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MODUL	IV	POSTUR	KERJA	
	

	
	

4.1.	 TUJUAN	PRAKTIKUM	 	

4.1.1.	 Tujuan	Umum	
Praktikan	mampu	memahami	dan	melakukan	penilaian	dan	analisis	postur	tubuh	operator	saat	
bekerja		

	
4.1.2.	 Tujuan	Khusus	
	 Dalam	praktikum	ini	diharapkan	praktikan	mampu	:	

a.		 Mampu	mengaplikasikan	metode	menggunakan	NBM	kuesioner.	
b.	 Melakukan	penilaian	postur	tubuh	operator	dengan	RULA	(Rapid	Upper	Limb	Assessment)		
c.		 Melakukan	penilaian	postur	tubuh	operator	dengan	REBA	(Rapid	Entire	Body	Assessement)	
d.		 Melakukan	penilaian	postur	tubuh	operator	dengan	QEC	(Quick	Exposure	Check)	
e.	 Mampu	memberikan	rekomendasi	berdasar	hasil	analisa	postur	kerja.	

	
4.2.	 LANDASAN	TEORI	
4.2.1	 Nordic	Body	Map	(NBM)	
 Adanya	keluhan	otot	skeletal	yang	terkait	dengan	ukuran	tubuh	manusia	lebih	disebabkan	oleh	
tidak	adanya	kondisi	keseimbangan	struktur	rangka	di	dalam	menerima	beban,	baik	beban	berat	tubuh	
maupun	 beban	 tambahan	 lainnya.	 Misalnya	 tubuh	 yang	 tinggi	 rentan	 terhadap	 beban	 tekan	 dan	
tekukan,	oleh	sebab	itu	mempunyai	resiko	yang	lebih	tinggi	terhadap	terjadinya	keluhan	otot	skeletal.		

Melalui	 pendekatan	 secara	 subjektif,	 adanya	 keluhan	 otot	 skeletal	 dapat	 diukur	 dan	 dianalisa	
dengan	 baik.	 Penggunaan	 nilai	 subjektif	 ini	 telah	 mencakup	 beberapa	 fenomena	 yang	 terjadi	 dalam	
psikologis,	 biomekanis	 dan	 pengukuran	 teknik,	 serta	 menjadi	 cara	 paling	 mudah	 untuk	 dinilai	 dan	
diintrepetasikan	(Kroemer,	2001).		

Nordic	 Body	Map	merupakan	 salah	 satu	 alat	 ukur	 subjektif	 berupa	 kuisioner	 yang	 digunakan	
untuk	mengetahui	bagian-bagian	otot	yang	mengalami	keluhan	mulai	dari	rasa	tidak	nyaman	(agak	sakit)	
sampai	sangat	sakit	(Corlett,	1992).	Kuisioner	 ini	(Tabel	1	dan	2)	menggunakan	gambar	tubuh	manusia	
yang	 dibagi	 menjadi	 9	 bagian	 tubuh	 utama	 yaitu	 leher,	 bahu,	 punggung	 bagian	 atas,	 siku,	 punggung	



	 MODUL IV – RULA DAN REBA  
 

	

Praktikum	Ergonomi	dan	Sistem	Kerja	TA.	2018/2019	

Program	Studi	Teknik	Industri	UPN	“Veteran”	Jakarta	 	
	

60	

bagian	bawah,	pinggang,	 lutut	dan	tumit.	Dari	9	bagian	tubuh	tersebut	kemudian	diperinci	menjadi	28	
bagian	tubuh	seperti	pada	Gambar	1.	

	
Gambar	1.	Perincian	Bagian	Tubuh	Nordic	Body	Map	(Sumber	:	Kroemer,	2011)	

	
Tabel	1.	Tingkat	Kesakitan	Pekerja	

	 Keterangan	
A	
B	
C	
D	

No	Pain	
Moderately	Pain	

Painful	
Very	Painful	

Tidak	terasa	sakit	
Cukup	sakit	
Menyakitkan	

Sangat	menyakitkan		
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Tabel	2.	Kuesioner	Nordic	Body	Map	

	
	

	 Langkah	 terakhir	 dari	 aplikasi	 metode	 ‘Nordic	 Body	Map’,	 tentunya	 adalah	melakukan	 upaya	
perbaikan	 pada	 pekerjaan	 maupun	 posisi/sikap	 kerja,	 jika	 diperoleh	 hasil	 yang	 menunjukkan	 tingkat	
keparahan	pada	sistem	musculoskeletal	yang	tinggi.	Tindakan	perbaikan	yang	harus	dilakukan	tentunya	
sangat	tergantung	dari	resiko	sistem	musculoskeletal	mana	saja	yang	mengalami	adanya	gangguan	atau	
ketidaknyamanan.	Hal	 ini	 dapat	 dilakukan	 dengan	 beberapa	 cara,	 diantaranya	 adalah	 dengan	melihat	
persentase	pada	setiap	bagian	sistem	musculoskeletal	dan	dengan	menggunakan	kategori	tingkat	resiko	
sistem	musculoskeletal.	 Tabel	 3	 di	 bawah	 ini	 merupakan	 pedoman	 sederhana	 yang	 dapat	 digunakan	
untuk	menentukan	klasifikasi	subjektivitas	tingkat	resiko	sistem	musculoskeletal.		
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Tabel	3.	Klasifikasi	subjektifitas	Tingkat	Resiko	Sistem	Musculoskeletal	Berdasarkan	Total	Skor	Individu	

