesimpulannya bahwa saat tubuh melakukan kerja fisik akan terjadi perubahan 

pada kecepatan denyut jantung dan konsumsi oksigen. 

 

2.3.1 Peningkatan Denyut Jantung Pada Aktivitas Cardiovasculer (%CVL) 

Dalam mengukur denyut jantung dapat digunakan peralatan Electro Cardio 

Graph (ECG). Namun bila peralatan tidak tersedia, dapat digunakan metode 10 

denyut nadi. 

Denyut Jantung (denyut/menit) = 60
_

__10


nperhitungawaktu

nadidenyut
 .............pers. 2.1 

Nilai denyut jantung masing-masing aktivitas digunakan untuk mengetahui 

peningkatan denyut jantung karena aktivitas cardiovasculer pasien (%CVL).  

% CVL = 
istirahatnadiDenyutmaksimumnadiDenyut

istirahatnadiDenyutjanadiDenyut

____

)__ker_(100




.....pers. 2.2 

 

Kemudian pada tahun 1993 Grandjen mendefinisikan, sebagai berikut: 

1. Jumlah denyut nadi istirahat merupakan rata-rata jumlah denyut nadi sebelum 

pekerjaan dimulai 

2. Jumlah denyut nadi bekerja merupakan rata-rata denyut nadi selama bekerja 
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3. Denyut nadi maksimum ditentukan dengan rumus (220 – umur) untuk jenis 

kelamin laki-laki, dan (200 – umur) untuk jenis kelamin perempuan. 

 

Perhitungan CVL tersebut kemudian dibandingkan dengan persen CVL yang 

ditetapkan seperti pada tabel 2.1 di bawah ini. 

Tabel 2.1 Klasifikasi kerja berdasarkan % CVL 

Persen CVL Keterangan

< 30 % Tidak terjadi kelelahan

30 - 60 % Diperlukan perbaikan

60 - 80 % Kerja dalam waktu singkat

80 - 100 % Diperlukan tindakan segera

> 100 % Tidak diperbolehkan melakukan aktivitas  
             Sumber: Tarwaka dkk, 2004 

 

2.3.2 Energy Expenditure 

Konsumsi energi pada tubuh di ukur dengan satuan kilo kalori (Kkal). 

Sehingga dari pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa konsumsi energi 

menjadi tolak ukur yang dapat di pakai sebagai penentu berat/ringannya suatu 

kerja fisik. Sekian banyak kriteria maka pengukuran laju denyut jantung adalah 

aktivitas pengukuran yang paling sering diaplikasikan. Rumusan hubungan antara 

energi dengan kecepatan denyut jantung, menggunakan pendekatan kuantitatif 

hubungan antara energi dengan kecepatan denyut jantung yaitu dengan analisis 

regresi. Bentuk regresi hubungan energi dengan kecepatan denyut jantung adalah 

regresi kuadratis dari persamaan, sebagai berikut: 

24.10.71733.40229038.080411.1 XXY  ....................................pers. 2.3 

dengan;  Y = energi (kilokalori per menit) 

  X = kecepatan denyut jantung (denyut per menit) 

Setelah mengetahui energi yang dibutuhkan per menitnya, lalu dibandingkan 

dengan klasifikasi beban kerja yang telah ditetapkan. Klasifikasi tersebut dapat 

dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini. 
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Tabel 2.2 Klasifikasi beban kerja 
 
 

Beban Kerja 
Konsumsi Oksigen 

(liter permenit) 

Energi Ekspenditur 

(kal per menit) 

Denyut Jantung 

Bekerja (denyut per 

menit) 

Ringan 0,5 - 1,0 720 - 2400 60 - 100 

Sedang 1,0 - 1,5 2400 - 3600 100 - 125 

Berat 1,5 - 2,0 3600 - 4800 125 - 150 

Sangat berat 2,0 - 2,5 4800 - 6000 150 - 175 

Terlalu berat > 2,5  > 6000 > 175 

Sumber: Mark.S, 1993 

Energi yang dibutuhkan terhadap aktivitas dengan lama waktu kerja per 

harinya lebih dari 8 jam untuk laki-laki 5.0 Kkal/menit dan 3,35 Kkal/menit untuk 

wanita sedangkan jumlah denyut jantung yang ditetapkan permenitnya tidak 

melebihi 115 detak permenitnya. 

Kemudian dikonversikan ke energy expenditure per jam/kg berat badan, 

yaitu: 

Energy Expenditure 
kg60

60


Y
....................................................................pers. 2.4 

 

2.3.3 Konsumsi Energi 

Setelah besaran kecepatan denyut jantung disetarakan dalam bentuk 

matematis maka untuk selanjutnya dapat ditentukan rumusan konsumsi energi, 

sebagai berikut: 

KE  =  Et  -  Ei ................................................pers. 2.5 

dimana:  KE =  konsumsi energi pada suatu aktivitas tertentu  

            (kilokalori per menit) 

Et  =   pengeluaran energi pada waktu kerja tertentu  

           (kilokalori per menit) 

Ei  =   pengeluaran energi pada waktu istirahat  

           (kilokalori per menit) 

 

2.4 BIOMEKANIKA 

Biomekanika merupakan suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika 

dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa 
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segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama 

aktivitas normal (Chaffin and Anderson, 1999). Biomekanika merupakan ilmu 

yang membahas aspek-aspek mekanika dari gerakan-gerakan tubuh manusia. 

Biomekanika adalah kombinasi antara keilmuwan mekanika, antropometri dan 

dasar ilmu kedokteran. Biomekanika dapat diterapkan untuk merancang kembali 

pekerjaan yang sudah ada, mengevaluasi pekerjaan, penyaringan pegawai, dan 

tugas-tugas penanganan manual. Tujuan mempelajari ilmu biomekanika, sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan tiap komponen dari seluruh sistem tubuh dan interaksinya. 

2. Mensimulasikan kondisi berbahaya, sulit untuk diukur atau waktu dan biaya 

yang dikeluarkan untuk melakukan sebuah pekerjaan 

3. Memperkirakan resiko yang mungkin muncul dari sebuah pekerjaan dan 

memperkirakan beban maksimal yang aman untuk diangkat 

 

Biomekanika diklasifikasikan menjadi dua (Phillips, 2000) , yaitu: 

1. General biomechanic, 

Bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan 

konsep-konsep dasar yang mempengaruhi organ tubuh manusia baik dalam posisi 

diam maupun bergerak. Dibagi menjadi 2, yaitu: 

a. Biostatic adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis 

tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan 

seragam (uniform). Biostatic diterapkan untuk menganalisa tiga (3) jenis 

aktivitas kerja yaitu bending (melentur aau membengkokkan tubuh), lifting 

(mengangkat), dan carrying (membawa).  

b. Biodinamic adalah bagian dari biomekanika umum yang berkaitan dengan 

gambaran gerakan-gerakan tubuh tanpa mempertimbangkan gaya yang terjadi 

(kinematika) dan gerakan yang disebabkan gaya yang bekerja dalam tubuh 

(kinetik). 

2. Occupational biomechanic 

Occupational biomechanic didefinisikan sebagai bagian dari biomekanika 

terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 28 

dan peralatan dengan tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem 

musculoskeletal agar produktivitas kerja dapat meningkat. 

Kajian biomekanika dapat dilihat dalam dua perspektif, yaitu kinematika 

yang lebih menjurus pada karakteristik gerakan yaitu meneliti gerakan dari segi 

ruangan yang digunakan dalam waktu yang bersifat sementara tanpa melihat gaya 

yang menyebabkan gerakan. Studi kinematika menjelaskan gerakan yang 

menyebabkan seberapa cepat obyek bergerak, berapa ketinggiannya, atau berapa 

jauh obyek menjangkau jarak, posisi obyek, kecepatan dan percepatan obyek 

tersebut. 

 

2.4.1 Gaya  

Gaya didefinisikan sebagai aksi suatu benda terhadap benda yang lainnya. 

Gaya merupakan besaran vektor, karena akibat yang ditimbulkannya bergantung 

pada arah. Hal-hal yang berhubungan dengan gaya meliputi penguraian vektor 

gaya dan resultan gaya. 

1. Penguraian Vektor Gaya 

Penguraian secara dua dimensi suatu vektor gaya yang paling umum adalah 

penguraian atas komponen-komponen persegi panjang. Sesuai dengan kaidah 

jajaran genjang, vektor F dapat ditulis sebagai F = Fx + F y, dimana Fx dan Fy 

komponen-komponen vektor dari F selanjutnya setiap dua komponen vektor dapat 

ditulis sebagai suatu skalar dikalikan vektor satuan yang sesuai. Jadi dalam 

vektor-vektor satuan i dan j dapat ditulis F = Fxi + Fyj. 

 

Gambar 2.18 Penguraian gaya atas komponen jajaran  genjang 
  Sumber: Hibbeler, R.C, 2002 
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Skalar-skalar F merupakan komponen skalar x dan y dari vektor F. 

Komponen skalar dapat positif atau negatif tergantung pada kuadran dimana 

vektor tersebut berada. Gaya dengan komponen–komponen skalar x dan y adalah 

positif dan dihubungkan dengan besar dan arah F, yaitu: 

Fx = F cos θ ........................................................................................pers. 2.6 

Fy = F sin θ .........................................................................................pers. 2.7 

F  = 22

yx FF  ...................................................................................pers. 2.8 

θ  = tan 
–1 

(Fx / Fy) ..............................................................................pers. 2.9 

 

Garis disepanjang gaya tersebut bekerja dinamakan garis kerja gaya. Titik 

tangkap gaya yang bekerja pada suatu benda yang sempurna padatnya, dapat 

dipindahkan di sepanjang garis kerja gaya tersebut tanpa mempengaruhi kinerja 

dari gaya tersebut. Apabila terdapat bermacam-macam gaya bekerja pada suatu 

benda, maka gaya-gaya tersebut dapat digantikan oleh satu gaya yang memberi 

pengaruh sama seperti yang dihasilkan dari bermacam-macam gaya tersebut, yang 

disebut sebagai resultan gaya. 

 

2. Metode Mencari Resultan Gaya 

Sejumlah gaya yang bekerja pada suatu struktur dapat direduksi menjadi satu 

resultan gaya, maka konsep ini dapat membantu di dalam menyederhanakan 

permasalahan. Menghitung resultan gaya tergantung dari jumlah dan arah dari 

gaya-gaya tersebut. Beberapa metode untuk mencari resultan gaya sebagai 

berikut: 

a. Metode penjumlahan dan pengurangan vektor gaya 

Metode ini menggunakan konsep bahwa dua gaya atau lebih yang terdapat 

pada garis kerja gaya yang sama (segaris) dapat langsung dijumlahkan (jika arah 

sama/searah) atau dikurangkan (jika arahnya berlawanan). 
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Gambar 2.19 Penjumlahan vektor searah 
  Sumber: Hibbeler, R.C, 2002 

 

b. Metode segitiga dan segi-banyak vektor gaya 

Metode ini menggunakan konsep, jika gaya-gaya yang bekerja tidak segaris, 

maka dapat digunakan cara Paralellogram dan Segitiga Gaya. Metode tersebut 

cocok jika gaya-gayanya tidak banyak. 

 

Gambar 2.20 Resultan dua vektor gaya tidak segaris 
 Sumber: Hibbeler, R.C, 2002 

Namun jika terdapat lebih dari dua gaya, maka harus disusun suatu segi 

banyak (poligon) gaya. Gaya-gaya kemudian disusun secara berturutan, mengikuti 

arah jarum jam. 

 
Gambar 2.21 Resultan dari beberapa vektor gaya tidak searah 

  Sumber: Hibbeler, R.C, 2002 

 

Jika telah terbentuk segi-banyak tertutup, maka penyelesaiannya adalah tidak 

ada resultan gaya atau resultan gaya sama dengan nol. Namun jika terbentuk segi 

banyak tidak tertutup, maka garis penutupnya adalah resultan gaya. 
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c. Metode proyeksi vektor gaya 

Metode proyeksi menggunakan konsep bahwa proyeksi resultan dari dua 

buah vektor gaya pada setiap sumbu adalah sama dengan jumlah aljabar proyeksi 

masing-masing komponennya pada sumbu yang sama. Sebagai contoh dapat 

dilihat pada gambar 2.21 di bawah ini. 

 

Gambar 2.22 Proyeksi sumbu 
        Sumber: Hibbeler, R.C, 2002 

 

Xi dan X adalah masing-masing proyeksi gaya Fi dan R terhadap sumbu x. 

sedangkan Yi dan Y adalah masing-masing proyeksi gaya Fi dan R terhadap 

sumbu y. 

dengan;  1cosxFX ii   ; cosRxX  ; maka  iXX ..................pers. 2.10 

 1sinxFY ii    ; sinRxY    ; maka  iYY ....................pers. 2.11 

Dengan demikian metode tersebut sebenarnya tidak terbatas untuk dua buah 

vektor gaya, tetapi bisa lebih. Jika hanya diketahui vektor-vektor gaya dan akan 

dicari resultan gaya, maka dengan mengetahui jumlah kumulatif dari komponen 

proyeksi sumbu, yaitu X dan Y, maka dengan rumus phitagoras dapat dicari nilai 

resultan gaya (R). 

dengan: R = 22 YX       dan    
Y

X
arctan  
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3. Gaya yang bekerja pada manusia 

Secara umum pokok bahasan dari biomekanika adalah untuk mempelajari 

interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material dan peralatan dengan tujuan 

untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar produktivitas kerja 

dapat meningkat. Menurut Winter ada tiga jenis gaya yang akan saling bekerja 

pada manusia, yaitu: 

a. Gaya gravitasi, yaitu gaya yang melalui pusat massa dari tiap segmen tubuh 

manusia dengan arah ke bawah, besar gayanya adalah massa dikali 

percepatan gravitasi  (F = m   g). 

b. Gaya reaksi, yaitu gaya yang terjadi akibat beban pada segmen tubuh itu 

sendiri. 

c. Gaya otot, yaitu gaya yang terjadi pada bagian sendi, baik akibat gesekan 

sendi maupun akibat gaya pada otot yang melekat pada sendi. 

 

Mendefinisikan jenis pekerjaan dan postur tubuh di dalam melakukan suatu 

pekerjaan, dapat dihitung besarnya gaya dan momen yang terjadi pada setiap link 

dan sendi melalui analisis mekanik. Baik pada saat tubuh dalam posisi diam 

(biostatis) maupun pada saat bergerak (biodinamik). Gerakan pada sistem 

kerangka otot, otot bereaksi terhadap tulang untuk mengendalikan gerak rotasi di 

sekitar sambungan tulang. 

 

2.4.2 Momen 

Disamping cenderung untuk menggerakan suatu benda pada arah bekerjanya, 

sebuah benda juga cenderung untuk memutar suatu benda terhadap suatu sumbu. 

Sumbu ini dapat merupakan sembarang garis yang tidak berpotongan maupun 

sejajar dengan garis kerja gaya tersebut.  

 

1. Definisi Momen  

Momen adalah suatu vektor M yang tegak lurus terhadap bidang benda. Gaya 

yang beraksi pada suatu massa kaku, secara umum selain menyebabkan 

deformasi, ternyata juga menyebabkan rotasi (massa tersebut berputar terhadap 
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suatu titik sumbu tertentu). Posisi vektor gaya yang menyebabkan perputaran 

terhadap suatu titik sumbu tertentu tersebut disebut sebagai momen. 

 

Gambar 2.23  Model struktur kantilever 
            Sumber: Hibbeler, R.C, 2002 

Pada gambar 2.41 dapat kita lihat bahwa akibat beban terpusat pada lampu 

gantung dan penutup yang bekerja pada titik B, maka akan timbul momen pada 

titik A sebagi pusat putaran. 

2. Torsi 

Ilustrasi mengenai torsi atau puntir sebagai contoh adalah pada sebuah pipa, 

seperti terlihat pada gambar 2.42, gambar 2.43, dan gambar 2.44. Jika momen 

tersebut berputar pada sumbu aksial dari suatu batang dari pipa maka disebut torsi 

atau puntir. Torsi ada tiga, yaitu torsi terhadap sumbu z, torsi terhadap sumbu x , 

dan torsi menuju sumbu kokuren. Penjelasan dari masing-masing torsi dapat 

dilihat di bawah ini. 

a. Torsi terhadap sumbu Z 

Dari ilustrasi seperti terlihat pada gambar 2.23 dapat dilihat bahwa torsi 

terhadap sumbu z menyebabkan puntir pada pipa. Besarnya momen ditentukan 

oleh besarnya gaya F dan lengan momen (jarak tegak lurus gaya terhadap titik 

putar yang ditinjau).  

 
Gambar 2.24 Torsi terhadap sumbu Z 

    Sumber: Hibbeler, R.C, 2002 
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b. Torsi terhadap sumbu X 

Dari ilustrasi seperti terlihat pada gambar 2.24 dapat dilihat bahwa momen 

terhadap sumbu-x akan menyebabkan bending pada pipa. Bending terjadi karena 

gaya bekerja ke atas dan berputar terhadap sumbu x.   

 
Gambar 2.25 Torsi terhadap sumbu x 

    Sumber: Hibbeler, R.C, 2002 

 

c. Torsi menuju sumbu kokuren 

Gaya yang menuju suatu sumbu disebut sebagai konkuren, tidak akan 

menimbulkan momen pada sumbu-z. Perilaku momen pada batang kantilever 

dapat terjadi dalam beberapa konfigurasi. 

 
Gambar 2.26  Torsi menuju sumbu kokuren 

     Sumber: Hibbeler, R.C, 2002 

 

3. Kaidah Tangan Kanan 

Kaidah tangan kanan, digunakan untuk menentukan arah ini, dan momen dari 

F terhadap sumbu O-O dapat digambarkan sebagai vektor yang ditunjukan oleh  

ibu jari dan jari-jari yang dilipat menunjukan arah berputarnya benda. Momen M 

mengikuti semua kaidah penjumlahan dan dapat ditinjau sebagai vektor geser 

dengan garis kerja yang berhimpit dengan sumbu momen. Satuan dasar dari 

momen dalam SI adalah Newton-meter. 
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Gambar 2.27 Sebuah momen dengan kaidah tangan kanan  
              Sumber: Chaffin and Anderson, 1999 

 

4. Momen terhadap Jarak Acuan 

Pada saat menghadapi gaya-gaya yang semuanya bekerja pada suatu bidang, 

biasanya kita membayangkan sebuah momen terhadap suatu titik. Sesungguhnya 

momen terhadap suatu sumbu yang tegak lurus terhadap bidang dan melalui titik 

tersebut secara tidak langsung telah dinyatakan. Jadi momen akibat gaya F 

terhadap titik A mempunyai besar M = F x d dan berlawanan arah dengan arah 

jarum jam. Arah momen bisa dikonfirmasikan dengan konversi tanda, misalnya 

tanda plus (+) untuk yang berlawanan dengan arah jarum jam dan tanda minus (-) 

untuk yang searah dengan jarum jam. Konversi tanda sangat penting dalam suatu 

persoalan. Konversi tanda momen akibat gaya F terhadap titik A atau terhadap 

sumbu z yang melalui titik A adalah positif. Panah melengkung pada gambar 

tersebut merupakan cara yang baik untuk menggambarkan momen dalam analisis 

dua dimensi.  

 
Gambar 2.28  Sebuah momen terhadap jarak acuan 

 Sumber: Chaffin and Anderson, 1999 

 

Sebagian persoalan dua dimensi dan kebanyakan persoalan tiga dimensi, 

sebaliknya digunakan pendekatan vektor untuk perhitungan momen. Momen 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 36 

akibat F terhadap A dapat dinyatakan dengan pernyataan perkalian silang (cross 

product), yaitu: 

dFM  ...........................................................................................pers. 2.12 

dengan; 

M =   momen (Nm) 

F =    gaya (N) 

d   =    jarak dari titik acuan momen A ke sembarang titik pada garis kerja (m) 

Perhatikan bahwa lengan momen d = r sin α tidak tergantung pada sesuatu 

titik khusus pada garis kerja F terhadap mana vektor r diarahkan. Arah dan 

pengertian dari M ditetapkan secara tepat dengan menggunakan kaidah tangan 

kanan pada urutan r x F. Apabila jari tangan kanan dilipat dalam arah dari positif 

r dan arah posistif  F, maka ibu jari harus dipertahankan, karena urutan F x r akan 

menghasilkan sebuah vektor dengan arah yang berlawanan dengan momen yang 

benar. Sama seperti kasus dengan pendekatan secara skalar, momen M dapat 

dibayangkan sebagai momen terhadap titik A atau sebagai momen terhadap garis 

O-O yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap bidang yang berisikan vektor r 

dan F. Pendekatan vektor, maka urutan r x F dari vektor-vektor tersebut harus 

dipertahankan, karena F x r akan menghasilkan sebuah vektor yang berlawanan 

arah dengan arah M atau f x r = - M. 

M = (ryFz – r zFy)i + (r zFx – rxFz )j + ( rxFy – ry Fx)k ) ......................pers. 2.13 

 

Menghitung momen akibat sebuah gaya terhadap suatu titik, pemilihan antara 

menggunakan pernyataan skalar akan sangat bergantung pada bagaimana 

geometri persoalan yang bersangkutan ditentukan. Jika jarak tegak lurus antara 

garis kerja gaya dan pusat momen diberikan atau dapat dengan mudah ditentukan, 

maka pendekatan skalar umumnya lebih sederhana. Tetapi jika F dan r tidak tegak 

lurus dan dapat dinyatakan dengan mudah dalam notasi vektor, maka perkalian 

silang lebih disukai. 
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2.4.3 Penguraian Gaya Dalam Biomekanika 

Gaya adalah kunci dalam memahami mekanika. Satuan gaya adalah Newton 

(N) atau 1 kgms
-2

. Kadang-kadang gaya diukur dengan satuan kg (atau bahkan 

dengan satuan lbm) dimana gaya diperlukan untuk mengangkat beban (kg). 

Namun menggunakan satuan kg agak jarang digunakan karena kurang efektif 

dalam konteks ilmiah karena nilai gaya tergantung pada nilai gaya gravitasi (g) 

lokal yang bervariasi beberapa persen di sekitar bumi. Bagaimanapun juga, lebih 

mudah bagi non-ilmuwan untuk memahami. Orang lebih merasa puas mengetahui 

berapa banyak gaya yang diperlukan untuk mengangkat 1 kg gula, bukan seberapa 

Newton gula tersebut. Satuan kg dapat dikonversi ke Newton dengan mengalikan 

massa beban tersebut dengan gaya gravitasi (g) dengan nilai 9,8 kgm/s
2
. 

1. Gaya yang bekerja dalam tubuh 

Ada dua jenis gaya yang bekerja dalam tubuh yaitu gaya internal dan gaya 

eksternal. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua jenis gaya tersebut. 

a. Internal 

Gaya internal adalah gaya yang terjadi di dalam tubuh: gaya otot, gaya reaksi 

joint, beban yang berada pada jaringan tubuh. Gaya ini menyebabkan bentuk 

tubuh berubah dengan menggerakkan segmen-segmen tubuh (lengan, batang 

tubuh, kepala) yang berhubungan satu dengan yang lain. Namun gaya tersebut 

tidak menggerakkan tubuh secara langsung.  

b. Eksternal 

Untuk bergerak relatif dengan dunia luar, tubuh perlu menjadi pokok 

persoalan gaya eksternal. Hal ini adalah sebagai hasil dari gaya internal yang 

menyebabkan perubahan pada penyesuaian badan tetapi bisa juga dikaitkan 

dengan gaya eksternal lain seperti gaya gravitasi atau gaya eksternal yang 

disebabkan kontak dengan obyek lain, disebut gaya aksi. Gaya aksi dapat dibagi 

menjadi dua bagian. Yang pertama terjadi tegak lurus dengan permukaan bidang, 

disebut gaya normal (normal berarti tegak lurus). Yang kedua terjadi 

bersinggungan dengan permukaan bidang, disebut gaya gesek. 
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2. Free Body Diagram 

Langkah pertama dalam melakukan analisis biomekanika adalah menggambar 

Free body diagram (FBD). FBD merupakan gambaran masalah dengan semua 

gaya yang saling berhubungan (diketahui maupun yang belum diketahui) dalam 

suatu sistem yang ditinjau. FBD yang benar adalah langkah yang penting untuk 

penanganan hampir semua permasalahan biomekanika karena sekalipun FBD 

tidak secara langsung digunakan untuk analisa biomekanika, FBD dapat 

memperjelas masalah dan memperkecil kemungkinan bahwa komponen utama 

diabaikan. FBD selalu meliputi gaya gravitasi yang terjadi di pusat massa. FBD 

juga meliputi manapun gaya eksternal yang  terjadi maupun gaya internal yang 

relevan (relevan tidaknya akan tergantung pada pertanyaan yang sedang dijawab). 

Gaya yang diketahui dapat ditulis dengan nilainya dalam satuan Newton  (N) (dan 

arahnya jika perlu), gaya yang tidak diketahui harus diwakili oleh huruf. 

Berdasarkan Hukum Newton Pertama, agar tubuh statis (rigid body) memiliki 

keseimbangan statis maka tubuh tidak hanya dalam kondisi                          

translational equilibrium tetapi juga rotational equilibrium.                          

Translational equilibrium terjadi saat jumlah energi eksternal yang bekerja pada 

tubuh berjumlah nol (Phillips, 2000). Pada analisis statis, total gaya adalah nol. 

Hal ini berarti gaya yang diketahui dan yang tak diketahui dapat digabungkan dan 

jawaban akan sama dengan nol. Apabila ada satu gaya yang belum diketahui, dari 

persamaan ini akan dapat diperoleh nilai gaya yang belum diketahui tadi. Apabila 

ada dua nilai yang belum diketahui, akan dapat diperoleh dengan membagi dua 

nilai gaya, yang saling tegak lurus,  yang diperoleh. Ingat bahwa gaya yang tegak 

lurus terjadi dengan bebas, sehingga kedua gaya tersebut harus disamakan dengan 

nol untuk memecahkan masalah. Jika gaya tidak terjadi bersamaan, boleh juga 

menggunakan komponen yang berputar (rotation components). 

  0yF
............................................................................................pers. 2.14 

Sedangkan untuk rotational equilibrium, kondisi ini terjadi saat jumlah              

momen eksternal pada titik segmen tubuh berjumlah nol (Phillips, 2000).  

  0oM ...........................................................................................pers. 2.15 
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Jika pada pengungkit hanya memperhatikan beban dan gaya yang bekerja 

padanya, maka berlaku hubungan : 

“Dalam keadaan seimbang jumlah momen-momen beban dan gaya terhadap 

sebuah pengukit harus sama dengan nol.” 

 

 

0 SNGSMBM  

SNGSMB   

Dengan mengacu pada pernyataan diatas, maka dihasilkan rumusan guna 

mengukur gaya reaksi dan momen reaksi pada tubuh (Chaffin and Andersson, 

1999). Rumusan gaya reaksi: 

  0jR  

Ljj WRR  1 ....................................................................................pers. 2.16 

dengan; 

jR    = gaya reaksi di setiap joint j (N) 

1jR  = gaya reaksi pada joint sebelumnya (N) 

LW   = berat setiap link L (N) 

Rumusan momen reaksi: 

  0jM  

         111 coscos   jjjLjLjj RjWjCMMM  ..................pers. 2.17 

dengan; 

jM     = momen reaksi di setiap joint j (Nm) 

LjCM = jarak antara joint j ke pusat massa link L (m) 

j        = sudut pada link L pada setiap joint j berdasarkan sumbu horizontal  

LW      = berat segmen tubuh pada setiap link L (N) 

1jj     = jarak link yang diukur dari joint j ke joint j-1 (m) 

1jR    = gaya reaksi pada joint j-1 (N) 
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Tubuh manusia dapat di buat model dan di bagi menjadi beberapa sambungan 

sendi (joint). Di dalam analisis biomekanik, tubuh manusia di pandang sebagai 

sebuah sistem yang terdiri dari link dan joint. Tiap link mewakili segmen tubuh 

tertentu dan tiap joint menggambarkan sendi yang ada. Tubuh manusia terdiri dari 

6 link (Chaffin dan Andersson, 1999), yaitu: 

1. Link lengan bawah, dibatasi oleh joint tangan dan siku. 

2. Link lengan atas, dibatasi oleh joint siku dan bahu. 

3. Link punggung, dibatasi oleh joint bahu dan pinggul. 

4. Link paha, dibatasi oleh joint pinggul dan lutut. 

5. Link betis, dibatasi oleh joint lutut dan mata kaki. 

6. Link kaki, dibatasi oleh joint mata kaki dan kaki. 

 

Sebelum menghitung gaya dan momen pada bagian tubuh manusia terlebih 

dahulu diketahui lokasi pusat massa masing-masing segmen tubuh. Tabel 2.3 

menjelaskan permodelan distribusi berat badan manusia. 

Enam link dalam sistem tubuh manusia dapat di lihat pada gambar 2.47 di 

bawah ini. 

 

Gambar 2.29 Enam link dalam sistem tubuh manusia  
          Sumber: Chaffin and Anderson, 1999  
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Tabel 2.3  Pemodelan distribusi berat badan 

a. Head 73.80

b. Neck 26.80

a. Thorax 43.80

b. Lumbar 29.40

c. Pelvis 26.80

a. Upper arm 54.90

b. Forearm 33.30

c. Hand 11.80

a. Thigh 63.70

b. Shank 27.40

c. Foot 8.90

Total Leg 15.70

8.44

Torso 50.00

Total Arm 5.10

Group Segment, % of Total 

Body Weight

Individual segment, % of 

Group Segment Weight

Head and 

Neck

 
           Sumber: Webb Associaties, 1978 

 

Dalam mencari titik-titik pusat massa yang dimiliki segmen-segmen tubuh 

dapat digunakan pemodelan Dempster tahun 1955, seperti yang terdapat pada 

gambar 2.31. 

 

Gambar 2.30  Pemodelan titik-titik pusat massa Dempster 
                             Sumber: Chaffin dan Anderson, 1999 

  

Panjang setiap link dapat diukur berdasarkan persentase tertentu dari tinggi 

badan, sedangkan beratnya berdasarkan persentase dari berat badan. Penentuan 

letak pusat massa tiap link didasarkan pada persentase standar yang ada. Panjang 
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setiap link tiap segmen berotasi disekitar sambungan dan mekanika terjadi 

mengikuti Hukum Newton. Gaya reaksi pada joint dapat diketahui dengan 

menggunakan Hukum Newton II yang diterapkan untuk setiap segmen tubuh. 

Strategi ini merupakan awal dari analisa dengan menentukan segmen tubuh. 

 

2.4.4 Gaya Kompresi dan Model Penampang Statis 

Batasan untuk gaya kompresi atau gaya tekan diketahui untuk menilai 

seberapa besar beban kerja dan resiko yang terjadi. Pada aktivitas membawa 

beban, bagian tubuh yang riskan cidera adalah L5/S1. Sehingga diketahui gaya 

kompresi yang terjadi pada L5/S1 agar dapat menentukan langkah untuk 

mengurangi resiko cidera. 

1. Gaya Kompresi 

Gaya kompresi atau kompresi dapat diartikan sebagai gaya tekan, gaya 

kompresi merupakan penjumlahan gaya yang tegak lurus terhadap tulang 

belakang, gaya kompresi yang terpasang dan gaya kompresi akibat berat badan 

(Chaffin and Andersson, 1999).  Dalam hal ini berat tubuh berperan menyebabkan 

gaya kompresi terhadap tulang yang menyokongnya. Ketika tulang tubuh tegak, 

setiap tulang pada tulang belakang harus menyokong berat atau gaya yang ada di 

atasnya sehingga terjadi compression stress (tekanan kompresi). Compression 

Stress (tekanan kompresi) dapat dirumuskan pada persamaan di bawah ini. 

 
A

F
PC   ............................................................................................pers. 2.18 

dengan; 

PC = tekanan kompresi (N/m
2
) 

F  = gaya yang bekerja di atas permukaan bidang kerja (N) 

  A = luas permukaan bidang kerja (m
2
) 

 

2. Model Penampang Statis 

Model ini dikembangkan oleh Chaffin dan Andersson (1999) dengan 

memberikan perkiraan besarnya gaya tekan pada L5/S1 untuk suatu kegiatan 

pengangkatan yang spesifik. Model ini dapat juga memprediksi kekuatan pada 
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masing-masing sambungan badan untuk menganalisa pelaksanaan kegiatan 

pengangkatan. 

