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ABSTRAK
Muchamad Catur Setiawan, Nim I1307016. PERBAIKAN POSTUR KERJA
DENGAN MERANCANG ULANG MEJA PRINTING MENGGUNAKAN
METODE REBA DAN PENDEKATAN BIOMEKANIK (Studi Kasus : PT
Danar Hadi Santosa). Skripsi. Surakarta: Jurusan Teknik Industri Fakultas
Teknik, Universitas Sebelas Maret, Januari 2012.
Di Kota Solo terdapat berbagai macam kerajinan penghasil kain batik,
salah satunya PT Danar Hadi Santosa. Kain batik yang dihasilkan perusahaan ini
antara lain kain batik dari proses sablon (printing). Berdasarkan hasil pengamatan
pembuatan batik printing dari proses awal sampai selesai diketahui pada saat
proses printing terdapat ketidak nyamanan pada waktu bekerja, ketidak
nyamanan ini bisa dilihat dari aktivitas yang dilakukan berulang secara terusmenerus dengan beban angkatan yang besar, serta sikap kerja yang dilakukan
operator tidak alamiah misalnya pergerakan tangan terangkat dan punggung yang
terlalu membungkuk. Dari hasil kuesioner nordic body map rata-rata keluhan
tingkat rasa sakit terbesar antara lain yaitu pada bagian punggung, lengan dan
betis.
Penelitian ini dimulai dari identifkasi keluhan rasa sakit yang diakibatkan
oleh postur kerja operator yang tidak alamiah, hal ini bisa dilihat dari penilaian
menggunakan metode REBA. Selain itu keluhan rasa sakit ditimbulkan oleh
segmen tubuh yang menerima pembebanan yang besar antara lain di bagian
punggung, paha dan betis hal ini dapat dilihat dari perhitungan gaya dengan
metode local refferency system (LRS). Karena adanya permasalahan tersebut
dilakukan perbaikan postur kerja dengan merancang ulang meja printing yang
berprinsipkan ergonomi. Perancangan meja printing dilakukan dengan pendekatan
anthropometri. Tahapan dalam perancangan ulang meja printing ini terdiri dari
identifikasi kebutuhan, pembangkitan gagasan (idea) atau alternative. Komponen
dan mekanisme kerja dirancang untuk mengatasi keluhan rasa sakit tanpa
mengurangi kepresisian hasil printing.
Berdasarkan hasil perancangan ulang meja printing ini sekaligus dapat
memperbaiki postur kerja dari operator hal ini dibuktikan dari hasil pemodelan
setelah dilakukan penilaian sekor REBA menjadi turun resikonya, serta
berdasarkan analisis menggunakan metode local refferency system (LRS) gaya
setelah perbaikan sistem kerja, terjadi pengurangan gaya di tiap segmen tubuh
operator, sedangkan pada posisi kerja operator tegak lurus dan tidak terdapat
gaya yang terjadi pada punggung (body), paha (thigh) dan betis (shank), sehingga
posisi tubuh dinyatakan aman dan dapat mengurangi resiko keluhan.
Kata Kunci : proses printing, metode REBA, metode LRS, perancangan ulang
meja printing
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BAB I
PENDAHULUAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah dari
penelitian, perumusan yang diangkat dalam penelitian ini, tujuan dan manfaat dari
penelitian yang dilakukan. Berikutnya diuraikan mengenai batasan masalah,
asumsi yang digunakan dalam permasalahan dan sistematika penulisan untuk
menyelesaikan penelitian.
1.1

LATAR BELAKANG
Di Kota Solo terdapat berbagai macam perusahaan penghasil batik, mulai

dari skala industri kecil hinggga yang raksasa, diantaranya PT Danar Hadi
Santosa. Produk yang dihasilkan perusahaan ini antara lain seperti batik tulis,
batik cap dan batik printing.
Penelitian yang diangkat dalam tugas akhir ini adalah pada batik printing
yang ada di PT Danar Hadi Santosa. Kain batik yang dihasilkan di perusahaan ini,
hasil produksi yang paling besar adalah kain batik dari proses printing yaitu
kurang lebih kapasitas produksi per bulan 75.000 yard.
Proses pembuatan batik printing di PT Danah hadi Santosa terdapat
beberapa proses. Berdasarkan hasil pengamatan disemua proses pembuatan batik
printing pada saat proses printing terdapat ketidak nyamanan pada waktu bekerja,
ketidak nyamanan ini bisa dilihat dari aktivitas pada proses printing dilakukan
berulang secara trus menerus dengan beban angkatan yang besar, serta sikap kerja
yang dilakukan operator tidak alamiah misalnya pergerakan tangan terangkat dan
punggung yang terlalu membungkuk.
Proses printing yang ada di PT Danar Hadi Santosa dilakukan menggunakan
fasilitas meja printing dan juga plangkan screen. Meja printing yang ada di PT
Danar Hadi Santosa memiliki panjang 40 meter, tinggi 0,75 meter dan lebar 1,5
meter. Sedangkan plangkan screen memiliki ukuran 1,5 meter dan lebar 0,87
meter dengan ketebalan 4 cm. Fasilitas yang ada pada proses printing ini
membuat pekerja melakukan aktivitas berulang dengan mengangkat beban yang
ada pada plangkan screen dan pada saat mencetak warna pada kain cenderung
commit to user
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Proses printing yang dilakukan oleh operator terdapat keluhan rasa sakit,
dari hasil kuesioner nordic body map rata-rata keluhan tingkat rasa sakit terbesar
antara lain yaitu pada bagian punggung, lengan dan betis. Perhitungan dengan
metode REBA pada aktivitas printing terdapat sembilan aktivitas kerja di bagian
printing PT Danar Hadi Santosa. Empat aktivitas diantaranya memiliki level
resiko tinggi yaitu: mengambil obat pewarna dari lantai, mencetak warna pada
kain, memindahkan plangkan, dan membawa kain ke tempat pengeringan.
Keempat aktivitas tersebut berada pada pada level tindakan “segera dilakukan
perbaikan” (Setiawan, 2010).
Jika keluhan sakit yang diakibatkan dari posisi kerja yang salah ini
dibiarkan dalam jangka waktu tertentu hal ini dapat menyebabkan terjadinya
WMSDs (Work-Related Musculoskeletal Disorders), yaitu sekumpulan gangguan
sistem muskuloskeletal menyangkut otot, tendon dan syaraf yang diakibatkan oleh
pekerjaan penanganan material yang dilakukan secara berulang-ulang. Di antara
keluhan musculoskeletal, keluhan yang banyak dialami pekerja adalah pada
bagian punggung (low back pain) (Grandjean, 1993).
Berdasarkan permasalahan yang ada pada aktivitas printing tersebut, maka
perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimana cara yang harus dilakukan untuk
mengurangi keluhan sakit yang ditimbulkan akibat dari postur kerja yang salah
pada aktivitas printing yaitu perbaikan postur kerja dengan meracang ulang meja
printing yang ergonomis berdasarkan metode REBA dan pendekatan biomeknika
menggunakan metode local refferency system (LRS) sehingga mengurangi
gangguan pada sistem muskuloskeletal dan menimbulkan kenyamanan dalam
aktivitas printing.
1.2

PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan

pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu bagaimana cara melakukan
perbaikan posisi postur tubuh pekerja di bagian printing PT Danar Hadi Santosa
dengan merancang ulang meja printing dengan metode REBA dan pendekatan
Biomekanik menggunakan metode local refferency system (LRS).
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TUJUAN PENELITIAN
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir di PT. Danar Hadi

Santosa, yaitu:
1. Melakukan assessment posisi postur tubuh seluruh aktivitas operator bagian
printing dengan menggunakan metode REBA.
2. Menganalisis segmen tubuh operator yang memiliki level resiko postur kerja
tinggi pada aktivitas printing berdasarkan pendekatan biomekanika.
3. Merancang ulang meja printing yang sesuai dengan ukuran anthropometri
operator bagian printing.
1.4

MANFAAT PENELITIAN
Manfaat yang diharapkan dari penelitian tugas akhir di PT. Danar Hadi

Santosa, yaitu:
1. Menghasilkan rancangan ulang perbaikan meja printing yang ergonomi
sehingga

meningkatkan

kenyamanan

dan

mengurangi

keluhan

musculoskeletal pada operator bagian printing.
2. Menghasilkan posisi postur kerja yang ergonomi pada saat melakukan
aktivitas printing sehingga meningkatkan kenyamaan kerja operator bagian
printing.
1.5

BATASAN MASALAH
Berdasarkan masalah yang ada dan untuk pemecahan tersebut diatas, maka

perlu adanya batasan masalah dengan tujuan agar pembahasan masalah tidak
menyimpang dari tema pokok masalah yang sedang dibahas. Adapun yang
menjadi batasan masalah adalah sebagai berikut:
1.

Penghitungan gaya dilakukan pada salah satu sisi segmen tubuh.

2.

Perancangan perbaikan ulang meja printing hanya sebatas desain.
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ASUMSI MASALAH
Dalam tugas akhir ini digunakan asumsi-asumsi yang tersebut di bawah ini

dengan tujuan untuk menyederhanakan masalah, yaitu sebagai berikut:
1.

Kondisi lingkungan, yaitu pencahayaan, kebisingan, suhu dan kelembaban
udara diasumsikan normal, dalam arti tidak menimbulkan gangguan yang
berarti terhadap posisi kerja operator.

2.

Posisi postur tubuh operator selalu sama dalam setiap perulangan aktivitas
printing.

1.7

SISTEMATIKA PENULISAN
Dalam penulisan laporan tugas akhir ini, diberikan uraian setiap bab yang

berurutan untuk mempermudah pembahasannya. Dari pokok-pokok permasalahan
dapat dibagi menjadi enam bab sebagai berikut :
BAB I

: PENDAHULUAN
Pada bab ini menguraikan berbagai hal mengenai latar belakang
penelitian,

perumusan

masalah,

tujuan

penelitian,

manfaat

penelitian, batasan masalah, asumsi-asumsi dan sistematika
penulisan. Uraian bab ini dimaksudkan untuk menjelaskan latar
belakang penelitian ini dilakukan sehingga dapat memberi
masukan sesuai dengan tujuan penelitian dengan batasan-batasan
dan asumsi yang digunakan.
BAB II

: TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini berisi mengenai gambaran umum dari perusahaan dan
landasan teori yang mendukung dan terkait langsung dengan
penelitian yang akan dilakukan dari buku, sumber literatur lain,
dan studi terhadap penelitian terdahulu.

BAB III

: METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini dijelaskan mengenai setiap langkah yang diambil
untuk

menyelesaikan

permasalahan

dan

langkah-langkah

pengolahan data melalui diagram flowchart.
BAB IV

: PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Bab ini menyajikan pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan
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: ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL
Bab ini membahas tentang analisis dari output yang didapatkan dan
interpretasi hasil penelitian.

BAB VI

: KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini menguraikan target pencapaian dari tujuan penelitian
dan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan pada bab
sebelumnya. Bab ini juga menguraikan saran dan masukan bagi
kelanjutan penelitian yang telah dilakukan dan masukan bagi
penanggung jawab dari tempat penelitian.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan
sebagai acuan dalam mengevaluasi masalah dan gambaran umum perusahaan
meliputi sejarah berdirinya perusahaan, visi dan misi perusahaan, lokasi
perusahaan, struktur organisasi, personalia, produk yang dihasilkan, proses
produksi, pemasaran dan perluasan usaha.
2.1.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan
Sebagai salah satu identitas kultural, batik tidak terpisahkan dari kota
Surakarta atau Solo. Kerajinan batik mulai dari skala industri rumahan hinggga
yang raksasa, kini memenuhi setiap pelosok kota ini. Sejarah Batik Danar Hadi
juga berawal dari kota ini ketika pasangan H. Santosa Doellah dan Hj. Danarsih
Santosa memutuskan untuk mendirikan usaha batik tahun 1967. Danar Hadi
adalah gabungan nama yang diangkat dari penggalan nama Ibu Hj. Danarsih
sendiri dengan nama orangtuanya, Bapak H. Hadipriyono. Kakek buyut H.
Santosa Doellah adalah alm. H. Bakri - salah seorang tokoh Serikat Dagang Islam
yang aktif di zaman pergerakan kemerdekaan nasional.
Memadukan keuletan, keahlian, pegalaman dan jiwa wiraswasta serta
keterbukaan menerima perkembangan mode dan cita rasa, Batik Danar Hadi
berkembang dari sekedar usaha wiraswasta menjadi aset nasional yang kini
melayani konsumen batik menengah ke atas. Sejak 1975, Batik Danar Hadi telah
melebarkan sayap usahanya ke ibukota, Jakarta, dan kota-kota besar di seluruh
propinsi Indonesia dengan membuka rumah-rumah batik serta rangkaian outlet
lainnya.
Ekspansi usaha dilakukan antara lain di tahun 1981 (pabrik pertenunan &
finishing), tahun 1990 (parik permintalan), dan tahun 1997 ( jaringan distribusi
untuk menjangkau pasar yang lebih luas). Komitmen Batik Danar Hadi terhadap
industri batik nasional telah dianugerahi sejumlah penghargaan, baik nasional
maupun internasional. Bahkan jerih payah kedua pendirinya, Bapak dan Ibu H.
Santosa Doellah, diapresiasi dengan
pnghargaan
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to user Upakarti pada tahun 1985.

II-1

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Perusahaan Batik Danar Hadi ini hadir untuk memperkaya perkembangan
seni membatik pada khususnya dan usaha batik di Indonesia pada umumnya.
Tujuan kelompok usaha ini adalah menyumbangkan sesuatu yang bernilai
terhadap seni tradisional yang terkenal sebagai ungkapan kehidupan serta filosofi
budaya Jawa ini. Untuk mencapai hal tersebut, Batik Danar Hadi terus menerus
bekerja keras meningkatkan karyanya.
Dalam kurun dua dasawarsa terakhir, kelompok usaha Batik Danar Hadi
telah menjadi perusahaan manufaktur batik yang terpadu, yang telah dikenal
sebagai produsen kai batik yang halus dan bermutu tinggi. Kemajuan ini adalah
hasil kombinasi tersedianya modal usaha yang mencukupi, ketekunan, keahlian
serta manajemen yang solid. Selain itu, PT Danar Hadi Santosa juga amat
menyadari tanggung jawab usaha dalam upaya melestarikan seni batik itu sendiri.
Kami menaruh perhatian besar terhadap upaya pelestarian seni tradisioanl ini yang
diwariskan dari generasi ke generasi sejak abad ke-17. Kerja keras selama ini
telah membuahkan hasil nyata berupa peningkatan nilai produk PT Danar Hadi
Santosa yang membuka pintu ke masa depan untuk eksistensi komoditi historis
ini. Selanjutnya uraian akan menjelaskan secara lebih rinci tentang beragam sisi
Batik Danar Hadi mengenai lokasi, organisasi, manajemen, produksi, pemasaran,
pengembangan usaha serta visi dan misi.
2.1.2 Visi dan Misi Perusahaan
Kelompok Usaha Danar Hadi, dengan pencapaian dalam kualitas dan
keahlian, memiliki masa depan cerah dalam industri batik. Semua itu didukung
filosofi perusahaan yang mengakar kuat pada seni tradisional yang diusungnya,
fasilitas, pengalaman, dan keahlian dalam manajemen usahanya. Pasar
internasioanl yang ada belum sepenuhnya digarap seperti yang sudah dilakukan
pada pasar domestik yang terus berkembang dan menyita perhatian. Pada
milenium mendatang, Batik Danar Hadi akan berusaha lebih keras untuk
menembus pasar mancanegara dengan menjalin kerja sama dengan mitra-mitra
usaha batik di Asia Tenggara maupun negara lainnya.
Berpijak pada idealisme mendasar untuk menyumbangkan sesuatu yang
bernilai terhadap seni tradisioanl batik, pengembangan produk Batik Danar Hadi
commit
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ke dalam berbagai format perangkat kebutuhan sehari-hari, perangkat khusus, dan
perangkat ekslusif. Pada pola pengembangan yang demikian, disamping tetap
mengembangkan batik secara fungsional mendasar sebagai busana dalam arti
seluas-luasnya. Batik Danar Hadi telah menentukan pengembangan kepada
fungsi-fungsi lain sebagai agenda tetapnya. Batik dalam memfungsikan batik
sebagai piranti griya piranti perkantoran, maupun aneka piranti lain yang
berkaitan erat dengan perkembangan teknologi dan gaya hidup pada milenium
mendatang
2.1.3 Lokasi Perusahaan dan Layout Pabrik
Lokasi PT. Batik Danar Hadi pusat berada di jalan Dr. Rajiman 164 Solo,
dari mulai berdirinya perusahaan ini belum berpinah tempat. Lokasi perusahaan
ini sangat menguntungkan, lokasi yang menguntungkan perusahaan antara lain
ditinjau dari beberapa faktor :
1. Dari Segi Pemasaran
Lokasi perusahaan sangat baik sebab daerah ini merupakan daerah pariwisata
dan lokasi perusahaan sangat dekat dengan lokasi penginapan wisatawan
sehingga perusahaan mudah dalam memasarkan produknya.
2. Dari Segi Transportasi
Lokasi perusahaan sangatlah strategis, terletak di pinggir jalan raya sehingga
sangat mudah dalam menemukan perusahaan ini dan mudah dijangkau
kendaraan umum.
3. Dari segi Penyediaan Bahan Baku
Bahan baku yang diperlukan untuk produksi sangat mudah didapat karena
terdapat disekitar perusahaan, sehingga dapat mengurangi biaya untuk
pengiriman bahan baku produksi.
4. Dari segi tenaga Kerja
Dari segi tenaga kerja di Solo sudah banyak tedapat tenaga kerja yang terlatih,
berpengalaman, dan trampil dalam bidang batik, sehingga perusahaan tidak
perlu mencari tenaga kerja yang jauh.
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Berikut ini layout dari PT Danar Hadi Santosa yang ber lokasi di
Sondakan yang merupakan lokasi dari pabrik yang menghasilkan batik printing,
dapat dilihat pada gambar 2.1 di bawah ini:

Gambar 2.1 Layout PT. Danar Hadi Santoso Sondakan
Skala = 1 : 500
Keterangan :
1. Pintu gerbang
16. Tempat steam
2. Pos satpam
17. Tempat grounding & curing
3. Kamar mandi
18. Tempat pembuatan pasta cap
4. Tempat parkir karyawan
19. Moshola
5. Kantor
20. Tempat pencucian
6. Stasiun komposisi
21. Tampat kontak film
7. Stasiun gambar
22. Tempat afdruk plangkan
8. Stasiun perancangan produksi
23. Tempat pengecapan
9. Laboratorium komposisi
24. Tempat pengecapan
10. Gudang bahan jadi
11. Gudang bahan baku
12. Tempat bahan kain cabut
13. Tempat penjemuran kain
14. Stasiun obat
commit to user
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2.1.4 Struktur Organisasi
Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi pimpinan
dalam bidang tugas dan pekerjaannya, selain itu juga menunjukkan perwujudan
hubungan antara fungsi, wewenang dan tanggung jawab antara satu dengan yang
lainnya.
Sruktur organisasi PT. Batik Danar Hadi berupa struktur organisasi
funsional, dimana Direktur Utama Membawahi bagian-bagian yang dipimpin oleh
seorang manager. Manager-manager tersebut membahi dan mengawasi secara
langsung semua aktivitas karyawan. Meskipun semua bagian memiliki tugas yang
berbeda.
Untuk lebih jelasnya, bentuk sruktur organisasi PT. Danar Hadi Santosa
yang berupa struktur organisasi fungsional dapat ditunjukkan sebagai berikut :

Sumber : Perusahaan Danar Hadi

Gambar 2.2

Bagan struktur organiasi PT Danar Hadi Santoso
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2.1.5 Personalia
PT. Danar Hadi Santoso merupakan perusahan industri yang bergerak di
bidang produksi batik. Dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan ini
memerlukan sumber daya manusia. Hal ini disebabkan karena manusia
merupakan faktor utama dalam operasi perusahaan. Sehingga tenaga kerja
memegang peranan yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan suatu
perusahaan.
1. Status Karyawan
a. Jumlah Tenaga Kerja
Tenaga kerja PT Batik Danar Hadi cabang Sondakan ini berjumlah 67
orang, yang pengelompokannya terdiri dari :
1) Karyawan Bulanan, berjumlah 12 orang
2) Karyawan Harian, berjumlah 40 orang
3) Karyawan Borongan, berjumlah 26 orang
b. Pengaturan Jam Kerja
1) Hari senin sampai kamis mulai pukul 08.00 – 11.30, istirahat satu jam
dan dimulai lagi pukul 12.30 – 16.00.
2) Hari jum’at mulai pukul 08.00 – 11.00, istirahat dua jam dan mulai
lagi pukul 13.00 – 16.00.
3) Hari sabtu mulai pukul 08.00 – 11.00, istirahat satu jam dan mulai lagi
pukul 12.00 – 14.00.
4) Apabila pada hari senin sampai sabtu ada penembahan jam kerja, atau
tetap masuk kerja pada hari minggu, maka akan dihitung waktu
lembur.
2. Penggajian Karyawan
Pembagian penggajian karyawan di PT. Danar Hadi adalah :
a. Karyawan Bulanan
Karyawan menerima upah atau gaji atas jasa yang diberikan kepada
perusahaan setiap awal bulanm yakni tanggal 1.
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b. Karyawan Harian
Karyawan menerima upah atau gaji atas jasa yang diberikan kepada
perusahaan dengan ketentuan harian (absensi). Gaji yang diterima sesuai
Upah Minimum Regional (UMR).
c. Karyawan Borongan
Karyawan menerima upah atau gaji atas jasa yang diberikan pada
perusahaan dengan ketentuan jumlah hasil produksi yang telah dikerjakan.
Karyawan menerima upah selama seminggu sekali yaitu pada hari jum’at.
2.1.6 Produk yang Dihasilkan
Dalam kurun dua dasawarsa terakhir, kelompok usaha Batik Danar Hadi
telah menjadi perusahaan manufaktur batik yang terpadu, yang telah dikenal
sebagai produsen kain batik yang halus dan bermutu tinggi.
Batik yang semula hadir dalam format kain panjang dan sarung, sepanjang
perjalanan perkembangannya telah menjalani transformasi ideal, meliputi pakaian
jadi dan piranti griya secara luas. Sesuai jenis dan kapasitas produksi proses
produksinya, batik dapat diklasifikasikan dalam 4 jenis :
1.

Batik Tulis
· Nilai seninya tinggi & ekslusif motif berdimensi dan warnanya pun
tembus (pada kedua sisi)
· Pengerjaannya memakan waktu lama (karena menggunakan canting &
prosesnya berulang-ulang), kapasitas produksi setiap bulan hanya sekitar
2.000 sampai 4.000 helai.
· Bahan Baku yang dipergunakan selain kain mori untuk kain-kain
tradisioanl, kebanyakan dari bahan sutera alam, sutera ATBM (Alat Tenun
Bukan Mesin), dan sutera organdi.

2.

Batik Cap
· Lebih Cepat dan mudah dikerjakan, motif kurang luwes.
· Prosesnya lebih mudah dan cepat kapasitas produksi/bulan mencapai
40.000 helai, atau 100.000 m
· Bahan baku kebanyakan katun dan rayon.
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Batik Printing
· Proses pengerjaanya dengan mesin (flat print atau rotary print) motif
kurang dimensinal dan luwes
· Kapasitas produksi per bulan 75.000 yard
· Bahan Baku kebanyakan georgette polyester dan rayon

4.

Batik Kombinasi
· Proses printing yang diperhalus dengan proses batik tulis, cukup ekslusif.
· Kapasitas produksi per bulan 20.000 yard
· Katun paling banyak dipergunakan, sebagian kecil sutera.
Perkembangan pakaian jadi cukup meyakinkan sejalan dengan kemajuan

budaya, dengan kapasitas produksi yang berbeda sesuai dengan jenis dan
ragamnya adi busana dan siap pakai. Untuk pakaian siap pakai, proses pengerjaan
lebih cepat dengan model yang tidak begitu rumit sehingga proses produksi dapat
mencapai 11.000 helai untuk kemeja dan 7.000 helai untuk rok dalam berbagai
jeis model dan harga. Untuk adibusana dengan model dan pengerjaan yang lebih
rumit kapasitasnya per bulan hanya 250 helai.
2.1.7 Proses Produksi
Proses printing PT. Batik Danar Hadi di Sondakan diawali dari
perancangan desain yang telah disetujui oleh Bp. H. Santosa, selaku pimpinan PT.
Batik Danar Hadi, dimana desain sudah melalui proses percobaan yang dilakukan
bagian produksi. Adapun tahapan-tahapannya adalah :
1.

Pembuatan Gambar Disain / Trace
Langkah Kerja :
a.

Mempersiapkan dan menggambar motif yang akan digambar dengan
menggunakan rapido pada kertas astralon / mika yang sebelumnya telah
diukur dengan millimeter dan diberi kros untuk mempermudah
menggambar sesuai dengan motif yang diinginkan.

b.

Melakukan proses kontak film untuk mengubah gambar positif pada
kertas astralon menjadi gambar negatif atau kebalikannya, serta proses
kontak ini bisa digunakan untuk memperbanyak gambar yang akan
dimounting atau digabungkan.
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Proses mounting, proses ini yaitu proses penggabungan gambar yang
telah diperbanyak pada mesin kontak kemudian digabungkan dengan
menyemprotkan spray mount di kertas astralon sesuai dengan ukuran
yang diinginkan.

d.

Memisahkan warna sesuai banyaknya warna yang diminta, proses ini
dilakukan di atas meja kaca yang di sinari lampu agar motif dapat dilihat
dengan sempurna, pemisahan warna ini caranya menggambar desain
setiap satu warna digambar sendiri-sendiri pada kertas astralon sesuai
jumlah warnanya dengan bantuan kros.

2.

Proses Auto Film
Langkah Kerja :
a.

Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti; gunting, kertas film,
developer, fixer dan air.

b.

Melakukan proses kontak, dengan memadukan kertas film dan kertas
mika yang bermotif pada meja kontak kemudian menyalakan lampu
untuk penyinaran sesuai kebutuhan.

c.

Memasukkan kertas film yang telah dikontak ke balok yang berisi cairan
developer agar kertas film yang telah dikontak dapat timbul gambar
negatifnya (kebalikan dari gambar yang ada di kertas astralon), dengan
perbandingan 1 liter developer : 6 liter air.

d.

Kemudian memasukkan kertas film ke balok yang berisi cairan fixer,
agar motif yang dihasilkan menjadi lebih tajam, dengan perbandingan 1
liter fixer : 10 liter air.

e.

Kemudian membilas dengan air hingga bersih, selanjutnya dikeringkan
dan siap untuk proses selanjutnya.

3.

Proses Afdruk
Langkah Kerja :
a.

Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti; plangkan screen,
koter, emulsi (ulano TZO+air), disain gambar kertas astralon.

b.

Mengolesi plangkan screen dengan emulsi (ulano TZO+air) dengan
koter, kemudian didiamkan selama kurang lebih 3 jam.
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Memasang disain gambar kertas astralon di atas meja mesin afdruk
kemudian ditumpangi dengan plangkan screen yang telah diolesi emulsi
kemudian ditumpangi dengan bantalan hitam.

d.

Menyalakan mesin afdruk yang bisa melakukan penyinaran karena di
dalamnya terdapat 50 lampu masing-masing 40 watt selama kurang lebih
1,5 menit.

e.

Mengambil plangkan screen dan membawa ke tempat penyemprotan,
kemudian menyemprotkan air ke plangkan screen agar emulsi yang
sebelumnya tertutup motif dapat luntur sehingga dapat tertembus air.

f.
4.

Mengeringkan plangkan screen dan siap untuk proses printing.

Proses Komposisi Warna
Langkah Kerja :
a.

Mengamati desain motif dan mengatur warna yang sesuai dengan
karakter motif dan warna yang sedang trend di pasaran.

b.

Membuat Stock Thickening (pengental).

c.

Menimbang zat warna dan zat bantu sesuai dengan resep, kemudian di
mixer agar tercampur sempurna.

d.

Memasang dan mencap kain sesuai motif pada screen, disesuaikan
dengan jumlah warna yang diinginkan.

e.

Mengeringkan kain dengan pemanas kompor dan melakukan proses
steamer selama kurang lebih 20 menit, dengan suhu 100-102 derajat.

f.

Mencuci kain yang sudah di steam dengan air dingin.

g.

Kemudian kain dicuci dengan air panas dan teepol (sabun) selama kurang
lebih 10 menit, teepol berfungsi menghilangkan zat warna dan zat bantu
lainnya yang tidak terpakai.

h.

Hasilnya berupa sampel- sampel warna motif kurang lebih 30 kombinasi
berbentuk kotak-kotak seukuran kurang lebih 5 x 106 cm untuk diajukan
ke PT. Danar Hadi pusat dan biasanya dipiliih 7 komposisi warna untuk
diproduksi dalam skala besar.

5.

Proses Pembuatan Obat untuk Produksi
Langkah Kerja :
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a.

Penentuan warna pada motif sesuai dengan komposisi warna

b.

Menimbang zat warna dan zat bantu lainnya sesuai dengan resep.

c.

Membuat pasta cap dengan mencampurkan semua zat kemudian di mixer
hingga tercampur sempurna.

d.

Hasilnya adalah obat warna yang siap digunakan untuk produksi, warna
yang sudah digunakan dalam proses produksi diarsipkan pada buku besar
untuk merekap pengeluaran biaya penggunaan pasta warna.

6.

Proses Persiapan Barang (Gudang Bahan Kain)
Langkah Kerja :
a.

Menerima kain yang datang dari pemasok dan memisahkan kain yang
diperlukan di proses grounding (pemberian warna dasar) terlebih dahulu
lalu disiapkan untuk diproses printing.

b.

Mengukur kain dalam satuan meter sesuai kebutuhan untuk diproses
printing (baik kain putih yang akan di grounding maupun kain yang
sudah di grounding).

c.

Mempersiapkan kain tersebut untuk siap diproses, 1 peaces biasanya 35 40 meter, tergantung pajang meja printing.

7.

Proses Pewarnaan Kain (grounding)
Langkah Kerja :
a.

Mengambil kain yang akan diberi warna dasar (grounding) dari gudang
bahan kain.

b.

Menjahit kain agar prosesnya lanjut (tidak berhenti).

c.

Memasukkan obat warna ke mesin grounding sesuai dengan warna dasar
kain yang diinginkan.

8.

d.