Total	Skor	
Keluhan	Individu	

Tingkat	
Resiko	

Kategori	
Resiko	

Tindakan	Perbaikan	

0-20	 0	 Rendah	 Belum	diperlukan	adanya	tindakan	perbaikan	
21-41	 1	 Sedang	 Mungkin	diperlukan	tindakan	dikemudian	hari	
42-62	 2	 Tinggi	 Diperlukan	tidakan	segera	
63-84	 3	 Sangat	Tinggi	 Diperlukan	tindakan	menyeluruh	sesegera	

mungkin	
	
	

4.2.2		 Rapid	Upper	Limb	Assessment	(RULA)	
RULA	merupakan	sebuah	alat	yang	digunakan	untuk	menginvestigasi	postur	kerja	yang	dilakukan	

selama	 bekerja	 terkait	 dengan	 resiko	 terhadap	 tubuh	 bagian	 atas	 (upperlimb	 disorders).	 Penilaian	
dengan	 menggunakan	 RULA	 membutuhkan	 waktu	 sedikit	 untuk	 melengkapi	 dan	 melakukan	 scoring	
general	pada	daftar	aktivitas	yang	mengindikasikan	perlu	adanya	pengurangan	resiko	yang	diakibatkan	
pengangkatan	fisik	yang	dilakukan	opeerator.	RULA	diperuntukan	pada	bidang	ergonomi	dengan	bidang	
cakupan	yang	luas	(McAtamney,	1993).	Langkah-langkah	dalam	melakukan	investigasi	resiko	upperlimb	
disorders	dengan	RULA	adalah	sebagai	berikut:	

1. Pemeriksaan	 atau	 pengukuran	 dimulai	 dengan	 mengamati	 operator	 selama	 beberapa	 siklus	
kerja	 untuk	 menentukan	 tugas	 dan	 postur	 pengukuran.	 Pemilihan	 mungkin	 dilakukan	 pada	
postur	 dengan	 beban	 terbesar	 terjadi.	 Karena	 RULA	 dapat	 dilakukan	 dengan	 cepat,	 maka	
pengukuran	dapat	dilakukan	pada	setiap	postur	pada	siklus	kerja.	

2. Menghitung	 score	 untuk	 tangan	 dan	 telapak	 tangan	 (masukkan	 ke	 tabel	 A)	 kemudian	
ditambahkan	dengan	penggunaan	otot	dan	gaya/beban	yang	ditanggung.	Masukkan	nilai	 ini	di	
table	C	

3. Menghitung	 	 score	 untuk	 leher,	 punggung	 dan	 kaki	 (masukkan	 ke	 tabel	 B)	 kemudian	
ditambahkan	dengan	penggunaan	otot	dan	gaya/beban	yang	ditanggung.	Masukkan	nilai	 ini	di	
table	C	

4. RULA	 score	 bisa	 didapatkan	 berdasarkan	 masukan	 dari	 perhitungan	 sebelumnya,	 yang	 di	
inputkan	ke	tabel	C.	
Untuk	lebih	jelaskan	dapat	dilihat	pada	Gambar	4.1.	
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Penilaian	menggunakan	 RULA	merupakan	metode	 yang	 telah	 dilakukan	 oleh	McAtemney	 dan	 Corlett	
(1993).	Tahap-tahap	menggunakan	metode	RULA	adalah	sebagai	berikut	:		
	
	
Tahap	1	:	Pengembangan	metode	untuk	pencatatan	postur	bekerja		

Untuk	menghasilkan	suatu	metode	yang	cepat	digunakan,	tubuh	dibagi	menjadi	dua	bagian	yang	
membentuk	dua	 kelompok,	 yaitu	 grup	A	dan	B.	Grup	A	meliputi	 lengan	 atas	 dan	 lengan	bawah	 serta	
pergelangan	 tangan.	 Sementara	 grup	 B	 meliputi	 leher,	 badan	 dan	 kaki.	 Hal	 ini	 memastikan	 bahwa	
seluruh	 postur	 tubuh	 dicatat	 sehingga	 postur	 kaki,	 badan	 dan	 leher	 yang	 terbatas	 yang	 mungkin	
mempengaruhi	postur	tubuh	bagian	atas	dapat	masuk	dalam	pemeriksaan.		
Kisaran	gerakan	untuk	setiap	bagian	tubuh	dibagi	menjadi	bagian-bagian	menurut	kriteria	yang	berasal	
dari	 interpretasi	 literatur	 yang	 relevan.	 Bagian-bagian	 ini	 diberi	 angka	 sehingga	 angka	 1	 berada	 pada	
kisaran	gerakan	atau	postur	bekerja	dimana	resiko	faktor	merupakan	terkecil	atau	minimal.	Sementara	
angka-angka	yang	 lebih	 tinggi	diberikan	pada	bagian-bagian	kisaran	gerakan	dengan	postur	yang	 lebih	
ekstrim	 yang	 menunjukkan	 adanya	 faktor	 resiko	 yang	 meningkat	 yang	 menghasilkan	 beban	 pada	
struktur	 bagian	 tubuh.	 Sistem	 penskoran	 (scoring)	 pada	 setiap	 postur	 bagian	 tubuh	 ini	menghasilkan	
urutan	 angka	 yang	 logis	 dan	mudah	 untuk	 diingat.	 Agar	memudahkan	 identifikasi	 kisaran	 postur	 dari	
gambar	setiap	bagian	tubuh	disajikan	dalam	bidang	sagital.	
	
