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Abstrak 

Produktivitas suatu perusahaan akan sangat  ditentukan oleh kinerja dari sumber daya manusia 
yang dimiliki perusahaan tersebut. PT. Harli Dunia Indah merupakan perusahaan yang bergerak di 
bidang industri tekstil yang hingga penelitian dilakukan, produktivitas  kerja karyawannya  belum 
maksimal. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara lingkungan, fasilitas, 
insentif dan disiplin kerja  terhadap  motivasi  dan  kinerja  karyawan.  Metode penelitian  yang  
digunakan  adalah pengolahan  data  statistik  Structural  Equation  Modelling (SEM) – Covariance  
Bassed (CB) dengan software  Lisrel  8.7.  Hasil  penelitian  ini  yaitu  fasilitas  dan  disiplin  kerja  
terbukti  berpengaruh signifikan terhadap  motivasi dengan nilai t–value 5.73 dan 2.26. Fasilitas  dan 
disiplin kerja terbukti berpengaruh   signifikan  terhadap   kinerja  dengan  nilai  t–value  2.08  dan  
6.37.  Motivasi  terbukti berpengaruh  signifikan terhadap  kinerja dengan nilai t–value 3.99. 
Lingkungan dan insentif terbukti tidak berpengaruh  signifikan terhadap  motivasi dengan nilai t–
value -0.8 dan -0.73. Lingkungan dan insentif terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap  kinerja 
dengan nilai t–value -0.19 dan -0.59. 
 
Kata Kunci: Lingkungan, Fasilitas, Insentif, Disiplin, Motivasi, Kinerja, Structural Equation Model 

 
 
Pendahuluan 
Manajemen sumber daya manusia sangatlah penting dan memiliki banyak tantangan, sebab 
manusia memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan dengan sumber daya yang 
lain. Manusia mempunyai perasaan dan pikiran, tidak seperti mesin atau sumber daya lain yang 
pengaturannya mudah distandarkan. Sumber daya manusia dalam suatu perusahaan menjadi satu 
faktor penting karena akan menentukan produktivitas dari perusahaan tersebut. 

PT. Harli Dunia Indah (PT HDI) merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 
industri tekstil yang menghasilkan produk-produk karpet dan sajadah. Perusahaan dituntut untuk 
dapat meningkatkan produktivitas, karena selama ini  produktivitas di PT HDI dianggap belum 
maksimal. Hal tersebut dapat diketahui berdasarkan tingkat kecacatan di bagian proses produksi 
selama ini berkisar antara  25-30%, angka tersebut relatif tinggi untuk suatu tingkat kecacatan. 
Berdasarkan observasi manajemen, kecatatan di bagian proses produksi tersebut disebabkan oleh 
faktor pekerja atau faktor manusia. 

Produktivitas dalam suatu perusahaan atau organisasi akan dipengaruhi oleh faktor-faktor 
internal dan eksternal yang salah satunya dikategorikan sebagai faktor manusia (human factors) 
[9].  Faktor  manusia  tersebut  dapat  meliputi  relasi  pekerja-manajemen,  kondisi  sosial  dan 
psikologis,  insentif,  kelelahan  fisik,  dll  [9].  Produktivitas  kerja  terkait  erat  dengan  kinerja 
karyawan karena kinerja  (performance)  merupakan konsep yang lebih luas dari produktivitas, 
mencakup profitabilitas, kualitas, kecepatan, cara penyampaian, dan fleksibiltas [6] Berdasarkan 
hal tersebut, peningkatan  kinerja  karyawan  pada  akhirnya  akan meningkatkan  produktivitas. 
Manajemen PT HDI perlu untuk menganalisa  faktor-faktor yang akan meningkatkan kinerja 
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karyawannya untuk dapat meningkatkan produktivitas pada bagian produksi. 

Penelitian-penelitian  sebelumnya  menyebutkan  bahwa  beberapa  faktor  yang  akan mempengaruhi  
kinerja  diantaranya  adalah  lingkungan  kerja,  fasilitas,  insentif,  disiplin,  dan motivasi.  
Penelitian-penelitian tersebut dilakukan dengan objek penelitian yang berbeda-beda pada  jenis  
industri  yang  berbeda  pula,  sehingga  penarikan  pembuktian  bahwa  faktor-faktor tersebut 
adalah faktor yang mempengaruhi kinerja pada perusahaan sejenis PT HDI belum bisa 
dilakukan.  Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Mengidentifikasi  hubungan  antara  lingkungan,  fasilitas,  insentif  dan  disiplin  kerja 
terhadap motivasi dan kinerja karyawan. 

2. Mengidentifikasi hubungan secara tidak langsung antara lingkungan, fasilitas dan insentif 
terhadap motivasi dan kinerja karyawan. 

Penelitian ini dilaukandengan menggunakan metode Structural  Equation Modelling (SEM). 
SEM merupakan kombinasi metodologi dua disiplin ilmu, yaitu model analisis faktor konfimatori 
(confimatory factor analysis model) dan model persamaan struktural (structural equation model). 
Saat ini metode SEM telah menjadi suatu keharusan untuk penelitian quasi-eksperimental atau 
non-eksperimental,  dikarenakan  metoda  untuk  pengujian  teori  belum  dikembangkan  secara 
menyeluruh. Tabel 1 menunjukan posisi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya 
beserta metode-metode yang digunakan.Penelitian ini mengambil model dari penelitian [3], [5] 
dan [10] sebagai model acuan utama. Model penelitian lainnya merupakan model penunjang 
yang terkait dengan penelitian ini. 

Tabel 1. Posisi penelitian 

 
 
Metodologi  Penelitian 
1. Pengembangan Model 

Pada penelitian ini, faktor yang akan di identifikasi yaitu faktor lingkungan, fasilitas, insentif, 
disiplin, motivasi dan kinerja. Lingkungan, fasilitas, insentif dan disiplin merupakan 
variabel eksogen  yang  artinya  tidak  dipengaruhi  oleh  variabel  lain,  sedangkan  motivasi  
dan  kinerja merupakan variabel endogen yang artinya dipengaruhi oleh variabel lain. 
Gambar 1 menampilkan model dalam penelitian ini.  
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Gambar 1. Model Penelitian 

 
Berdasarkan Gambar 1, dapat dipaparkan hipotesis sebagai berikut: 
H1:  Lingkungan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Motivasi 
H2:  Fasilitas Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Motivasi  
H3:  Insentif Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Motivasi  
H4:  Disiplin Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Motivasi  
H5: Lingkungan Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja  
H6:  Fasilitas Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja 
H7:  Insentif Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja 
H8:  Disiplin Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja 
H9:  Motivasi Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Kinerja 

 
2. Kerangka Penelitian 

Kerangka penelitian merupakan suatu hubungan antara konsep-konsep yang ingin diamati. 
Unruk melakukan penelitian dan memperoleh hasil yang diinginkan maka peneliti 
menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah seperti ditampilkan pada Gambar 2.  

3. Pengumpulan Data 
Pengumpulan  data  dilakukan  dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  karyawan  
bagian produksi dari PT HDI. Jumlah responden yang mengembalikan kuesioner adalah 
200 responden. Jumlah tersebut sudah cukup mewakili populasi, karena jika menggunakan 
rumus Solvin, maka jumlah sampel adalah 78 sampel saja (dengan total populasi N=349). 
Penentuan jumlah sampel ini penting karena jumlah sampel dari populasi yang terlalu 
sedikit dapat mempengaruhi tingkat kayakinan dan ketelitian yang  menggambarkan 
tingkat kepastian pengukuran, dimana sampel yang dilakukan tidak mewakili populasi. 
Metode CB-SEM juga cukup sensitif terhadap jumlah sampel yang kurang mewakili 
populasi. 

Kuesioner yang disebarkan kepada responden terdiri dari 45 item pernyataan dengan skala 
respon  berupa  skala  Likert  1-5  (sangat  tidak setuju-sangat  setuju).  Seluruh  item  
pernyataan dalam instrumen kuesioner sudah terbukti valid dan reliabel berdasarkan 
pengujian awal dengan menggunakan 30 data responden. 
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Gambar 2. Kerangka Penelitian 
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Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Bagian  ini akan menampilkan  hasil  pengolahan  data  dari  model  pengukuran  dan  model 
struktur, dan juga membahas analisis pada model pengukuran dan model struktural. 
 