Menyalakan mesin dan mulai memasukkan kain yang ingin digrounding.

e.

Membawa kain yang sudah digrounding ke gudang bahan baku.

Proses Printing
Langkah Kerja :
a.

Mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan seperti; plangkan screen,
rakel dan obat warna.

b.

Melakukan penyetelan motif pada meja sesuai dengan lebar dari desain
motif yang ada pada plangkan
screen.
commit
to user

II-11

perpustakaan.uns.ac.id

c.

digilib.uns.ac.id

Mengambil kain yang sudah diberi warna dasar (grounding) dari gudang,
kemudian memasangnya pada meja rakel dengan rapi dan rata.

d.

Mengambil obat dan menuangkannya pada plangkan screen, kemudian
mulai mencetak warna.

e.

Proses mencetak warna dilakukan beberapa kali, disesuaikan dengan
jumlah warna yang ada di desain motif.

f.

Melakukan pengeringan awal dengan menggunakan kompor yang
didorong manual, kemudian ditaruh pada gantungan untuk dianginanginkan.

g.

Menggulung kain, kemudian

membawa kain yang sudah diprint ke

mesin curing.
9.

Proses Pengeringan (Curing)
Langkah Kerja :
a.

Mengambil kain yang telah selesai di printing untuk dikeringkan dan
dimasukkan ke mesin curing dengan tujuan untuk pengeringan yang
lebih sempurna, dengan mengunakan suhu 120 derajat.

b.

Melipat kain yang telah selesai dicuring, kemudian dibawa ke gudang
bahan jadi untuk diproses steam, proses steam ini ada yang dilakukan di
dalam perusahaan ada yang diluar, yang di luar dilakukan di PT
Kusumahadi Santosa.

10. Proses steam
Langkah kerja :
a.

Menggulung kain yang akan disteam, biasanya kain yang di steam disini
jenis kain sutra.

b.

Memasukkan kain yang telah digulung kedalam drum yang suhunya 100
derajat kurang lebih 10-15 menit, tujuannya agar zat warna terikat atau
merasap pada kain sehingga tidak luntur.

c.

Mengambil kain yang sudah disteam, kemudian dicuci dengan air dingin.

d.

Memasukkan kain ke dalam air panas dengan menggunakan obat (teepol
+ netzer) kurang lebih 10-15 menit, agar zat pembantu yang tidak
terpakai hilang.
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Mengambil kain yang sudah direndam kemudian dibilas dengan air
dingin, kemdian dikeringkan di tempat penjemuran.

11. Proses Penyimpanan Sementara
Langkah Kerja :
a.

Menyeleksi, mengelompokkan, memeriksa kain setelah proses printing
untuk di finish sendiri atau dibawa ke luar, finish di luar biasanya
dilakukan di PT. Kusumahadi Santosa.

b.

Memisahkan kain yang cacat dan tidak, dan mengirim kain tidak cacat
(kualitas bagus) ke kantor pusat dan menyimpan kain cacat untuk dikirim
pada akhir tahun atau bulan lebaran, sebagai barang jelek.

2.1.8 Pemasaran
Danar Hadi sebagai induk perusahaan, dengan perhatian penuh
menciptakan manajemen yang tangguh membangun industri terkemuka. Sejak
tahun 1976 pengembangan pasar dalam negeri yang merupakan mayoritas (±90%)
dibarengi dengan usaha pengembangan pasar ke luar negeri (±10%). Ekspor Batik
Danar Hadi sempat merajai pasar Australia selama 1977-1985, demikian juga
pasar Italia di tahun 1985. Sedangkan pasar Jerman dan perancis telah dapat
dijangkau walau dalam skala yang lebih kecil. Sampai saat ini pasar Amerika
masih tetap dalam penggarapan intensif terutama dalam hal keterbatasan kuota.
Jepang, raksasa ekonomi dari Timur jauh, saat ini merupakan importir
terbesar dari produk-produk Danar Hadi, Busana Batik produk Danar Hadi kini
terpampang megah di sebagian besar departement store terkemuka di Tokyo
(seperti Sogo, Seiyu, Seibu, Tawaraya) serta di berbagai kota utama Jepang.
Untuk pasar Asia, dengan berlakunya AFTA pada tahun 2003 mendatang,
negara-negara tetangga Indonesia, khususnya Malaysia, akan menjadi tumpuan
perhatian untuk perluasan pasar, mengingat kedekatan dan persamaan budaya,
adat istiadat, serta kepercayaan.
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2.1.9 Perluasan Usaha
Dengan semakin berkembangnya usaha, sejak tahun 1981 dilakukan
perluasan secara integral baik ke arah hulu mapun hilir, dengan mendirikan
beberapa unit usaha :
1.

Sentra Pasar Batik Danadi, 1977, untuk menjangkau dan melayani distribusi
ke pasar menengah yang lebih luas.

2.

PT Kusumahadi Santosa, 1981, suatu industri pertenunan dan finishing
dengan permesinan moderen di daerah Karang Anyar, Surakarta. Kapasitas
weaving ± 3,2 juta yard/bulan, finishing ± 1,5 juta yard/bulan, printing ± 1
juta yard/bulan.

3.

PT Kusumaputra Santosa, 1990, industri pemintalan integral dengan mesinmesin super canggih di lokasi yang berdekatan dengan PT Kusumahadi
Santosa. Kapasitas spinning 2500 bal/bulan.

4.

PT Kusumaputri Santosa, 1995, industri garmen sebagai pengembangan
integral dari unit usaha garmen yang sudah ada. Kapasitas produksi kemeja ±
25.000 potong/bulan, gaun ± 20.000 potong/bulan.

2.2 LANDASAN TEORI
Sub bab ini menjelaskan tentang teori-teori pendukung yang digunakan
dalam pengolahan data. Teori-teori pendukung tersebut yaitu definisi ergonomi
dan antopometri sebagai pedoman untuk merancang meja printing yang
ergonomis.
2.2.1 Definisi Ergonomi
Istilah Ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu Ergos (kerja) dan Nomos
(hukum alam) dan dapat didefenisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia
dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi,
engineering, manajemen dan perancangan atau desain (Nurmianto, 1996).
Disiplin

ergonomi

secara

khusus

mempelajari

keterbatasan

dan

kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan teknologi dan produk-produk
buatannya. Disiplin ini berangkat dari kenyataan bahwa manusia memiliki batasbatas kemampuan baik jangka pendek maupun jangka panjang, pada saat
berhadapan dengan lingkungan sistem
yang berupa perangkat keras atau
commitkerja
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hardware (mesin, peralatan kerja) dan atau perangkat lunak atau software (metode
kerja, sistem) (Wignjosoebroto, 1995).
Ergonomi adalah satu ilmu yang peduli akan adanya keserasian manusia
dan pekerjaannya. Ilmu ini menempatkan manusia sebagai unsur pertama,
terutama kemampuan, kebolehan, dan batasannya. Ergonomi bertujuan membuat
pekerjaan, peralatan, informasi, dan lingkungan yang serasi satu sama lainnya
(Manuaba, 2003). Metode pendekatannya dengan menganalisis hubungan fisik
antara manusia dengan fasilitas kerja. Manfaat dan tujuan ilmu ini adalah untuk
mengurangi ketidaknyamanan pada saat bekerja. Dengan demikian Egonomi
berguna sebagai media pencegahan terhadap kelelahan kerja sedini mungkin
sebelum berakibat kronis dan fatal.
Aplikasi ergonomi dalam desain sistem kerja memberikan peranan penting
dalam meningkatkan faktor keselamatan dan kesehatan kerja, misalnya: desain
sistem kerja untuk mengurangi rasa nyeri dan ngilu pada sistem kerangka dan otot
manusia. Desain stasiun kerja untuk alat peraga visual (visual display unit
station), untuk mengurangi ketidaknyamanan visual dan postur kerja. Desain
perkakas kerja (handtools) untuk mengurangi kelelahan kerja. Desain peletakan
instrumen dan sistem pengendali agar didapat optimasi dalam proses transfer
informasi sehingga dihasilkan suatu respon yang cepat dengan meminimumkan
resiko kesalahan, dan meningkatkan efisiensi kerja dan hilangnya resiko
kesehatan akibat metode kerja yang kurang tepat (Nurmianto, 1996).
Penerapan ergonomi pada umumnya merupakan aktivitas rancang bangun
(desain) ataupun rancang ulang (redesain). Ergonomi dapat berperan pula dalam
desain pekerjaan pada suatu organisasi misalnya: penentuan jumlah jam istirahat,
pemilihan jadwal pergantian waktu kerja (shift kerja) dan meningkatkan variasi
pekerjaan. Agar dapat menghasilkan rancangan sistem kerja yang baik perlu
dikenal sifat-sifat, keterbatasan serta kemampuan yang dimiliki manusia. Dalam
sistem kerja manusia berperan sentral yaitu sebagai perencana, perancang,
pelaksana dan pengevaluasi sistem kerja yang bekerja secara keseluruhan agar
diperoleh hasil kerja yang baik atau memuaskan. Dilihat dari sisi rekayasa,
informasi hasil penelitian Ergonomi dapat dikelompokkan dalam 4 bidang
penelitian (Sutalaksana. Dkk., 1979),
yaitu:
commit
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1. Penelitian tentang display,
Display adalah alat yang menyajikan informasi tentang lingkungan yang
dikomunikasikan dalam bentuk tanda-tanda atau lambang-lambang. Display
terbagi menjadi 2 bagian, yaitu display statis dan display dinamis. Display
statis adalah display yang memberikan informasi tanpa dipengaruhi oleh
variabel waktu, misalnya peta. Sedangkan display dinamis adalah display yang
dipengaruhi oleh variabel waktu, misalnya speedometer yang memberikan
informasi kecepatan kendaraan bermotor dalam setiap kondisi.
2. Penelitian tentang kekuatan fisik manusia,
Penelitian ini mencakup mengukur kekuatan atau daya fisik manusia ketika
bekerja dan mempelajari bagaimana cara kerja serta peralatan harus dirancang
agar sesuai dengan kemampuan fisik manusia ketika melakukan aktifitas
tersebut. Penelitian ini merupakan bagian dari biomekanik.
3. Penelitian tentang ukuran atau dimensi dari tempat kerja,
Penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan ukuran tempat kerja yang sesuai
dengan ukuran tubuh manusia, dipelajari dalam anthropometri.
4. Penelitian tentang lingkungan fisik,
Penelitian ini berkenaan dengan perancangan kondisi lingkungan fisik dari
ruangan dan fasilitas-fasilitas dimana manusia bekerja. Hal ini meliputi
perancangan cahaya, suara, warna, temperatur, kelembaban, bau-bauan dan
getaran pada suatu fasilitas kerja.
Perancangan stasiun kerja merupakan salah satu output studi ergonomi di
bidang industri. Inputnya dapat berupa kondisi manusia yang tidak aman dalam
bekerja, kondisi fisik lingkungan kerja yang tidak nyaman dan adanya hubungan
manusia-mesin yang tidak ergonomis. Kondisi manusia dikatakan tidak aman bila
kesehatan dan keselamatan pekerja mulai terganggu. Kelelahan dan keluhan
pekerja pada musculoskeletal merupakan salah satu indikasi adanya gangguan
kesehatan dan keselamatan pekerja. Keluhan musculosketal merupakan keluhan
pada bagian-bagian musculoskeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari
keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Apabila otot menerima beban statis
secara berulang dan dalam waktu yang cukup lama, akan dapat menyebabkan
user dan tendon. Keluhan hingga
keluhan berupa kerusakan padacommit
sendi, toligamen
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kerusakan inilah yang biasanya diistilahkan dengan keluhan musculoskeletal
disorders (MSDs) atau cidera pada sistem musculoskeletal (Grandjean, 1993).
NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) yang
selalu memantau mengenai MSDs dan Work Place Factor di Amerika
menyatakan bahwa masalah di atas tetap merupakan masalah besar yang
menimbulkan kecacatan dan mengeluarkan biaya yang tinggi bagi industri untuk
membayar klaim kesehatan bagi pekerjanya (Bernard, 1997). Faktor-faktor yang
menyebabkan terjadinya keluhan otot skeletal yaitu:
1. Peregangan otot yang berlebihan,
Peregangan otot yang berlebihan ini terjadi karena pengerahan tenaga yang
diperlukan melampaui kekuatan optimum otot. Apabila hal serupa sering
dilakukan, maka akan mempertinggi resiko terjadinya keluhan otot, bahkan
dapat menyebabkan terjadinya cidera otot skeletal.
2. Aktivitas berulang,
Aktivitas berulang adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus
seperti pekerjaan mencangkul, membelah kayu besar, angkut-angkut dan
sebagainya. Keluhan ini terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban
kerja secara terus menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi.
3. Sikap kerja yang tidak alamiah,
Sikap kerja tidak alamiah adalah sikap pekerja yang menyebabkan posisi
bagian-bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah, misalnya pergerakan
tangan terangkat, punggung terlalu membungkuk, kepala terangkat dan
sebagainya. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi tubuh, maka
semakin tinggi pula resiko terjadinya keluhan otot skeletal. Sikap kerja tidak
alamiah ini pada umumnya karena karakteristik tuntunan tugas, alat kerja dan
stasiun kerja tidak sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja.
2.2.2 Prinsip - Prinsip Ekonomi Gerakan
Prinsip ekonomi gerakan bisa dipergunakan untuk menganalisa gerakangerakan kerja setempat yang terjadi dalam sebuah stasiun kerja dan bisa juga
untuk kegiatan-kegiatan kerja yang berlangsung secara menyeluruh dari satu
stasiun kerja ke stasiun kerja yang lainnya. Secara ringkas prinsip ekonomi
commit to user
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Tubuh manusia dan gerakan-gerakannya
Ekonomi gerakan yang dihubungkan dengan penggunaan anggota tubuh
manusia:
·

Manusia memiliki kondisi fisik dan struktur tubuh yang memberi
keterbatasan dalam melaksanakan kerja

·

Kedua tangan sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan pada saat
yang bersamaan

Gambar 2.3 Distribusi Beban Kegiatan Antara Tangan dan Kaki Guna
Mengoperasikan Suatu Peralatan Kerja
Sumber : Wignjosoebroto, 1995

·

Kedua tangan sebaiknya tidak menganggur pada saat yang sama kecuali
pada waktu istirahat.

·

Gerakan tangan harus simetris dan berlawanan arah.

·

Gerakan

tangan

atau

badan

sebaiknya

dihemat,

yaitu

hanya

menggerakkan tangan atau bagian badan yang diperlukan saja untuk
melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya.
·

Sebaiknya memanfaatkan momentum untuk membantu pekerjaan, yaitu
dengan mengurangi kerja otot.

·

Hindari gerakan patah-patah karena akan mempercepat menimbulkan
kelelahan. Pekerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga gerak mata
terbatas pada bidang yang menyenangkan tanpa perlu sering mengubah
fokus.

·

Gerakan balistik akan lebih cepat dan menyenangkan serta lebih teliti dan
pada gerakan yang dikendalikan.

·

Pekerjaan

sebaiknya

dirancang semudah-mudahnya
commit to user
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Tata letak tempat kerja dan gerakan-gerakannya
Prinsip ekonomi gerakan yang dihubungkan dengan tempat kerja
berlangsung:
·

Tempat-tempat tertentu yang tidak sering dipindah-pindah harus
disediakan untuk semua alat dan bahan sehingga dapat menimbulkan
kebiasaan tetap (gerak rutin).

·

Letakkan bahan dan peralatan pada jarak yang dapat dengan mudah dan
nyaman dicapai pekerja sehingga mengurangi usaha mencari-cari.
Berikut contoh meletakkan material benda kerja yang memungkinkan
gerakan kerja normal dan standar jangkauan dan pekerja yang umum
dipergunakan dalam mengatur penempatan material atau peralatan kerja
(Gambar 2.4)

Gambar 2.4 Dimensi Standar dari Normal dan Maksimum Area Kerja
Dalam Tiga Dimensi
Sumber : Wignjosoebroto, 1995

·

Penyimpanan bahan/parts yang akan dikerjakan sebaiknya memanfaatkan
prinsip gaya berat (gravitasi).

·

Sebaiknya untuk menyalurkan obyek yang sudah selesai dirancang
dengan menggunakan mekanisme yang baik.

·

Tata letak bahan dan peralatan kerja diatur sedemikian rupa sehingga
memungkinkan urut-urutan gerakan yang terbaik.

·

Tinggi tempat kerja (mesin, meja kerja, dan lain-lain) harus sesuai
dengan ukuran tubuh manusia sehingga pekerja dapat melaksanakan
commit to user
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anthropometri mutlak harus dipelajari pada saat akan merancang fasilitas
kerja tersebut.
·

Tinggi tempat kerja dan kursi sebaiknya sedemikian rupa, sehingga
berdiri atau duduk dalam menghadapi pekerjaan merupakan suatu hal
yang menyenangkan.

·

Tipe dan tinggi kursi harus sedemikian rupa, agar sikap atau postur tubuh
badan menjadi baik.

·

Kondisi ruangan pekerja seperti penerangan. temperatur, kebersihan,
ventilasi udara, dan lain-lain yang berkaitan dengan persyaratan
ergonomis harus pula diperhatikan benar-benar sehingga dapat diperoleh
area kerja yang lebih baik.

3.

Perencanaan peralatan dan gerakan-gerakannya
·

Kurangi sebanyak mungkin pekerjaan tubuh (manual), apabila hal
tersebut dapat dilaksanakan dengan peralatan kerja.

·

Usahakan menggunakan peralatan kerja yang dapat melaksanakan
berbagai macam pekerjaan sekaligus, baik yang sejenis maupun yang
berlainan, Gambar 2.5

Gambar 2.5 Multiple Spindle Air Operated yang Mampu Mengencangkan
5 Buah Mur Sekaligus dalam Satu Langkah Kerja
Sumber : Wignjosoebroto, 1995

·

Sebaiknya penggunaan perkakas pembantu (jig & fixture) atau alat-alat
yang digerakan dengan kaki ditingkatkan.

·

Sebaiknya peralatan dirancang sedemikian rupa, agar mempunyai lebih
dari satu kegunaan.

·

Peralatan sebaiknya dipasang sedemikian rupa, sehingga memudahkan
dalam pemegangan dan penyimpanan.
commit to user
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Pendistribusian beban disesuaikan dengan kekuatan jari tangan ataupun
kaki.

·

Roda tangan, palang dan peralatan yang sejenis dengan itu sebaiknya
diatur sedemikian rupa, sehingga badan dapat melayaninya dengan posisi
yang baik dan dengan tenaga yang minimum.
Untuk mencari hal-hal yang akan diperbaiki atau mencari ideide perbaikan

dalam ekonomi gerakan, dapat dilakukan pencarian dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang bisa diajukan untuk mencari
ide perbaikan misalnya sebagai berikut :
a.

Bagaimana kalau proses produksi dibalikkan

b.

Bagaimana kalau proses produksi dipermudah

c.

Apakah pekerjaan dapat disatukan

d.

Apakah Jig dapat disatukan

e.

Apakah dapat dihentikan

f.

Apakah bisa bekerja dengan menggunakan dua tangan

g.

Apakah dapat dihilangkan

2.2.3 Assessment Posisi Portur Tubuh
Assessment posisi postur tubuh merupakan penilaian sudut-sudut segmen
tubuh pada setiap gerakan kerja yang dilakukan. Hasil evaluasi berupa skor yang
didapatkan dengan memasukkan sudut-sudut hasil pengukuran ke dalam suatu
software atau berdasarkan table yang telah direkomendasikan. Evaluasi posisi
postur tubuh pekerja dapat dilakukan dengan menggunakan metode REBA (Rapid
Entire Body Assessment ).
REBA atau Rapid Entire Body Assessment dikembangkan oleh Dr. Sue
Hignett dan Dr. Lynn McAtamney yang merupakan ergonom dari universitas di
Nottingham (University of Nottingham’s Institute of Occupational Ergonomics).
Pertama kali dijelaskan dalam bentuk jurnal aplikasi ergonomi pada tahun 2000.
Rapid Entire Body Assessment adalah sebuah metode yang dikembangkan
dalam bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi
kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan dan kaki seorang
operator. Selain itu metode ini juga dipengaruhi oleh faktor coupling, beban
commit to user
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menggunakan REBA tidak membutuhkan waktu lama untuk melengkapi dan
melakukan scoring general pada daftar aktivitas yang mengindikasikan perlu
adanya pengurangan resiko yang diakibatkan postur kerja operator (McAtamney
dan Hignett, 2000).
Teknologi ergonomi tersebut mengevaluasi postur, kekuatan, aktivitas dan
faktor coupling yang menimbulkan cedera akibat aktivitas yang berulang-ulang.
Penilaian postur kerja dengan metode ini dengan cara pemberian skor resiko
antara 1 sampai 15, yang mana skor yang tertinggi menandakan level yang
mengakibatkan resiko yang besar (bahaya) untuk dilakukan dalam bekerja. Hal ini
berarti bahwa skor terendah akan menjamin pekerjaan yang diteliti bebas dari
ergonomic hazard. REBA dikembangkan untuk mendeteksi postur kerja yang
beresiko dan melakukan perbaikan sesegera mungkin. Penilaian REBA terjadi
dalam empat tahap, yaitu:
1. Tahap pertama adalah pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan
bantuan video atau foto.
2. Tahap kedua adalah penentuan sudut dari bagian tubuh pekerja.
3. Tahap ketiga adalah penentuan berat benda yang diangkat, penentuan
coupling dan penentuan aktivitas pekerja.
4. Tahap keempat adalah perhitungan nilai REBA untuk postur yang
bersangkutan. Dengan didapatnya nilai REBA tersebut dapat diketahui level
resiko dan kebutuhan akan tindakan yang perlu dilakukan untuk perbaikan
kerja.
Penilaian menggunakan metode REBA yang telah dilakukan oleh Dr. Sue
Hignett dan Dr. Lynn McAtamney dijelaskan melalui tahapan-tahapan sebagai
berikut (McAtamney dan Hignett, 2000):
Tahap 1: Pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan bantuan
video atau foto
Gambaran sikap (postur) pekerja dari leher, punggung, lengan, pergelangan
tangan hingga kaki didapatkan dengan merekam atau memotret postur tubuh
pekerja. Hal ini dilakukan supaya peneliti mendapatkan data postur tubuh secara
detail (valid), sehingga dari hasil rekaman dan hasil foto bisa didapatkan data
akurat untuk tahap perhitungan serta
analisis
selanjutnya.
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Tahap 2: Penentuan sudut dari bagian tubuh pekerja
Pada metode REBA segmen-segmen tubuh dibagi menjadi dua kelompok
yaitu grup A dan grup B. Grup A meliputi punggung (batang tubuh), leher dan
kaki. Sementara grup B meliputi lengan atas, lengan bawah dan pergelangan
tangan. Data sudut segmen tubuh pada masing-masing grup dapat diketahui
skornya, kemudian dengan skor tersebut digunakan untuk melihat tabel A untuk
grup A dan tabel B untuk grup B agar diperoleh skor. Skor pergerakan punggung
dapat ditunjukkan pada tabel 2.1 berikut ini.
Tabel 2.1 Skor pergerakan punggung
Pergerakan

Skor

tegak
0o-20o flexion
0o-20o extension
20o-60o fleksion
>20o extension
>60o fleksion

1
2
3

Perubahan
Skor

+1 jika memutar
atau miring ke
samping

4

Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000

Dari tabel 2.1, pergerakan punggung dapat ditunjukkan pada gambar 2.6 berikut
ini.

(a)
(b)
(c)
(d)
Gambar 2.6 Range pergerakan punggung (a) Postur alamiah, (b) Postur 0o
– 20o flexion, (c) Postur 20o - 60o flexion, (d) Postur 60o atau
lebih flexion
Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000

Skor pergerakan leher dapat ditunjukkan pada tabel 2.2 berikut ini.
Tabel 2.2 Skor pergerakan leher
Pergerakan
0 -20 flexion
>20o flexion atau extension
o

Skor
1
2

o

Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000
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Dari tabel 2.2, pergerakan leher dapat ditunjukkan pada gambar 2.7 berikut ini.

(a)
(b)
Gambar 2.7 Range pergerakan leher, (a) Postur 0o-20o flexion,
(b) Postur 20o lebih flexion atau extension
Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000

Untuk skor postur kaki dapat ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut ini.
Tabel 2.3 Skor postur kaki
Pergerakan
Kaki tetopang ketika berjalan atau
duduk dengan bobot seimbang
rata-rata
Kaki tidak tertopang atau bobot
tubuh tidak tidak tersebar merata

Skor

Perubahan Skor

1

+1 jika lutut antara 30o-60o
flexsion

2

+2 jika lutut >60o flexsion

Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000

Dari tabel 2.3, pergerakan kaki dapat ditunjukkan pada gambar 2.8 berikut ini.

(a)
(b)
Gambar 2.8 Range pergerakan kaki, (a) kaki tertopang, bobot tersebar
merata, (b) Kaki tidak tertopang, bobot tidak tersebar merata
Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000

Skor pergerakan lengan atas dapat ditunjukkan seperti pada tabel 2.4 berikut ini.
Tabel 2.4 Skor pergerakan lengan atas
Pergerakan
Skor
o
20 extension – 20 flexion
1
o
>20 Extension
2
20o -45o Flexion
45o -90o Flexion
3
>90o Flexion
4
o

Perubahan Skor
+1 jika lengan atas abducted
+1 jika pundak atau bahu
ditinggikan
-1 jika operator bersandar
atau bobot lengan ditopang

Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000
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Dari tabel 2.4 pergerakan lengan atas dapat ditunjukkan pada gambar 2.9 berikut
ini.

(a)

(b)
(c)
(d)
Gambar 2.9 Range pergerakan lengan atas, (a) Postur 20o flexion dan
extension, (b) Postur 20o atau lebih extension dan postur 20°45° flexion, (c) Postur 45°-90°flexion, (d) Postur 90° atau
lebih flexion
Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000

Skor pergerakan lengan bawah dapat ditunjukkan seperti pada tabel 2.5 berikut
ini.
Tabel 2.5 Skor pergerakan lengan bawah
Pergerakan
60 -100 flexion
< 60o flexion atau > 100o flexion
o

o

Skor
1
2

Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000

Dari tabel 2.5, pergerakan lengan bawah dapat ditunjukkan pada gambar 2.10
berikut ini.

(a)
(b)
Gambar 2.10 Range pergerakan lengan bawah, (a) Postur 60°-100°
flexion, (b ) Postur 60o atau kurang flexion dan 100° atau
lebih flexion.
Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000

Skor pergelangan tangan dapat ditunjukkan seperti pada tabel 2.6 berikut ini.
Tabel 2.6 Skor pergelangan tangan
Pergerakan
0 -15 flexion atau extension
o

Skor
1

o

>15o flexion atau extension

Perubahan Skor
+1 jika pergelangan tangan

menyimpang atau berputar
2
commit to user
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Dari tabel 2.6 pergelangan tangan dapat ditunjukkan pada gambar 2.11 berikut ini.

(a)
(b)
(c)
(d )
Gambar 2.11 Range pergerakan pergelangan tangan, (a) Postur alamiah,
(b) Postur 0°- 15° flexion maupun extension, (c) Postur
15° atau 1ebih flexion, (d) Postur 15°atau 1ebih extension.
Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000

Setelah diukur sudut-sudut segmen tubuh, maka langkah selanjutnya adalah
melakukan penilaian. Hasil penilaian dari pergerakan punggung (batang tubuh),
leher, dan kaki digunakan untuk menentukan skor A dengan menggunakan tabel
2.7 berikut ini.
Tabel 2.7 Tabel REBA A
1

Trunk

Legs
1
2
3
4
5

1
1
2
2
3
4

2
2
3
4
5
6

3
3
4
5
6
7

4
4
5
6
7
8

1
1
3
4
5
6

Neck
2
2
3
2
3
4
5
5
6
6
7
7
8

3
4
4
6
7
8
9

1
3
4
5
6
7

2
3
5
6
7
8

3
5
6
7
8
9

4
6
7
8
9
9

Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000

Hasil penilaian dari pergerakan lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan
tangan digunakan untuk menentukan skor B dengan menggunakan tabel 2.8
berikut ini.
Tabel 2.8 Tabel REBA B
Lower Arm
Wrist

Upper
Arms

1
2
3
4
5
6

1
1
1
3
4
6
7

1
2
2
2
4
5
7
8

3
3
3
5
5
8
9

Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000
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2
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3
3
4
6
7
9
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Hasil skor yang diperoleh dan tabel REBA A dan tabel REBA B digunakan
untuk melihat table REBA C sehingga didapatkan skor dari tabel 2.9 berikut ini.
Tabel 2.9 Tabel REBA C

Score A

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1 2 3
1 1 1
1 2 2
2 3 3
3 4 4
4 4 4
6 6 6
7 7 7
8 8 8
9 9 9
10 10 10
11 11 11
12 12 12

4
2
3
3
4
5
7
8
9
10
11
11
12

5
3
4
4
5
6
8
9
10
10
11
12
12

Score B
6 7
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 9
10 10
10 11
11 11
12 12
12 12

8
5
6
7
8
8
9
10
10
12
12
12
12

9
6
6
7
8
9
10
10
10
11
12
12
12

10
7
7
8
9
9
10
11
11
12
12
12
12

11
7
7
8
9
9
10
11
11
12
12
12
12

12
7
8
8
9
9
10
11
11
12
12
12
12

Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000

Tahap 3: Penentuan berat benda yang diangkat, coupling, dan aktivitas
pekerja.
Selain memberikan skor pada masing-masing segmen tubuh, faktor lain
yang perlu disertakan adalah berat beban yang diangkat, coupling dan aktivitas
pekerjanya. Masing-masing faktor tersebut juga mempunyai kategori skor.
Besarnya skor berat beban yang diangkat terlihat pada tabel 2.10 berikut ini.
Tabel 2.10 Load/Force
0

1

2

1

<5 kg

5-10 kg

>10 kg

Shock or rapid build up

Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000

Besarnya skor coupling dapat ditunjukkan seperti pada tabel 2.11 berikut ini.
Tabel 2.11 Coupling
0 Good
Well-fitting
handle and
a mid-range
power grip

1 Fair
2 Poor
Handle hold
Hand hold
acceptable but not
not
ideal, or coupling is acceptable
acceptable via
although
another part ot the
possible
commit to user
body

Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000
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3 Unacceptable
Awkward, unsafe
grip, no handles;
coupling is
unacceptable using
other parts or the
body
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Besarnya skor activity dapat ditunjukkan seperti pada tabel 2.12 berikut ini.
Tabel 2.12 Activity
+1

1 or more body parts static (held > 1 min)

+1

Repeated > 4 per min in small range (not walking)

+1

Rapid large changes in posture or unstable base

Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000

Tahap 4: Perhitungan nilai REBA untuk postur yang bersangkutan.
Setelah didapatkan skor dari tabel REBA A kemudian dijumlahkan dengan
skor untuk berat beban yang diangkat sehingga didapatkan nilai bagian A.
Sementara skor dari tabel Reba B dijumlahkan dengan skor dari tabel coupling
sehingga didapatkan nilai bagian B. Dari nilai bagian A dan bagian B dapat
digunakan untuk mencari nilai bagian C dari tabel REBA C yang ada.
Nilai REBA didapatkan dari hasil penjumlahan nilai bagian C dengan nilai
aktivitas pekerja. Dari nilai REBA tersebut dapat diketahui level resiko pada
musculoskeletal dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko serta
perbaikan kerja. Untuk lebih jelasnya, alur cara kerja dengan menggunakan
metode REBA dapat dilihat pada gambar 2.12 berikut ini.

