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MODUL	III	

BIOMEKANIKA	

	

	

3.1.	 TUJUAN	PRAKTIKUM	 	

3.1.1.	 Tujuan	Umum	
	 Praktikan	 mampu	 memahami,	 melakukan	 pengukuran	 beban	 kerja	 dan	 menganalisis	 sistem	
kerja	dengan	pendekatan	biomekanika		
	
3.1.2.	 Tujuan	Khusus	
	 Dalam	praktikum	ini	diharapkan	praktikan	mampu	:	

a. Melakukan	pengukuran	 gaya	 dan	momen	 yang	bekerja	 di	 setiap	 link	 tubuh	manusia	 pada	
saat	bekerja	

b. Mampu	 menggunakan	 prinsip	 biomekanika	 kerja	 dalam	 melakukan	 perancangan	 system	
kerja	penanganan	material	secara	manual	

c. Melakukan	pengukuran	RWL	pada	aktivitas	material	handling	
d. Mampu	memberikan	rekomendasi	berdasar	hasil	analisa.	

	
3.2.	 LANDASAN	TEORI	
		 Biomekanika	 merupakan	 cabang	 ilmu	 ergonomi	 yang	 menggabungkan	 teknik	 fisika,	
antropometri	 dan	 ilmu	 kedokteran	 dasar	 (bilogi	 dan	 fisiologi),	 melalui	 hubungan	 matematik.	
Biomekanika	 menggunakan	 konsep	 fisika	 dan	 teknik	 untuk	 menjelaskan	 gerakan	 pada	 bermacam-
macam	 bagian	 tubuh	 dan	 gaya	 yang	 bekerja	 pada	 bagian	 tubuh	 pada	 aktivitas	 sehari-hari	 (Chaffin,	
1991).	 Adapun	pengertian	 lain	 dari	 biomekanika	 adalah	 ilmu	 yang	menggunakan	 hukum-hukum	 fisika	
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dan	 konsep-konsep	mekanika	untuk	mendeskripsikan	 gerakan	dan	 gaya	pada	berbagai	macam	bagian	
tubuh	ketika	melakukan	aktivitas.		
	 Biomekanika	 dapat	 dikatakan	 sebagai	 metode	 ergonomi	 yang	 sangat	 kuat.	 sebuah	 analisis	
biomekanik	biasanya	digunakan	untuk	kondisi	yang	melibatkan	gaya	yang	besar	(mendorong,	menarik,	
mengangkat,	memegang,	dan	lain-lain)	atau	postur	kerja	yang	memaksakan	tekanan	pada	tubuh.	
Aspek	 biomekanika	 dapat	 diamati	 dalam	 setiap	 pekerjaan	 fisik.	 Salah	 satu	 contohnya	 adalah	
pemindahan	bahan	manual,	seperti	pengangkatan	dan	pemindahan	secara	manual,	atau	pekerjaan	lain	
yang	dominan	menggunakan	otot	tubuh.	Dalam	bidang	 industri	hampir	semua	pekerja,	karyawan	atau	
operator	 melibatkan	 otot	 dalam	 pekerjaannya	 baik	 pekerjaan	 statis	 maupun	 dinamis	 yang	
memungkinkan	 terjadinya	 Musculoskeletal	 Disorders	 (MSDs)	 yang	 menjadi	 isu	 besar	 di	 kalangan	
industri	saat	ini.		

Keluhan	muskuloskeletal	adalah	keluhan	sakit,	nyeri,	pegal-pegal	dan	 lainnya	pada	sistem	otot	
(muskuloskeletal)	 seperti	 tendon,	 pembuluh	 darah,	 sendi,	 tulang,	 syaraf	 dan	 lainnya	 yang	 disebabkan	
oleh	aktivitas	kerja.	Keluhan	muskuloskeletal	sering	juga	dinamakan	MSDs	(Musculoskeletal	Disorders).	
Berdasarkan	OHSCOs	(2007),	ada	4	faktor	yang	dapat	meningkatkan	timbulnya	MSDs	yaitu	postur	yang	
tidak	 alamiah	 (awkward	 posture),	 tenaga	 yang	 berlebihan	 (force	 position),	 pengulangan	 berkali-kali	
(repetitive	 motion),	 dan	 postur	 kerja	 statis	 (static	 posture).	 Berbagai	 macam	 metode	 telah	 tersedia	
untuk	mengevaluasi	apakah	suatu	pekerjaan	berpotensi	menyebabkan	penyakit	akibat	kerja	ini.	Antara	
lain	adalah	RWL	(Recommended	Weight	Limit)	untuk	mengevaluasi	kegiatan	pengangkatan	statis.	
	
