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ABSTRAK 

Keterbatasan manusia menjadi pedoman dalam merancang suatu sistem kerja yang 
ergonomis. Fokus ergonomi melibatkan tiga komponen utama yaitu manusia, mesin/peralatan dan 
lingkungan yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, dan interaksi tersebut 
menghasilkan suatu sistem kerja yang tidak bisa dipisahkan. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengurangi kelelahan dalam bekerja di UMKM Logam Ngingas Waru Sidoarjo .operator mesin 
pond bekerja dengan posisi duduk dan sedikit membungkuk dalam jangka waktu yang lama 
sehingga dapat menyebabkan kelelahan. Para pekerja pada umumnya kurang memperhatikan 
posisi tubuh dalam bekerja. Metode yang digunakan untuk menganalisis posisi tubuh adalah Rapid 
Upper Limb Assessment (RULA). . Berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode RULA 
menunjukkan  bahwa postur pekerja operator pembuat ring (washer) dengan posisi tubuh yang 
sedikit membungkuk memiliki nilai skor 5. Postur kerja ini harus segera diperbaiki. Tinggi tempat 
duduk operator yang hanya setinggi 35 cm sangat mempengaruhi postur kerja operator, sehingga 
membuat tubuh operator sedikit membungkuk ke depan untuk memperhatikan lempengan besi 
yang akan dijadikan ring (washer. 
Kata Kunci : Postur kerja,  Ergonomic,  Metode RULA 
 

ABSTRACT 

Human limitations are guidelines in designing an ergonomic work system. Focus of 
ergonomics involves three main components there is human, machine / equipment and 
environment that interact with each other, and the interaction produces a work system that cannot 
be separated. This research was conducted to reduce fatigue in working at Metal Industrial in 
Ngingas Waru Sidoarjo. Pond machine operators work in a sitting position and bend a little for a 
long time so that it can cause fatigue. Workers generally pay less attention to body position at work. 
The method used to analyze body position is Rapid Upper Limb Assessment (RULA). The results 
RULA method, it shows that the posture of the ring maker operator with a slightly bent position has 
a score of 5. This work posture must be corrected immediately. The height of the operator's seat, 
which is only 35 cm high, greatly influences the operator's work posture, so that the operator's body 
slightly bends forward to pay attention to the iron plate to be used as a ring (washer) 
Keyword:Work Posture, Ergonomic, RULA Method 

 

PENDAHULUAN 

Perusahaan atau industri 

terutama yang bergerak di bidang 

manufaktur, banyak terdapat mesin-

mesin dengan berbagai jenis, 

kapasitas dan ukuran. Salah satu 

mesin yang umum digunakan untuk 

proses produksi yang 

menggunakan bahan dari plat 

adalah mesin pond. Mesin pond 

adalah sebuah mesin yang 

berfungsi untuk membuat potongan 
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atau melubangi baik dalam bentuk 

single dies maupun secara 

serentak/progresive dies terhadap 

benda kerja. Mesin pond pada 

industri logam mempunyai 

kapasitas yang berbeda-beda, 

namun yang paling banyak 

digunakan untuk memproduksi part-

part kecilseperti klem pagar, klem 

pipa, atau komponen lainya adalah 

mesin dengan kapasitas 3 ton, 6 

ton dan 10 ton, sistem 

pengoperasian mesin pond sangat 

sederhana, atau secara semi 

manual. Pada umumnya operator 

mesin pond dalam melakukan 

aktifitasnya adalah dengan 

dudukpada kursi, namun untuk saat 

ini kursi yang digunakan oleh 

operator di UKM Logam Ngingas 

sangat tidak layak untuk di gunakan 

sebagai tempat duduk. Sehingga 

operator sering kali 

memberhentikan aktifitasnya 

dikarenakan ketidaknyamanan 

dalam aktifitas ang dilakukannnya.  