Gambar 2.12 Langkah-Langkah perhitungan metode REBA.
Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000
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Level resiko yang terjadi dapat diketahui berdasarkan nilai REBA. Level
resiko dan tindakan yang harus dilakukan dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut ini.
Tabel 2.13 Level Resiko dan Tindakan
Action Level

REBA Score

0

1

1

Risk Level

Action

Negligible

None necessary

2-3

Low

May be necessary

2

4-7

Medium

Necessary

3

8-10

High

Necessary soon

4

11-15

Very High

Necessary Now

Sumber: McAtamney dan Hignett, 2000

Dari tabel 2.13. dengan nilai REBA yang didapatkan dari hasil perhitungan
sebelumnya, dapat diketahui level resiko yang terjadi, sehingga dapat diketahui
perlu atau tidaknya dilakukan tindakan perbaikan. Perbaikan kerja yang mungkin
dilakukan berupa perancangan ulang peralatan kerja berdasarkan prinsip ergonomi
2.2.4 Biomekanika
Biomekanika merupakan ilmu yang membahas aspek-aspek mekanika dari
gerakan-gerakan

tubuh

manusia.

Biomekanika adalah

kombinasi

antara

keilmuwan mekanika, anthropometri dan dasar ilmu kedokteran. Pada pendekatan
biomekanik ada beberapa definisi biomekanik yang dapat kita gunakan,
diantaranya (Herdiman, 2009), yaitu:
1. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi sistem biologi
dengan menggunakan pengetahuan dan metode makanik (Hatze, 1971).
2. Biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gaya-gaya yang terjadi pada
struktur biologi dan efek yang dihasilkan oleh gaya-gaya tertentu (Hay’s,
1973).
3. Biomekanika adalah suatu ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan
konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa
segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh tersebut selama
aktivitas normal (Frankel and Nordin, 1980).
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Biomekanika diklasifikasikan menjadi 2, yaitu:
1.

General Biomechanic,
Yaitu bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan
konsep-konsep dasar yang mempengaruhi organ tubuh manusia baik dalam
posisi diam maupun bergerak. General Biomechanic dibagi menjadi 2, yaitu:
a. Biostatis adalah bagian dari biomekanika umum yang hanya menganalisis
tubuh pada posisi diam atau bergerak pada garis lurus dengan kecepatan
seragam (uniform).
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,
Didefinisikan sebagai bagian dari biomekanika terapan yang mempelajari
interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan
tujuan untuk meminimumkan keluhan pada sistem kerangka otot agar
produktifitas kerja dapat meningkat.

A. Gaya Dan Momen
Gaya adalah dorongan atau tarikan dari sebuah benda yang merupakan hasil
interaksi antara benda yang satu dengan yang lain. Gaya merupakan besaran
vektor yaitu sebuah besaran yang mempunyai ukuran (besar) dan arah, ketika
terdapat interaksi antara dua benda maka akan terjadi gaya pada masing-masing
benda tersebut. Gaya merupakan besaran mempunyai satuan Newton. Satu
Newton (N) merupakan gaya yang dibutuhkan untuk mengangkat beban dengan
berat 1 kg dengan percepatan 1 m/s2. Rumus untuk menentukan gaya, yaitu:
F = m x a ................................................................................persamaan 2.1
Momen adalah kecenderungan suatu benda untuk berotasi terhadap sumbu
putarnya. Momen merupakan suat vektor M yang tegak lurus terhadap benda.
Momen disebut juga sebagai puntiran (torque), dengan rumus sebagai berikut:
M = F x d.................................................................................persamaan 2.2
Momen gaya hanya terjadi pada benda yang melakukan gerak berputar pada
user satu dengan yang lain berbeda
porosnya. Nilai momen antara commit
tempat toyang
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tergantung jarak gaya terhadap pusat putarannya, semakin jauh dari pusat putaran
maka semakin besar momen gayanya sebaliknya semakin pendek antara gaya
dengan pusat putarannya maka semakin kecil momen gayanya.
B. Model Penampang Badan Statis
Mengacu pada model Chaffin dalam (Herdiman, 2009) gambar 2.14 dapat
diketahui bahwa badan operator terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk
keseimbangan statis dengan adanya pengaruh gaya luar maka besarnya momen
dan gaya pada masing-masing pusat sambungan dapat ditentukan. 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. Model penampang badan statis pada
segmen tubuh manusia meliputi tulang belakang, lengan, dan kaki. Ketiga segmen
tubuh manusia tersebut dijelaskan pada uraian di bawah ini.
1. Tulang belakang,
Model penampang tulang belakang terdapat punggung dan pinggul yang
sering terpengaruh gaya dan momen secara signifikan dari aktivitas kerja yang
dilakukan. Penampang statis tulang belakang dapat dilihat dalam gambar 2.13
berikut ini.

Gambar 2.13 Perputaran sendi sakral pada aktifitas pengangkatan
Sumber: (Chaffin dan Anderson, 1999) dalam (Herdiman, 2009)
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Menurut Chaffin (1999) dalam (Herdiman, 2009), gaya tekan pada L5/S1
dipengaruhi oleh sudut a yang terletak di antara L5/S1 terhadap posisi horizontal
yang nilai besarannya dapat dirumuskan sebagai berikut.

a = 40o + b ..................................................................................persamaan 2.3
Nilai a tergantung pada besarnya sudut pada lutut “K” dan sudut torso “T”.
Besarnya nilai b dapat dirumuskan sebagai berikut.
2

2

b = -17.5 - 0.12T + 0.23K + 0.0012TK + 0.005T - 0.00075K ..persamaan 2.4

Ketika melakukan aktivitas mengangkat terdapat uraian gaya dan momen pada
segmen tulang belakang yang dipengaruhi oleh berat tubuh dan beban yang
diangkat. Model penampang statis tubuh manusia ketika mengangkat dapat dilihat
dalam gambar 2.14 berikut ini.

Gambar 2.14 Penampang tubuh untuk aktifitas pengangkatan
Sumber: (Chaffin dan Anderson, 1999) dalam (Herdiman, 2009)

Analisis model Chaffin (1999) dalam (Herdiman, 2009) secara singkat diuraikan,
sebagai berikut:
a. Berat beban sebesar W dan tubuh bagian atas (upper body) w mengakibatkan
momen yang besar pada L5/S1 disebabkan karena lengan h dan b.
b. Momen ini harus diseimbangkan oleh gaya otot yang sangat besar (muscle
force) Fm, karena gaya ini bereaksi dengan lengan momen sebesar E.
c. Nilai gaya Fm yang besar menyebabkan besarnya harga gaya tekan FC pada
L5/S1.
d. Untuk meminimumkan harga F, maka sangat perlu untuk memperkecil harga
lengan momen h dan b.
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e. Model Chaffin ini juga melibatkan adanya pengaruh dari tekanan dalam perut
yang disimbolkan oleh FA yang mempunyai kecenderungan untuk mengurangi
besarnya gaya tekan FC.
Perhitungan yang dipergunakan untuk memprediksi besarnya tekanan pada
bagian L5/S1, sebagai berikut:
a. Perhitungan nilai atau momen pada pinggul (w adalah berat segmen tubuh
diatas L5/S1), yaitu:
MH = b.w + h . W .....................................................................…persamaan 2.5
b. Nilai MH (Momen pinggul dalam Newton meter) digunakan untuk
memprediksi tekanan perut, PA, yaitu:
PA = 10-4[43-0,36(180- θ)](MH)1,8 mm Hg ...…….............…… persamaan 2.6
c. Dengan berasumsi bahwa luasan diafragma perut adalah 465 cm2, maka
tekanan perut, yaitu:
FA = PA x 465 (setelah mengkonversi PA menjadi N/cm2)...........persamaan 2.7
d. Kemudian gaya pada otot, FM dapat dengan mempertimbangkan nilai momen
pada L5/S1, yaitu:
FM =

bw + hW - D.FA
………………………..........….….……persamaan 2.8
E

dengan nilai E = 0,05 dan D = 0,11
e. Kemudian dengan menjumlahkan semua gaya yang tegak lurus terhadap
L5/S1, diperoleh gaya kompresi FC, yaitu:
FC = (w + W) cos α – FA + FM ……...….........……………....… persamaan 2.9
2. Siku dan lengan bawah (elbow and forearm)
Dalam anatomi free body diagram pada elbow dan forearm menunjukkan
bahwa pada segmen lengan atas ada dua otot yang berperan dalam mengangkat
dan menarik yang dilakukan oleh lengan bawah, yaitu otot bisep dan otot trisep.
Pada saat melakukan aktivitas mengangkat, gaya yang berperan adalah gaya otot
bisep (FB), sedangkan pada saat menarik ke bawah gaya yang berperan adalah
gaya otot trisep (FT), seperti yang dapat dilihat dalam gambar 2.15, sebagai
berikut:
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Gambar 2.15 a. Penampang model forearm, b. Model analisis forearm.
Sumber: (Phillips, 2000) dalam (Herdiman, 2009)

Penentuan gaya dan momen pada lutut dan kaki depan dapat dilakukan
dengan perhitungan berikut ini.

åM

B

=0

(FB)[BC.sin θ]- (0,02W) [BD.sin θ] – (Fs-FD) [BE.sin θ] = 0 ......... persamaan 2.10
3. Lutut dan kaki (knee and foreleg),
Lutut dan kaki depan pada gambar 2.16.a, menunjukkan bahwa ketika berdiri
tegak dengan kaki belakang sebagai tumpuan, maka kaki depan yang
digambarkan dalam bentuk anatomi free body, pangkal pinggul (A) menopang
tubuh sebesar 0.85 berat tubuh (W), pusat massa kaki depan sebesar 0.1W, dan
pusat massa kaki bawah sebesar 0.05 W.
Pada gambar 2.16.b menunjukan bahwa jarak antara pangkal pinggul dengan
pusat massa paha (B) sebesar 0,12 taerhadap tinggi tubuh (H) dan jarak antara
pangkal pinggul dengan lutut (C) sebesar sebesar 0,24 H. Jarak antara lutut
dengan telapak kaki (D) sebesar 0,29 H. Jarak antara gaya otot paha ( D y ) dengan
paha sebesar 0,03 H.
Apabila posisi tubuh dalam keadaan membungkuk maka pangkal pinggul
hanya menopang sebesar 0.25 W sedangkan pusat massa kaki depan mendapat
tambahan 0.6 W sehingga beratnya menjadi 0.7 W. Dalam anatomi free body kaki
depan, yang mejadi pusat putaran adalah pada lutut, maka titik ini menjadi pusat
momen dan pusat reaksi gaya baik terhadap sumbu x maupun sumbu y, seperti
yang terlihat dalam gambar 2.16 sebagai berikut.
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a
b
Gambar 2.16 a. Diagram kaki , b. Anatomi kaki Free body
Sumber: (Phillips, 2000) dalam (Herdiman, 2009)

Kedudukan sudut-sudut yang diperlukan dalam melakukan penghitungan
terhadap gaya dan momen dapat dilihat dalam gambar 2.17 berikut ini.

Gambar 2.17 Kedudukan sudut q , f , dan a dalam kaki,
Sumber: (Phillips, 2000) dalam (Herdiman, 2009)

Penentuan gaya dan momen pada lutut dan kaki depan dapat dilakukan
dengan perhitungan, yaitu:

æ AF ö
q = sin -1 ç
÷ ...........................................................................persamaan 2.11
è AC ø
æ Dy ö
f = tan -1 ç
÷ ..........................................................................persamaan 2.12
è AC ø
a = q - f ....................................................................................persamaan 2.13

åM = 0

FM . sin a [AC ]. cos q + (WA )(
. AC ). cos q - FM . cos a [AC ]. sin q

+ (WB )(
. BC ). cos q = 0

..............
……….…. …………………….persamaan 2.14
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Menurut data anthropometri, rata-rata tubuh manusia mempunyai penyebaran
berat dan panjang yang ditampilkan pada tabel 2.14 berikut ini.
Tabel 2.14 Data anthropometri berat dan panjang segmen tubuh
Segmen tubuh
Head and neck
Forearm and hand
Upper arm
Arm
Head, neck, and both arm
Thorax and abdomen
Pelvis
Foot and foreleg
Upper leg
Leg
Head, neck, both arm, thorax,
abdomen, and three-eight
pelvis

Panjang
segmen (H)
0,17
0,20
0,2
0,4
0,30
0,29
0,24
0,53

Berat
segmen (W)
0,08
0,02
0,03
0,05
0,18
0,36
0,16
0,05
0,10
0,15

Titik berat
(H)
0,1
0,08
0,4
0,05

-

0,60

-

0,25

-

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

Sumber: (Phillips, 2000) dalam (Herdiman, 2009)

2.2.5 Anthropometri Dalam Ergonomi
Aspek-aspek ergonomi dalam suatu proses rancang bangun fasilitas kerja
adalah merupakan suatu faktor penting dalam menunjang peningkatan pelayanan
jasa produksi. Perlunya memperhatikan faktor ergonomi dalam proses rancang
bangun fasilitas pada dekade sekarang ini adalah merupakan sesuatu yang tidak
dapat ditunda lagi. Hal tersebut tidak akan terlepas dari pembahasan mengenai
ukuran anthropometri tubuh operator maupun penerapan data-data operatornya.
1.

Pengertian Anthropometri
Istilah anthropometri berasal dari kata anthro yang berarti “manusia” dan

metri yang berarti “ukuran”. Anthropometri adalah studi tentang dimensi tubuh
manusia (Pullat, 1992). Anthropometri merupakan suatu ilmu yang secara khusus
mempelajari tentang pengukuran tubuh manusia guna merumuskan perbedaanperbedaan ukuran pada tiap individu ataupun kelompok dan lain sebagainya
(Panero dan Zelnik, 2003). Data anthropometri yang ada dibedakan menjadi dua
kategori, antara lain (Pullat, 1992):
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Dimensi struktural (statis)
Dimensi struktural ini mencakup pengukuran dimensi tubuh pada posisi tetap

dan standar. Dimensi tubuh yang diukur dengan posisi tetap meliputi berat badan,
tinggi tubuh dalam posisi berdiri, maupun duduk, ukuran kepala, tinggi atau
panjang lutut berdiri maupun duduk, panjang lengan dan sebagainya.
b.

Dimensi fungsional (dinamis)
Dimensi fungsional mencakup pengukuran dimensi tubuh pada berbagai

posisi atau sikap. Hal pokok yang ditekankan pada pengukuran dimensi
fungsional tubuh ini adalah mendapatkan ukuran tubuh yang berkaitan dengan
gerakan-gerakan nyata yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan
tertentu.
Data anthropometri dapat diaplikasikan dalam beberapa hal, antara lain
(Wignjosoebroto, 1995) :
a. Perancangan areal kerja
b. Perancangan peralatan kerja seperti mesin, perkakas dan sebagainya
c. Perancangan produk-produk konsumtif seperti pakaian, kursi/meja komputer,
dan lain-lain
d. Perancangan lingkungan kerja fisik
Perbedaan antara satu populasi dengan populasi yang lain adalah
dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut (Nurmianto, 2004):
a.

Keacakan/random
Walaupun telah terdapat dalam satu kelompok populasi yang sudah jelas

sama jenis kelamin, suku/bangsa, kelompok usia dan pekerjaannya, namun masih
akan ada perbedaan yang cukup signifikan antara berbagai macam masyarakat.
Distribusi frekuensi secara statistik dari dimensi kelompok anggota masyarakat
jelas dapat diapromaksimasikan dengan menggunakan distribusi normal, yaitu
dengan menggunakan data persentil yang telah diduga, jika mean (rata-rata 0 dan
standat deviasinya telah diestimasi.
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Jenis kelamin
Ada perbedaan signifikan antara dimensi tubuh pria dan wanita. Untuk

kebanyakan dimensi pria dan wanita ada perbedaan signifikan di antara mean dan
nilai perbedaan ini tidak dapat diabaikan. Pria dianggap lebih panjang dimensi
segmen badannya daripada wanita sehingga data anthropometri untuk kedua jenis
kelamin tersebut selalu disajikan secara terpisah.
c.

Suku bangsa
Variasi di antara beberapa kelompok suku bangsa telah menjadi hal yang

tidak kalah pentingnya karena meningkatnya jumlah angka migrasi dari satu
negara ke negara lain. Suatu contoh sederhana bahwa yaitu dengan meningkatnya
jumlah penduduk yang migrasi dari negara Vietnam ke Australia, untuk mengisi
jumlah satuan angkatan kerja (industrial workforce), maka akan mempengaruhi
anthropometri secara nasional.
d.

Usia, digolongkan atas berbagai kelompok usia yaitu:
· Balita
· Anak-anak
· Remaja
· Dewasa
· Lanjut usia
Hal ini jelas berpengaruh terutama jika desain diaplikasikan untuk

anthropometri anak-anak. Anthropometrinya cenderung terus meningkat sampai
batas usia dewasa. Namun setelah menginjak usia dewasa, tinggi badan manusia
mempunyai kecenderungan menurun yang disebabkan oleh berkurangnya
elastisitas tulang belakang (intervertebral discs) dan berkurangnya dinamika
gerakan tangan dan kaki.
e.

Jenis pekerjaan
Beberapa jenis pekerjaan tertentu menuntut adanya persyaratan dalam seleksi

karyawannya, misalnya: buruh dermaga/pelabuhan harus mempunyai postur tubuh
yang relatif lebih besar dibandingkan dengan karyawan perkantoran pada
umumnya. Apalagi jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan militer.
commit to user

II-38

perpustakaan.uns.ac.id

f.

digilib.uns.ac.id

Pakaian
Hal ini juga merupakan sumber keragaman karena disebabkan oleh

bervariasinya iklim/musim yang berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya
terutama untuk daerah dengan empat musim. Misalnya pada waktu musim dingin
manusia akan memakai pakaian yang relatif lebih tebal dan ukuran yang relatif
lebih besar. Ataupun untuk para pekerja di pertambangan, pengeboran lepas
pantai, pengecoran logam. Bahkan para penerbang dan astronaut pun harus
mempunyai pakaian khusus.
g.

Faktor kehamilan pada wanita
Faktor ini sudah jelas mempunyai pengaruh perbedaan yang berarti kalau

dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, terutama yang berkaitan dengan
analisis perancangan produk dan analisis perancangan kerja.
h.

Cacat tubuh secara fisik
Suatu perkembangan yang menggembirakan pada dekade terakhir yaitu

dengan diberikannya skala prioritas pada rancang bangun fasilitas akomodasi
untuk para penderita cacat tubuh secara fisik sehingga mereka dapat ikut serta
merasakan “kesamaan” dalam penggunaan jasa dari hasil ilmu ergonomi di dalam
pelayanan untuk masyarakat. Masalah yang sering timbul misalnya: keterbatasan
jarak jangkauan, dibutuhkan ruang kaki (knee space) untuk desain meja kerja,
lorong/jalur khusus untuk kursi roda, ruang khusus di dalam lavatory, jalur khusus
untuk keluar masuk perkantoran, kampus, hotel, restoran, supermarket dan lainlain.
2.

Dimensi Anthropometri
Data anthropometri dapat dimanfaatkan untuk menetapkan dimensi ukuran

produk yang akan dirancang dan disesuaikan dengan dimensi tubuh manusia yang
akan menggunakannya. Pengukuran dimensi struktur tubuh yang biasa diambil
dalam perancangan produk maupun fasilitas dapat dilihat pada Gambar 2.18
berikut ini.
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Gambar 2.18 Anthropometri Untuk Perancangan Produk atau Fasilitas
Sumber: Wignjosoebroto, 1995

Keterangan Gambar 2.18 di atas, yaitu:
1 : Dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak (dari lantai sampai dengan ujung
kepala).
2 : Tinggi mata dalam posisi berdiri tegak.
3 : Tinggi bahu dalam posisi berdiri tegak.
4 : Tinggi siku dalam posisi berdiri tegak (siku tegak lurus).
5 : Tinggi kepalan tangan yang terjulur lepas dalam posisi berdiri tegak (dalam
gambar tidak ditunjukkan).
6 : Tinggi tubuh dalam posisi duduk (di ukur dari alas tempat duduk pantat
sampai dengan kepala).
7 : Tinggi mata dalam posisi duduk.
8 : Tinggi bahu dalam posisi duduk.
9 : Tinggi siku dalam posisi duduk (siku tegak lurus).
10 : Tebal atau lebar paha.
11 : Panjang paha yang di ukur dari pantat sampai dengan. ujung lutut.
12 : Panjang paha yang di ukur dari pantat sampai dengan bagian belakang dari
lutut betis.
13 : Tinggi lutut yang bisa di ukur baik dalam posisi berdiri ataupun duduk.
14 : Tinggi tubuh dalam posisi duduk yang di ukur dari lantai sampai dengan
paha.
15 : Lebar dari bahu (bisa di ukurcommit
baik dalam
posisi berdiri ataupun duduk).
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16 : Lebar pinggul ataupun pantat.
17 : Lebar dari dada dalam keadaan membusung (tidak tampak ditunjukkan
dalam gambar).
18 : Lebar perut.
19 : Panjang siku yang di ukur dari siku sampai dengan ujung jari-jari dalam
posisi siku tegak lurus.
20 : Lebar kepala.
21 : Panjang tangan di ukur dari pergelangan sampai dengan ujung jari.
22 : Lebar telapak tangan.
23 : Lebar tangan dalam posisi tangan terbentang lebar kesamping kiri kanan
(tidak ditunjukkan dalam gambar).
24 : Tinggi jangkauan tangan dalam posisi berdiri tegak.
25 : Tinggi jangkauan tangan dalam posisi duduk tegak.
26 : Jarak jangkauan tangan yang terjulur kedepan di ukur dari bahu sampai
dengan ujung jari tangan.
3.

Pertimbangan Anthropometri dalam Desain
Setiap desain produk, baik produk yang sederhana maupun produk yang

sangat

kompleks

harus

berpedoman

pada

anthropometri

pemakainya.

Anthropometri adalah pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik fisik tubuh
lainnya yang relevan dengan desain tentang sesuatu yang dipakai orang.
Pengaplikasian ergonomi dalam kaitannya dengan anthropometri dibedakan
menjadi 2, yaitu :
a. Ergonomi berhadapan dengan manusia, mesin beserta sarana pendukung
lainnya dan lingkungan kerja. Tujuan ergonomi disini adalah untuk
menciptakan situasi terbaik pada pekerjaan sehingga kesehatan fisik dan
mental manusia dapat terus dipelihara serta efisiensi, produktivitas dan kualitas
produk dapat dihasilkan dengan optimal.
b. Ergonomi berhadapan dengan karakteristik produk pabrik yang berhubungan
dengan konsumen atau pemakai produk. Dalam menentukan ukuran stasiun
kerja, alat kerja dan produk pendukung lainnya, data anthropometri manusia
memegang peranan penting. Dengan mengetahui ukuran anthropometri
commit
to user
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manusia yang akan menggunakan, dengan harapan dapat menciptakan
kenyamanan, kesehatan, keselamatan dan estetika kerja. Faktor manusia harus
selalu diperhitungkan dalam setip desain produk dan stasiun kerja. Hal tersebut
didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
· Manusia adalah berbeda satu sama lainnya. Setiap manusia mempunyai
bentuk dan ukuran yang berbeda-beda seperti tinggi-pendek, tua-muda,
kurus-gemuk, normal-cacat, dsb. Tetapi kita sering hanya mendesain stasiun
kerja dengan satu ukuran untuk semua orang. Sehingga hanya orang dengan
ukuran tubuh tertentu yang sesuai atau tepat untuk menggunakan.
· Manusia mempunyai keterbatasan, baik keterbatasan fisik maupun mental.
· Manusia selalu mempunyai harapan tertentu dan prediksi terhadap apa yang
ada di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah terbiasa dengan
kondisi seperti, warna merah berarti larangan atau berhenti, warna hijau
berarti aman atau jalan, sakelar lampu ke bawah berarti lampu hidup, dsb.
Kondisi tersebut menyebabkan harapan dan prediksi kita bahwa kondisi
tersebut juga berlaku di mana saja. Maka respon yang bersifat harapan dan
prediksi tersebut harus selalu dipertimbangkan dalam setiap desain alat dan
stasiun kerja untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kebingungan
pekerja atau pengguna produk.
4.

Aplikasi Data Anthropometri dalam Perancangan
Dengan adanya variabilitas dimensi tubuh manusia, maka terdapat tiga

prinsip dalam pemakaian data anthropometri agar produk yang dirancang dapat
mengakomodasi ukuran tubuh dari populasi yang akan menggunakan produk
tersebut, yaitu:
a.

Perancangan berdasar individu ekstrim
Prinsip ini digunakan apabila diharapkan fasilitas yang dirancang dapat

dipakai dengan nyaman oleh sebagian besar orang-orang yang memakainya.
Perancangan ini dapat dibagi dua yaitu yang pertama perancangan dengan data
nilai persentil tinggi (90%, 95%, atau 99%). Misalnya untuk merancang tinggi
pintu dipakai tinngi manusia dengan persentil 99% ditambah dengan kelonggaran.
Yang kedua, perancangan fasilitas dengan data persentil kecil atau rendah (10%,
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5%, atau 1%). Misalnya untuk menentukan tinggi tombol lampu digunakan
persentil 5 yang berarti 5% dari populasi tidak dapat menjangkaunya.
b.

Perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan (adjustable)
Prinsip ini digunakan untuk merancang suatu fasilitas agar dapat dipakai

dengan nyaman oleh semua orang yang mungkin memerlukannya. Dalam prinsip
ini biasanya dipakai data anthropometri dengan rentang persentil 5% sampai 95%.
Contoh penerapan prinsip ini adalah perancangan kursi kemudi mobil yang bisa
dimaju-mundurkan dan diatur kemiringan sandarannya.
c.

Perancangan fasilitas berdasar harga rata-rata
Pemakainya Prinsip ini hanya digunakan apabila perancangan berdasar harga

ekstrim tidak mungkin dilaksanakan dan tidak layak jika kita menggunakan
prinsip perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan.
Berkaitan dengan aplikasi data anthropometri yang diperlukan dalam
proses perancangan produk ataupun fasilitas kerja, beberapa rekomendasi yang
bisa diberikan sesuai dengan langkah-langkah, sebagai berikut:
a. Pertama kali terlebih dahulu harus ditetapkan anggota tubuh yang mana yang
nantinya difungsikan untuk mengoperasikan rancangan tersebut,
b. Tentukan dimensi tubuh yang penting dalam proses perancangan tersebut,
dalam hal ini juga perlu diperhatikan apakah harus menggunakan data
structural body dimension ataukah functional body dimension,
c. Selanjutnya

tentukan

populasi

terbesar

yang

harus

diantisipasi,

diakomodasikan dan menjadi target utama pemakai rancangan produk tersebut,
d. Tetapkan prinsip ukuran yang harus diikuti semisal apakah rancangan
rancangan tersebut untuk ukuran individual yang ekstrim, rentang ukuran yang
fleksibel atau ukuran rata-rata,
e. Pilih persentil populasi yang harus diikuti; ke-5, ke-50, ke-95 atau nilai
persentil yang lain yang dikehendaki,
f. Setiap dimensi tubuh yang diidentifikasikan selanjutnya pilih atau tetapkan
nilai ukurannya dari tabel data anthropometri yang sesuai. Aplikasikan data
tersebut dan tambahkan faktor kelonggaran (allowance) bila diperlukan seperti
halnya tambahan ukuran akibat faktor tebalnya pakaian yang harus dikenakan
oleh operator, pemakaian sarung
tanganto(gloves),
dan lain-lain.
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Aplikasi Distribusi Normal dalam Anthropometri
Penerapan data anthropometri, distribusi yang umum digunakan adalah

distribusi normal (Nurmianto, 2004). Dalam statistik, distribusi normal dapat
diformulasikan berdasarkan nilai rata-rata (x) dan standar deviasi (σ) dari data
yang ada. Nilai rata-rata dan standar deviasi yang ada dapat ditentukan percentile
sesuai tabel probabilitas distribusi normal.
Adanya berbagai variasi yang cukup luas pada ukuran tubuh manusia secara
perorangan, maka besar “nilai rata-rata” menjadi tidak begitu penting bagi
perancang. Hal yang justru harus diperhatikan adalah rentang nilai yang ada.
Secara statistik sudah diketahui bahwa data pengukuran tubuh manusia pada
berbagai populasi akan terdistribusi dalam grafik sedemikian rupa sehingga datadata yang bernilai kurang lebih sama akan terkumpul di bagian tengah grafik,
sedangkan data-data dengan nilai penyimpangan ekstrim akan terletak di ujungujung grafik. Merancang untuk kepentingan keseluruhan populasi sekaligus
merupakan hal yang tidak praktis. Berdasarkan uraian tersebut, maka kebanyakan
data anthropometri disajikan dalam bentuk persentil.
Presentil menunjukkan jumlah bagian per seratus orang dari suatu populasi
yang memiliki ukuran tubuh tertentu (atau yang lebih kecil) atau nilai yang
menunjukkan persentase tertentu dari orang yang memiliki ukuran pada atau di
bawah nilai tersebut. Sebagai contoh bila dikatakan presentil pertama dari suatu
data pengukuran tinggi badan, maka pengertiannya adalah bahwa 99% dari
populasi memiliki data pengukuran yang bernilai lebih besar dari 1% dari populasi
yang tadi disebutkan. Contoh lainnya : bila dikatakan presentil ke-95 dari suatu
pengukuran data tinggi badan berarti bahwa hanya 5% data merupakan data tinggi
badan yang bernilai lebih besar dari suatu populasi dan 95% populasi merupakan
data tinggi badan yang bernilai sama atau lebih rendah pada populasi tersebut. The
Anthropometric Source Book yang diterbitkan oleh Badan Administrasi Nasional
Aeronotika dan Penerbangan Luar Angkasa Amerika Serikat (NASA)
merumuskan pengertian presentil yaitu definisi presentil sebenarnya sederhananya
saja. Untuk suatu kelompok data apapun. Misalnya data berat badan pilot,
presentil pertama menunjukkan data sejumlah pilot yang berat badannya lebih
besar daripada 1% data para pilotcommit
yang to
disebutkan
paling kecil berat badannya,
user
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dan dilain pihak merupakan data berat badan dari setiap pilot yang kurang berat
badannya dari 99% pilot dengan berat badan yang terbesar. Dapat juga dikatakan
bahwa presentil kedua merupakan data yang bernilai lebih besar daripada 2% pilot
yang paling ringan, dan lebih kecil dari 98% pilot-pilot terberat. Jadi, berapapun
besaran nilai k dari 1 hingga 99 maka presentil ke-k tersebut merupakan nilai yang
lebih besar dari k% berat badan terkecil dan kurang dari yang terbesar (100k)%.
Presentil 50 yang merupakan nilai dari suatu rata-rata, merupakan nilai yang
membagi data menjadi dua bagian, yaitu yang berisi data bernilai terkecil dan
terbesar masing-masing sebesar 50% dari keseluruhan nilai tersebut.
Persentil ke-50 memberi gambaran yang mendekati nilai rata-rata ukuran
dari suatu kelompok tertentu. Suatu kesalahan yang serius pada penerapan suatu
data adalah dengan mengasumsikan bahwa setiap ukuran pada persentil ke-50
mewakili pengukuran manusia rata-rata pada umumnya, sehingga sering
digunakan sebagai pedoman perancangan. Kesalahpahaman yang terjadi dangan
asumsi tersebut mengaburkan pengertian atas makna 50% dari kelompok.
Sebenarnya tidak ada yang dapat disebut “manusia rata-rata”.
Ada dua hal penting yang harus selalu diingat bila menggunakan presentil.
Pertama, suatu persentil anthropometrik dari tiap individu hanya berlaku untuk
satu data dimensi tubuh saja. Hal dapat merupakan data tinggi badan atau data
tinggi duduk. Kedua, tidak dapat dikatakan seseorang memiliki persentil yang
sama, ke-95 atau ke-90 atau ke-5, untuk keseluruhan dimensi tubuhnya. Hal ini
hanya merupakan gambaran dari suatu makhluk dalam khayalan, karena
seseorang dengan presentil ke-50 untuk data tinggi badannya, dapat saja memiliki
persentil ke-40 untuk data tinggi lututnya, atau persentil ke-60 untuk data panjang
lengannya seperti ilustrasi pada Gambar 2.19
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Gambar 2.19 Ilustrasi Persentil
Sumber: Roebuck, 1975

Pemakaian nilai-nilai persentil yang umum diaplikasikan dalam perhitungan
data anthropometri dijelaskan pada Gambar 2.20 dan Tabel 2.15.