Mengacu pada model Chaffin dan Andersson dapat diketahui bahwa badan 

operator terbagi menjadi beberapa bagian. Keseimbangan statis dengan adanya 

pengaruh gaya luar (external force) maka momen dan gaya pada masing-masing 

pusat sambungan (link centres) dapat ditentukan besarnya. Kalau diperhatikan 

bahwa model tersebut meliputi sistem penyambung antara sambungan pinggul 

dan segmen tulang belakang (L5/S1). Model ini juga meliputi pengaruh dari 

tekanan perut yang berfungsi untuk membantu kestabilan badan dari pengaruh 

momen dan gaya yang ada.  

Analisis model Chaffin dan Andersson diuraikan, sebagai berikut: 

1. Berat beban sebesar W dan tubuh bagian atas (w) mengakibatkan momen 

yang besar pada L5/S1 disebabkan karena lengan (h) dan (b). 

2. Momen ini harus diseimbangkan oleh gaya otot yang sangat besar (muscle 

force) (FM), karena gaya ini bereaksi dengan lengan momen sebesar (E). 

3. Nilai gaya (FM) yang besar ini menyebabkan besarnya harga gaya tekan (FC) 

pada L5/S1. 

4. Meminimumkan harga (F), maka perlu untuk memperkecil harga lengan 

momen (h) dan (b). 

5. Model Chaffin dan Anderson ini juga melibatkan adanya pengaruh dari 

tekanan dalam perut yang disimbolkan oleh (FA) yang mempunyai 

kecenderungan untuk mengurangi besarnya gaya tekan (FC). 

 

Adapun perhitungan yang dipergunakan untuk memprediksi besarnya tekanan 

pada bagian L5/S1, sebagai berikut: 

1. Perhitungan nilai atau momen pada pinggul (w adalah berat segmen tubuh 

diatas L5/S1). 

MH = b.w + h.W ............................................................................pers. 2.19 

2. Nilai MH (dalam Nm) digunakan untuk memprediksi tekanan perut (PA). 

PA = 10
-4

[43-0,36(θH + θT)](MH)
1,8

 mm Hg ...................................pers. 2.20   
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3. Dengan berasumsi bahwa luasan diafragma perut adalah 465 cm
2
, maka 

tekanan perut adalah: 

FA = PA x 465 (setelah mengkonversi PA menjadi N/cm
2
) ............pers. 2.21 

4. Kemudian gaya pada otot, (FM) dapat dengan mempertimbangkan nilai 

momen pada L5/S1: 

FM = 
E

FDhWbw A.
 ..................................................................pers. 2.22 

5. Kemudian dengan menjumlahkan semua gaya yang tegak lurus terhadap 

L5/S1, diperoleh gaya kompresi (FC) sebesar: 

FC = (w + W) sin α – FA + FM .......................................................pers. 2.23 

Dalam mendukung penggunaan model penampang statis dalam 

memperkirakan besarnya gaya tekan pada beberapa sistem sambungan tubuh, 

diperlukan juga pengetahuan mengenai penyebaran berat pada bagian-bagian 

tubuh tertentu. Menurut data antropometri rata-rata, tubuh manusia mempunyai 

penyebaran berat dan panjang seperti ditampilkan pada tabel 2.15 di bawah ini. 

Tabel 2.4 Data antropometri berat dan panjang segmen tubuh 

Segmen tubuh 
Panjang 

segmen (H) 

Berat 

segmen (W) 

Titik berat 

(H) 

Head and neck 0.17 0,08 - 

Forearm and hand 0.2 0,02 0,1 

Upper arm 0.2 0,03 0,08 

Arm 0.4 0,05 0,4 

Head, neck, and both arm - 0,18 - 

Thorax and abdomen 0.3 0,36 - 

Pelvis - 0,16 - 

Foot and foreleg 0.29 0,05 - 

Upper leg 0.24 0,10 - 

Leg 0.53 0,15 0,05 

Head, neck, both arm, thorax, 

abdomen, and three-eight pelvis 
- 0,60 - 

One leg and five-eights pelvis - 0,25 - 
H= Total panjang badan, dalam posisi berdiri tegak (meter), W= Total berat badan (Newton) 

Sumber: Phillips CA, 2000 
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2.4.5 Perancangan Biomekanika Pada Postur Tubuh 

Biomekanika khususnya biostatis merupakan kajian yang paling sering diteliti 

dan diaplikasikan terhadap perancangan sistem kerja secara teknis, yaitu postur 

tubuh ketika bekerja. Biostatic diterapkan untuk menganalisa tiga (3) jenis 

aktivitas kerja yaitu bending (melentur atau membengkokkan tubuh), lifting 

(mengangkat), dan carrying (membawa). Ketika membungkuk ke depan, 

mengangkat atau membawa beban, kondisi  sistem anatomis adalah sama untuk 

tiga aktivitas tersebut. Membengkokkan badan, mengangkat, dan membawa 

merupakan tiga aktivitas terpisah untuk aplikasi biomekanika. Contoh yang 

menggambarkan aplikasi HFE dijelaskan dalam kaitan dengan tinggi badan 

nonspesifik (H) dan berat badan nonspesifik (W). Ini akan membantu analis untuk 

membandingkan kekuatan antara ketiga jenis aktivitas tersebut. Hal tersebut juga 

menunjukkan bahwa model sistem tidak terikat pada tinggi badan (H). Sistem 

anatomi untuk punggung, adalah: 

1. Proximal segment, 

Segment / Pelvis (walaupun sacrum merupakan lanjutan tulang belakang, 

segmen proximal merupakan suatu unit fungsional dengan tulang panggul). 

2. Distal segment, 

Tulang belakang Thoracolumbar (terdiri dari 12 tulang dada vertebral dan 5 

tulang lumbar vertebral). 

3. Joint, 

Sambungan Lumbo-Sacral (digambarkan sebagai ruang intervertebral antara 

tulang lumbar 5 dengan tulang sacral 1 dimana lumbo-sacral cakram 

termasuk dalamnya). 

4. Muscle (otot), 

Tulang belakang penegak dan otot sacrospinalis (gerak ekstensi tulang 

belakang, seperti ketika kita tegak berdiri). 

 

Aplikasi biostatis, dalam hal ini biomekanika, dapat diterapkan untuk tiga 

jenis aktivitas kerja. Penjelasan bagaimana biomekanika berpengaruh terhadap 

aktivitas tersebut, yaitu: 
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1. Bending, 

Disain tempat kerja adalah suatu fungsi penting dari Human Factors 

Engineering (HFE). Salah satu aspeknya adalah perancangan tinggi meja kerja 

dan area permukaan kerja sedemikian rupa sehingga orang tidak mengalami 

ketidaknyamanan pada punggung atau kelelahan punggung yang tak perlu. Ketika 

bekerja pada posisi yang tegak lurus, otot punggung tidak boleh mendapat tekanan 

berlebihan. 

 

Gambar 2.31 Bending sebagai salah satu aktivitas kerja 
                                     Sumber: Phillips, 2000 

      

(a) (b) 

Gambar 2.32 (a) Kondisi punggung ketika melakukan bending, (b) Free body  

diagram untuk bending 
               Sumber: Phillips, 2000 
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2. Lifting, 

Pekerjaan manual sering kali memerlukan orang untuk mengangkat beban 

berat dengan lengan dan tangannya. Seorang insinyur human factors perlu 

mengetahui dan memahami tekanan yang ditempatkan pada otot punggung dan 

tulang belakang untuk menghindari metode kerja manual yang terlalu sering 

mengakibatkan stres dan untuk merancang pekerjaan mengangkat secara manual 

yang memperkecil kekuatan tekanan. Proses disain melibatkan tidak hanya teknik 

(dari segi postur saja) yaitu orang mengangkat beban tetapi juga beban yang 

diangkat. Berkenaan dengan segi postur tubuh, tanda kesehatan industri 

menginstruksikan "mengangkat dengan kaki, bukan dengan punggung", untuk 

memelihara tulang belakang setegak mungkin. Berkenaan dengan rancangan 

beban, insinyur human factors perlu mempertimbangkan (ketika dapat 

dipraktekkan) membagi beban ke dalam dua (2) belahan yang sama dan 

menyediakan pegangan untuk genggaman tangan di bagian atas dan pusat dari tiap 

beban. 

 

Gambar 2.33 Lifting sebagai salah satu aktivitas kerja 
                                      Sumber: Phillips, 2000 

 

3. Carrying, 

Aspek lain dari pekerjaan manual adalah membawa (menggendong) beban. 

Desain human factors engineering yang baik memerlukan suatu pemahaman 

mekanika biostatic. Postur tubuh si pembawa dan ruang distribusi beban adalah 

dua parameter disain yang penting. Kita menyimpulkan bab ini dengan dua contoh 

akhir yang  menunjukkan bahwa dua  variabel tadi (postur tubuh dan distribusi 
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beban) tidak merupakan variable yang bebas. Melainkan, disain tugas yang 

optimal melibatkan keterkaitan antara dua  variabel tersebut. 

Menggendong anak merupakan aktivitas yang sama dengan carrying atau 

menggendong beban. Postur tubuh si penggendong yang mengakibatkan 

ketidaknyamanan saat beraktivitas, dapat dianalisa dengan pendekatan 

biomekanika. 

  

(a) (b) 

Gambar 2.34 (a) Kondisi punggung ketika melakukan aktivitas carrying, (b) 

Free body diagram untuk carrying 
               Sumber: Phillips, 2000 

 

Perlu diketahui bahwa pada FBD dari tulang belakang thoracolumbar, gaya 

reaksi horisontal dan vertikal (Ry dan Rx) pada sambungan lumbosacral 

diterjemahkan ke Ra (gaya reaksi di sekitar axis sepanjang poros pusat dari  tulang 

belakang) dan Rs (gaya reaksi di perpotongan yang tegak lurus terhadap poros dari  

tulang belakang). Ini terjadi karena gaya reaksi tersebut yang menyebabkan cidera 

pada punggung bawah. Gaya yang berlebihan di sekitar axis dapat mengakibatkan 

retaknya tulang vertebral dan/atau cedera pada lempeng intervertebral. Gaya 

potong yang berlebihan dapat mengakibatkan dislokasi atau kerusakan pada 

tulang vertebral yang bersebelahan dan juga cidera kepada lempeng 

intervertebral. 
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2.5 RULA (Rapid Upper Limb Assessment) 

RULA merupakan sebuah metode penilaian postur kerja yang secara khusus 

digunakan untuk meneliti dan menginvestigasi gangguan pada tubuh bagian atas. 

RULA pertama kali dikembangkan oleh Dr.Lynn McAtamney dan Dr.Nigel 

Corlett dari University of Nottingham’s Institute of Occupational Ergonomics. 

Metode ini tidak membutuhkan peralatan spesial dalam penetapan penilaian 

postur leher, punggung, dan lengan atas.  

Metode RULA dikembangkan sebagai metode untuk mendeteksi postur kerja 

yang merupakan faktor resiko (risk factors) dan didesain untuk menilai para 

pekerja dan mengetahui beban musculoskeletal yang kemungkinan dapat 

menimbulkan gangguan pada anggota badan atas (Mc.Atamney dan Corlett, 

1993).  Faktor resiko sebagai faktor beban eksternal, yaitu jumlah gerakan, kerja 

otot statis, tenaga/ kekuatan, penentuan postur kerja oleh peralatan, dan waktu 

kerja tanpa istirahat. 

Ada 4 faktor beban eksternal (jumlah gerakan, kerja otot statis, tenaga/ 

kekuatan, dan postur) yang ditinjau dalam penilaian RULA (Mc.Atamney dan 

Corlett, 1993), yaitu: 

1. Memberikan sebuah metode penyaringan suatu populasi kerja dengan cepat, 

yang berhubungan dengan kerja yang beresiko 

2. Mengidentifikasi usaha otot yang berhubungan dengan postur kerja, 

penggunaan tenaga dan kerja yang berulang-ulang, yang dapat menimbulkan 

kelelahan (fatigue) otot. 

3. Memberikan hasil yang dapat digabungkan dengan sebuah metode penilaian 

ergonomi yaitu epidemiologi, fisik, mental, lingkungan dan faktor organisasi. 

 

Penilaian menggunakan RULA memiliki 3 tahapan pengembangan, yaitu: 

1. Pengidentifikasian dan pencatatan postur kerja, 

Tubuh dibagi menjadi dua bagian yang membentuk dua grup yaitu, grup A 

yang terdiri dari Lengan atas (upper arm), Lengan bawah (lower arm), 

pergelangan tangan (wrist), Putaran pergelangan tangan (Wrist twist), dan grup B 

yang terdiri dari Leher (neck), Punggung (trunk), dan kaki (legs). Hal ini 
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memastikan bahwa seluruh postur tubuh dicatat sehingga postur kaki, badan, dan 

leher yang terbatas yang mungkin mempengaruhi postur bagian atas dapat masuk 

dalam pemeriksaan.  

a. Grup A 

(1) Lengan atas (upper arm) 

   

  

 

 

Gambar 2.35 Postur tubuh bagian lengan atas (Upper arm) 
Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993 

 

Tabel 2.5 Skor bagian lengan atas (upper arm) 

Locate Upper arm position Score Adjusment

20˚ ke depan maupun ke belakang dari tubuh 1

>20˚ ke belakang atau 20˚ - 45˚ 2 +1 jika bahu naik

45˚ - 90˚ 3 +1 jika lengan berputar/bengkok

>90˚ 4  
Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993 

 

(2) Lengan bawah (lower arm) 

 

 

 

 

Gambar 2.36 Postur tubuh bagian lengan bawah (lower arm) 
  Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993  

 

Tabel 2.6 Skor bagian lengan bawah (lower arm) 

Locate Lower arm position Score Adjusment

60˚ - 100˚ 1

< 60˚ atau > 100˚ 2

+1 jika lengan bawah bekerja melewati 

garis tengah atau keluar dari sisi tubuh  
Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993 
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(3) Pergelangan tangan (wrist) 

 

 

 

 

Gambar 2.37 Postur tubuh bagian pergelangan tangan (wrist) 
Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993 

 

Tabel 2.7 Skor pergelangan tangan (wrist) 

 

 

 

Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993 

 

(4) Putaran pergelangan tangan (wrist twist) 

Putaran pergelangan tangan (wrist twist) pada posisi postur yang netral 

diberi skor: 

1 = posisi tengah dari putaran 

2 = posisi pada atau dekat dari putaran 

 

b. Grup B 

(5) Leher ( neck ) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.38 Postur tubuh bagian leher (Neck) 
         Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993 

 

Tabel 2.8 Skor bagian leher (Neck) 
Locate Neck position Score Adjusment

0˚ - 10˚ 1

10˚ - 20˚ 2 +1 jika Leher berputar/bengkok

> 20˚ 3

Ekstensi 4  
Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993 

Locate Wrist position Score Adjusment

Posisi netral 1

0˚ - 15˚ 2

> 15˚ 3

+1 jikapergelangan tangan menjauhi sisi 

tengah
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(6) Batang tubuh ( trunk ) 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 39 Postur tubuh bagian batang tubuh (Trunk) 
  Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993  

 

Tabel 2.9 Skor bagian batang tubuh (Trunk) 
Locate Trunk position Score Adjusment

Posisi normal 90˚ 1

0˚ - 20˚ 2 +1 jika leher berputar/bengkok

20˚ - 60˚ 3 +1 jika batang tubuh bungkuk

> 60˚ 4  
Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993 

 

(7) Kaki (legs) 

Tabel 2.10 Skor bagian kaki (Legs) 

Locate Legs position Score

Posisi normal / seimbang 1

Tidak seimbang 2  
Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993 

 

2. Pemberian skor 

Skor untuk tiap gerakan dalam bekerja diberikan sesuai dengan ketetapan 

yang ada. 

a. Pemberian nilai (skor) untuk Grup A 

Nilai Grup A = Posture + Muscle use + Force/ Load 

 Posture = nilai (skor) tiap posisi dalam ketegori grup A 

 Muscle use (penggunaan otot) = +1 jika postur statis (dipertahankan dalam 

waktu 1 menit) atau aktivitas diulang lebih dari 4 kali/ menit. 

 Force / load (beban), diberi skor: 

0 untuk beban < 2kg (pembebanan sesekali) 

1 untuk beban 2-10 kg (pembebanan sesekali) 

2 untuk beban 2-10 kg (pembebanan statis atau berulang-ulang) 

3 untuk beban > 10 kg (berulang-ulang atau sentakan cepat) 
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1 2 3 4 5 6 7

1 1 2 3 3 4 5 5

2 2 2 3 4 4 5 5

3 3 3 3 4 4 5 6

4 3 3 3 4 5 6 6

5 4 4 4 5 6 7 7

6 4 4 5 6 6 7 7

7 5 5 6 6 7 7 7

8+ 5 5 6 7 7 7 7

Tabel C

Skor Grup 

A

Skor Grup B

b. Pemberian nilai (skor) untuk Grup B 

Nilai Grup B = Posture + Muscle use + Force/ Load 

 

Gambar 2.40 Sistem Penilaian RULA 
     Sumber : McAtamney, 1993 

 

c. Penilaian akhir (skor akhir) yaitu skor C 

Skor C dapat diperoleh dengan melihat nilai A dan B pada tabel Grand score. 

Tabel 2.11 Grand score 

 

 

 

 

 

 
Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993 

 

 

Wrist Twist 

Neck 

Trunk 

Legs 

Upper arm 

Lower arm 

Wrist 

A 

B 

+ + 

+ + 
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= 

Posture 
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Muscle use Force 

Posture 

score B 
Muscle use Force 

Grand Score 
Use table C 

Score A 

Score B 

RULA Score Sheet 
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3. Penentuan level tindakan 

Skala level tindakan yang menyediakan sebuah pedoman pada tingkat resiko 

yang ada dan dibutuhkan untuk mendorong penilaian yang lebih detail berkaitan 

dengan analisis yang didapat. 

Tabel 2.12 Tabel Kategori tindakan berdasarkan grand score 

Kategori Tindakan Level Resiko Tindakan

1-2 Minimum Aman

3-4 Kecil Diperlukan tindakan beberapa waktu ke depan

5-6 Sedang Tindakan dalam waktu dekat

7 Tinggi Tindakan sekarang juga  
Sumber: McAtamney dan Corlett, 1993 

 

Pada tabel 2.8 yang merupakan tabel resiko diatas dapat diketahui dengan 

nilai RULA yang didapatkan dari hasil perhitungan sebelumnya dapat diketahui 

level resiko yang terjadi dan perlu atau tidaknya tindakan dilakukan untuk 

perbaikan. Perbaikan kerja yang mungkin dilakukan antara lain berupa 

perancangan ulang peralatan kerja maupun postur kerja berdasarkan prinsip- 

prinsip ergonomi. 

 

2.6 PENELITIAN SEBELUMNYA 

PT Sukoharjo Makmur Abadi (PT SMA) adalah produsen tepung tapioka 

yang berlokasi di daerah Sukoharjo, Surakarta. Proses produksi yang diterapkan di 

bagian gudang masih menggunakan sistem manual material handling (MMH) 

terutama yang mengangkut tepung tapioka ke atas truk. Aktivitas MMH terutama 

lifting loads (mengangkat beban) merupakan faktor pemicu terbesar terjadinya 

WMSDs (work musculosketal disorders) atau cidera sistem musculosketal (tulang 

belakang). Salah satu bagian dari MMH yang menyebabkan WMSDs adalah sikap 

kerja yang tidak alamiah, begitu juga yangterjadi di PT SMA. 

Oleh karena itu, diperlukan perancangan sikap kerja manual material 

handling di bagian gudang PT Sukoharjo Makmur Abadi untuk mengetahui 

adanya keluhan WMSDs pada pekerja MMH. Penelitian ini juga menilai sikap 

kerja menggunakan metode OWAS dan RULA sehingga dapat memberikan 

usulan rancangan cara kerja yang aman bagi pekerja MMH bagian gudang PT 
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SMA. Hasil penilaian adalah level tindakan 1 (aman) samapai pada level tindakan 

4 (sikap kerja perlu perbaikan saat itu juga). Penilaian dimulai dengan 

menentukan fase gerakan pekerja saat melakukan aktivitas MMH. Sikap kerja 

usulan dievaluasi dari besarnya energy expenditure yang dikonsumsi pada saat 

bekerja dengan sikap kerja awal dibandingkan dengan energy expenditure saat 

bekerja dengan sikap kerja usulan. 

Penelitian dilakukan pada enam orang pekerja dengan rata-rata usia 28 tahun 

dan masa kerja 6,5 tahun. Metode OWAS memberikan penilaian level tindakan 4 

untuk sikap kerja pekerja 1 dan pekerja 4. sedangkan sikap kerja pekerja 2, 

pekerja 3, pekerja 5, dan pekerja 6 termasuk dalam level tindakan 3. metode 

RULA memberikan penilaian tindakan 4 untuk semua pekerja. Sikap kerja yang 

diusulkan adalah sistem pengangkatan yang dilakukan oleh dua orang sehingga 

mengurangi pembebanan dan sikap punggung yang tidak alamiah. Penurunan 

energy expenditure yang dikonsumsi pekerja menunjukkan bahwa sikap kerja 

usulan lebih baik. 

Penelitian mengenai penerapan biomekanika juga dilakukan di CV. Karya 

Baru. Merupakan perusahaan yang berskala menengah yang bergerak di bidang 

industri pabrikasi batu alam. Perusahaan ini memfokuskan produksinya di bidang 

stone building story, artinya produk-produk perusahaan ini khusus untuk 

memenuhi permintaan akan produk-produk elemen bangunan seperti produk tile, 

slab, pilaster, profile flith dan rumah knock down. Kegiatan utama pada proses 

produksinya adalah pemotongan batu alam. CV. Karya Baru memiliki dua 

departemen yang melakukan kegiatan pemotongan, yaitu departemen pembelahan 

dan departemen penyikuan. Proses pemotongan batu di departemen pembelahan 

menggunakan mesin cutting dimana departemen tersebut juga masih 

menggunakan MMH. Operator mengeluh sering merasakan sakit di bagian bahu 

kanan, lengan atas bagian kanan dan pinggang setelah bekerja. 

Kegiatan mendorong dan menarik batu alam pada proses pembelahan dengan 

metode kerja yang biasa dilakukan sebelum perbaikan beresiko untuk 

menimbulkan cedera bagi operator, karena tingkat batas aman menurut NIOSH 

dan penilaian dengan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA) terlewati. 
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Hasil perbaikan metode kerja sangat meringankan beban yang biasa dihadapi 

operator sehingga dapat mengurangi resiko cedera akibat kerja. Hasil perbaikan 

terhadap metode kerja tidak secara mutlak menghilangkan resiko cedera bagi 

operator, akan tetapi hanya mengurangi atau meringankan beban kerja yang biasa 

dihadapi oleh operator. Hasil perancangan alat bantu ini masih dapat 

dikembangkan dengan melakukan integrasi antara alat bantu dan sensor sebagai 

pengganti saklar sehingga penggunaannya lebih otomatis. Perlu adanya penelitian 

lebih lanjut mengenai berat raw material yang berbeda-beda. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian. Metodologi penelitian digambarkan dengan diagram alir di bawah ini. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Metode penelitian 

 

Tahap Pengumpulan Data 

Tahap Identifikasi Awal 

Latar Belakang 

Perumusan Masalah 

Penentuan Tujuan dan  
Manfaat Penelitian 

Studi Literatur Observasi Lapangan 

Data Keluhan Pengguna  
( Nordic Body Map ) 

Data denyut nadi Data Gambar Posisi Postur Tubuh  
ketika Menggendong Anak 

Kebutuhan Pengguna terhadap Jenis  
Alat Gendong 

A 

Memodelkan Posisi Postur  
Menggendong 
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Validasi   :   

              
-    %    CVL    <    30   %    ?   

              
-   
    
Energy Expenditure    <    3600    kalori per menit    ?   

              
-   
    
Skor RULA    <    3    ?   

             
-   
    
Gaya Tekan    <    3500    N    ?   

Analisis dan Interpretasi    
Hasil   

Kesimpulan dan Saran   

Ya   

Tidak   

Pengembangan alat gendong anak    
yang sesuai dengan posisi postur    

tubuh penggendong   

Analisis Biomekanika   :   
-   
    
Menghitung berat segmen,   ,    panjang segmen dan    

   sudut tubuh    
-   
    
Menghitung gaya dan momen   ,    serta gaya tekan pada    

  kesembilan posisi menggendong   

Analisis Fisiologi   :   
-   
    
Menghitung    %    CVL   

-   
    
Menghitung Energy Expenditure   

Analisis RULA   :   
Penilaian kesembilan posisi    

menggendong dengan RULA   

- 
  Perbaikan postur tubuh dalam     menggunakan alat gendong anak   

A   

Menentukan Posisi menggendong    
yang tidak efektif   

Validasi   :   

              
              

              
             

-   
    
Gaya Tekan    <    3500    N    ?   

-   
    
Menghitung berat segmen,   ,    panjang segmen dan       sudut tubuh    

-   
    
Menghitung gaya dan momen,   

    serta gaya tekan pada    
  kesembilan posisi menggendong   

Tidak   

Ya   

 
 

 

Figure 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gambar 3.1 Metode penelitian (lanjutan) 

Tahap Pengolahan Data 
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Metode penelitian di atas diuraikan dalam beberapa tahap dan tiap tahapnya 

akan dijelaskan melalui langkah-langkah yang dilakukan. Uraian lebih lengkap 

tiap tahapnya akan dijelaskan dalam subbab berikut ini.  

 

3.1. TAHAP IDENTIFIKASI AWAL 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi untuk mendukung penelitian seperti 

penentuan latar belakang penelitian, perumusan masalah, penentuan tujuan dan 

manfaat penelitian, pencarian studi literatur, dan melakukan observasi di 

lapangan. 

3.1.1 Latar Belakang 

Tahap ini merupakan langkah awal dalam memulai penelitian. Latar belakang 

ini menunjukkan bahwa ada permasalahan sehingga layak untuk diangkat ke 

dalam penelitian ini. Latar belakang pada penelitian ini adalah adanya keluhan 

nyeri pada bahu dan tulang belakang yang dirasakan ketika menggendong dengan 

menggunakan alat gendong anak. Nyeri yang dialami beresiko terhadap terjadinya 

Musculoskeletal Disorders (MSDs), yaitu Low Back Pain. Sehingga diperlukan 

rekomendasi postur tubuh yang benar dan pengembangan alat gendong anak yang 

sesuai dengan posisi postur tubuh pada saat menggendong anak untuk mengurangi 

resiko MSDs tersebut. 

3.1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, perumusan masalah 

yang diteliti yaitu bagaimana memperbaiki postur penggunaan alat gendong 

dengan pendekatan Biomekanika untuk mendukung kenyamanan dan 

keseimbangan tubuh penggendong ketika menggendong anak. 

3.1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dapat ditentukan tujuan penelitian yaitu 

mengidentifikasi cara menggendong yang umum dilakukan, memodelkan postur 

tubuh pada saat menggendong, melakukan analisis dari kesembilan posisi 

menggendong dengan analisis Fisiologi, Rapid Upper Limb Assessment (RULA), 

dan Biomekanika, memberikan usulan perbaikan pada postur tubuh dalam 

menggunakan alat gendong anak untuk memenuhi syarat keseimbangan yang 
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berdasar pada penerapan Biomekanika, dan memberikan usulan pengembangan 

alat gendong anak untuk mendukung perbaikan pada postur tubuh dalam 

menggunakan alat gendong anak. 

3.1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dapat ditentukan manfaat dari penelitian 

yaitu memberi rekomendasi kepada pengguna alat gendong mengenai posisi 

gendong yang nyaman dan seimbang 

3.1.5 Studi Literatur Dan Observasi Lapangan 

Studi literatur membahas tentang teori-teori yang digunakan untuk 

menganalisa dan memodelkan postur tubuh saat melakukan aktivitas 

menggendong anak dengan menggunakan alat gendong anak. Metode yang 

digunakan adalah Rapid Upper Limb Assessment (RULA), dan pendekatan 

Biomekanika. Sedangkan karakteristik penelitian ini adalah fisiologi tubuh 

pengguna alat gendong, yaitu % CVL dan energy expenditure. 

Observasi lapangan merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap 

responden pada saat melakukan aktivitas menggendong anak dengan sembilan 

posisi penempatan anak dalam gendongan pada posisi berdiri dan statis, dan 

dalam durasi 15 menit. 

 

3.2. TAHAP PENGUMPULAN DATA 

Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk 

menganalisis postur tubuh dalam menggunakan alat gendong anak. 

3.2.1 Data Keluhan Pengguna (Nordic Body Map) 

Pada langkah ini dilakukan data keluhan pengguna alat gendong dengan 

membagikan Nordic Body Map kepada 30 orang ibu. Data tersebut merupakan 

identifikasi keluhan pengguna terhadap alat gendong yang mereka pakai. Tingkat 

keluhan tersebut dibagi dalam 4 level yaitu tidak sakit, sedikit sakit, sakit, dan 

sangat sakit. Data ini menjadi dasar pengembangan alat gendong yang diharapkan 

mampu meminimalisasi keluhan-keluhan yang disampaikan responden. Posisi 

yang diidentifikasi ada sembilan model dan jenis alat gendong adalah kain 

panjang (baby sling) dan ransel (backpack). 
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3.2.2 Kebutuhan Pengguna Terhadap Jenis Alat Gendong 

Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data berupa kebutuhan pengguna 

akan alat gendong yang dapat mengurangi keluhan ketidaknyamanan dan nyeri 

pada beberapa bagian tubuh pada saat menggendong. Jenis alat gendong yang 

ditawarkan ada dua jenis yaitu tali atau kain gendongan (baby sling) dan ransel 

gendong (backpack). 

3.2.3 Pengambilan Data Gambar Gerakan Atau Postur Menggendong Anak 

Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data yaitu gambar gerakan atau 

postur kerja tubuh pada saat melakukan aktivitas menggendong anak dengan alat 

gendong. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan Camera photo 

digital. Kemudian hasil gambar diolah dengan Autocad 2007.  

3.2.4 Data Denyut Nadi Sebelum Dan Sesudah Menggendong Anak 

Pengukuran denyut nadi dilakukan manual dengan mengukur denyut nadi 

selama 10 detik (menggunakan stopwatch sebagai penghitung waktu) kemudian 

hasilnya dikalikan enam sehingga diperoleh data kecepatan denyut jantung selama 

1 menit dengan persamaan 2.1. Pengukuran denyut nadi dilakukan sebelum dan 

setelah responden melakukan aktivitas menggendong anak dengan alat gendong 

anak. 

3.2.5 Memodelkan Posisi Postur Menggendong 

Kesembilan posisi gendong dimodelkan dalam bentuk matematis dengan 

pendekatan Biomekanika. Formulasi yang digunakan berdasarkan Hukum Newton 

I dengan persamaan 2.13, karena posisi menggendong dalam penelitian ini adalah 

dalam kondisi statis. 

 

3.3. TAHAP PENGOLAHAN DATA 

Pada langkah ini dilakukan pengolahan data meliputi penghitungan fisiologi 

tubuh dengan %CVL dan energy expenditure, penilaian kesembilan posisi 

menggendong dengan RULA, menghitung gaya dan momen serta gaya tekan pada 

kesembilan posisi menggendong, penentuan posisi menggendong yang tidak 

efektif, memberikan usulan perbaikan pada postur tubuh dalam menggunakan alat 

gendong, dan memberikan usulan untuk pengembangan alat gendong. 
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3.3.1 Perhitungan Fisiologi Tubuh Yaitu % CVL Dan Energy Expenditure 

Nilai %CVL dan energi expenditure ini nantinya akan dipakai sebagai dasar 

evaluasi perbaikan postur kerja tubuh yang diusulkan.  

Langkah-langkah perhitungan yang dilakukan, yaitu: 

a. Metode pengukuran denyut jantung menggunakan metode 10 denyut.  

b. Setelah didapatkan nilai dari denyut jantung maka dihitung peningkatan 

denyut jantung karena aktifitas kardiovaskuler pasien (%CVL) dengan  

persamaan 2.2. 

c. Hasil perhitungan %CVL dibandingkan dengan %CVL yang ditetapkan.  

d. Hubungan antara energi expenditure dengan kecepatan denyut jantung, 

dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan analisis regresi, 

kemudian dibandingkan dengan pengeluaran energi untuk berjalan ringan 

manusia normal dengan persamaan 2.3. 