Uji Model Pengukuran 
1. Uji Validitas 

Berdasarkan hasil pengujian dengan perangkat lunak Lisrel8.7 dapat diketahui bahwa 
nilai loading  factor  dari  semua  item  adaah  berkisar  antara  0,57-0,98  dengan  t-
statistic  >  1,96, sehingga semua  item pernyataan terbukti memiliki korelasi yang 
signfikan terhadap variabel laten yang diukurnya. 

 
2. Uji Reliabilitas 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas dapat diketahui bahwa semua item memiliki 
nilai composite reliability lebih dari 0.7 (CR ≥ 0.7). Hal ini berarti semua item pernyataan 
yang diuji bersifat andal (reliable) dan data penelitian dapat digunakan dalam pengujian 
selanjutnya. Tabel 2. menunjukan hasil uji composite reliability untuk seluruh variabel 
laten. 

 
Tabel 2. Hasil uji reliabilitas 

 

 
Variabel CR  

Kesimpulan 
CR ≥ 0.7 

Lingkungan 0.96 Andal 
Fasilitas 0.89 Andal 
Motivasi 0.95 Andal 
Kinerja 0.98 Andal 

 
 

Uji Model Struktural 
1.   Model Goodness of Fit 

Ukuran  goodness  of  fit  yang  digunakan  dalam  penelitian  yaitu  absolute   fit  
indices, incremental  fit indices, parsimonious  fit indices dan uji kebaikan (R2). Tabel 
3. menunjukan hasil pengukuran goodness of fit kecuali parameter R2. 
Perbandingan antara good fit dan poor fit yaitu 7:3. Penggunaan 4-5 kriteria goodness 
of fit dianggap sudah mencukupi untuk menilai kelayakan model, asalkan masing-masing 
kriteria dari goodness  of  fit  terwakili  [6]. Dari  uji  kecocokan  model  yang  sudah  
dilakukan  tiap kriteria goodness of fit sudah terwakili. Maka dapat disimpulkan bahwa 
kecocokan keseluruhan model yang dihasilkan sudah baik dan dapat diterima. 

Nilai  koefisien  determinasi  (R2) didapat  dari  Reduced  Form  Equations.  Nilai  R2    
untuk motivasi  yaitu  sebesar  0.33,  hal  menunjukan  bahwa  variasi  dari  lingkungan  
dan  fasilitas menjelaskan  33%  variasi  dari  motivasi.  Sedangkan  nilai  R2    untuk  
kinerja  sebesar  0.44,  hal menunjukan bahwa variasi dari lingkungan dan fasilitas 
menjelaskan 40% variasi dari kinerja. 
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Tabel 3. Goodness of Fit Model Struktural 
 

 

2. Uji Hipotesis (Analisis Jalur) 
Analisis   jalur   dalam   penelitian   ini   merupakan   pengujian   yang   dilakukan   untuk 
menentukan  hubungan  antara  variabel  eksogen  terhadap  variabel  endogen.  Hipotesis  
dapat diterima  apabila t-value > 1.96 dengan taraf signifikan = 5%. Tabel 4 menunjukan 
hasil uji hoptesis dari model struktural. Dari hasil uji hipotesis diketahui bahwa terdapat 2 
hipotesis yang ditolak dan 3 hipotesis yang diterima. 

Tabel 4. Hasil uji hipotesis 
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3. Uji Mediasi 
Uji  mediasi  dilakukan dengan menggunakan  pengujian Sobel. Uji sobel bertujuan 
untuk menguji pengaruh secara tidak langsung dari semua variabel eksogen terhadap 
variabel kinerja yang melalui  variabel  motivasi.  Pengujian  sobel  dapat  dilakukan  
apabila  variabel  eksogen terhadap variabel endogen memiliki pengaruh positif dan 
signifikan, maka dari itu uji sobel hanya akan diuji untuk variabel fasilitas dan disiplin 
kerja. 

Berdasarkan  hasil  pengujian,  diketahui  nilai  standar  error  pengaruh  tidak  langsung  
dari variabel  fasilitas  sebesar  2,56  dengan  nilai  t-statistic  sebesar  8,93  (>  1.96).  Hal  
tersebut membuktikan bahwa motivasi dapat memediasi secara signifikan hubungan 
fasilitas terhadap kinerja  dengan  hubungan  yang  positif.  Standar  error  pengaruh  tidak  
langsung  dari  variabel disiplin adalah  sebesar 0,88 dengan nilai t-statistic  sebesar 10,20 
(> 1.96). Hal tersebut juga membuktikan bahwa  motivasi dapat memediasi secara 
signifikan hubungan disiplin terhadap kinerja dengan hubungan yang positif. 

 
 
Pembahasan Analisis Jalur 
Analisis  jalur  dalam  penelitian  ini  merupakan  pengujian  yang  dilakukan  untuk  
menentukan hubungan  antara  variabel  eksogen  terhadap  variabel  endogen,  baik  yang  
disebabkan  oleh pengaruh  langsung  maupun  tidak  langsung  dan  menganalisis  hubungan  
antara  variabel  dari model kausal yang telah  dirumuskan oleh peneliti atas dasar 
pertimbangan teoritis. Gambar 3 menunjukan hasil analisis jalur. 
 

 

 
 

Gambar 3. Hasil Uji Hipotesis 
 

Hipotesis 1: Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi 
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  diperoleh  nilai  t-statistik  sebesar  1.96  dengan  taraf 
siginifikan 5% dan t-value sebesar -0.15. Hipotesis dapat diterima apabila t-value > t-statistik. 
Maka Ho ditolak, artinya lingkungan terbukti tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
motivasi.  Hal  ini  berarti  lingkungan  kerja  yang  baik  sekalipun  tidak  dapat  meningkatkan 
motivasi kerja karyawan. Selain itu,  banyak karyawan yang bertempat tinggal tidak jauh dari 
lingkungan perusahaan, hal tersebut membuat  karyawan merasa santai saat hendak pergi  ke 
tempat kerja sehingga lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi karyawan. 
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Hipotesis 2: Fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi 
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  diperoleh  nilai  t-statistik  sebesar  1.96  dengan  taraf 
siginifikan  5% dan t-value sebesar 5.73. hipotesis dapat diterima apabila t-value > t-statistik. 
Maka Ho diterima, artinya fasilitas terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
motivasi. Hal ini berarti segala  fasilitas yang ada diperusahaan  dapat membuat karyawan 
termotivasi. Kemungkinan karyawan merasa fasilitas yang diberikan perusahaan kepada 
karyawannya sudah baik. Dapat terlihat dari hasil analisis  deskriptif, dengan nilai rata-rata 
untuk variabel fasilitas yaitu sebesar 4.04. 

Hipotesis 3: Insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi 
Berdasarkan  hasil  pengolahan  data,  diperoleh  nilai  t-statistik  sebesar  1.96  dengan  taraf 
siginifikan  5% dan t-value sebesar -0.73. hipotesis dapat diterima apabila t-value > t-statistik. 
Maka Ho  ditolak,  artinya insentif  terbukti tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
motivasi.  Hal  ini  berarti  kepuasan  dan  kecukupan  insentif  yang  diberikan  perusahaan  
tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hasil penelitian sebelumnya mengenai hubungan 
insentif terhadap  motivasi [3] memiliki hasil yang sama yaitu insentif tidak berpengaruh 
positif  dan signifikan terhadap  motivasi. Karyawan merasa insentif yang diberikan adalah 
sudah menjadi tanggung  jawab  perusahaan   yang  sudah  seharusnya  diberikan  kepada  
karyawan  sehingga karyawan tidak merasa termotivasi dengan adanya insentif tersebut. 