Gambar 2.20 Distribusi Normal Dengan Data Anthropometri
Sumber : Nurmianto, 2004
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Tabel 2.15 Jenis Persentil Dan Cara Perhitungan Dalam Distribusi Normal
Persentil
1-St
2.5-th
5-th
10-th
50-th

Perhitungan
x - 2.325 s x
x - 1.96 s x
x - 1.645 s x
x - 1.28 s x
x
x
x
x
x

90-th
95-th
97.5-th
99-th

+ 1.28 s x
+ 1.645 s x
+ 1.96 s x
+ 2.325 s x

Sumber : Nurmianto, 2004

2.2.6 Konsep Perancangan
Menurut (Darmawan, 2000) perancangan dan pembuatan produk
merupakan bagian besar dari kegiatan teknik. Kegiatan ini dimulai dengan
didapatkannya persepsi tentang kebutuhan manusia, yang kemudian disusul
dengan konsep, kemudian perancangan, pengembangan dan penyempurnaan
produk, diakhiri dengan pembuatan produk. Produk merupakan sebuah benda
teknik yang keberadaannya di dunia merupakan hasil karya keteknikan, yaitu
merupakan hasil perancangan, pembuatan dan kegiatan teknik lainnya yang
terkait.
Perancangan produk merupakan proses awal ditemukannya kebutuhan
manusia akan suatu produk sampai diselesaikannya gambar dan dokumen hasil
rancangan yang dipakai sebagi dasar pembuatan produk. Pada proses merancang
ataupun

perancangan,

perancang

akan

menggunakan

pengalaman

dan

pengetahuannya tentang proses perancangan, semua pengetahuan yang terkait
dengan produk dan pembuatan produk yang sedang dirancang, seperti: mekanika,
ilmu material, dll. Tentang proses perancangan, terkait dengan dua hal, antara
lain:
1. Dua perancang yang mempunyai pengalaman merancang yang berbeda akan
menempuh

jalur

perancangan

yang

berbeda

dalam

mencapai

hasil

rancangannya.
2. Hasil rancangannya pun kemungkinan besar merupakan produk yang tidak
sama meskipun kedua produk dapat memenuhi kebutuhan yang sama.
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Merancang produk yang memenuhi kebutuhan manusia adalah suatu
problem perancangan yang memerlukan solusi, yang berupa produk. Proses
perancangan sangat mempengaruhi produk sedikitnya dalam tiga hal, yaitu: biaya
pembuatan produk, kualitas produk dan waktu penyelesaian produk. Pengaruh
tersebut akan berakibat terhadap keputusan yang diambil dalam proses
perancangan. Perancangan dalam pembuatan alat penyaring tahu, memiliki
berberapa tahapan (Darmawan,2000) yaitu:
1. Analisa masalah
Analisa masalah dalam proses perancangan merupakan pernyataan masalah
tentang produk yang akan dirancang. Pernyataan terbut nantinya dijadikan
dasar sebagai identifikasi berdasarkan kebutuhan dan keinginan.
2. Perancangan konsep
Perancangan konsep merupakan perancangan konsep produk yang memerlukan
solusi. Dalam hal ini meneuttut kemempuan dan kreativitas perancang untuk
mendapatkan solusi, baik bersifat original ataupun baru.
3. Perancangan produk
Perancangan produk merupakan hasil dari solusi yang kemudian dikembangkan
lebih lanjut menjadi sebuah produk, dimana bentuk, material dimensi dan
komponen-komponennya telah ditentukan.
4. Pembuatan prototipe
Pembuatan prototipe produk dibuat untuk dapat memenuhi fungsi, karakteristik
dan kinerja produk yang diinginkan. Prototipe dapat dibuat dalam bentuk
gambar dengan susunan dimensi produk, spesifikasi dan bill of material.
Menurut

deskriptif

French

model

prsoses

perancangan

adalah

mengidentifikasi kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan analisa masalah dan
penentuan solusi yang berupa gambar (dimensi) perancangan, spesifikasinya dan
bill of material.
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Konsep produk merupakan solusi masalah perancangan yang harus
dipecahkan. Konsep produk biasanya ditentukan berupa gambar (sketsa) produk
sederhana yang memuat semuanya. Beberapa sumber idea dapat dijadikan sebagai
konsep produk. Ide tersebut dapat berasal dari buku, jurnal, ataupun katalog
manufaktur, selain itu idea juga dapat digunakan berdasarkan paten. Selain konsep
produk yang disebutkan diatas, ada beberapa konsep produk lain, dengan langkahlangkah sebagai berikut:
1. Mencari produk yang telah tersedia, dimana produk tersebut memiliki fungsi
ataupun prinsip kerja yang sama.
2. Memilih material yang digunakan.
3. Mengidentifikasi komponen-komponen.
4. Memberi bentuk produk
5. Pembuatan

prototipe sebagai evaluasi hasil.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini akan dijelaskan tentang metodologi penelitian yang
merupakan langkah – langkah yang digunakan dalam mengerjakan penelitian.
Metodologi penelitian yang dipakai sebagai urutan langkah-langkah dalam
pembahasan penelitian ini ditunjukkan melalui diagram alir di bawah ini :
Mulai

Studi Pustaka

Studi Lapangan

Perumusan Masalah
Tujuan Penelitian
Tahap Identifikasi Masalah

Manfaat Penelitian
Pengumpulan data
1. Data identifikasi fasilitas meja printing awal
2. Data aktivitas operator di bagian printing
3. Data keluhan operator berdasarkan nordic body map
4. Data anthropometri operator dibagian printing

Tahap Pengumpulan Data

Pengolahan data
1. Assessment postur kerja dengan metode REBA
2. Pengukuran besar gaya dengan metode Local Reference System
a). Pembuatan free body diagram (FBD)
b). Pengukuran sudut dan jarak
c). Pemodelan matematik
d). Pengukuran besar gaya pada free body diagram (FBD)

Tahap Pengolahan Data

Tahapan Perancangan
1. Penyusunan konsep perancangan
2. Perancangan fasilitas meja printing berdasarkan anthropometri
3. Penenuan komposisi perancangan
4. Mekanisme gerakan rancangan meja printing

Tahap Perancangan

Tahapan Penggunaan Hasil Perancangan
1. Pemodelan posisi postur kerja setelah perbaikan
2. Pengukuran & perhitungan gaya dengan Local Reference System
3. Assessment perbaikan postur kerja menggunakan metode REBA

Tahap Penggunaan Hasil
Perancangan
Tahap Analisa dan Interpretasi
Hasil

Tahap Kesimpulan Dan Saran

Analisa dan Interpretasi Hasil

Kesimpulan dan Saran
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TAHAP IDENTIFIKASI MASALAH
Pada tahap identifikasi masalah ini terdiri dari latar belakang, perumusan

masalah, menentukan tujuan dan manfaat, studi pustaka, dan studi lapangan, yang
diuraikan, sebagai berikut:
3.1.1 Latar Belakang Penelitian
Tahap ini merupakan langkah awal dalam memulai penelitian. Latar
belakang menunjukkan bahwa terdapat suatu permasalahan sehingga layak untuk
diangkat ke dalam penelitian ini. Latar belakang penelitian ditentukan dengan
mengangkat suatu permasalahan yang ada pada aktivitas printing yang dilakukan
oleh operator printing. Pada aktivitas printing ini terdapat empat aktivitas yang
memiliki level resiko tinggi.
3.1.2 Perumusan Masalah
Setelah dilakukan identifikasi permasalahan mengenahi resiko cidera pada
aktivitas printing, maka dalam penelitian dapat dirumuskan mengenahi bagaimana
melakukan perbaikan postur kerja dengan merancangan ulang meja printing yang
ada di PT Danar Hadi Santosa.
3.1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah melakukan perbaikan sistem kerja
dalam bentuk perbaikan posisi postur kerja dan perbaikan fasilitas ketika
melakukan proses printing. Perbaikan posisi postur kerja dianalisis dengan
menggunakan metode REBA dan biomekanika, sedangkan dalam proses
perbaikan fasilitas menggunakan pendekatan anthropometri operator. Setelah
tujuan-tujuan dari penelitian ini tercapai manfaat yang bisa didapatkan berupa
sikap posisi postur kerja yang lebih aman dalam melaukan proses printing.
Manfaat lainnya adalah adanya rancangan perbaikan meja printing yang sesuai
dengan anthropometri operator bagian printing.
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TAHAP PENGUMPULAN DATA
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang digunakan sebagai acuan

perbaikan postur kerja dan perancangan ulang meja printing untuk aktivitas
printing dengan mempertimbangkan anthropometri operator akan dijelaskan pada
sub bab berikut ini.
3.2.1

Identifikasi Fasilitas Kerja Awal
Identifikasi fasilitas kerja yang ada di bagian printing antara lain meja

printing awal, dilakukan untuk mengetahuai kondisi meja printing dan plangkan
screen yang digunakan untuk proses printing di PT Danar Hadi Santosa sebagai
informasi awal untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang ada dan proses
perbaikan yang perlu dilakukan.
3.2.2

Pengumpulan Data Aktivitas Operator di Bagian Printing
Pengumpulan data aktivitas di bagian printing ini dilakukan dengan cara

merekam semua aktivitas yang ada di bagian printing. Data aktivitas ini
digunakan untuk mengetahui postur kerja dari operator yang bermasalah dan juga
untuk menghitung gaya pada tiap segmen tubuh dari operator dengan
menggunakan softwere autocad.
3.2.3

Pengumpulan Data Keluhan dan Harapan Operator
Pengumpulan data keluhan dan harapan dari pekerja saat melakukan

aktivitas printing yaitu untuk mengetahui keluhan yang terjadi pada tubuh
operator dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner nordic body
map sehingga dapat mengetahui segmen tubuh mana saja yang terdapat keluhan
dan juga harapan dari operator. Kemudian data keluhan dan harapan dari operator
tersebut diinterpretasikan menjadi kebutuhan perancangan perbaikan ulang meja
printing yang ada di bagian printing.
3.2.4

Pengumpulan Data Anthropometri Operator
Berdasarkan pada tujuan penelitian ini yaitu perancangan pebaikan ulang

meja printing untuk aktivitas printing dengan mempertimbangkan anthropometri
operator, maka diperlukan data dimensi anthropometri operator printing, dengan
tujuan agar perancangan yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik dan sesuai
dengan karakteristik dimensi tubuh penggunanya.
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PENGOLAHAN DATA
Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah melakukan

pengolahan data. Tahapan pengolahan data yang dilakukan yaitu antara lain
melakukan perhitungan postur kerja dengan menggunakan metode REBA
kemudian dari perhitungan postur kerja tersebut yang memiliki level resiko tinggi
tersebut dihitung besar gaya yang ditimbulkan pada aktivitas printing yang
memiliki level resiko tinggi, kemudian mengevaluasi gerak segmen tubuh dengan
metode local reference system, selanjutnya mendesain ulang meja printing, dan
mengevaluasi kembali segmen tubuh dengan metode local reference system.
Berikut adalah tahapan pengolahan data pada operator di bagian printing, yaitu:

3.3.1

Perhitungan Postur Kerja dengan Metode REBA
Berikut ini proses perhitungan postur kerja dengan metode REBA

prosesnya perhitungannya sebagai berikut :
1.

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah agar dapat dianalisis lebih lanjut.
Penilaian sikap kerja didapatkan dari hasil rekaman dan foto postur tubuh dari
pekerja dengan melakukan perhitungan besar sudut dari masing-masing
segmen tubuh dengan menggunakan softwere autocad. Pada metode REBA
segmen-segmen tubuh tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu : grup A
dan grup B.

2.

Penilaian grup A didapatkan dari tabel 2.7, setelah didapatkan nilai dari tabel
A kemudian dijumlahkan dengan skor untuk berat beban yang diangkat
seperti yang tercantum pada tabel 2.10 akan didapatkan skor total A.

3.

Penilaian grup B didapatkan dari tabel 2.8, setelah didapatkan nilai dari tabel
B kemudian dijumlahkan dengan skor untuk coupling seperti yang tercantum
pada tabel 2.11 akan didapatkan skor total B.

4.

Hasil skor yang diperoleh dan tabel A dan tabel B digunakan untuk melihat
tabel C sehingga didapatkan skor dari tabel C seperti pada tabel 2.9, nilai
REBA didapatkan dari hasil penjumlahan nilai bagian C dengan nilai
aktivitas pekerja dapat dilihat pada tabel 2.12.

5.

Dari nilai REBA tersebut dapat diketahui level resiko pada muskuloskeletal
dan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko serta perbaikan
kerja, dari tabel resiko dapat diketahui
commit tolevel
user resiko yang terjadi dan perlu atau

III-4

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

tidaknya dilakukan tindakan untuk perbaikan. Untuk lebih jelasnya, alur cara
kerja dengan menggunakan metode REBA dapat dilihat pada gambar 2.13.
3.3.2

Pengukuran Besar Gaya dengan Metode Local Reference System
Proses perhitungan besar gaya pada tiap segmen tubuh operator pada

aktivitas printing urutannya sebagai berikut :
1. Pembuatan free body diagram (FBD).
Pembuatan free body diagram dilakukan dengan menggunakan software
autocad. Output yang dihasilkan adalah pembuatan garis link dan joint pada
saat proses printing dengan bentuk 2 dimensi yang menggunakan software
autocad.
2. Menentukan sudut free body diagram (FBD).
Penentuan sudut pada free body diagram (FBD) menggunakan software
autocad, sehingga sudut yg terbentuk dapat diketahui.
3. Menentukan jarak pada free body diagram (FBD).
Penentuan jarak pada free body diagram (FBD) menggunakan software
autocad, sehingga jarak dari titik pusat dapat di ketahui.
4. Menyusun model matematik.
Pembuatan model matematik dari free body diagram (FBD) pada proses
aktivitas di bagian printing didapat dari berat setiap segmen tubuh dikali jarak
ke titik pusat.
5. Menghitung gaya pada free body diagram (FBD).
Perhitungan gaya dilakukan pada pekerja ketika melakukan aktivitas printing.
Penentuan besar gaya ketika beraktivitas bertujuan untuk mengetahui besar
gaya yang ditimbulkan ketika pekerja melakukan pengangkatan. Sedangkan
penentuan besar gaya yang dikeluarkan oleh pekerja ketika mengangkat kain,
ember

dan

plangkan

screen

bertujuan

untuk

mengetahui

gaya yang dihasilkan pada setiap aktivitas.Nilai gaya tersebut dapat menentukan tingkat resiko kerja yang dilakukan pekerja berdasarkan ketentuan
(Tarwaka, dkk, 2004). Adapun segmen yang dianalisis dalam aktivitas
printing adalah yang banyak mengalami keluhan pada tulang belakang,
lengan, dan kaki. Kemudian pada setiap segmen tubuh dihitung gaya.
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TAHAP PERANCANGAN

3.4.1 Penyusunan Konsep Perancangan
Penyusunan konsep perancangan dilakukan dengan mengacu pada data
identifikasi keluhan, keinginan dan kebutuhan perancangan yang diperoleh. Data
tersebut menunjukkan fakta yang tejadi di tempat penelitian dan memberikan
informasi tentang apa yang diinginkan operator. Berdasarkan hal tersebut, peneliti
menyusun suatu konsep perancangan yang terdiri dari penentuan alternatif
rancangan dan penjabaran kebutuhan serta ide gagasan perancangan, kemudian
akan diwujudkan dengan pembuatan alat bantu kerja berupa meja printing yang
diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada saat
operator melakukan aktivitas printing.
3.4.2 Perancangan Ulang Meja Printing Berdasarkan Anthropometri
Perancangan perbaikan ulang meja printing secara langsung akan
memperbaiki posisi postur kerja operator yang menggunakan alat tersebut.
Perancangan perbaikan ulng meja printing ini didasarkan atas data anthropometri.
3.4.3 Perancangan Ulang Meja Printing sesuai Kebutuhan.
Pada tahap perancangan akan dilakukan penentuan spesifikasi alat yang
terdiri dari tiga aktivitas utama yaitu :
1.

Perhitungan Dimensi
Perhitungan dimensi dilakukan untuk menentukan ukuran perancangan yang
akan dibuat. Perhitungan dimensi ini mengacu pada hasil perhitungan
persentil yang telah dilakukan sebelumnya. Perhitungan dimensi yang
diperlukan yaitu dimensi tinggi meja printing. Dimensi anthropometri yang
digunakan untuk menentukan tinggi meja printing adalah tinggi siku berdiri,
jangkauan tangan kedepan dan lebar bahu.

2.

Penentuan Komponen
Pada tahap ini akan dilakukan suatu penetapan bahan yang digunakan dalam
merancang meja printing untuk aktivitas printing.

3.

Pembuatan Perancangan
Pembuatan perancangan dilakukan melalui pembuatan gambar, pembuatan
prototipe, dan penggunaan hasil perancangan.
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3.4.4 Penentuan Mekanisme Gerakan
Penentuan mekanisme diperlukan untuk mengetahui gerakan-gerakan fitur
meja printing jika diaplikasikan untuk aktivitas printing.
3.5

PENGGUNAAN HASIL RANCANGAN
Setelah perancangan perbaikan ulang meja printing hasil rancangan maka

perlu melakukan beberapa hal untuk mengetahui hasil yang dapat diberikan oleh
meja printing hasil rancangan terhadap aktivitas printing. Hal ini dilakukan untuk
mengetahui bahwa meja printing hasil rancangan dapat mengurangi keluhan sakit
yang ditimbulkan akibat dari postur kerja yang yang salah pada aktivitas printing,
sehingga perancangan ulang meja printing dapat meningkatkan produktivitas pada
aktivitas printing.
3.5.1 Pemodelan Postur Kerja setelah Perbaikan
Setelah melakukan perbaikan ulang meja printing, maka dilakukan pula
pemodelan aktivitas kerja dengan software blender. aktivitas kerja setelah
perbaikan adalah aktivitas mengambil obat pewarna, mencetak warna pada kain,
mengangkat dan menggeser plangkan screen serta mengangkat kain.
3.5.2 Pengukuran dan Perhitungan Gaya setelah Perbaikan
Setelah disimulasikan melalui software blender, maka dilakukan
perhitungan kembali pemodelan aktivitas dengan metode local refferency system
(LRS) terhadap tiap elemen kerja operator setelah perbaikan.
3.5.3 Penilaian Postur Kerja setelah Perbaikan
Penilaian terhadap pemodelan aktivitas posisi kerja setelah perbaikan
dengan menggunakan metode REBA digunakan untuk mengetahuai level resiko
dari posisi kerja sesudah dilakukan perbaikan postur kerja. Penilaian postur kerja
ini dilakukan pada pemodelan aktivitas setelah dilakukan perbaikan ulang meja
printing.
3.6

TAHAP ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL
Pada tahap ini dilakukan analisis dan interpretasi hasil terhadap

pengumpulan dan pengolahan data sebelumnya.
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TAHAP KESIMPULAN DAN SARAN
Pada tahap ini akan membahas kesimpulan dari hasil pengolahan data

dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian dan kemudian
memberikan saran perbaikan yang mungkin dilakukan untuk penelitian
selanjutnya.
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BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pengolahan data yang
digunakan sebagai acuan dalam perbaikan postur kerja dengan merancang ulang
meja printing dengan mempertimbangkan anthropometri operator akan dijelaskan
pada sub bab berikut ini.
4.1

PENGUMPULAN DATA
Tahap pengumpulan data diperlukan sebagai pendukung rancangan ulang

perbaikan meja printing yang ergonomis sehingga dapat memperbaiki postur kerja
operator dan menimbulkan rasa nyaman bagi operator printing terutama pada
aktivitas printing.
4.1.1 Identifikasi Fasilitas Kerja Awal
Identifikasi meja printing awal dilakukan untuk mengetahuai kondisi meja
printing dan plangkan screen yang digunakan untuk proses printing di PT Danar
Hadi Santosa sebagai informasi awal untuk mengetahui kelemahan-kelemahan
yang ada dan proses perbaikan yang perlu dilakukan. Adapun kondisi bentuk dari
meja printing dan plangkan screen yang terdapat di PT danar Hadi santosa dapat
dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:

(a)
(b)
Gambar 4.1 Gambar (a) gambar meja printing dan (b) gambar
plangkan screen
Meja printing yang terdapat di PT Danar Hadi Santosa berjumlah 8 buah,
dengan panjang 40 meter dan juga 35 meter. Meja printing ini memiliki tinggi
0,75 meter dan lebar 1,5 meter. Komponen penyusun meja printing ini antara lain
yaitu kerangka besi, kayu, papan, busa dan karpet. Berikut ini gambar 4.2 adalah
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(a)

(b)

(c)
Gambar 4.2 (a) Gambar 2D meja printing tampak depan (b)
Gambar 2D meja printing tampak atas (c) Gambar 2D
meja printing tampak samping.
Plangkan screen yang terdapat di PT Danar Hadi Santosa berjumlah
ratusan. Plangkan screen ini memiliki ukuran 1,5 meter dan lebar 0,87 meter
dengan ketebalan 4 cm. Plangkan screen ini terbuat dari beberapa komponen
antara lain kayu sebagai plangkan, besi sebagai alat untuk memposisikan plangkan
screen sebagai tempat motif gambar batik dan rakel sebagai alat untuk mencetak
obat pewarna. Adapun gambar 2D dari plangkan screen adalah sebagai berikut:

Gambar 4.3 (a) Gambar 2D plangkan screen tampak depan (b)
Gambar 2D plangkan screen tampak atas (c) Gambar 2D
plangkan screen tampak samping (d) Gambar 2D rakel
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4.1.2 Aktivitas Operator Di Bagian Printing
Proses pembuatan batik printing yang dilakukan oleh operator pada bagian
printing, dimulai dari mengambil kain dari gudang, mempersiapkan alat-alat dan
juga bahan yang diperlukan pada saat melakukan proses printing. Alat dan bahan
yang digunakan antara lain plangkan screen, rakel dan obat pewarna. Proses
mencetak motif warna pada kain atau printing dilakukan oleh dua orang. Kain
yang sudah dicetak kemudian dikeringkan menggunakan kompor pengering.
Proses yang terakir dari printing ini, kain yang sudah dicetak kemudian dibawa ke
tempat pengeringan yang lebih sempurna dengan menggunakan mesin grounding.
Dokumentasi proses aktivitas sikap kerja pada operator bagian printing dapat
dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :
1

2

3

Aktivitas operator printing
mengambil kain dari gudang
kemudian di bawa ke tempat
printing.

Aktivitas oprator printing
yang sedang mengambil
obat pewarna dari lantai.

Aktivitas operator printing
yang sedang mengambil
plangkan screen.

4

5

6

Aktivitas operator printing
yang sedang menuang obat
pewarna kain pada plangkan.

Aktivitas Operator printing
yang meratakan obat
pewarna yang ada di
commit
to screen.
user
plangkan

Aktivitas operator printing
yang sedang melakukan
proses pencetakan obat
pewarna pada kain dengan
rakel.
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7

8

9

Aktivitas operator printing
yang sedang memindahkan
plangkan screen.

Aktivitas operator printing
yang sedang melakukan
pengeringan dengan
kompor

Aktivitas operator printing
yang sedang membawa
kain yang sudah di
printing ke mesin
grounding

Gambar 4.4 Gambar aktivitas operator bagian printing
4.1.3 Data Keluhan Operator Berdasarkan Kuesiner Nodic Body Map
Proses pembuatan batik yang dilakukan oleh operator pada bagian printing
terdapat 9 rangkaian aktivitas operator di bagian printing. Proses pembuatan batik
yang dilakukan oleh operator printing tersebut diketahui bahwa waktu kerja ratarata untuk proses printing dalam sehari adalah 8 jam, dengan waktu selama itu
mereka dapat menghasilkan kain batik kurang lebih 4000 meter.
Saat melakukan proses printing terdapat keluhan yang dialami oleh
operator. Untuk mengetahui keluhan dari semua aktivitas kerja di bagian printing
dengan melakukan analisis. Analisis yang digunakan yaitu dengan menggunakan
kuesioner nordic body map terhadap 6 operator pada bagian printing. Kuesioner
yang disusun berupa pertanyaan mengenai segmen tubuh di bagian mana yang
mengalami keluhan ketika melakukan aktivitas printing. Hasil dari kuesioner
nordic body map dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :
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Tabel 4.1 Hasil rekapitulasi tingkat keluhan operator printing
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Bagian Tubuh
Leher
Bahu kiri
Bahu kanan
Lengan atas kiri
Lengan atas kanan
Punggung
Pinggang
Bawah pinggang (perut)
Pantat
Siku kiri
Siku kanan
Lengan bawah kiri
Lengan bawah kanan
Pergelangan tangan kiri
Pergelangan tangan kanan
Telapak tangan kiri
Telapak tangan kanan
Paha kiri
Paha kanan
Lutut kiri
Lutut kanan
Betis kiri
Betis kanan
Pergelangan kaki kiri
Pergelangan kaki kanan
Telapak kaki kiri
Telapak kaki kanan

Jumlah
3
2
2
4
4
5
2
1
0
2
2
4
4
1
1
1
1
4
4
1
1
4
4
1
1
2
2

Persen
50%
33%
33%
67%
67%
83%
33%
17%
0%
33%
33%
67%
67%
17%
17%
17%
17%
67%
67%
17%
17%
67%
67%
17%
17%
33%
33%

Sumber: Pengumpulan data, 2011

Berdasarkan tabel 4.1 di atas menunjukkan terdapat segmen tubuh yang
mengalami keluhan tertinggi dengan tingkat prosentase lebih dari 50% yaitu
antara lain bahu kanan dan kiri, punggung, lengan bawah kanan dan kiri, telapak
tangan kiri, paha kanan dan kiri, betis kanan dan kiri.
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4.1.4 Data Antopometri Operator Di Bagian Printing
Data objek penelitian untuk perhitugan gaya dilakukan pengukuran tinggi
body dan berat body terhadap tiga operator pada proses printing. Hasil
pengukuran tinggi dan berat body dari keenam

operator digunakan untuk

perhitungan gaya operator di bagian printing. Di bawah ini data pegukuran tinggi
dan berat body dari enam operator di bagian printing :
Tabel 4.2 Tabel pengukuran berat dan tinggi operator
operator
operator 1
operator 2
operator 3
operator 4
operator 5
operator 6

tinggi (cm)
160
156
158
172
165
159

berat badan (kg)
55
50
51
70
55
60

Sumber: Pengumpulan data, 2011

Objek penelitian untuk perhitungan gaya dari keenam operator ditentukan
pada nilai rata-rata dari tinggi dan berat body operator di bagian printing. Hal ini
bertujuan agar nilai yang dihasilkan, dapat mewakili kondisi yang sebenarnya.
Data lain yang digunakan untuk mendukung perhitungan gaya pada operator di
bagian printing diperlukan data sebagai berikut:
Tabel 4.3 Tabel anthropometri operator
Segmen
tubuh
Right hand
Left hand
Right lower arm
Left lower arm
Right Upper arm
Left Upper arm
Punggung/body
Panjang Hip
Right thigh
Left thigh
Right shank
Left shank

operator operator operator operator operator operator
1
2
3
4
5
6
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
16
15
16
18
17
16
16
15
16
18
17
16
27
25
26
30
27
26
27
25
26
30
27
26
28
26
28
29
28
27
28
26
28
29
28
27
45
44
45
49
46
44
16
15
16
18
16
16
46
45
45
48
47
45
46
45
45
48
47
45
42
41
42
45
43
42
42
41
42
45
43
42

Sumber: Pengumpulan data, 2011
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PENGOLAHAN DATA

4.2.1 Assessment Postur Kerja Operator Menggunakan Metode REBA
Penilaian terhadap posisi kerja dengan metode REBA digunakan untuk
mendapatkan gambaran yang jelas mengenai resiko yang ditimbulkan dari posisi
kerja yang salah. penilaian terhadap postur kerja penting dilakukan untuk
mengetahui tingkat resiko (risk level) yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas
sehingga dapat diambil tindakan yang sesuai dengan tingkat resiko yang terjadi.
Penilaian terhadap sikap kerja operator di bagian printing dimulai dengan
cara memotret dan merekam aktivitas kerja operator menggunakan kamera digital.
Gambar yang dihasilkan tersebut digunakan untuk mengetahui besar sudut dari
masing-masing segmen tubuh dengan menggunakan software autocad. Segmen
tubuh yang diukur antara lain punggung, leher, kaki, lengan atas, lengan bawah
dan pergelangan tangan. Penilaian sudut dari segmen tubuh operator pada
aktivitas printing ditunjukkan oleh gambar 4.5 berikut ini :
1

2

3

Aktivitas operator printing
mengambil kain dari gudang
kemudian dibawa ke tempat
printing.
4

Aktivitas oprator printing yang
sedang mengambil obat
pewarna dari lantai.