Ketidaknyamanan 

lingkungan kerja yang kurang 

memberikan keleluasaan bagi 

pekerja dan tidak teraturnya sistem 

kerja dapat mengakibatkan pekerja 

seringkali melakukan pekerjaan 

yang tidak sesuai dengan Standard 

Operation Procedure (SOP),akibat 

konsentrasi yang menurun. Hal ini 

tentunya sangat fatal bagi 

pekerja,dimana dalam Aktifitasnya 

kerjanya juga harus memperhatikan 

keselamatan dalam bekerja. 

Terlepas dari Karyawan yang sudah 

berpengalaman atau belum, 

lingkungan kerja tetap perlu 

disesuaikan dengan kebutuhan. 

Tujuan dari fasilitas kursi adalah 

menyangga tubuh manusia 

sehingga kestabilan postur tubuh 

dapat terjaga dengan baik. Dengan 

demikian, didapatkan rasa nyaman 

untuk beberapa waktu dan secara 

psikis merasakan kepuasan [1]. 

Postur Kerja merupakan titik 

penentu dalam menganalisa keefektifan 

pekerjaan. Apabila postur kerja yang 

dilakukan oleh operator sudah ergonomis 

maka dapat memperoleh hasil yang baik 

dan tidak mudah mengalami kelelahan. 

Kelelahan dapat menyebabkan 

penurunan hasil pekerjaan, sehingga 

tidak sesuai dengan yang diharapkan [2]. 

 RULA (Rapid Upper Limb 

Assessment) adalah metode yang 

dikembangkan untuk penelitian ergonomi 

mengenai tempat kerja, dan 

keterkaitannya dengan gangguan 

anggota tubuh bagian atas. Metode ini 

tidak memerlukan peralatan khusus 

untuk menentukan postur dari leher, 

punggung, dan anggota gerak bagian 

atas lainnya selama menggunakan 

fungsi dari otot, dan beban eksternal 

yang mempengaruhi tubuh [3]. Rapid 

Upper Limb 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 dapat dipengaruhi oleh beban 

eksternal yang ditopang oleh tubuh serta 

aktifitas pekerja.Proses pengukuran 

dimensi beberapa komponen yang 

berkaitan langsung dengan anggota 

tubuh terutama bagian tangan, akan 
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dianalisis menggunakan anropometri, 

terutama pada bagian tangan dan kaki 

[4]. 

 

METODE 

Jenis Penelitian adalah tindakan 

(action research) dengan metode 

RULA.Penelitian ini dilaksanakan di 

UMKM Ngingas Waru Sidoarjo. 

Penelitian ini dilakukan dengan cara 

mendokumentasikan posisi kerja tubuh 

bagian kanan dan kiri. Operator 

melakukan pembuatan washer atau ring 

dengan dua gerakan yaitu mengambil 

bahan kerja dan melakukan 

pengeplongan. Gerakan ini dianalisis 

dengan metode RULA, melalui 

penentuan sudut yang terbentuk dari 

postur tubuh seperti lengan atas, lengan 

bawah, pergelangan tangan, leher, 

punggung, dan kaki. Tujuan penelitian 

untuk  mengevaluasi postur tubuh 

operator pada saat melakukan aktivitas 

pekerjaan melalui perhitungan metode 

RULA. 

Hasil analisis dengan metode RULA 

bermanfaaat untuk memperbaiki posisi 

kerja operator washer.Populasi penelitian 

ini adalah 3 operator mesin plong 

washer, dan seluruh populasi dijadikan 

sebagai sampel.  

. Metode ini menggunakan diagram 

postur tubuh dan 3 tabel skor untuk 

menentukan evaluasi dari faktor-faktor 

resiko. Faktor-faktor resiko selama 

investigasi dideskripsikan sebagai faktor 

pembebanan eksternal yang terdiri dari 

urutan gerakan,kerja otot statik, gaya, 

postur kerja yang ditentukan oleh 

peralatan dan furniture, waktu kerja 

tanpa istirahat.  