Hipotesis 4: Disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi  
Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai t-statistik sebesar 1.96 dengan taraf siginifikan 5% 
dan t-value sebesar 2.26. hipotesis dapat diterima apabila t-value > t-statistik. Maka Ho 
diterima, artinya   disiplin   terbukti   berpengaruh   positif   dan   signifikan   terhadap   motivasi.   
Hal   ini menunjukan  bahwa   dengan  disiplin   dalam   bekerja   karyawan  merasa   
termotivasi  dalam melakukan pekerjaannya. Hasil  penelitian ini didukung oleh penelitian 
sebelumnya [5] yang menunjukan bahwa disiplin kerja  berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap motivasi kerja pegawai. 

Hipotesis 5: Lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai t-statistik sebesar 1.96 dengan taraf siginifikan 5% 
dan t-value sebesar -0.25. Hipotesis dapat diterima apabila t-value > t-statistik. Maka Ho 
ditolak, artinya lingkungan  terbukti tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 
Hal ini berarti lingkungan tidak dapat meningkatkan kinerja karyawan. Tempat tinggal 
karyawan yang berdekatan dengan lingkungan perusahaan menyebabkan lingkungan tidak 
berpengaruh terhadap kinerja dengan  alasan karyawan  akan  merasa  santai  karena  berada  
dilingkungannya  sendiri. Analisa deskriptif mengenai lingkungan pun dirasa kurang baik, 
sehingga karyawan tidak merasa nyaman  ketika  melakukan  pekerjaannya  yang  
mengakibatkan  tidak  ada  pengaruh  terhadap kinerja. 

Hipotesis 6: Fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai t-statistik sebesar 1.96 dengan taraf siginifikan 5% 
dan t-value sebesar 2.08. Hipotesis dapat diterima apabila t-value > t-statistik. Maka Ho 
diterima, artinya  fasilitas  terbukti  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja.  Hal  
ini  berarti fasilitas kerja yang baik  dapat membuat kinerja karyawan  meningkat, karena 
dengan adanya fasilitas   yang   baik   akan   mendukung   dalam   proses   bekerja   karyawan   
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sehingga   dapat meningkatkan  kinerja  karyawan.   Fasilitas   kerja   merupakan   sarana  
pendukung  pekerjaan berbentuk fisik yang mampu menunjang kebutuhan oprasional dalam 
bekerja sehingga pekerjaan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan [5]. 

Hipotesis 7: Insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai t-statistik sebesar 1.96 dengan taraf siginifikan 5% 
dan t-value sebesar -0.59. Hipotesis dapat diterima apabila t-value > t-statistik. Maka Ho 
ditolak, artinya insentif terbukti tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hal 
ini berarti insentif tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja, karyawan 
merasa insentif yang diberikan sesuai dengan  pekerjaan yang karyawan lakukan. Salah satu 
contohnya semua karyawan selalu diberi insentif di hari raya idul fitri setiap tahunnya (diluar 
tunjangan hari raya) sehingga  karyawan  merasa  terbiasa  dengan  insentif  yang  diberikan  
perusahaan  tanpa  harus memperbaiki kinerjanya. 

Hipotesis 8: Disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai t-statistik sebesar 1.96 dengan taraf siginifikan 5% 
dan t-value sebesar 6.37. Hipotesis dapat diterima apabila t-value > t-statistik. Maka Ho 
diterima, artinya  disiplin  terbukti  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  kinerja.  Hal  
ini  berarti disiplin   kerja   mengenai   indikator  sikap,   norma,   dan   tanggung  jawab  yang   
baik   dapat meningkatkan kinerja karyawan.  Apabila tingkat disiplin kerja tinggi maka 
diharapkan kinerja karyawan  bekerja  dengan  lebih  baik.  Hasil  penelitian  yang  dilakukan  
telah  relevan  dengan penelitian sebelumnya[8]. 

Hipotesis 9: Motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 
Dari hasil pengolahan data, diperoleh nilai t-statistik sebesar 1.96 dengan taraf siginifikan 5% 
dan t-value sebesar 3.99. Hipotesis dapat diterima apabila t-value > t-statistik. Maka Ho 
diterima, artinya motivasi  terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Hal 
ini berarti apabila motivasi kerja meningkat maka kinerja karyawan akan meningkat dan 
apabila motivasi kerja menurun kinierja karyawan pun akan menurun. Motivasi kerja dapat 
meningkatkan kinerja karyawan  karena  dengan  termotivasinya   karyawan  maka  karyawan  
akan  semangat  dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga kinerja  karyawan pun akan 
meningkat. Motivasi adalah proses yang dapat menjelaskan tentang intensitas, arah, ketekunan 
serta suatu usaha dalam proses mencapai tujuan [9]. Motivasi adalah suatu aspek yang  
menyalurkan dan mendukung tingkah laku manusia agar giat bekerja dan merasa antusias 
dalam  mencapai tujuan secara maksimal [2]. 
 

Kesimpulan 
Variabel-variabel yang mempengaruhi motivasi dan kinerja  karyawan bagian produksi di  PT 
HDI, dan mengenai pengaruh-pengaruh tidak langsung terhadap variabel kinerja melalui variabel 
motivasi. Variabel  fasilitas dan disiplin merupakan variabel yang terbukti berpengaruh secara 
signfikan dan positif terhadap motivasi kerja dan kinerja karyawan bagian produksi dari PT 
HDI, sedangkan variabel lingkungan dan  insentif tidak terbukti hubungannya terhadap 
motivasi dan kinerja.  Variabel  motivasi  juga  terbukti  berpengaruh  secara  signfikan  dan  
positif  terhadap variabel kinerja. Variabel fasilitas dan disiplin juga terbukti secara signifikan 
memiliki pengaruh tidak langsung terhadap variabel kinerja melalui variabel motivasi. 
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Abstrak 
Pemeriksaan kesehatan secara rutin merupakan hal yang sangat penting, khususnya bagi lansia. 
Penurunan kondisi tubuh merupakan salah satu hambatan yang dialami oleh lansia untuk datang ke 
fasilitas kesehatan. Saat ini sedang dilakukan pengembangan lima alat medis portabel, yaitu alat ukur 
denyut jantung dan saturasi oksigen, tekanan darah, suhu tubuh, tinggi badan dan berat badan. 
Namun begitu, dibutuhkan suatu perancangan fasilitas keseluruhan untuk menjembatani alat medis 
tersebut dengan pengguna (lansia) yang disebut dengan pojok kesehatan. Pada perancangan pojok 
kesehatan, peralatan yang dipertimbangkan tidak hanya alat medis namun juga peralatan pendukung 
lainnya. Perancangan pojok kesehatan dilakukan menggunakan metoda Ergonomic Function 
Deployment (EFD). Partisipan penelitian ini adalah 30 lansia dari Panti Sosial Tresna Werdha. 
Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang terdiri dari 20 pernyataan serta 
pengambilan data dimensi anthropometri. Terdapat tiga alternatif konsep rancangan dimana 
pemilihan konsep akan dilakukan pada tahap concept screening dan concept selecting. Konsep yang 
terpilih adalah alternatif konsep kedua dimana dimensi keseluruhan pojok kesehatan adalah 175 x 
135 x 300 cm yang dilengkapi dengan partisi dari kaca rayban. Bahan pojok kesehatan terbuat dari 
kayu dan lantai dari bahan parket. Pojok kesehatan dilengkapi dengan dua petunjuk berupa visual 
dan audio display untuk membantu lansia dalam menggunakan pojok kesehatan.  
 
Kata Kunci: lansia, pemeriksaan kesehatan, Ergonomic Function Deployment, anthropometri  

 

Pendahuluan 
Pemeriksaan kesehatan secara rutin dilakukan agar individu dapat selalu mengontrol kondisi 
tubuhnya. Pemeriksaan kesehatan yang paling dasar adalah pengukuran tanda vital dan status 
gizi seseorang. Pengukuran tanda vital meliputi pengukuran tekanan darah, suhu tubuh, detak 
jantung dan saturasi oksigen, sedangkan pemeriksaan status gizi meliputi tinggi badan dan berat 
badan. Pemeriksaan kesehatan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk diagnosis awal 
untuk mengidentifikasi gejala suatu penyakit [1]. 

Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu datang ke fasilitas kesehatan 
ataupun melakukan secara mandiri. Fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, klinik 
ataupun rumah sakit tentunya memiliki sumber daya manusia dan peralatan yang sangat 
menunjang dalam pemeriksaan kesehatan, namun tidak semua individu dapat dengan mudah 
untuk datang ke fasilitas tersebut yang diakibatkan oleh beberapa pertimbangan seperti jarak, 
waktu dan energi. Pemeriksaan secara mandiri adalah salah satu solusi untuk mengatasi hal 
tersebut dengan menggunakan alat medis portabel.  

Saat ini telah banyak alat medis portabel di pasaran yang bertujuan agar individu dapat 
melakukan pemeriksaan kesehatan dasar sendiri tanpa perlu datang ke fasilitas kesehatan. 
Rahmat [2] melakukan pengembangan dari alat medis portabel tersebut dimana tingkat 
sensitifitas alat ukur tinggi dan sistem pada alat ukur tersebut dapat mengirimkan data hasil 
pengukuran langsung ke praktisi kesehatan. Terdapat lima alat medis yang dikembangkan, yaitu 
alat ukur saturasi oksigen dan detak jantung, tekanan darah, suhu tubuh, tinggi badan dan berat 
badan. Beberapa cara kerja alat ukur ini tidak terlalu berbeda dengan alat ukur portabel di 
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pasaran saat ini. Alat medis portabel maupun alat ukur yang dikembangkan memiliki tujuan yang 
sama, yaitu dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun. Meskipun dapat 
digunakan oleh siapapun, terdapat beberapa individu yang membutuhkan bantuan dalam 
menggunakan hal tersebut, salah satunya adalah lansia.  
 
Menurut UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia), lansia 
dikategorikan sebagai manusia dengan umur di atas 60 tahun.  Berdasarkan UU No. 13 Tahun 
1998 Pasal 5 ayat 2, salah satu hak lansia adalah memperoleh pelayanan kesehatan. Umumnya 
pemeriksaan kesehatan lebih rutin dilakukan oleh lansia diakibatkan lansia telah memasuki tahap 
penurunan berbagai fungsi organ tubuh, hal tersebut dapat berakibat semakin rentan tubuh 
terhadap berbagai serangan penyakit. Penurunan kondisi tubuh seperti kekuatan otot, panca 
indra, massa otot, kelincahan, daya tahan dan fleksibilitas menyebabkan kesulitan dalam berjalan   
(Jeon dkk., 2002 dalam [3]).  Hasil penelitian Kim dan Kim [4]  menunjukkan bahwa kecepatan 
jalan orang tua sekitar 26% lebih lambat dari manusia dewasa muda yang berjalan normal. 
Kesulitan berjalan merupakan hal yang membatasi lansia untuk melakukan pemeriksaan di 
fasilitas kesehatan. Selain penurunan fisik, lansia pun mengalami penurunan fungsi kognitif pada 
suatu kegiatan yang membutuhkan proses pengolahan informasi untuk membuat keputusan [5]. 
Penurunan kognitif merupakan hal yang membatasi lansia dalam memahami dan menggunakan 
sendiri alat ukur yang dikembangkan. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkanlah suatu fasilitas 
yang menjembatani alat ukur dengan pengguna (dalam hal ini adalah lansia) agar pengguna 
dapat dengan mudah memahami dan menggunakan alat ukur tersebut dengan keterbatasan yang 
dimiliki.  
 

Metodologi Penelitian 
1. Partisipan 

Partisipan pada penelitian ini merupakan seluruh lansia dari Panti Sosial Tresna Werdha Budi 
Pertiwi Bandung berjumlah 30 orang. Panti Sosial Tresna Werdha atau umumnya disebut 
dengan panti jompo adalah suatu tempat untuk merawat dan menampung para lansia baik 
secara sukarela maupun diserahkan oleh pihak keluarga.  

2. Prosedur Penelitian 
Proses perancangan pojok kesehatan terdiri dari perancangan tata letak kerja, tata cara kerja 
hingga fasilitas  keseluruhan. Metoda yang digunakan pada penelitian ini adalah Ergonomic 
Function Deployment (EFD) di mana saat proses perancangan terdapat dua ilmu ergonomi, 
yaitu anthropometri dan perancangan display yang digunakan di dalamnya. Langkah pertama 
pada penelitian ini adalah merumuskan kuesioner dimana atribut pertanyaan diturunkan dari 
aspek ergonomi yaitu ENASE (Efektif, Nyaman, Aman, Sehat dan Efisien). Hasil dari 
kuesioner akan dibandingkan dengan cara pengoperasian masing-masing alat ukur dan tata 
cara masing-masing pengukuran berdasarkan ketentuan medis. Hasil perbandingan tersebut 
berupa peralatan tambahan yang dibutuhkan dalam perancangan fasilitas keseluruhan. 
Selanjutnya dilakukan penyusunan matriks House of Ergonomic hingga penyusunan dan 
pemilihan konsep. Dalam melakukan penyusunan konsep, dibutuhkan serta penerapan ilmu 
anthropometri dan perancangan display. Ilmu anthropometri digunakan saat penentuan tata 
letak peralatan beserta dimensi-dimensinya. Perancangan display digunakan saat proses 
penentuan tata cara kerja dimana media informasinya berupa display.  

3. Alat Ukur Medis 
Terdapat lima alat ukur yang dikembangkan oleh Rahmat (2016). Spesifikasi dimensi dan 
cara penggunaan alat adalah sebagai berikut:  
a. Berat Badan. 

Spesifikasi dimensi alat ukur berat badan adalah 10 x 31 x 31 cm. Subjek yang akan diukur 
berdiri di atas timbangan. Setelah selesai melakukan pengukuran maka akan terdengar 
suara yang menandakan bahwa pengukuran berat badan telah selesai.  
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b. Tinggi Badan. 
Spesifikasi dimensi alat ukur tinggi badan adalah 210 x 70 x 70 cm. Subjek yang akan 
diukur berdiri dibawah alat pengukur tinggi badan. Setelah itu sensor akan membaca 
bagian atas kepala. Lalu akan terdapat bunyi “BEEP” yang menandakan bahwa 
pengukuran tinggi badan telah selesai.  

c. Tekanan Darah. 
Spesifikasi dimensi alat ukur tinggi badan adalah 9 x 12 x 17 cm. Proses pengukuran 
dilakukan dengan melilitkan manset di lengan kiri atas subjek. Subjek menekan tombol 
yang terdapat di alat untuk memulai pengukuran. Ketika pengukuran telah selesai maka 
alat akan mengeluarkan suara “BEEP”.  

d. Suhu Tubuh. 
Spesifikasi dimensi alat ukur tinggi badan adalah 3 x 15 x 6 cm. Subjek melakukan 
pengukuran suhu tubuh dengan meletakan termometer di bawah ketiak. Subjek menekan 
tombol yang terdapat di alat untuk memulai pengukuran. Ketika pengukuran telah selesai 
maka alat akan menghasilkan suara “BEEP”.  

e. Detak Jantung dan Saturasi Oksigen. 
Alat ukur ini masih dalam tahap pengembangan, namun cara pengoperasian dan spesifikasi 
alat sesuai tidak berbeda dengan pulse oxymeter. Spesifikasi alat adalah 7 x 8 x 4 cm. Cara 
penggunaan alat dimulai dengan subjek memasukan salah satu jari tangan ke dalam lubang 
lalu menekan tombol yang terdapat di alat. Ketika pengukuran telah selesai maka alat akan 
menghasilkan suara “BEEP”. 