Aktivitas operator printing
yang sedang mengambil
plangkan screen.

5

6
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Aktivitas operator printing
yang sedang menuang obat
pewarna kain pada plangkan
screen.

Aktivitas operator printing
yang meratakan obat pewarna
yang ada di plangkan screen.

Aktivitas operator printing
yang sedang mencetak warna
pada kain.

7

8

9

Aktivitas operator printing
yang sedang memindahkan
plangkan screen.

Aktivitas operator printing
yang sedang melakukan
pengeringan kain.

Aktivitas operator printing
yang sedang membawa kain
ke pengeringan

Gambar 4.5 Pengukuran sudut terhadap kesembilan aktivitas printing.
Setelah dilakukan pengukuran sudut terhadap kesembilan aktivitas
operator di bagian printing dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode
REBA. Berikut ini contoh perhitungan menggunakan metode REBA pada
aktivitas operator menggambil ember dari lantai.
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A. Contoh penilaian REBA pada aktivitas operator mengambil ember di
lantai
Penilaian sekor REBA dilakukan terhadap kesembilan aktivitas di
bagian printing. Untuk mempermudah penyusunan laporan tugas akhir ini
dilakukan contoh perhitungan sekor REBA pada aktivitas operator
mengambil ember dari lantai. Sedangkan perhitungan REBA pada kedeelapan
aktivitas lainnya terdapat pada lampiran.
Berikut ini perhitungan sekor REBA pada akktivitas operator
mengambil emberdari lantai dimulai dengan pengukuran sudut yang dapat
dilihat pada gambar 4.6.

Gambar 4.6 Operator mengambil obat warna di lantai .
Hasil kode REBA dari sikap kerja operator mengambil ember dari
lantai adalah sebagai berikut :
1.

Grup A
·

Punggung (Trunk)
Dari gambar 4.6 dapat diketahui bahwa pergerakan punggung
termasuk dalam posisi bungkuk dengan sudut 131o flexion, sehinga
dari tabel 2.1 termasuk pergerakan > 60 flexion. Skor REBA untuk
pergerakan punggung ini sesuai tabel 2.1 adalah 4

·

Leher (Neck)
Dari gambar 4.6 dapat diketahui bahwa kepala dalam posisi
tegak terhadap sumbu tubuh dengan sudut 39o, shingga dari table 2.2
termasuk dalam > 20 Extension. Skor REBA untuk pergerakan leher
commit to user
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Kaki (Legs)
Dari gambar 4.6 dapat diketahui bahwa kaki tertopang atau
bobot tubuh tersebar merata sehingga diberi skor 1. Lutut
membentuk sudut 43o yaitu pada range antara 30o - 60o sehingga ada
perubahan skor +1. Skor REBA untuk pergerakan kaki ini sesuai
tabel 2.3 adalah 1+1= 2 .
Penentuan skor untuk grup A dilakukan dengan menggunakan tabel A

pada REBA WorkSheet. Langkah – langkah penentuan skor untuk grup A
yaitu :
a.

b.

Kode REBA adalah :
Punggung ( trunk)

:4

Leher (neck)

:2

Kaki ( legs)

:2

Pada kolom pertama, masukkan kode untuk punggung (trunk) yaitu 4
kemudian tarik garis ke arah kanan.

c.

Pada baris neck, masukkan kode untuk leher yaitu 2 dan dilanjutkan ke
baris legs dibawahnya, masukkan kode pergerakan kaki yaitu 2.
Selanjutnya tarik garis kebawah sampai bertemu dengan kode untuk
trunk.

d.

Diketahui skor untuk grup A adalah 6
Berikut ini adalah hasil penentuan skor untuk grup A dengan

menggunakan Tabel A.
Tabel 4.4 Skor REBA grup A untuk gambar 4.6
Neck
1

2

1
3

4

1

2

3

4

1

3
2

3

1

1

2

3

4

1

2

3

4

3

3

5

2

2

3

4

5

3

4

5

6

4

5

6

3

2

4

5

6

4

5

6

7

5

6

7

4

3

5

6

7

5

6

7

8

6

7

8

5

4

6

7

8

6

7

8

9

7

8

9

Trunk Legs

2

Sumber : Pengolahan data 2011
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Setelah didapatkan nilai dari tabel A kemudian dijumlahkan dengan
skor untuk berat beban yang diangkat dengan ketentuan seperti yang
tercantum pada tabel 2.10, operator mengangkat ember yang beratnya 5 - 10
kg sehingga memiliki skor 1.
Skor total A setelah ditambah beban adalah :
Nilai tabel A = 6
Berat beban = 1
Total skor A = 6 + 1 = 7
2.

Grup B
·

Lengan atas (upper arm)
Dari gambar 4.6 dapat diketahui bahwa sudut pergerakan lengan
atas ke depan (flexion) terhadap sumbu tubuh sebesar 95° termasuk
dalam range pergerakan > 90o flexion. Skor REBA untuk pergerakan
lengan atas ini sesuai tabel 2.4 adalah 4.

·

Lengan bawah (lower arm)
Dari gambar 4.6 dapat diketahui bahwa sudut pergerakan lengan
bawah ke depan (flexion) terhadap lengan atas sebesar 18° termasuk
dalam range pergerakan < 60° flexion. Skor REBA untuk pergerakan
lengan bawah ini sesuai tabel 2.5 adalah 2.

·

Pergelangan tangan (wrist)
Dari gambar 4.6 dapat diketahui bahwa sudut pergerakan
pergelangan tangan ke depan 19° (flexion) termasuk pergerakan >
15° extension. Skor REBA untuk pergerakan pergelangan tangan ini
sesuai tabel 2.6 adalah 2.
Penentuan skor untuk grup B dilakukan dengan menggunakan tabel B

pada REBA WorkSheet. Langkah – langkah penentuan skor untuk grup B
yaitu :
a.

Kode REBA adalah :
Lengan atas (upper arm)

:4

Lengan bawah (lower arm) : 2
Pergelangan tangan (wrist) : 2
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Pada kolom pertama, masukkan kode untuk upper arm yaitu 4 kemudian
tarik garis ke arah kanan.

c.

Pada baris lower arm, masukkan kode untuk lengan bawah yaitu 2 dan
dilanjutkan ke baris wrist dibawahnya, masukkan kode pergelangan
tangan yaitu 2. Selanjutnya tarik garis ke bawah sampai bertemu dengan
kode untuk upper arm.

d.

Diketahui skor untuk grup B adalah 6.
Berikut ini adalah hasil penentuan skor untuk grup B dengan

menggunakan Tabel B.
Tabel 4.5 Skor REBA grup B untuk gambar 4.6
Lower Arm
1
Upper Arm
1

Wrist

2

1

2

3

1

2

3

2

1
1

2
2

3
3

1
1

2
2

3
4

3

3

4

5

4

5

5

4

4

5

5

5

6

7

5

6

7

8

7

8

8

6

7

8

8

8

9

9

Sumber : Pengolahan data 2011

Skor grup B adalah 1, ditambah dengan skor coupling dimana jenis
coupling yang digunakan adalah good karena kekuatan pegangan baik. Pada
tabel 2.11 jenis coupling good diberikan skor coupling sebesar 0, maka skor
B menjadi 6+ 0 = 6.
Penentuan skor total untuk aktivitas mengambil ember dari lantai
dilakukan dengan menggabungkan skor grup A dan skor grup B dengan
menggunakan tabel C.
Skor A = 7
Skor B = 6
Pada kolom skor A masukkan kode 7 dan tarik garis ke kanan.
Kemudian pada baris skor B masukkan kode 6 dan tarik ke bawah sampai
bertemu kode untuk skor A sehingga diketahui skor C adalah 9.
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Tabel 4.6 Tabel REBA skor C untuk gambar 4.6

Score A

1 2 3 4
1 1 1 1 2
2 1 2 2 3
3 2 3 3 3
4 3 4 4 4
5 4 4 4 5
6 6 6 6 7
7 7 7 7 8
8 8 8 8 9
9 9 9 9 10
10 10 10 10 11
11 11 11 11 11
12 12 12 12 12

5
3
4
4
5
6
8
9
10
10
11
12
12

Score B
6 7
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 9
10 10
10 11
11 11
12 12
12 12

8
5
6
7
8
8
9
10
10
12
12
12
12

9
6
6
7
8
9
10
10
10
11
12
12
12

10
7
7
8
9
9
10
11
11
12
12
12
12

11
7
7
8
9
9
10
11
11
12
12
12
12

12
7
8
8
9
9
10
11
11
12
12
12
12

Sumber : Pengolahan data 2011

Nilai REBA didapatkan dari hasil penjumlahan skor C dengan skor
aktivitas operator. Dalam melakukan aktivitas, posisi tubuh operator
mengalami pengulangan gerakan dalam waktu singkat (diulang lebih dari 4
kali per menit). Berdasarkan tabel 2.12, kegiatan tersebut memperoleh skor
aktivitas sebesar 1.
Skor REBA

= Skor C + skor aktivitas
=9+1
= 10
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Rekapitulasi hasil penilaian total dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut
ini:
Grup A
Batang
tubuh 2
Leher
2

Tabel A
6

Beban
1

+

Skor A
7

=

Kaki
2
Skor C
9

Grup B

Skor
aktivitas 1

+

=

Final Skor
10

Lengan atas
4
Lengan
bawah 2

Tabel B
6

+

Kopling
0

=

Skor B
6

Pergelangan
tangan
2
Gambar 4.7 Bagan rekapitulasi penilaian total
Berdasarkan tabel 2.13, dari skor REBA tersebut dapat diketahui
level tindakan 3 dengan level resiko pada muskuloskeletal yaitu tinggi (high)
dan dilakukan perbaikan (necessary soon) untuk mengurangi resiko kerja.
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B. Hasil rekapitulasi sekor REBA pada semua aktivitas di bagian printing.
Kesembilan aktivitas operator di bagian printing dilakukan penilaian
postur kerja berdasarkan metode REBA. Contoh perhitungan dengan metode
REBA ini dilakukan pada aktivitas operator mengambil ember dari lantai, hal
ini dilakukan untuk mempermudah penyusunan laporan. Sedangkan
perhitungan aktivitas lainnya terdapat pada lampiran. Berikut ini hasil
penilaian sekor REBA pada semua aktivitas printing tedapat pada tabel 4.7 di
bawah ini.
Tabel 4.7 Hasil penilaian sekor REBA pada semua aktivitas printing.
Action
level

Skor
REBA

Level
Resiko

Mengambil kain dari gudang

2

6

Sedang

2

Mengambil obat pewarna dari lantai

3

10

Tinggi

3
4

Mengambil plangkan

2

5

Sedang

Menuang obat pewarna ke plangkan

2

5

Sedang

5
6

Meratakan obat pewarna

2

7

Sedang

Melakukan proses mencetak warna

3

9

Tinggi

7
8

Memindahkan plangkan ke meja printing

3

10

Tinggi

Melakukan pengeringan sementara

2

7

Sedang

3

9

Tinggi

No
1

Aktivitas

9 Membawa kain ke tempat pengeringan
Sumber: Pengumpulan data, 2011

Berdasarkan perhitungan posisi kerja berdasarkan metode REBA pada
kesembilan aktivitas operator di bagian printing. Diketahui penilaian REBA
yang memiliki sekor tinggi adalah pada empat aktivitas yang dapat dilihat
pada tabel 4.8 di bawah ini.
Tabel 4.8 Tabel rekapitulasi penilaian skor REBA yang tertinggi
No

Aktivitas

Action
level

Skor
REBA

Level
Resiko

Tindakan Perbaikan

1

Mengambil obat pewarna dari lantai

3

10

tinggi

segera dilakukan perbaikan

2

Melakukan proses mencetak warna

3

9

tinggi

segera dilakukan perbaikan

3

Memindahkan plangkan ke meja printing

3

10

tinggi

segera dilakukan perbaikan

3

9

tinggi

segera dilakukan perbaikan

4 Membawa kain ke tempat pengeringan
Sumber: Pengumpulan data, 2011
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Keempat aktivitas operator di bagian printing yang memiliki level
resiko tinggi yang diakibatkan dari posisi kerja yang salah ini jika dibiarkan
akan menimbulkan keluhan rasa sakit dan dalam jangka waktu tertentu hal ini
dapat menyebabkan terjadinya WMSDs (Work-Related Musculoskeletal
Disorders), yaitu sekumpulan gangguan sistem muskuloskeletal menyangkut
otot, tendon dan syaraf yang diakibatkan oleh pekerjaan penanganan material
yang dilakukan secara berulang-ulang. Salah satu sekumpulan gangguan
sistem muskuloskeletal diantaranya pekerja mengalami keluhan nyeri pada
bagian punggung bagian bawah (low back pain).
4.2.2 Memodelkan dan Menentukan Besarnya Gaya pada Operator di
Bagian Printing
Keempat aktivitas yang mempunyai level resiko tertinggi pada skor REBA
digambarkan dalam bentuk pemodelan gerakan segmen tubuh. Setelah dilakukan
pemodelan

dilakukan

pengukuran besarnya gaya setiap

segmen

tubuh

menggunakan metode local refferency system (LRS).
A. Model Body Segmen Extrimity
Model body segmen extrimity tersebut digambarkan dalam bentuk
pemodelan gerakan segmen tubuh dengan tujuan untuk memudahkan analisis
beban pada segmen tubuh berdasarkan pendekatan biomekanika. Empat
model aktivitas yang mempunyai level resiko tertinggi

dapat dijelaskan

berikut ini.
Aktivitas 1

Pemodelan

Aktivitas oprator printing yang sedang mengambil obat
pewarna
lantai.
commit todari
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Aktivitas 2

Pemodelan

Aktivitas operator printing yang sedang mencetak warna
pada kain.
Aktivitas 3

Pemodelan

Aktivitas operator printing yang sedang memindahkan
plangkan screen.
Aktivitas 4

Pemodelan

Aktivitas operator printing yang sedang membawa kain
ke pengeringan
Gambar 4.8 Gambar pemodelan aktivitas printing.
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Pada keempat aktivitas di atas segmen tubuh yang paling berpengaruh
adalah pada punggung, lengan dan kaki. Sehingga gaya otot yang ditimbulkan
pada keempat aktivitas di atas adalah gaya otot punggung, gaya otot pada
lengan, dan gaya otot pada kaki bagian betis.
B. Contoh pengukuran gaya pada aktivitas mengambil ember dari lantai.
Pengukuran gaya dilakukan pada keempat aktivitas operator di bagian
printing yang memiliki resiko tinggi yang diakibatkan oleh metode kerja dan
beban yang diterima oleh tubuh. Pengaruh metode kerja dan beban yang
diterima oleh tubuh dapat diketahui dengan melakukan analisis mengenahi
gaya pada beberapa titik tubuh yang rawan terkena cidera. untuk
mempermudah penyusunan laporan tugas akhir ini perhitungan gaya hanya
dilakukan pada aktivitas operator mengambil ember dari lantai sedangkan
perhitungan gaya pada aktivitas lainnya terdapat pada lampiran.
Perhitungan gaya pada aktivitas operator mengambil ember dari lantai.
Pada aktivitas mengangkat ember sudut arah gaya pada phase mengangkat
didapatkan dari pengukuran sudut pada segmen yang berpengaruh secara
signifikan terhadap aktivitas pengangkatan yaitu tulang belakang, lengan, dan
kaki. Segmen tubuh yang diukur seperti yang terlihat pada gambar 4.9 berikut
ini.
Aktivitas 1

Pemodelan

Aktivitas oprator printing yang sedang mengambil obat
pewarna dari lantai.
Gambar 4.9 Pemodelan aktivitas operator mengambil ember dari lantai.
Hasil pengukuran sudut arah gaya pada phase aktivitas gerakan
mengangkat ember terlihat dalam tabel 4.9 berikut ini.
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Tabel 4.9 Tabel sudut segmen tubuh pada aktivitas mengambil ember
Segmen tubuh
Right hand
Left hand
Right lower arm
Left lower arm
Right Upper arm
Left Upper arm
Punggung/body
Thigh
Shank

sudut terbentuk
15°
21°
15°
21°
7°
29°
106°
29°
15°

Sumber: Pengumpulan data, 2011

Dalam menentukan massa tiap segmen tubuh yang ada, bentuk tubuh
manusia digambarkan sebagai stick diagram seperti pada pemodelan
Dempters. Persentase massa segmen tubuh digunakan pemodelan distribusi
berat tubuh (Webb Associaties, 1978).
Tabel 4.10 Tabel pemodelan distribusi berat body
Individual Segmen Tubuh
Segmen
(%)
tubuh
Segmen Tubuh
(%)
Head
73,8
Head and
8,4
neck
Neck
26,2
Thorax
43,8
50
Lumbar
29,4
Torso
Pelvis
26,8
Hand
11,8
Total arm
10,2
Forearm
33,3
left,right
upper arm
54,9
Thigh
63,7
total leg
31,4
Shank
27,4
left/right
Foot
8,9
Sumber : Webb Associaties, 1978

Segmen-segmen lain dapat dihitung menggunakan persamaan yang sama.
Proporsi berat per segmen tubuh ditampilkan tabel 4.11.

commit to user

IV-19

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Tabel 4.11 Tabel proporsi berat individual segmen tubuh
Proporsi Berat Tubuh (Kg)
Individual Segmen Tubuh
Segmen
Total
tubuh
(%)
Segmen
(%)
berat
Tubuh
/segmen
Head
73,8
3,53
Head and
8,4
neck
Neck
26,2
1,25
Thorax
43,8
12,48
50
Torso
Lumbar
29,4
8,38
Pelvis
26,8
7,64
Hand
11,8
0,69
Total
10,2 Forearm
arm
33,3
1,94
left,right
upper arm
54,9
3,19
Thigh
63,7
11,40
total leg
31,4 Shank
27,4
4,90
left/right
Foot
8,9
1,59
Sumber: Pengumpulan data, 2011

Berat segmen
tubuh
Total

4,79
28,50

5,81

17,90

kanan
0,34
0,97
1,60
5,70
2,45
0,80

Kiri
0,34
0,97
1,60
5,70
2,45
0,80

Gaya
Berat

46,92
279,3
3,36
9,49
15,64
55,87
24,03
7,81

Proporsi pembagian berat body untuk setiap segmen tubuh. Proporsi
pembagian berat tubuh bagian kanan dan kiri diasumsikan seimbang, artinya
tubuh bagian kiri akan mendapat distribusi berat sebesar 50% dari total berat
segmen operator di bagian printing.
Berdasarkan hukum newton mengenai aksi reaksi, dalam kasus ini gaya
berat tubuh W memberikan reaksi ke atas berupa gaya normal FN. Rumus
pencarian terhadap gaya normal FN, yaitu:

FN x rN = W1 x r1 + W2 x r2 + W3 x r3 + W4 x r4 + W5 x r5 + W6 x r6 + Wbeban x rbeban
a. Gaya pada right hand,
Komponen penyusun perumusan gaya pada right hand dijelaskan
pada gambar 4.10
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Komponen penyusun perumusan gaya pada operator pada saat
mengambil ember dari lantai dijelaskan sebagai berikut:
1.

Gaya berat pada jarak rarm1
Warm1 x rarm1
rarm1 = Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º

2.

Gaya berat pada jarak r1a1
Wla1 x r1a1
r1a1 = L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º

3.

Gaya berat pada jarak rua1
Wua1 x rua1
rua1 = Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º

4.

Gaya berat pada jarak rarm2
Warm2 x rarm2
Rarm2 = Larm2 sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º

5.

Gaya berat pada jarak rla2
Wla2 x rla2
rla2 = Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º

6.

Gaya berat pada jarak rua2
Wua2 x rua2
rua2 = Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º

7.

Gaya berat pada jarak rbdn
Wbdn x rbdn
rbdn = Lbdn sin 106º

8.

Gaya berat pada jarak rthigh
Wthigh x rthigh
rthigh = Lthigh sin 29º

9.

Gaya berat pada jarak rs
Ws x rs
rs= Ls sin 15º + Lthigh sin 29º

10. Gaya berat pada jarak rbeban1
Wbeban1 x rbeban1
rbeban1= Larm1 sin 15º commit
+ L1a1 sin
15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º
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11. Gaya berat pada jarak rbeban2
Wbeban2 x rbeban2
rbeban2= Larm2 sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º
Dari komponen penyusun gaya pada operator pada saat mengambil
ember dari lantai gaya dapat dirumuskan yaitu:
ΣM hip

=0
= (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x rarm2) + (Wla2 x
rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
– (Farm1 x rarm1)

(Farm1xrarm1) = (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x rarm2) + (Wla2 x
rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
Farm1

= [(Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x rarm2) + (Wla2 x
rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2 (Wbeban1 x rbeban1) + 1/2 (Wbeban2 x
rbeban2)] / (rarm1)

Farm1

= [(Wla1 x (L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)) +
(Wua1 x (Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)) + (Warm2 x (Larm2
sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º + Lbdn sin 106º)) +
(Wla2 x (Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º)) +
(Wua2 x (Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º)) + (Wbdn x Lbdn sin
106º) + 2(Wthigh x Lthigh sin 29º) + 2(Ws x (Ls sin 15º +
Lthigh sin 29º)) + 1/2 (Wbeban1 x (Larm1 sin 15º + L1a1 sin
15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)) + 1/2 (Wbeban2 x (Larm2
sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º + Lbdn sin 106º))] /
(Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)

Farm1

= [(9,49 x (27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) + (15,64 x
(28 (0,12) + 62 (0,96))) + (3,36 x (16 (0,36)+ 27 (0,36)+
28 (0,49) + 62 (0,96))) + (9,49 x (27 (0,36)+ 28 (0,49)+
62 (0,96))) + (15,64 x (28 (0,49)+ 62 (0,96))) + (279,3 x
commit
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62 (0,96))
+ 2(55,87
x 46 (0,49)) + 2(24,03 x (43 (0,26)

IV-22

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

+ 46 (0,49))) + 1/2 (5 x (16 (0,26) + 27 (0,26) + 28 (0,12)
+ 62 (0,96))) + 1/2 (5 x (16 (0,36) + 27 (0,36) + 28 (0,49)
+ 62 (0,96)))] / (16 (0,26) + 27 (0,26) + 28 (0,12) + 62
(0,96))
= (663,35) + (983,44) + (298,1) + (787,29) + (1145,47) +
(16623,94) + (2518,62) + (1620,58) + (185,15) + (221,8)
/ (59,52)
= 25047,75
59,52
= 420,83 N
b. Gaya pada right lower arm,
Komponen-komponen penyusun perumusan gaya pada right lower
arm dijelaskan pada gambar 4.11.

Gambar 4.11 Gambar free body diagram gaya pada right lower arm
ΣM hip

=0
= (Warm1 x rarm1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x rarm2) + (Wla2
x rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
– (Fla1 x r1a1)

(Fla1 x r1a1) = (Warm1 x rarm1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x rarm2) + (Wla2
x rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
Fla1

= [(Warm1 x rarm1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x rarm2) + (Wla2
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2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x
rbeban2)] / (r1a1)
Fla1

= [(Warm1 x (Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn
sin 106º)) + (Wua1 x (Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)) +
(Warm2 x (Larm2 sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º + Lbdn
sin 106º)) + (Wla2 x (Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º+ Lbdn sin
106º)) + (Wua2 x (Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º)) + (Wbdn x
Lbdn sin 106º) + 2(Wthigh x Lthigh sin 29º) + 2(Ws x (Ls sin
15º + Lthigh sin 29º)) + 1/2 (Wbeban1 x (Larm1 sin

15º

+

L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)) + 1/2 (Wbeban2
x (Larm2 sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º + Lbdn sin
106º))] / (L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)
Fla1

= [(3,36 x (16 (0,26) + 27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) +
(15,64 x (28 (0,12) + 62 (0,96))) + (3,36 x (16 (0,36)+ 27
(0,36)+ 28 (0,49) + 62 (0,96))) + (9,49 x (27 (0,36)+ 28
(0,49)+ 62 (0,96))) + (15,64 x (28 (0,49)+ 62 (0,96))) +
(279,3 x 62 (0,96)) + 2(55,87 x 46 (0,49)) + 2(24,03 x
(43 (0,26) + 46 (0,49))) + 1/2 (5 x (16 (0,26) + 27 (0,26)
+ 28 (0,12) + 62 (0,96))) + 1/2 (5 x (16 (0,36) + 27 (0,36)
+ 28 (0,49) + 62 (0,96)))] / (27 (0,26) + 28 (0,12) + 62
(0,96))
= (199,99) + (983,44) + (298,1) + (787,29) + (1145,47) +
(16623,94) + (2518,62) + (1620,58) + (185,15) + (221,8)
/ (69,9)
= 24584,38
69,9
= 351,71 N

c. Gaya pada right upper arm,
Komponen-komponen penyusun perumusan gaya pada right upper
arm dijelaskan pada gambar 4.12.
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Gambar 4.12 Gambar free body diagram gaya pada right upper arm
ΣM hip

=0
= (Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Warm2 x rarm2) + (Wla2 x
rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
– (Fua1 x rua1)

(Fua1 x rua1) = (Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Warm2 x rarm2) + (Wla2 x
rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
Fua1

= [(Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Warm2 x rarm2) + (Wla2
x rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x
rbeban2)] / (rua1)

Fua1

= [(Warm1 x (Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn
sin 106º)) + (W1a1 x (L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin
106º)) + (Warm2 x (Larm2 sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2 sin
29º + Lbdn sin 106º)) + (Wla2 x (Lla2 sin 21º+ Lua2 sin
29º+ Lbdn sin 106º)) + (Wua2 x (Lua2 sin 29º+ Lbdn sin
106º)) + (Wbdn x Lbdn sin 106º) + 2(Wthigh x Lthigh sin 29º)
+ 2(Ws x (Ls sin 15º + Lthigh sin 29º)) + 1/2 (Wbeban1 x
(Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin
106º)) + 1/2 (Wbeban2 x (Larm2 sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2
sin 29º + Lbdn sin 106º))] / (Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)
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= [(3.36 x (16 (0,26) + 27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) +
(9,49 x (27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) + (3,36 x (16
(0,36)+ 27 (0,36)+ 28 (0,49) + 62 (0,96))) + (9,49 x (27
(0,36)+ 28 (0,49)+ 62 (0,96))) + (15,64 x (28 (0,49)+ 62
(0,96))) + (279,3 x 62 (0,96)) + 2(55,87 x 46 (0,49)) +
2(24,03 x (43 (0,26) + 46 (0,49))) + 1/2 (5 x (16 (0,26) +
27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) + 1/2 (5 x (16 (0,36) +
27 (0,36) + 28 (0,49) + 62 (0,96)))] / (28 (0,12) + 62
(0,96))
= (199,99) + (663,35) + (298,1) + (787,29) + (1145,47) +
(16623,94) + (2518,62) + (1620,58) + (185,15) + (221,8)
/ (62,88)
= 24584,38
62,88
= 385,88 N

d. Gaya pada left hand,
Komponen penyusun perumusan gaya pada left hand dijelaskan
pada gambar 4.13.

Gambar 4.13 Gambar free body diagram gaya pada left hand
ΣM hip

=0
= (Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Wla2 x
rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
– (Farm2 xcommit
rarm2) to user
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(Farm2 x rarm2)= (Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Wla2 x
rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
Farm2

= [(Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Wla2 x
rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x
rbeban2)] / (rarm2)

Farm2

= [(Warm1 x (Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn
sin 106º)) + (W1a1 x (L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin
106º)) + (Wua1 x (Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)) + (Wla2 x
(Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º)) + (Wua2 x
(Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º)) + (Wbdn x Lbdn sin 106º) +
2(Wthigh x Lthigh sin 29º) + 2(Ws x (Ls sin 15º + Lthigh sin
29º)) + 1/2 (Wbeban1 x (Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1
sin 7º + Lbdn sin 106º)) + 1/2 (Wbeban2 x (Larm2 sin 21º+
Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º + Lbdn sin 106º))] / (Larm2 sin
21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º + Lbdn sin 106º)

Farm2

= [(3,36 x (16 (0,26) + 27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96)))
+ (9,49 x (27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) + (15,64 x
(28 (0,12) + 62 (0,96))) + (9,49 x (27 (0,36)+ 28 (0,49)+
62 (0,96))) + (15,64 x (28 (0,49)+ 62 (0,96))) + (279,3 x
62 (0,96)) + 2(55,87 x 46 (0,49)) + 2(24,03 x (43 (0,26)
+ 46 (0,49))) + 1/2 (5 x (16 (0,26) + 27 (0,26) + 28 (0,12)
+ 62 (0,96))) + 1/2 (5 x (16 (0,36) + 27 (0,36) + 28 (0,49)
+ 62 (0,96)))] / (16 (0,36)+ 27 (0,36)+ 28 (0,49) + 62
(0,96))
= (199,99) + (663,35) + (983,44) + (787,29) + (1145,47) +
(16623,94) + (2518,62) + (1620,58) + (185,15) + (221,8)
/ (88,72)
= 24949,63
88,72
= 281,22 N commit to user

IV-27

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

e. Gaya pada left lower arm,
Komponen penyusun perumusan gaya pada left lower arm
dijelaskan pada gambar 4.14.