 
Gambar 1 Tahapan Penelitian 

 
Pengembangan dari RULA melalui empat 

tahapan, yaitu merekam posisi kerja, 

penggunaan dari sistem skor, penentuan 

level resiko bagi tubuh, dan menentukan 

perbaikan [3].Berdasarkan metode RULA 

tubuh dibagi ke dalam dua segmen yaitu 

grup A dan grup B. Grup A terdiri dari 

lengan bagian atas lengan, bagian bawah, 

pergelangan tangan, dan putaran 

pergelangan tangan. Sedangkan grup B 

 

 Observasi di lokasi penelitian dan wawancara  
 dengan pemilik (UKM Logam Ngingas ) 
 

 Identifikasi  masalah penelitian dan  
 menetapkan tujuan penelitian 
   
 Penyebaran kuisioner NBM, mengambil gambar 
 postur kerja, keluhan pekerja, informasi tentang  
 proses alur produksi 
  
 Pengolahan data Menggunakan Metode RULA 
 

Studi Lapangan 

Identifikasi Masalah 

Pengumpulan Data 

Pengolahan Data 

Skor RULA 

Tertinggi 

Memberikan Usulan Perbaikan 



Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan 
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018 

ISBN: 978-602-5793-40-0 

 

942 Subtema: Industrialisasi Ekonomi 

terdiri dari leher, punggung, dan kaki, 

semua bagian tubuh dari group B 

digunakan untuk memastikan bahwa ada 

kemungkinan bagian tubuh tersebut 

mempengaruhi postur tubuh saat bekerja. 

 
HASIL 

Pengumpulan data dilakukan terhadap 

operator pembuat ring atau washer  melalui 

kegiatan pengamatan langsung postur 

kerja, dapat dilihat pada gambar 2. 

Dari postur tubuh operator yang sedikit 

membungkuk ini dapat diukur sudut 

tubuhnya. Setelah diketahui sudut tubuh 

operator, selanjutnya dapat memberikan 

skor berdasarkan metode RULA.   

1) Grup A terdiri dari :  

a. Lengan atas (upper arm) membentuk 

sudut 40odiberi skor = 2 

b. Lengan Bawah (lower arm) membentuk 

sudut 20o diberi skor = 2 

c. Pergelangan Tangan (wrist) membentuk 

sudut10o diberi skor = 2 

d. Putaran pergelangan tangan berada di 

garis tengah dengan skor = 1

e.   

 

 

Gambar 2 Posisi Postur Tubuh Operator 
Saat Beraktifitas

Setelah dilakukan penggolongan tubuh 

grup A, dan kemudian menghitung sudut 

yang dibentuk oleh tubuh operator, serta 

memberi skor untuk tiap bagian tubuh 

maka seluruhnya dapat di akumulasikan 

pada tabel 1. 

Skor postur kerja grup A berdasarkan 

tabel 1 adalah = 2 

Untuk penilaian skor aktivitas 

ketentuannya adalah bila postur tubuh 

tetap dalam jangka waktu yang lama 

(memegang dalam waktu lebih dari 1 

menit) atau melakukan pengulangan 

gerakan kira-kira 4 kali dalam waktu 1 

menit maka skor bertambah menjadi 1. 

Dan penilaian skor aktivitas untuk postur 

tubuh golongan A adalah sebagai 

berikut: 

a) Skor Aktivitas 

Aktivitas dilakukan berulang-ulang, lebih 

dari 2 kali/ menit dengan skor = 1 

b) Skor Beban 

Beban kurang dari 2kg dengan skor 0 

Jadi total skor keseluruhan 

penggolongan tubuh untuk grup A adalah 

2 + 1 = 3 
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2) Grup B terdiri dari 

a. Leher (neck) membentuk sudut 50o 

diberi skor = 3 

b. Punggung atau Batang Tubuh (trunk) 

membentuk sudut 25o diberi skor = 4 

c. Kaki (legs) tidak seimbang diberi skor = 

2 

Setelah dilakukan penggolongan tubuh 

grup B, dan kemudian menghitung sudut 

yang dibentuk oleh tubuh operator, serta 

memberi skor untuk tiap bagian tubuh 

maka seluruhnya dapat di akumulasikan 

pada tabel 2.  

