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Abstrak 
Postur kerja yang salah sering diakibatkan oleh fasilitas yang digunakan kurang sesuai dengan 
antropometri operator sehingga mempengaruhi kinerja operator. Postur kerja seperti postur yang selalu 
berdiri, jongkok, membungkuk, mengangkat dan mengangkut dalam waktu yang lama dapat 
menyebabkan ketidaknyamanan dan nyeri pada salah satu anggota tubuh. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui  postur kerja yang beresiko musculoskeletal disorders (MSDs), tingkat resiko 
proses kerja, dan tingkat tindakan yang diperlukan dengan metode REBA serta memberikan usulan 
perbaikan postur kerja yang baik dan penggunaan alat bantu untuk mengurangi potensi cidera MSDs 
berdasarkan pendekatan metode REBA. Berdasarkan penelitian awal, perhitungan posisi kerja yang 
dilakukan pekerja pada bagian pengepresan cocopead dengan menggunakan pendekatan REBA. 
Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan pendekatan REBA didapat nilai 5, yang berarti 
dibutuhkan perubahan secepatnya. Usulan untuk perbaikan metode kerja dalam mengangkat beban 
adalah dengan menggunakan alat bantu yaitu Hand Truck, alat ini dapat membantu mengurangi cidera 
MSDs pada pinggang, punggung dan bahu. Pada perhitungan kondisi usulan dengan menggunakan 
Hand Truck dan menggunakan pendekatan REBA didapatkan skor 2 yang termasuk dalam kategori 
resiko rendah, kondisi postur tubuh ini sudah bisa diterapkan saat dalam pekerjaan. 
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PENDAHULUAN 
Dalam suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan elemen penting yang dapat 
menentukan daya saing organisasi (Rahayu et al., 2019; Rahayu et al., 2018). Performa 
organisasi sangat ditentukan performa sumber daya manusianya (Tannady & Sitorus, 2017). 
Berbagai faktor dapat mempengaruhi performa sumber daya manusia, salah satunya adalah 
fasilitas atau pelengkapan kerja yang digunakan (Tannady, 2017; Tannady, 2018). Dalam 
melakukan suatu pekerjaan perlu dievaluasi terlebih dahulu apakah posisi dalam pekerjaan 
tersebut memberikan kenyamanan bagi operator pekerja. Dimensi yang sering dijadikan pusat 
evaluasi adalah dimensi postur tubuh, peranan evaluasi postur tubuh menjadi sesuatu yang 
sangat penting bagi operator pekerja dalam meningkatkan kenyamanan  bekerja dan 
mengurangi resiko cedera yang akan dialami. Studi tentang musculoskeletaldisorders pada 
berbagai jenis industri telah banyak dilakukan dan hasil studi menunjukkan bahwa keluhan 
otot skeletal yang paling banyak dialami pekerja adalah otot bagian pinggang dan bahu. 
Aktivitas kerja yang berulang dan terus menerus atau aktivitas dengan postur yang janggal 
dapat mengakibatkan musculoskeletal disorders. Menurut NIOSH (1997) 
Musculoskeletaldisordersadalah sekumpulan kondisi patologis yang mempengaruhi fungsi 
normal dari jaringan halus sistem musculoskeletal yang mencakup syaraf, tendon, otot, dan 
struktur penunjang seperti discus intervertebral.  
Postur kerja yang salah sering diakibatkan oleh fasilitas yang digunakan kurang sesuai 
dengan antropometri operator sehingga mempengaruhi kinerja operator. Postur kerja yang 
tidak alami misalnya postur yang selalu berdiri, jongkok, membungkuk, mengangkat dan 
mengangkut dalam waktu yang lama dapat menyebabkan ketidaknyamanan dan nyeri pada 
salah satu anggota tubuh. Kelelahan dini pada pekerja juga dapat menimbulkan penyakit 
akibat kerja dan kecelakaan kerja yang mengakibatkan cacat bahkan kematian.  
Perancangan posisi postur tubuh yang baik saat bekerja tentu membawa banyak keuntungan 
bagi pekerja itu sendiri maupun bagi perusahaan sehingga meningkatkan efisiensi dan 
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efektivitas pekerjaan. Beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam postur tubuh adalah 
seperti posisi leher, lengan, bahu, kaki, tangan dan dimensi tubuh lainnya, seringkali banyak 
operator pekerja yang mengabaikan posisi yang baik dan benar dimensi tubuh didalam 
mereka melakukan pekerjaan sehingga banyak dari mereka yang sering mengeluh dan 
mengalami masalah dalam pekerjaan mereka. Gambar 1 menunjukkan penelitian awal 
perhitungan posisi kerja yang dilakukan pekerja pada bagian pengepresan cocopead dengan 
menggunakan pendekatan REBA. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan 
pendekatan REBA didapat nilai 5, yang berarti dibutuhkan perubahan secepatnya. 