	 Grup	A	lengan	bagian	atas,	lengan	bagian	bawah	dan	pergelangan	tangan	:	
1. Posisi	Lengan	Atas	(Upper	Arm)	

Jangkauan	gerakan	untuk	 lengan	bagian	atas	 (Upper	Arm)	dinilai	dan	diberi	 skor	berdasarkan	 studi	
yang	telah	dilakukan	oleh	Tichaues,	Chhaffin,	Herberts	et	al,	dan	Harms-Ringdahl	&	Schuldt.	Skornya	
sebagai	berikut	:	
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1	untuk	ekstensi	20°	dan	fleksi	20°	
2	untuk	ekstensi	lebih	dari	20°	atau	fleksi	antara	20-45°	
3	untuk	fleksi	antara	45-90°	
4	untuk	fleksi	lebih	dari	90°	
Ket	:	skor	perubahan,	jika	bahu	naik	(+1),	jika	lengan	berputar/bengkok	(+!).	

	

	
Gambar	2.	Postur	Tubuh	Bagian	Lengan	Atas	

	
Tabel	2.	Skor	Pergerakan	Lengan	Atas	

	
	

2. Posisi	Lengan	Bawah	(Lower	Arm)	
Jangkauan	gerakan	pada	posisi	lengan	bawah	didasarkan	pada	studi	yang	dilakukan	oleh	Chaffin	dan	
kilbom	et	al.		Skor	dan	jangkauannya	sebagai	berikut	:	
1	untuk	fleksi	60-100°	
2	untuk	fleksi	kurang	dari	60°	atau	lebih	dari	100°	
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ket	 :	 skor	 perubahan	 jika	 lengan	bawah	bekerja	menyilang	di	 depan	 tubuh	atau	berada	disamping	
tubuh	(+1)	

	
Gambar	3.	Postur	tubuh	bagian	Lengan	Bawah	

	
3. Pergelangan	tangan	(wrist)	dan	Putaran	Pergelangan	Tangan	(Wrist	Twist)	

Jangkauan	 gerak	 pergelangan	 tangan	 dan	 putaran	 pergelangan	 tangan	 didasarkan	 pada	 studi	 yang	
dilakukan	oleh	Chaffin	dan	Kilbom	et	al.	Skor	dan	jangkauannya	sebagai	berikut	:	
1	jika	telapak	tangan	berada	pada	posisi	netral	
2	untuk	fleksi	0-15°	
3	untuk	fleksi	lebh	dari	15°	
ket	:	skor	perubahan	jika	pergelangan	tangan	putaran	menjauhi	sisi	tengah	(+1)	
	

	
Gambar		4.	Posisi	Pergelangan	Tangan	

	 	
									Grup	B	Leher,	Punggung	dan	kaki	:	
	 	
	 Jangkauan	postur	untuk	leher	(neck)	didasarkan	pada	studi	yang	dilakukan	oleh	Chaffin	dan	
Kilbom	et	al.	Skor	dan	jangkauannya	sebagai	berikut	:	
1	untuk	fleksi	0-10°	
2	untuk	fleksi	10-20°	
3	untuk	fleksi	lebih	dari	20°	
4	bila	dalam	posisi	ekstensi	
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Tabel	3.	Skor	Pergerakan	Pergelangan	Tangan	

	
Gambar	5	Range	pergerakan	pergelangan	tangan	(a)	postur	alamiah,	(b)	postur	flexion	15o	+,	(c)	postur	

0-15o	flexion	maupun	extension,	(d)	postur	extension	15o	+	
	

Putaran	 pergelangan	 tangan	 (pronation	 dan	 supination)	 yang	 dikeluarkan	 oleh	 Health	 and	 Safety	
Executive	pada	postur	netral	berdasarkan	pada	Tichauer.	Skor	tersebut	adalah	:		
+1,	jika	pergelangan	tangan	berada	pada	rentang	menengah	putaran		
+2,	jika	pergelangan	tangan	pada	atau	hampir	berada	pada	akhir	rentang	putaran	

	
Gambar	6.	Standar	RULA	putaran	pergelangan	tangan	(a)	postur	alamiah	dan	(b)	postur	putaran	

pergelangan	tangan	
	

Kelompok	B,	rentang	postur	untuk	leher	didasarkan	pada	studi	yang	dilakukan	oleh	Chaffin	dan	Kilbom	
et	al.	Skor	dan	kisaran	tersebut	adalah	:	
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Tabel	4.	Skor	rentang	postur	untuk	leher	

	

	
Gambar	7	Range	pergerakan	leher	(a)	postur	alamiah,	(b)	postur	10o	–	20o	flexion,	(c)	postur	20o	atau	

lebih	flexion,	(d)	postur	extension	
	
Apabila	leher	diputar	atau	dibengkokkan		
Keterangan	:	
+1,	jika	leher	diputar	atau	posisi	miring,	dibengkokkan	ke	kanan	atau	kiri.	