Gambar 4.14 Gambar free body diagram gaya pada left lower arm
ΣM hip

=0
= (Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x
rarm2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
– (Fla2 x rla2)

(Fla2 x rla2) = (Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x
rarm2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
Fla2

= [(Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x
rarm2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x
rbeban2)] / (rla2)

Fla2

= [(Warm1 x (Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn
sin 106º)) + (W1a1 x (L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin
106º)) + (Wua1 x (Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)) + (W arm2
x (Larm2 sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º + Lbdn sin
106º)) + (Wua2 x (Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º)) + (Wbdn x
Lbdn sin 106º) + 2(Wthigh x Lthigh sin 29º) + 2(Ws x (Ls sin
15º + Lthigh sin 29º)) + 1/2 (Wbeban1 x (Larm1 sin 15º +
L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)) + 1/2 (Wbeban2
commit to user
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x (Larm2 sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º + Lbdn sin
106º))] / (Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º)
Fla2

= [(3,36 x (16 (0,26) + 27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96)))
+ (9,49 x (27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) + (15,64 x
(28 (0,12) + 62 (0,96))) + (3,36 x (16 (0,36)+ 27 (0,36)+
28 (0,49) + 62 (0,96))) + (15,64 x (28 (0,49)+ 62 (0,96)))
+ (279,3 x 62 (0,96)) + 2(55,87 x 46 (0,49)) + 2(24,03 x
(43 (0,26) + 46 (0,49))) + 1/2 (5 x (16 (0,26) + 27 (0,26)
+ 28 (0,12) + 62 (0,96))) + 1/2 (5 x (16 (0,36) + 27 (0,36)
+ 28 (0,49) + 62 (0,96)))] / (27 (0,36)+ 28 (0,49)+ 62
(0,96))
= (199,99) + (663,35) + (983,44) + (298,1) + (1145,47) +
(16623,94) + (2518,62) + (1620,58) + (185,15) + (221,8)
/ (82,96)
= 24460,44
82,96
= 294,85 N

f. Gaya pada left upper arm,
Komponen penyusun perumusan gaya pada left upper arm
dijelaskan pada gambar 4.15.

Gambar 4.15 Gambar free body diagram gaya pada left upper arm
ΣM hip

=0
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= (Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x
rarm2) + (Wla2 x rla2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
– (Fua2 x rua2)
(Fua2 x rua2) = (Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x
rarm2) + (Wla2 x rla2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
Fua2

= [(Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x
rarm2) + (Wla2 x rla2) + (Wbdn x rbdn) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x
rbeban2)] / (rua2)

Fua2

= [(Warm1 x (Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn
sin 106º)) + (W1a1 x (L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin
106º)) + (Wua1 x (Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)) + (W arm2
x (Larm2 sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º + Lbdn sin
106º)) + (W la2 x (Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º+ Lbdn sin
106º)) + (Wbdn x Lbdn sin 106º) + 2(Wthigh x Lthigh sin 29º)
+ 2(Ws x (Ls sin 15º + Lthigh sin 29º)) + 1/2 (Wbeban1 x
(Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin
106º)) + 1/2 (Wbeban2 x (Larm2 sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2
sin 29º + Lbdn sin 106º))] / (Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º)

Fua2

= [(3,36 x (16 (0,26) + 27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96)))
+ (9,49 x (27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) + (15,64 x
(28 (0,12) + 62 (0,96))) + (3,36 x (16 (0,36)+ 27 (0,36)+
28 (0,49) + 62 (0,96))) + (9,49 x (27 (0,36)+ 28 (0,49)+
62 (0,96))) + (279,3 x 62 (0,96)) + 2(55,87 x 46 (0,49)) +
2(24,03 x (43 (0,26) + 46 (0,49))) + 1/2 (5 x (16 (0,26) +
27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) + 1/2 (5 x (16 (0,36) +
27 (0,36) + 28 (0,49) + 62 (0,96)))] / (28 (0,49)+ 62
(0,96))
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= (199,99) + (663,35) + (983,44) + (298,1) + (787,29) +
(16623,94) + (2518,62) + (1620,58) + (185,15) + (221,8)
/ (73,24)
= 24102,26
73,24
= 329,09 N
g. Gaya pada body,
Komponen penyusun perumusan gaya pada body dijelaskan pada
gambar 4.16.

Gambar 4.16 Gambar free body diagram gaya pada body
ΣM hip

=0
= (Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x
rarm2) + (Wla2 x rla2) + (Wua2 x rua2) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
– (Fbdn x rbdn)

(Fbdn x rbdn) = (Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x
rarm2) + (Wla2 x rla2) + (Wua2 x rua2) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
Fbdn

= [(Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x
rarm2) + (Wla2 x rla2) + (Wua2 x rua2) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x
commit to user
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= [(Warm1 x (Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn
sin 106º)) + (W1a1 x (L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin
106º)) + (Wua1 x (Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)) + (W arm2
x (Larm2 sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º + Lbdn sin
106º)) + (W la2 x (Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º+ Lbdn sin
106º)) + (Wua2 x (Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º)) + 2(Wthigh
x Lthigh sin 29º) + 2(Ws x (Ls sin 15º + Lthigh sin 29º)) +
1/2 (Wbeban1 x (Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º
+ Lbdn sin 106º)) + 1/2 (Wbeban2 x (Larm2 sin 21º+ Lla2 sin
21º+ Lua2 sin 29º + Lbdn sin 106º))] / Lbdn sin 106º

Fbdn

= [(3,36 x (16 (0,26) + 27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96)))
+ (9,49 x (27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) + (15,64 x
(28 (0,12) + 62 (0,96))) + (3,36 x (16 (0,36)+ 27 (0,36)+
28 (0,49) + 62 (0,96))) + (9,49 x (27 (0,36)+ 28 (0,49)+
62 (0,96))) + (15,64 x (28 (0,49)+ 62 (0,96))) + 2(55,87 x
46 (0,49)) + 2(24,03 x (43 (0,26) + 46 (0,49))) + 1/2 (5 x
(16 (0,26) + 27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) + 1/2 (5 x
(16 (0,36) + 27 (0,36) + 28 (0,49) + 62 (0,96)))] / 62
(0,96)
= (199,99) + (663,35) + (983,4) + (298,1) + (787,29) +
(1145,47) + (2518,62) + (1620,58) + (185,15) + (221,8) /
(59,52)
= 8623,80
59,52
= 144,89 N

h. Gaya pada thigh,
Komponen penyusun perumusan gaya pada thigh dijelaskan pada
gambar 4.17.

commit to user
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Gambar 4.17 Gambar free body diagram gaya pada thigh
ΣM hip

=0
= (Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x
rarm2) + (Wla2 x rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
–2(Fthigh x rthigh)

2(Fthigh x rthigh)= (Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2
x rarm2) + (Wla2 x rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x rbeban2)
Fthigh

= [(Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x
rarm2) + (Wla2 x rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) +
2(Ws x rs) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x
rbeban2)] / (rthigh)

Fthigh

= [(Warm1 x (Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn
sin 106º)) + (W1a1 x (L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin
106º)) + (Wua1 x (Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)) + (Warm2 x
(Larm2 sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º + Lbdn sin
106º)) + (Wla2 x (Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º+ Lbdn sin
106º)) + (Wua2 x (Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º)) + (Wbdn x
Lbdn sin 106º) + 2(Ws x (Ls sin 15º + Lthigh sin 29º)) + 1/2
(Wbeban1 x (Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º +
Lbdn sin 106º)) + 1/2 (Wbeban2 x (Larm2 sin 21º+ Lla2 sin
21º+ Lua2 sin 29º + Lbdn sin 106º))] / 2 Lthigh sin 29º
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= [(3,36 x (16 (0,26) + 27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) +
(9,49 x (27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) + (15,64 x
(28 (0,12) + 62 (0,96))) + (3,36 x (16 (0,36)+ 27 (0,36)+
28 (0,49) + 62 (0,96))) + (9,49 x (27 (0,36)+ 28 (0,49)+
62 (0,96))) + (15,64 x (28 (0,49)+ 62 (0,96))) + (279,3 x
62 (0,96)) + 2(24,03 x (43 (0,26) + 46 (0,49))) + 1/2 (5 x
(16 (0,26) + 27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) + 1/2 (5 x
(16 (0,36) + 27 (0,36) + 28 (0,49) + 62 (0,96)))] / 2(46
(0,49))
= (199,99) + (663,35) + (983,44) + (298,1) + (787,29) +
(1145,47) + (16623,94) + (1620,58) + (185,15) + (221,8)
/ (45,08)
= 22729,11
45,08
= 504,2 N

i. Gaya pada shank,
Komponen penyusun perumusan gaya pada shank dijelaskan pada
gambar 4.18.

Gambar 4.18 Gambar free body diagram gaya pada shank
ΣM hip

=0
= (Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x
rarm2) + (Wla2 x rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) +
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2(Wthigh x rthigh) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x
rbeban2) – 2(Fs x rs)
2(Fs x rs)

= (Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x
rarm2) + (Wla2 x rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) +
2(Wthigh x rthigh) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x
rbeban2)

Fs

= [(Warm1 x rarm1) + (Wla1 x r1a1) + (Wua1 x rua1) + (Warm2 x
rarm2) + (Wla2 x rla2) + (Wua2 x rua2) + (Wbdn x rbdn) +
2(Wthigh x rthigh) + 1/2(Wbeban1 x rbeban1) + 1/2(Wbeban2 x
rbeban2)] / (rs)

Fs

= [(Warm1 x (Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn
sin 106º)) + (W1a1 x (L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin
106º)) + (Wua1 x (Lua1 sin 7º + Lbdn sin 106º)) + (Warm2 x
(Larm2 sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º + Lbdn sin
106º)) + (Wla2 x (Lla2 sin 21º+ Lua2 sin 29º+ Lbdn sin
106º)) + (Wua2 x (Lua2 sin 29º+ Lbdn sin 106º)) + (Wbdn x
Lbdn sin 106º) + 2(Wthigh x Lthigh sin 29º) + 1/2 (Wbeban1 x
(Larm1 sin 15º + L1a1 sin 15º + Lua1 sin 7º + Lbdn sin
106º)) + 1/2 (Wbeban2 x (Larm2 sin 21º+ Lla2 sin 21º+ Lua2
sin 29º + Lbdn sin 106º))] / 2 (Ls sin 15º + Lthigh sin 29º)

Fs

= [(3,36 x (16 (0,26) + 27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) +
(9,49 x (27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) + (15,64 x
(28 (0,12) + 62 (0,96))) + (3,36 x (16 (0,36)+ 27 (0,36)+
28 (0,49) + 62 (0,96))) + (9,49 x (27 (0,36)+ 28 (0,49)+
62 (0,96))) + (15,64 x (28 (0,49)+ 62 (0,96))) + (279,3 x
62 (0,96)) + 2(55,87 x (46 (0,49))) + 1/2 (5 x (16 (0,26) +
27 (0,26) + 28 (0,12) + 62 (0,96))) + 1/2 (5 x (16 (0,36) +
27 (0,36) + 28 (0,49) + 62 (0,96)))] / 2 (43 (0,26) + 46
(0,49))
= (199,99) + (663,35) + (983,44) + (298,1) + (787,29) +
(1145,47) + (16623,94) + (2518,62) + (185,15) + (221,8)
/ (67,44) commit to user
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= 23627,15
67,44
= 350,34 N
Untuk mengetahui gaya yang terjadi di setiap segmen tubuh pada elemen
kerja mengambil ember obat pewarna, dapat pada gambar 4.19

Gaya
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

Gaya

hand

lower upper
arm
arm

body

thigh

shank

Gambar 4.19 Grafik gaya pada elemen kerja mengambil ember
obat pewarna.
Pada gambar 4.19 menunjukkan grafik gaya yang terjadi pada elemen
kerja mengambil ember obat pewarna. Dapat dijelaskan pada elemen kerja
mengambil ember obat pewarna, segmen tubuh thigh mengalami gaya yang
terbesar bila dibandingkan dengan segmen tubuh lain.
C. Rekapitulasi perhitungan gaya pada aktivitas printing
Pengukuran gaya dilakukan pada keempat aktivitas operator di bagian
printing yang memiliki resiko tinggi yang diakibatkan oleh metode kerja dan
beban yang diterima oleh tubuh. Pengaruh metode kerja dan beban yang
diterima oleh tubuh dapat diketahui dengan melakukan analisis mengenahi
gaya pada beberapa titik tubuh yang rawan terkena cidera.
Perhitungan gaya pada tiap segmen tubuh operator di bagian printing
perhitungan gaya yang ditampilkan hanya pada aktivitas operator mengambil
ember dari lantai sedangkan hasil perhitungan dari keempat aktivitas
ditabelkan pada tabel 4.12 . Berikut ini hasil rekapitulasi perhitungan gaya
yang dilakukan pada keempat aktivitas operator di bagian printing.
commit to user
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Tabel 4.12 Tabel rekapitulasi hasil perhitungan gaya tiap segmen.
segmen

Aktivitas kerja
mencetak mengangkat
warna
plangkan
gaya (N)
gaya (N)

tubuh

mengambil
ember
gaya (N)

mengangkat
kain
gaya (N)

hand

351,02

94,53

193,73

294,41

lower arm

323,28

102,51

213,69

294,41

upper arm

357,48

138,51

336,68

332,33

body

144,89

133,33

505,47

119,68

Thigh

504,20

890,83

172,68

778,28

Shank
350,34
527,21
Sumber: Pengumpulan data, 2011

204,52

541,32

Pada tabel 4.12 menunjukkan gaya pada keempat aktivitas kerja proses
printing, pada tabel 4.12 segmen tubuh yang memiliki nilai gaya yang paling
besar yaitu pada aktivitas mengambil ember terdapat pada segmen paha (thigh),
pada aktivitas mencetak warna terdapat pada segmen paha (thigh), pada aktivitas
memindahkan plangkan terdapat pada segmen punggung (body) dan pada aktivitas
mengangkat kain terdapat pada segmen paha (thigh) dan betis (shank).
4.3

PERANCANGAN ULANG PERBAIKAN MEJA PRINTING

4.3.1 Penyusunan konsep perancangan
Keluhan tubuh operator pada punggung, tangan, dan kaki karena aktivitas
saat melakukan proses printing, semakin jelas diketahui setelah dilakukan
perhitungan gaya pada segmen tersebut. Penanganan masalah keluhan tubuh
operator dapat dilakukan perbaikan berupa perbaikan postur kerja dengan
merancangan ulang meja printing yang ada di bagian printing.
Perancangan ulang perbaikan meja printing melalui beberapa tahap pokok
yang harus dilalui, tahap-tahap perancangan ulang perbaikan meja printing dapat
dijelaskan yaitu sebagai berikut :
1. Kebutuhan (needs)
Pada aktivitas kerja yang dilakukan oleh operator pada bagian printing
terdapat beberapa aktivitas yang berpeluang menimbulkan rasa nyeri pada
tubuh operator. Berdasarkan metode lokal referensy sistem setiap aktivitas
tersebut memiliki level resiko pada setiap segmen tubuh yang perlu dilakukan
dilakukannya perbaikan pada aktivitas printing tersebut. Berdasarkan
commit to user
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dan perbaikan ulang meja printing yang menggunakan kajian biomekanik
sehingga dapat mengurangi beban kerja yang dialami oleh operator pada saat
melakukan aktivitas printing tanpa mengesampingkan produktivitas kerja.
Pada penelitian ini pernyataan keinginan operator printing, kemudian
dijabarkan menjadi kebutuhan perbaikan posisi kerja dan perancangan
perbaikan ulang meja printing yang harus dipenuhi. Penjabaran kebutuhan
dibuat untuk menentukan batasan-batasan masalah yang akan digunakan
sebagai dasar dalam penyusunan konsep perbaikan posisi kerja dan
perancangan perbaikan ulang meja printing. Hal ini dilakukan agar dapat
menghasilkan posisi tubuh kerja dan perbaikan meja printing yang dapat
memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dialami oleh operator
printing saat melakukan aktivitas printing. Penjabaran kebutuhan dapat
dilihat pada Tabel 4.13
Tabel 4.13 Tabel keluhan dan kebutuhan operator pada bagian printing
No.

Pernyataan Keluhan

Penjabaran Kebutuhan

1

Operator printing yang mengambil
ember obat pewarna dari lantai
merasa kurang nyaman.

Tempat untuk meletakkan ember
yang memiliki kesesuaian
dengan dimensi anthropometri
operator
Penempatan ember yang mudah
dijangkau sesuai dimensi
anthropometri operator

Operator printing kesulitan dalam
2
mengambil ember obat pewarna
yang jaraknya terlalu jauh
Pegangan pada plangkan screen
3
dirasakan kurang nyaman pada saat Perlu adanya alat yang dapat
mempermudah dalam
melakukan proses printing.
memegang plangkan screen dan
Plangkan screen yang digunakan
juga ringan sehingga mudah di
4
untuk melakukan printing dirasakan pindahkan.
memiliki beban yang berat.
Operator printing harus
Perlunya alat bantu untuk
mengangkat plangkan screen dari
5
melakukan proses printing. Alat
meja printing yang satu ke meja
yang dapat mempemudah dalam
printing lainnya.
proses printing yang sesuai
Pada saat melakukan aktivitas
ergonomi dan mengurangi
printing, operator terasa tidak
resiko cidera pada otot dan
6
nyaman pada bagian bahu,
tulang.
punggung dan juga betis.
Pada saat mengangkat kain yang
Perlu adanya perbaikan posisi
7 selesai proses printing dirasa kurang kerja yang ergonomis saat
nyaman karena terlalu berat
melakukan pengankatan kain.
commit to user
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2. Gagasan (idea)
Berdasarkan

harapan

yang

ditampilkan

pada

Tabel

4.13

dapat

dikembangkan ide maupun alternatif pemecahan masalah yang ditunjukan
pada tabel 4.14
Tabel 4.14 Tabel alternatif dan ide pemecahan masalah
No.
1

Pernyataan keluhan
Operator printing yang
mengambil ember obat
pewarna dari lantai merasa
kurang nyaman.

2

Operator printing kesulitan
dalam mengambil ember
obat pewarna yang jaraknya
terlalu jauh

3

Pegangan pada plangkan
screen dirasakan kurang
nyaman pada saat
melakukan proses printing.
Plangkan screen yang
digunakan untuk
melakukan printing
dirasakan memiliki beban
yang berat.
Operator printing harus
mengangkat plangkan
screen dari meja printing
yang satu ke meja printing
lainnya.
Pada saat melakukan
aktivitas printing, operator
terasa tidak nyaman pada
bagian bahu, punggung dan
juga betis.

Perlu adanya alat yang
dapat mempermudah
dalam memegang
plangkan screen dan
juga ringan sehingga
mudah di pindahkan.

Pada saat mengangkat kain
yang selesai proses printing
dirasa kurang nyaman
karena terlalu berat

Perlu adanya
perbaikan posisi kerja
yang ergonomis saat
melakukan
pengankatan kain.

4

5

6

7

Sumber : Pengumpulan Data, 2011

Pernyataan kebutuhan
Tempat untuk
meletakkan ember
yang memiliki
kesesuaian dengan
dimensi anthropometri
operator
Penempatan ember
yang mudah dijangkau
sesuai dimensi
anthropometri operator

Perlunya alat bantu
untuk melakukan
proses printing. Alat
yang dapat
mempemudah dalam
proses printing yang
sesuai ergonomi dan
mengurangi resiko
cidera pada otot dan
tulang.
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Alternatif penyelesaian
Penambahan tempat
yang digunakan untuk
meletakkan ember obat
pewarna sehingga
operator tidak perlu
membungkuk dan
penempatannya
disesuaikan dimensi
anthropometri operator
sehingga mudah
dijangkau.
Mendisain ulang
plangkan screen yang
digunakan pada proses
printing, agar mudah
digunakan dan ringan
pada saat dipindahkan.

Mendisain ulang
plangkan screen yang
dapat digeser dan meja
printing yang
ukurannya disesuaikan
dengan dimensi
anthropometri operator
sehingga dapat
mengurangi resiko
cidera pada otot dan
tulang.
Mengusulkan
perbaikan posisi kerja
yang ergonomis saat
melakukan
pengankatan kain.
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Gagasan maupun alternatif-alternatif yang dikembangkan diharapkan
dapat memenuhi kebutuhan dan mewakili konsep mekanisme perancangan
ulang perbaikan meja printing yang baru.
Perancangan perbaikan ulang meja printing yang baru dilakukan dengan
merancang ulang meja printing dan juga menambahkan fasilitas meja yang
digunakan untuk menaruh ember berisi obat pewarna. Berikut ini rancangan
perbaikan meja printing ditampilkan pada Gambar 4.20

Gambar 4.20 Gagasan rancangan perbaikan meja printing
3. Keputusan (decision)
Pada tahapan ini dilakukan suatu penilaian dan penganalisaan terhadap
berbagai alternatif yang ada, sehingga perancang dapat memutuskan
(decision) suatu alternatif terbaik. Berdasarkan dari analisis kebutuhan dari
operator dan dengan munculnya berbagai ide/gagasan, disimpulkan bahwa
perlu adanya penambahan fasilitas, perancangan ulang fasilitas meja printing
dan perbaikan posisi saat bekerja berdasarkan kajian biomekanik tanpa
menurunkan produktivitas kerja.
Berdasarkan alternatif yang digunakan sebagai pemecahan masalah yang
yang ada pada proses printing antara lain perlu adanya penambahan fasilitas,
perancangan perbaikan ulang meja printing dan perbaikan posisi saat bekerja.
Alternatif

penambahan

fasilitas

digunakan

untuk

menyesesaikan

permasalahan yang ditimbulkan akibat mengambil obat pewarna dari lantai.
Alternatif perbaikan posisi commit
saat bekerja
to userdigunakan untuk menyelesaikan

IV-40

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

permasalahan yang timbul pada saat operator mengangkat kain. Alternatif
perancangan ulang fasilitas meja printing digunakan untuk menyelesaikan
permasalahan yang ditimbulkan pada saat mencetak warna pada kain dan
memindahkan plangkan screen.
Dalam perancangan ini lebih menitik beratkan pada perbaikan postur kerja
dengan merancang ulang meja printing untuk mengatasi masalah yang
ditimbulkan pada saat mencetak warna pada kain dan memindahkan plangkan
screen, perancangan ini nantinya harus dapat memberikan kenyamanan dan
kemudahan bagi pemakainya. Oleh karena berbagai ide yang dimunculkan
memenuhi tujuan perbaikan dari fasilitas meja printing yang ada sekarang ini,
maka alternatif-alternatif/ide-ide tersebut akan diterapkan pada proses
perancangan meja printing yang baru.
4. Tindakan (action)
Tahap ini diawali dengan proses mendetailkan ide. Detail ide
perancangan perbaikan meja printing ini mengacu pada ide-ide yang telah
muncul dan berdasarkan perhitungan gaya setiap segmen yang ditampilkan
pada tabel 4.12 Hasil dari detail ide tersebut adalah perancangan fasilitas
meja printing untuk mengurangi beban angkat pada operator. Berdasarkan
detail ide yang telah ditentukan maka diperlukan kesesuaian anthropometri
operator dengan perancangan meja printing. Dalam perancangan ulang
perbaika meja printing ini data anthropometri yang dibutuhkan adalah
anthropometri tinggi siku berdiri, lebar pundak, tinggi body operator. Data
anthropometri tinggi siku berdiri digunakan sebagai acuan dimensi tinggi
perancangan dari meja printing. Sedangkan untuk data anthropometri lebar
pundak digunakan sebagai acuan dimensi lebar plangkan screen.
4.3.2 Perancangan ulang perbaikan meja printing berdasarkan pengukuran
anthropometri
Perancangan ulang perbaikan meja printing secara langsung akan
memperbaiki posisi postur kerja operator yang menggunakan alat tersebut.
Perancangan

ulang perbaikan

meja printing

ini didasarkan

atas

data

anthropometri. Menurut Wignjosoebroto
S (1995),
commit to
user sesuai dengan persamaan pada
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tabel 2.15, untuk menghitung tinggi siku berdiri dengan persentil 5, panjang
jangkauan tangan dengan persentil 5 dan untuk lebar bahu dengan persentil 95
sebagai berikut:
a.Tinggi siku berdiri dengan persentil 5

P5 = x -1,645σx
P5 = 105.67 – (1,645 x 1,15)
P5 = 103,77 cm
b. Panjang jangkauan tangan ke depan dengan persentil 5

P5 = x -1,645σx
P5 = 78,17 – (1,645 x 0,76)
P5 = 76,91 cm
c. Lebar bahu dengan persentil 95

P95 = x +1,645σx
P95 = 40,83 + (1,645 x 1,61)
P95 = 43,48 cm

Gambar 4.21 Dimensi anthropometri operator bagian printing
Posisi operator terhadap rancangan meja printing diukur berdasarkan tinggi
siku berdiri dengan persentil 5 agar postur tubuh pendek bisa menyesuaikan tinggi
commit to user
meja dengan ketinggian minimum, jangkauan tangan ke depan dengan persentil 5
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agar jangkauan tangan yang pendek dapat menjangkau ketinggian yang minimum
dan lebar bahu menggunakan percentile ke 95 dengan tujuan bahwa operator
dengan lebar bahu paling besar dapat dengan nyaman melakukan aktivitas
printing. Berdasarkan data anthropometri dari keenam operator didapatkan hasil
perhitungan seperti yang terlihat dalam tabel 4.15 berikut ini.
Tabel 4.15 Dimensi anthropometri operator bagian printng
No
1
2
3

Dimensi rata -rata
Rata-rata tinggi
siku berdiri
Rata-rata jangkauan
tangan ke depan
Rata-rata lebar
bahu

Ukuran
(cm)
105,67
78,17
40,83

Dimensi Persentil
Tinggi siku berdiri
(P5)
Jangkauan tangan
ke depan (P5)
Lebar bahu (P95)

Ukuran
(cm)
103,77
76,91
43,48

Sumber : Pengumpulan Data, 2011

4.3.3 Perancangan ulang perbaikan meja printing sesuai kebutuhan.
Perancangan ulang perbaikan meja printing sebagai upaya untuk
memperbaiki postur kerja terdapat ide-ide atau gagasan mengenai penambahan
fasilitas meja tempat ember, perancangan ulang pada plangkan screen dan
perbaikan dari meja yang digunakan untuk proses printing printing. Berikut ini ide
atau gagasan perancangan perbaikan ulang dari meja printing ditampilkan pada
Gambar 4.22 di bawah ini :

C

B

A

Gambar 4.22 Gambar ide dan komponen perancangan perbaikan
to printing
user
ulang commit
dari meja
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Dari ide dan juga gagasan mengenai perancangan perbaikan ulang meja
printing tersebut terdapat komponen-komponen penyusun. Berikut ini keterangan
dari ide atau gagasan dan komponen-komponen dari perancangan perbaikan ulang
meja printing ditampilkan pada tabel di bawah ini :
Tabel 4.16 Tabel keterangan ide dan komponen perbaikan
ulang meja printing
keterangan
A

B

C

perancangan perbaikan ulang meja printing
ide atau gagasan
nomer
komponen
penambahan fasilitas meja
1
ember pewarna
tempat ember pewarna
2
meja tempat ember
perancangan ulang
1
Plangkan luar
plangkan screen
2
Plangkan dalam
yang digunakan
untuk proses printing
3
rakel
1
rangka meja printing
perancangan ulang
2
Rel
meja yang digunakan
3
pengunci
untuk proses printing
4
kain printing

Sumber : Pengumpulan Data, 2011

Perancangan perbaikan ulang meja printing sebagai upaya untuk
memperbaiki postur kerja diperlukan langkah-langkah, yaitu:
A. Penambahan fasilitas meja untuk tempat ember obat pewarna
Penambahan fasiliitas printing berupa perancangan meja yang
digunakan sebagai empat untuk menaruh ember obat pewarna. Dari
penambahan fasilitas perancangan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan
permasalahan yang dialami pada saat mengambil ember berisi obat pewarna
dari lantai. Berikut ini disain dari meja yang digunakan sebagai tempat
menaruh obat pewarna pada Gambar 4.23
1

2

to user
Gambar 4.23 Gambar commit
penambahan
fasilitas meja untuk tempat ember.
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Berdasarkan disain perancangan meja yang digunakan sebagai tempat
untuk menaruh ember obat pewarna terdiri dari beberapa komponen-komonen
penyusun. Berikut ini komponen-komponen penyusun dan juga dimensi dari
meja untuk menaruh obat pewarna yaitu:
1.

Ember obat pewarna
Penentuan dimensi ember berupa tinggi ember, diameter ember, dan
volume ember disesuaikan dengan kapasitas obat pewarna. Dimensi
ember ditampilkan pada Gambar 4.24.

Gambar 4.24 Gambar ember obat pewarna beserta dimensinya
2.

Meja untuk tempat ember
Dimensi meja yang diigunakan untuk tempat ember disesuaikan dengan
tinggi dan juga jangkauan dari operator. Berikut gambar meja yang
digunakan sebagai tempat ember obat pewarna dapat dilihat pada
gambar 4.25 di bawah ini :
Papan meja

penopang

Kaki meja

Gambar 4.25 Gambar meja untuk tempat ember
Komponen-komponen yang akan digunakan dalam perancangan meja
tempat ember ini meliputi
: to user
commit
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a. Rangka kaki
Rangka kaki merupakan komponen meja tempat ember yang
berfungsi untuk menopang berdirinya meja tempat ember. Rangka
ini dibuat dengan menggunakan bahan dasar besi berbentuk profil L.
Besi profil L digunakan untuk membuat rangka kaki karena material
jenis ini memiliki konstruksi yang kuat tetapi tetap ringan. Rangka
kaki yang digunakan pada meja yang digunakan sebagai tempat
ember ini berjumlah 4 rangka. Agar dapat menopang berdirinya meja
ini keempat rangka kaki ini dihubungkan dengan konstruksi
penopang dengan menggunakan baut. Berikut ini rangka kaki beserta
dimensinya ditampilkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4.26 Rangka kaki beserta dimensinya.
b. Konstruksi Penopang
Konstruksi ini berfungsi untuk menopang konstruksi meja.
Konstruksi ini dibuat dengan menggunakan material besi berbentuk
profil L, yang disusun secara horisontal di tengah-tengah rangka
kaki. Pembutan konstruksi ini melalui pengerjaan las. Konstruksi
penopang ini dihubungkan terhadap rangka kaki agar didapatkan
tinggi meja yang sesuai dengan dimensi tinggi pinggul berdiri,
dimana menghubungkannya dengan las. Berikut ini penopang
beserta dimensinya ditampilkan pada gambar di bawah ini.

commit to user
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Gambar 4.27 Konstruksi penopang beserta dimensinya
c. Papan meja
Papan meja merupakan tempat yang digunakan untuk
meletakkan ember obat pewarna. Material yang digunakan untuk
papan meja sablon adalah besi dengan ukuran 100 x 50 x 1 cm.
Papan ini ditempatkan pada rangka kaki bagian atas. Penggabungan
papan meja dengan konstruksi rangka kaki yaitu dengan cara dilas.
Berikut ini papan meja beserta dimensinya ditampilkan pada gambar
di bawah ini.