Hasil dan Pembahasan 
Penentuan atribut dalam perancangan dan pengembangan bertujuan untuk mengidentifikasi 
kebutuhan lansia dalam perancangan pojok kesehatan. Terdapat 20 atribut yang akan menjadi 
pernyataan dalam kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan terhadap 30 orang lansia di Panti 
Sosial Tresna Werdha Budi Pertiwi dimana hasil kuesioner telah memenuhi uji validitas dan 
reliabilitas. Setelah melakukan pengujian validitas dan reliabilitas, selanjutnya dilakukan 
pengujian matriks House of Ergonomic (HoE) dan penentuan spesifikasi teknis. Spesifikasi 
teknis merupakan gambaran detail dari sebuah produk atau jasa dengan menerjemahkan bahasa 
pelanggan berdasarkan atribut [ ].  Atribut dan spesifikasi teknis dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Atribut dan Spesifikasi Teknis 

No Atribut 
Spesifikasi Teknis 

Metrik 

1 Terdapat petunjuk untuk memberikan arahan 
urutan dan instruksi penggunaan setiap alat 

Ketersediaan petunjuk urutan penggunaan alat pemeriksaan kesehatan,  ketersediaan 
petunjuk penggunaan alat pemeriksaan kesehatan, jenis petunjuk penggunaan alat 
pemeriksaan kesehatan yang digunakan, dimensi petunjuk penggunaan alat 
pemeriksaan kesehatan yang digunakan, posisi penempatan petunjuk penggunaan alat 
pemeriksaan kesehatan, jumlah petunjuk penggunaan alat pemeriksaan kesehatan  

2 
Tersedia fasilitas yang  menandakan bahwa 
pemeriksaan siap dimulai dan telah selesai 
digunakan 

Jenis sistem pengaktifan pojok kesehatan, jenis sistem menonaktifkan pojok kesehatan, 
jumlah tombol, dimensi tombol, bahan tombol, volume suara speaker pemberi tanda 
pemeriksaan siap dimulai dan telah selesai digunakan, posisi penempatan speaker 
pemberi tanda pemeriksaan siap dimulai dan telah selesai digunakan, dimensi speaker 
pemberi tanda pemeriksaan siap dimulai dan telah selesai digunakan, jumlah speaker 
pemberi tanda pemeriksaan siap dimulai dan telah selesai digunakan 

3 
Tersedia bunyi peringatan jika pengguna 
melakukan kesalahan dalam penggunaan alat 
pemeriksaan  

Jenis bunyi peringatan, Lama bunyi peringatan, Volume bunyi peringatan 

4 Keleluasaan pengguna dalam bergerak 
Panjang pojok kesehatan, Lebar pojok kesehatan, Tinggi pojok kesehatan, Ketersediaan 
penutup ruangan, Dimensi penutup ruangan, Bahan penutup ruangan, Bentuk penutup 
ruangan 

5 Ketersediaan kursi didalam pojok kesehatan Dimensi kursi, Jenis kursi, Jumlah kursi, Bahan kursi, Posisi penempatan kursi 

6 Warna dari interior tidak kusam Jenis warna yang digunakan 

7 Lantai didalam pojok kesehatan tidak licin Jenis material lantai yang digunakan pada pojok kesehatan 

8 Pojok kesehatan memiliki pencahayaan yang 
cukup Posisi lampu, Jumlah lampu, Jenis lampu 

9 Dinding pojok kesehatan kokoh Jenis material pojok kesehatan yang digunakan 
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No Atribut 
Spesifikasi Teknis 

Metrik 

10 Dinding pojok kesehatan tahan lama Jenis material pojok kesehatan yang digunakan 

11 Ketersediaan pegangan tangan untuk 
membantu menahan tubuh pengguna 

Jumlah pegangan tangan, Posisi penempatan pegangan tangan, Bahan pegangan tangan, 
Dimensi pegangan tangan 

12 Pojok kesehatan memiliki sirkulasi udara 
yang lancar 

Bentuk sirkulasi udara yang digunakan, Jumlah sirkulasi udara, Posisi penempatan 
sirkulasi udara, Dimensi sirkulasi udara 

13 Alat ukur kesehatan dalam keadaan higienis Jenis alat bantu kebersihan peralatan pemeriksaan, Jumlah alat bantu kebersihan 
peralatan pemeriksaan, Posisi penempatan alat bantu kebersihan peralatan pemeriksaan 

14 Pojok kesehatan selalu dalam keadaan bersih Dimensi tempat sampah, Posisi tempat sampah, Jumlah tempat sampah 

15 Terdapat cairan pembersih tangan untuk 
menjamin kebersihan pasien 

Ketersediaan pembersih tangan, Jumlah pembersih tangan, Dimensi pembersih tangan, 
Posisi penempatan pembersih tangan 

16 
Fasilitas pendukung (alat identifikasi, alat 
pengaktif, nonaktif sistem) mudah digunakan 
oleh lansia 

Ketersediaan petunjuk penggunaan fasilitas pendukung pada pojok kesehatan 

17 Seluruh fasilitas (utama dan pendukung) 
mudah dijangkau Posisi penempatan fasilitas 

18 Petunjuk pemakaian pojok kesehatan jelas dan 
mudah dibaca 

Jenis petunjuk  pemakaian pojok kesehatan, Dimensi petunjuk pojok kesehatan, Bahan 
petunjuk pojok kesehatan, Jenis font yang digunakan dalam petunjuk, Ukuran font yang 
digunakan dalam petunjuk 

19 
Luas pojok kesehatan cukup untuk 
meletakkan seluruh fasilitas dan alat 
pemeriksaan yang ada 

Jenis fasilitas penempatan alat pemeriksaan, Dimensi fasilitas penempatan alat 
pemeriksaan, Posisi fasilitas penempatan alat pemeriksaan 

20 Pengguna tidak perlu banyak merubah posisi 
saat pengukuran Ketersediaan petunjuk urutan penggunaan alat pemeriksaan kesehatan, Posisi alat ukur 

Peralatan tambahan yang dibutuhkan yaitu kursi, pegangan (handrail), display, tombol dan RFID 
(Radio Frequency Identification). Perancangan pojok kesehatan menggunakan bentuk tata letak 
“L” karena diinginkannya efisiensi ruangan. Lokasi pojok kesehatan akan berada di sudut 
ruangan,  sirkulasi udara lancar dan cahaya mudah masuk. Rangkaian dari pemeriksaan 
kesehatan yaitu dengan mengukur tanda vital dan mengukur status gizi seseorang. Urutan 
pemeriksaan kesehatan pada pojok kesehatan ditentukan berdasarkan urutan penempatan alat 
medis. Urutan penempatan alat medis dikelompokan berdasarkan karakteristik posisi ketika 
menggunakannya yaitu posisi berdiri (pengukuran berat badan dan tinggi badan) terlebih dahulu 
dilanjutkan dengan posisi duduk (pengukuran suhu tubuh, tekanan darah, detak jantung dan 
saturasi oksigen). Hal tersebut bertujuan agar pengguna tidak perlu banyak merubah posisi dan 
pengguna dapat menstabilkan fisiologi tubuh agar saat pengukuran detak jantung dan saturasi 
oksigen hasil yang didapat optimal sehingga meminimasi bias saat pengukuran. Penentuan 
dimensi tubuh dilakukan dalam proses perancangan. Hasil dari perhitungan dimensi tubuh, 
dimensi benda dan persentil yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 2. Seluruh hasil 
pengukuran dimensi tubuh telah memenuhi uji kenormalan data, uji keseragaman data dan uji 
kecukupan data.  

Tabel 2. Dimensi Tubuh dan Nilai Persentil  
No Dimensi Benda  Dimensi Tubuh Persentil Nilai Persentil (cm) 

1 Tinggi Sandaran Kursi Tinggi Bahu Duduk P95 49,565 

2 Lebar Sandaran Kursi Lebar Bideltoid P95 45,740 

3 Panjang Alas Kursi Pantat Popliteal P5 39,329 

4 Lebar Alas Kursi  Lebar Pinggul P95 43,175 

5 Tinggi Kursi Tinggi Popliteal P5 40,959 

6 Panjang Sandaran Tangan Siku Ke Ujung Jari P95 43,060 

7 Lebar Sandaran Tangan Lebar Telapak Tangan P95 15.089 

8 Tinggi Pegangan pada Bilik Pangkal Kaki Ke Lantai dikurangi Panjang 
Telapak Tangan  P5 60.223 

9 Jarak Jangkauan Penempatan Alat Tekanan 
Darah Jangkauan Tangan Horizontal P5 48,340 

10 Jarak Jangkauan Penempatan Alat Medis 
Denyut Nadi  Jangkauan Tangan Horizontal P5 48,340 
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No Dimensi Benda  Dimensi Tubuh Persentil Nilai Persentil (cm) 