3.2.1			Konsep	Biomekanika	
	 Secara	umum	biomekanika	diklasifiksikan	menjadi	2,	yaitu:	
3.2.1.1 General	Biomechanic	
		 General	 biomechanics	 adalah	 bagian	 dari	 Biomekanika	 yang	 membahas	 mengenai	 hukum	 –	
hukum	dan	konsep	–	konsep	dasar	yang	mempengaruhi	tubuh	manusia	baik	dalam	posisi	diam	maupun	
bergerak.	General	biomechanic	dibagi	menjadi	2	yaitu:			
a)		 Biostatics	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	biomekanik	umum	yang	berkaitan	dengan	gambaran	gerakan	–	
gerakan	 tubuh	 tanpa	 mempertimbangkan	 gaya	 yang	 terjadi	 (kinematik)	 dan	 gerakan	 yang	
disebabkan	gaya	yang	bekerja	dalam	tubuh	(kinetik)	(Tayyari,	1997).		

	
3.2.1.2 Occupational		Biomechanic	

Didefinisikan	 sebagai	 bagian	 dari	 biomekanik	 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.	 Untuk	 menghasilkan	 gerakan	 dalam	
bekerja,	diperlukan	kolaborasi	dari	organ	tubuh	seperti	tulang,	otot	dan	jaringan	penghubung.		
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a. Tulang		

Tulang	merupakan	 bagian	 tubuh	 yang	 berfungsi	 sebagai	 alat	 gerak	 pasif,	 tempat	 melekatnya	
otot,	 melindungi	 organ-organ	 penting,	 menegakkan	 dan	 memberi	 bentuk	 pada	 tubuh	 serta	
berfungsi	sebagai	tempat	pembentukan	sel	datah	merah.	Tulang	juga	berfungsi	untuk	meredam	
dn	mendistribusikan	gaya/tegangan	yang	ada	padanya.	 	 Tulang	 selalu	 terikat	dengan	otot	dan	
juga	jaringan	penghubung	(connective	tissue)	seperti	ligamen,	cartilage	dan	tendon	

	
b. Otot	

Otot	merupakan	alat	gerak	aktif	dan	mempunyai	kemampuan	untuk	memanjang	dan	memendek	
dari	 ukuran	 yang	 semula.	 Otot	 terbentuk	 atas	 fiber	 yang	 berukuran	 panjang	 10-40	 mm	 dan	
diameter	 0,01-	 0,1	 mm.	 Sumber	 energi	 dari	 otot	 adalah	 pemecahan	 senyawa	 kaya	 enerdi	
melalui	 proses	 aerob	 dan	 anaerob.	 Proses	 anaerob	 adalah	 proses	 perubahan	 senyawa	 (ADP	
menjadi	 ATP	 dan	 energi)	 dengan	 bantuan	 oksigen	 yang	 cukup.	 Sedangkan	 proses	 anaerob	
merupakan	proses	pemecahan	senyawa	(ATP	menjadi	ADP	dan	energi)		tanpa	bantuan	oksigen.	
Dalam	 proses	 ini	 dihasillkan	 zat	 samping	 yaitu	 asam	 laktat.	 Penumpukan	 asam	 laktat	 yang	
berlebihan	akan	menimbulkan	kelelahan	otot	
	

c. Jaringan	penghubung	
Jaringan	penghubung	 terdiri	 dari	 cartilage,	 ligamen	dan	 tendon.	 Cartilage	merupakan	 jaringan	
penghubung	 antar	 tulang	 dengan	 pergerakan	 yang	 relatif	 kecil.	 Contohnya	 adalah	 pada	 ruas-
ruas	 tulang	 belakang.	 Sambungan	 ini	 memmungkinkan	 manusia	 untuk	 membungkuk,	
menengadah	 ataupun	 memutar.	 Ligamen	 merupakan	 sambungan	 antar	 tulang	 sedangkan	
tendon	merupakan	sambungan	penghubung	antara	otot	dan	tulang.	