 

 
Gambar 1. Hasil Identifikasi Kondisi Kerja pekerja pada bagian pengepresan cocopead 

dengan menggunakan pendekatan REBA 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui  postur kerja yang beresiko 
musculoskeletal disorders (MSDs), tingkat resiko proses kerja, dan tingkat tindakan yang 
diperlukan dengan metode REBA serta memberikan usulan perbaikan postur kerja yang baik 
dan penggunaan alat bantu untuk mengurangi potensi cidera MSDs berdasarkan pendekatan 
metode REBA. 

 
LANDASAN TEORI 
Ergonomi 
Ergonomi adalah salah satu ilmu yang penting dalam semua aspek aktivitas manusia. 
Ergonomi merupakan disiplin keilmuan yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan 
pekerjaannya. Penerapan prinsip ergonomi di tempat kerja diharapkan dapat menghasilkan 
beberapa manfaat seperti mengerti tentang pengaruh dari suatu jenis pekerjaan pada diri 
pekerja dan kinerja pekerja, memprediksi potensi pengaruh pekerjaan pada tubuh pekerja, 
mengevaluasi kesesuaian tempat kerja, peralatan kerja dengan pekerja saat bekerja, 
meningkatkan produktivitas dan upaya untuk menciptakan kesesuaian antara kemampuan 
pekerja dan persyaratan kerja, membangun pengetahuan dasar guna mendorong pekerja 
untuk meningkatkan produktivitas, mencegah dan mengurangi risiko timbulnya penyakit 
akibat kerja, meningkatkan keselamatan kerja (Pratama et al., 2017; Tannady et al, 2017). 
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Postur Tubuh 
Pada modul antropometri dan perancangan sistem kerja, beberapa pedoman untuk 
melakukan perancangan stasiun kerja telah dikemukakan. Sebelum melakukan perancangan, 
stasiun kerja perlu dievaluasi terlebih dahulu untuk menilai urgensi keputusan perancangan 
ulang stasiun kerja. Demikian juga setelah perancangan ulang dilakukan, stasiun kerja perlu 
dievaluasi ulang untuk mengetahui apakah ada perubahan yang meningkatkan kenyamanan 
kerja operator. Dimensi yang umumnya menjadi pusat evaluasi dari kenyamanan kerja 
operator dalam stasiun kerja adalah postur tubuh. Tempat kerja yang tidak nyaman akan 
menimbulkan keluhan dari operator di berbagai tempat kerjanya.Van Wely (1970) dalam 
Helander (2006) membuat daftar keluhan yang dirasakan oleh pekerja pada berbagai postur 
tertentu yang terdapat dalam Tabel 1. Tabel ini juga dapat digunakan sebagai daftar periksa 
dalam stasiun kerja.  