11 Jarak Jangkauan Penempatan Alat Medis 
Respirasi Oksigen Jangkauan Tangan Horizontal P5 48,340 

12 Jarak Jangkauan Penempatan Alat Medis Suhu 
Tubuh Jangkauan Tangan Horizontal P5 48,340 

13 Lebar Pegangan pada Bilik Panjang Telapak Tangan P5 15.591 

14 Diameter Pegangan Panjang Telapak Tangan P5 15.591 

15 Tinggi Posisi Penempatan Alat Medis Tekanan 
Darah  Pangkal Kaki Ke Lantai P5 78,788 

16 Tinggi Posisi Penempatan Alat Medis Denyut 
Nadi  Pangkal Kaki Ke Lantai P5 78,788 

17 Tinggi Posisi Penempatan Alat Medis Saturasi 
Oksigen   Pangkal Kaki Ke Lantai P5 78,788 

18 Tinggi Posisi Penempatan Alat Medis Suhu 
Tubuh    Pangkal Kaki Ke Lantai P5 78,788 

19 Tinggi Sandaran Tangan  Bahu Ke Siku P5 28,288 

20 Tinggi Saklar Siku Ke Lantai P5 86.650 

21 Ukuran Kekuatan Saklar Kekuatan Tekan Jari P5 0.986 

22 Posisi Pembersih Tangan Siku Ke Lantai P5 86.650 

23 Tinggi penempatan sistem pengaktif (pemindai 
RFID) Siku Ke Lantai P5 86.650 

24 Tinggi Posisi Poster Saat Berdiri Mata Ke Lantai  P5 134,532 

25 Tinggi Posisi Poster Saat Duduk Tinggi Mata Duduk P5 59,729 

26 Tinggi penempatan alat kebersihan peralatan 
pemeriksaan 

Pangkal Kaki ke Lantai dikurangi Panjang 
Telapak Tangan  P5 60.223 

Salah satu hal yang dapat memudahkan lansia dalam memahami penggunaan pojok kesehatan 
adalah tersedianya petunjuk penggunaan yang ditampilkan dalam bentuk display. Pada 
perancangan pojok kesehatan lansia, terdapat dua alternatif display, yaitu visual (dalam bentuk 
poster) dan auditory (dalam bentuk skenario percakapan).   Perancangan visual display dilakukan 
dengan menentukan ukuran huruf serta perpaduan warna dalam poster. Dalam penggunaan 
auditory display membutuhkan media penyampai suara yaitu speaker.  Sebelum menentukan 
alternatif konsep, dilakukan perhitungan dimensi terlebih dahulu untuk kebutuhan pada 
perancangan fisik pojok kesehatan seperti partisi, penempatan speaker dan dimensi fisik 
keseluruhan yang dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Perhitungan Kebutuhan Dimensi Tambahan Rancangan Fisik Pojok Kesehatan Lansia 
No Dimensi Benda Ukuran Keterangan 

1 Panjang pojok 
kesehatan 175 cm 

175 cm diperoleh dari penambahan fasilitas tambahan seperti tombol/saklar, pembersih 
tangan, fasilitas pengaktif sistem, allowance sebesar lebar bideltoid, dan beberapa poster 
yang akan ditempatkan dengan fasilitas utama yaitu fasilitas penempatan alat 

2 Lebar pojok 
kesehatan 135 cm 

135 cm diperoleh dari penambahan fasilitas tambahan seperti tombol/saklar, pembersih 
tangan, allowance sebesar lebar bideltoid, dan beberapa poster yang akan ditempatkan 
dengan fasilitas utama yaitu alat pemeriksaan 

3 Tinggi pojok 
kesehatan 

Alt 1 210 cm 210 cm diperoleh dan disesuaikan dengan alat ukur tinggi badan 

Alt 2 300 cm 
Pojok kesehatan pada alternatif 2 berupa ruangan tertutup, sehingga tinggi 300 cm diperoleh 
dan disesuaikan dengan tinggi ruangan sebenarnya di Panti Sosial Tresna Werdha Budi 
Pertiwi 

4 Panjang partisi 
Alt 1 105 cm 105 cm diperoleh dari panjang pojok kesehatan dikurangi dengan lebar pintu yaitu 70 cm 

Alt 2 175 cm 175 cm disesuaikan dengan panjang pojok kesehatan 

5 Lebar partisi 65 cm 65 cm diperoleh dari lebar pojok kesehatan dikurangi dengan lebar pintu sebesar 70 cm 

6 Tinggi partisi 

Alt 1 150 cm Rancangan pojok kesehatan alternatif 1 yaitu semi tertutup sehingga tinggi partisi 150 cm 
disesuaikan dengan rata-rata tinggi badan lansia 

Alt 2 300 cm 
Pojok kesehatan pada alternatif 2 berupa ruangan tertutup, sehingga tinggi 300 cm diperoleh 
dan disesuaikan dengan tinggi ruangan sebenarnya di Panti Sosial Tresna Werdha Budi 
Pertiwi 

7 Posisi penempatan 
speaker 

Alt 1 210 cm 210 cm disesuaikan dengan tinggi pojok kesehatan 

Alt 2 250 cm 250 cm disesuaikan dengan tinggi pojok kesehatan 
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No Dimensi Benda Ukuran Keterangan 

8 Posisi penempatan 
sirkulasi udara 

Alt 1 220 cm 
220 cm diperoleh berdasarkan tinggi pojok kesehatan ditambah 10 cm. Penambahan 10 cm 
ditentukan karena sirkulasi udara ditempakan di dinding ruangan sebenarnya sehingga harus 
melebihi tinggi pojok kesehatan 

Alt 2 250 cm 250 cm disesuaikan dengan tinggi penempatan speaker agar sirkulasi udara berada tidak 
terlalu tinggi maupun terlalu rendah agar aliran udara semakin lancar 

Perancangan peralatan tambahan dan penentuan tata letaknya menggunakan ilmu antropometri, 
agar hasil perancangan sesuai dengan karakteristik penggunanya. Setelah dilakukan perhitungan 
kebutuhan tambahan, langkah selanjutnya adalah membuat morphological chart. Terdapat tiga 
alternatif kosep rancangan pada morphological chart yang dapat dilihat Tabel 4. 

Tabel 4. Rekapitulasi Alternatif Konsep Rancangan Pojok Kesehatan Lansia 

No Spesifikasi Teknis 
Alternatif Konsep Rancangan 

1 2 3 

1 Posisi alat ukur 

 -Duduk = alat ukur tekanan 
darah, alat ukur denyut nadi, 

alat ukur saturasi oksigen, dan 
alat pengukur suhu tubuh 
-Berdiri = alat ukur tinggi 
badan dan alat ukur berat 

badan 

-Berdiri = alat ukur tinggi 
badan dan alat ukur berat 

badan 
 -Duduk = alat ukur tekanan 

darah, alat ukur detak 
jantung, alat ukur saturasi 
oksigen, dan alat pengukur 

suhu tubuh 

-Berdiri = alat ukur tinggi 
badan dan alat ukur berat 

badan 
 -Duduk = alat ukur tekanan 

darah, alat ukur detak 
jantung, alat ukur saturasi 
oksigen, dan alat pengukur 

suhu tubuh 

2 Jenis material pojok kesehatan 
yang digunakan Gipsum Kayu Triplek 

3 Posisi penempatan fasilitas 
(utama & pendukung) 

- utama = di rak 
- pendukung = menempel di 

dinding 

- utama = di rak 
- pendukung = menempel di 

dinding 

- utama = di rak 
- pendukung = menempel di 

dinding 
 

4 

Posisi penempatan speaker 
pemberi tanda pemeriksaan siap 
dimulai dan telah selesai 
digunakan 

Di sudut ruangan, 210 cm dari 
lantai 

Di sudut ruangan, 250 cm 
dari lantai 

Di sudut ruangan, 210 cm 
dari lantai 

5 Posisi fasilitas penempatan alat 
pemeriksaan 78,788 cm dari lantai 78,788 cm dari lantai 78,788 cm dari lantai 

6 Jenis petunjuk  pemakaian pojok 
kesehatan visual display Visual display visual display 

7 Jenis font yang digunakan dalam 
petunjuk Arial Arial Arial 

8 Ukuran font yang digunakan 
dalam petunjuk 

Tinggi huruf/angka = 3,311 
cm 

Tinggi huruf kecil = 2,207 cm 
Lebar huruf besar = 2,207 cm 
Lebar huruf kecil = 1,471 cm 