 

Perhitungan energi expenditure dilakukan dengan menggunakan data denyut 

jantung sebelum dan sesudah melakukan aktivitas menggendong anak dengan alat 

gendong anak. Denyut jantung sebelum melakukan aktivitas menggendong anak 

dihitung sesaat sebelum responden melakukan aktivitas. Penghitungan denyut 

jantung setelah melakukan aktivitas menggendong anak dilakukan setelah 

responden melakukan kegiatan menggendong selama 15 menit. 

 

3.3.2 Penyusunan Skor Berdasarkan Metode Rapid Upper Limb Assessment 

(RULA) 

Setelah dilakukan pengamatan postur kerja tubuh, kemudian dilakukan 

pencatatan postur kerja tubuh dengan mengamati rekaman postur kerja tubuh. 

Teknik pengamatan yang dipakai adalah split rekaman dan pengulangan postur 

kerja tubuh pada saat aktivitas menggendong anak berlangsung. Hasil split 

rekaman ini adalah beberapa tahapan atau fase gerakan yang menunjukkan postur 

kerja yang dianalisa dengan metode RULA dan Biomekanika. Hasil pengambilan 

gambar digunakan untuk menentukan sudut-sudut dari posisi kerja operator 

kemudian skor disusun dengan menggunakan software RULA. Penilaian RULA 

melalui tiga tahap, yaitu: 
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1. Tahap pertama adalah pengidentifikasian dan pencatatan postur kerja. 

2. Tahap kedua adalah pemberian skor dengan bantuan software RULA. 

3. Tahap ketiga adalah penentuan level tindakan.  

 

3.3.3 Perhitungan Berat Segmen, Panjang Segmen, Dan Sudut Tubuh 

Pengguna Alat Gendong Anak 

Perhitungan berat segmen diperoleh dari pemodelan distribusi berat badan 

pada tabel 2.3, dan panjang segmen tubuh diperoleh dari data proporsi panjang 

segmen tubuh pada tabel 2.4. Data besar sudut yang diambil yaitu sudut pada 

bagian upper arm, lower arm, hand, thoracolumbar, spine, dan pelvis yang 

terbentuk pada saat melakukan aktivitas menggendong dengan menggunakan alat 

gendong anak.  Pengambilan data tinggi badan dan sudut pada setiap segmen 

tubuh diukur dengan menggunakan meteran dan goniometer. Kemudian diukur 

kembali menggunakan program Autocad 2007. 

3.3.4 Penghitungan gaya dan momen dengan Free Body Diagram, dan 

menghitung gaya tekan pada L5/S1 

Perhitungan gaya dan momen dilakukan dengan menggambar Free Body 

Diagram (FBD) terlebih dahulu. Setelah gambar FBD ditentukan, kemudian 

dilakukan penentuan gaya-gaya yang terjadi dengan berdasarkan prinsip Hukum 

Newton I. Pada Hukum Newton I, gaya-gaya yang bekerja pada tubuh ekuivalen 

dengan nol (Phillips, 2000). Sedangkan untuk momen, terjadi saat jumlah momen 

pada titik segmen tubuh berjumlah nol dengan persamaan 2.14.  

Perhitungan gaya tekan pada segmen L5/S1 dilakukan dengan menghitung 

besar nilai gaya tekan pada segmen L5/S1yang meliputi: sudut gaya tekan pada 

segmen L5/S1 terhadap garis horisontal, sudut inklinasi kaki relatif terhadap 

horisontal( T ), sudut inklinasi badan relatif terhadap horisontal ( H ), jarak antara 

L5/S1 ke pusat masa badan (b), dan jarak sumbu pikul ke pusat masa beban (h).  

Kemudian langkah selanjutnya yaitu: 

1. Menentukan besar gaya yang dihasilkan dari tekanan perut (FA) dengan 

persamaan 2.20, 

2. Menentukan besar gaya otot tulang belakang pada daerah L5/S1 (FM) dengan 

persamaan 2.21, 
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3. Menentukan besar gaya tekan (FC) pada segmen L5/S1 dengan persamaan 

2.22. 

Hasil penyusunan skor dan perhitungan dapat diketahui, apakah gaya tekan 

yang dialami oleh segmen L5/S1 masih dalam batas NIOSH, yaitu tidak melebihi 

3500 N atau tidak. Jika masih dalam batas aman NIOSH, hal ini menunjukkan 

bahwa tidak perlu dilakukan perbaikan pada aktivitas menggendong pada kondisi 

saat ini. Tapi jika perhitungan menunjukkan dalam batas yang tidak aman, maka 

perlu dilakukan perbaikan postur kerja pada aktivitas menggendong saat ini 

dengan perancangan alat bantu. 

3.3.5 Penentuan Posisi Menggendong Yang Tidak Efektif 

Setelah melakukan penghitungan fisiologi tubuh penggendong, penilaian 

RULA, dan menghitung gaya dan momen serta gaya tekan kesembilan posisi 

menggendong, kemudian dilakukan penentuan posisi menggendong dan alat 

gendong yang efekif.  

Apabila kesembilan posisi sudah efektif, maka tidak perlu dilakukan 

perbaikan. Namun apabila posisi dan alat gendong belum efektif maka dilakukan 

perbaikan untuk pengembangan alat gendong anak yang mendukung kombinasi 

posisi gendong yang efektif. 

3.3.6 Perbaikan Postur Penggunaan Alat Gendong Anak  

Berdasarkan penentuan posisi dan alat gendong yang tidak efektif, dapat 

dilakukan perbaikan terhadap postur penggunaan alat gendong yang dapat 

mengurangi gaya tekan pada L5/S1 untuk meminimalisasi resiko cidera 

punggung. 

3.3.7 Penghitungan Gaya Dan Momen, Serta Gaya Tekan Dengan Free Body 

Diagram Setelah Perbaikan 

Perhitungan kesetimbangan gaya dan momen tubuh serta gaya tekan segmen 

L5/S1 setelah perbaikan yang dilakukan juga sama dengan penghitungan free 

body diagram pada kondisi awal, yaitu kondisi sebelum perbaikan alat gendong 

anak. Apabila hasil menunjukkan bahwa kondisi tubuh responden setelah 

perbaikan dalam kondisi lebih setimbang dan gaya tekan lebih sedikit daripada 

sebelum perbaikan, maka usulan perbaikan dinyatakan baik. 
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3.3.8 Perbaikan Untuk Pengembangan Alat Gendong Anak 

Berdasarkan perbaikan terhadap postur penggunaan alat gendong anak untuk 

mengurangi gaya tekan L5/S1, dapat dilakukan perbaikan untuk pengembangan 

alat gendong yang dapat mendukung perbaikan postur. Perbaikan tidak dilakukan 

secara total, hanya mengembangkan dari yang sudah ada.  

 

3.4. ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

Tahap analisis dan interpretasi hasil dilakukan untuk menganalisis postur 

tubuh ketika melakukan aktivitas menggendong anak dengan menggunakan alat 

gendong anak sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan. 

 

3.5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan dan memberikan saran-saran yang berisi masukan untuk penelitian-

penelitian berikutnya agar lebih baik lagi. 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini diuraikan proses pengumpulan dan pengolahan data dalam 

penelitian. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan fiosiologi, 

RULA, dan biomekanika. 

 

4.1 PENGUMPULAN DATA 

Proses pengumpulan data meliputi identifikasi alat gendong, mengumpulkan 

data gambar postur tubuh posisi menggendong, mengukur denyut nadi, 

memodelkan postur menggendong, serta mengukur panjang segmen dan sudut 

tubuh. 

4.1.1 Unit Penelitian Dan Alat Ukur Yang Digunakan 

Pengumpulan data dilakukan mengunakan peralatan yang berhubungan 

dengan penelitian. Unit penelitian yang digunakan adalah alat gendong jenis kain 

panjang dan ransel gendong. Alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data 

yaitu meteran, timbangan badan, stopwacth, dan goniometer. Camera photo 

digital digunakan untuk mendokumentasikan gerakan pada saat menggendong. 

Penjelasan dari masing-masing unit penelitian dan alat ukur, sebagai berikut: 

1. Unit penelitian adalah alat gendong jenis tali/kain gendongan (baby sling) dan 

ransel gendong (backpack). Alasan pemilihan alat gendong jenis ini adalah 

karena jenis tersebut merupakan alat gendong yang paling sering digunakan. 

 

 

 

 

 

 

       (a)          (b) 

Gambar 4.1 (a) Tali/kain gendongan (Baby sling), (b) Ransel gendong 

(backpack) 
Sumber: Observasi lapangan, 2008 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 67 

2. Alat ukur penelitian yang digunakan, yaitu: 

a. Meteran digunakan untuk mengukur dimensi tubuh pengguna alat 

gendong. 

b. Timbangan berat badan untuk mengetahui berat badan pengguna alat 

gendong yang diteliti. Timbangan berat badan menggunakan satuan kg. 

c. Stopwatch digunakan untuk mengukur waktu dalam pengukuran denyut 

jantung. Nilai yang ditunjukan dari stopwatch menggunakan desimal dua 

angka dibelakang koma.  

d. Goniometer yang digunakan untuk mengukur besarnya sudut tiap segmen 

tubuh yang berpengaruh pada aktivitas menggendong menggunakan alat 

gendong anak. Pengukuran menggunakan goniometer dilakukan pada saat 

aktivitas menggendong dilakukan. Besar sudut yang diperoleh dari 

pengukuran goniometer divalidasi menggunakan Corel untuk membuat 

joint dan link segmen tubuh kemudian berdasarkan joint link yang dibuat 

melalui corel diukur besar sudutnya menggunakan software Autocad 2007 

e. Camera photo digital yang digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas 

menggendong. Hasil dokumentasi berupa foto diolah dengan Autocad 

2007 untuk memperoleh besar sudut untuk membuat joint dan link segmen 

tubuh. 

f. Lembar pengamatan yang digunakan untuk mencatat semua data hasil 

pengukuran pada saat penelitian. Lembar pengamatan yang sudah berisi 

data-data yang diperoleh dimasukkan ke dalam program Microsoft excel 

untuk dilakukan rekap dan pengolahan data. 

 

Gambar 4.2 Goniometer 
Sumber: Lab. PSKE, 2008 
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4.1.2 Identifikasi Masalah Pada Penggunaan Alat Gendong 

Pada tahap ini dilakukan penyebaran Nordic Body Map (NBM) kepada tiga 

puluh pengguna alat gendong terhadap keluhan yang dirasakan pada saat 

melakukan aktivitas menggendong anak dengan alat gendong kain maupun ransel 

gendong. 

Hasil yang diperoleh dari penyebaran NBM diketahui bahwa pengguna alat 

gendong mengeluhkan rasa tidak nyaman pada beberapa anggota ketika 

menggunakan alat gendong. Alasan yang dikemukakan oleh beberapa pengguna 

alat gendong diantaranya adalah rasa tidak nyaman pada bagian tulang belakang 

(khususnya pada bagian L5/S1), bahu, tangan, betis kaki, dan kaki. Gambar 4.3 

menjelaskan NBM untuk keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pengguna alat 

gendong ketika menggendong anak. 

Berdasarkan gambar 4.3 diketahui bahwa keluhan yang paling dirasakan oleh 

pengguna alat gendong ada empat yaitu pada tulang belakang (punggung dan 

pinggang), bahu kiri, tangan (lengan atas, siku tangan, lengan bawah, dan telapak 

tangan), betis kaki, dan kaki. Keluhan pada tulang belakang dipengaruhi oleh jenis 

alat gendong dan jarak tubuh dengan beban yang digendong. Keluhan pada bahu 

dipengaruhi oleh jenis alat gendong. Keluhan pada tangan dipengaruhi oleh posisi 

menggendong. Keluhan pada betis dipengaruhi oleh lama menggendong dan berat 

beban. Keluhan pada kaki dipengaruhi oleh lama menggendong.  

Berdasarkan pada gambar 4.3 terlihat bahwa 87 % pengguna alat gendong 

merasakan sakit pada bagian tulang belakang, 80 % pengguna alat gendong 

merasakan sakit pada bagian bahu, 73 % pengguna alat gendong mengeluhkan 

sakit pada tangan, 43 % pengguna alat gendong merasakan sakit pada betis kaki, 

dan 40 % pengguna alat gendong merasakan sakit pada bagian kaki.  
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Hasil dari penyebaran NBM secara lebih jelas disajikan pada gambar 4.3 di 

bawah ini. 

 

 

 

Sakit Sangat sakit

0 Leher bagian atas 17 0 17 57

1 Leher yang bawah 17 0 17 57

2 Bahu kiri 4 0 4 13

3 Bahu kanan 24 5 29 80

4 Lengan atas kiri 24 3 27 80

5 Punggung 26 4 30 87

6 Lengan atas kanan 5 0 5 17

7 Pinggang 26 16 42 87

8 Pantat 0 0 0 0

9 Pantat bawah 0 0 0 0

10 Siku kiri 22 0 22 73

11 Siku kanan 0 0 0 0

12 Lengan bawah kiri 22 17 39 73

13 Lengan bawah kanan 0 0 0 0

14 Pergelangan tangan kiri 22 18 40 73

15 Pergelangan tangan kanan 0 0 0 0

16 Tangan kiri 20 15 35 67

17 Tangan kanan 0 0 0 0

18 Paha kiri 5 0 5 17

19 Paha kanan 5 0 5 17

20 Lutut kiri 7 0 7 23

21 Lutut kanan 8 0 8 27

22 Betis kiri 13 0 13 43

23 Betis kanan 13 0 13 43

24 Mata kaki kiri 0 0 0 0

25 Mata kaki kiri 0 0 0 0

26 Kaki kiri 12 0 12 40

27 Kaki kanan 12 0 12 40

Proporsi 

(%)
No. Lokasi

Tingkat Keluhan
Total 

 

 

Gambar 4.3 Nordic body map (NBM) untuk keluhan yang dirasakan 

oleh pengguna alat gendong  
Sumber: Data diolah, 2008 

 

Mayoritas pengguna alat gendong merasakan sakit pada pada tulang belakang 

(khususnya pada L5/S1) dan bahu. Hal ini dikarenakan pada waktu menggendong 

dengan menggunakan alat gendong, posisi menggendong memaksa tulang 

belakang condong ke belakang atau ke depan berlawanan arah dengan 

penempatan anak yang digendong. Keluhan pada bahu dikarenakan oleh 
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ketidakseimbangan beban pada bahu, terutama ketika menggunakan alat gendong 

kain (baby sling) dimana beban difokuskan pada bahu kanan dan tidak terdapat 

pengait pada kain tersebut. Sehingga pengguna mengangkat bahu kanan agar kain 

gendongan tidak lepas. 

Data Keluhan Pengguna Alat Gendong
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Gambar 4.4 Frekuensi keluhan pengguna alat gendong 

Sumber: Data diolah, 2008 
 

4.1.3 Kebutuhan Pengguna Terhadap Jenis Alat Gendong 

Pada langkah ini dilakukan pengumpulan data berupa kebutuhan pengguna 

jenis alat gendong yang dapat mengurangi keluhan ketidaknyamanan dan nyeri 

pada beberapa bagian tubuh pada saat menggendong. Jenis alat gendong yang 

ditawarkan ada dua jenis yaitu tali atau kain gendongan (baby sling) dan ransel 

gendong (backpack). 

Berdasarkan rekapitulasi kebutuhan jenis alat gendong pada tabel 4.2 terlihat 

bahwa 73,33 % responden membutuhkan baby sling (tali/kain gendongan),    

63,33 % responden membutuhkan backpack (ransel gendong), dan 36,67 % 

responden membutuhkan kedua jenis alat gendong. 
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Tabel 4.1 Kebutuhan jenis alat gendong 

Baby Sling Backpack Baby Sling Backpack

1 √ √ 17 √

2 √ 18 √ √

3 √ √ 19 √

4 √ 20 √ √

5 √ 21 √

6 √ 22 √

7 √ 23 √ √

8 √ √ 24 √ √

9 √ 25 √

10 √ 26 √

11 √ 27 √

12 √ 28 √ √

13 √ √ 29 √

14 √ √ 30 √ √

15 √ Total 22 19

16 √ % 73.3 63.3

Responden
Kebutuhan Jenis Alat Gendong

Responden
Kebutuhan Jenis Alat Gendong

 
Sumber: Data diolah, 2008 

 

Kebutuhan ini didasarkan pada cara penggunaan baby sling yang sederhana, 

alatnya yang mudah diperoleh di pasaran, harga yang relatif murah, dan 

digunakan untuk bayi hingga balita. Sedangkan kebutuhan terhadap jenis 

backpack sebesar 63,33 %.  

Tabel 4.2 Rekapitulasi kebutuhan jenis alat gendong 

Kebutuhan Jenis Alat Gendong* Jumlah %

Baby Sling 22 73.33

Backpack 19 63.33

Keduanya 11 36.67

Total Responden 30 100  
       * data diambil dari 30 orang responden 

Sumber: Data diolah, 2008 

 

Kebutuhan ini didasarkan pada modelnya yang modern (trendy), dapat 

mencakup beberapa posisi menggendong, modelnya yang variatif, dan 

memberikan kesetimbangan tubuh ketika menggendong dimana beban 

ditumpukan pada kedua bahu. 
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Gambar 4.5 Frekuensi kebutuhan jenis alat gendong 

Sumber: Data diolah, 2008 
 

Namun beberapa responden juga membutuhkan kedua jenis alat gendong atau 

gabungan dari kedua jenis alat gendong tersebut. Data yang diperoleh, terdapat 

36,67 % responden yang membutuhkan kedua jenis alat gendong. Kebutuhan ini 

didasarkan pertimbangan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis alat 

gendong, seperti kebutuhan alat yang mudah digunakan, mudah diperoleh, harga 

yang relatif murah, memberikan kesetimbangan tubuh ketika menggendong, 

mencakup beberapa posisi menggendong, dapat digunakan untuk menggendong 

bayi hingga balita, dan modelnya yang trendy. 

 

4.1.4 Gambar Postur Tubuh Posisi Menggendong 

Pengambilan gambar postur tubuh posisi menggendong dilakukan dengan 

menggunakan camera digital. Data kesembilan posisi menggendong yaitu posisi 

horisontal depan (posisi 1), kangguru (posisi 2), vertikal depan (posisi 3), 

menggendong di pinggul (posisi 4), vertikal belakang (posisi 5), horisontal 

belakang (posisi 6), vertikal depan searah (posisi 7), vertikal depan-samping 

(posisi 8), dan vertikal belakang berlawanan arah (posisi 9). Gambar postur tubuh 

posisi menggendong dapat dilihat pada gambar 4.6. Data gambar tersebut terbatas 

pada posisi berdiri dan statis dengan durasi 15 menit. 
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Posisi 1 Posisi 2 Posisi 3 

 

 

 

 

 

 

Posisi 4 Posisi 5 Posisi 6 

 

 

 

 

 

 

Posisi 7 Posisi 8 Posisi 9 

Gambar 4.6  Data gambar postur tubuh posisi menggendong 
                                 Sumber: Observasi lapangan, 2008 
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4.1.5 Denyut Nadi 

Denyut nadi diambil sebelum menggendong, setelah menggendong selama 15 

menit pada kondisi tubuh statis, dan setelah istirahat selama 10 menit. Data yang 

diambil adalah 10 denyut nadi yang diperlukan untuk menghitung denyut jantung 

per menit. Denyut jantung yang diperoleh digunakan untuk menghitung fisiologi 

tubuh pengguna alat gendong. 

Tabel 4.3 Waktu perhitungan 10 denyut nadi 

No 
Posisi 

Menggendong 

Waktu perhitungan 10 denyut jantung (detik) pada kondisi 

sebelum 

menggendong 

menggendong 

selama 15 menit 

setelah istirahat 

selama 15 menit 

1 Posisi 1 8.32 5.47 10.01 

2 Posisi 2 8.65 7.03 9.23 

3 Posisi 3 9.42 7.02 10.05 

4 Posisi 4 9.73 6.30 10.08 

5 Posisi 5 9.40 7.16 10.20 

6 Posisi 6 9.01 6.02 9.56 

7 Posisi 7 10.03 7.21 10.03 

8 Posisi 8 9.40 6.02 9.66 

9 Posisi 9 9.20 7.36 9.66 

Sumber: Data diolah, 2008 

 

4.1.6 Memodelkan Postur Menggendong 

Postur tubuh posisi menggendong dimodelkan secara matematis dengan 

Biomekanika. Bagian tubuh yang dimodelkan adalah bagian yang paling banyak 

mendapat keluhan yaitu pada tulang belakang (khususnya L5/S1) dan bahu. 

Dalam pemodelan tulang belakang (thoracolumbar-spine), aktivitas 

menggendong dianggap ekuivalen dengan aktivitas membawa beban (carrying) 

pada thoracolumbar-spine. Sehingga model matematis untuk postur posisi 

menggendong sama dengan model matematis untuk posisi membawa beban pada 

thoracolumbar-spine (Phillips, 2000). Dalam pemodelan bahu, bagian yang 

ditinjau adalah bahu dan lengan atas (Phillips, 2000). Pemodelan dilakukan untuk 

kesembilan posisi menggendong. Model aktual yang diperoleh dari capture foto 

digambarkan dalam bentuk model Hanavan atau model 3D dan model stick 
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diagram atau model 2D untuk mempermudah menguraikan gaya dan momen pada 

free body diagram. 

1. Posisi 1 

Model Aktual Model Hanavan Stick Diagram 

 

  
 
 

 
 

  

Gambar 4.7 Pemodelan posisi 1 
Sumber: Data diolah, 2008 

2. Posisi 2 

Model Aktual Model Hanavan Stick Diagram 

  
 

 
 
 

   

Gambar 4.8 Pemodelan posisi 2 

Sumber: Data diolah, 2008 
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3. Posisi 3 

Model Aktual Model Hanavan Stick Diagram 

 

  
 

   

Gambar 4.9 Pemodelan posisi 3 
Sumber: Data diolah, 2008 

 

4. Posisi 4 

Model Aktual Model Hanavan Stick Diagram 

 

 
  
 

 

  

Gambar 4.10 Pemodelan posisi 4 (tampak depan) 
Sumber: Data diolah, 2008 
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Model Hanavan Stick Diagram 

 
  

 

   

(a) (b) (c) (d) 

Gambar 4.11 Pemodelan posisi 4 (tampak samping) 
Sumber: Data diolah, 2008 

 

5. Posisi 5 

Model Aktual Model Hanavan Stick Diagram 

 

 
  
 

   

Gambar 4.12 Pemodelan posisi 5 
Sumber: Data diolah, 2008 
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6. Posisi 6 

Model Aktual Model Hanavan Stick Diagram 

 

 
 

  

   

Gambar 4.13 Pemodelan posisi 6 
Sumber: Data diolah, 2008 

 

7. Posisi 7 

Model Aktual Model Hanavan Stick Diagram 

  

   
 
 

   

Gambar 4.14 Pemodelan posisi 7 
Sumber: Data diolah, 2008 
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8. Posisi 8 

Model Aktual Model Hanavan Stick Diagram 

 

 
 

   

Gambar 4.15 Pemodelan posisi 8 (tampak depan) 
Sumber: Data diolah, 2008 

 

Model Hanavan Stick Diagram 

  
  

 

   

(a) (b) (c) (d) 

Gambar 4.16 Pemodelan posisi 8 (tampak samping) 
Sumber: Data diolah, 2008 
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9. Posisi 9 

Model Aktual Model Hanavan Stick Diagram 

 

 
 
 

   

Gambar 4.17 Pemodelan posisi 9 
Sumber: Data diolah, 2008 

 

Pemodelan aktivitas menggendong dilakukan terhadap kesembilan posisi 

menggendong dengan model Hanavan dan stick diagram. Stick diagram 

digambarkan untuk memudahkan menggambar free body diagram. Data nordic 

body map menunjukkan bahwa frekuensi keluhan tertinggi terdapat pada bahu dan 

tulang belakang (L5/S1). Sehingga segmen tubuh tersebut yang digambarkan 

dengan free body diagram. 

 

4.1.7 Free Body Diagram Posisi Menggendong 

Free body diagram pada bahu dan L5/S1 dipisahkan agar lebih mudah untuk 

menganalisis gaya dan momen yang terjadi pada bagian tubuh tersebut. 

1. Free body diagram bahu 

Free body diagram pada bahu tidak dapat dimodelkan karena bahu bukan 

merupakan segmen tubuh, melainkan joint. Sehingga free body diagram bahu 
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digambarkan dengan penguraian gaya pada segmen tubuh yang berpengaruh pada 

bahu dengan titik acuan bahu (titik A).  

Free body diagram pada bahu untuk sembilan posisi menggendong adalah 

sama. Bahu menerima gaya aksi dari beban, upper arm membentuk sudut 

terhadap thoracolumbar-spine, lower arm membentuk sudut terhadap upper arm, 

wrist membentuk sudut dan putaran (twist) terhadap lower arm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18 Free body diagram untuk bahu pada posisi menggendong 
Sumber: Data diolah, 2008 
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Keterangan: 

Rx   = gaya reaksi bahu pada sumbu x (N) 

Ry   = gaya reaksi bahu pada sumbu y (N) 

FUA   = gaya yang terjadi pada lengan atas (N) 

β1   = sudut lengan atas terhadap batang tubuh (˚) 

FUAcosβ1 = gaya yang terjadi pada lengan atas pada sumbu x (N) 

FUAsin β1 = gaya yang terjadi pada lengan atas pada sumbu y (N) 

FFA   = gaya yang terjadi pada lengan atas (N) 

β2   = sudut lengan bawah terhadap lengan atas (˚) 

FFAcosβ2  = gaya yang terjadi pada lengan bawah pada sumbu x (N) 

FFAsinβ2  = gaya yang terjadi pada lengan bawah pada sumbu y (N) 

WUA    = berat segmen lengan atas (N) 

WFA    = berat segmen lengan bawah (N) 

WL    = berat beban (N) 

 

2. Free body diagram L5/S1 

Kondisi tubuh pada saat menggendong ekuivalen dengan kondisi tubuh pada 

saat membawa beban (carrying) di depan dan di belakang thorax. Sehingga free 

body diagram tulang belakang (thoracolumbar-spine) pada saat menggendong  

ekuivalen dengan free body diagram tulang belakang (thoracolumbar-spine) pada 

saat membawa beban (carrying) di depan dan belakang thorax. Titik acuan berada 

di titik L5/S1 (titik A). Gambar 4.17 merupakan model biomekanika atau free 

body diagram tulang belakang (thoracolumbar-spine) pada posisi menggendong 

anak. 
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Gambar 4.19 Free body diagram thoracolumbar-spine pada posisi  menggendong 
Sumber: Data diolah, 2008 
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Keterangan: 

Rx  = gaya reaksi L5/S1 pada sumbu x (N) 

Ry   = gaya reaksi L5/S1 pada sumbu y (N) 

α1   = sudut thoracolumbar terhadap beban yang diangkat (˚) 

Fe  = gaya yang terjadi pada thoracolumbar terhadap beban yang diangkat (N) 

WL  = berat tubuh (N) 

θ2   = sudut thoracolumbar-spine terhadap pelvis (˚) 

WL  = berat beban (N) 

 

 

4.2 PENGOLAHAN DATA 

Proses pengolahan data meliputi penghitungan fisiologi tubuh, penilaian 

aktivitas dengan RULA, analisis Biomekanika, penentuan posisi menggendong 

yang tidak efektif, memberikan usulan perbaikan postur tubuh, dan memberikan 

usulan pengembangan alat gendong. 

4.2.1 Menentukan Energy Expenditure, % CVL, dan Klasifikasi Beban Kerja 

Diagnosa denyut jantung per menit diturunkan menjadi kalori yang 

dikeluarkan oleh pengguna alat gendong dengan sembilan jenis posisi gendong. 

Tabel 4.3 menunjukkan hasil diagnosa denyut nadi. Diagnosa tersebut diubah 

satuannya menggunakan metode 10 denyut, maka diperoleh denyut jantung per 

menit seperti pada tabel 4.4 di bawah ini. 

Tabel 4.4 Waktu denyut jantung per menit 

No 
Posisi 

Menggendong 

Denyut jantung/menit 

menggendong 

selama 15 menit 

setelah istirahat 

selama 15 menit 

1 Posisi 1 109.69 59.94 

2 Posisi 2 85.35 65.01 

3 Posisi 3 85.47 59.70 

4 Posisi 4 95.24 59.52 

5 Posisi 5 83.80 58.82 

6 Posisi 6 99.67 62.76 

7 Posisi 7 83.22 59.82 

8 Posisi 8 99.67 62.11 

9 Posisi 9 81.52 62.11 

                 Sumber: Data diolah, 2008 
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Contoh perhitungan denyut jantung: 

1. Posisi 1 

Denyut jantung setelah menggendong selama 15 menit 60
det47,5

10


ik

 Denyut
 

                =109,69 denyut/menit 

Denyut jantung setelah beristirahat selama 15 menit 60
det01,10

10


ik

 Denyut
 

                                 = 59,94 denyut/menit 

 

2. Posisi 2 

Denyut jantung setelah menggendong selama 15 menit 60
det03,7

10


ik

 Denyut
 

                    = 85,35 denyut/menit 

Denyut jantung setelah beristirahat selama 15 menit  60
det23,9

10


ik

 Denyut
 

                                 = 65,01 denyut/menit 

 

Setelah nilai dari denyut jantung masing-masing aktivitas diperoleh, 

dilakukan perhitungan % CVL  untuk mengetahui tingkat peningkatan denyut 

jantung karena aktivitas kardiovaskuler pengguna alat gendong dengan 9 jenis 

posisi gendong  (Manuaba & Vanwonterghem,1996). Perhitungan %CVL dapat 

dilihat pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Perhitungan %CVL dan klasifikasi kerja 

No 
Posisi 

Menggendong 

Denyut jantung/menit 

% CVL Klasifikasi kerja menggendong 

selama 15 menit 

setelah istirahat 

selama 15 menit 

1 Posisi 1 109.69 59.94 42.49887 Diperlukan perbaikan 

2 Posisi 2 85.35 65.01 18.16435 Tidak terjadi kelelahan 

3 Posisi 3 85.47 59.70 21.96839 Tidak terjadi kelelahan 

4 Posisi 4 95.24 59.52 30.40129 Diperlukan perbaikan 

5 Posisi 5 83.80 58.82 21.13395 Tidak terjadi kelelahan 

6 Posisi 6 99.67 62.76 32.30633 Diperlukan perbaikan 

7 Posisi 7 83.22 59.82 19.96699 Tidak terjadi kelelahan 

8 Posisi 8 99.67 62.11 32.68915 Diperlukan perbaikan 

9 Posisi 9 81.52 62.11 16.89463 Tidak terjadi kelelahan 

Sumber: Data diolah, 2008 
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Contoh perhitungan %CVL: 

1. Posisi 1 

% CVL 
200

)54,5968,109(100 


x
 

  = 42,498 % 

2. Posisi 2 

% CVL 
200

)01,6535,85(100 


x
 

  = 18,164 % 

 

Dari perbandingan hasil perhitungan dengan ketetapan yang ada maka 

aktivitas menggendong pada pengguna pengguna alat gendong dengan 9 jenis 

posisi diperlukan perbaikan untuk posisi 1, 4, 6, dan 8. Untuk mengetahui 

besarnya energi yang dikeluarkan oleh pengguna pengguna alat gendong dengan 9 

jenis posisi gendong dapat digunakan persamaan regresi kuadratis. Perhitungan 

energy expenditure terdapat pada table 4.6 di bawah ini. 

Tabel 4.6 Perhitungan energy expenditure 

No 

Denyut jantung/menit 
Energy Expenditure  

(Kkal/menit) 
Beban kerja menggendong 

selama 15 menit 

setelah istirahat 

selama 15 menit 

1 109.69 59.94 4.96757 Sangat berat 

2 85.35 65.01 3.28558 Sedang 

3 85.47 59.7 3.29259 Sedang 

4 95.24 59.52 3.90155 Berat 

5 83.8 58.82 3.19742 Sedang 

6 99.67 62.76 4.20737 Berat 

7 83.22 59.82 3.16495 Sedang 

8 99.67 62.11 4.20737 Berat 

9 81.52 62.11 3.07199 Sedang 
Sumber: Data diolah, 2008 

Contoh perhitungan energy expenditure: 

1. Posisi 1 

Energy expenditure = 24 )69,109)(10)(71733,4()69,109)(0229038,0(80411,1   

      = 4,967 Kkal/menit 
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2. Posisi 2 

Energy expenditure = 24 )35,85)(10)(71733,4()35,85)(0229038,0(80411,1   

      = 3,285 Kkal/menit 

 

Pengeluaran energi untuk aktivitas kerja normal (Tarwaka, 2004) adalah 

sebesar 2,86 Kkal/jam/kg berat badan. Pengeluaran energi (energy expenditure) 

yang terbesar bagi pengguna alat gendong dengan 9 jenis posisi gendong adalah 

pada posisi 1, 4, 6, dan 8 dengan masing-masing 4,96757 Kkal/menit; 3,90155 

Kkal/menit; 4,20737 Kkal/menit; dan 4,20737 Kkal/menit. 