 
Tabel 1. Jenis Postur dan Lokasi Keluhan Terkait 

Type of Posture Location of Complaint 

Standing  Feet, lower back 

Sitting without lower back support Lower back 

Sitting without back support Central back 

Sitting without proper foot support Knees, legs, lower back 

Sitting with elbows on a high surface Upper back, lower neck 

Unsuppoerted arms or arms reaching up Shoulder, upper arms 

Head bent back Neck 

Trunk bent forward Lower back, central back 

Cramped position Muscles involved 

Joint in extreme position Joints involved 

Penanganan Bahan secara Manual (Manual Material Handling) 
OSHA (2011) menyatakan bahwa Manual Material Handling (MMH) yang meliputi aktivitas 
mengangkat berkontribusi lebih dari 50% atas WRMD yang dilaporkan setiap tahun di US. 
Aktivitas MMH melibatkan berbagai jenis manipulasi sebuah objek atau beban. Tiga aktivitas 
yang umumnya tergolong sebagai MMH adalah sebagai mengangkat, menurunkan, 
mendorong, menarik, membawa, dan memegang sebuah objek. 
 
METODELOGI PENELITIAN 
Penelitian dimulai dengan mencari studi literatur dan melakukan studi awal di lapangan 
mengenai kondisi tubuh pekerja, studi awal dilakukan untuk mengetahui dan mempelajari cara 
pengepresan sabut kelapa dan aktivitas pekerja di bagian pengepresan sebelum dilakukan 
perhitungan evaluasi postur kerja dan usulan perbaikan yang menunjang prinsip ergonomi 
sehingga dapat mengurangi resiko cidera. Metode untuk mendapatkan data awal dilakukan 
dengan pengamatan langsung, dokumentasi gambar dan wawancara kepada para pekerja 
dengan tujuan untuk mengetahui keluhan permasalahan yang dihadapi pekerja saat 
melakukan aktivitas. Hasil wawancara ini cukup untuk mendukung untuk dilakukan 
penelitianmengenai Analisa postur tubuh untuk mengurangi MSDs. Kemudian dilakukan 
perumusan masalah dan menetapkan tujuan dari penelitian 
Pengumpulan data diperoleh langsung dari sumber – sumber yang diamati dan dicatat 
pertama kali atau diperoleh langsung dari pekerja perusahaan yang bersangkutan. Data yang 
diambil antara lain data pengamatan postur pekerja secara langsung berupa video dan foto 
pekerja pada saat melakukan proses produksi dan data keluhan pekerja melalui wawancara. 
Pengolahan data melalui wawancara langsung dengan pekerja, sehingga diperoleh gambaran 
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keluhan yang dialami pekerja, kemudian data postur tubuh dihitung dengan menggunakan 
pendekatan REBA. Setelah pengolahan data, dilakukan analisis dan interpretasi hasil. Dari 
hasil penilaian postur kerja diketahui tingkat resiko secara umum mengenai proses kerja yang 
dan diketahui proses mana yang mengandung MSDs. Kemudian akan diteliti untuk 
mendapatkan pengendalian yang diperlukan serta penetapan prioritas penanggulangan 
resiko. Tahap terakhir adalah merumuskan kesimpulan dan saran. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pengumpulan data 
Subyek penelitian ini adalah pekerja yang melakukan aktivitas secara manual pada pabrik 
sabut CV. Zakwan di desa Pugung Raharjo, Lampung Timur. Stasiun kerja yang digunakan 
adalah stasiun kerja pada bagian pengepresan cocopead. Adapun data pekerja yang menjadi 
subyek penelitian pada bagian pengepresan cocopead adalah : Usia rata-rata 41 tahun, berat 
badan rata-rata 65 tahun, tinggi badan rata-rata 155 cm dan lama bekerja rata-rata 3 tahun. 
Dalam penelitian ini, untuk mengetahui keluhan digunakan metode wawancara untuk 
mengetahui keluhan yang dialami para pekerja pada saat aktivitas bekerja. Hasil dari 
wawancara tersebut adalah beberapa bagian tubuh pekerja seperti punggung, pinggang dan 
bahu mengalami keluhan sakit pada periode tertentu.  
Penelitian diawali dengan memberi penjelasan kepada pekerja mengenai maksud, tujuan, dan 
cara melakukan pengambilan data, dimana pekerja yang diamati dalam penelitian ini diminta 
untuk melakukan pekerjaan secara normal. Ketika pekerja melakukan aktivitas kerja secara 
manual, peneliti merekam aktivitas kerja pada bagian pengepresan sabut kelapa 
menggunakan camera. Berikut adalah gambar yang telah didapat pada proses pengepresan 
sabut kelapa. 