	
Gambar	3.1	Tendon,	Ligamen	dan	Cartilage	

	
Dalam	 occupational	 biomechanics,	 dibahas	 mengenai	 sistem	 gaya	 dan	 momen	 yang	 bekerja	 untuk	
menggerakkan	tubuh.	Gaya	dan	momen	ini	dihitung	secara	parsial	untuk	setiap	segmen	yang	menyusun	
tubuh	manusia.	Berat	dari	masing-masing	segmen	tubuh	dibawah	ini	didapatkan	dari	persentase	dikali	
gaya	berat	dari	orang	tersebut.		
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Gambar	3.2		Persentase	Segmen	Tubuh	

	
	
Perhitungan	 gaya	 dan	momen	 pada	 setiap	 segmen	 tubuh	 	 dihitung	 dengan	 prinsip	mekanika,	

yaitu:	
1) Segmen	telapak	tangan	
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2) Segmen	lengan	bawah	

	
	
	

3) Segmen	lengan	atas	

	
NB	=	Gaya	pada	lengan	atas	dikalikan	dua		
Moment	dikali	dua	agar	benda	utuh	satu.	
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4) Segmen	punggung	

	
	

Dengan	menggunakan	teknik	perhitungan	keseimbangan	gaya	pada	tiap	segmen	tubuh	manusia,	
maka	 didapat	 moment	 resultan	 pada	 L5/S1.	 Kemudian	 untuk	 mencapai	 keseimbangan	 tubuh	 pada	
aktivitas	pengangkatan,	moment	pada	L5/S1	tersebut	diimbangi	gaya	otot	pada	spinal	erector	(FM)	yang	
cukup	besar	 dan	 juga	 gaya	perut	 (FA)	 sebagai	 pengaruh	 tekanan	perut	 (PA)	 atau	Abdominal	 Pressure	
yang	berfungsi	untuk	membantu	kestabilan	badan	karena	pengaruh	momen	dan	gaya	yang	ada	seperti	
model	pada	gambar	dibawah	ini.	

	
	

Gambar	di	atas	adalah	Model	sederhana	dari	punggung	bawah	(low	back)	yang	diteliti	oleh	chaffin	untuk	
analisis	terhadap	aktifitas	angkat	Koplanar	Statis.	(Chaffin,	1984)		
Gaya	otot	pada	spinal	erector	dirumuskan	sebagai	berikut:		

	
FM		 	 =	Gaya	otot	pada	Spinal	Erector	(Newton)		
E		 	 =	Panjang	Lengan	momen	otot	spinal	erector	dari	L5/S1		

				 				(estimasi	0,05	m	sumber:	Nurmianto;	1996)		
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M(L5/S1)		 =	MT	=	Momen	resultan	pada	L5/S1		
FA		 	 =	Gaya	Perut	(Newton)		
D		 	 =	Jarak	dari	gaya	perut	ke	L5/S1	(	0,11	m)		

(	Sumber:Nurmianto,1996)		
Untuk	mencari	Gaya	Perut	(FA),	maka	perlu	dicari	Tekanan	Perut	(PA)	dengan	persamaan:		
	

	
Keterangan:		
PA		 =	Tekanan	Perut		
AA		 =	Luas	Diafragma	(465	cm2)		
ΘH		 =	Sudut	inklinasi	perut		
ΘT		 =	Sudut	inklinasi	kaki		
Wtot	 	=	Gaya	keseluruhan	yang	terjadi		
Wo	 =	Berat	objek	(Newton)	
WH	 =	Berat	telapak	tangan	(Newton)	
WLA	 =	Berat	lengan	bawah	(Newton)	
WUA	 =	Berat	lengan	atas	(Newton)	
Wt	 =	Berat	punggung	(Newton)	
Kemudian	gaya	tekan/kompresi	pada	L5/S1	dirumuskan	sbb:		