	

	
Gambar	8	Range	pergerakan	leher	yang	diputar	atau	dibengkokkan	(a)	postur	alamiah,	(b)	postur	leher	

diputar,	(c)	postur	leher	dibengkokkan	
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Kisaran	untuk	punggung	dikembangkan	oleh	Drury,	Grandjean	dan	Grandjean	et	al	:	
	

Tabel	5.	Skor	pergerakan	untuk	punggung	

	

	
Gambar	9	Range	Pergerakkan	punggung	(a)	postur	20o	–	60o	flexion,	(b)	postur	alamiah,	(c)	postur	0o	–	

20o	flexion,	(d)	postur	60o	flexion	atau	lebih	
	
	
Punggung	diputar	atau	dibengkokkan		
Keterangan	:		
+1,	jika	tubuh	diputar		
+1,	jika	tubuh	miring	ke	samping		
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Gambar	10	Range	pergerakan	punggung	yang	diputar	atau	dibengkokkan	(a)	postur	alamiah,	(b)	postur	punggung	
diputar,	(c)	postur	punggung	dibengkokkan	

	
	

Kisaran	untuk	postur	kaki	dengan	skor	postur	kaki	ditetapkan	sebagai	berikut	:		
+1,	jika	kaki	tertopang	ketika	duduk	dengan	bobot	seimbang	rata.		
+1,	jika	berdiri	dimana	bobot	tubuh	tersebar	merata	pada	kaki,	dimana	terdapat	ruang	untuk			berubah	

posisi.		
+2,	jika	kaki	tidak	tertopang	atau	bobot	tubuh	tidak	tersebar	merata.	

	
Gambar	11.	Range	pergerakan	kaki	(a)	kaki	tertopang,	bobot	tersebar	merata,	(b)	kaki	tidak	tertopang,	bobot	tidak	

tersebar	merata	
	

Tahap	2	:	Perkembangan	sistem	untuk	pengelompokan	skor	postur	bagian	tubuh.		
Rekaman	 video	 yang	 dihasilkan	 dari	 postur	 kelompok	 A	 yang	 meliputi	 lengan	 atas,	 lengan	 bawah,	
pergelangan	tangan	dan	putaran	pergelangan	tangan	diamati	dan	ditentukan	skor	untuk	masing-masing	
postur.	Kemudian	skor	tersebut	dimasukkan	dalam	table	A	untuk	memperoleh	skor	A.	
Rekaman	video	yang	dihasilkan	dari	postur	kelompok	B	yaitu	leher,	punggung	(badan),	dan	kaki	diamati	
dan	ditentukan	skor	untuk	masing-masing	postur.	Kemudian	skor	tersebut	dimasukkan	ke	dalam	table	B	
untuk	memperoleh	skor	B.	
Sistem	penskoran	dilanjutkan	dengan	melibatkan	otot	dan	tenaga	yang	digunakan.	Penggunaan	yang	
melibatkan	otot	dikembangkan	berdasarkan	penelitian	Drury,	yaitu	sbb	:		
Skor	untuk	penggunaan	otot	:		
+1,	jika	postur	statis	(dipertahankan	dalam	waktu	1	menit)	atau	penggunaan	postur	tersebut	berulang	
lebih	dari	4	kali	dalam	1	menit.		
Penggunaan	tenaga	(beban)	dikembangkan	berdasarkan	penelitian	Putz-Anderson	dan	Stevenson	dan	
Baida,	yaitu	sbb	:		
0	jika	pembebanan	sesekali	atau	tenaga	kurang	dari	20	kg	dan	ditahan		
1	jika	beban	sesekali	20	–	10	Kg		
2	jika	beban	2	–	10	Kg	bersifat	statis	atau	berulang-ulang.		
2	jika	beban	sesekali	namun	lebih	dari	10	Kg		
3	jika	beban	(tenaga)	lebih	dari	10	Kg	dialami	secara	statis	atau	berulang		
4	jika	pembebanan	seberapapun	besarnya	dialami	dengan	sentakan	cepat.		
Skor	penggunaan	otot	dan	skor	tenaga	pada	kelompok	tubuh	bagian	A	dan	B	diukur	dan	dicatat	dalam	
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kotak-kotak	 yang	 tersedia	 kemudian	 ditambahkan	dengan	 skor	 yang	 berasal	 dari	 table	A	 dan	B,	 yaitu	
sbb:		
Skor	A+	skor	penggunaan	otot	+	skor	tenaga	(beban)	untuk	kelompok	A	=	Skor	C		
Skor	B	+	skor	penggunaan	otot	+	skor	tenaga	(beban)	untuk	kelompok	B	=	Skor	D	

	
Gambar	12.	Perhitungan	RULA	

	
Tahap	3	:	Pengembangan	Grand	Skor	dan	Daftar	Tindakan		
Setiap	kombinasi	skor	C	dan	D	diberikan	rating	yang	disebut	grand	skor,	yang	nilainya	1	sampai	7.	
Setelah	diperoleh	RULA	score,	yang	bernilai	1	hingga	7,	dapat	dilihat	 level	 tindakan	(action	 level)	yang	
harus	dilakukan	berdasarkan	RULA	score	tersebut:			
	
Action	level	1		
Suatu	skor	1	atau	2	menunjukkan	bahwa	postur	ini	bias	diterima	jika	tidak	dipertahankan	atau	tidak	
berulang	dalam	periode	yang	lama.		
Action	level	2		
Skor	3	atau	4	yang	menunjukkan	bahwa	diperlukan	pemeriksaan	lanjutan	dan	juga	diperlukan	
perubahan-perubahan.		
Action	level	3		
Skor	5	atau	6	menunjukkan	bahwa	pemeriksaan	dan	perubahan	perlu	segera	dilakukan		
Action	level	4		
Skor	7	menunjukkan	bahwa	kondisi	ini	berbahaya	maka	pemeriksaan	dan	perubahan	diperlukan	dengan	
segera	(saat	itu	juga).	 	