 

 
Gambar 2. Posisi Tubuh Pekerja Saat Melakukan Aktivitas Kerja 

 
Pengolahan data 
Berdasarkan analisis dengan REBA terhadap postur tubuh saat mengangkat beban diperoleh 
sudut leher berkisar 10-20 derajat dengan skor 1. Sudut batang tubuh berkisar 20-60 derajat 
dengan skor 3. Sudut kaki > 60 derajat dengan skor 3. Dari skor leher, batang tubuh, dan kaki 
maka hasil dari tabel A menunjukkan skor dengan nilai 5. Memilih berat beban dengan skor 0 
karena < 11 lbs (5 Kg). Skor tabel A yaitu 5 dijumlahkan dengan skor beban 0 maka skor 
akhirnya yaitu 5 yang akan menjadi acuan pada tabel C. Sudut lengan atas bekisar 20-45 
derajat dengan skor 2. Sudut lengan bawah berkisar <50 derajat dengan skor 2. Sudut 
pergelangan berkisar 0-15 derajat dengan skor 1. Dari skor lengan atas, lengan bawah dan 
pergelangan tangan maka hasil dari tabel B menunjukkan skor  yaitu 2. Skor dari  tabel B yaitu 
2 dijumlahkan dengan skor Coupling Score yaitu 1 sehingga didapatkan skor akhir 3. Skor 
dari tabel C yaitu 4 dijumlahkan dengan waktu pekerjaan <1 menit dengan skor 1 maka skor 
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akhir REBA yang didapatkan yaitu 5. Maka berdasarkan postur tubuh kondisi sekarang nilai 
REBA yang telah didapatkan adalah skor 5. Nilai 5 termasuk dalam kategori resiko sedang 
yang membutuhhkan investigasi lebih lanjut dan perlu dilakukan perubahan secepat mungkin. 
Oleh karena itu untuk kondisi postur tubuh yang sekarang belum layak diterapkan saat akan 
mengangkat beban. 

 
Analisis Potur Tubuh 
Pada bagian proses pengepresan cocopead milik CV. Zakwan untuk proses pengangkatan 
hasil press sabut kelapa masih secara manual dan tanpa bantuan alat. Hal ini menyebabkan 
proses pengangkatan membutuhkan waktu yang lama, bahkan pekerja didominasi sikap kerja 
berdiri dan membungkuk dengan frekuensi pengulangan yang cukup tinggi. Terdapat 
beberapa aktivitas yang menyebabkan terjadinya keluhan nyeri otot skeletal oleh pekerja yaitu 
peregangan otot berlebih dan aktivitas berulang. Untuk mengurangi cidera pada saat 
melakukan pekerjaan tentu dapat menggunakan alat bantu dalam mengerjakannya. Dalam 
penelitian ini usulan yang tepat adalah dengan menggunakan alat bantu mengangkat seperti 
Hand Truck untuk mengurangi cidera pada pekerja. Hal ini juga dapat mengubah penilaian 
REBA dalam mengukur postur tubuh, sehingga kecelakaan kerja seperti MSDs dapat 
dihindari.  
Gambar 3 menunjukkan perhitungan postur tubuh menggunakan pendekatan REBA dengan 
menggunakan alat bantu hand truck guna mengurangi cidera pada pekerja: 