	
	

berikut	merupakan	 ilustrasi	penentuan	sudut	yang	digunakan	untuk	perhitungan	gaya	kompresi	 (Force	
Compression)	yang	terlihat	pada	gambar	di	bawah	:	



	 Modul III –BIOMEKANIKA 

	
	

Praktikum	Ergonomi	dan	Sistem	Kerja	 	43	
Program	Studi	Teknik	Industri	FT	-	UPNVJ	 	
	

	
Gambar	3.2.	Ilustrasi	Penentuan	saat	Pengangkatan	(Tayyari	and	Smith,	1997)	

	
3.3 CONTOH	SOAL	
Seorang	 pekerja	mengambil	 kotak	 yang	memiliki	 berat	 60	 kg	 dimana	 berat	 badannya	 sebesar	 65	 kg.	
Jarak	pergelangan	tanga	ke	pusat	massa	benda	0,07	m,	θ1	=	20°,	jarak	pergelangan	tangan-siku	=	0,28	m,	
θ2	=	20°,	 jarak	siku-siku	bahu	=	0,3	m,	θ3	=	80°,	 jarak	bahu	ke	L5/S1	=	0,36	m,	θ4	=	45°.	Sudut	 inklinasi	
perut	45°,	sudut	inklinasi	paha	50°.	Hitunglah	gaya	tekan	pada	L5/S1	tersebut.	
	
Penyelesaian	:	
Wo	 =	m	*	g	=	60	*	10		 =	600	N	
Wbadan	 =	m	*	g	=	65	*	10	 =	650	N	
WH	 =	0,6%	Wbadan	=	0,6%	*	650		 =	3,9	N	
WLA	 =	1,7%	Wbadan	=	1,7%	*	650	 =	11,05	N	
WUA	 =	2,8%	Wbadan	=	2,8%	*	650	 =	18,2	N	
WT	 =	50%		Wbadan	=	50%	*	650	 =	325	N	
Sehingga,	
WTOT	 =	Wo	+	2	WH	+	2	WLA	+	2	WUA	+	WT		=	991,3	N			

λ2	 =	0,43	 	 	 E	 =	0,05	m	
λ3	 =	0,436		 	 D	 =	0,11	m	
λ4	 =	0,67	 	 	 AA	 =	465	cm2	
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Kesimpulan	:	
Pekerjaan	tersebut	membahayakan	bagi	pekerja	dan	sebaiknya	dilakukan	perbaikan	secara	administrasi	
dan	 teknis	 sehingga	 pekerja	 dapat	 bekerja	 dengan	 sehat	 tanpa	 mengalami	 cidera	 pada	 L5/S1	 serta	
tujuan	dan	target	perusahaan	tercapai	
	
3.2.2		 Recomended	Weight	Limit		(RWL)	

Recommended	 Weight	 Limit	merupakan	 rekomendasi	 batas	 beban	 yang	 dapat	 diangkat	 oleh	
manusia	tanpa	menimbulkan	cidera	meskipun	pekerjaan	tersebut	dilakukan	secara	repetitif	dan	dalam	
jangka	waktu	yang	cukup	lama.	RWL	ini	pertama	kali	ditetapkan	oleh	NIOSH	pada	tahun	1991	di	Amerika	
Serikat.	Persamaan	NIOSH	ini	berlaku	pada	keadaan:	

a. beban	yang	diberikan	adalah	beban	statis	,	tidak	ada	penambahan	ataupun	pengurangan	beban	
ditengah-tengah	pekerjaan.	

b. Beban	diangkat	dengan	kedua	tangan	
c. Pengangkatan/penurunan	beban	dilakukan	dalam	waktu	maksimal	8	jam	
d. Pengangkatan/penurunan	benda	tidak	boleh	dilakukan	saat	duduk	ataupun	berllutut	
e. Tempat	kerja	tidak	sempit.	