Tinggi huruf/angka = 3,311 
cm 

Tinggi huruf kecil = 2,207 
cm 

Lebar huruf besar = 2,207 cm 
Lebar huruf kecil = 1,471 cm 

Tinggi huruf/angka = 3,311 
cm 

Tinggi huruf kecil = 2,207 
cm 

Lebar huruf besar = 2,207 cm 
Lebar huruf kecil = 1,471 cm 

9 Jenis fasilitas penempatan alat 
pemeriksaan Rak Rak Rak 

10 
Ketersediaan petunjuk urutan 
penggunaan alat pemeriksaan 
kesehatan 

Ada Ada Ada 

11 
Volume suara speaker pemberi 
tanda pemeriksaan siap dimulai 
dan telah selesai digunakan 

90 dB 45 dB 90 dB 

12 Posisi penempatan kursi Menghadap alat pemeriksaan Menghadap alat pemeriksaan Menghadap alat pemeriksaan 

13 Jenis material lantai yang 
digunakan pada pojok kesehatan Vinil Parket Keramik 

14 Dimensi petunjuk pojok 
kesehatan 14,8 cm x 21 cm 14,8 cm x 21 cm 14,8 cm x 21 cm 

15 Bahan petunjuk pojok kesehatan Kertas Kertas Kertas 

16 
Ketersediaan petunjuk 
penggunaan fasilitas pendukung 
pada pojok kesehatan 

Ada Ada Ada 

17 
Ketersediaan petunjuk 
penggunaan alat pemeriksaan 
kesehatan 

Ada Ada Ada 
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No Spesifikasi Teknis 
Alternatif Konsep Rancangan 