 
Gambar 3 Perhitungan postur tubuh menggunakan pendekatan REBA dengan 

menggunakan alat bantu hand truck 
 

Berdasarkan postur tubuh saat meletakkan beban, maka diperoleh beberapa hasil 
pengukuran yaitu sudut leher membentuk sudut berkisar 10-20 derajat dan tidak bengkok atau 
miring dengan skor 1. Sudut batang tubuh membentuk sudut berkisar 0-20 derajat dengan 
skor 2 dan bengkok ke kanan dengan skor 1 sehingga didapatkan skor akhirnya 3. Posisi kaki 
tegak dengan skor 3. Skor leher, batang tubuh, dan kaki menunjukkan  skor 2. Memilih berat 
beban dengan skor 0 karena < 11 lbs (5 kg). Hasil skor di tabel A yaitu 2 dijumlahkan dengan 
skor beban yaitu 0 maka skor akhirnya yaitu 2 yang akan menjadi acuan pada tabel C. Posisi 
lengan atas membentuk sudut berkisar 20-45 derajat dan bahu tidak naik atau turun dengan 
skor 2. Posisi lengan bawah membentuik sudut berkisar antara 50-100 derajat, dengan skor 
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1. Posisi pergelangan tangan membentuk sudut berkisar 15 derajat dan tidak bengkok dengan 
skor 1. Berdasarkan skor lengan atas, lengan bawah dan pergelangan tangan maka pada 
tabel B skor yang didapatkan yaitu 1. Skor dari  tabel B yaitu 1 dijumlahkan dengan skor 
Coupling Score yaitu 0 sehingga didapatkan skor akhir 1. Skor dari tabel C yaitu 1 dijumlahkan 
dengan waktu pekerjaan <1 menit dengan skor 1 maka skor akhir REBA yang didapatkan 
yaitu 2. 
Maka berdasarkan kondisi-kondisi postur tubuh yang diusulkan serta hasil perhitungan nilai 
REBA yang kami dapatkan yaitu dengan skor 2, nilai ini termasuk dalam kategori resiko 
rendah yang tidak terlalu membutuhkan pengubahan dan kondisi postur tubuh ini sudah bisa 
diterapkan saat dalam pekerjaan mengangkat beban. 
 
KESIMPULAN  
Hasil penelitian mengenai sikap kerja para pekerja di pabrik sabut milik CV. Zakwan dapat 
disimpulkan bahwa aktivitas pekerja pada bagian pengepresan cocopead dengan postur kerja 
yang dilakukan sekarang ini masih beresiko menimbulkan gangguan system musculoskeletal 
pada bagian punggung, pinggang dan bahu. Berdasarkan penilaian dengan metode REBA 
postur kerja yang dilakukan pekerja mendapat skor 5 yang termasuk dalam kategori resiko 
sedang yang membutuhkan investigasi lebih lanjut dan perlu dilakukan perubahan secepat 
mungkin. Usulan untuk perbaikan metode kerja dalam mengangkat beban adalah dengan 
menggunakan alat bantu yaitu Hand Truck, alat ini dapat membantu mengurangi cidera MSDs 
pada pinggang, punggung dan bahu. Pada perhitungan kondisi usulan dengan menggunakan 
Hand Truck dan menggunakan pendekatan REBA didapatkan skor 2 yang termasuk dalam 
kategori resiko rendah, kondisi postur tubuh ini sudah bisa diterapkan saat dalam pekerjaan.  
Beberapa saran yang diberikan adalah menggunakan alat bantu hand truck agar 
memudahkan pekerja dalam mengangkat beban, kepada operator agar dapat menggunakan 
teknik mengangkat yang dapat meminimalkan resiko terjadinya cidera, mengurangi 
keharusan operator untuk bekerja dengan posisi bungkuk dengan waktu yang lama, saran 
bagi pihak perusahaan agar dapat menerapkan alternatif saran perbaikan dari hasil analisis 
penelitian sehingga dapat mengurangi resiko cidera musculoskeletal disorders (MSDs). 
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