 

4.2.2 Penyusunan Skor Metode Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

Postur tubuh ketika menggendong anak dianalisis dengan metode RULA 

untuk mengetahui tingkat atau level resiko yang terjadi dan perlu atau tidaknya 

tindakan dilakukan untuk perbaikan. 

2) Posisi horisontal depan (posisi 1), 

Pada posisi horisontal depan dilakukan investigasi RULA pada tubuh 

khususnya tubuh bagian atas, bobot beban yang diangkat, dan durasi aktivitas. 

 Gambar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Investigasi RULA untuk posisi 1  
     Sumber: Data diolah, 2008 
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 Investigasi, 

Tabel 4.7 Investigasi RULA untuk posisi 1 
Angle Score Adjusment Total Score

Upper arm 7 1 1 2

Lower arm 86 1 1 2

Wrist >15 3 1 4

Wrist twist 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score A 7

Neck 17 4 4

Trunk 15 2 1 3

Legs seimbang 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score B 9

Grand score 7

Tindakan: Sekarang juga

4

6

Grup A

Grup B

 
Sumber: Data diolah, 2008 

 

3) Posisi kangguru (posisi 2), 

Pada posisi kangguru dilakukan investigasi RULA pada tubuh khususnya 

tubuh bagian atas, bobot beban yang diangkat, dan durasi aktivitas. 

 Gambar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Investigasi RULA untuk posisi 2 
    Sumber: Data diolah, 2008 
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 Investigasi, 

Tabel 4.8 Investigasi RULA untuk posisi 2 
Angle Score Adjusment Total Score

Upper arm 29 2 1 3

Lower arm 28 1 1 2

Wrist 15 2 0 2

Wrist twist 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score A 7

Neck 14 2 2

Trunk 9 2 1 3

Legs seimbang 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score B 7

Grand score 7

Tindakan: Sekarang juga

Grup A

4

Grup B

4

 
      Sumber: Data diolah, 2008 

 

4) Posisi vertikal depan (posisi 3), 

Pada posisi vertical depan dilakukan investigasi RULA pada tubuh khususnya 

tubuh bagian atas, bobot beban yang diangkat, dan durasi aktivitas. 

 Gambar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Investigasi RULA untuk posisi 3 
    Sumber: Data diolah, 2008 
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 Investigasi, 

Tabel 4.9 Investigasi RULA untuk posisi 3 
Angle Score Adjusment Total Score

Upper arm 0 1 1 2

Lower arm 28 2 0 2

Wrist 15 2 0 2

Wrist twist 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score A 6

Neck 16 2 2

Trunk 25 2 1 3

Legs seimbang 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score B 7

Grand score 7

Tindakan: Sekarang juga

Grup A

3

Grup B

4

 
   Sumber: Data diolah, 2008 

 

5) Posisi menggendong di pinggul (posisi 4), 

Pada posisi menggendong di pinggul dilakukan investigasi RULA pada tubuh 

khususnya tubuh bagian atas, bobot beban yang diangkat, dan durasi aktivitas. 

 Gambar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Investigasi RULA untuk posisi 4 
      Sumber: Data diolah, 2008 
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 Investigasi, 

Tabel 4.10 Investigasi RULA untuk posisi 4 
Angle Score Adjusment Total Score

Upper arm 29 2 1 3

Lower arm 7 2 0 2

Wrist 0 1 1 2

Wrist twist 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score A 7

Neck 22 2 2

Trunk ekstension 4 1 5

Legs seimbang 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score B 9

Grand score 7

Tindakan: Sekarang juga

Grup A

4

Grup B

6

 
          Sumber: Data diolah, 2008 

 

6) Posisi vertikal belakang (posisi 5), 

Pada posisi vertikal belakang dilakukan investigasi RULA pada tubuh 

khususnya tubuh bagian atas, bobot beban yang diangkat, dan durasi aktivitas. 

 Gambar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Investigasi RULA untuk posisi 5 
       Sumber: Data diolah, 2008 
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 Investigasi, 

Tabel 4.11 Investigasi RULA untuk posisi 5  
Angle Score Adjusment Total Score

Upper arm 11 1 1 2

Lower arm 9 2 1 3

Wrist 13 2 0 2

Wrist twist 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score A 7

Neck 29 3 0 3

Trunk 11 2 0 2

Legs seimbang 1 0 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score B 6

Grand score 7

Tindakan: Sekarang juga

Grup A

4

Grup B

3

 
       Sumber: Data diolah, 2008 

 

7) Posisi horisontal belakang (posisi 6), 

Pada posisi horisontal belakang dilakukan investigasi RULA pada tubuh 

khususnya tubuh bagian atas, bobot beban yang diangkat, dan durasi aktivitas. 

 Gambar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Investigasi RULA untuk posisi 6 
     Sumber: Data diolah, 2008 
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 Investigasi, 

Tabel 4.12 Investigasi RULA untuk posisi 6 
Angle Score Adjusment Total Score

Upper arm 17 1 1 2

Lower arm 20 2 0 2

Wrist 17 3 0 3

Wrist twist 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score A 6

Neck 44 3 1 4

Trunk 20 2 0 2

Legs seimbang 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score B 8

Grand score 7

Tindakan: Sekarang juga

Grup A

3

Grup B

5

 
     Sumber: Data diolah, 2008 

 

8) Posisi vertikal depan searah (posisi 7), 

Pada posisi vertikal depan searah dilakukan investigasi RULA pada tubuh 

khususnya tubuh bagian atas, bobot beban yang diangkat, dan durasi aktivitas. 

 Gambar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Investigasi RULA untuk posisi 7 
      Sumber: Data diolah, 2008 
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 Investigasi, 

Tabel 4.13 Investigasi RULA untuk posisi 7 
Angle Score Adjusment Total Score

Upper arm 0 1 0 1

Lower arm 17 2 0 2

Wrist 9 2 0 2

Wrist twist 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score A 5

Neck 22 3 0 3

Trunk 29 2 0 2

Legs seimbang 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score B 6

Grand score 7

Tindakan: Sekarang juga

Grup A

2

Grup B

3

 
Sumber: Data diolah, 2008 

 

9) Posisi vertikal depan-samping (posisi 8), 

Pada posisi vertikal depan-samping dilakukan investigasi RULA pada tubuh 

khususnya tubuh bagian atas, bobot beban yang diangkat, dan durasi aktivitas. 

 Gambar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 Investigasi RULA untuk posisi 8 
     Sumber: Data diolah, 2008 
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 Investigasi, 

Tabel 4.14 Investigasi RULA untuk posisi 8 
Angle Score Adjusment Total Score

Upper arm 21 2 1 3

Lower arm 19 2 0 2

Wrist 0 1 0 1

Wrist twist 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score A 6

Neck 24 3 1 4

Trunk ekstension 4 0 4

Legs seimbang 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score B 10

Grand score 7

Tindakan: Sekarang juga

Grup A

3

Grup B

7

 
Sumber: Data diolah, 2008 

 

10) Posisi vertikal belakang berlawanan arah (posisi 9), 

Pada posisi vertikal belakang berlawanan arah dilakukan investigasi RULA 

pada tubuh khususnya tubuh bagian atas, bobot beban yang diangkat, dan durasi 

aktivitas. 

 Gambar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28 Investigasi RULA untuk posisi 9 
      Sumber: Data diolah, 2008 
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 Investigasi, 

Tabel 4.15 Investigasi RULA untuk posisi 9 
Angle Score Adjusment Total Score

Upper arm 16 1 1 2

Lower arm 15 2 0 2

Wrist 12 2 0 2

Wrist twist 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score A 6

Neck 18 2 0 2

Trunk 13 2 0 2

Legs seimbang 1 1

Muscle use statis 15 menit 1

Force 8.2 kg 2

Total score B 5

Grand score 6

Tindakan: Tindakan dalam waktu dekat

Grup A

3

Grup B

2

 
    Sumber: Data diolah, 2008 

 

 

4.2.3 Menentukan Berat Dan Panjang Segmen Tubuh 

Tahap awal yang harus dilakukan sebelum menghitung besar gaya dan 

momen yang terjadi pada setiap segmen tubuh adalah mencari titik pusat massa 

dan panjang segmen tubuh pengguna alat gendong. Pada tabel 4.2 dapat dihitung 

distribusi massa dari masing-masing segmen tubuh. Setelah itu dihitung panjang 

dari masing-masing segmen tubuh. Distribusi massa masing-masing segmen 

tubuh dihitung berdasarkan proporsi segmen terhadap massa tubuh pengguna 

yaitu 60 Kg, dan proporsi panjang segmen berdasarkan tinggi badan yaitu 1,54 m. 

Perhitungan berat dan panjang segmen tubuh dapat dilihat pada tabel 4.18. 

Tabel 4.16 Distribusi massa dari masing-masing segmen tubuh 

Segmen tubuh
Percent Total Body 

Weight

Massa Segmen 

(Kg)

Berat Segmen 

(Newton)

Head and neck 0.08 4.80 47.04

Forearm and hand 0.02 1.20 11.76

Upper arm 0.03 1.80 17.64

Thorax and abdomen 0.36 21.60 211.68

Pelvis 0.16 9.60 94.08

Foot and foreleg 0.05 3.00 29.4

Upper leg 0.1 6.00 58.8  
  Sumber: Data diolah, 2009 
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Berdasarkan perhitungan distribusi massa segmen tubuh diperoleh massa 

head and neck sebesar 4,8 Kg, massa forearm dan hand sebesar 1,2 Kg, massa 

upper arm sebesar 1,8 Kg, massa thorax dan abdomen sebesar 21,6 Kg, massa 

pelvis sebesar 9,6 Kg, massa foot dan fore leg sebesar 3 Kg, dan massa upper leg 

sebesar 6 Kg. Massa masing-masing segmen tubuh tersebut kemudian dikonversi 

menjadi berat segmen. Berat masing-masing segmen diperoleh dengan 

mengalikan massa segmen dengan gaya gravitasi sebesar 9,8 m/s
2
. Hasil 

perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.18. 

Perhitungan panjang masing-masing segmen tubuh mengacu pada tinggi 

badan pengguna yaitu 1,54 m. Menggunakan data anthropometri berat dan 

panjang segmen tubuh pada tabel 2.15, diperoleh panjang masing-masing segmen. 

Panjang segmen tubuh dapat dilihat pada tabel 4.19. 

Tabel 4.17 Panjang masing-masing segmen tubuh 

Segmen tubuh
Persentase Panjang 

Segmen

Panjang Segmen 

(cm)

Head and neck 0.17 26.18

Forearm and hand 0.2 30.80

Upper arm 0.2 30.80

Thorax and abdomen 0.3 46.20

Foot and foreleg 0.29 44.66

Upper leg 0.24 36.96  
    Sumber: Data diolah, 2009 

 

Perhitungan diperoleh panjang segmen head and neck sebesar 0,2618 m yang 

diperoleh dari panjang segmen sebesar 17 % dikalikan tinggi pengguna. Panjang 

segmen forearm and hand sebesar 0,308 m. Panjang segmen upper arm sebesar 

0,308 m. Panjang segmen thorax and abdomen sebesar 0,462 m.  

 

4.2.4 Menentukan Gaya Dan Momen Dengan Free Body Diagram 

Berdasarkan Hukum Newton I, agar tubuh statis (rigid body) memiliki 

keseimbangan statis maka tubuh tidak hanya dalam kondisi translational 

equilibrium tetapi juga rotational equilibrium. Kesembilan posisi gendong 

dimodelkan secara matematis dengan biomekanika.  
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1. Posisi horisontal depan (posisi 1), 

Posisi horisontal depan telah dimodelkan dengan Dempster. Dari model 

Dempster digambarkan free body diagram untuk menghitung gaya dan momen 

yang terjadi pada bahu dan L5/S1 pada tubuh penggendong. Gambar 4.27 adalah 

model stick diagram untuk posisi horisontal depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29 Model stick diagram posisi 1 
                Sumber: Data diolah, 2008 

 

A. Pada bahu 

Gaya yang terjadi pada bahu merupakan hasil dari reaksi segmen upper arm, 

dan forearm. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang ditumpu oleh bahu. 

Pada posisi 1, beban ditopang juga oleh elbow atau siku. Sehingga gaya yang 

diberikan oleh beban juga berpengaruh pada gaya yang terjadi pada bahu. Total 

gaya yang bekerja pada bahu diberikan oleh upper arm, forearm, dan load 

(beban). Gaya pada bahu nantinya juga memberikan reaksi terhadap 

thoracolumbar-spine, tepatnya pada L5/S1.  
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Gambar 4.30 Free body diagram bahu posisi 1  

        Sumber: Data diolah, 2009 

 

Nilai FUA dan FFA terdapat pada tabel 4.19 pada kolom massa segmen (kg), dan 

nilai WFA, WUA, dan WFA terdapat pada tabel 4.19 pada kolom berat segmen (N). 

LW  adalah berat load (beban) yaitu: 8,5 kg x 9,8 m/s
2
 = 83,3 N 

Perhitungan gaya yang bekerja pada bahu (pada titik A), yaitu: 

  0xF  

21 coscos  FAUAx FFR   = 0 

xR  = )86cos2,1()7cos8,1( 00   

xR  = )07,0)(2,1()99,0)(8,1(   

xR  = -1,698 N 

  0yF  

12 sinsin  UAFALUAFAy FFWWWR   = 0 

12 sinsin  UAFALUAFAy FFWWWR   

yR  = )12,0*8,1()998,0*2,1(3,8364,1776,11    

yR = 111,286 N 

 

t2 

t1 

a2 

a1 

B 

C 

Elbow 

Shoulder 

Hand 

FFA sin β2 

FFA  

FFA cos β2 

β2 

WFA 

WL  

FUA cos β1 

Rx  

Ry  

WUA  

FUA sin β1 FUA  

β1 

A 
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dengan; 

xF  = gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen arm 

yF  = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen arm  

1  = sudut segmen upper arm  dengan garis horisontal berdiri  

2  = sudut segmen forearm  dengan garis horisontal berdiri  

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm  

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm 

UAW  = berat segmen upper arm   

LAW  = berat segmen lower arm   

LW  = berat load (beban) 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada upper arm dan forearm bagian kiri dan kanan terhadap bahu, yaitu 

sebesar 3,406 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 18,834 N terhadap sumbu 

vertikal tubuh.  

Keseluruhan gaya yang bekerja pada bahu (FA), yaitu: 

FA  22 FyFx   

 
22 )286,111()698,1( 

 

FA  = 111,273 N 

Momen yang bekerja pada bahu (pada titik A): 

  0AM  

 (- WFA– WUA - FFAsin β2(a2)+ FFAcos β2(t2)-FUAsin β1(t1)-FUAcos β1(a1)) – WL + 

MA = 0 

 (-11,76–17,64–(1,2*0,998*0,13)+(1.2*0.07*30,8)-(1,8*0,12*30,8)-

(1,8*0,99*0,256))-83,3 + MA = 0 

 MA = 112,889 Nm 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diketahui gaya yang terjadi 

pada bahu sebesar 141,276 N dan momen yang terjadi pada bahu sebesar    

112,889 Nm. Nilai momen bernilai positif sehingga bahu terangkat. 
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B. Pada L5/S1 

Gaya yang terjadi pada L5/S1 merupakan hasil dari reaksi segmen 

thoracolumbar, dan spine. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang 

ditumpu oleh L5/S1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31 Free body diagram L5/S1 posisi 1 
   Sumber: Data diolah, 2009  

 

Perhitungan gaya yang bekerja pada bahu (pada titik A), yaitu: AB  = 0,15 H  

H = tinggi badan tegak = 1,54 m 

AC  = 0,2 H 

AD  = 0,3 H 

BE  = 0,262 H 

α  = 13˚  

θ = 15˚ 

W = berat badan = 60 Kg = 588 N 

WL = 8,5 Kg = 8,5 9,8 = 83,3 N 

BF  = 0,15 H cos θ 

EF  = ∆ x  

∆ x = BE  – BF  

      = 0,17 H – 0,15 H cos θ 

0,36W 

D 

0,18W 

MBahu 

218,345 Nm 

C 

Fe α 

B F 

θ 

WL θ 

A 

Ry 

Rx 

E 

Thorax 

Thoracolumbar 

L5/S1 

Load 

Shoulder 
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  0Fy  

Ry - WL – 0,36 W – Fe sin (θ-13˚) – 0,18 W = 0 

Ry = 83,3 + 0,54 W + Fe sin (15-13˚) 

Ry = 400,82 + Fe sin (2˚)  

Ry = 400,82 + 0,035 Fe………(1) 

  0Fx  

Rx – Fe cos (θ-13˚) = 0 

Rx = Fe cos (θ-13˚)  

Rx = Fe cos (2˚)  

Rx = 0,999 Fe …..(2) 

 

  0AM  

FB    sin))(13cos( ACFe   + FD -   cos))(13sin( ACFe   - FE = 0 

   15sin))(1315cos(15cos)(36,0 ACFeABW   +  15cos)(18,0 ADW  

 15cos))(1315sin( ACFe   -  )15cos( ABBEWL  = 0 

Fe   15cos)2sin()2,0(15sin)2cos()2,0( HH

)17,0(142,015cos)15,0(36,015cos)3,0(18,015cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

Fe = 5W 












15cos)2sin(15sin)2cos(

024,02cos054,02cos054,02cos0213,0
 

Fe = 5(588) 












15cos)2sin(15sin)2cos(

024,02cos1293,0
 

Fe = -1409,905 N ….(3) 

Substitusi pers.(3) ke pers.(1) dan (2) 

ey FR  0,03582,400   

)201,608( 0,03582,400 yR  

615,351yR N 

)201,608)(  0,999( xR  
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046,1409xR  N 

  0AM  

FB    sin))(13cos( ACFe   + FD -   cos))(13sin( ACFe   - FE + MA - 

MBahu = 0 

   15sin))(1315cos(15cos)(36,0 ACFeABW   +  15cos)(18,0 ADW  

 15cos))(1315sin( ACFe   -  )15cos( ABBEWL   + MA - MBahu = 0 

 

Fe  15cos)2sin()2,0(15sin)2cos()2,0( HH  + MA – MBahu = 

)17,0(142,015cos)15,0(36,015cos)3,0(18,015cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

MA = 

)17,0(142,0913,21815cos)15,0(36,015cos)3,0(18,015cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

 -  (-608,201 )  15cos)2sin()2,0(15sin)2cos()2,0( HH   

MA  = 238,578 Nm 

dengan; 

FB = gaya yang bekerja pada segmen lumbar 

FD = gaya yang bekerja pada segmen thorax 

FE = gaya yang bekerja pada beban (load) 

eF  = gaya yang bekerja pada segmen thoracolumbar (titik C) 

  = sudut segmen thoracolumbar-spine terhadap beban yang diangkat 

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen thoracolumbar-spine 

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen thoracolumbar-spine 

MA   = Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine  

 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada segmen thoracolumbar-spine terhadap beban 8,5 kg yaitu sebesar        

-1409,046 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 351,615 N  terhadap sumbu 

vertikal tubuh. Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine untuk posisi 

menggendong horisontal depan adalah sebesar 238,578 Nm. 
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2. Posisi kangguru (posisi 2) 

Posisi kangguru telah dimodelkan dengan Dempster. Dari model Dempster 

digambarkan free body diagram untuk menghitung gaya dan momen yang terjadi 

pada bahu dan L5/S1 pada tubuh penggendong. Gambar 4.30 adalah model stick 

diagram untuk posisi kangguru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.32 Model stick diagram posisi 2 
                Sumber: Data diolah, 2008 

 

A. Pada bahu 

Gaya yang terjadi pada bahu merupakan hasil dari reaksi segmen upper arm, 

dan forearm. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang ditumpu oleh bahu. 

Berbeda dengan posisi 1, pada posisi 2 beban tidak ditopang oleh elbow atau siku. 

Namun gaya yang diberikan oleh beban tetap juga berpengaruh pada gaya yang 

terjadi pada bahu. Total gaya yang bekerja pada bahu pada posisi 2 diberikan oleh 

upper arm dan forearm. Gaya pada bahu memberikan reaksi terhadap 

thoracolumbar-spine, tepatnya pada L5/S1.  
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Gambar 4.33 Free body diagram bahu posisi 2  

         Sumber: Data diolah, 2009 

 

Perhitungan gaya yang bekerja pada bahu (pada titik A), yaitu: 

  0xF  

21 coscos  FAUAx FFR   = 0 

xR  = )28cos2,1()29cos8,1( 00   

xR = )88,0)(2,1()87,0)(8,1(   

xR = -2,622 N 

  0yF  

12 sinsin  UAFAUAFAy FFWWR   = 0 

12 sinsin  UAFAUAFAy FFWWR   

yR   = )48,0*8,1()469,0*2,1(64,4776,11    

yR  = 59,7012 N 

WFA 

FFA sin β2 FFA  

FFA cos β2 

β2 

WUA  

FUA sin β1 
FUA  

FUA cos β1 β1 

Rx  

Ry  

A 

t2 

t1 

a1 

a2 

B 

C 

Elbow 

Shoulder 

Hand 
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dengan; 

xF  = gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen arm 

yF  = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen arm  

1  = sudut segmen upper arm  dengan garis horisontal berdiri  

2  = sudut segmen forearm  dengan garis horisontal berdiri  

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm  

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm 

UAW  = berat segmen upper arm   

LAW  = berat segmen lower arm   

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada upper arm dan forearm bagian kiri dan kanan terhadap bahu, yaitu 

sebesar 3,406 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 18,834 N terhadap sumbu 

vertikal tubuh. 

Keseluruhan gaya yang bekerja pada bahu (FA ), yaitu: 

FA  22 FyFx   

 22 )7012,59()622,2(   

FA  =  59,758 N 

Momen yang bekerja pada bahu (pada titik A): 

  0AM  

 (- WFA– WUA - FFAsin β2(a2)+ FFAcos β2(t2)-FUAsin β1(a1)-FUAcos β1(t1)) + MA = 0 

 (-11,76–17,64–(1,2*0,469*0,13)+(1.2*0.88*30,8)-(1,8*0,48*30,8)-

(1,8*0,87*0,256+ MA = 0 

 MA = 53,960 Nm 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diketahui gaya yang terjadi 

pada bahu sebesar 59,758 N dan momen yang terjadi pada bahu sebesar       

53,960 Nm. Nilai momen bernilai positif sehingga bahu terangkat. 
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B. Pada L5/S1 

Gaya yang terjadi pada L5/S1 merupakan hasil dari reaksi segmen 

thoracolumbar, dan spine. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang 

ditumpu oleh L5/S1. 

 
Gambar 4.34 Free body diagram L5/S1 posisi 2 

   Sumber: Data diolah, 2009 
 

AB  = 0,15 H (H = tinggi badan 

tegak = 1,54 m) 

AC  = 0,2 H 

AD  = 0,3 H 

BE  = 0,185 H 

α  = 13˚  

θ = 9˚ 

W = berat badan = 60 Kg = 588 N 

WL = 8,5 Kg = 8,5 9,8 = 83,3 N 

BF  = 0,15 H cos θ 

EF  = ∆ x  

∆ x = BE  – BF    = 0,12 H – 0,15 H 

cos θ  

D 

WL 

A 

B 

C 

E F 

Fe 
α 

θ 

0,18W 

Rx 

Ry 

0,36W 

MBahu 

49,269 Nm 

Shoulder 

Thorax 

Thoracolumbar 

Load 

L5/S1 
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  0Fy  

Ry - WL – 0,36 W – Fe sin (θ-13˚) – 0,18 W = 0 

Ry = 83,3 + 0,54 W + Fe sin (9-13˚) 

Ry = 400,82 + (-0,07) Fe ………(1) 

 

  0Fx Rx– Fe cos (θ-13˚) = 0 

Rx = Fe cos (9-13˚) 

Rx = 0,998 Fe …..(2) 

 

  0AM  

FB    sin))(13cos( ACFe   + FD -   cos))(13sin( ACFe   - FE = 0 

   9sin))(139cos(9cos)(36,0 ACFeABW   +  9cos)(18,0 ADW  

 9cos))(139sin( ACFe   -  )9cos( ABBEWL  = 0 

Fe   9cos)4sin()2,0(9sin)4cos()2,0( HH

)12,0(142,09cos)15,0(36,09cos)3,0(18,09cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

 

Fe = 5W 












9cos)4sin(9sin)4cos(

017,0)4cos(054,0)4cos(054,0)4cos(0213,0
 

Fe = 5(588) 












9cos)4sin(9sin)4cos(

017,0)4cos(1293,0
 

Fe = -1342,003 N ….(3) 

 

Substitusi pers.(3) ke pers.(1) dan (2) 

ey FR   (-0,07)  400,82  

)544,399( (-0,07)82,400 yR  

yR 494,433 N 

)544,399)(  0,998( xR  

xR  -1338,734 N 
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  0AM  

FB    sin))(13cos( ACFe   + FD -   cos))(13sin( ACFe   - FE + MA - 

MBahu = 0 

   9sin))(139cos(9cos)(36,0 ACFeABW   +  9cos)(18,0 ADW  

 9cos))(139sin( ACFe   -  )9cos( ABBEWL   + MA - MBahu = 0 

 

Fe  9cos)4sin()2,0(9sin)4cos()2,0(  HH + MA - MBahu = 

)12,0(142,09cos)15,0(36,09cos)3,0(18,09cos)15,0(142,0 HWHWHWHW   

MA = 

)12,0(142,0269,499cos)15,0(36,09cos)3,0(18,09cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

 -   9cos)4sin()2,0(9sin)4cos()2,0(  HH  

MA  = 46,737 Nm 

dengan; 

FB = gaya yang bekerja pada segmen lumbar 

FD = gaya yang bekerja pada segmen thorax 

FE = gaya yang bekerja pada beban (load) 

eF  = gaya yang bekerja pada segmen thoracolumbar (titik C) 

  = sudut segmen thoracolumbar-spine terhadap beban yang diangkat 

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen thoracolumbar-spine 

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen thoracolumbar-spine 

MA = Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine  

 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada segmen thoracolumbar-spine terhadap beban 8,5 kg yaitu sebesar       

-1338,734 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 494,433 N  terhadap sumbu 

vertikal tubuh. Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine untuk posisi 

menggendong dengan cara kangguru adalah sebesar 46,737 Nm. 
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3. Posisi vertikal depan (posisi 3) 

Posisi vertikal depan telah dimodelkan dengan Dempster. Dari model 

Dempster digambarkan free body diagram untuk menghitung gaya dan momen 

yang terjadi pada bahu dan L5/S1 pada tubuh penggendong. Gambar 4.33 adalah 

model Dempster untuk posisi vertikal depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 Model stick diagram posisi 3 
                Sumber: Data diolah, 2008 

 

A. Pada bahu 

Gaya yang terjadi pada bahu merupakan hasil dari reaksi segmen upper arm, 

dan forearm. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang ditumpu oleh bahu. 

Berbeda dengan posisi 1, pada posisi 3 beban tidak ditopang oleh elbow atau siku. 

Namun gaya yang diberikan oleh beban tetap juga berpengaruh pada gaya yang 

terjadi pada bahu. Total gaya yang bekerja pada bahu pada posisi 3 diberikan oleh 

upper arm dan forearm. Gaya pada bahu memberikan reaksi terhadap 

thoracolumbar-spine, tepatnya pada L5/S1.  
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Gambar 4.36 Free body diagram bahu posisi 3  

        Sumber: Data diolah, 2009 
 

Perhitungan gaya yang bekerja pada bahu (pada titik A), yaitu: 

  0xF  

21 coscos  FAUAx FFR   = 0 

xR  = )28cos2,1()0cos8,1( 00   

xR  = )88,0)(2,1()1)(8,1(   

xR  = -2,856 N 

  0yF  

12 sinsin  UAFAUAFAy FFWWR   = 0 

12 sinsin  UAFAUAFAy FFWWR   

yR   = )0*8,1()469,0*2,1(64,4776,11    

yR  = 58,837 N 

WFA 

FFA sin β2 FFA  

FFA cos β2 

β2 

Rx  

Ry  

A 

FUA sin β1 
FUA  

FUA cos 

β1 

β1 

a2 

a1 

t2 

t1 

B 

C 

Elbow 

Shoulder 

Hand 

WUA 
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dengan; 

xF  = gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen arm 

yF  = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen arm  

1  = sudut segmen upper arm  dengan garis horisontal berdiri  

2  = sudut segmen forearm  dengan garis horisontal berdiri  

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm  

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm 

UAW  = berat segmen upper arm   

  LAW  = berat segmen lower arm 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada upper arm dan forearm bagian kiri dan kanan terhadap bahu, yaitu 

sebesar 3,406 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 18,834 N terhadap sumbu 

vertikal tubuh.  

Keseluruhan gaya yang bekerja pada bahu (FA ), yaitu: 

FA  22 FyFx   

 22 )8372,58()856,2(   

FA  =  58,768 N 

Momen yang bekerja pada bahu (pada titik A): 

  0AM  

 (- WFA– WUA - FFAsin β2(a2)+ FFAcos β2(t2)-FUAsin β1(a1)-FUAcos β1(t1)) + MA = 0 

 (-11,76–47,64–(1,2*0,469*0,13)+(1.2*0.88*30,8)-(1,8*0*30,8)+(1,8*1*0,256+ 

MA = 0 

 MA = 26,487 Nm 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diketahui gaya yang terjadi 

pada bahu sebesar 58,768 N dan momen yang terjadi pada bahu sebesar       

24,487 Nm. Nilai momen bernilai positif sehingga bahu terangkat. 
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B. Pada L5/S1 

Gaya yang terjadi pada L5/S1 merupakan hasil dari reaksi segmen 

thoracolumbar, dan spine. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang 

ditumpu oleh L5/S1. 

 
Gambar 4.37 Free body diagram L5/S1 posisi 3 

   Sumber: Data diolah, 2009 

 

AB  = 0,15 H (H = tinggi badan 

tegak = 1,54 m) 

AC  = 0,2 H 

AD  = 0,3 H 

BE  = 0,2 H 

α  = 13˚  

θ = 25˚ 

W = berat badan = 60 Kg = 588 N 

WL = 8,5 Kg = 8,5 9,8 = 83,3 N 

BF  = 0,15 H cos θ 

EF  = ∆ x  

∆ x = BE  – BF   = 0,13 H – 0,15 H 

cos θ  

D 

WL 

A 

B 

C 

E 
F 

Fe 
α 

θ 

0,18W 

Ry 

0,36W 

MBahu 

50,227 Nm 

Thorax 

Thoracolumbar 

L5/S1 

Load 

Shoulder 

Rx 
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  0Fy  

Ry - WL – 0,36 W – Fe sin (θ-13˚) – 0,18 W = 0 

Ry = 83,3 + 0,54 W + Fe sin (25-13˚) 

Ry = 400,82 + 0,208 Fe ………(1) 

 

  0Fx  

Rx– Fe cos (θ-13˚) = 0 

Rx = Fe cos (25-13˚) 

Rx = 0,978 Fe …..(2) 

 

  0AM  

FB    sin))(13cos( ACFe   + FD -   cos))(13sin( ACFe   - FE = 0 

   65sin))(1365cos(65cos)(36,0 ACFeABW   +  65cos)(18,0 ADW  

 65cos))(1365sin( ACFe   -  )65cos( ABBEWL  = 0 

Fe   65cos)52sin()2,0(65sin)52cos()2,0( HH

)13,0(142,065cos)15,0(36,065cos)3,0(18,065cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

Fe = 5W 












65cos)52sin(65sin)52cos(

018,011cos054,011cos054,011cos0213,0
 

Fe = 5(588) 












65cos)52sin(65sin)52cos(

018,011cos1293,0
 

Fe = -719,853 N ….(3) 

 

Substitusi pers.(3) ke pers.(1) dan (2) 

ey FR   0,208  400,82  

)853,719( 0,20882,400 yR  

yR 137,136 N 

)853,719)( 0,978( xR  
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xR -1240,536 N 

  0AM  

FB    sin))(13cos( ACFe   + FD -   cos))(13sin( ACFe   - FE + MA - 

MBahu = 0 

   25sin))(1325cos(25cos)(36,0 ACFeABW   +  25cos)(18,0 ADW  

 25cos))(1325sin( ACFe   -  )25cos( ABBEWL   + MA - MBahu = 0 

Fe  25cos)12sin()2,0(65sin)12cos()2,0( HH  + MA - MBahu = 

)13,0(142,025cos)15,0(36,025cos)3,0(18,025cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

 

MA = 

)13,0(142,0227,5025cos)15,0(36,025cos)3,0(18,025cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

 -   25cos)12sin()2,0(25sin)12cos()2,0( HH   

MA  = 24,962 Nm 

dengan; 

FB = gaya yang bekerja pada segmen lumbar 

FD = gaya yang bekerja pada segmen thorax 

FE = gaya yang bekerja pada beban (load) 

eF  = gaya yang bekerja pada segmen thoracolumbar (titik C) 

  = sudut segmen thoracolumbar-spine terhadap beban yang diangkat 

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen thoracolumbar-spine 

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen thoracolumbar-spine 

MA = Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine  

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada segmen thoracolumbar-spine terhadap beban 8,5 kg yaitu sebesar       

-1240,536 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 137,136 N  terhadap sumbu 

vertikal tubuh. Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine untuk posisi 

menggendong vertikal depan adalah sebesar 24,962 Nm. 
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4. Posisi menggendong di pinggul (posisi 4) 

Posisi kangguru telah dimodelkan dengan Dempster. Dari model Dempster 

digambarkan free body diagram untuk menghitung gaya dan momen yang terjadi 

pada bahu dan L5/S1 pada tubuh penggendong. Gambar 4.36 adalah model 

Dempster untuk posisi kangguru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak Kanan Tampak Kiri 

Gambar 4.38 Model stick diagram posisi 4 
                Sumber: Data diolah, 2008 

 

A. Pada Bahu 

Gaya yang terjadi pada bahu merupakan hasil dari reaksi segmen upper arm, 

dan forearm. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang ditumpu oleh bahu. 