Persamaan	 untuk	 menentukan	 beban	 yang	 direkomendasikan	 untuk	 diagkat	 oleh	 seorang	
pekerja	dalam	konsisi	diatas	adalah:	
	

	
	
Keterangan	:	
LC		 =	konstanta	pembebanan	=	23	kg		
HM		 =	faktor	pengali	horizontal	=	25	/	H		
H					 =	jarak	beban	terhadap	titik	pusat	tubuh	
CM		 =	faktor	pengali	kopling	(handle)	*	lihat	tabel	2.1		
FM		 =	faktor	pengali	frekuensi	(Frequency	Multiplier)	*lihat	tabel	2.2		
VM		 =	Faktor	pengali	vertikal	
VM		 =	1	–	0,03		V-75	
V		 =	jarak	beban	terhadap	lantai	
VM	(indonesia)	=	1	–	0,00326			V-69				(V	dalam	cm)	
DM		 =	0,82	+	(4,5	/	D)	(D	dalam	cm)	
D					 =	jarak	perpindahan	beban	secara	vertikal	
AM		 =	1-	0,0032	A	(A	dalam	derajat)	
A					 =	sudut	asimetri	putaran	yang	dibentuk	tubuh	
	
Catatan	:		
-	Semua	nilai	multiplier	harus	lebih	kecil	sama	dengan	1.		
-	Bila	H	≤	_25	maka	diasumsikan	H	=	25,	sedangkan	bila	H	≥	63	diasumsikan	H	=	63.		
-	Aturan	untuk	nilai	D:	25	≤	D	≤	175.	Bila	D	≤	25	maka	diasumsikan	D	=	25.		
-	Besarnya	FM	dan	CM	dapat	dilihat	di	tabel	FM	dan	CM	pada	bagian	lampiran		

RWL = LC X HM X VM X DM X AM X FM X CM 
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Horizontal	Location	(H)		 :
		

Jarak	 dari	 telapak	 tangan	 ke	 titik	 tengah	 antara	 2	 tumit	
(diproyeksikan	pada	lantai)		

Vertical	Location	(V)		 :
		

Jarak	antara	kedua	tangan	dengan	lantai		

Vertical	Travel	Distance	(D)		 :
		

Jarak	 perbedaan	 ketinggian	 vertikal	 antara	 destination	 dan	 origin	
pada	pengangkatan		

Lifting	Frequency	(F)		 :
		

Angka	rata-rata	pengangkatan/menit	selama	periode	15	menit		

Angle	(A)		 :
		

Sudut	 asimetrik	 merupakan	 sudut	 yang	 dibentuk	 antara	 garis	
asimetrik	dan	pertengahan	garis	sagital		

Garis	Asimetrik		 :
		

Garis	 horizontal	 yang	 menghubungkan	 titik	 tengah	 dari	 garis	
penghubung	kedua	mata	kaki	bagian	dalam	dan	proyeksi	titik	tengah	
beban	pada	lantai		

Garis	Sagital		 :
		

Garis	 yang	melalui	 titik	 tengah	 kedua	mata	 kaki	 bagian	 dalam	 dan	
berada	pada	bidang	sagital		

	
Bidang	Sagital		 :

		
Bidang	 yang	 membagi	 tubuh	 menjadi	 dua	 bagian,	 kanan	 dan	 kiri,	
saat	 posisi	 tubuh	 netral	 (tangan	 berada	 di	 depan	 tubuh	 dan	 tidak	
ada	perputaran	pada	bahu	dan	kaki)		
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Tabel	3.1	Faktor	Pengali	Coupling	

	
	

Tabel	3.2	Faktor	Pengali	Frekuensi	
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Dari	 persamaan	 yang	 ditetapkan	 NIOSH	 tersebut,	 terdapat	 perbedaan	 faktor	 pengali	 jarak	
vertikal	untuk	pekerja	Indonesia,	sehingga	perlu	penyesuaian	terhadap	nilai	perkiraan	berat	beban	yang	
direkomendasikan	 untuk	 diangkat.	 Adanya	 perbedaan	 ini	 karena	 faktor	 pengali	 vertikal	 sangat	
bergantung	pada	antropometri	ketinggian	knuckle	(jarak	vertikal	dari	lantai	ke	ujung	jari	tangan	dengan	
posisi	lurus	ke	bawah).	Perumusan	faktor	pengali	vertikal	yang	dihasilkan	oleh	NIOSH	adalah	:		