	 Pada	saat	ini	perhitungan	RULA	score	bisa	dilakukan	dengan	menggunakan	software	yang	telah	
disediakan	 oleh	 beberapa	 software	 developer.	 Software	 ini	 bisa	 didapatkan	 dengan	 harga	 tertentu,	
namun	ada	juga	yang	bisa	didapatkan	secara	gratis	(trial	version).	

4.2.2		 Langkah-langkah	dalam	Investigasi	Resiko	Upperlimb	Disorder	dengan	RULA	
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	 berikut	adalah	langkah-langkah	dalam	melakukan	investigasi	resiko	upperlimb	disorders	dengan	
RULA	:	

1. Pemeriksaan	 atau	 pengukuran	 dimulai	 dengan	 mengamati	 operator	 selama	 beberapa	 siklus	
kerja	 untuk	 menentukan	 tugas	 dan	 postur	 pengukuran.	 Pemilihan	 mungkin	 dilakukan	 pada	
postur	 dengan	 bebabn	 terbesar	 terjadi.	 Karena	 RULA	 dapat	 dilakukan	 dengan	 cepat,	 maka	
pengukuran	dapat	dilakukan	pada	setiap	postur	pada	siklus	kerja.	

2. Menghitung	skor	untuk	tangan	dan	telapak	kanan	(masukkan	ke	tabel	A)	kemudian	ditambahkan	
dengan	penggunaan	otot	dan	gaya	atau	beban	yang	taggung.	Masukkan	nilai	ini	ke	tabel	C.	

3. Menghitung	skor	untuk	leher,	punggung,	dan	kaki	(masukkan	ke	tabel	B)	kemudian	ditambahkan	
dnegan	penggunaan	otot	dan	gaya	atau	beban	yang	ditanggung.	Masukkan	nilai	ini	di	tabel	C.	

4. RULA	skor	bisa	didapatkan	berdasarkan	masukan	dari	perhitungan	sebelumnya,	yang	diinputkan	
ke	tabel	C.	
	

	
Gambar	13.	RULA	Woksheet	
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4.2.3	 Rapid	Entire	Body	Assessment	

Rapid	 Entire	 Body	 Assessment	 adalah	 sebuah	 metode	 yang	 dikembangkan	 dalam	 bidang	
ergonomic	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	 eksternal	 yang	 ditopang	 oleh	 tubuh	 serta	 aktivitas	 pekerja.	 Penilaian	 dengan	
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	 (Hignett	 &	 McAtamney,	 2000).	 Penilaian	 menggunakan	 metode	 REBA	 yang	 telah	
dilakukan	oleh	Dr.	Sue	Hignett	dan	Dr.	Lynn	McAtamney	melalui	tahapan	–	tahapan	sebagai	berikut:		

Tahap	 1:	 Pengambilan	 data	 postur	 pekerja	 dengan	 menggunakan	 bantuan	 video	 atau	 foto.	 Untuk	
mendapatkan	gambaran	sikap	(postur)	pekerja	dan	leher,	punggung,	lengan,	pergelangan	tangan	hingga	
kaki	secara	terperinci	dilakukan	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.	

Tahap	2:	Penentuan	sudut	–	sudut	dari	bagian	tubuh	pekerja		

Setelah	didapatkan	hasil	rekaman	dan	foto	postur	tubuh	dari	pekerja	dilakukan	perhitungan	besar	sudut	
dari	masing	–	masing	segmen	tubuh	yang	meliputi	punggung	(batang	tubuh),	leher,	lengan	atas,	lengan	
bawah,	 pergelangan	 tangan,	 dan	 kaki.	 Pada	 metode	 REBA	 segmen	 –	 segmen	 tubuh	 tersebut	 dibagi	
menjadi	dua	kelompok,	yaitu	grup	A	dan	B.	Grup	A	meliputi	punggung	(batang	tubuh),	 leher,	dan	kaki.	
Sementara	grup	B	meliputi	lengan	atas,	lengan	bawah,	dan	pergelangan	tangan.	Dari	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	untuk	masing	–	masing	
tabel.	
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Tahap	3	:	Penentuan	berat	benda	yang	diangkat,	coupling,	dan	aktifitas	pekerja		

Selain	 scoring	 pada	 masing	 –	 masing	 segmen	 tubuh,	 faktor	 lain	 yang	 perlu	 disertakan	 adalah	 berat	
badan	 yang	 diangkat,	 coupling,	 dan	 aktivitas	 pekerjanya.	 Masing	 –	 masing	 faktor	 tersebut	 juga	
mempunyai	kategori	skor.	

Tabel	7.	Skor	Berat	Badan	yang	diangkat	

	

	

	

	

	

Tabel	8.	Tabel	Coupling	
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Tabel	9.	Activity	Score	

	

Tahap	4	:	Perhitungan	nilai	REBA	untuk	postur	yang	bersangkutan		

Setelah	 didapatkan	 skor	 dari	 tabel	 A	 kemudian	 dijumlahkan	 dengan	 skor	 untuk	 berat	 beban	 yang	
diangkat	sehingga	didapatkan	nilai	bagian	A.	Sementara	skor	dari	tabel	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	C	yang	ada.	
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Tabel	10.	Tabel	Level	Resiko	dan	Tindakan	

	

Dari	 tabel	 resiko	 di	 atas	 dapat	 diketahui	 dengan	 nilai	 REBA	 yang	 didapatkan	 dari	 hasil	 perhitungan	
sebelumnya	dapat	diketahui	 level	 resiko	yang	 terjadi	dan	perlu	atau	 tidaknya	 tindakan	yang	dilakukan	
untuk	 perbaikan.	 Perbaikan	 kerja	 yang	 mungkin	 dilakukan	 antara	 lain	 berupa	 perancangan	 ulang	
peralatan	kerja	berdasarkan	prinsip	–	prinsip	ergonomi.	