Pada posisi 4, beban ditopang juga oleh elbow atau siku kiri, sedangkan tangan 

kanan tidak menopang beban. Sehingga gaya yang diberikan oleh beban juga 

berpengaruh pada gaya yang terjadi pada bahu. Total gaya yang bekerja pada bahu 

diberikan oleh upper arm, forearm, dan load (beban). Gaya pada bahu 

memberikan reaksi terhadap thoracolumbar-spine, tepatnya pada L5/S1.  
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  Gambar 4.39 Free body diagram bahu posisi 4  

        Sumber: Data diolah, 2009 

 

Perhitungan gaya yang bekerja pada bahu (pada titik A), yaitu: 

  0xF  

21 coscos  FAUAx FFR   = 0 

xR  = )28cos2,1()19cos8,1( 00   

xR  = )88,0)(2,1()1)(8,1(   

xR  = -0,646 N 

  0yF  

12 sinsin  UAFALUAFAy FFWWWR   = 0 

12 sinsin  UAFALUAFAy FFWWWR   

yR   = )3256,0*8,1()469,0*2,1(3,8364,4776,11    

yR  = 141,551 N 

dengan; 

xF  = gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen arm 

yF  = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen arm  

t2 

t1 

a2 

a1 

WUA  

Shoulder 

B 

Elbow 

C 

Hand 

A 

FFA sin β2 

FFA  

FFA cos β2 

β2 

WFA 

Rx  

Ry  

WL  

FUA sin β1 FUA  

FUA cos β1 β1 
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1  = sudut segmen upper arm  dengan garis horisontal berdiri  

2  = sudut segmen forearm  dengan garis horisontal berdiri  

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm  

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm 

UAW  = berat segmen upper arm   

LAW  = berat segmen lower arm   

LAW  = berat load (beban) 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada upper arm dan forearm bagian kiri dan kanan terhadap bahu, yaitu 

sebesar 1,481 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 22,247 N terhadap sumbu 

vertikal tubuh.  

Keseluruhan gaya yang bekerja pada bahu (FA ), yaitu: 

FA  22 FyFx   

 22 )551,141()0646,(   

FA  =  141,549 N 

Momen yang bekerja pada bahu (pada titik A): 

  0AM  

 (- WFA– WUA - FFAsin β2(a2)+ FFAcos β2(t2)-FUAsin β1(a1)-FUAcos β1(t1)) – WL 

+ MA = 0 

   (-11,76–47,64–(1,2*0,469*0,13)+(1,2*0,88*30,8)-(1,8*0,3256*30,8)-

(1,8*0,945*0,256))-83,3 + MA = 0 

  MA = 128,735 Nm 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diketahui gaya yang terjadi 

pada bahu sebesar 141,549 N dan momen yang terjadi pada bahu sebesar   

128,735 Nm. Nilai momen bernilai positif sehingga bahu terangkat. 
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B. Pada L5/S1 

Gaya yang terjadi pada L5/S1 merupakan hasil dari reaksi segmen thoraco, 

lumbar, dan pelvis. Ketiga segmen tersebut merupakan beban yang ditumpu oleh 

L5/S1. 

1. Segmen Thoraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.40 Free body diagram posisi 4 untuk segmen thoraco 
        Sumber: Data diolah, 2009 

 

  0
1xF  

11cos xT RF  = 0 

1

033cos)438,0( xR = 0 

1xR = 839,0)438,0(       

1xR = 441,0  N 

  0
1yF  

11sin yTT RFW   = 0 

1

033sin)526,0()151,5( yR = 0 

1yR = 069,0292,4   

1yR = 5,437 N

 

dengan; 

1xF  = gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen thoraco 

1yF  = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen thoraco 

1  = sudut segmen thoracodengan garis horisontal berdiri  

1xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen thoraco 

TF

1cosTF

1sinTF

1xR

1yR

TW

1

Shoulder 

Thoraco 
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1yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen thoraco 

TW  = berat segmen thoraco 

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa gaya reaksi yang terjadi 

pada segmen thoraco yaitu sebesar 431,0  N terhadap sumbu horisontal tubuh 

dan 5,437 N  terhadap sumbu vertikal tubuh. 

 

2. Segmen Lumbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.41 Free body diagram posisi 4 untuk segmen lumbar 
   Sumber: Data diolah, 2009 

 

  0
2xF  

22cos xS RF  = 0 

2

07cos)353,0( xR = 0 

2xR = 993,0)353,0(       

2xR = 350,0  N 

  0
2yF  

22sin ySS RFW   = 0 

yR 07sin)353,0()457,3( = 0 

yR = 036,0457,3   

yR = 3,5 N 

dengan; 

2xF  = gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen lumbar 

2yF
 = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen lumbar 

2  = sudut segmen lumbar dengan garis horisontal berdiri  

xR
 = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen lumbar 

yR
  = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen lumbar 

SF

2cosSF

2sinSF

2yR

SW

2

2xR Thoraco 

Lumbar 
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SW
 = berat segmen lumbar 

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa gaya reaksi yang terjadi 

pada segmen lumbar yaitu sebesar 0,35 N  terhadap sumbu horisontal tubuh dan 

3,5 N  terhadap sumbu vertikal tubuh. 

3. Segmen Pelvis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.42 Free body diagram posisi 4 untuk segmen pelvis 
    Sumber: Data diolah, 2009 

  03xF  

33cos xP RF  = 0 

3

06cos)322,0( xR = 0 

3xR = 995,0)322,0(  

3xR = 995,0)322,0(  

3xR = 32,0 N 

  03yF  

33sin yPP RFW   = 0 

3

06sin)322,0()152,3( yR = 0 

3yR
= 105,0)322,0()152,3(   

3yR = 3,185 N

 

dengan; 

3xF  = gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen pelvis 

3yF  = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen pelvis 

3  = sudut segmen pelvis dengan garis horisontal berdiri  

3xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen pelvis 

3yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen pelvis 

PF

3cosPF

PW

3sinPF

3yR

3xR
Lumbar 

Pelvis 
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PW  = berat segmen pelvis 

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa gaya reaksi yang terjadi 

pada segmen pelvis yaitu sebesar 0,32 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 

3,185 N  terhadap sumbu vertikal tubuh.  

Keseluruhan total gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen 

thoracolumbar-spine untuk posisi 4, yaitu: 

321 xxxtotal RRRFx   

  = (0,441) N + (0,35) N + 0,320N  

  = 1,111 N 

Keseluruhan total gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen 

thoracolumbar-spine untuk posisi 4, yaitu: 

 321 yyytotal RRRFy   

  = 5,437 N + 3,50 N + 3,185 N 

  = 12,123 N 

Keseluruhan gaya yang bekerja pada segmen thoracolumbar-spine untuk 

posisi 4, yaitu: 

22

totaltotalspinebarthoracolum FyFxF   

spinebarthoracolumF   22 )123,12()111,1(   

  =  12,174 N 

 

Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine: 

M  =  F x d 

M  = 1M + 2M  + 3M + MBahu 

=  41T )cos(F a  +  )543()sin( 1 tttFW TT    +  52S )cos(F a  + 

 )76()sin( 2 ttFW SS    +  0)cos(F 3P   + 

 8)sin( 3 tFW PP   +(2*128,735) 

= (1,842) + (0,583) + 0 + 257,471 

= 259,895 Nm 
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Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diketahui gaya yang terjadi 

pada thoracolumbar-spine sebesar 12,174 N dan momen yang terjadi pada 

thoracolumbar-spine sebesar 259,895 Nm. 

 

5. Posisi vertikal belakang (posisi 5) 

Posisi vertikal belakang telah dimodelkan dengan Dempster. Dari model 

Dempster digambarkan free body diagram untuk menghitung gaya dan momen 

yang terjadi pada bahu dan L5/S1 pada tubuh penggendong. Gambar 4.42 adalah 

model Dempster untuk posisi vertikal belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.43 Model stick diagram posisi 5 
                Sumber: Data diolah, 2008 

 

A. Pada Bahu 

Gaya yang terjadi pada bahu merupakan hasil dari reaksi segmen upper arm, 

dan forearm. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang ditumpu oleh bahu. 

Berbeda dengan posisi 1 maupun 4, pada posisi 5 beban tidak ditopang oleh elbow 

atau siku. Namun gaya yang diberikan oleh beban tetap juga berpengaruh pada 

gaya yang terjadi pada bahu. Total gaya yang bekerja pada bahu pada posisi 5 
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diberikan oleh upper arm dan forearm. Gaya pada bahu memberikan reaksi 

terhadap thoracolumbar-spine, tepatnya pada L5/S1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.44 Free body diagram bahu posisi 5  

        Sumber: Data diolah, 2009 

 

Perhitungan gaya yang bekerja pada bahu (pada titik A), yaitu: 

  0xF  

21 coscos  FAUAx FFR   = 0 

xR  = )28cos2,1()0cos8,1( 00   

xR  = )88,0)(2,1()1)(8,1(   

xR  = -2,856 N 

  0yF  

12 sinsin  UAFAUAFAy FFWWR   = 0 

12 sinsin  UAFAUAFAy FFWWR   

WFA 

FFA sin β2 FF

A  

FFA cos β2 

β2 

Rx  

Ry  

A 

FUA sin 

β1 
FUA  

FUA cos 

β1 

β1 

a2 

a1 

t2 

t1 

B 

C 

Elbow 

Shoulder 

Hand 

WUA 
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yR   = )0*8,1()469,0*2,1(64,4776,11    

yR  = 58,837 N 

dengan; 

xF  = gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen arm 

yF  = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen arm  

1  = sudut segmen upper arm  dengan garis horisontal berdiri  

2  = sudut segmen forearm  dengan garis horisontal berdiri  

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm  

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm 

UAW  = berat segmen upper arm   

LAW  = berat segmen lower arm   

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada upper arm dan forearm bagian kiri dan kanan terhadap bahu, yaitu 

sebesar 3,406 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 18,834 N terhadap sumbu 

vertikal tubuh. Keseluruhan gaya yang bekerja pada bahu (FA ), yaitu: 

FA  22 FyFx   

 22 )837,58()856,2(   

FA  = 58,768 N 

Momen yang bekerja pada bahu (pada titik A): 

  0AM  

  (- WFA– WUA - FFAsin β2(a2)+ FFAcos β2(t2)-FUAsin β1(a1)-FUAcos β1(t1)) + MA = 0 

  (-11,76–17,64–(1,2*0,469*0,13)+(1.2*0.88*30,8)-(1,8*0*30,8)-(1,8*1*0,256+ MA = 0 

  MA = 58,768 Nm 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diketahui gaya yang terjadi 

pada bahu sebesar 58,768 N dan momen yang terjadi pada bahu sebesar 58,768 

Nm. Nilai momen bernilai positif sehingga bahu terangkat. 
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B. Pada L5/S1 

Gaya yang terjadi pada L5/S1 merupakan hasil dari reaksi segmen 

thoracolumbar, dan spine. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang 

ditumpu oleh L5/S1. 

 
Gambar 4.45 Free body diagram L5/S1 posisi 5  

      Sumber: Data diolah, 2009 

 

 

D 

WL 

A 

B 

C 

E 
F 
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α 

θ 

0,18W 
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0,36W 

MBahu 

50,227 Nm 

Thorax 

Thoracolumbar Load 

Shoulder 

L5/S1 
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AB  = 0,15 H (H = tinggi badan 

tegak = 1,54 m) 

AC  = 0,2 H 

AD  = 0,3 H 

BE  = 0,231 H 

α  = 13˚  

θ = 11˚ 

W = berat badan = 60 Kg = 588 N 

WL = 8,5 Kg = 8,5 9,8 = 83,3 N 

BF  = 0,15 H cos θ 

EF  = ∆ x  

∆ x = BE  – BF   = 0,15 H – 0,15 H cos θ 

  0Fy  

Ry - WL – 0,36 W – Fe sin (θ-13˚) – 0,18 W = 0 

Ry = 83,3 + 0,54 W + Fe sin (11-13˚) 

Ry = 400,82 + Fe sin (-2˚)  

Ry = 400,82 +(-0,035) Fe………(1) 

 

  0Fx  

Rx – Fe cos (θ-13˚) = 0 

Rx = Fe cos (11-13˚)  

Rx = Fe cos (-2˚)  

Rx = 0,999 Fe …..(2) 

 

  0AM  

FE - FB    sin))(13cos( ACFe   - FD -   cos))(13sin( ACFe   = 0 

 )11cos( ABBEWL   -    11sin))(1311cos(11cos)(36,0 ACFeABW   - 

 11cos)(18,0 ADW   11cos))(1311sin( ACFe   = 0 

Fe   11cos)2sin()2,0(11sin)2cos()2,0( HH

)15,0(142,011cos)15,0(36,011cos)3,0(18,011cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

Fe = 5W 












11cos)2sin(11sin)2cos(

0213,013cos054,013cos054,013cos0213,0
 

Fe = 425,185 N ….(3) 
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Substitusi pers.(3) ke pers.(1) dan (2) 

ey FR   (-0,035)82,400   

)499,31( (-0,035)82,400 yR  

yR 385,981 N 

)999,0)(499,31(xR  

xR  424,926 N 

 

  0AM  

FE - FB +   sin))(13cos( ACFe   - FD -   cos))(13sin( ACFe   + MA - 

MBahu = 0 

 )11cos( ABBEWL   -    11sin))(1311cos(11cos)(36,0 ACFeABW   - 

 11cos)(18,0 ADW   11cos))(1311sin( ACFe   + MA - MBahu = 0 

Fe  11cos)2sin()2,0(11sin)2cos()2,0(  HH  + MA  = 50,227 + 

)15,0(142,011cos)15,0(36,011cos)3,0(18,011cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

MA = -66,337 Nm 

 

dengan; 

FB = gaya yang bekerja pada segmen lumbar 

FD = gaya yang bekerja pada segmen thorax 

FE = gaya yang bekerja pada beban (load) 

eF  = gaya yang bekerja pada segmen thoracolumbar (titik C) 

  = sudut segmen thoracolumbar-spine terhadap beban yang diangkat 

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen thoracolumbar-spine 

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen thoracolumbar-spine 

MA = Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine  

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada segmen thoracolumbar-spine terhadap beban 8,5 kg yaitu sebesar 

424,926 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 385,981 N  terhadap sumbu 
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vertikal tubuh. Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine untuk posisi 

menggendong vertikal belakang adalah sebesar -66,337 Nm. 

 

6. Posisi horisontal belakang (posisi 6) 

Posisi horisontal belakang telah dimodelkan dengan Dempster. Dari model 

Dempster digambarkan free body diagram untuk menghitung gaya dan momen 

yang terjadi pada bahu dan L5/S1 pada tubuh penggendong. Gambar 4.45 adalah 

model Dempster untuk posisi horisontal belakang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.46 Model stick diagram posisi 6 
                Sumber: Data diolah, 2008 

 

A. Pada Bahu 

Gaya yang terjadi pada bahu merupakan hasil dari reaksi segmen upper arm, 

dan forearm. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang ditumpu oleh bahu. 

Berbeda dengan posisi 1, pada posisi 6 beban tidak ditopang oleh elbow atau siku, 

tetapi langsung ditopang oleh bahu. Sehingga gaya yang diberikan oleh beban 

berpengaruh pada gaya yang terjadi pada bahu. Total gaya yang bekerja pada bahu 

pada posisi 6 diberikan oleh upper arm dan forearm. Gaya pada bahu memberikan 

reaksi terhadap thoracolumbar-spine, tepatnya pada L5/S1.  
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Gambar 4.47 Free body diagram bahu posisi 6  

        Sumber: Data diolah, 2009 

 

Perhitungan gaya yang bekerja pada bahu (pada titik A), yaitu: 

  0xF  

21 coscos  FAUAx FFR   = 0 

xR  = )28cos2,1()0cos8,1( 00   

xR  = )88,0)(2,1()1)(8,1(   

xR  = -2,856 N 

  0yF  

12 sinsin  UAFAUAFAy FFWWR  - WL = 0 

12 sinsin  UAFAUAFAy FFWWR  + WL 

yR   = )0*8,1()469,0*2,1(64,4776,11   + 83,3 

yR  = 142,137 N 

WFA 

FFA sin β2 
FFA  

FFA cos β2 

β2 

Rx  

Ry  

A 

FUA sin β1 
FUA  

FUA cos β1 

β1 

a2 

a1 

t2 

t1 
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WUA 
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dengan; 

xF  = gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen arm 

yF  = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen arm  

1  = sudut segmen upper arm  dengan garis horisontal berdiri  

2  = sudut segmen forearm  dengan garis horisontal berdiri  

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm  

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm 

UAW  = berat segmen upper arm   

LAW  = berat segmen lower arm   

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada upper arm dan forearm bagian kiri dan kanan terhadap bahu, yaitu 

sebesar 3,406 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 18,834 N terhadap sumbu 

vertikal tubuh. Keseluruhan gaya yang bekerja pada bahu (FA), yaitu: 

FA  22 FyFx   

 22 )137,142()8561,2(   

FA  =  142,108 N 

Momen yang bekerja pada bahu (pada titik A): 

  0AM  

 (- WFA– WUA - FFAsin β2(a2)+ FFAcos β2(t2)-FUAsin β1(a1)-FUAcos β1(t1)) - WL+ MA 

= 0 

 (-11,76 – 47,64 – (1,2*0,469*0,13) + (1.2*0.88*30,8) - (1,8*0*30,8) - 

(1,8*1*0,256)      - 83,3+ MA = 0 

 MA = 110,709 Nm 

 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diketahui gaya yang terjadi 

pada bahu sebesar 142,108 N dan momen yang terjadi pada bahu sebesar   

110,709 Nm. Nilai momen bernilai positif sehingga bahu terangkat. 
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B. Pada L5/S1 

Gaya yang terjadi pada L5/S1 merupakan hasil dari reaksi segmen 

thoracolumbar, dan spine. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang 

ditumpu oleh L5/S1. 

 
Gambar 4.48 Free body diagram L5/S1 posisi 6  

         Sumber: Data diolah, 2009 
 

AB  = 0,15 H (H = tinggi badan 

tegak = 1,54 m) 

AC  = 0,2 H 

AD  = 0,3 H 

BE  = 0,246 H 

α  = 13˚  

θ = 20˚ 

W = berat badan = 60 Kg = 588 N 

WL = 8,5 Kg = 8,5 9,8 = 83,3 N 

BF  = 0,15 H cos θ 

EF  = ∆ x  

∆ x = BE  – BF   = 0,16 H – 0,15 H 

cos θ 

 

 

D 

WL 

A 

B 

C 

E 
F 

Fe α 

θ 

0,18W 

Rx 

Ry 

0,36W 

MBahu 

133,257 Nm 

Shoulder 

Thorax 

Thoracolumbar 
Load 

L5/S1 
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  0Fy  

Ry - WL – 0,36 W – Fe sin (θ-13˚) – 0,18 W = 0 

Ry = 83,3 + 0,54 W + Fe sin (20-13˚) 

Ry = 400,82 + Fe sin (7˚)  

Ry = 400,82 + 0,122 Fe………(1) 

 

  0Fx  

Rx – Fe cos (θ-13˚) = 0 

Rx = Fe cos (20-13˚)  

Rx = Fe cos (7˚)  

Rx = 0,993 Fe …..(2) 

 

  0AM  

FE - FB    sin))(13cos( ACFe   - FD -   cos))(13sin( ACFe   = 0 

 )20cos( ABBEWL   -    20sin))(1320cos(20cos)(36,0 ACFeABW   - 

 20cos)(18,0 ADW   20cos))(1320sin( ACFe   = 0 

Fe   20cos)7sin()2,0(20sin)7cos()2,0( HH

)16,0(142,020cos)15,0(36,020cos)3,0(18,020cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

Fe = 5W 












20cos)7sin(20sin)7cos(

023,013cos054,013cos054,013cos0213,0
 

Fe = -1361,647 N ….(3) 

Substitusi pers.(3) ke pers.(1) dan (2) 

ey FR   0,12282,400   

)647,1361(   0,12282,400 yR  

yR 234,877 N 

)993,0)(647,1361(xR  

xR  -1351,497 N 
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  0AM  

FE - FB +   sin))(13cos( ACFe   - FD -   cos))(13sin( ACFe   + MA –

MBahu =  0 

 )20cos( ABBEWL   -    20sin))(1320cos(20cos)(36,0 ACFeABW   - 

 20cos)(18,0 ADW   20cos))(1320sin( ACFe   + MA – MBahu = 0 

Fe  20cos)7sin()2,0(20sin)7cos()2,0( HH   + MA  = 

50,227+

)16,0(142,020cos)15,0(36,020cos)3,0(18,020cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

MA = 115,596 Nm 

dengan; 

FB = gaya yang bekerja pada segmen lumbar 

FD = gaya yang bekerja pada segmen thorax 

FE = gaya yang bekerja pada beban (load) 

eF  = gaya yang bekerja pada segmen thoracolumbar (titik C) 

  = sudut segmen thoracolumbar-spine terhadap beban yang diangkat 

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen thoracolumbar-spine 

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen thoracolumbar-spine 

MA = Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine  

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada segmen thoracolumbar-spine terhadap beban 8,5 kg yaitu sebesar       

-1351,497 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 234,877 N  terhadap sumbu 

vertikal tubuh. Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine untuk posisi 

menggendong 6 adalah sebesar 115,596 Nm. 

 

7. Posisi vertikal depan searah (posisi 7) 

Posisi vertikal depan searah telah dimodelkan dengan Dempster. Dari model 

Dempster digambarkan free body diagram untuk menghitung gaya dan momen 

yang terjadi pada bahu dan L5/S1 pada tubuh penggendong. Gambar 4.48 adalah 

model Dempster untuk posisi vertikal depan searah. 
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Gambar 4.49 Model stick diagram posisi 7 
                Sumber: Data diolah, 2008 

 

A. Pada Bahu 

Gaya yang terjadi pada bahu merupakan hasil dari reaksi segmen upper arm, 

dan forearm. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang ditumpu oleh bahu. 

Berbeda dengan posisi 1, pada posisi 7 beban tidak ditopang oleh elbow atau siku. 

Namun gaya yang diberikan oleh beban tetap juga berpengaruh pada gaya yang 

terjadi pada bahu. Total gaya yang bekerja pada bahu pada posisi 7 diberikan oleh 

upper arm dan forearm. Gaya pada bahu memberikan reaksi terhadap 

thoracolumbar-spine, tepatnya pada L5/S1.  
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Gambar 4.50 Free body diagram bahu posisi 7  

        Sumber: Data diolah, 2009 

Perhitungan gaya yang bekerja pada bahu (pada titik A), yaitu: 

  0xF  

21 coscos  FAUAx FFR   = 0 

xR  = )28cos2,1()0cos8,1( 00   

xR  = )88,0)(2,1()1)(8,1(   

xR  = -2,856 N 

  0yF  

12 sinsin  UAFAUAFAy FFWWR   = 0 

12 sinsin  UAFAUAFAy FFWWR   

yR   = )0*8,1()469,0*2,1(64,4776,11    

yR  = 58,837 N 

WFA 

FFA sin β2 FFA  

FFA cos β2 

β2 

Rx  

Ry  

A 

FUA sin 

β1 
FUA  

FUA cos 

β1 

β1 

a2 

a1 

t2 

t1 

B 

C 

Elbow 

Shoulder 

Hand 

WUA 
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dengan; 

xF  = gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen arm 

yF  = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen arm  

1  = sudut segmen upper arm  dengan garis horisontal berdiri  

2  = sudut segmen forearm  dengan garis horisontal berdiri  

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm  

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm 

UAW  = berat segmen upper arm   

LAW  = berat segmen lower arm   

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada upper arm dan forearm bagian kiri dan kanan terhadap bahu, yaitu 

sebesar 3,406 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 18,834 N terhadap sumbu 

vertikal tubuh. Keseluruhan gaya yang bekerja pada bahu (FA), yaitu: 

FA  22 FyFx   

 22 )837,58()856,2(   

FA  =  58,768 N 

Momen yang bekerja pada bahu (pada titik A): 

  0AM  

 (- WFA– WUA - FFAsin β2(a2)+ FFAcos β2(t2)-FUAsin β1(a1)-FUAcos β1(t1)) + MA = 0 

 (-11,76–17,64–(1,2*0,469*0,13)+(1,2*0,88*30,8)-(1,8*0*30,8)-(1,8*1*0,256+ 

MA = 0 

 MA = 36,332 Nm 

 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diketahui gaya yang terjadi 

pada bahu sebesar 61,071 N dan momen yang terjadi pada bahu sebesar       

36,332 Nm. Nilai momen bernilai positif sehingga bahu terangkat. 
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B. Pada L5/S1 

Gaya yang terjadi pada L5/S1 merupakan hasil dari reaksi segmen 

thoracolumbar, dan spine. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang 

ditumpu oleh L5/S1. 

 
Gambar 4.51 Free body diagram L5/S1 posisi 7  

         Sumber: Data diolah, 2009 
 

AB  = 0,15 H  

H = tinggi badan tegak = 1,54 m 

AC  = 0,2 H 

AD  = 0,3 H 

BE  = 0,169 H 

α  = 13˚  

θ = 29˚ 

W = berat badan = 60 Kg = 588 N 

WL = 8,5 Kg = 8,5 9,8 = 83,3 N 

BF  = 0,15 H cos θ 

EF  = ∆ x  

∆ x = BE  – BF   = 0,11 H – 0,15 H 

cos θ
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  0Fy  

Ry - WL – 0,36 W – Fe sin (θ-13˚) – 0,18 W = 0 

Ry = 83,3 + 0,54 W + Fe sin (29-13˚) 

Ry = 400,82 + 0,267 Fe ………(1) 

 

  0Fx  

Rx– Fe cos (θ-13˚) = 0 

Rx = Fe cos (29-13˚) 

Rx = 0,961 Fe …..(2) 

 

  0AM  

FB    sin))(13cos( ACFe   + FD -   cos))(13sin( ACFe   - FE = 0 

   29sin))(1329cos(29cos)(36,0 ACFeABW   +  29cos)(18,0 ADW  

 29cos))(1329sin( ACFe   -  )29cos( ABBEWL  = 0 

Fe   29cos)16sin()2,0(29sin)16cos()2,0( HH

)11,0(142,029cos)15,0(36,029cos)3,0(18,029cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

Fe = 5W 












29cos)16sin(29sin)16cos(

016,013cos054,013cos054,013cos0213,0
 

Fe = 5(588) 












29cos)16sin(29sin)16cos(

016,013cos1293,0
 

Fe = -1195,293 N ….(3) 

 

Substitusi pers.(3) ke pers.(1) dan (2) 

ey FR  0,267  400,82  

)293,1195( 0,26782,400 yR  

353,71yR N 

)293,1195)( 0,961( xR  

989,1148xR N 
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  0AM  

FB    sin))(13cos( ACFe   + FD -   cos))(13sin( ACFe   - FE + MA – 

MBahu = 0 

   29sin))(1329cos(29cos)(36,0 ACFeABW   +  29cos)(18,0 ADW  

 29cos))(1329sin( ACFe   -  )29cos( ABBEWL   + MA – MBahu = 0 

Fe  29cos)16sin()2,0(29sin)16cos()2,0( HH  + MA – MBahu = 

)11,0(142,029cos)15,0(36,029cos)3,0(18,029cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

MA = 

)11,0(142,0227,5029cos)15,0(36,029cos)3,0(18,029cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

 -   29cos)16sin()2,0(29sin)16cos()2,0( HH   

MA  = 30,894 Nm 

dengan; 

FB = gaya yang bekerja pada segmen lumbar 

FD = gaya yang bekerja pada segmen thorax 

FE = gaya yang bekerja pada beban (load) 

eF  = gaya yang bekerja pada segmen thoracolumbar (titik C) 

  = sudut segmen thoracolumbar-spine terhadap beban yang diangkat 

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen thoracolumbar-spine 

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen thoracolumbar-spine 

MA = Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine  

 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada segmen thoracolumbar-spine terhadap beban 8,5 kg yaitu sebesar       

-1148,989 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 71,353 N  terhadap sumbu 

vertikal tubuh. Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine untuk posisi 

menggendong dengan cara mengayun di depan adalah sebesar 30,894 Nm. 
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8. Posisi vertikal depan-samping (posisi 8) 

Posisi vertikal depan-samping telah dimodelkan dengan Dempster. Dari 

model Dempster digambarkan free body diagram untuk menghitung gaya dan 

momen yang terjadi pada bahu dan L5/S1 pada tubuh penggendong. Gambar 4.51 

adalah model Dempster untuk posisi vertikal depan-samping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampak Kanan Tampak Kiri 

Gambar 4.52 Model stick diagram posisi 8 
                Sumber: Data diolah, 2008 

 

A. Pada Bahu 

Gaya yang terjadi pada bahu merupakan hasil dari reaksi segmen upper arm, 

dan forearm. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang ditumpu oleh bahu. 

Pada posisi 8, beban ditopang juga oleh elbow atau siku kiri, sedangkan tangan 

kanan tidak menopang beban. Sehingga gaya yang diberikan oleh beban juga 

berpengaruh pada gaya yang terjadi pada bahu. Total gaya yang bekerja pada bahu 

diberikan oleh upper arm, forearm, dan load (beban). Gaya pada bahu nantinya 

juga akan memberikan reaksi terhadap thoracolumbar-spine, tepatnya pada 

L5/S1.  
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  Gambar 4.53 Free body diagram bahu posisi 8  

                      Sumber: Data diolah, 2009 
 

Perhitungan gaya yang bekerja pada bahu (pada titik A), yaitu: 

  0xF  

21 coscos  FAUAx FFR   = 0 

xR  = )28cos2,1()0cos8,1( 00   

xR  = )88,0)(2,1()1)(8,1(   

xR  = -0,744 N 

 

  0yF  

12 sinsin  UAFALUAFAy FFWWWR   = 0 

12 sinsin  UAFALUAFAy FFWWWR   

yR   = )0*8,1*2()469,0*2,1(3,8364,4776,11    

yR  = 112,137 N 

dengan; 

xF  = gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen arm 

yF  = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen arm  

t2 

t1 

a2 

a1 

Shoulder 

B 

Elbow 

C 

Hand 

FFA sin β2 

FFA  

FFA cos β2 

β2 

WFA 

Rx  

Ry  

WL  

WUA  

FUA sin β1 FUA  

FUA cos β1 β1 

A 
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1  = sudut segmen upper arm  dengan garis horisontal berdiri  

2  = sudut segmen forearm  dengan garis horisontal berdiri  

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm  

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm 

UAW  = berat segmen upper arm   

LAW  = berat segmen lower arm   

LAW  = berat load (beban) 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang terjadi 

pada upper arm dan forearm bagian kiri dan kanan terhadap bahu, yaitu sebesar 

1,481 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 22,247 N terhadap sumbu vertikal 

tubuh.  