 
Tabel 1 Skor Penilaian Postur tubuh 

operator untuk Grup A 

Upper 

arm 

Lowe

r arm 

Wrist 

1 2 3 4 

Wrist 

twist 

Wrist 

twist 

Wrist 

twist 

Wrist 

twist 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1 

1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

3 2 3 2 3 3 3 4 4 

2 

1 2 2 2 3 3 3 4 4 

2 2 2 2 3 3 3 4 4 

3 2 3 3 3 3 4 4 5 

3 

1 2 3 3 3 4 4 5 5 

2 2 3 3 3 4 4 5 5 

3 2 3 3 4 4 4 5 5 

4 

1 3 4 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 3 4 4 5 5 5 6 6 

5 

1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 7 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

6 

1 7 7 7 7 7 8 8 9 

2 7 8 8 8 8 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 

 
Skor postur tubuh grup A berdasarkan 
Tabel 2 adalah = 3 
Skor aktivitas Untuk penilaian skor 

aktivitas ketentuannya adalah bila postur 

tubuh tetap dalam jangka waktu yang 

lama (memegang dalam waktu lebih dari 

1 menit) atau melakukan pengulangan 

gerakan kira-kira 4 kali dalam waktu 1 

menit maka skor bertambah menjadi 1. 

Dan penilaian skor aktivitas untuk postur 

tubuh golongan B sebagai berikut : 

a) Aktivitas dilakukan berulang – ulang, 

lebih dari 4kali/ menit dengan skor = 1 

b) Skor beban  kurang dari 2 kg dengan 

skor = 0 

 
Tabel 2. Skor Penilaian Postur tubuh 

operator untuk Grup B 

Neck 

Trunk 

1 2 3 4 5 6 

Legs Legs  Legs  Legs  Legs  Legs  

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

Skor postur tubuh grup B berdasarkan 

tabel 2 adalah = 6 

 

Setelah penilaian skor untuk tiap sudut 

tubuh yang dibentuk, total skor 

keseluruhan dapat di akumulasikan pada 

tabel 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema: (Inovasi, Teknologi dan Pendidikan Guna Mewujudkan 
Indonesia Sejahtera di Era Industrialisasi 4.0), 21 Desember 2018 

ISBN: 978-602-5793-40-0 

 

944 Subtema: Industrialisasi Ekonomi 

Tabel 3. Skor Penilaian Postur tubuh 
operator untuk Grup C 

 

Skor Grup B 

Skor 

Grup A 
1 2 3 4 5 6 7+ 

1 1 2 3 3 4 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 

6 4 4 5 6 6 7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 

8 5 5 6 7 7 7 7 

Skor postur tubuh grup C berdasarkan 
tabel 2 adalah = 5 

Berdasarkan skor tersebut maka 

level resiko dari aktivitas Operator ring 

(washer) di UMKM Logam Ngingas Waru 

Sidoarjo berada pada kategori level 

resiko menengah dan diperlukan 

tindakan perbaikan postur kerja se 

segera mungkin. Hasil perhitungan 

postur kerja untuk operator ring (washer), 

berdasarkan metodeRULA dapat 

direkapitulasi pada tabel 4. 

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Perhitungan 
Postur Kerja 

Postur Kerja 
Skor 
Akhir 

Level 
Resiko 

Tindakan 
Perbaikan 

Duduk 
membungkuk 

5 Sedang 
Dalam 
Waktu 
Dekat 

Perbaikan Metode Kerja 

Untuk mengurangi kelelahan dan 

meningkatkan produktivitas kerja. Hal ini 

dapat dilakukan dengan beberapa cara 

yaitu: 

a) Para pegawai sebaiknya sebelum 

melakukan pekerjaan harus terlebih 

dahulu memperhitungkan bagaimana 

posisi kerja yang baik agar tidak 

mengalami kelelahan dan cedera saat 

bekerja. 

b) Untuk meminimalisir rasa sakit, 

sebaiknya para pegawai tidak 

melakukan postur kerja yang 

menyebabkan rasa sakit pada bagian 

tubuh tersebut dalam waktu yang lama. 