	

4.2.4 QEC	(Quick	Exposure	Check)	

Sistem	Quick	Exposure	Check	(Li,	and	Buckle,	1999b)	berfokus	pada	penilaian	resiko	pada	tempat	
kerja	 yang	 ditemukan	 dan	 mempunyai	 kontribusi	 pada	 bertambahnya	 WMSDs	 (Work-Related	
Musculoskeletal	Disorders),	seperti	perulangan	gerakan,	tekanan	usaha,	posur	yang	tidak	nyaman,	dan	
durasi	 pekerjaan.	 Metode	 ini	 aka	 mengkombinasikan	 penilaian	 beban	 kerja	 pada	 peneliti	 dan	 juga	
operator	 dari	 hasil	 penilaiannya	 dan	 penejelasan	 dari	 level	 resioko	 (score)	 untuk	 bagian	 punggung,	
bahu/lengan,	pergelangan	tangan/tangan,	dan	leher	yang	berhubungan	dengan	pekerjaan	tertentu,	dan	
memperlihatkan	apakah	intervensi	ergonomi	terbukti	efektif	(dengan	naik	turunnya	score).	

a. Tujuan	penggunaan	QEC	

1) Mengukur	perubahan	postur	terhadap	faktor	resiko	muskuloskeletal	sebelum	dan	sesudah	
intervensi	ergonomi.	

2) Melibatkan	 kedua	 pihak	 yakni	 praktisi	 (observer)	 dan	 pekerja	 dalam	 melaksanakan	
penilaian	resiko	dan	mengidentifikasi	kemungkinan	perubahan.	

3) Mendorong	peningkatan	kualitas	tempat	kerja.	
4) Menignkatkan	 kepedulian	 dan	 kesadaran	 pada	manajer,	 teknisi	 desainer,	 praktisi	 K3,	 dan	

pekerja	mengenai	faktor	resiko	MSDs	di	tempat	kerja.	
5) Membandingkan	resiko	antar	karyawan	di	dalam	satu	pekerjaan,	ataupun	antar	karyawan	

dengan	pekerjaan	berbeda.	
	

b. Tahapan	Quick	Exposure	Check	
QEC	menggunakan	empat	tahapan	kerja,	yakni	:	
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1) Pengukuran	oleh	peneliti	(Observer’s	Assessment)	

Peneliti	 memiliki	 form	 pengukuran	 sendiri	 yang	 dapat	 diisi	 melalui	 pengamatan	 kerja	 di	
lapangan.	Sebagai	alat	bantu,	dapat	menggunakan	stopwatch	guna	menghitung	durasi	dan	
frekuensi	kerja.	Berikut	ini	adalah	contoh	kuesioner	untuk	peneliti	:	

	

Gambar	14.	Kuesioner	QEC	pada	peneliti	

Setelah	 peneliti	 melakukan	 pengamatan	 pada	 operator	 dan	 mengisi	 kuesioner	 akan	
dilakukan	rekapitulasi	data	kuesioner	dari	pengamat	yang	melihat	bagaimana	postur	tubuh	
operator	 ketika	 bekerja	 setiap	 departemen	 yang	 diamati	 ooeh	 peneliti	 (pada	 kasus	 ini	
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adalah	sebuah	pabrik	sepatu).	Sehingga	hasil	rekapitulasi	dari	kuesioner	QEC	untuk	peneliti	
adalah	sebagai	berikut	:	

Tabel	11.	Rekapitulasi	Kuesioner	Pengamat	

	

2) Pengukuran	oleh	pekerja	(Worker’s	Assessment)	
Seperti	 halnya	 peneliti	 (observer),	 pekerja	 pun	mempunyai	 form	 isian	 sendiri,	 yang	 berisi	
pertanyaan	seputar	pekerjaan	yang	dilakukan.	Berikut	ini	adalh	contoh	dari	kuesioner	untuk	
operator	:	

	

gambar	15.	Kuesioner	operator	

kuesioner	 operator	 lebih	 menitikberatkan	 kepada	 yang	 dirasakan	 oleh	 operator	 ketika	
melakukan	pekerjaannya	seperti	beban	yang	harus	diangkat	dan	juga	durasi	kerja.	Setelah	
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operator	mengisi	 kuesioner	akan	dilakukan	 rekapitulasi	data	dari	beberapa	operator	yang	
mengisi	kuesioner,	yaitu	sebagai	berikut	:	

tabel	12.	Tabel	Rekapitulasi	Kuesioner	Operator	

	

3) Mengkalkulasi	skor	pajanan	
Proses	 kalkulasi	 dapat	 dilakukan	melalui	 dua	 cara,	 yakni	 manual	 (dengan	menjumlahkan	
skor	 skor	 pada	 lembar	 isian),	 ataupun	 dengan	 komputer.	 Jawaban-jawaban	 yang	 didapat	
dari	 kuesioner	 pada	mamsing-masing	 stasiun	 kerja	 kemudian	 akan	dihtung	nilai	 exposure	
score	pada	empat	bagian	anggota	tubuh	dari	operator	setiap	stasiun	kerja	yang	diteliti.		
	