Keseluruhan gaya yang bekerja pada bahu (FA), yaitu: 

FA  22 FyFx   

 22 )137,112()744,0(   

FA  =  112,139 N 

Momen yang bekerja pada bahu (pada titik A): 

  0AM  

 (- WFA– WUA - FFAsin β2(a2)+ FFAcos β2(t2)-FUAsin β1(a1)-FUAcos β1(t1)) – WL + 

MA = 0 

 (-11,76–17,64–(1,2*0,469*0,13)+(1,2*0,88*30,8)-(1,8*1*30,8)-(1,8*0*0,256))-

83,3 + MA = 0 

 MA = 112,862 Nm 

 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diketahui gaya yang terjadi 

pada bahu sebesar 112,139 N dan momen yang terjadi pada bahu sebesar 112,862 

Nm. Nilai momen bernilai positif sehingga bahu terangkat. 
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B. Pada L5/S1 

Gaya yang terjadi pada L5/S1 merupakan hasil dari reaksi segmen thoraco, 

lumbar, dan pelvis. Ketiga segmen tersebut merupakan beban yang ditumpu oleh 

L5/S1. 

1. Segmen Thoraco 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.54 Free body diagram posisi 8 untuk segmen thoraco 
        Sumber: Data diolah, 2009 

 

  0
1xF  

11cos xT RF  = 0 

1

030cos)526,0( xR = 0 

1xR
= 866,0)526,0(       

 
1xR = 455,0  N 

 

  0
1yF  

11sin yTT RFW   = 0 

1

030sin)526,0()151,5( yR = 0 

1yR = )5,0*526,0(151,5   

1yR =  5,414 N

 

dengan; 

1xF  =gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen thoraco 

1yF  = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen thoraco 

1  = sudut segmen thoracodengan garis horisontal berdiri  

1xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen thoraco 

1yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen thoraco 

TW  = berat segmen thoraco 

TF

1cosTF

1yR

TW

1sinTF

Rx1 

1

Shoulder 

Thoraco 
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Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa gaya reaksi yang terjadi pada 

segmen thoraco yaitu sebesar 455,0  N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 

 5,414 N  terhadap sumbu vertikal tubuh. 

 

2. Segmen Lumbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.55 Free body diagram posisi 8 untuk segmen lumbar 
           Sumber: Data diolah, 2009 

 

  0
2xF  

22cos xS RF  = 0 

2

030cos)353,0( xR = 0 

2xR
= 866,0)353,0(       

2xR = - 306,0  N 

 

  0
2yF  

22sin ySS RFW   = 0 

yR 030sin)353,0()457,3( = 

0 

yR = )5,0*353,0(457,3   

yR = 3,634 N

SF

2cosSF

2sinSF

2yR

SW

2

2xR
Thoraco 

Lumbar 
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dengan; 

2xF  = gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen lumbar 

2yF  = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen lumbar 

  = sudut segmen lumbar dengan garis horisontal berdiri  

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen lumbar 

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen lumbar 

TW  = berat segmen lumbar 

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa gaya reaksi yang terjadi 

pada segmen lumbar yaitu sebesar - 306,0 N  terhadap sumbu horisontal tubuh dan 

3,634 N  terhadap sumbu vertikal tubuh. 

 

3. Segmen Pelvis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.56 Free body diagram posisi 8 untuk segmen pelvis 
            Sumber: Data diolah, 2009 

 

  03xF  

33cos xP RF  = 0 

3

00cos)322,0( xR = 0 

3xR = 322,0 N 

 

 

  03yF  

33sin yPP RFW   = 0 

3

00sin)322,0()152,3( yR  = 0 

3yR = 0)322,0()152,3(   

3yR = 3,152 N

3xR

3yR

3cosPF

3sinPF
PF

PW

Lumbar 

Pelvis 
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dengan; 

3xF  = gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen pelvis 

3yF  = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen pelvis 

3  = sudut segmen pelvis dengan garis horisontal berdiri  

3xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen pelvis 

3yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen pelvis 

PW  = berat segmen pelvis 

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa gaya reaksi yang terjadi 

pada segmen pelvis yaitu sebesar 0,322 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 

3,152 N  terhadap sumbu vertikal tubuh. Keseluruhan total gaya yang bekerja 

pada sumbu x pada segmen thoracolumbar-spine untuk posisi 8, yaitu: 

 321 xxxtotal RRRFx   

 = (-0,455) N + (-0,306) N + 0,322N  

 = -1,082 N 

Keseluruhan total gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen 

thoracolumbar-spine untuk posisi 8, yaitu: 

 321 yyytotal RRRFy   

= 5,414 N + 3,634 N + 3,152 N 

= 12,199 N 

Keseluruhan gaya yang bekerja pada thoracolumbar-spine, yaitu: 

22

totaltotalspinebarthoracolum FyFxF   

 22 )199,12()082,1(   

 spinebarthoracolumF   =  12,247 N 

Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine: 

M = F x d 

M = 1M + 2M  + 3M + MBahu 
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 =  41T )cos(F a  +  )543()sin( 1 tttFW TT    +  52S )cos(F a  + 

 )76()sin( 2 ttFW SS    +  0)cos(F 3P   +  8)sin( 3 tFW PP    

 = (1,937) + (0,637) + 0 + (2*112,862) 

M = 227,661 Nm 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diketahui gaya yang terjadi 

pada thoracolumbar-spine sebesar 12,247 N dan momen yang terjadi pada 

thoracolumbar-spine sebesar 227,661 Nm. 

 

9. Posisi vertikal belakang berlawanan arah (posisi 9) 

Posisi vertikal belakang berlawanan arah telah dimodelkan dengan Dempster. 

Dari model Dempster digambarkan free body diagram untuk menghitung gaya 

dan momen yang terjadi pada bahu dan L5/S1 pada tubuh penggendong. Gambar 

4.56 adalah model Dempster untuk posisi vertikal belakang berlawanan arah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.57 Model stick diagram posisi 9 
                Sumber: Data diolah, 2008 

 

A. Pada Bahu 

Gaya yang terjadi pada bahu merupakan hasil dari reaksi segmen upper arm, 

dan forearm. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang ditumpu oleh bahu. 

Berbeda dengan posisi 1, pada posisi 9 beban tidak ditopang oleh elbow atau siku. 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 149 

Namun gaya yang diberikan oleh beban tetap juga berpengaruh pada gaya yang 

terjadi pada bahu. Total gaya yang bekerja pada bahu pada posisi 9 diberikan oleh 

upper arm dan forearm. Gaya pada bahu memberikan reaksi terhadap 

thoracolumbar-spine, tepatnya pada L5/S1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.58 Free body diagram bahu posisi 9  

        Sumber: Data diolah, 2009 

 

Perhitungan gaya yang bekerja pada bahu (pada titik A), yaitu: 

  0xF  

21 coscos  FAUAx FFR   = 0 

xR  = )28cos2,1()0cos8,1( 00   

xR  = )88,0)(2,1()1)(8,1(   

xR  = -2,856 N 
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Hand 
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12 sinsin  UAFAUAFAy FFWWR   = 0 

12 sinsin  UAFAUAFAy FFWWR   

yR   = )0*8,1()469,0*2,1(64,4776,11    

yR  = 58,837 N 

dengan; 

xF  = gaya yang bekerja pada sumbu x pada segmen arm 

yF  = gaya yang bekerja pada sumbu y pada segmen arm  

1  = sudut segmen upper arm  dengan garis horisontal berdiri  

2  = sudut segmen forearm  dengan garis horisontal berdiri  

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm  

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen upper arm dan forearm 

UAW  = berat segmen upper arm   

LAW  = berat segmen lower arm   

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada upper arm dan forearm bagian kiri dan kanan terhadap bahu, yaitu 

sebesar 3,406 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 18,834 N terhadap sumbu 

vertikal tubuh. Keseluruhan gaya yang bekerja pada bahu (FA), yaitu: 

FA  22 FyFx   

 22 )837,58()856,2(   

FA  =  58,768 N 

Momen yang bekerja pada bahu (pada titik A): 

  0AM  

 (- WFA– WUA - FFAsin β2(a2)+ FFAcos β2(t2)-FUAsin β1(a1)-FUAcos β1(t1)) + MA = 0 

 (-11,76–17,64–(1,2*0,469*0,13)+(1.2*0.88*30,8)-(1,8*0*30,8)-(1,8*1*0,256+ 

MA = 0 

 MA = 59,934 Nm 
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Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan diketahui gaya yang terjadi 

pada bahu sebesar 61,071 N dan momen yang terjadi pada bahu sebesar 59,934 

Nm. Nilai momen bernilai positif sehingga bahu terangkat. 

 

B. Pada L5/S1 

Gaya yang terjadi pada L5/S1 merupakan hasil dari reaksi segmen 

thoracolumbar, dan spine. Kedua segmen tersebut merupakan beban yang 

ditumpu oleh L5/S1. 

 
Gambar 4.59 Free body diagram L5/S1 posisi 9 

              Sumber: Data diolah, 2009 
 

AB  = 0,15 H (H = tinggi badan 

tegak = 1,54 m) 

AC  = 0,2 H 

AD  = 0,3 H 

BE  = 0,185 H 

α  = 13˚ ; θ = 77˚ 

W = berat badan = 60 Kg = 588 N 

WL = 8,5 Kg = 8,5 9,8 = 83,3 N 

BF  = 0,15 H cos θ 

EF  = ∆ x  

∆ x = BE  – BF   = 0,12 H – 0,15 H 

cos θ

D 

WL 

A 

B 

C 

E 
F 

Fe α 

0,18W 

Rx 

Ry 

0,36W 
θ 

Shoulder 

Thorax 

Thoracolumbar Load 

L5/S1 
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  0Fy  

Ry - WL – 0,36 W – Fe sin (θ-13˚) – 0,18 W = 0 

Ry = 83,3 + 0,54 W + Fe sin (13-13˚) 

Ry = 400,82 + Fe sin (0˚)  

Ry = 400,82 ………(1) 

  0Fx  

Rx – Fe cos (θ-13˚) = 0 

Rx = Fe cos (13-13˚)  

Rx = Fe cos (0˚)  

Rx = Fe …..(2) 

 

  0AM  

FE - FB    sin))(13cos( ACFe   - FD -   cos))(13sin( ACFe   = 0 

 )13cos( ABBEWL   -    13sin))(1313cos(13cos)(36,0 ACFeABW   - 

 13cos)(18,0 ADW   13cos))(1313sin( ACFe   = 0 

Fe   13cos)0sin()2,0(13sin)0cos()2,0( HH

)12,0(142,013cos)15,0(36,013cos)3,0(18,013cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

Fe = 5W 












13cos)0sin(13sin)0cos(

017,013cos054,013cos054,013cos0213,0
 

Fe = 438,517 N ….(3) 

Substitusi pers.(3) ke pers.(1) dan (2) 

FexR  

517,438xR  N 

 

  0AM  

FE - FB +   sin))(13cos( ACFe   - FD -   cos))(13sin( ACFe   + MA – 

MBahu =  0 
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 )13cos( ABBEWL   -    13sin))(1313cos(13cos)(36,0 ACFeABW   - 

 13cos)(18,0 ADW   13cos))(1313sin( ACFe   + MA – MBahu = 0 

Fe  13cos)0sin()2,0(13sin)0cos()2,0( HH   + MA  = 50,227 + 

)12,0(142,013cos)15,0(36,013cos)3,0(18,013cos)15,0(142,0 HWHWHWHW 

MA = -69,094 Nm 

dengan; 

FB = gaya yang bekerja pada segmen lumbar 

FD = gaya yang bekerja pada segmen thorax 

FE = gaya yang bekerja pada beban (load) 

eF  = gaya yang bekerja pada segmen thoracolumbar (titik C) 

  = sudut segmen thoracolumbar-spine terhadap beban yang diangkat 

xR  = reaksi pada sumbu x yang terjadi pada segmen thoracolumbar-spine 

yR   = reaksi pada sumbu y yang terjadi pada segmen thoracolumbar-spine 

MA = Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine  

 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa gaya reaksi yang 

terjadi pada segmen thoracolumbar-spine terhadap beban 8,5 kg yaitu sebesar 

438,517 N terhadap sumbu horisontal tubuh dan 400,820 N  terhadap sumbu 

vertikal tubuh. Momen yang bekerja pada thoracolumbar-spine untuk posisi 

menggendong 9 adalah sebesar -78,801 Nm. 

 

4.2.5 Menentukan Gaya Tekan Pada L5/S1 

Perhitungan besarnya gaya tekan pada segmen L5/S1 dilakukan untuk setiap 

posisi menggendong. Perhitungan pada kesembilan posisi tersebut, yaitu: 

1. Posisi 1, 

Pada posisi ini responden menggendong anak dengan posisi mengayun di 

depan. Momen yang dihadapi L5/S1, sebesar:  

MH =   cos))(13sin( ACFe    sin))(13cos( ACFe  -FB-FD+FE+ MBahu 
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= (-608,201)  15cos)2sin()2,0(15sin)2cos()2,0( HH  - 15cos)15,0(36,0 HW -

15cos)3,0(18,0 HW - 15cos)15,0(142,0 HW + )17,0(142,0 HW + 112,889 

MH  =  238,578 Nm 

Besar tekanan dalam perut (sudut thoracolumbar atau θH = 15˚; θT = 0˚): 

PA = 10
-4

[43-0,36(θH + θT)] (MH)
1,8

 mm Hg 

 = 10
-4

[43-0,36(15
0
 + 0

0
)](238,578)

1,8
 mm Hg 

 = 71,602 mm Hg 

karena 1N/cm
2
 = 75 mm Hg, maka nilai PA, adalah: 

PA = (1/75) x (71,602) mm Hg 

 = 0,955 N/cm
2 

Besar gaya yang dihasilkan dari tekanan perut, adalah: 

FA  = PA x Luas diafragma perut 

 = 0,955 N/cm
2
 x 465 cm

2
 

 = 443,929 N 

Besarnya gaya otot tulang belakang pada daerah L5/S1, adalah: 

FM = 
E

FDM A.
 

 = 
05,0

)929,44311.0((238,578) x
 

 = 3794,91 N 

Besarnya gaya tekan pada segmen L5/S1, adalah: 

FC1 = (w + FL) sin α +FL.cos α –FA+ FM 

 = ((0,5x60x9,8) + 83,3) sin 13
0
 + 83,3 cos 13

0 
– 443,929+ 3794,91 

 = 3517,023 N 

Nilai FC1 > nilai FC (3500N) yang diizinkan maka menggendong dengan 

posisi ini menyebabkan cidera punggung. 

 

2. Posisi 2, 

Pada posisi ini, responden menggendong anak dengan posisi kangguru. 

Momen yang dihadapi L5/S1, sebesar:  

MH =   cos))(13sin( ACFe    sin))(13cos( ACFe  -FB-FD+FE+ MBahu 
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= (-399,544)  9cos)4sin()2,0(9sin)68cos()2,0(  HH +53,96-   

9cos)15,0(36,0 HW - 9cos)3,0(18,0 HW - 9cos)15,0(142,0 HW + 

)12,0(142,0 HW  

MH  =  46,737 Nm 

Besar tekanan dalam perut (sudut thoracolumbar atau θH = 9˚; θT = 0˚): 

PA = 10
-4

[43-0,36(θH + θT)] (MH)
1,8

 mm Hg 

 = 10
-4

[43-0,36(9
0
 + 0

0
)](46,737)

1,8
 mm Hg 

 = 4,026 mm Hg 

karena 1N/cm
2
 = 75 mm Hg, maka nilai PA, adalah: 

PA = (1/75) x (4,026) mm Hg 

 = 0,054 N/cm
2 

Besar gaya yang dihasilkan dari tekanan perut, adalah: 

FA  = PA x Luas diafragma perut 

 = 0,054 N/cm
2
 x 465 cm

2
 

 = 24,959 N 

Besarnya gaya otot tulang belakang pada daerah L5/S1, adalah: 

FM = 
E

FDM A.
 

 = 
05,0

)959,2411.0() (46,737 x
 

 = 879,84 N 

Besarnya gaya tekan pada segmen L5/S1, adalah: 

FC2 = (w + FL) sin α +FL.cos α –FA+ FM 

 = ((0,5x60x9,8) + 83,3) sin 13
0
 + 83,3 cos 13

0
-24,959+ 879,84 

FC2 = 1020,916 N 

Nilai FC2 < nilai FC (3500N) yang diizinkan maka menggendong dengan 

posisi ini tidak menyebabkan cidera punggung. 

 

3. Posisi 3 

Pada posisi ini, responden menggendong anak dengan posisi melintang. 

Momen yang dihadapi L5/S1, sebesar:  
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MH  =   cos))(13sin( ACFe    sin))(13cos( ACFe  -FB-FD+FE+MBahu  

= (-719.853)  25cos)12sin()2,0(25sin)12cos()2,0( HH  - 25cos)15,0(36,0 HW -

25cos)3,0(18,0 HW - 25cos)15,0(142,0 HW + )13,0(142,0 HW + 26,488 

 = 24,962 Nm 

Besar tekanan dalam perut (sudut thoracolumbar atau θH = 25˚; θT = 0˚): 

PA = 10
-4

[43-0,36(θH + θT)] (MH)
1,8

 mm Hg 

 = 10
-4

[43-0,36(25
0
 + 0

0
)](24,962)

1,8
 mm Hg 

 = 1,113 mm Hg 

karena 1N/cm
2
 = 75 mm Hg, maka nilai PA, adalah: 

PA = (1/75) x (1,113) mm Hg 

 = 0,015 N/cm
2 

Besar gaya yang dihasilkan dari tekanan perut, adalah: 

FA  = PA x Luas diafragma perut 

 = 0,015 N/cm
2
 x 465 cm

2
 

 = 6,902 N 

Besarnya gaya otot tulang belakang pada daerah L5/S1, adalah: 

FM = 
E

FDM A.
 

 = 
05,0

)902,611.0((24,9621) x
 

 = 484,06 N 

Besarnya gaya tekan pada segmen L5/S1, adalah: 

FC3 = (w + FL) sin α +FL.cos α –FA+ FM 

 = ((0,5x60x9,8) + 83,3) sin 13
0
 + 83,3 cos 13

0
-(6,902)+ 484,06 

 = 643,193 N 

Nilai FC3 < nilai FC (3500N) yang diizinkan maka menggendong dengan 

posisi ini tidak menyebabkan cidera punggung. 

 

4. Posisi 4, 

Pada posisi ini, responden menggendong anak dengan posisi menggendong di 

pinggul. Momen yang dihadapi L5/S1, sebesar:  
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MH  =  41T )cos(F a  +  )543()sin( 1 tttFW TT    +  52S )cos(F a  +   

 )76()sin( 2 ttFW SS   +  0)cos(F 3P  +  8)sin( 3 tFW PP   +MBahu 

= (1,842) + (0,583) + 0 + (2*128,735) 

=  259,888 Nm 

Besar tekanan dalam perut (sudut thoracolumbar atau θH = 33˚; θT = 0˚): 

PA = 10
-4

[43-0,36(θH + θT)] (MH)
1,8

 mm Hg 

 = 10
-4

[43-0,36(33
0
 + 0

0
)](259,888)

1,8
 mm Hg 

 = 69,128 mm Hg 

karena 1N/cm
2
 = 75 mm Hg, maka nilai PA, adalah: 

PA = (1/75) x (69,128) mm Hg 

 = 0,922 N/cm
2 

Besar gaya yang dihasilkan dari tekanan perut, adalah: 

FA  = PA x Luas diafragma perut 

 = 0,922 N/cm
2
 x 465 cm

2
 

 = 428,596 N 

Besarnya gaya otot tulang belakang pada daerah L5/S1, adalah: 

FM = 
E

FDM A.
 

FM = 
05,0

)596,42811.0() (259,888 x
 

 = 4254,86 N 

Besarnya gaya tekan pada segmen L5/S1, adalah: 

FC4 = (w + FL) sin α +FL.cos α –FA+ FM 

 = ((0,5x60x9,8) + 83,3) sin 13
0
 + 83,3 cos 13

0
-(428,596)+ 4254,86 

 = 3992,301 N 

Nilai FC4 > nilai FC (3500N) yang diizinkan maka menggendong dengan 

posisi ini menyebabkan cidera punggung. 

 

5. Posisi 5 

Pada posisi ini, responden menggendong anak dengan posisi vertikal di 

belakang. Momen yang dihadapi L5/S1, sebesar:  
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MH  =   cos))(13sin( ACFe  -   sin))(13cos( ACFe  +FB+FD-FE+MBahu 

=(31,4985)  11sin)2cos()2,0(11cos)2sin()2,0(  HH + 11cos)15,0(36,0 HW +

11cos)3,0(18,0 HW - 11cos)15,0(142,0 HW + )15,0(142,0 HW + 58,768 

 = -66,337 Nm 

Nilai negatif pada MH  hanya menunjukkan arah gaya berlawanan dengan Rx yaitu 

gaya reaksi pada L5/S1 untuk posisi menggendong 5. 

Besar tekanan dalam perut (sudut thoracolumbar atau θH = 11˚; θT = 0˚): 

PA = 10
-4

[43-0,36(θH + θT)] (MH)
1,8

 mm Hg 

 = 10
-4

[43-0,36(11
0
 + 0

0
)](-66,337)

1,8
 mm Hg 

 = 7,425 mm Hg 

karena 1N/cm
2
 = 75 mm Hg, maka nilai PA, adalah: 

PA = (1/75) x (7,425) mm Hg 

 = 0,099 N/cm
2 

Besar gaya yang dihasilkan dari tekanan perut, adalah: 

FA  = PA x Luas diafragma perut 

 = 0,099 N/cm
2
 x 465 cm

2
 

 = 46,032 N 

Besarnya gaya otot tulang belakang pada daerah L5/S1, adalah: 

FM = 
E

FDM A.
 

 = 
05,0

) 032,6411.0() (-66,337 x
 

 = -1428,01 N 

Besarnya gaya tekan pada segmen L5/S1, adalah: 

FC5 = (w + FL) sin α +FL.cos α –FA+ FM 

 = ((0,5x60x9,8) + 83,3) sin 13
0
 + 83,3 cos 13

0
-(46,032) – 1428,01 

 = -1308,002 N 

FC5 bernilai negatif berarti gaya tekan pada L5/S1 untuk posisi gendong 5 ke 

arah bawah. Nilai FC5 < nilai FC (3500N) yang diizinkan maka menggendong 

dengan posisi ini tidak menyebabkan cidera punggung. 
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6. Posisi 6 

Pada posisi ini, responden menggendong anak dengan posisi horizontal di 

belakang. Momen yang dihadapi L5/S1, sebesar:  

MH  =   cos))(13sin( ACFe  -   sin))(13cos( ACFe  +FB+FD-FE+MBahu 

= Fe  20cos)7sin()2,0(20sin)7cos()2,0( HH  - 20cos)15,0(142,0 HW + 

)15,0(142,0 HW + 110,709 

 =  115,596 Nm 

Besar tekanan dalam perut (sudut thoracolumbar atau θH = 20˚; θT = 0˚): 

PA = 10
-4

[43-0,36(θH + θT)] (MH)
1,8

 mm Hg 

 = 10
-4

[43-0,36(20
0
 + 0

0
)](115,596)

1,8
 mm Hg 

 = 18,5 mm Hg 

karena 1N/cm
2
 = 75 mm Hg, maka nilai PA, adalah: 

PA = (1/75) x (18,5) mm Hg 

 = 0,247 N/cm
2 

Besar gaya yang dihasilkan dari tekanan perut, adalah: 

FA  = PA x Luas diafragma perut 

 = 0,247 N/cm
2
 x 465 cm

2
 

 = 114,702 N 

Besarnya gaya otot tulang belakang pada daerah L5/S1, adalah: 

FM = 
E

FDM A.
 

 = 
05,0

) 702,14111.0() (115,596 x
 

 = 2059,57 N 

Besarnya gaya tekan pada segmen L5/S1, adalah: 

FC6 = (w + FL) sin α +FL.cos α –FA+ FM 

 = ((0,5x60x9,8) + 83,3) sin 13
0
 + 83,3 cos 13

0
-(114,702)+ 2059,57 

 = 2110,908 N 

Nilai FC6 < nilai FC (3500N) yang diizinkan maka menggendong dengan 

posisi ini tidak menyebabkan cidera punggung. 
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7. Posisi 7 

Pada posisi ini, responden menggendong anak dengan posisi vertical depan 

searah. Momen yang dihadapi L5/S1, sebesar:  

MH  =   cos))(13sin( ACFe    sin))(13cos( ACFe  -FB-FD+FE+MBahu  

= 29cos)15,0(36,029cos)3,0(18,029cos)15,0(142,0 HWHWHW  +36,332+ 

)11,0(142,0 HW -  29cos)16sin()2,0(29sin)16cos()2,0( HH   

 =  30,894 Nm 

Besar tekanan dalam perut (sudut thoracolumbar atau θH = 29˚; θT = 0˚): 

PA = 10
-4

[43-0,36(θH + θT)] (MH)
1,8

 mm Hg 

 = 10
-4

[43-0,36(29
0
 + 0

0
)](30,894)

1,8
 mm Hg 

 = 1,565 mm Hg 

karena 1N/cm
2
 = 75 mm Hg, maka nilai PA, adalah: 

PA = (1/75) x (1,565) mm Hg 

 = 0,021 N/cm
2 

Besar gaya yang dihasilkan dari tekanan perut, adalah: 

FA  = PA x Luas diafragma perut 

 = 0,021 N/cm
2
 x 465 cm

2
 

 = 9,702 N 

Besarnya gaya otot tulang belakang pada daerah L5/S1, adalah: 

FM = 
E

FDM A.
 

 = 
05,0

)702,911.0((30,894) x
 

 = 596,54 N 

Besarnya gaya tekan pada segmen L5/S1, adalah: 

FC7 = (w + FL) sin α +FL.cos α –FA+ FM 

 = ((0,5x60x9,8) + 83,3) sin 13
0
 + 83,3 cos 13

0
-(9,702)+ 596,54 

 = 752,879 N 

Nilai FC1 < nilai FC (3500N) yang diizinkan maka menggendong dengan 

posisi ini tidak menyebabkan cidera punggung. 
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8. Posisi 8 

Pada posisi ini, responden menggendong anak dengan posisi vertical depan-

samping. Momen yang dihadapi L5/S1, sebesar:  

MH  = 1M + 2M  + 3M + MBahu 

=  41T )cos(F a +  )543()sin( 1 tttFW TT   +  52S )cos(F a + 

 )76()sin( 2 ttFW SS    +  0)cos(F 3P   +  8)sin( 3 tFW PP    

 = (1,937) + (0,637) + 0 + (2*165,688) 

 = 227,661 Nm 

Besar tekanan dalam perut (sudut thoracolumbar atau θH = 30˚; θT = 0˚): 

PA = 10
-4

[43-0,36(θH + θT)] (MH)
1,8

 mm Hg 

 = 10
-4

[43-0,36(30
0
 + 0

0
)](227,661)

1,8
 mm Hg 

 = 56,361 mm Hg 

karena 1N/cm
2
 = 75 mm Hg, maka nilai PA, adalah: 

PA = (1/75) x (56,361) mm Hg 

 = 0,751 N/cm
2 

Besar gaya yang dihasilkan dari tekanan perut, adalah: 

FA  = PA x Luas diafragma perut 

 = 0,751 N/cm
2
 x 465 cm

2
 

 = 349,435 N 

Besarnya gaya otot tulang belakang pada daerah L5/S1, adalah: 

FM = 
E

FDM A.
 

 = 
05,0

)435,34911.0((227,661) x
 

FM  = 3784,46 N 

Besarnya gaya tekan pada segmen L5/S1, adalah: 

FC8 = (w + FL) sin α +FL.cos α –FA+ FM 

 = ((0,5x60x9,8) + 83,3) sin 13
0
 + 83,3 cos 13

0
-(349,435)+ 3784,46 

 = 3601,064 N 

Nilai FC8 > nilai FC (3500N) yang diizinkan maka menggendong dengan 

posisi ini menyebabkan cidera punggung. 
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9. Posisi 9 

Pada posisi ini, responden menggendong anak dengan posisi kangguru. 

Momen yang dihadapi L5/S1  adalah sebesar:  

MH  =   cos))(13sin( ACFe    sin))(13cos( ACFe  -FB-FD+FE+MBahu  

= (- Fe  13cos)0sin()2,0(13sin)0cos()2,0( HH  )–211,68–105,84–83,3+59,934 

 = -69,094 Nm 

Nilai negatif pada MH  hanya menunjukkan arah gaya berlawanan dengan Rx yaitu 

gaya reaksi pada L5/S1 untuk posisi menggendong 9. 

Besar tekanan dalam perut (sudut thoracolumbar atau θH = 13˚; θT = 0˚): 

PA = 10
-4

[43-0,36(θH + θT)] (MH)
1,8

 mm Hg 

 = 10
-4

[43-0,36(13
0
 + 0

0
)](-69,094)

1,8
 mm Hg 

 = 7,842 mm Hg 

karena 1N/cm
2
 = 75 mm Hg, maka nilai PA, adalah: 

PA = (1/75) x (7,842) mm Hg 

 = 0,104 N/cm
2 

Besar gaya yang dihasilkan dari tekanan perut, adalah: 

FA  = PA x Luas diafragma perut 

 = 0,104 N/cm
2
 x 465 cm

2
 

 = 48,619 N 

Besarnya gaya otot tulang belakang pada daerah L5/S1, adalah: 

FM = 
E

FDM A.
 

 = 
05,0

) 619,4811.0((-69,094) x
 

FM  = -1488,83 N 

Besarnya gaya tekan pada segmen L5/S1, adalah: 

FC9 = (w + FL) sin α +FL.cos α –FA+ FM 

 = ((0,5x60x9,8) + 83,3) sin 13
0
 + 83,3 cos 13

0
-(48,619) – 1488,83 

 = -1371,414 N 
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FC5 bernilai negatif berarti gaya tekan pada L5/S1 untuk posisi gendong 5 ke 

arah bawah. Nilai FC9 < nilai FC (3500N) yang diizinkan maka menggendong 

dengan posisi ini tidak menyebabkan cidera punggung. 

Tabel 4.20 di bawah ini merupakan rekapitulasi gaya tekan pada L5/S1 dan 

tingkat resiko yang diakibatkan oleh penggunaan alat gendong dengan 9 jenis 

posisi gendong. 