Gambar 4.28 Papan meja beserta dimensinya
B. Perancangan ulang plangkan screen
Perancangan ulang plangkan screen yang digunakan untuk proses
printing. Dari perancangan ulang plangkan screen tersebut diharapkan dapat
menyelesaikan permasalahan keluhan yang dialami operator pada saat
menggunakan plangkan screen yang lama. Berikut ini disain dari
perancangan plangkan screen pada gambar 4.29

commit to user
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3

1
2
Gambar 4.29 Gambar perancangan ulang plangkan screen
Berdasarkan disain perancangan ulang plangkan screen yang digunakan
untuk proses printing berbeda dengan sebelum dilakukan perancangan, disain
perancangan ulang plangkan screen ini terdiri dari beberapa komponenkomonen penyusun. Berikut ini komponen-komponen penyusun dan juga
dimensi dari perancangan ulang plangkan screen yaitu:
1.

Plangkan luar
Plangkan luar ini digunakan sebagai landasan dan juga tempat
melekatnya roda dan juga pengunci. Berikut ini desain dari plangkan
luar yang dilengkapi roda dan pengait.

twin bar join

Plangkan

pengunci
roda

Gambar 4.30 Plangkan luar beserta komponen penyusunnya
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Plangkan
Plangkan disini adalah plangkan luar yang digunakan sebgai
tempat untuk memasang screen, twin bar join, roda dan pengunci.
Berikut ini plangkan luar beserta dimensinya dapat dilihat pada
gambar di bawah ini :

Gambar 4.31 Plangkan luar beserta dimensinya
b.

Roda
Roda ini digunakan sebagai alat penggeser plangkan screen
sehingga mempermudah untuk dipindahkan. Roda ini dipasang
pada plangkan screen dengan menggunakan besi penghubung yang
dihubungkan dengan menggunakan baut. Bentuk dan juga dimensi
dari roda penggeser disesuaikan dengan rel yang dipasang pada
meja printing. Berikut gambar roda dan besi penghubung beserta
dimensinya terdapat pada gambar di bawah ini:
Besi
penghubung

roda

(a)
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(b)

(c)

Gambar 4.32 (a) gambar roda dan besi penghubung (b) gambar
2D besi penghubung (c) gambar 2D roda
c.

Pengait plangkan
Pengait

ini digunakan untuk menghentikan gerakan

plangkan screen yang terhubung pada pengunci yang ada di meja
printing. Pengait ini terletak menempel pada plangkan bagian luar.
Cara menghubungkan pengait dan juga plangkan luar yaitu dengan
cara dilas. Berikut ini gambar pengait pada bagian plankan luar
dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
Plangkan
luar

pengait

Gambar 4.33
d.

Gambar besi pengait beserta dimensinya

Kerangka twin bar join
Kerangka twin bar join ini digunakan sebagai pengait antara
plangkan luar dan plangkan bagian dalam. Sehingga mempermudah
operator saat mengankat plangkan. Kerangka twin bar join ini
terdapat di plangkan luar dan plangkan dalam, jumlahnya 3 buah.
Pemasangan Kerangka twin bar join pada plangkan luar dengan
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cara dilas. Berikut gambar twin bar join pada plangkan luar dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.

tumpuan
pegas

twin bar
join

Gambar 4.34
2.

Kerangka twin bar join beserta dimensinya

Plangkan dalam
Plangkan dalam ini merupakan plangkan screen yang digunakan
sebagai plangkan yang bisa diangkat ke atas sehingga memudahkan
operator saat mengangkat plangkan screen. Plangkan dalam ini juga
terdapat komponen pendukung yaitu pegangan dan twin bar join.
Berikut ini desain dari plangkan dalam yang dilengkapi screen,
pegangan dan twin bar join.
plangkan dalam
pegangan
screen
Twin bar
join

Gambar 4.35 Plangakan dalam beserta komponennya
a.

Plangkan
Plangkan

disini adalah

plangkan

dalam

yang bisa

digerakkan ke atas, selain itu plangkan ini digunakan sebagai
tempat untuk memasang screen, twin bar join dan pegangan.
Berikut ini plangkan dalam beserta dimensinya dapat dilihat pada
gambar berikut ini :
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Gambar 4.36 Plangkan dalam beserta dimensinya
b. Pegangan
Pegangan ini digunakan untuk mempermudah operator pada
saat mengankat plangkan screen. Pegangan ini dipasang pada
plangkan dalam yaitu dengan menggunakan mur. Berikut ini
gambar pegangan beserta dimensinya.

Gambar 4.37 Gambar pegangan beserta dimensinya
c. Kerangka twin bar join
Kerangka twin bar join ini digunakan sebagai pengait antara
plangkan bagian dalam dan plangkan luar. Sehingga mempermudah
operator saat mengankat plangkan. Kerangka twin bar join ini
terdapat di plangkan
luar dan
plangkan dalam, jumlahnya 3 buah.
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Pemasangan Kerangka twin bar join pada plangkan dalam dengan
mur. Berikut gambar twin bar join pada plangkan dalam dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.
tumpuan
pegas

twin bar
join

Gambar 4.38
3.

Kerangka twin bar join beserta dimensinya

Rakel
Rakel disini fungsinya untuk mencetak warna pada kain dengan
bantuan plangkan screen. Bentuk pegangan dari rakel ini disesuaikan
dengan telapak tangan operator printing sehingga diharapkan dapat
menimbulkan kenyamanan pada saat digunakan. Berikut dimensi rakel
ditampilkan pada gambar 4.39.

Gambar 4.39 Gambar rakel beserta dimensinya
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C. Perancangan ulang meja printing
Perancangan ulang meja yang digunakan untuk proses printing. Dari
perancangan ulang meja printing tersebut diharapkan dapat menyelesaikan
permasalahan keluhan yang dialami operator pada saat melakukan proses
printing. Berikut ini disain dari perancangan meja printing pada gambar 4.40

4
2

3
1

Gambar 4.40

Gambar perancangan ulang meja printing

Berdasarkan disain perancangan ulang meja printing yang digunakan
untuk proses printing terdiri dari beberapa komponen-komonen penyusun.
Berikut ini komponen-komponen penyusun dan juga dimensi dari
perancangan meja printing yaitu:
1.

Rangka
Rangka berfungsi sebagai penyangga dari meja printing dan juga
sebagai tempat untuk memasang komponen-komponen meja printing.
Rangka disini terbuat dari besi yang sudah dirangkai dengan cara dilas
sehingga kuat untuk menyangga. Berikut rangka meja printing
ditampilkan pada gambar 4.41

penopang

Rangka
atas

Rangka
kaki

Penopang
kaki
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a. Rangka kaki
Rangka kaki merupakan komponen meja printing yang
berfungsi untuk menopang berdirinya meja printing. Rangka ini
dibuat dengan menggunakan bahan dasar plat besi derukuran 5 x 5 x
80 cm. Rangka kaki yang digunakan pada meja printing ini
berjumlah 160 rangka sesuai dengan panjang meja printing yaitu 40
meter. Agar dapat menopang berdirinya meja ini kesemua rangka
kaki ini dihubungkan dengan konstruksi penopang dengan mengelas.
Berikut gambar rangka kaki beserta dimensinya.

Rangka
kaki

Gambar 4.42 Rangka kaki beserta dimensinya
b. Penopang kaki
Penopang kaki ini berfungsi untuk menopang konstruksi meja
printing agar lebih kuat. Konstruksi ini dibuat dengan menggunakan
material plat besi, yang disusun secara horisontal di tengah-tengah
rangka kaki yang jumlahnya adalah 40 dengan dimensi 5 x 5 x 80
cm. Pembutan konstruksi ini melalui pengerjaan las. Konstruksi
penopang ini dihubungkan terhadap rangka kaki agar didapatkan
tinggi meja yang sesuai dengan dimensi tinggi pinggul berdiri,
dimana menghubungkannya dengan menggunakan las. Berikut ini
gambar penopang kaki beserta dimensinya.
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Penopang
kaki

Gambar 4.43 Gambar penopang kaki beserta dimensinya
c. Rangka atas
Rangka atas ini berfungsi sebagai penyangga karpet printing
dan juga sebagai tempat pemasangan dari rel. Konstruksi rangka atas
ini dibuat dengan menggunakan material plat besi berbentuk U, yang
disusun secara horisontal di atas rangka kaki yang jumlahnya adalah
40 dengan dimensi 5 x 5 x 80 cm. Pembutan konstruksi ini melalui
pengerjaan las. Konstruksi penopang ini dihubungkan terhadap
rangka kaki agar didapatkan tinggi meja yang sesuai dengan dimensi
tinggi

pinggul

berdiri,

dimana

menghubungkannya

dengan

menggunakan las. Berikut ini gambar rangka atas beserta
dimensinya.

Rangka atas

commitRangka
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d. Penopang atas
Penopang atas ini berfungsi sebagai penyangga karpet printing.
Konstruksi rangka atas ini dibuat dengan menggunakan material pipa
besi berbentuk kotak, yang disusun secara horisontal di atas rangka
atas yang jumlahnya adalah 4 dengan dimensi 5 x 5 x 4000 cm.
Konstruksi penopang ini dihubungkan terhadap rangka atas agar
didapatkan tinggi meja yang sesuai dengan dimensi tinggi pinggul
berdiri, dimana menghubungkannya dengan menggunakan las.
Berikut ini gambar rangka atas beserta dimensinya.

Penopang
atas

Gambar 4.45
2.

Penopang atas beserta dimensinya

Rel
Rel digunakan sebagai tempat dari roda yang fungsinya sebagai
penggeser dari plangkan screen.rel ini dipasang pada kedua samping
rangka. Panjang dari rel disesuaikan dengan panjang dari rangka meja
printing. Berikut dimensi dari rel ditampilkan pada gambar 4.46

Gambar 4.46
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Pengunci
Pengunci ini digunakan untuk mengaitkan plangkan screen dengan
meja printing. Pengunci ini bisa digeser penempatannya di meja
printing sesuai keinginan. Cara penggunaan pengunci ini dipasang pada
meja printing dan ukuran jaraknya sudah ditentukan terlebih dahulu
disesuaikan dengan motif batik yang ada di plangkan screen. Berikut
gambar pengunci beserta dimensinya ditampilkan pada gambar 4.47
berikut ini.

pegas
pengunci

Gambar 4.47
4.

Gambar pengunci beserta dimensinya

Karpet printing
Busa dan karpet printing ini fungsinya untuk meletakkan kain yang
akan dilakukan proses printing. Karpet printing ini ukurannya sesuai
dengan meja printing. Berikut dimensi dari kain printing ditampilkan
pada gambar 4.48.

Karpet
printing

commit to user
Gambar 4.48 Gambar kain printing
IV-58

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

4.3.4 Penentuan Mekanisme Gerakan Rancangan Meja Printing
Perhitungan mekanika teknik pada alat hasil rancangan lebih difokuskan
pada mekanisme atau gerakan alat, belum memperhitungkan kekuatan material.
Berikut ini akan dijelaskan beberapa mekanisme (gerakan) yang terdapat pada
rancangan meja printing.
A. Mekanisme Sistem Plangkan Geser
Mekanisme sistem plangkan screen yang bisa digeser, ditimbulkan oleh
roda dan rel yang saling terhubung, yaitu empat roda yang terhubung pada
konstruksi sistem plangkan screen dan rel berbentuk batang memanjang yang
berfungsi sebagai jalur roda terhubung pada meja printing. Jadi jika plangkan
screen digerakkan ke samping maka roda yang ada pada plangkan screen juga
ikut bergerak ke samping sesuai dengan jalur rel yang ada pada meja printing.
Gambar sistem pergerakan plangkan screen geser pada meja printing dapat
dilihat pada gambar di bawah ini.

roda
rel

Gambar 4.49

Sistem plangkan geser

Sistem plankan geser ini sangat membantu oparator printing dalam
melakukan aktivitas printing karena gerakan geser yang ditimbulkan oleh
sistem roda dan rel dapat menghilangkan gerakan operator yang harus
mengangkat plangkan screen dalam aktivitas printing.
B. Mekanisme Sistem Twin Bar Join
Mekanisme sistem twin bar join berfungsi untuk mendukung screen
agar dapat digerakan keatas dan kebawah. Dalam pergerakan twin bar join
keatas dan kebawah, jarak antara titik tumpu twin bar join pada plangkan
luar dengan titik tumpu twin bar join plangkan dalam mengalami pergeseran
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sepanjang 45 mm yang dikaitkan pada konstruksi penopang twin bar join
yang ada di plangkan luar dan lengan twin bar join yang ada di plangkan
dalam. Pegas pada sistem twin bar join ini berfungsi untuk menahan serta
sebagai pengunci gerakan sistem twin bar join. Berikut ini akan dijelaskan
mengenai mekanisme sistem twin bar join pada masing-masing bagian sistem
twin bar join.
1.

Mekanisme sistem twin bar join dalam keadaan sejajar
Sistem twin bar join dalam keadaan sejajar, posisi twin bar join tersebut
pada saat proses pergerakan akan terlihat seperti pada Gambar 4.50.
Gambar 4.50 menunjukan bahwa posisi lengan twin bar join membentuk
sudut sudut 00 terhadap sumbu x, serta jarak antara titik tumpu lengan
twin bar join yang ada pada plangkan dalam dengan titik tumpu twin bar
join yang ada pada plangkan luar sebesar 50 mm. Pada posisi tersebut
pegas berada pada keadaan panjang maksimum. Selain itu, pada keadaan
ini plangkan screen tidak mengalami pergerakan apabila plangkan screen
tidak ditarik keatas, karena pegas dalam keadaan sejajar. Berikut ini
gambar sistem twin bar join dalam keadaan sejajar ditunjukkan pada
gambar berikut ini.

pegas
Plangkan dalam

twin bar join
Plangkan luar

Gambar 4.50 Gambar sistem twin bar join dalam keadaan sejajar
2) Mekanisme sistem twin bar join dalam keadaan terangkat ke atas
Sistem twin bar join dalam terangkat ke atas, posisi twin bar join tersebut
commitakan
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terlihat seperti pada Gambar 4.51.
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Gambar 4.51 menunjukan bahwa posisi lengan twin bar join membentuk
sudut sudut 300 terhadap sumbu x, serta jarak antara titik tumpu lengan
twin bar join yang ada pada plangkan dalam dengan titik tumpu twin bar
join yang ada pada plangkan luar sebesar 47,51 mm. Pada posisi tersebut
pegas berada pada keadaan panjang minimum. Selain itu, pada keadaan
ini plangkan screen dalam mengalami pergerakan ke atas apabila
operator menarik pegangan yang ada pada plangkan screen yang ada di
dalam. Berikut ini gambar sistem twin bar join dalam keadaan terangkat
keatas ditunjukkan pada gambar berikut ini.

pegas
Plangkan dalam
twin bar join
Plangkan luar

Gambar 4.51 Sistem twin bar join dalam keadaan terangkat ke atas
C. Mekanisme Sistem Pengunci Plangkan Screen
Mekanisme sistem pengunci berfungsi untuk mengunci plangkan screen
agar tidak bergeser. Mekanisme dari pengunci ini pada saat operator
menggeser plangkan screen ketika mau dipindahkan ke samping, plangkan
screen tersebut akan mengenai pegas yang ada pada pengunci. Pada saat
pengait yang ada di plangkan screen mengenai pengunci tersebut, pegas yang
berada di bawah plangkan akan memendek karena terdesak ke bawah. Berikut
ini gambar pegas yang berada pada pengunci terdesak oleh plangkan
ditunjukkan pada gambar berikut ini.
Plangkan

pengunci

Gambar 4.52

pegas

Meja printing
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Setelah plangkan screen bergerak di tengah-tengah pengunci pegas
yang sebelumnya terdesak ke bawah kemudian memanjang kembali dan
berganti mendesak pengunci yang ada di plangkan screen, sehingga pegas
pengunci menuju pemakanan pada pengait yang ada di plangkan screen.
Berikut ini gambar pegas yang memakan pengait yang ada di plangkan screen
ditunjukkan pada gambar berikut ini.

Plangkan

pegas

Meja printing
pengunci

Gambar 4.53 Sistem pegas pada pengunci memakan pengait plangkan
Apabila operator ingin melanjutkan proses penggeseran plangkan,
operator tinggal mengggesernya dengan mekanisme sama saat plangkan
screen mendesak pegas sehingga pegas terdesak kembali. Dengan adanya
system mekanisme pengunci ini berfungsi sebagai pengunci agar palngkan
screen tidak bergeser dari posisinya dan gerakan plangkan screen tidak
mengurangi keprosisian hasil printing.
4.4

PENGGUNAAN HASIL PERANCANGAN
Setelah perancangan perbaikan ulang meja printing, perlu melakukan

beberapa hal untuk mengetahui hasil yang dapat diberikan oleh meja printing
hasil rancangan terhadap aktivitas printing. Hal ini dilakukan untuk mengetahui
bahwa meja printing hasil rancangan dapat mengurangi keluhan sakit yang
ditimbulkan akibat dari postur kerja yang yang salah pada aktivitas printing,
sehingga perancangan ulang meja printing dapat meningkatkan produktivitas pada
aktivitas printing.
4.4.1 Pemodelan posisi postur kerja setelah perbaikan
Setelah melihat kondisi perancangan perbaikan ulang meja printing, maka
dilakukan pula perbaikan aktivitas kerja. Aktivitas kerja yang dilakukan perbaikan
adalah aktivitas kerja mengambil obat pewarna, mencetak warna pada kain,
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aktivitas kerja yang dilakukan perbaikan dapat digambarkan dalam bentuk model
pada Gambar 4.54 berikut ini.
Aktivitas
ke

Gambar aktivitas

Keterangan

1

Pemodelan
aktivitas
perbaikan postur
kerja operator
yang sedang
menambil ember
obat pewarna.

2

Pemodelan
aktivitas
perbaikan postur
kerja operator
yang sedang
mencetak warna
dengan
menggunakan
plangkan screen
pada kain

3

Pemodelan
aktivitas
perbaikan postur
kerja operator
yang sedang
mengangkat
plangkan screen
ke atas dan
menggesernya.

4

Pemodelan
aktivitas
perbaikan postur
kerja operator
yang sedang
mengangkat kain.
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Berdasarkan gambar 4.54 diketahui perbaikan postur yang berhubungan
dengan rancangan dari meja printing terdapat pada tiga aktivitas yaitu aktivitas
kerja mengambil obat pewarna, mencetak warna pada kain, mengangkat dan
menggeser plangkan screen. Sedangkan pada aktivitas mengangkat kain hanya
usulan perbaikan postur kerja dari operator saat mengangkat kain.
Dari usulan perancangan perbaikan meja printing dan perbaikan postur
kerja diharapkan dapat menyelesaikan masalah keluhan dari operator printing
yang diakibatkan oleh postur tubuh yang tidak tepat dan pembebanan pada
segmen tubuh yang terlalu besar.
4.4.2 Pengukuran dan Perhitungan Gaya Setelah Perbaikan
Uraian gaya pada segmen tubuh setiap aktitas kerja kerja yang
menyebabkan keluhan setelah dilakukan perancangan ulang perbaikan meja
printing. Dalam penyusunan tugas akhir ini yang akan ditampilkan uraian
perhitungan gaya pada aktivitas mengambil ember sedangkan perhitungan lain
terdapat di lampiran. Berikut uraian gaya pada aktivitas mengambil ember dapat
diuraikan berikut ini.
A. Contoh pengukuran gaya pada pemodelan aktivitas kerja mengambil
ember setelah perbaikan
Berikut contoh pengukuran dan perhitungan gaya pada pemodelan aktivitas
kerja mengambil obat pewarna setelah dilakukan perbaikan postur kerja
ditampilkan pada gambar 4.55.
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Penentuan sudut pada operator dilakukan prediksi pengukuran kembali
ditampilkan pada tabel 4.17, di bawah ini.
Tabel 4.17 Hasil pengukuran sudut segmen tubuh
Segmen tubuh
sudut terbentuk
hand
67°
lower arm
98°
upper arm
33°
body
0°
thigh
0°
shank
0°
Sumber: Pengumpulan data, 2011

Komponen penyusun perumusan gaya pada operator pada saat mengambil
ember dijelaskan sebagai berikut:
1.

Gaya berat pada jarak rarm
Warm x rarm
rarm = Larm sin 67º + L1a sin 98º + Lua sin 33º + Lbody sin 0º

2.

Gaya berat pada jarak r1a
Wla x r1a
r1a = L1a sin 98º + Lua sin 33º + Lbody sin 0º

3.

Gaya berat pada jarak rua
Wua x ua
rua = Lua sin 33º + Lbody sin 0º

4.

Gaya berat pada jarak rbody
Wbody x rbody
rbody = Lbody sin 0º

5.

Gaya berat pada jarak rthigh
Wthigh x rthigh
rthigh = Lthigh sin 0º

6.

Gaya berat pada jarak rs
Ws x rs
rs = Ls sin 0º + Lthigh sin 0º

7.

Gaya berat pada jarak rbeban
Wbeban x rbeban
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Dari hasil pengukuran pada aktivitas kerja mengambil obat pewarna di atas
maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan gaya pada setiap segmen tubuh
untuk aktivitas mengambil obat pewarna, perhitungan gaya setelah perbaikan akan
diuraikan dibawah ini:
a. Gaya pada hand,
Free body diagram hand pada aktivitas kerja mengambil obat pewarna
ditampilkan pada gambar 4.73. Perhitungan gaya pada hand, dipaparkan sebagai
berikut.

Gambar 4.56 Free body diagram gaya pada hand
ΣM hip

= 0
= 2(Wla x r1a) + 2(Wua x rua) + (Wbody x rbody) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + (Wbeban x rbeban) – 2(Farm x rarm)

2(Farm x rarm)

= 2(Wla x r1a) + 2(Wua x rua) + (Wbody x rbody) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + (Wbeban x rbeban)

Farm

= [2(Wla x r1a) + 2(Wua x rua) + (Wbody x rbody) + 2(Wthigh x rthigh) +
2(Ws x rs) + (Wbeban x rbeban)] / 2 (rarm)

Farm

= [2(Wla x (L1a sin 98º + Lua sin 33º + Lbody sin 0º)) + 2(Wua x
(Lua sin 33º + Lbody sin 0º)) + (Wbody x Lbody sin 0º) + 2(Wthigh x
Lthigh sin 0º) + 2(Ws x (Ls sin 0º + Lthigh sin 0º)) + (Wbeban x
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IV-66

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

(Larm sin 67º + L1a sin 98º + Lua sin 33º + Lbody sin 0º))] / 2 (Larm
sin 67º + L1a sin 98º + Lua sin 33º + Lbody sin 0º)
= [2(9,49 x (27 (0,99) + 28 (0,54) + 62 (0))) + 2(15,64 x (28
(0,54) + 62 (0))) + (279,3 x 62 (0)) + 2(55,87 x 46 (0)) +
2(24,03 x (43 (0) + 46 (0))) + (5 x (16 (0,92) + 27 (0,99) + 28
(0,54) + 62 (0))) / 2 (16 (0,92) + 27 (0,99) + 28 (0,54) + 62 (0))
= [2(397,16) + 2(236,48) + (0) + 2(0) + 2(0) + (282,85)] / 2
(56,57)
= 1550,12
113,14
= 13,7 N
b. Gaya pada lower arm,
Free body diagram lower arm pada aktivitas kerja mengambil obat pewarna
ditampilkan pada gambar 4.74. Perhitungan gaya pada lower arm, dipaparkan
sebagai berikut.

Gambar 4.57 Free body diagram gaya pada lower arm
ΣM hip

= 0
= 2(Warm x rarm) + 2(Wua x rua) + (Wbody x rbody) + 2(Wthigh x rthigh)
+ 2(Ws x rs) + (Wbeban x rbeban) – 2(Fla x r1a)

2(Fla x r1a)

= 2(Warm x rarm) + 2(Wua x rua) + (Wbody x rbody) + 2(Wthigh x rthigh)
+ 2(Ws x rs) + (Wbeban x rbeban)
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= [2(Warm x rarm) + 2(Wua x rua) + (Wbody x rbody) + 2(Wthigh x
rthigh) + 2(Ws x rs) + (Wbeban x rbeban) / 2 (rla)

Fla

= [2(Warm x (Larm sin 67º + L1a sin 98º + Lua sin 33º + Lbody sin
0º)) + 2(Wua x (Lua sin 33º + Lbody sin 0º)) + (Wbody x Lbody sin
0º) + 2(Wthigh x Lthigh sin 0º) + 2(Ws x (Ls sin 0º + Lthigh sin
0º)) + (Wbeban x (Larm sin 67º + L1a sin 98º + Lua sin 33º + Lbody
sin 0º)) / 2 (L1a sin 98º + Lua sin 33º + Lbody sin 0º)
= [2(3,36 x (16 (0,92) + 27 (0,99) + 28 (0,54) + 62 (0))) +
2(15,64 x (28 (0,54) + 62 (0))) + (279,3 x 62 (0)) + 2(55,87 x
46 (0)) + 2(24,03 x (43 (0) + 46 (0))) + (5 x (16 (0,92) + 27
(0,99) + 28 (0,54) + 62 (0))) / 2 (27 (0,99) + 28 (0,54) + 62 (0))
= [2(190,08) + 2(236,48) + (0) + 2(0) + 2(0) + (282,85)] / 2
(41,85)
= 1135,95
83,7
= 13,57 N

c. Gaya pada upper arm,
Free body diagram upper arm pada aktivitas kerja mengambil obat pewarna
ditampilkan pada gambar 4.75. Perhitungan gaya pada upper arm, dipaparkan
sebagai berikut.
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= 0
= 2(Warm x rarm) + 2(Wla x r1a) + (Wbody x rbody) + 2(Wthigh x rthigh)
+ 2(Ws x rs) + (Wbeban x rbeban) – 2(Fua1 x rua)

2(Fua1 x rua)

= 2(Warm x rarm) + 2(Wla x r1a) + (Wbody x rbody) + 2(Wthigh x rthigh)
+ 2(Ws x rs) + (Wbeban x rbeban)

Fua

= [2(Warm x rarm) + 2(Wla x r1a) + (Wbody x rbody) + 2(Wthigh x rthigh)
+ 2(Ws x rs) + (Wbeban x rbeban) / 2(rua)

Fua

= [2(Warm x (Larm sin 67º + L1a sin 98º + Lua sin 33º + Lbody sin
0º)) + 2(W1a x (L1a sin 98º + Lua sin 33º + Lbody sin 0º)) +
(Wbody x Lbody sin 0º) + 2(Wthigh x Lthigh sin 0º) + 2(Ws x (Ls sin
0º + Lthigh sin 0º)) + (Wbeban x (Larm sin 67º + L1a sin 98º + Lua
sin 33º + Lbody sin 0º)) / 2 (Lua sin 33º + Lbody sin 0º)
= [2(3,36 x (16 (0,92) + 27 (0,99) + 28 (0,54) + 62 (0))) + 2(9,49
x (27 (0,99) + 28 (0,54) + 62 (0))) + (279,3 x 62 (0)) + 2(55,87
x 46 (0)) + 2(24,03 x (43 (0) + 46 (0))) + (5 x (16 (0,92) + 27
(0,99) + 28 (0,54) + 62 (0))) / 2 (28 (0,54) + 62 (0))
= [2(190,08) + 2(397,16) + (0) + 2(0) + 2(0) + (282,85)] / 2
(15,12)
= 1457,31
30,24
= 48,19 N

d. Gaya pada body,
Free body diagram body pada aktivitas kerja mengambil obat pewarna
ditampilkan pada gambar 4.76. Perhitungan gaya pada body, dipaparkan sebagai
berikut.
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Gambar 4.59 Free body diagram gaya pada body
ΣM hip

= 0

karena jarak pada body = tidak ada, maka,
Fbody

= tidak ada

Hasil perhitungan Fbody (gaya pada badan) tidak terdapat gaya yang terjadi.
e. Gaya pada thigh,
Free body diagram thigh pada aktivitas kerja mengambil obat pewarna
ditampilkan pada gambar 4.77. Perhitungan gaya pada thigh, dipaparkan sebagai
berikut.

Gambar 4.60 Free body diagram gaya pada thigh
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= 0

karena jarak pada thigh = tidak ada, maka,
Fthigh

= tidak ada

Hasil perhitungan Fthigh tidak terdapat gaya yang terjadi.
f. Gaya pada shank,
Free body diagram shank pada aktivtas kerja mengambil obat pewarna
ditampilkan pada gambar 4.78 Perhitungan gaya pada shank, dipaparkan sebagai
berikut.