	

Gambar	16.	Exposure	Skor	
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Sebagai	contoh	perhitungan	manual	pada	divisi	jahit	adalah	sebagai	berikut	:	

	

gambar	17.	Perhitungan	manual	pada	QEC	

4) Consideration	of	Action	

QEC	 secara	 cepat	 mengidentifikasi	 tingkat	 pajanan	 dari	 punggung,	 bah/lengan	 tangan,	
pergelangan	 tangan/tangan,	 dan	 leher.	 Hasil	 dari	 metode	 ini	 juga	 merekomendasikan	
intervensi	ergonomi	yang	efektif	untuk	mengurangi	tingkat	pajanan,	seperti	tabel	di	bawah:	

Tabel	13.		Tabel	Skor	QEC	
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*Tingkat	 pajanan	 (E)	 diperoleh	 dari	 pembagian	 skor	 total	 dengan	 skor	maksimum	 (sesuai	
dengan	 standar	 yang	 telah	 ditetapkan),	 dimana	 Xmax	 untuk	 aktivitas	manual	 handling,	
Xmax	MH	=	176,	untuk	aktivitas	selain	itu,	X	max	=	162).	Seperti	rumus	di	bawah	:	

	

X		 =	Total	skor	yang	didapat	untuk	paparan	resiko	cidera	untuk	punggung,	bahu/lengan,	
pergelangan	tangan,	dan	leher	yang	diperoleh	dari	perhitungan	kuesioner.	

Xmax	 =	 Total	 maksimum	 skor	 untuk	 paparan	 yang	 mungkin	 terjadi	 untuk	 punggung,	
bahu/lengan,	pergelangan	tangan,	dan	leher.	

Tabel	14.	Exposure	Score	QEC	

Score	 Exposure	Score	
Low	 Moderate	 High	 Very	High	

Punggung	(Statis)	 8-15	 16-22	 23-29	 29-42	
Punggung	(bergerak)	 10-20	 21-30	 31-40	 41-56	

Bahu/lengan	 10-20	 21-30	 31-40	 41-56	
Pergelangan	tangan	 10-20	 21-30	 31-40	 41-56	

Leher	 4-6	 8-10	 12-14	 16-18	
	

Diketahui	 nilai	 exposure	 pada	 divisi	 jahit	 adalah	 sebesar	 30	 pada	 bagian	 punggung,	 30	 pada	
bagian	 bahu/lengan,	 26	 pada	 bagian	 pergelangan	 tangan,	 dan	 18	 pada	 leher.	 Sehingga	 total	
exposure	score	untuk	divisi	 jahit	adalah	sebesar	104.	Exposure	level	yang	akan	dihasilan	adalah	
sebagai	berikut	:	

	

Nilai	Akhir	:	64,197%	

Sehingga	 pekerjaan	 yang	 dilakukan	 oleh	 operator	masuk	 kedalam	 level	 perlu	 penelitian	 lebih	
lanjut	dan	perlu	dilakukan	perubahan.	Dari	hasil	perhitungan	exposure	score	juga	terlihat	bahwa	
nilai	untuk	 leher	dan	juga	punggung	berada	pada	 level	very	high	yang	berarti	resiko	terjadinya	
cedera	sangat	tinggi	dan	berpotensi	menyebabkan	CTDs	sehingga	diperlukan	rekomendasi	pada	
posisi	kerja	dan	juga	pada	laat	kerja	yang	digunakan	oleh	operator	
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4.2.5 OWAS	(Ovako	Working	Analysis	System)	

OWAS	merupakan	 suatu	metode	yang	digunakan	untuk	melakukan	pengukuran	 tubuh	dimana	
prinsip	pengukuran	yang	digunakan	adalah	keseluruhan	aktivitas	kerja	direkapitulasi,	dibagi	ke	beberapa	
interval	waktu	(detik	atau	menit),	sehingga	diperoleh	beberapa	sampling	postur	kerja	dari	suatu	siklus	
kerja	 dan/atau	 aktivitas	 lalu	 diadakan	 suatu	 pengukuran	 terhadap	 sampling	 dari	 siklus	 kerja	 tersebut.	
Konsep	pengukuran	postur	 tubuh	 ini	bertujuan	agar	seseorang	dapat	bekerja	dengan	aman	 (safe)	dan	
nyaman.	Metode	ini	digunakan	untuk	mengklasifikasikan	postur	kerja	dan	beban	yang	digunakan	selama	
proses	 kedalam	beberapa	 kategori	 fase	 kerja.	 Postur	 tubuh	 dianalisa	 dan	 kemudian	 diberi	 niali	 untuk	
diklasifikasikan.	 OWAS	 	 bertujuan	 untuk	mengidentifikasi	 resiko	 pekerjaan	 yang	 dapat	mendatangkan	
bahaya	pada	tubuh	manusia	yang	bekerja.	

Metode	OWAS	memberikan	informasi	penilaian	postur	tubuh	pada	saat	bekerja	sehingga	dapat	
melakukan	evaluasi	dini	atas	resiko	kecelakan	tubuh	manusia	yang	terdiri	ata	sbeberapa	bagian	penting,	
yaitu	:	

1. Punggung	(Back)	
2. Lengan	(Arm)	
3. Kaki	(Leg)	
4. Beban	kerja	
5. Fase	kerja	

Penilaian	tersebut	digabungkan	untuk	melakukan	perbaikan	kondisi	bagian	postur	tubuh	yang	beresiko	
terhadap	kecelakaan.	Secara	 jelas	penilaian	postur	tubuh	pada	saat	bekerja	dapat	ditunjukkan	sebagai	
berikut	:	

a. Penilaian	pada	punggung	(back)	diberikan	kriteria	nilai	1	s.d	4	:	