Tabel 4.18 Rekapitulasi gaya tekan pada L5/S1 dan tingkat resiko 

Posisi 

Gendong 
Fx (N) Fy (N) M (Nm) Fc (N) Tingkat Resiko 

1 -1409.046 351.615 273,066 3558,322 Cidera Punggung 

2 -1338.734 494.433 46,737 1020,916 Tidak Cidera 

3 -1240.536 137.136 24,962 643,193 Tidak Cidera 

4 1.111 12.123 259,895 3992,372 Cidera Punggung 

5 424.926 385.981 -66,337 -1308,002 Tidak Cidera 

6 -1351.497 234.877 115,596 2110,908 Tidak Cidera 

7 -1148.989 71.353 30,894 752,879 Tidak Cidera 

8 1.082 12.199 33,951 4616,488 Cidera Punggung 

9 438.517 400.820 -69,094 -1371,414 Tidak Cidera 

Sumber: Data diolah, 2009 

 

4.2.6 Penentuan Posisi Menggendong yang Tidak Efektif 

Posisi menggendong dapat disebut efektif apabila nilai % CVL lebih kecil 

dari 30 %, nilai energy expenditure lebih kecil dari 3600 kalori per menit, skor 

RULA lebih kecil dari 3, dan besar gaya tekan pada L5/S1 lebih kecil daripada 

3500 N.  
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Tabel 4.19 Rekapitulasi perhitungan gaya dan momen, serta gaya tekan pada L5/S1  

untuk posisi menggendong sebelum perbaikan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

θH 15 9 25 33 11 20 29 30 13

α 13 13 13 13 13 13 13 13 13

θT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sin α 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225

cos α 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974

b 0.122 0.209 0.085 0.132 0.135 0.213 0.136 0.168 0.151

w 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000

h 0.107 0.094 0.089 0.117 0.107 0.104 0.102 0.146 0.131

W 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3

D 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

E 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

MH 243.066 16.737 -5.038 259.888 -96.337 85.596 0.894 227.661 -99.094

MH 243.066 16.737 5.038 259.888 96.337 85.596 0.894 227.661 -99.094

PA (mm Hg) 74.044 0.634 0.062 69.128 14.532 10.772 0.003 56.361 15.007

PA ( N/cm^2) 0.98726 0.00845 0.00083 0.92171 0.19377 0.14363 0.00004 0.75147 0.20010

FA 459.075 3.931 0.387 428.596 90.101 66.786 0.017 349.435 93.046

FA 459.075 3.931 0.387 428.596 90.101 66.786 0.017 349.435 93.046

FM 3851.36 326.10 -101.61 4254.86 -2124.96 1564.98 17.85 3784.46 -2186.57

FC 3558.322 488.208 64.040 3992.301 -2049.022 1664.237 183.872 3601.064 -2113.581

Keterangan
cidera 

punggung
tidak tidak

cidera 

punggung
tidak tidak tidak

cidera 

punggung
tidak

Posisi Gendong

 
Sumber: Data diolah, 2009
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Tabel 4.20 Penentuan posisi menggendong yang tidak efektif 

Resume 

Posisi Menggendong Anak 

Keterangan 
% CVL 

 Energy 

expenditure 
RULA Biomekanika 

Efektif 
2, 3, 5, 7, 

dan 9 

2, 3, 5, 7, 

dan 9 

Tidak 

memenuh

i syarat 

2, 3, 5, 6, 7, 

dan 9 

Pada analisis 

RULA, tidak ada 

satupun posisi 

menggendong yang 

memenuhi syarat 

aman dari resiko 

cidera otot. 

Tidak 

Efektif 

1, 4, 6, 

dan 8 

1, 4, 6, dan 

8 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 

dan 9 

1, 4, dan 8 

Sumber: Data diolah, 2009 

 

Setelah dilakukan pengolahan data diperoleh analisa bahwa tidak semua 

posisi menggendong efektif untuk dilakukan. Ditinjau dari % CVL posisi 

menggendong yang efektif adalah posisi 2, 3, 5, 7, dan 9. Sementara posisi 1, 4, 6, 

dan 8 tidak efektif. Ditinjau dari energy expenditure, posisi menggendong yang 

efektif adalah 2, 3, 5, 7, dan 9. Sementara posisi 1, 4, 6, dan 8 tidak efektif. 

Ditinjau dari RULA, tidak ada posisi yang efektif karena postur tubuh terlalu 

berliku. Ditinjau dari Biomekanika yaitu gaya tekan pada L5/S1, posisi 

menggendong yang efektif adalah posisi 2, 3, 5, 6, 7, dan 9. Sementara posisi 

yang tidak efektif adalah posisi 1, 4, dan 8. Posisi tidak efektif tersebut 

disebabkan oleh penumpuan beban yang tidak seimbang pada bahu, lengan atas, 

lengan bawah, dan tangan. 

Dari empat jenis analisis, dapat diketahui bahwa posisi yang tidak efektif 

ketika menggendong anak adalah posisi 1 (horisontal depan), posisi 4 

(menggendong di pinggul), posisi 6 (horisontal belakang), dan posisi 8 (vertikal 

depan-samping). 
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Posisi 1 Posisi 4 Posisi 6 Posisi 8 

Gambar 4.60  Posisi menggendong yang tidak efektif ditinjau dari analisis  

% CVL, Fisiologi tubuh, RULA, dan Biomekanika 
Sumber: data diolah, 2009 

 

4.2.7 Usulan Perbaikan Postur Dalam Menggunakan Alat Gendong Anak 

Usulan perbaikan postur penggunaan alat gendong anak meliputi 

pengurangan sudut-sudut bagian tubuh ketika menggendong anak yang dinilai 

cukup ekstrim. Bagian tubuh yang memerlukan pengurangan sudut ketika 

melakukan aktivitas menggendong adalah leher, batang tubuh, lengan atas, lengan 

bawah, pergelangan tangan, dan perputaran pergelangan tangan. Kemudian posisi 

bahu juga diperbaiki dengan cara tidak mengangkat bahu ketika menggendong 

anak. Usulan perbaikan ini tidak dapat diterapkan begitu saja tanpa adanya alat 

yang membantu tubuh pengguna. Oleh karena itu diperlukan perbaikan bentuk 

dari alat gendong yang telah dipakai. Perbaikan yang diusulkan untuk posisi 

menggendong horisontal depan (posisi 1), menggendong di pinggul (posisi 4), dan 

vertikal depan-samping (posisi 8). 
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1. Posisi Horisontal Depan (Posisi 1) 

Usulan perbaikan untuk posisi menggendong horisontal depan meliputi 

perbaikan postur tubuh bagian leher, bahu, lengan atas, thoracolumbar-spine, 

lengan bawah, pergelangan tangan, dan perputaran pergelangan tangan. 

a. Leher 

Ketika menggendong dengan posisi 1, alat yang digunakan adalah tali atau 

kain gendongan (baby sling). Kain gendongan dililit ke tubuh pengguna menutupi 

bahu kanan dan leher bawah. Leher digunakan sebagai penahan gaya yang 

ditimbulkan oleh beban yang digendong. Sehingga leher kerap harus berputar dan 

miring ke kanan, membentuk sudut terhadap batang tubuh, dan berlawanan 

dengan arah beban yang digendong. Posisi leher yang seperti ini mengakibatkan 

pegal dan kekakuan pada otot leher. Kekakuan ini berakibat rasa pegal dan nyeri 

pada otot leher.  

Mengurangi pegal dan kekakuan pada otot leher, sebaiknya tali atau kain 

gendongan tidak dililit pada leher. Sehingga leher tidak membentuk sudut 

terhadap batang tubuh (thoracolumbar-spine), dan tidak membengkok ke kiri dan 

ke kanan yang membentuk sudut terhadap bahu. Posisi seperti ini dapat 

meminimalisasi gaya yang diberikan leher terhadap batang tubuh. Sehingga 

kesetimbangan leher dan kepala dapat tetap terjaga selama menggendong anak.   

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 

Gambar 4.61  (a) Posisi leher sebelum perbaikan, (b) Usulan perbaikan posisi      

 leher ketika menggendong agar tidak kaku 
 Sumber: data diolah, 2009 

 

 

b. Bahu 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 168 

Tubuh bagian atas yang paling banyak dikeluhkan menderita pegal adalah 

bahu. Pada alat gendong jenis tali atau kain gendongan, bahu menjadi penahan 

beban atau sebagai penumpu dari alat gendong. Pada penggunaan tali atau kain 

gendongan, salah satu sisi bahu (bahu kiri atau bahu kanan) menjadi tumpuan 

beban yang digendong. Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan pada bahu. 

Ketika salah satu sisi bahu ditumpukan, dengan refleks sisi bahu yang lainnya 

terangkat untuk menyeimbangkan tubuh dan menjaga agar anak yang digendong 

tidak jatuh. Posisi seperti ini mengakibatkan pegal dan kekakuan pada bahu. 

Penyakit yang ditimbulkan kekakuan pada bahu tersebut adalah musculoskeletal 

disorders. Sudut upper arm dengan batang tubuh juga berpengaruh terhadap gaya 

reaksi dan momen pada bahu. Semakin besar sudut upper arm, maka momen pada 

bahu semakin besar. Apabila momen bahu semakin besar, maka momen pada 

L5/S1 semakin besar pula. Dengan demikian gaya tekan pada L5/S1 semakin 

besar.  Usulan untuk sudut upper arm diberikan untuk mengurangi gaya reaksi 

dan momen pada bahu. Usulan sudut upper arm yang diberikan pada bahu adalah 

0˚ pada upper arm kiri dan kanan. 

Postur tubuh yang ditetapkan untuk mengurangi momen pada bahu tidak 

dapat diterapkan begitu saja tanpa adanya alat untuk membantu tubuh membentuk 

postur yang baik. Sehingga diususlkan alat gendong yang memiliki penahan pada 

kedua bahu yang disebut dengan shoulder strap yang bertujuan untuk mengurangi 

pegal dan kekakuan pada bahu. Dengan adanya shoulder strap  yang ditumpukan 

pada kedua bahu, posisi bahu terjaga tetap seimbang dan tidak terangkat. Shoulder 

strap ini dipakai di kedua sisi bahu dan memiliki lebar yang menutupi lengan atas 

agar gaya reaksi yang diberikan bahu terdistribusi pada seluruh lengan. Cara 

seperti ini membantu tubuh mendistribusikan gaya aksi yang diberikan beban 

yang digendong ke seluruh bahu dan lengan atas. Sehingga gaya reaksi yang 

diberikan oleh tubuh penggendong tidak hanya diberikan oleh satu bahu saja 

tetapi kedua bahu dan kedua lengan atas. Dengan demikian, gaya reaksi yang 

terminimalisasi yang berpengaruh pada minimalisasi momen bahu dan gaya tekan 

L5/S1. 
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(a) (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) (d) 

Gambar 4.62 Usulan perbaikan posisi upper arm dan lower arm untuk posisi 

1, (a) sebelum perbaikan tampak depan, (b) Usulan perbaikan 

tampak depan, (c) sebelum perbaikan tampak samping kanan, 

(d) Usulan perbaikan tampak samping kanan 
 Sumber: data diolah, 2009 

 

 

 

c. Batang Tubuh (Thoraco-lumbar) 
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Ketika menggendong, beban diangkat pada batang tubuh (Thoraco-lumbar), 

tepatnya pada dada (thorax) dan perut (abdomen). Beban memberikan gaya aksi 

terhadap tubuh penggendong. Batang tubuh memberikan gaya reaksi terhadap 

gaya aksi tersebut. Gaya reaksi batang tubuh penggendong bertumpu pada 

Lumbar 5 dan spine 1 (L5/S1). Pada saat menggendong, momen yang terjadi pada 

batang tubuh juga dipengaruhi oleh momen yang terjadi pada bahu. 

Jarak vertikal dan horisontal antara beban yang digendong dengan tubuh 

penggendong sangat berpengaruh terhadap kesetimbangan tubuh penggendong. 

Semakin jauh jaraknya, semakin tidak seimbang pula tubuh penggendong. Jarak 

vertikal yaitu jarak beban dengan bahu penggendong. Jarak horisontal yaitu jarak 

beban dengan dada (thorax) dan perut (abdomen). Apabila jarak vertikal semakin 

besar, maka dengan refleks bahu terangkat dan lumbar-spine membusung ke 

depan, membentuk sudut yang besar terhadap pelvis dan kaki. Posisi seperti ini 

berpotensi besar terhadap terjadinya musculoskeletal disorder pada punggung 

bagian bawah dan pinggang. Jenis MSDs ini disebut Low back pain. Demikian 

juga apabila jarak horisontal semakin besar. Dengan refleks lumbar membusung 

ke depan, membentuk sudut yang besar terhadap pelvis dan kaki. 

Dalam menjaga keseimbangan batang tubuh dan meminimalisasi terjadinya 

Low back pain, dapat dilakukan dengan mengurangi jarak vertikal dan horisontal. 

Sehingga sudut yang dibentuk batang tubuh berkurang. Dengan demikian momen 

yang terjadi pada L5/S1 semakin kecil. Momen mempengaruhi gaya tekan. 

Apabila momen semakin kecil, maka gaya tekan pada L5/S1 semakin kecil pula. 

Usulan jarak beban dari batang tubuh untuk posisi 1 adalah 0 m. Dengan kata lain, 

beban harus menempel (menemplok) pada tubuh penggendong.  
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(a) (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) (d) 

Gambar 4.63 Usulan posisi dan jarak beban yang digendong terhadap 

batang tubuh penggendong dan sudut thoraco-lumbar (θ=0˚), 

(a) Sebelum perbaikan tampak depan, (b) Usulan perbaikan 

tampak depan, (c) sebelum perbaikan tampak samping, (d) 

usulan perbaikan tampak samping 
Sumber: data diolah, 2009 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 172 

Usulan yang diberikan untuk sudut thoraco-lumbar (θ) pada posisi 

menggendong yang tidak efektif bertujuan untuk mengurangi momen pada L5/S1. 

apabila momen pada L5/S1 semakin kecil, maka nilai gaya tekan pada L5/S1 

semakin kecil pula. Hal ini mengurangi resiko cidera punggung. Pada posisi 

horisontal depan (posisi 1), usulan sudut thoraco-lumbar yang diberikan untuk 

mengurangi gaya reaksi pada bahu adalah maksimal 10˚. Apabila sudut lebih kecil 

dari 30˚, maka gaya tekan semakin kecil pula. Hal ini meminimalisasi resiko 

cidera punggung. 

 

d. Lengan Bawah 

Posisi horisontal depan (posisi 1) dianjurkan untuk digunakan ketika 

menggendong bayi berumur di bawah 4 bulan. Pada posisi ini, lengan bawah 

digunakan untuk menopang leher dan kepala bayi karena bayi yang baru lahir 

hingga berusia 3 bulan belum memiliki keseimbangan pada leher, punggung, dan 

kaki untuk menyangga kepalanya. Kondisi seperti ini aman untuk bayi. Namun 

tidak nyaman bagi penggendong. Posisi menekuk dan membentuk sudut terhadap 

lengan atas dapat mengakibatkan pegal dan kekakuan pada otot lengan bawah. 

Bahkan dalam jangka waktu yang cukup lama (lebih dari 15 menit) 

mengakibatkan numbness yaitu otot seolah-olah mati rasa. Usulan untuk sudut 

lower arm diberikan untuk mengurangi gaya reaksi dan momen pada bahu adalah 

0˚ pada lower arm kiri dan kanan. 

Posisi horisontal depan adalah posisi yang paling banyak digunakan oleh ibu, 

khususnya ibu baru. Mengingat resiko MSDs yang ditimbulkan juga tinggi, posisi 

ini sebaiknya diperbaiki. Agar pada lengan bawah tidak terjadi numbness, 

penggendong dengan posisi horisontal depan sebaiknya menggunakan alat 

gendong anak yang memiliki penopang leher dan kepala bayi. Di pasaran alat 

seperti ini belum ada ditemui. Sehingga pada penelitian ini, alat gendong yang 

diusulkan untuk posisi menggendong horisontal depan dan posisi horisontal 

belakang memiliki penopang kepala dan leher bayi. Namun tentunya penopang 

tersebut memiliki bentuk yang disesuaikan dengan bentuk leher dan kepala bayi. 

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga bentuk kepala dan leher bayi, yang masih 
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terbentuk dari tulang rawan rawan, agar tidak datar. Gambar usulan perbaikan 

posisi lower arm dapat dilihat pada gambar 4.52. 

 

e. Pergelangan Tangan 

Posisi horisontal depan (posisi 1) dianjurkan untuk digunakan ketika 

menggendong bayi berumur di bawah 4 bulan. Pada posisi ini, pergelangan tangan 

digunakan untuk mendekap tubuh bayi agar posisi bayi tetap dekat ke tubuh 

penggendong, dan agar kepala bayi tidak memutar ke samping. Sehingga 

pergelangan tangan menekuk sejauh lebih dari 15˚. Posisi seperti ini menimbulkan 

pegal dan numbness pada pergelangan tangan. 

 Posisi horisontal depan adalah posisi yang paling banyak digunakan oleh ibu, 

khususnya ibu baru. Mengingat resiko MSDs yang ditimbulkan juga tinggi, posisi 

ini sebaiknya diperbaiki. Agar pada pergelangan tangan tidak terjadi numbness, 

penggendong dengan posisi horisontal depan sebaiknya menggunakan alat 

gendong anak yang memiliki penopang leher dan kepala bayi yang juga menjaga 

agar posisi kepala bayi tidak memutar ke samping. Di pasaran alat seperti ini 

belum ada ditemui. Sehingga pada penelitian ini, alat gendong yang diusulkan 

untuk posisi menggendong horisontal depan dan posisi horisontal belakang 

memiliki penopang kepala dan leher bayi yang juga menjaga agar posisi kepala 

bayi tidak memutar ke samping. 

 

f. Perputaran Pergelangan Tangan 

Posisi horisontal depan (posisi 1) dianjurkan untuk digunakan ketika 

menggendong bayi berumur di bawah 4 bulan. Pada posisi ini, pergelangan tangan 

digunakan untuk mendekap tubuh bayi agar posisi bayi tetap dekat ke tubuh 

penggendong, dan agar kepala bayi tidak memutar ke samping. Sehingga 

pergelangan tangan menekuk dan memutar. Perputaran pada pergelangan  tangan 

menimbulkan pegal dan numbness pada pergelangan tangan. 

Agar pada pergelangan tangan tidak terjadi numbness, penggendong dengan 

posisi horisontal depan sebaiknya menggunakan alat gendong anak yang memiliki 

penopang leher dan kepala bayi yang juga menjaga agar posisi kepala bayi tidak 
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memutar ke samping. Di pasaran alat seperti ini belum ada ditemui. Sehingga 

pada penelitian ini, alat gendong yang diusulkan untuk posisi menggendong 

horisontal depan dan posisi horisontal belakang memiliki penopang kepala dan 

leher bayi yang juga menjaga agar posisi kepala bayi tidak memutar ke samping. 

 

2. Posisi Menggendong di Pinggul (Posisi 4) 

Usulan perbaikan untuk posisi menggendong di pinggul meliputi perbaikan 

postur tubuh bagian leher, bahu, lengan atas, thoracolumbar-spine, dan lengan 

bawah. 

a. Leher 

Ketika menggendong dengan posisi 4, alat yang digunakan adalah tali atau 

kain gendongan (baby sling). Kain gendongan modern ini membungkus tubuh 

anak dan talinya melilit bahu kanan dan leher bawah penggendong. Leher 

digunakan sebagai penahan gaya yang ditimbulkan oleh beban yang digendong. 

Sehingga leher kerap harus berputar dan miring ke kanan, membentuk sudut 

terhadap batang tubuh, dan berlawanan dengan arah beban yang digendong. Posisi 

leher yang seperti ini mengakibatkan pegal dan kekakuan pada otot leher. 

Kekakuan ini berakibat rasa pegal dan nyeri pada otot leher. 

Mengurangi pegal dan kekakuan pada otot leher, sebaiknya tali atau kain 

gendongan tidak dililit pada leher. Sehingga leher tidak membentuk sudut 

terhadap batang tubuh (thoracolumbar-spine), dan tidak membengkok ke kiri dan 

ke kanan yang membentuk sudut terhadap bahu. Posisi seperti ini dapat 

meminimalisasi gaya yang diberikan leher terhadap batang tubuh. Sehingga 

kesetimbangan leher dan kepala dapat tetap terjaga selama menggendong anak. 

Usulan perbaikan postur leher untuk posisi menggendong di pinggul sama dengan 

usulan perbaikan postur leher pada posisi menggendong horisontal depan. 

 

b. Bahu 

Sudut upper arm dengan batang tubuh juga berpengaruh terhadap gaya reaksi 

dan momen pada bahu. Semakin besar sudut upper arm, maka momen pada bahu 

semakin besar. Apabila momen bahu semakin besar, maka momen pada L5/S1 
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semakin besar pula. Dengan demikian gaya tekan pada L5/S1 semakin besar. 

Usulan untuk sudut upper arm diberikan untuk mengurangi gaya reaksi dan 

momen pada bahu yaitu 0˚ pada upper arm kiri dan kanan.  

Postur tubuh yang ditetapkan untuk mengurangi momen pada bahu tidak 

dapat diterapkan begitu saja tanpa adanya alat untuk membantu tubuh membentuk 

postur yang baik. Peneliti mengusulkan alat gendong yang memiliki penahan pada 

kedua bahu yang disebut dengan shoulder strap yang bertujuan untuk mengurangi 

pegal dan kekakuan pada bahu. Dengan adanya shoulder strap  yang ditumpukan 

pada kedua bahu, posisi bahu terjaga tetap seimbang dan tidak terangkat.  
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(c) (d) 

Gambar 4.64 Usulan perbaikan posisi upper arm dan lower arm untuk posisi 

4, (a) sebelum perbaikan tampak depan, (b) Usulan perbaikan 

tampak depan, (c) sebelum perbaikan tampak samping kanan, 

(d) Usulan perbaikan tampak samping kanan 
Sumber: data diolah, 2009 

 

 

c. Batang Tubuh (Thoraco-lumbar) 

Dalam menjaga keseimbangan batang tubuh dan meminimalisasi terjadinya 

Low back pain, dapat dilakukan dengan mengurangi jarak vertikal dan horisontal. 

Sehingga sudut yang dibentuk batang tubuh berkurang. Dengan demikian, momen 

yang terjadi pada L5/S1 semakin kecil. Momen mempengaruhi gaya tekan. 

Apabila momen semakin kecil, maka gaya tekan pada L5/S1 semakin kecil pula. 

Usulan jarak beban dari batang tubuh untuk posisi 4 adalah 0 m. Dengan kata lain, 

beban harus menempel (menemplok) pada tubuh penggendong. Usulan yang 

diberikan untuk sudut thoraco-lumbar (θ) pada posisi menggendong yang tidak 

efektif bertujuan untuk mengurangi momen pada L5/S1. apabila momen pada 

L5/S1 semakin kecil, maka nilai gaya tekan pada L5/S1 semakin kecil pula. Hal 

ini mengurangi resiko cidera punggung. 
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(a) (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) (d) 

Gambar 4.65  Usulan jarak beban yang digendong terhadap batang tubuh 

penggendong dan sudut thoraco-lumbar ketika menggendong 

untuk mengurangi gaya tekan pada L5/S1; (a) sebelum 

perbaikan tampak depan, (b) usulan perbaikan tampak 

samping 
Sumber: data diolah, 2009 
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Pada posisi menggendong di pinggul (posisi 4), usulan sudut thoraco-lumbar 

yang diberikan untuk mengurangi gaya reaksi pada bahu adalah maksimal 0˚. 

Apabila sudut lebih kecil dari 30˚, maka gaya tekan menjadi semakin kecil pula. 

Hal ini meminimalisasi resiko cidera punggung. 

 

d. Lengan Bawah 

Usulan untuk sudut lower arm diberikan untuk mengurangi gaya reaksi dan 

momen pada bahu adalah 0˚ pada lower arm kiri dan kanan. Pada posisi 

menggendong di pinggul, posisi lower arm membentuk sudut terhadap upper arm 

untuk menopang pinggul bayi. Hal ini dilakukan karena khawatir tali gendongan 

terlepas ketika bayi yang digendong bergerak. Dalam jangka yang 15 menit 

penggendong sudah merasa kaku dan seolah mati rasa (numbness) pada lower 

arm. Agar pada lengan bawah tidak terjadi numbness, penggendong dengan posisi 

menggendong di pinggul sebaiknya menggunakan alat gendong anak yang 

memiliki shoulder strap yang kuat dengan pengait yang dapat diatur untuk 

mengencangkan shoulder strap. Gambar usulan perbaikan lower arm pada posisi 

4 dapat dilihat pada gambar 4.56. 

 

3. Posisi Vertikal Depan-Samping (Posisi 8) 

Usulan perbaikan untuk posisi menggendong vertikal depan-samping meliputi 

perbaikan postur tubuh bagian leher, bahu, lengan atas, thoracolumbar-spine, dan 

lengan bawah. 

a. Leher 

Ketika menggendong dengan posisi 8, alat yang digunakan adalah ransel 

(backpack). Posisi ini hampir sama dengan vertikal depan, hanya saja penempatan 

bayi tidak berada di depan thoraco-lumbar penggendong melainkan di samping 

kiri. Alat yang digunakan adalah ransel yang hanya memiliki satu shoulder strap 

Leher digunakan sebagai penahan gaya yang ditimbulkan oleh beban yang 

digendong. Sehingga leher kerap harus berputar dan miring ke kanan, membentuk 

sudut terhadap batang tubuh, dan berlawanan dengan arah beban yang digendong. 
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Posisi leher yang seperti ini mengakibatkan pegal dan kekakuan pada otot leher. 

Kekakuan ini berakibat rasa pegal dan nyeri pada otot leher. 

Mengurangi dampak pegal dan kekakuan pada otot leher, sebaiknya tali atau 

kain gendongan tidak dililit pada leher agar leher tidak membentuk sudut terhadap 

batang tubuh (thoracolumbar-spine) dan tidak membengkok ke kiri dan ke kanan 

yang membentuk sudut terhadap bahu. Posisi seperti ini dapat meminimalisasi 

gaya yang diberikan leher terhadap batang tubuh. Sehingga kesetimbangan leher 

dan kepala dapat tetap terjaga selama menggendong anak. 

 

b. Bahu 

Sudut upper arm dengan batang tubuh juga berpengaruh terhadap gaya reaksi 

dan momen pada bahu. Semakin besar sudut upper arm, maka momen pada bahu 

semakin besar. Apabila momen bahu semakin besar, maka momen pada L5/S1 

menjadi semakin besar pula. Maka gaya tekan pada L5/S1 semakin besar. Usulan 

untuk sudut upper arm diberikan untuk mengurangi gaya reaksi dan momen pada 

bahu yaitu 0˚ pada upper arm kiri dan kanan. 

Postur tubuh yang ditetapkan untuk mengurangi momen pada bahu tidak 

dapat diterapkan tanpa alat untuk membantu tubuh membentuk postur yang baik. 

Alat gendong yang memiliki penahan pada kedua bahu yang disebut dengan 

shoulder strap yang bertujuan untuk mengurangi pegal dan kekakuan pada bahu. 

Shoulder strap ditumpukan pada kedua bahu untuk menjaga posisi bahu terjaga 

tetap seimbang dan tidak terangkat. Shoulder strap dipakai di kedua sisi bahu dan 

memiliki lebar yang menutupi lengan atas agar gaya reaksi yang diberikan bahu 

terdistribusi pada seluruh lengan. Cara seperti ini membantu tubuh 

mendistribusikan gaya aksi yang diberikan beban yang digendong ke seluruh bahu 

dan lengan atas. Sehingga, gaya reaksi yang diberikan oleh tubuh penggendong 

tidak hanya diberikan oleh satu bahu saja tetapi kedua bahu dan kedua lengan 

atas. 
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(a) (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) (d) 

Gambar 4.66 Usulan perbaikan posisi upper arm dan lower arm untuk posisi 

8, (a) sebelum perbaikan tampak depan, (b) Usulan perbaikan 

tampak depan, (c) sebelum perbaikan tampak samping kanan, 

(d) Usulan perbaikan tampak samping kanan 
Sumber: data diolah, 2009 
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c. Batang Tubuh (Thoraco-lumbar) 

Dalam menjaga keseimbangan batang tubuh dan meminimalisasi terjadinya 

Low back pain, dapat dilakukan dengan mengurangi jarak vertikal dan horisontal. 

Sehingga sudut yang dibentuk batang tubuh berkurang. Dengan demikian momen 

yang terjadi pada L5/S1 semakin kecil. Momen mempengaruhi gaya tekan. 

Apabila momen semakin kecil, maka gaya tekan pada L5/S1 semakin kecil pula. 

Usulan jarak beban dari batang tubuh untuk posisi 8 adalah 0 m. Dengan kata lain, 

beban harus menempel (menemplok) pada tubuh penggendong.  

Usulan yang diberikan untuk sudut thoraco-lumbar (θ) pada posisi 

menggendong yang tidak efektif bertujuan untuk mengurangi momen pada L5/S1. 

apabila momen pada L5/S1 semakin kecil, maka nilai gaya tekan pada L5/S1 

semakin kecil pula. Hal ini mengurangi resiko cidera punggung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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(c) (d) 

Gambar 4.67  Usulan jarak beban yang digendong terhadap batang tubuh 

penggendong dan sudut thoraco-lumbar ketika menggendong 

untuk mengurangi gaya tekan pada L5/S1; (a) sebelum 

perbaikan tampak depan, (b) usulan perbaikan tampak 

samping 
Sumber: data diolah, 2009 

 

Pada posisi vertikal depan-samping (posisi 8), usulan sudut thoraco-lumbar 

yang diberikan untuk mengurangi gaya reaksi pada bahu adalah maksimal 20˚. 

Apabila sudut lebih kecil dari 30˚, maka gaya tekan semakin kecil pula. Hal ini 

meminimalisasi resiko cidera punggung. 

 

d. Lengan Bawah 

Usulan untuk sudut lower arm diberikan untuk mengurangi gaya reaksi dan 

momen pada bahu adalah 0˚ pada lower arm kiri dan kanan. 

Pada posisi menggendong di pinggul, posisi lower arm membentuk sudut 

terhadap upper arm untuk menopang pinggul bayi. Hal ini dilakukan karena 

khawatir tali gendongan terlepas ketika bayi yang digendong bergerak. Dalam 

jangka yang 15 menit penggendong sudah merasa kaku dan seolah mati rasa 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 183 

(numbness) pada lower arm. Agar pada lengan bawah tidak terjadi numbness, 

penggendong dengan posisi menggendong di pinggul sebaiknya menggunakan 

alat gendong anak yang memiliki shoulder strap yang kuat dengan pengait yang 

dapat diatur untuk mengencangkan shoulder strap. Gambar usulan perbaikan 

lower arm pada posisi 8 dapat dilihat pada gambar 4.58. 

 

4.2.8 Menentukan Gaya dan Momen, serta Gaya Tekan pada L5/S1 untuk 

Usulan Perbaikan Posisi Menggendong 

Perbandingan gaya dan momen, serta gaya tekan pada L5/S1 untuk posisi 

menggendong sebelum perbaikan dengan usulan perbaikan dilakukan untuk 

menunjukkan bahwa usulan perbaikan perlu dilakukan untuk mengurangi resiko 

cidera punggung pada L5/S1. 

Tabel 4.21 menunjukkan rekapitulasi perhitungan gaya dan momen, serta 

gaya tekan pada L5/S1 untuk posisi menggendong sebelum perbaikan. Tabel 4.23 

menunjukkan rekapitulasi perhitungan gaya dan momen, serta gaya tekan pada 

L5/S1 untuk posisi menggendong yang diusulkan. 

 

4.2.9 Usulan Pengembangan Alat Gendong Anak Yang Sesuai Dengan Posisi 

Postur Tubuh Penggendong 

Pengembangan alat gendong anak yang diusulkan dilakukan sebagai 

perbaikan alat gendong anak yang telah digunakan yang masih menimbulkan 

resiko MSDs. Pengembangan alat gendong anak yang dilakukan tidak mengubah 

bentuk alat gendong yang ada pada saat ini secara total. Hanya memperbaiki 

bagian-bagian yang menimbulkan resiko MSDs. Bagian yang diperbaiki adalah 

baby wrap (pembungkus tubuh bayi), baby’s neck and head support (penopang 

leher dan kepala bayi), waist belt (sabuk pinggang), waist belt buckle and fastener  

(gesper dan penyesuai panjang sabuk pinggang), dan shoulder strap (pendukung 

bahu). 
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Tabel 4.21 Rekapitulasi perhitungan gaya dan momen, serta gaya tekan pada L5/S1  

untuk posisi menggendong yang diusulkan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

θH 10 9 25 0 11 20 29 20 13

α 13 13 13 13 13 13 13 13 13

θT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

sin α 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225 0.225

cos α 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974 0.974

b 0.122 0.209 0.085 0.132 0.135 0.213 0.136 0.168 0.151

w 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000 294.000

h 0.107 0.094 0.089 0.117 0.107 0.104 0.102 0.146 0.131

W 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3 83.3

D 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

E 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

MH 238.578 16.737 -5.038 259.888 -96.337 85.596 0.894 227.661 -99.094

MH 238.578 16.737 5.038 259.888 96.337 85.596 0.894 227.661 -99.094

PA (mm Hg) 75.029 0.634 0.062 95.518 14.532 10.772 0.003 62.662 15.007

PA ( N/cm^2) 1.00039 0.00845 0.00083 1.27357 0.19377 0.14363 0.00004 0.83549 0.20010

FA 465.181 3.931 0.387 592.211 90.101 66.786 0.017 388.503 93.046

FA 465.181 3.931 0.387 592.211 90.101 66.786 0.017 388.503 93.046

FM 3748.16 326.10 -101.61 3894.90 -2124.96 1564.98 17.85 3698.51 -2186.57

FC 3449.017 488.208 64.040 3468.732 -2049.022 1664.237 183.872 3476.049 -2113.581

Keterangan tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak tidak

Posisi Gendong

 
Sumber : Data diolah, 2009 
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1. Baby Wrap 

Baby wrap adalah kain gendongan yang membungkus tubuh bayi ketika 

digendong. Baby wrap memiliki bentuk yang standar, sebagaimana kain 

gendongan pada umumnya. Pada penelitian ini, baby wrap yang diusulkan 

dihubungkan dengan shoulder strap dan memiliki kain yang diikatkan pada 

pinggang belakang penggendong. Kain yang diikatkan ini disebut waist sling, 

bertujuan agar jarak beban (bayi) tetap terjaga 0 m terhadap thoraco-lumbar 

penggendong. Namun yang menjadi pertimbangan ergonomis adalah bahan kain 

gendongan tersebut. Baby wrap yang nyaman haruslah terbuat dari bahan yang 

elastis, lembut, dan mudah untuk dicuci. Kain gendongan yang pada umumnya 

digunakan adalah bahan katun biasa, katun, kordurai, beludru, polyester, polyester 

campuran, flanel, meshy, nilon tahan lembab, dan sutra. 