Gambar 4.61 Free body diagram gaya pada shank
ΣM hip

= 0

karena jarak pada shank = tidak ada, maka,
Fs

= tidak ada

Hasil perhitungan Fs tidak terdapat gaya yang terjadi.
Dari perhitungan gaya pada aktivitas kerja mengambil ember obat pewarna
tiap segmen tubuh, diperoleh grafik gaya seperti ditampilkan pada gambar 4.62.
Grafik ini bermanfaat untuk mempermudah dalam pembacaan hasil gaya setiap
segmen tubuh pada elemen kerja mengambil ember obat pewarna.
60.00
40.00
20.00
0.00

44.81
12.72 12.68

0

0

0

gaya

hand lower upper body thigh shank
arm arm

Gambar 4.62 Grafik gaya per
segmen
tubuh pada elemen kerja mengambil
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B. Rekapitulasi pengukuran gaya pada semua pemodelan aktivitas setelah
dilakukan perbaikan postur kerja
Setelah melakukan perhitungan pada semua aktivitas printing gaya yang
terjadi pada tiap segmen tubuh lebih kecil dibangdingkan gaya sebelum dilakukan
perbaikan postur kerja. Berikut ini hasili perhitungan gaya pada pemodelan
aktivitas setelah dilakukan perbaikan postur kerja dapat dilihat pada Tabel 4.18
berikut.
Tabel 4.18 Rekapitulasi gaya pada pemodelan aktivitas setelah perbaikan
segmen
tubuh

mengambil
ember
rata-rata
gaya (N)

aktivitas kerja
mencetak
mengangkat&
warna
menggeser
rata-rata
rata-rata
gaya (N)
gaya (N)

mengangkat
kain
rata-rata
gaya (N)

hand

13,70

54,95

11,12

65,66

lower arm

13,57

48,34

8,84

63,43

upper arm

48,19

66,62

46,88

74,49

body

0.00

0.00

0.00

0.00

Thigh

0.00

0.00

0.00

0.00

Shank
0.00
0.00
Sumber: Pengumpulan data, 2011

0.00

0.00

4.4.3 Assessment Postur Kerja Setelah Perbaikan
Penilaian terhadap posisi kerja dengan menggunakan metode REBA
setelah perbaikan, digunakan untuk membandingkan level resiko dari posisi kerja
sebelum perbaikan dan sesudah dilakukan perbaikan. Penilaian postur kerja ini
dilakukan pada keempat pemodelan aktivitas setelah dilakukan perbaikan yang
sebelumnya memiliki level resiko tinggi pada penilaian postur kerja sebelum
perbaikan dengan menggunakan metode REBA.
Penilaian terhadap sikap kerja setelah perbaikan dimulai dengan
mensimulasikan aktivitas kerja operator dengan perancangan perbaikan meja
printing menggunakan softwere blender. Gambar yang dihasilkan tersebut diukur
besar sudutnya masing-masing tiap segmen tubuh dengan menggunakan software
autocad. Segmen tubuh yang diukur antara lain punggung, leher, kaki, lengan
atas, lengan bawah dan pergelangan tangan. Penilaian sudut dari segmen tubuh
operator setelah perbaikan pada gambar 4.63.
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Gambar aktivitas

Keterangan

1

Pemodelan
aktivitas
perbaikan postur
kerja operator
yang sedang
menambil ember
obat pewarna.

2

Pemodelan
aktivitas
perbaikan postur
kerja operator
yang sedang
mencetak warna
dengan
menggunakan
plangkan screen
pada kain

3

Pemodelan
aktivitas
perbaikan postur
kerja operator
yang sedang
mengangkat
plangkan screen
ke atas dan
menggesernya.

4

Pemodelan
aktivitas
perbaikan postur
kerja operator
yang sedang
mengangkat kain.

Gambar 4.63 Pengukuran commit
sudut to
pada
userpemodelan aktivitas setelah
dilakukan perbaikan postur kerja
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Setelah dilakukan pengukuran sudut terhadap keempat pemodelan
aktivitas setelah dilakukan perbaikan, dilakukan perhitungan lagi dengan
menggunakan metode REBA. Berikut ini contoh perhitungan REBA pada
pemodelan aktivitas operator menggambil ember setelah perbaikan.
A.

Contoh penilaian REBA pada pemodelan aktivitas operator mengambil
ember setelah perbaikan.
Penilaian sekor REBA dilakukan terhadap keempat pemodelan aktivitas

setelah dilakukan perbaikan postur kerja. Untuk mempermudah penyusunan
laporan tugas akhir ini dilakukan contoh perhitungan sekor REBA pada
pemodelan aktivitas operator mengambil ember. Sedangkan perhitungan REBA
pada pemodelan aktivitas lainnya terdapat pada lampiran.
Berikut ini perhitungan sekor REBA pada pemodelan aktivitas operator
mengambil ember dimulai dengan pengukuran sudut yang dapat dilihat pada
gambar 4.64.

Gambar 4.64 Pengukuran sudut pada pemodelan aktivitas
mengambil ember
Hasil kode REBA dari sikap kerja pemodelan operator mengambil ember
adalah sebagai berikut :
1.

Grup A
·

Punggung (Trunk)
Dari gambar 4.64 dapat diketahui bahwa pergerakan punggung
termasuk dalam posisi tegak. Skor REBA untuk pergerakan punggung
ini sesuai tabel 2.1 adalah
1
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Leher (Neck)
Dari gambar 4.64 dapat diketahui bahwa kepala dalam posisi 0°-20°
flexion. Skor REBA untuk pergerakan leher ini sesuai tabel 2.2 adalah 1

·

Kaki (Legs)
Dari gambar 4.64 dapat diketahui bahwa kaki tertopang sempurna.
Skor REBA untuk pergerakan kaki ini sesuai tabel 2.3 adalah 1.
Penentuan skor untuk grup A dilakukan dengan menggunakan tabel A pada

REBA WorkSheet. Langkah – langkah penentuan skor untuk grup A yaitu :
a.

b.

Kode REBA adalah :
Punggung ( trunk)

:1

Leher (neck)

:1

Kaki ( legs)

:1

Pada kolom pertama, masukkan kode untuk punggung (trunk) yaitu 1
kemudian tarik garis ke arah kanan.

c.

Pada baris neck, masukkan kode untuk leher yaitu 1 dan dilanjutkan ke baris
legs dibawahnya, masukkan kode pergerakan kaki yaitu 1. Selanjutnya tarik
garis kebawah sampai bertemu dengan kode untuk trunk.

d.

Diketahui skor untuk grup A adalah 1
Berikut ini adalah hasil penentuan skor untuk grup A dengan menggunakan

Tabel A.
Tabel 4.19 Skor REBA grup A untuk gambar 4.46
1
Trunk Legs
1
2
3
4
5

1
1
2
2
3
4

2
2
3
4
5
6

3
3
4
5
6
7

4
4
5
6
7
8

1
1
3
4
5
6

Neck
2
2
2
4
5
6
7

3
3
5
6
7
8

4
4
6
7
8
9

1
3
4
5
6
7

3
2
3
5
6
7
8

3
5
6
7
8
9

Sumber : Pengolahan data 2011

Setelah didapatkan nilai dari tabel A kemudian dijumlahkan dengan skor
untuk berat beban yang diangkat dengan ketentuan seperti yang tercantum pada
tabel 2.10, operator mengangkat ember yang beratnya 5 - 10 kg
memiliki skor 1.
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Skor total A setelah ditambah beban adalah :
Nilai tabel A = 1
Berat beban = 1
Total skor A = 1 + 1 = 2
2.

Grup B
·

Lengan atas (upper arm)
Dari gambar 4.64 dapat diketahui bahwa sudut pergerakan lengan
atas ke depan (flexion) terhadap sumbu tubuh sebesar 30°. Skor REBA
untuk pergerakan lengan atas ini sesuai tabel 2.4 adalah 2.

·

Lengan bawah (lower arm)
Dari gambar 4.64 dapat diketahui bahwa sudut pergerakan lengan
bawah ke depan (flexion) terhadap lengan atas sebesar 71°. Skor REBA
untuk pergerakan lengan bawah ini sesuai tabel 2.5 adalah 1.

·

Pergelangan tangan (wrist)
Dari gambar 4.64 dapat diketahui bahwa sudut pergerakan
pergelangan tangan ke belakang 24° (extension). Skor REBA untuk
pergerakan pergelangan tangan ini sesuai tabel 2.6 adalah 2.
Penentuan skor untuk grup B dilakukan dengan menggunakan tabel B pada

REBA WorkSheet. Langkah – langkah penentuan skor untuk grup B yaitu :
a.

Kode REBA adalah :
Lengan atas (upper arm)

:2

Lengan bawah (lower arm)

:1

Pergelangan tangan (wrist)

:2

b. Pada kolom pertama, masukkan kode untuk upper arm yaitu 2 kemudian tarik
garis ke arah kanan.
c.

Pada baris lower arm, masukkan kode untuk lengan bawah yaitu 1 dan
dilanjutkan ke baris wrist dibawahnya, masukkan kode pergelangan tangan
yaitu 2. Selanjutnya tarik garis ke bawah sampai bertemu dengan kode untuk
upper arm.

d. Diketahui skor untuk grup B adalah 2.
Berikut ini adalah hasil penentuan skor untuk grup B dengan menggunakan
commit to user
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Tabel 4.20 Skor REBA grup B untuk gambar 4.64
Lower Arm
Upper Arm
1
2
3
4
5
6

Wrist

1
2
2
2
4
5
7
8

1
1
1
3
4
6
7

3
3
3
5
5
8
8

1
1
1
4
5
7
8

2
2
2
2
5
6
8
9

3
3
4
5
7
8
9

Sumber : Pengolahan data 2011

Skor grup B adalah 2, ditambah dengan skor coupling dimana jenis
coupling yang digunakan adalah good karena kekuatan pegangan baik. Pada tabel
2.11 jenis coupling good diberikan skor coupling sebesar 0, maka skor B menjadi
2+ 0 = 2.
Penentuan skor total untuk aktivitas mengambil ember dilakukan dengan
menggabungkan skor grup A dan skor grup B dengan menggunakan tabel C.
Skor A = 2
Skor B = 2
Pada kolom skor A masukkan kode 2 dan tarik garis ke kanan. Kemudian
pada baris skor B masukkan kode 2 dan tarik ke bawah sampai bertemu kode
untuk skor A sehingga diketahui skor C adalah 2.
Tabel 4.21 Tabel REBA skor C untuk gambar 4.64

Score A

1 2 3 4
1 1 1 1 2
2 1 2 2 3
3 2 3 3 3
4 3 4 4 4
5 4 4 4 5
6 6 6 6 7
7 7 7 7 8
8 8 8 8 9
9 9 9 9 10
10 10 10 10 11
11 11 11 11 11
12 12 12 12 12

5
3
4
4
5
6
8
9
10
10
11
12
12

Score B
6 7
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 9
10 10
10 11
11 11
12 12
12 12

Sumber : Pengolahan data 2011 commit to user
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7
8
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9
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12
12
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9
6
6
7
8
9
10
10
10
11
12
12
12
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7
7
8
9
9
10
11
11
12
12
12
12

11
7
7
8
9
9
10
11
11
12
12
12
12

12
7
8
8
9
9
10
11
11
12
12
12
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Nilai REBA didapatkan dari hasil penjumlahan skor C dengan skor aktivitas
operator. Dalam melakukan aktivitas, posisi tubuh operator mengalami
pengulangan gerakan dalam waktu singkat (diulang lebih dari 4 kali per menit).
Berdasarkan tabel 2.12, kegiatan tersebut memperoleh skor aktivitas sebesar 1.
Skor REBA

= Skor C + skor aktivitas
=2+1
=3

Rekapitulasi hasil penilaian total dapat dilihat pada gambar 4.65 berikut ini:
Grup A
Batang
tubuh 1
Leher
1

Tabel A
1

Beban
1

+

Skor A
2

=

Kaki
1
Skor C
2

Grup B

Skor
aktivitas 1

+

=

Final Skor
3

Lengan atas
2
Lengan
bawah 1

Tabel B
2

+

Kopling
0

=

Skor B
2

Pergelangan
tangan 2
Gambar 4.65 Bagan rekapitulasi penilaian total
Berdasarkan tabel 2.13, dari skor REBA tersebut dapat diketahui level
tindakan 1 dengan level resiko pada muskuloskeletal yaitu rendah (low) dan tidak
perlu dilakukan perbaikan (may be necessary).
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Hasil rekapitulasi sekor REBA pada pemodelan aktivitas setelah
perbaikan
Berdasarkan hasil penilaian postur kerja pada pemodelan aktivitas operator

di bagian printing setelah dilakukan perbaikan postur kerja berdasarkan metode
REBA sekornya menjadi lebih kecil. Berikut ini hasil rekapitulasi penilaian
REBA pada pemodelan aktivitas setelah perbaikan dapat dilihat pada tabel 4.22
berikut.
Tabel 4.22 Tabel rekapitulasi penilaian skor REBA pada pemodelan
aktivitas setelah perbaikan posur kerja
No

Aktivitas

Action
level

Skor
REBA

Level
Resiko

Tindakan Perbaikan

1

Mengambil obat pewarna dari lantai

1

3

low

may be necessary

2

Melakukan proses printing

1

3

low

may be necessary

3

mengangkat & menggeser plangkan

1

2

low

may be necessary

2

4

medium

necessary

4 Mengangkat kain ke pengeringan
Sumber: Pengumpulan data, 2011
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BAB V
ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL
Analisis dan interpretasi hasil penelitian bertujuan untuk menjelaskan
hasil pengolahan data dari sebelum dan sesudah dilakukan perbaikan sistem kerja,
sehingga hasil penelitian dapat diketahui dengan lebih jelas perbedaannya.
Analisis dalam penelitian ini diuraikan pada sub bab berikut ini.
5.1

ANALISIS FASILITAS KERJA
Fasilitas kerja yang digunakan operator dalam menjalankan aktivitas

printing, berpengaruh terhadap sikap kerja yang dilakuan. Fasilitas kerja berperan
langsung terhadap kondisi kerja operator ketika menggunakan fasilitas tersebut.
Fasilitas yang kurang mendukung kerja, berpotensi menyebabkan keluhan
musculoskeletal pada tubuh operator. Dengan demikian, analisis fasilitas kerja
perlu dilakukan untuk disesuaikan dengan kondisi tubuh operator.
5.2.1 Fasilitas Kerja Pada Kondisi Awal
Kondisi kerja awal di perusahaan Danar Hadi santosa pada proses printing,
kurang diperhitungkan konsisi meja printing terhadap anthropometri operator,
sehingga ketika melakukan proses printing, operator mengalami keluhan-keluhan
di sebagian segemn tubuhnya. Kedudukan meja printing terlalu rendah yaitu
hanya 75 cm terhadap lantai, sehingga operator sering membungkuk untuk
melakukan proses printing. Kondisi seperti ini cenderung mengakibatkan adanya
keluhan musculoskeletal. Tingkat resiko cidera pada aktivitas tersebut dapat
diketahui dengan melakukan analisis segmen-segmen tubuh operator, mulai dari
leher hingga kaki yang secara teknis dengan melakukan penyebaran kuesioner
nordic body map. Hasil kuesioner melalui nordic body map terhadap 6 operator
menunjukkan bahwa ada tujuh segmen tubuh yang mengalami keluhan tertinggi
dengan tingkat persentase lebih dari 50% yaitu segmen lengan atas sebelah kanan
dan kiri, lengan bawah sebelah kanan dan kiri, segmen paha kiri dan kanan
sebesar 67%, segmen punggung sebesar 83%.
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5.2.2 Fasilitas Kerja Setelah Perbaikan
Adanya kelemahan pada fasilitas printing pada kondisi awal, berupa
keluhan-keluhan tubuh operator pada segmen tubuh operator, maka perlu
dilakukan perbaikan fasilitas pada meja printing. Perbaikan fasilitas yang
dilakukan berupa perancangan ulang meja printing yang sesuai dengan
anthropometri operator. Berikut ini perbaikan yang dilakukan pada meja printing
antara lain :
1.

Penambahan fasilitas meja untuk tempat ember
Penambahan fasiliitas printing berupa perancangan meja yang digunakan
sebagai empat untuk menaruh ember obat pewarna. Dari penambahan fasilitas
perancangan tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang
dialami pada saat mengambil ember berisi obat pewarna dari lantai, sehingga
operator tidak perlu membungkuk pada saat mengambil ember. Ketinggian
dari meja ini disesuakan dengan anthropometri operator dan letaknya
berdekatan dengan meja printing sehingga operator mudah menjangkaunya.

2.

Perbaikan pada plangkan screen
Perancangan perbaikan plangkan screen diharapkan dapat menyelesaikan
permasalahan keluhan yang dialami operator pada saat menggunakan
plangkan screen lama yang dirasa kurang nyaman oleh operator yang harus
memindahkan plangkan tersebut dengan mengangkatnya. Perancangan
plangkan screen ini mempermudah operator saat memindahkannya karena
plangkan screen rancangan ini dilengkapi dengan roda dan rel sehingga
operator hanya perlu menggeser plangkan saat memindahkannya selain itu
plangkan screen ini dilengkapi twin bar join yang fungsinya untuk
mengangkat plangkan setelah mencetak warna pada kain sehingga hasil
cetakan tidak rusak.

3.

Perbaikan pada meja yang digunakan untuk proses printing
Perbaikan meja yang digunakan untuk proses printing, diharapkan dapat
menyelesaikan permasalahan keluhan tiap segmen tubuh yang dialami
operator saat melakukan proses printing. Perbaikan ini meliputi ketinggian
dari meja printing disesuaikan dengan anthropometri dari operator, sehingga
resiko terjadinya gangguan musculosceletal
commit to user kerja lebih rendah. Rancangan
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meja printing ini dilengkapi dengan pengunci sehingga plangkan screen yang
digunakan untuk peruses printing tidak bergeser dari posisinya sehingga
gerakan plangkan screen tidak mengurangi kepresisian hasil printing.
Adanya perancangan perbaikan meja printing ini sekaligus dapat
memperbaiki postur tubuh operator dengan mensimulasikan menggunakan
software blender. Berdasarkan hasil simulasi didapatkan empat pemodelan
akivitas setelah perbaikan. Dari keempat pemodelan aktivitas tersebut, tiga
aktivitas berhubungan langsung dengan rancangan perbaikan meja printing.
Berikut pemodelan aktivitas yang berhubungan langsung dengan rancangan
perbaikan meja printing yaitu mengambil ember dari lantai, mencetak warna pada
kain dan mengangkat dan menggeser plangkan screen. Sedangkan satu aktivitas
yang lain hanya dilakukan perbaikan posisi postur kerja saat mengangkat kain.
Karena penilitian tugas akhir ini hanya terfokus pada perancangan di meja
printing, pada aktivitas mengankat kain hanya mengusulkan perbaikan dengan
menambahkan fasilitas troli.
5.2

ANALISIS ASSESSMENT POSTUR KERJA
Penilaian postur kerja menggunakan menggunakan metode REBA ini untuk

mendapatkan gambaran mengenai resiko yang ditimbulkan oleh suatu aktivitas
sehingga dapat diambil tindakan yang sesuai dengan tingkat resiko yang terjadi.
Penilaian ini dilakukan pada semua aktivitas di bagian printing sebelum dilakukan
perbaikan dan sesudah dilakukkan perbaikan postur kerja.
Berikui ini hasil perbandingan penilaian REBA pada aktivitas awal dan
pemodelan aktivitas setelah dilakukan perbaikan postur kerja dapat dilihat pada
Tabel 5.1 berikut.
Tabel 5.1 Perbandingan penilaian postur kerja pada aktivitas awal dan
pemodelan aktivitas setelah perbaikan
No

Sebelum perbaikan
Action
Skor
Level
level
REBA Resiko

Aktivitas

1

Mengambil obat pewarna dari lantai

3

2

Melakukan proses printing

3

Memindahkan plangkan ke meja print

4

Membawa kain ke tempat pengeringan

Sumber: Pengumpulan data, 2011

Setelah perbaikan
Action
Skor
Level
level
REBA
Resiko

10

high

1

3

low

3

9

high

1

3

low

3

10

high

1

2

low

3

9

high

2

4

medium
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5.2.1 Analisis Assessment Postur Kerja Pada Kondisi Awal
Perhitungan posisi kerja dengan metode REBA yang dilakukan pada
kesembilan aktivitas operator di bagian printing. Dari hasil penilaian REBA
diketahui empat aktivitas memiliki level resiko tinggi. Aktivitas yang memiliki
level resiko tinggi antara lain: mengambil ember dari lantai mencetak warna pada
kain memindahkan plangkan screen dan mengangkat kain yang selesai diprinting.
Keempat aktivitas yang memiliki level resiko tinggi ini diakibatkan dari posisi
kerja yang salah dan apabila dibiarkan akan menimbulkan keluhan rasa sakit dan
dalam jangka waktu tertentu hal ini dapat menyebabkan terjadinya WMSDs
(Work-Related Musculoskeletal Disorders), yaitu sekumpulan gangguan sistem
muskuloskeletal menyangkut otot, tendon dan syaraf yang diakibatkan oleh
pekerjaan penanganan material yang dilakukan secara berulang-ulang. Salah satu
sekumpulan gangguan sistem muskuloskeletal diantaranya pekerja mengalami
keluhan nyeri pada bagian punggung bagian bawah (low back pain).
5.2.2 Analisis Assessment Postur Kerja Setelah Perbaikan
Penilaian terhadap postur kerja dengan menggunakan metode REBA
digunakan untuk mengetahui level resiko dari postur kerja sesudah dilakukan
perbaikan meja printing, yang sekaligus memperbaiki postur kerja dari operator.
Perbaikan postur kerja ini dilakukan pada keempat aktivitas printing yang
memiliki level resiko tinggi. Setelah dilakukan perbaikan postur kerja terhadap
keempat pemodelan aktivitas operator di bagian printing, diketahui penilaian
sekor REBA menjadi turun lavel resikonya. Berikut ini level resiko dari keempat
aktivitas operator setelah dilakukan perbaikan, diketahui terdapat satu pemodelan
aktivitas yang memiliki level resiko medium yaitu mengankat kain dan tiga
aktivitas yang memiliki level resiko low yaitu mengambil ember dari lantai,
mencetak warna pada kain serta mengangkat dan menggeser plangkan screen.
5.3

ANALISIS PERHITUNGAN GAYA
Keempat aktivitas yang mempunyai level resiko tertinggi pada skor REBA

dilakukan pengukuran besarnya gaya setiap segmen tubuh menggunakan metode
local refferency system (LRS). Pengukuran gaya yang dilakukan pada keempat
commit to user
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aktivitas operator di bagian printing yang memiliki resiko tinggi diakibatkan oleh
metode kerja dan beban yang diterima oleh tubuh.
5.3.1

Analisis Perhitungan Gaya Pada Kondisi Awal
Analisis mengenahi besarnya gaya pada beberapa titik tubuh yang rawan

terkena cidera diakibatkan oleh pengaruh metode kerja dan beban yang diterima
oleh tubuh. Berikut ini hasil rekapitulasi perhitungan gaya yang dilakukan pada
keempat aktivitas operator tiap segmen tubuh ditampilkan pada gafik Gambar 5.1
berikut.
Gaya (N)
900.00
800.00
700.00
600.00
500.00
400.00
300.00
200.00
100.00
0.00

mengambil ember
mencetak warna
mengankat plangkan
mengankat kain

hand lower upper body Thigh Shank
arm arm

Gambar 5.1 Grafik rekapitulasi perhitungan gaya pada keempat
aktivitas tiap segmen tubuh.
Berdasarkan hasil perhitungan besarnya nilai gaya yang terjadi terhadap
keempat aktivitas kerja di tiap segmen tubuh operator setelah melalui perhitungan
biomekanik dengan menggunakan metode local refferency system (LRS). Dari
Gambar 5.1 terlihat bahwa grafik segmen tubuh yang memiliki nilai gaya yang
paling besar yaitu pada aktivitas mengambil ember terdapat pada segmen paha
(thigh), pada aktivitas mencetak warna terdapat pada segmen paha (thigh), pada
aktivitas memindahkan plangkan terdapat pada segmen punggung (body) dan pada
aktivitas mengangkat kain terdapat pada segmen paha (thigh) dan betis (shank).
Jadi dari keempat aktivitas kerja segmen tubuh yang memiliki nilai gaya yang
paling besar yaitu terdapat pada segmen punggung (body), paha (thigh), dan betis
(shank). Hal ini terjadi karena jarak antara titik acuan yaitu pada punggung
(body), paha (thigh), dan betis (shank) berdekatan. Kemudian posisi operator yang
commit to user
membungkuk sehingga gaya yang ditimbulkan besar dibanding dengan gaya pada

V-5

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

segmen tubuh yang lainnya. Dalam biomekanik posisi seperti ini dapat
menyebabkan keluhan musculoskeletal karena gerakan yang berulang dan
aktivitas dilakukan secara statis sehingga menimbul ketidaknyamanan pada
operator dalam melakukan aktivitas printing.
5.3.2

Analisis perhitungan Gaya Setelah Perbaikan
Setelah dilakukan perbaikan perancangan meja printing yang sekaligus

memperbaiki postur kerja dari operator, dilakukan perhitungan biomekanik
menggunakan metode local refferency system (LRS) kembali pada keempat
pemodelan aktivitas setelah dilakukan perbaikan. Perhitungan gaya ini dilakukan
dengan tujuan hasil yang didapatkan dapat dibandingkan dengan hasil perhitungan
sebelum dilakukan perbaikan. Berikut ini hasil rekapitulasi perhitungan gaya yang
dilakukan pada keempat aktivitas operator tiap segmen tubuh setelah dilakukan
perbaikan ditampilkan pada gafik Gambar 5.2.
Gaya (N)

80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
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mengambil ember
mencetak warna
mengangkat &
menggeser
mengangkat kain
hand

lower upper body
arm
arm

Thigh Shank

Gambar 5.2 Grafik rekapitulasi perhitungan gaya pada keempat aktivitas
tiap segmen tubuh setelah dilakukan perbaikan.
Berdasarkan Gambar 5.2 grafik rekapitulasi perhitungan gaya pada
keempat aktivitas tiap segmen tubuh setelah dilakukan perbaikan diketahui bahwa
gaya yang terjadi pada keempat aktivitas kerja operator hanya terdapat pada
pergelangan tangan (hand), lengan bawah (lower arm), lengan atas (upper arm).
Gaya yang terjadi hanya pada pergelangan tangan (hand), lengan bawah (lower
arm), lengan atas (upper arm) dikarenakan segmen tubuh tersebut masih bergerak
pada saat melakukan aktivitas dan dilakukan secara manual, tetapi gaya yang
terjadi lebih kecil dibandingkan dengan gaya pada aktivitas sebelum dilakukan
commitkarena
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lengan bawah (lower arm), lengan atas (upper arm) ke titik pusat (body) lebih
jauh dibanding dengan jarak sebelum perbaikan yang lebih dekat. Sedangkan gaya
yang terjadi pada punggung (body), paha (thigh) dan betis (shank) tidak ada
karena jarak yang terjadi pada punggung (body), paha (thigh) dan betis (shank)
sama dengan nol. Simulasi pemodelan perbaikan postur kerja dilakukan dengan
menggunakan software blender dan setelah melalui pemodelan perbaikan postur
kerja dapat mengurangi gaya yang terjadi dalam tubuh operator sehingga menurut
biomekanik perancangan meja printing yang baru diharapkan dapat mengurangi
keluhan yang terjadi pada otot (musculoskeletal).
5.4

INTEPRETASI HASIL PENELITIAN
Berdasarkan hasil kuesioner melalui nordic body map menunjukkan bahwa

ada tujuh segmen tubuh yang mengalami keluhan tertinggi dengan tingkat
persentase lebih dari 50%. Keluhan ini muncul akibat dari resiko tinggi
diakibatkan oleh postur kerja yang dilakukan tidak tepat hal ni dapat diketahui
dari penilaian yang telah dilakukan dengan metode REBA. Berdasarkan
perhitungan biomekanika diketahui segmen tubuh operator beresiko terjadinya
keluhan

musculoskeletal. Berdasarkan

permasalahan

tersebut

dilakukan

perbaikan dengan merancangan ulang meja printing yang sekaligus akan
memperbaiki postur kerja operator.
Hasil perancangan ulang meja printing yang kemudian disimulasikan
melalui software blender menjadi pemodelan aktivitas sehingga dapat
menggambarkan posisi postur tubuh operator pada saat melakukan aktivitas
printing. Berdasarkan pertimbangan biomekanika dalam analisis gaya setelah
perbaikan sistem kerja, terjadi pengurangan gaya di tiap segmen tubuh operator,
sedangkan posisi kerja operator tegak lurus dan tidak terdapat gaya yang terjadi
pada punggung (body), paha (thigh) dan betis (shank), sehingga posisi tubuh
dinyatakan aman dan dapat mengurangi resiko keluhan. Sedangkan penilaian
postur kerja pada keempat aktivitas operator setelah dilakukan perbaikan,
diketahui terjadi penurunan level resiko, aktivitas yang memiliki level resiko
medium yaitu mengankat kain dan tiga aktivitas memiliki level resiko low yaitu
mengambil ember dari lantai, mencetak warna pada kain serta mengangkat dan
commit to user
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini membahas mengenai kesimpulan yang diperoleh dari hasil
penelitian dan saran untuk pengembangan penelitian lebih lanjut, dijelaskan pada
sub bab berikut ini.
6.1 KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut:
1.

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode REBA terhadap postur kerja
pada kondisi awal, tubuh operator yang berada dalam keadaan beresiko tinggi
yaitu terdapat empat aktivitas beresiko mengalami keluhan musculoskeletal,
setelah dilakukan perbaikan postur kerja dengan merancang ulang meja
printing, potensi keluhan musculoskeletal berkurang menjadi lebih rendah
(low).

2.

Berdasarkan hasil pengukuran besarnya gaya pada keempat aktivitas, yang
memiliki nilai gaya yang paling besar yaitu terdapat pada segmen punggung
(body), paha (thigh), dan betis (shank). Setelah dilakukan perbaikan postur
kerja nilai gaya yang terjadi hanya pada pergelangan tangan (hand), lengan
bawah (lower arm), lengan atas (upper arm), nilai gayanya juga lebih kecil
dibandingkan dengan gaya pada aktivitas sebelum dilakukan perbaikan postur
kerja, sedangkan gaya pada segmen punggung (body), paha (thigh), dan betis
(shank) yaitu sebesar 0 newton atau tidak terdapat gaya yang terjadi karena
jarak yang terjadi sama dengan nol.

3.

Perbaikan meja printing berupa penambahan fasilitas meja yang digunakan
sebagai tempat ember membantu operator saat mengambil ember sehingga
operator tidak perlu membungkuk. Perbaikan plangkan screen dengan
penambahan roda dan rel mempermudah operator sehingga hanya perlu
menggeser plangkan saat memindahkannya tidak perlu mengangkatnya.
Perbaikan meja yang digunakan untuk proses printing ketinggiannya
disesuaikan dengan anthropometri dari operator, sehingga resiko terjadinya
gangguan musculosceletal kerja lebih rendah.
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6.2 SARAN
Saran perbaikan yang dapat diberikan dari hasil penelitian, yaitu:
1. Penelitian selanjutnya sebaiknya perancangan meja printing ini diwujudkan
secara nyata dan

diaplikasikan langsung ke perusahaan sehingga dapat

mengevaluasi kekurangan hasil perancangan.
2. Pengkajian sebaiknya juga dilakukan pada proses lain yang mendukung
aktivitas printing, sehingga resiko terjadinya keluhan musculoskeletal dapat
diminimalisir.
3. Seandainya ada penambahan fasilitas otomasi ketika mencetak warna pada
kain dan memindahkan plangkan screen, lebih meringankan kerja operator.
4. Penambahan fasilitas troli untuk mempermudah pengangkatan pada aktivitas
mengangkat kain.
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