	

b. Penilaian	pada	lengan	(arms)	diberikan	kriteria	nilai	1	s.d	3	:	
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c. Penilaian	pada	kaki	(legs)	diberikan	kriteria	nilai	1	s.d	7:	

	

d. Penilaian	pada	beban	(load/use	factor)	diberikan	kriteria	nilai	1	s.d	3	

	

tabel	penilaian	analisa	postur	kerja	menggunakan	metode	OWAS		

Tabel	15.	Lembar	kerja	OWAS	

	

Tabel	16.	Nilai	kategori	
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4.3.		 ALAT	DAN	BAHAN	
1) Video	camera	
2) Alat-alat	tulis	
3) Lembar	pengamatan	

	
4.4		 PROSEDUR	PRAKTIKUM	

Prosedur	pelaksanaan	praktikum	adalah:	
1. Praktikan	melakukan	pengambilan	data	dengan	objek	nya	adalah	pekerja	 yang	melakukan	

pekerjaan	yang	ada	di	sekitar	kampus	(mis.	Office	boy),	minimal	jumlah	pekerja	yang	diteliti	
adalah	5	orang.	

2. Praktikan	 merekam	 postur	 kerja	 operator	 di	 seluruh	 stasiun	 kerja	 dengan	 menggunakan	
video	kamera.		

3. Praktikan	mengambil	gambar	atau	screen	capture	dari	postur	dari	video	yang	telah	diambil.		
4. Praktikan	mengkonversi	video	ke	dalam	bentuk	JPG	pada	postur	yang	akan	dianalisa		
5. Hitung	Nordic	Kuesioner,	RULA,	REBA	score,	QEC	dan	OWAS.	

	

4.5		 PELAPORAN	

Dalam	praktikum	ini,	praktikan	diminta	untuk	membuat	laporan	dengan	format	sebagai	berikut	:	

LAPORAN	PRAKTIKUM	
BAB	I	 PENDAHULUAN	
	 1.1.	 Latar	Belakang	Masalah	
	 1.2.	 Tujuan	Laporan	Praktikum	
	 1.3.	 Pembatasan	Masalah	
	 1.4			Sistematika	Penulisan	
BAB	II	 STUDI	PUSTAKA	
	 Mencakup	seluruh	teori	ringkas	serta	prinsip	yang	anda	gunakan	untuk	membahas	masalah	

dari	modul	yang	dilaporkan	dan	berkaitan	erat	dengan	kegiatan	praktikum.	
BAB	III	 PENGUMPULAN	DAN	PENGOLAHAN	DATA	

3.1 Perhitungan	RULA	score	
3.2 Perhitungan	REBA	score	
3.3 Perhitungan	QEC	

BAB	IV	 ANALISIS	PENGOLAHAN	DATA	
4.1 Analisis	Perhitungan	RULA	score	
4.2 Analisis	Perhitungan	REBA	score	
4.3 Analisis	Perhitungan	QEC	

	BAB	V	 KESIMPULAN	DAN	SARAN	
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Format	Bab	III	Pengumpulan	dan	pengolahan	data	
3.1 Perhitungan	RULA	Score				

Perhitungan	RULA	score	dilakukan	pada	stasiun	kerja	...,	untuk	aktivitas.........	
1.	stasiun	kerja	....	(aktivitas...)	
	
	
	

Gambar...	Aktivitas.....	
Tandai	 skor	 untuk	masing-masing	 bagian	 tubuh	 ke	 RULA	Assessment	 sheet	 yang	 telah	

disediakan,	 dan	 hitung	 RULA	 score.	 Berdasarkan	 RULA	 score,	 tentukan	 level	 tindakan	 yang	
dibutuhkan.	
	 	
2.	stasiun	kerja	....	(aktivitas...)	

	
	
	
	

Gambar...	Aktivitas.....	
	 Tandai	 skor	 untuk	masing-masing	 bagian	 tubuh	 ke	 RULA	Assessment	 sheet	 yang	 telah	
disediakan,	 dan	 hitung	 RULA	 score.	 Berdasarkan	 RULA	 score,	 tentukan	 level	 tindakan	 yang	
dibutuhkan.	
	

3.2 Perhitungan	REBA	Score				
Perhitungan	REBA	score	dilakukan	pada	stasiun	kerja	...,	untuk	aktivitas.........	
1.	stasiun	kerja	....	(aktivitas...)	
	
	
	

Gambar...	Aktivitas.....	
Tandai	 skor	 untuk	masing-masing	 bagian	 tubuh	 ke	 REBA	Assessment	 sheet	 yang	 telah	

disediakan,	 dan	 hitung	 REBA	 score.	 Berdasarkan	 REBA	 score,	 tentukan	 level	 tindakan	 yang	
dibutuhkan.	
	 	
2.	stasiun	kerja	....	(aktivitas...)	

	
	
	

Gambar...	Aktivitas.....	



	 MODUL IV – RULA DAN REBA  
 

	

Praktikum	Ergonomi	dan	Sistem	Kerja	TA.	2018/2019	

Program	Studi	Teknik	Industri	UPN	“Veteran”	Jakarta	 	
	

89	

	 Tandai	 skor	 untuk	masing-masing	 bagian	 tubuh	 ke	 REBA	Assessment	 sheet	 yang	 telah	
disediakan,	 dan	 hitung	 REBA	 score.	 Berdasarkan	 REBA	 score,	 tentukan	 level	 tindakan	 yang	
dibutuhkan.	
	
	
	
	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