Bahan yang diusulkan untuk baby wrap adalah kordurai. Alasan pemilihan 

bahan ini adalah bahannya yang elastis, kuat digunakan untuk mengangkat anak 

yang memiliki berat badan diatas rata-rata (overweight), mudah diperoleh di 

pasaran, mudah dicuci, mudah kering, mudah disimpan, dan mudah menyerap 

keringat. Agar lebih empuk, baby wrap diisi dengan bantalan gel (gel pad). Hal 

ini untuk mendukung bayi dapat tidur dengan nyenyak dan merasa nyaman.  

 

2. Baby’s Neck and Head Support 

Ketika menggendong bayi berusia dibawah 2 tahun, ada rasa kuatir bahwa 

kepalanya terbentur dan keluar dari kain pembungkus. Sehingga penggendong 

menggunakan lengan bawah dan tangan untuk menopang kepala bayi. Posisi ini 

mengakibatkan keluhan pegal dan numbness pada lengan atas, lengan bawah, dan 

tangan. Perbaikan yang diusulkan untuk posisi ini adalah menambahkan penopang 

kepala dan leher bayi pada baby wrap agar kepala bayi terjaga dan tidak keluar 

dari baby wrap. Penopang ini disebut baby’s neck and head support. Bahan yang 

digunakan untuk penopang leher dan kepala bayi ini adalah kordurai dengan 

bantalan gel (gel pad) pada alas kepala bayi dan bantalan silisium (silicon pad) 

pada sisi luar penopang untuk menjaga kepala bayi tetap berada dalam baby wrap. 
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3. Waist Sling 

Waist sling atau tali berbahan kain panjang pada pinggang digunakan untuk 

menjaga agar baby wrap tetap kencang melekat pada thoraco-lumbar 

penggendong. Apabila baby wrap tetap dekat ke tubuh penggendong. semakin 

dekat jarak bayi yang digendong dengan tubuh penggendong maka semakin kecil 

pula gaya reaksi tubuh penggendong terhadap gaya aksi yang diberikan tubuh 

bayi. Gaya reaksi dan jarak yang semakin kecil menghasilkan momen yang kecil 

pula pada batang tubuh penggendong, sehingga gaya tekan pada L5/S1 semakin 

kecil pula. Bahan yang digunakan untuk waist sling ini adalah kordurai. Waist 

sling ini menyatu dengan baby wrap dan dililitkan ke pinggang belakang 

penggendong. 

 

4. Shoulder Strap 

Shoulder strap adalah pendukung bahu dan lengan atas penggendong. Ketika 

menggendong anak, bahu adalah pendukung untuk mengangkat anak. Pada posisi 

menggendong 1, 4, dan 8 beban ditumpukan hanya pada satu sisi bahu saja. Hal 

ini menimbulkan ketidakseimbangan dan gaya tekan yang besar pada L5/S1.  

Pada perbaikan alat gendong yang diusulkan, beban ditumpukan pada kedua bahu. 

Shoulder strap di kedua sisi bahu dan lengan atas bertujuan untuk menjaga 

keseimbangan tubuh penggendong. Shoulder strap melebar hingga ke lengan atas 

pada tiap-tiap sisi kiri dan kanan. Shoulder strap yang melebar mendistribusikan 

gaya reaksi bahu terhadap gaya aksi yang diberikan beban yang digendong. 

Sehingga momen pada bahu bernilai kecil. Apabila momen pada bahu bernilai 

kecil, maka gaya tekan yang dipengaruhinya pada L5/S1 semakin kecil pula. Gaya 

tekan yang semakin kecil mengurangi resiko cidera pada punggung. Shoulder 

strap yang diusulkan terbuat dari bahan kordurai. 
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BAB V 

ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 
 

Pada bab ini akan dijelaskan analisis tentang kondisi fisiologi, RULA, dan 

biomekanika tubuh dalam menggendong anak sebelum perbaikan,  serta analisis 

postur tubuh setelah perbaikan.  

 

5.1 ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ditinjau dari kondisi fisiologi 

pengguna, penilaian dengan RULA, dan analisis Biomekanika. 

5.1.1 Fisiologi Pengguna 

Kondisi fisiologi pengguna yaitu denyut nadi diperlukan untuk menilai 

aktivitas jantung (%CVL) dan energy expenditure pengguna. 

1.  Denyut nadi 

Data yang diambil untuk menganalisis kondisi fisiologi yaitu 10 denyut nadi, 

diperlukan untuk menghitung denyut jantung per menit. Kondisi fisiologi 

berpengaruh pada klasifikasi berat beban kerja ketika melakukan aktivitas 

menggendong. Kondisi fisiologi dapat diketahui dari perhitungan nilai %CVL dan 

Energy Expenditure yang dilakukan pada bab IV.   

Data denyut jantung diperoleh dengan cara mengambil data denyut nadi 

langsung dari responden yaitu seberapa lama waktu yang diperlukan untuk 10 

denyut nadi. Kemudian data berupa waktu (detik) untuk 10 denyut nadi 

dikonversikan menjadi denyut jantung per menit. Formula yang digunakan adalah 

10 denyut per waktu yang dibutuhkan. Data denyut nadi diambil pada saat kondisi 

tidak menggendong (kondisi normal), setelah menggendong selama 15 menit, dan 

setelah beristirahat (tidak melakukan aktivitas menggendong) selama 15 menit. 

Pada eksperimen yang dilakukan terhadap responden diperoleh data nilai 

denyut jantung ketika melakukan aktivitas menggendong berada diatas nilai 

denyut jantung normal (60-100 denyut/menit). 
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2. Aktivitas jantung (%CVL)  

Perhitungan %CVL dilakukan untuk mengetahui tingkat peningkatan denyut 

jantung karena aktivitas kardiovaskuler pengguna alat gendong dengan 9 jenis 

posisi gendong. Nilai %CVL diperoleh dengan cara membandingkan selisih nadi 

kerja dan istirahat dengan selisih nadi maksimum dan nadi istirahat. Nilai %CVL 

bervariasi untuk setiap model menggendong, yaitu 42,499 % untuk model 

horisontal depan; 18,164 % untuk model kangguru; 21,968 % untuk model 

vertikal depan; 30,401 % untuk model menggendong di pinggul; 21,134 % untuk 

model vertikal belakang; 32,306 % untuk model horisontal belakang; 19,967 % 

untuk model vertikal depan-searah; 32,689 % untuk model vertikal depan-

samping; 16,895 % untuk model vertikal belakang berlawanan arah. 

Nilai %CVL dalam kondisi melakukan aktivitas yang tidak mengakibatkan 

kelelahan adalah < 30 %. Berdasarkan nilai tersebut dapat ditentukan bahwa 

posisi menggendong dengan model horisontal depan, menggendong di pinggul, 

horisontal belakang, dan vertikal depan-samping dapat mengakibatkan kelelahan.  

Hal ini terjadi karena tubuh penggendong membutuhkan kerja jantung yang lebih 

keras daripada kerja jantung pada kondisi normal.  Postur tubuh yang tidak lazim 

ketika menggendong, postur tubuh yang berliku, mengakibatkan peningkatan 

denyut jantung karena aktivitas jantung yang meningkat. 

 

3. Energy expenditure 

Perhitungan nilai energy expenditure dilakukan untuk mengetahui seberapa 

banyak energi yang dikeluarkan dalam aktivitas menggendong. Nilai tersebut 

dijadikan sebagai tolak ukur penentuan berat atau ringannya aktivitas 

menggendong untuk masing-masing model menggendong. Nilai energy 

expenditure untuk aktivitas sembilan cara menggendong yaitu 4,967 kkal/menit 

untuk model horisontal depan; 3,286 kkal/menit untuk model kangguru; 3,293 

kkal/menit untuk model vertikal depan; 3,901 kkal/menit untuk model 

menggendong di pinggul; 3,197 kkal/menit untuk model vertikal belakang; 4,207 

kkal/menit untuk model horisontal belakang; 3,165 kkal/menit untuk model 
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vertikal depan-searah; 4,207 kkal/menit untuk model vertikal depan-samping; 

3,072 kkal/menit untuk model vertikal belakang berlawanan arah. 

Nilai energy expenditure yang berada dalam kategori beban kerja yang ringan 

adalah 720-2400 kal/menit. Dari perhitungan yang telah diperoleh dapat diketahui 

bahwa aktivitas menggendong dengan posisi 1 merupakan beban kerja sangat 

berat, posisi 2 merupakan beban kerja sedang, posisi 3 merupakan beban kerja 

sedang, posisi 4 merupakan beban kerja berat, posisi 5 merupakan beban kerja 

sedang, posisi 6 merupakan beban kerja berat, posisi 7 merupakan beban kerja 

sedang, posisi 8 merupakan beban kerja berat, dan posisi 9 merupakan beban kerja 

sedang.  

Beberapa posisi dikategorikan dalam beban  kerja berat dan sangat berat 

terjadi karena tubuh penggendong membutuhkan kerja jantung yang lebih keras 

daripada kerja jantung pada kondisi normal.  Postur tubuh yang tidak lazim ketika 

menggendong, postur tubuh yang berliku, mengakibatkan peningkatan denyut 

jantung karena aktivitas jantung yang meningkat. Aktivitas jantung yang 

meningkat mengakibatkan energy expenditure meningkat pula. 

 

5.1.2 Penilaian Posisi Menggendong Menurut RULA 

Faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya skor RULA, yaitu posisi 

atau postur leher, punggung, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, 

perputaran pergelangan tangan, dan kaki responden. Selain itu metode ini jua 

dipengaruhi oleh penggunaan otot (melakukan aktivitas dalam kondisi statis 

ataupun berulang-ulang dalam waktu tertentu) dan besarnya beban eksternal yang 

diangkat. Analisis yang dilakukan terhadap penilaian dengan metode RULA ini 

terdiri dari sembilan analisis cara menggendong anak. Berdasarkan hasil 

perhitungan pada bab IV diperoleh skor RULA untuk cara menggendong 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, dan 8 sebesar 7. Besarnya skor tersebut dipengaruhi oleh besarnya sudut 

tubuh pada bagian leher, punggung, lengan atas, lengan bawah yang diukur dari 

batang tubuh, serta pergelangan tangan dan perputaran pergelangan tangan  yang 

diukur dari lengan bawah responden. Selain itu juga dipengaruhi posisi atau 

postur tubuh ketika aktivitas yang dilakukan yaitu menggendong dengan kondisi 
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statis, dan beban eksternal yang cukup berat yaitu 8,5 kg yang didukung oleh 

operator. Berdasarkan tabel 2.12, dari skor RULA tersebut dapat diketahui 

kategori tindakan 7 berada pada level resiko tinggi dan harus diberi tindakan 

segera mungkin. Sedangkan untuk cara menggendong 9 diperoleh nilai 8 dimana 

kategori tindakan 6 berada pada level resiko sedang dan harus diberi tindakan 

dalam waktu dekat. 

 

5.1.3 Penilaian Posisi Menggendong Menurut Biomekanika 

Pada subbab ini analisis biomekanika dilakukan pada 2 jenis segmen tubuh 

yaitu pada bahu dan pada L5/S1. 

1.  Kondisi sebelum perbaikan 

Analisis biomekanika pada kondisi sebelum perbaikan meliputi analisis gaya 

dan momen pada bahu dan L5/S1 serta gaya tekan pada L5/S1. 

a. Analisis biomekanika pada bahu 

Gaya reaksi yang terjadi pada bahu (Fbahu) dan Momen (Mbahu) yang terjadi 

untuk setiap model menggendong adalah 111,273 N dan 112,889 Nm untuk model 

horisontal depan; 59,758 N dan 53,960 Nm untuk model kangguru; 58,768 N dan 

26,487 Nm untuk model vertikal depan; 141,549 N dan 128,735 Nm untuk model 

menggendong di pinggul; 58,768 N dan 58,768 Nm untuk model vertikal 

belakang; 142,108 N dan 110,709 Nm untuk model horisontal belakang; 58,768 N 

dan 36,332 Nm untuk model vertikal depan-searah; 112,139 N dan 112,862 Nm 

untuk model vertikal depan-samping; 58,768 N dan 59,934 Nm untuk model 

vertikal belakang berlawanan arah. 

Besarnya momen yang terjadi pada bahu dipengaruhi oleh sudut yang terjadi 

pada lengan atas dan lengan bawah. Semakin besar sudut yang dibentuk oleh 

batang tubuh dengan lengan atas dan lengan atas dengan lengan bawah, maka 

semakin besar pula momen yang terjadi pada bahu. Dan sebaliknya, semakin kecil 

besar sudut yang dibentuk lengan atas dan lengan bawah maka semakin kecil pula 

momen yang terjadi pada bahu. 
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b. Analisis biomekanika pada L5/S1 

Gaya reaksi yang terjadi pada bahu (FL5/S1) dan Momen (ML5/S1) yang terjadi 

untuk setiap model menggendong adalah -1409,905 N dan 238,578 Nm untuk 

model horisontal depan; -1342,003 N dan 46,737 Nm untuk model kangguru; -

719,853 N dan 24,962 Nm untuk model vertikal depan; 12,174 N dan 259,895 Nm 

untuk model menggendong di pinggul; 425,185 N dan -66,337 Nm untuk model 

vertikal belakang; -1361,647 N dan 115,596 Nm untuk model horisontal belakang; 

-1195,293 N dan 30,894 Nm untuk model vertikal depan-searah; 12,247 N dan 

227,661 Nm untuk model vertikal depan-samping; 438,517  N dan -69,094 Nm 

untuk model vertikal belakang berlawanan arah. 

Besarnya momen yang terjadi pada L5/S1 dipengaruhi oleh sudut yang terjadi 

pada thoracolumbar. Semakin besar sudut yang dibentuk oleh thoracolumbar 

dengan upper leg, maka semakin besar pula momen yang terjadi pada L5/S1. Dan 

sebaliknya, semakin kecil besar sudut yang dibentuk oleh thoracolumbar maka 

semakin kecil pula momen yang terjadi pada thoracolumbar. 

c. Analisis gaya tekan pada L5/S1 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada bab IV diketahui bahwa 

kegiatan menggendong dengan model kangguru (cara 2), model vertikal depan 

(cara 3), model vertikal belakang (cara 5), model horisontal belakang (cara 6), 

model  vertikal depan-searah (cara 7), dan model vertikal belakang berlawanan 

arah (cara 9) masih dalam batas aman dilakukan (gaya tekan kurang dari 3500 N). 

Gaya tekan yang terjadi pada L5/S1 (Fc) untuk masing-masing model 

menggendong adalah 488,208 N untuk model kangguru; 64,040 N untuk model 

vertikal depan; -2049,022 N untuk model vertikal belakang; 1664,237 N untuk 

model horisontal belakang; 183,872 N untuk model vertikal depan-searah;        

dan -2113,581 N untuk model vertikal belakang berlawanan arah. Meskipun 

aman, model vertikal belakang dan model vertikal berlawanan arah mendekati 

batas yang diberikan NIOSH sehingga posisi menggendong dengan model seperti 

itu dapat mengarah kepada munculnya potensi cedera pada L5/S1. 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada bab IV diketahui bahwa 

kegiatan menggendong dengan model horisontal depan (cara 1), model 
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menggendong di pinggul (cara 4), dan model vertikal depan-samping (cara 8) 

tidak aman dilakukan karena besar gaya tekan yang melewati batas aman dimana 

gaya tekan lebih dari 3500 N. Gaya tekan yang terjadi pada L5/S1 (Fc) untuk 

masing-masing model menggendong adalah 3558,322 N untuk model horisontal 

depan; 3992,301 N untuk model menggendong di pinggul; dan 3601,064 N untuk 

model vertikal depan-samping. Besarnya gaya tekan pada cara 1, 4 dan 8 tersebut 

berada diatas batasan yang diberikan oleh NIOSH pada segmen sambungan L5/S1 

(3500 N). Model menggendong tersebut rawan terhadap ketahanan segmen L5/S1 

sehingga potensi untuk terjadinya cidera punggung sangat mungkin terjadi. 
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Gambar 5.1 Gaya tekan pada L5/S1 untuk sembilan posisi menggendong 
       Sumber: Data diolah, 2009 

 

2. Kondisi setelah usulan perbaikan dilakukan 

Dari perhitungan yang dilakukan di bab IV dapat dilihat bahwa gaya dan 

momen serta gaya tekan pada L5/S1 dapat diminimalisasi dengan pengurangan 

sudut pada bagian tubuh tertentu. Usulan perbaikan postur berupa pengurangan 

sudut tubuh berpengaruh pada besarnya gaya dan momen serta gaya tekan pada 

L5/S1. Pengurangan sudut pada leher, lengan atas, dan lengan bawah dapat 

menyebabkan berkurangnya momen pada bahu. Pengurangan sudut pada 

thoracolumbar, spine, dan pelvis dapat mengurangi gaya dan momen pada L5/S1. 

Gaya tekan pada L5/S1 yang dapat terminimalisasi akan menurunkan resiko 

cidera punggung yang mungkin terjadi pada L5/S1 ketika melakukan aktivitas 

menggendong anak. 
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a. Pengurangan sudut lengan atas dan lengan bawah 

Sudut pada lengan atas dan lengan bawah berpengaruh pada gaya dan momen 

yang bekerja pada bahu. Pembebanan (gaya aksi) pada bahu menyebabkan 

gerakan extension  pada lengan atas sehingga bahu memberikan reaksi atas aksi 

yang diberikan beban. Semakin besar sudut yang terjadi akibat extension pada 

lengan atas maka semakin besar pula gaya reaksi yang diberikan oleh bahu. 

Demikian halnya dengan gerakan yang terjadi pada lengan bawah. Gerakan 

extension untuk menopang beban (kepala bayi) yang terjadi pada lengan bawah 

menyebabkan bahu memberikan gaya reaksi atas gaya aksi yang diberikan oleh 

beban. Semakin besar sudut extension yang dilakukan lengan bawah dan semakin 

besar gaya aksi yang diberikan beban maka semakin besar pula gaya reaksi yang 

diberikan oleh bahu. Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk usulan perbaikan 

postur tubuh untuk mendukung minimalisasi gaya tekan dan resiko cidera pada 

L5/S1. 

b. Pengurangan sudut thoracolumbar, spine, dan pelvis 

Sama halnya dengan prinsip biomekanika yang terjaid pada bahu. Pada 

L5/S1, sudut thoracolumbar, spine, dan pelvis sangat berperan pada besar 

kecilnya gaya dan momen serta gaya tekan pada L5/S1.  Pembebanan (gaya aksi) 

pada thoracolumbar menyebabkan gerakan abduction pada thoracolumbar itu 

sendiri sehingga L5/S1 memberikan reaksi atas aksi yang diberikan beban. 

Semakin besar sudut yang terjadi akibat abduction pada thoracolumbar dan spine 

maka semakin besar pula gaya reaksi yang diberikan oleh L/S1. Demikian halnya 

dengan gerakan yang terjadi pada spine. Gerakan abduction untuk menopang 

beban menyebabkan tekanan yang besar pada L5/S1. Semakin besar sudut 

abduction yang terjaid pada spine dan semakin besar gaya aksi yang diberikan 

beban maka semakin besar pula gaya reaksi dan gaya tekan yang terjadi pada 

L5/S1. Hal tersebut menjadi pertimbangan untuk usulan perbaikan postur tubuh 

untuk mendukung minimalisasi gaya tekan dan resiko cidera pada L5/S1. Posisi 

ideal yang harus diterapkan dalam melakukan aktivitas menggendong anak adalah 

menjaga agar posisi tubuh yang tegak dimana tidak terjadi sudut antara lower 
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extremity (tubuh bagian bawah) dengan trunk yaitu thoracolumbar, spine, dan 

pelvis). 

Pada usulan perbaikan yang diberikan, terlihat bahwa apabila perbaikan 

postur dilakukan maka gaya tekan akan berkurang sebanyak 109,305 pada posisi 

menggendong horisontal depan, 523,569 N pada posisi menggendong di pinggul, 

dan 125,015 N pada posisi menggendong vertikal depan-samping. Gaya tekan 

pada posisi menggendong di pinggul dan vertikal depan-samping masih dapat 

berkurang lagi apabila sudut thoracolumbar semakin diperkecil. 

 

5.1.4 Usulan Perbaikan Posisi Menggendong 

Usulan perbaikan postur tubuh dalam menggunakan alat gendong anak 

meliputi pengurangan sudut-sudut bagian tubuh ketika menggendong anak yang 

dinilai cukup ekstrim. Bagian tubuh yang memerlukan pengurangan sudut ketika 

melakukan aktivitas menggendong adalah leher, batang tubuh, lengan atas, lengan 

bawah, pergelangan tangan, dan perputaran pergelangan tangan. Kemudian posisi 

bahu juga diperbaiki dengan cara tidak mengangkat bahu ketika menggendong 

anak. 

1. Posisi leher 

Pada saat menggendong, leher digunakan sebagai penahan gaya yang 

ditimbulkan oleh beban yang digendong. Posisi leher yang berputar 

mengakibatkan pegal dan kekakuan pada otot leher. Untuk mengurangi pegal dan 

kekakuan pada otot leher, sebaiknya tali atau kain gendongan tidak dililit pada 

leher agar leher tidak berputar. Posisi seperti ini dapat meminimalisasi gaya yang 

diberikan leher terhadap batang tubuh. Posisi leher seperti ini baik diterapkan 

untuk setiap model menggendong terutama untuk model yang beresiko tinggi 

mengakibatkan cidera punggung yaitu model horisontal depan, model 

menggendong di pinggul, dan model vertikal depan-samping. 

2. Posisi bahu 

Ketika menggendong dengan model horisontal depan, menggendong di 

pinggul, dan menggendong vertikal depan-samping, beban ditumpukan hanya 

pada satu sisi bahu saja. Sisi bahu yang ditumpukan akan otomatis terangkat. Hal 
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ini menyebabkan kekakuan pada bahu. Posisi lengan atas juga berpengaruh pada 

gaya reaksi dan momen yang terjadi pada bahu. Semakin besar sudut yang terjadi 

antar lengan atas dengan batang tubuh,maka gaya reaksi dan momen yang terjadi 

di bahu akan semakin besar pula. Nilai momen yang besar berpotensi 

mengakibatkan gaya tekan yang besar pada L5/S1. Usulan yang diberikan adalah 

mengurangi sudut lengan atas terhadap batang tubuh dan pembebanan sebaiknya 

dilakukan di kedua sisi bahu. Untuk mendukung posisi seperti ini dibutuhkan 

shoulder strap atau penyangga bahu yang dipakaikan di kedua sisi bahu. 

3. Posisi batang tubuh 

Ketika menggendong, beban memberikan gaya aksi terhadap tubuh 

penggendong dan batang tubuh memberikan gaya reaksi terhadap gaya aksi 

tersebut. Gaya reaksi batang tubuh penggendong bertumpu pada L5/S1. Pada saat 

menggendong, momen yang terjadi pada batang tubuh juga dipengaruhi oleh 

momen yang terjadi pada bahu. 

Jarak vertikal (jarak beban dengan bahu) dan horisontal (jarak beban dengan 

dada dan thorax) antara beban yang digendong dengan tubuh penggendong sangat 

berpengaruh terhadap kesetimbangan tubuh penggendong. Semakin jauh jaraknya, 

semakin tidak seimbang pula tubuh penggendong dimana bahu akan dengan 

refleks terangkat dan lumbar-spine akan membusung ke depan, membentuk sudut 

yang besar terhadap pelvis dan kaki. Posisi seperti ini berpotensi besar terhadap 

terjadinya musculoskeletal disorder pada punggung bagian bawah (Low back 

pain) dan pinggang. Sehingga diusulkan jarak yang sangat minim antara beban 

dengan batang tubuh penggendong yaitu 0 m. Dengan demikian momen yang 

terjadi pada L5/S1 semakin kecil. Momen mempengaruhi gaya tekan. Apabila 

momen semakin kecil, maka gaya tekan pada L5/S1 akan semakin kecil pula. 

4. Posisi lengan bawah 

Penggunaan lengan bawah untuk menopang leher dan kepala bayi ketika 

menggendong berpotensi mengakibatkan kekakuan dan pegal pada otot lengan. 

Oleh karena itu diusulkan agar tidak menggunakan lengan bawah sebagai 

penyangga leher dan kepala bayi. Dengan kata lain, sudut yang terbentuk antara 

lengan bawah dengan lengan atas sebaiknya diminimalisasi sekecil mungkin. 
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Namun dalam pelaksanaannya hal tersebut akan sulit dilakukan tanpa adanya 

media yang membantu menggantikan fungsi lengan bawah. Sehingga diusulkan 

adanya penyangga leher dan kepala bayi pada alat gendong. Sudut yang terjadi 

antara lengan bawah dengan lengan atas akan berpengaruh pada momen yang 

terjadi pada bahu. Semakin besar sudut yang terjadi maka momen akan semakin 

besar. Nilai momen berbanding lurus pada besarnya gaya tekan pada L5/S1. jadi 

apabila sudut antara lengan bawah dengan lengan atas dapat diminimalisasi, maka 

besarnya gaya tekan akan dapat diminimalisasi. Dengan demikian resiko cidera 

punggung akan terminimalisasi. 

5. Posisi pergelangan tangan 

Posisi pergelangan tangan ketika menggendong dengan cara horisontal depan 

adalah menekuk kearah sumbu tubuh. Tangan digunakan untuk menopang beban 

(bayi). Pergelangan tangan yang menekuk dapat menyebabkan kekakuan dan rasa 

pegal pada tangan. Kondisi ini tidak nyaman bagi tubuh. Untuk mengurangi 

ketidaknyamanan tersebut, diusulkan agar tidak menggunakan tangan untuk 

menopang beban. 

6. Posisi perputaran pergelangan tangan 

Posisi pergelangan tangan ketika menggendong dengan cara horisontal depan 

adalah memutar kearah sumbu tubuh dan kearah beban yang digendong. Tangan 

digunakan untuk menopang beban (bayi). Pergelangan tangan yang memutar 

dapat menyebabkan kekakuan dan rasa pegal pada tangan. Kondisi ini tidak 

nyaman bagi tubuh. Untuk mengurangi ketidaknyamanan tersebut, diusulkan agar 

tidak menggunakan tangan untuk menopang beban. 

 

5.2 INTERPRETASI HASIL 

Berdasarkan analisis diatas dapat diketahui bahwa kondisi fisiologi pengguna 

alat gendong untuk posisi horisontal depan, menggendong di pinggul, dan vertikal 

depan-samping, membutuhkan kerja jantung yang lebih keras daripada kondisi 

fisiologi pengguna alat gendong dengan posisi yang lainnya. Postur tubuh yang 

tidak lazim ketika menggendong, postur tubuh yang berliku, mengakibatkan 

peningkatan denyut jantung karena aktivitas jantung yang meningkat. 
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Penilaian RULA terhadap posisi menggendong menunjukkan bahwa besarnya 

skor tersebut dipengaruhi oleh besarnya sudut tubuh pada bagian leher, punggung, 

lengan atas, lengan bawah yang diukur dari batang tubuh, serta pergelangan 

tangan dan perputaran pergelangan tangan  yang diukur dari lengan bawah 

responden. 

Analisis biomekanika menunjukkan bahwa besarnya momen yang terjadi 

pada bahu dipengaruhi oleh sudut yang terjadi pada lengan atas dan lengan bawah. 

Besarnya momen yang terjadi pada L5/S1 dipengaruhi oleh sudut yang terjadi 

pada thoracolumbar. Pengurangan sudut pada thoracolumbar, spine, dan pelvis 

dapat mengurangi gaya dan momen pada L5/S1. Gaya tekan pada L5/S1 yang 

dapat terminimalisasi akan menurunkan resiko cidera punggung yang mungkin 

terjadi pada L5/S1 ketika melakukan aktivitas menggendong anak. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta pengumpulan dan 

pengolahan data yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat sembilan model cara menggendong yang biasa dilakukan yaitu model 

horisontal depan, model kangguru, model vertikal depan, model menggendong 

di pinggul, model vertikal belakang, model horisontal belakang, model vertikal 

depan-searah, model vertikal depan-samping, dan model vertikal belakang 

berlawanan arah. 

2. Dari analisis Fisiologi, RULA, dan Biomekanika yang dilakukan terhadap 

sembilan posisi (model) menggendong dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

posisi menggendong yang efektif untuk dilakukan berdasarkan analisis 

biomekanika yaitu gaya tekan yang diakibatkan terhadap L5/S1 adalah model 

kangguru dengan gaya tekan 488,208 N; model vertikal depan dengan gaya 

tekan 64,04 N; model vertikal belakang dengan gaya tekan 2049,022 N; model 

horisontal belakang dengan gaya tekan 1664,237 N; model vertikal depan-

searah dengan gaya tekan 183,872 N; dan model vertikal belakang berlawanan 

arah dengan gaya tekan 2113,581 N. Sedangkan posisi menggendong yang 

tidak efektif untuk dilakukan adalah model horisontal depan dengan gaya tekan 

3517,023 N; model menggendong di pinggul dengan gaya tekan 3992,301 N; 

dan model vertikal depan-samping dinyatakan dengan gaya tekan 3601,064 N. 

3. Perbaikan yang diusulkan adalah perbaikan postur tubuh pada saat 

menggendong meliputi posisi leher yang tegak (sudut 0˚ terhadap bahu), posisi 

bahu yang tidak terangkat, posisi lengan atas yang tidak membentuk sudut 

terhadap sumbu tubuh (batang tubuh), posisi lengan bawah yang tidak 

membentuk sudut terhadap lengan atas, posisi pergelangan tangan yang tidak 

menekuk dan memutar kearah sumbu tubuh, posisi batang tubuh yang tegak 

(tidak membentuk sudut terhadap pelvis dan kaki), posisi beban yang diangkat 
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dengan jarak vertikal dan horisontal yang sekecil mungkin dengan tubuh 

penggendong. 

4. Alat gendong yang diusulkan adalah model baby sling (tali/kain gendongan) 

yang memiliki pembungkus (baby wrap) dari bahan yang kuat dan tidak terlalu 

elastis, penyangga leher dan kepala bayi, memiliki shoulder strap untuk kedua 

bahu pengguna, dan memiliki waist sling atau kain yang mengikatkan baby 

wrap dengan batang tubuh penggendong agar jarak bayi dengan penggendong 

tetap terjaga 0˚. 

 

6.2 SARAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka saran yang diberikan untuk 

perbaikan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Posisi menggendong yang aman dilakukan adalah posisi dimana penumpuan 

beban pada kedua bahu dan tidak menggunakan lengan bawah dan tangan untuk 

menopang beban. 

2. Resiko cidera punggung ketika melakukan aktivitas menggendong anak dapat 

diminimalisasi dengan menjaga bahu tidak terangkat denagn cara penumpuan 

beban di kedua sisi bahu, dan batang tubuh yang tetap tegak atau tidak 

membungkuk. 

3. Usulan perancangan postur hendaknya diimplementasikan agar dapat dirasakan 

manfaatnya secara langsung. 

4. Alat bantu berupa rancangan alat gendong yang diusulkan hendaknya dibuatkan 

prototype dan langsung digunakan. 

5. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai posisi menggendong dalam 

kondisi dinamis. 
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LAMPIRAN 1 

 

IDENTIFIKASI PENGGUNA ALAT GENDONG ANAK 
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LAMPIRAN 2 

 

FORM PENGAMBILAN DATA EKSPERIMEN 
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