	
Sedangkan	dari	hasil	penelitian	di	dapat	bahwa	untuk	pekerja	industri		Indonesia	faktor	pengali	jarak	:		

	
	
LIFTING	INDEX	
Setelah	diketahui	nilai	RWL,	selanjutnya	dilakukan	perhitungan	Lifting	Index,	untuk	mengetahui	apakah	
pengangkatan	yang	dilakukan	memiliki	risiko	cidera.	Lifting	Index	digunakan	untuk	mengestimasi	tingkat	
tegangan	fisik	dalam	suatu	kegiatan	pemindahan	material	secara	manual.		
Persamaan	dari	Lifting	Index	adalah:		
Lifting	Index	=		Bobot	beban	aktual	/	RWL	
Dengan	interpretasi:		
• LI	<	1	:	Ok,	Tidak	berpotensi	menimbulkan	resiko		

• LI	>	1	:	Berpotensi	menimbulkan	resiko		

• LI	>	3	:	Berkemungkinan	besar	menimbulkan	resiko		
	
Jika	 LI	 >	 1,	 berat	 beban	 yang	 diangkat	melebihi	 batas	 pengangkatan	 yang	 direkomendasikan.	 Dengan	
demikian,	maka	aktivitas	tersebut	mengandung	potensi	resiko	cedera	muskuloskeletal.	Jika	LI	<	1,	berat	
beban	 yang	 diangkat	 tidak	 melebihi	 batas	 pengangkatan	 yang	 direkomendasikan.	 Dengan	 demikian,	
maka	aktivitas	tersebut	tidak	mengandung	risiko	cidera	(Waters	et	al.	1993).	
	 	
3.3.		 ALAT	DAN	BAHAN	

1) Video	camera	
2) Alat-alat	tulis	
3) Lembar	pengamatan	
4) 3D	Puzzle		
	

3.4		 PROSEDUR	PRAKTIKUM	
Prosedur	pelaksanaan	praktikum	adalah:	

1. Praktikan	melakukan	proses	pembuatan	3D	Puzzle		
2. Praktikan	merekam	postur	kerja	operator	di	 seluruh	stasiun	kerja	dengan	menggunakan	video	

kamera.		
3. Praktikan	mengambil	 gambar	atau	 screen	capture	dari	postur	dan	 stasiun	kerja	perakitan	dari	

video	yang	telah	diambil.		
4. Praktikan	mengkonversi	video	ke	dalam	bentuk	.JPG	pada	postur	yang	akan	dianalisa		



	 Modul III –BIOMEKANIKA 

	
	

Praktikum	Ergonomi	dan	Sistem	Kerja	 	49	
Program	Studi	Teknik	Industri	FT	-	UPNVJ	 	
	

5. Hitung	gaya	dan	momen	yang	bekerja	disegmen	tubuh		
6. Hitung	RWL		untuk	aktivitas	manual	material	handling/pemindahan	secara	manual		

	
3.5		 TATA	TULIS	LAPORAN	

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

LAPORAN	PRAKTIKUM	
Lembar	pengesahan	
Lembar	Asistensi	
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	gaya	dan	momen	pada	setiap	segmen	tubuh	
3.2 Perhitungan	RWL	dan	Lifting	index		untuk	aktivitas	manual	material	handling	

BAB	IV	 ANALISIS		
	 4.1	 Analisis	Recommended	Weight	Limit	(RWL)	

	 4.1.1	 Peran	masing-masing	Multiplier	dalam	perhtiungan	nilai	RWL	dan	lifting	index	
	 4.1.2	 RWL	Existing	
	 4.1.3	 RWL	Perbaikan	
4.2	 Analisis	dampak	perbaikan	lifting	index	pada	dunia	industri	