Para pegawai sebaiknya melakukan 

posisi kerja yang bervariasi untuk 

mengurangi rasa sakit pada bagian 

tubuh tertentu. 

c) Bila ada pegawai yang mengalami 
cedera atau rasa sakit yang berlebihan 
pada punggung sebaiknya segera 
merubah posisi kerjanya 

Perbandingan Postur Tubuh 

 

Gambar 3.Postur kerja saat ini 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 4. Postur kerja Setelah 
menggunakan desain kursi Usulan 

Perbaikan 
Postur kerja usulan tersebut kemudian 

dinilai kembali dengan  metode RULA 

untuk mengetahui apakah postur 

tersebut lebih baik atau tidak. Hasil 
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penilaian  postur kerja usulan dengan 

menggunakan metode RULA dapat 

dilihat pada tabel 5. 

 Melakukan pekerjaan dengan posisi 

duduk dan dengan konsentrasi tinggi 

membutuhkan tingkat kenyamanan 

tempat duduk yang baik. Skor 2 untuk 

posisi kerja duduk merupakan nilai ideal , 

dengan analisa yang dilakukan pada 

operator komputer[5] .  

 Pada postur kerja sebelumnya yaitu 

postur kerja aktual disimpulkan bahwa 

skor akhir penilaian adalah 5 (level resiko 

menengah). Sedangkan untuk postur 

kerja usulan pada tabel 5 didapat 

kesimpulan bahwa postur kerja perlu 

diperbaiki dalam beberapa waktu ke 

depan atau memiliki resiko kecil yaitu 3. 

Hal ini menunjukkan bahwa postur kerja 

usulan lebih baik daripada postur kerja 

aktual.  

Tabel 5. Hasil Penilaian Postur Kerja Usulan 
No Bagian Tubuh Skor Skor 

Akhir 

Total 

Skor 

1 Lengan atas  

membentuk sudut 

40 derajat 

2  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 Lengan bawah 

membentuk sudut 

20 derajat 

2 

3 Pergelangan tangan 

membentuk sudut 

10 

2 

4 Putaran 

pergelangan tangan 

berada dekat 

putaran 

1 

5 Penambahan skor 

aktivitas yang 

dilakukan berulang 

lebih dari 2 

kali/menit 

1 2 + 1 = 3 

(skor A) 

6 Leher 0-10 derajat 1  

7 Punggung 

membentuk sudut 

90 derajat  

1 

8 Kaki berada pada 

posisi seimbang 

1 1 

9 Penambahan skor 

aktivitas yang 

1 1 + 1 = 2 

(skor B) 

dilakukan berulang 

lebih dari 4 

kali/menit 

 

 Analisis dilakukan dengan 

memposisikan manikin sesuai dengan 

posisi duduk operator mesin pond namun 

stelah di tambahkan kursi, Berdasarkan 

hasil analisis RULA yang di lakukan 

dengan menggunakan software, 

mempunyai final score yang sama 

dengan hasil analisa manual yaitu 3. 

Selanjutnya adalah menentukan dimensi 

dari kursi yang nantinya akan dibuat 

untuk operator mesin pond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar.5 Hasil Analisis RULA 
menggunakan software  

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

dengan metode RULA maka dapat 

disimpulkan bahwa postur pekerja 

operator pembuat ring (washer) dengan 

posisi tubuh yang sedikit membungkuk 

memiliki nilai skor 5. Postur kerja ini 

harus segera diperbaiki. Faktor kelelahan 

yang dialami operator terjadi pada postur 

tubuh bagian leher dan punggung. Cara 
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mengatasi faktor kelelahan yang 

dirasakan adalah melalui perbaikan 

fasilitas kerja. Tinggi tempat duduk 

operator yang hanya setinggi 35 cm 

sangat mempengaruhi postur kerja 

operator, sehingga membuat tubuh 

operator sedikit membungkuk ke depan 

untuk memperhatikan lempengan besi 

yang akan dijadikan ring (washer) 
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