	BAB	V	 KESIMPULAN	DAN	SARAN	
	 5.1	 Kesimpulan	
	 5.2	 Saran	
Daftar	Pustaka	
Lampiran	
	
	
DAFTAR	PUSTAKA	
Chaffin,	DB,	Andersson,	GBJ	&	Martin,	BJ.	 (2006)	Occupational	Biomechanics,	 4th	ed.	New	York:	Wiley-

Interscience,	
Tayyari,F.,&Smith,	J.	L.	(1997).	Occupational	ergonomics:	Principles	and	applications.	Chapman	&	Hall	
Modul	 3	 :	 Evaluasi	 Ergonomi	 Berdasarkan	 Antropometri	 dan	 Biomekanika,	 Laboratorium	 Rekayasa	

Sistem	Kerja	&	Ergonomi,	ITB,	Bandung.	
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Laboratorium	DSK&E,	 Fisiologi	&	 Pengukuran	 Kerja,	 Tutorial	 2	 Biomekanika	 Tahun	 ajaran	 2016/2017.	
Prodi	Teknik	Industri	Fakultas	Teknologi	Industri	Universitas	Islam	Indonesia,	Yogyakarta,	
2016.	

	

Format	Bab	III	Pengumpulan	dan	pengolahan	data	
	
3.1	 Perhitungan	gaya	dan	momen	pada	setiap	segmen	tubuh	

(Pengantar)	
3.1.1	 Perhitungan	gaya	dan	momen	pada	setiap	segmen	tubuh	stasiun	kerja	1	

a. segmen	telapak	tangan	
b. segmen	lengan	bawah	
c. segmen	lengan	atas	
d. segmen	punggung	

3.1.2	Perhitungan	gaya	dan	momen	pada	setiap	segmen	tubuh	stasiun	kerja	2	
...............seperti	3.1.1	
	

3.2		 Perhitungan	RWL	dan	LI	untuk	aktivitas	manual	material	handling	
Perhitungan	RWL	dilakukan	untuk	aktivitas	manual	material	handling,	

	
Data-data	pengangkatan:	
LC	=	konstanta	pembebanan	=	23	kg		
HM	=	faktor	pengali	horizontal	=	25	/	H		
H				=	jarak	beban	terhadap	titik	pusat	tubuh	
CM	=	faktor	pengali	kopling	(handle)		
FM	=	faktor	pengali	frekuensi	(Frequency	Multiplier)	
VM	=	Faktor	pengali	vertikal	
VM	=	1	–	0,003			V-75	
V	=	jarak	beban	terhadap	lantai	
VM	(indonesia)	=	1	–	0,00326			V-69	
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DM	=	0,82	+	(4,5	/	D)	
D				=	jarak	perpindahan	beban	secara	vertikal	
AM	=	1-	0,0032	A	
A				=	sudut	asimetri	putaran	yang	dibentuk	tubuh	
	

LEMBAR	PENGAMATAN	
BIOMEKANIKA	

	
Nama	Operator		 :	
Usia	 	 	 :	
Jenis	Kelamin	 	 :	
Pekerjaan	 	 :	
	

No	 Segmen	Tubuh	 Panjang	(m)	
Sudut	yang	Terbentuk	

Pengangkatan	 Menahan	 Menaruh	
1	 Telapak	Tangan	 SL1	=	 θ1	=	 θ1	=	 θ1	=	
2	 Lengan	Bawah	 SL2	=	 θ2	=	 θ2	=	 θ2	=	
3	 Lengan	Atas	 SL3	=	 θ3	=	 θ3	=	 θ3	=	
4	 Punggung	 SL4	=	 θ4	=	 θ4	=	 θ4	=	
5	 Inklinasi	Perut	 -	 θH	=	 θH	=	 θH	=	
6	 Inklinasi	Paha	 -	 θT	=	 θT	=	 θT	=	
	
Massa	Tubuh	 =	..............	Kg	
Massa	Benda	 =	..............	Kg	
	
Wo	 	 =	
Wbadan	 	 =	
λ2	 	 =		
λ3	 	 =	
λ4	 	 =	
E	 	 =	
D	 	 =	