1 2 3 

18 
Jenis petunjuk penggunaan alat 
pemeriksaan kesehatan yang 
digunakan 

visual dan auditory display visual dan auditory display visual display 

19 
Dimensi petunjuk penggunaan 
alat pemeriksaan kesehatan yang 
digunakan 

21 cm x 29,7 cm 21 cm x 29,7 cm 59,4 cm x 84 cm 

20 
Posisi penempatan petunjuk 
penggunaan alat pemeriksaan 
kesehatan  

Di setiap alat; 93.73 cm dari 
lantai 

Di setiap alat; 93.73 cm dari 
lantai 

Di setiap alat; 93.73 cm dari 
lantai 

21 Jumlah petunjuk penggunaan alat 
pemeriksaan kesehatan  4 buah 4 buah 2 buah 

22 Jenis sistem pengaktifan pojok 
kesehatan RFID card RFID card RFID card 

23 Jenis sistem menonaktifkan 
pojok kesehatan Tombol Tombol Tombol 

24 Jumlah tombol 1 buah 5 buah 1 buah 

25 Dimensi tombol 8 cm x 8 cm x 2 cm 8 cm x 8 cm x 2 cm 8 cm x 8 cm x 2 cm 

26 Bahan tombol Karet Plastik Karet 

27 
Dimensi speaker pemberi tanda 
pemeriksaan siap dimulai dan 
telah selesai digunakan 

170 mm  x 133 mm x 222 mm 170 mm  x 133 mm x 222 
mm 

170 mm  x 133 mm x 222 
mm 

28 
Jumlah speaker pemberi tanda 
pemeriksaan siap dimulai dan 
telah selesai digunakan 

1 buah 1 buah 1 buah 

29 Jenis bunyi peringatan Alarm Alarm Alarm 

30 Lama bunyi peringatan 2 detik 2 detik 2 detik 

31 Volume bunyi peringatan 90 db 90 db 90 db 

32 Dimensi kursi 
panjang kursi = 45,740 cm 

lebar kursi = 39,329 cm 
tinggi kursi = 40,959 cm 

panjang kursi = 45,740 cm 
lebar kursi = 39,329 cm 
tinggi kursi = 40,959 cm 

panjang kursi = 45,740 cm 
lebar kursi = 39,329 cm 
tinggi kursi = 40,959 cm 

33 Jumlah pegangan tangan 2 buah 3 buah 2 buah 

34 Posisi penempatan pegangan 
tangan 60,223 cm dari lantai 60,223 cm dari lantai 60,223 cm dari lantai 

35 Bahan pegangan tangan Stainless Steel Stainless Steel Plastik 

36 Dimensi pegangan tangan diameter 4 cm 
panjang 35 cm 

diameter 4 cm 
panjang 35 cm 

diameter 4 cm 
panjang 35 cm 

37 Ketersediaan penutup ruangan Ada Ada Tidak ada 
 

38 Dimensi penutup ruangan 
- panjang = 105 cm 

- lebar = 65 cm 
- tinggi = 150 cm 

- panjang = 175 cm 
- lebar = 65 cm 

- tinggi = 300 cm 
- 

39 Jumlah sirkulasi udara 1 buah 1 buah - 

40 Posisi penempatan sirkulasi 
udara 

Bagian atas dinding ruangan; 
220 cm dari lantai 

Bagian atas dinding ruangan; 
250 cm dari lantai - 

41 Jenis kursi Arm chair (Satu tangan) Arm chair (Satu tangan) Arm chair (Satu tangan) 

42 Jumlah kursi 1 buah 1 buah 1 buah 

43 Bahan kursi rangka = stainless steel 
bantalan = busa & kulit 

rangka = stainless steel 
bantalan = busa & kulit 

rangka = stainless steel 
bantalan = busa & kulit 

44 Jenis warna yang digunakan Peach Biru muda Hijau muda 

45 Posisi lampu Di tengah ruangan pojok 
kesehatan 

Di tengah ruangan pojok 
kesehatan 

Di tengah ruangan pojok 
kesehatan 

46 Jumlah lampu 1  buah 1  buah 1  buah 

47 Jenis lampu LED Down Lights LED Tube Lights Large Ceiling Lights 

48 Ketersediaan pembersih tangan Ada Ada Ada 

49 Jumlah pembersih tangan 2 buah 1 buah 2 buah 

50 Dimensi pembersih tangan 10 cm x 10 cm x 15 cm 10 cm x 10 cm x 15 cm 10 cm x 10 cm x 15 cm 

51 Posisi penempatan pembersih 
tangan 

Dekat pintu masuk dan dekat 
pintu keluar; 86,65 cm dari 

lantai 

Dekat pintu masuk 86,65 cm 
dari lantai 

Dekat pintu masuk dan dekat 
pintu keluar;86,65 cm dari 

lantai 
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1 2 3 

52 Dimensi fasilitas penempatan alat 
pemeriksaan 69 cm x 10 cm x 5 cm 69 cm x 10 cm x 5 cm 69 cm x 10 cm x 5 cm 

53 Panjang pojok kesehatan 175 cm 175 cm 175 cm 

54 Lebar pojok kesehatan 135 cm 135 cm 135 cm 

55 Tinggi pojok kesehatan 210 cm 300 cm 210 cm 

56 Bentuk penutup ruangan Semi tertutup Tertutup Terbuka 

57 Bentuk sirkulasi udara yang 
digunakan Exhaust Exhaust - 

58 Dimensi sirkulasi udara 21 cm x 21 cm 21 cm x 21 cm - 

59 Jenis alat bantu kebersihan 
peralatan pemeriksaan Kain lap Kain lap Kain lap 

60 Jumlah alat bantu kebersihan 
peralatan pemeriksaan 1 buah 1 buah 1 buah 

61 Posisi penempatan alat bantu 
kebersihan peralatan pemeriksaan 

Diantara alat ukur tekanan 
darah dan denyut jantung 

dengan alat ukur suhu tubuh 
dan saturasi oksigen; 78,788 

cm dari lantai 

Diantara alat ukur tekanan 
darah dan denyut jantung 

dengan alat ukur suhu tubuh 
dan saturasi oksigen; 78,788 

cm dari lantai 

Diantara alat ukur tekanan 
darah dan denyut jantung 

dengan alat ukur suhu tubuh 
dan saturasi oksigen; 78,788 

cm dari lantai 

62 Dimensi tempat sampah 30 cm x 25 cm x 38 cm 30 cm x 25 cm x 38 cm - 

63 Posisi tempat sampah Dekat  pintu keluar Dekat  pintu keluar - 

64 Jumlah tempat sampah 1 buah 1 buah - 

65 Bahan penutup ruangan Gipsum Kaca rayban - 

Tahap selanjutnya adalah melakukan concept screening dan concept scoring untuk menentukan 
rancangan alternatif terpilih berdasarkan kebutuhan dengan melihat semua keterbatasan pengguna  
yaitu lansia. Hasil screening dan scoring menunjukkan bahwa konsep produk terpilih sebagai 
usulan rancangan produk pojok kesehatan bagi lansia adalah alternatif 2. Berdasarkan rancangan 
konsep terpilih, pojok kesehatan berukuran 175 cm x 135 x 300 cm terbuat dari kayu dan lantai 
yang digunakan terbuat dari bahan parket yang empuk dan tidak licin. Petunjuk yang digunakan 
dalam alternatif 2 yaitu visual dan auditory display untuk memfasilitasi lansia yang memiliki 
keterbatasan yaitu menurunnya fungsi panca indera pada lansia. Warna dinding yang digunakan 
cukup terang yaitu biru muda. Pada alternatif ini terdapat penutup ruangan berupa partisi dengan 
bentuk tertutup yang terbuat dari kaca rayban agar aktifitas lansia didalam pojok kesehatan tetap 
terlihat walaupun terdapat partisi. Gambar rancangan konsep produk terpilih dapat dilihat pada 
Gambar 1 dan 2. 

 
Gambar 1. Konsep Produk Terpilih dengan Partisi 
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Gambar 2. Konsep Produk Terpilih Tanpa Partisi 

 

Aspek efektif yang terdapat di rancangan pojok kesehatan dapat dilihat dari tersedianya display, 
tombol, dan pemindai RFID sehingga pojok kesehatan dapat digunakan secara mandiri oleh 
lansia. Aspek nyaman dalam perancangan pojok kesehatan dapat dilihat dari luas pojok 
kesehatan yang cukup besar, tersedianya kursi, dan warna yang digunakan ialah warna biru muda 
sehingga akan meminimasi kecemasan yang dirasakan lansia. Selain itu aspek nyaman 
berdasarkan antropometri yaitu penggunaan dimensi tubuh dalam perancangan peralatan 
tambahan dan tata letak pada pojok kesehatan.  Aspek aman di rancangan pojok kesehatan dapat 
dilihat dari penggunaan lantai parket yang tidak licin, pencahayaan yang baik, dinding yang 
terbuat dari kayu agar lebih kokoh dan tahan lama, serta tersedianya pegangan tangan untuk 
menghindari resiko kecelakaan. Aspek sehat dapat dilihat dari sirkulasi udara yang lancar yang 
selain karena dari bentuk layout, juga terdapat exhaust fan didalam ruangan. Selain itu, aspek 
sehat didukung dengan tersedianya alat kebersihan didalam ruangan untuk memfasilitasi penjaga 
agar mudah membersihkan ruangan dan terdapat pembersih tangan untuk menjaga kebersihan 
lansia. Aspek efisien dapat dilihat dari penggunaan ilmu antropometri dalam melakukan 
perancangan sehingga keseluruhan fasilitas yang terdapat di pojok kesehatan mudah digunakan 
dan mudah dijangkau. Aspek efisien lainnya adalah saat melakukan pemeriksaan, lansia tidak 
perlu banyak merubah posisi pengukuran karena urutan pemeriksaan dikelompokkan 
berdasarkan cara penggunaan alat medis yaitu berdiri dan duduk. 

Kesimpulan 
Rancangan pojok kesehatan bagi lansia telah mengintegrasikan kelima alat medis yang ada 
mempertimbangkan material, dimensi, dan fasilitas tambahan yang perlu ditempatkan didalam 
pojok kesehatan agar sesuai dengan prinsip ergonomi yaitu ENASE. Penelitian selanjutnya dapat 
dilakukan pembuatan prototype untuk menguji hasil rancangan serta perhitungan biaya dalam 
pembuatan hasil rancangan. Selain itu perancangan auditory display pada penelitian baru berupa 
skenario percakapan, akan lebih baik dilakukan perancangan mengenai cara kerja, jeda waktu 
dan frekuensi yang digunakan untuk auditory display.   



Seminar Nasional VII Manajemen & Rekayasa Kualitas 2018 
 

C2 - 10 
 

Daftar Pustaka 
[1] Potter, P, dan Perry, A. 2005. Fundamental Keperawatan. Penerbit Buku Kedokteran : 

Jakarta. 
[2] Rachmat, H. 2016. Perancangan dan Realisasi Sistem Tele-Monitoring dan Rekam Medis 

Kesehatan Pasien Penyandang Tuna Netra dan Usia Lanjut. [Proposal Hibah Penelitian 
DIKTI]. Bandung (ID): Institut Teknologi Nasional. 

[3] Jeon, M., Gu, M.O., Yim, J.E. 2017. Comparisoan of Walking, Muscle Strength, Balance and 
Fear of Falling Between Repeated Fall Group, One-Time Fall Group and Nonfall Group of 
The Elderly Receiving Home Care Service. Asian Nursing Research, Vol.11., pp.290-296 

[4] Kim, W.S dan Kim, E.Y. 2014. Comparing Self-Selected Speed Walking of The Elderly 
With Self-Selected Slow, Moderate, and Fast Speed Walking of Young Adults. Ann Rehabil 
Med, Vol.38 (1), pp.101-108 

[5] Murman, D.L. 2015. The Impact of Age On Cognition. Semin Hear, Vol 36 (3), pp.111-121.  
[6] Cohen, L. 1995. Quality Function Deployment: How To Make QFD Work For You. Addison 

Wesley. 
 
 
 
 



Seminar Nasional VII Manajemen & Rekayasa Kualitas 2018 

C1 - 1 

 

 

PENGARUH JENIS KELAMIN DAN LINGKUNGAN FISIK KERJA PADA 
KECEPATAN WAKTU PERAKITAN OTOPED 
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Telepon (022) 7320927 
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Abstrak 

Suatu lingkungan kerja dikatakan baik jika pekerja dapat melakukan pekerjaan secara optimal, 
sehat dan aman. Ketidaksesuaian lingkungan kerja dapat mempengaruhi performansi pekerja dalam 
bekerja dimana dalam jangka panjang hal tersebut akan menyebabkan penurunan produktifitas kerja. 
Oleh karena itu lingkungan kerja harus dibuat dan atau dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi 
kondusif bagi pekerja untuk melakukan pekerjaannya dengan nyaman dan aman. Penelitian ini 
dilakukan dalam rangka mengetahui lingkungan fisik kerja yang mendukung pekerja melakukan 
pekerjaan merakit otoped secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode desain eksperimen 
dengan jumlah responden sebanyak 10 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang wanita. 
Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap kecepatan waktu 
perakitan otoped. Demikian juga pencahayaan berpengaruh terhadap kecepatan waktu perakitan 
otoped. Interaksi antara jenis kelamin dan pencahayaan juga berpengaruh. Sedangkan faktor 
temperatur dan kebisingan tidak berpengaruh terhadap kecepatan waktu perakitan. Suhu 20°C - 30°C 
merupakan temperatur yang dirasakan masih nyaman untuk pekerja perakitan otoped, kebisingan 50 
dB- 85 dB juga masih merupakan kebisingan yang nyaman buat telinga pekerja perakitan otoped. 
Pencahayaan yang nyaman bagi pekerja perakitan otoped yang dapat menghasilkan produktifitas 
kerja yang baik adalah pada level 150 lux. 
 
Kata Kunci: Pengaruh, Jenis Kelamin, Faktor Lingkungan Fisik Kerja  

 
 
Pendahuluan 
Kondisi kerja dapat menyebabkan produktivitas pekerja yang tidak efisien serta dapat 
mengurangi kepuasan kerjanya. Beberapa unsur lingkungan kerja yang dapat berdampak pada 
produktivitas pekerja yaitu: faktor pencahayaan, kebisingan, warna, kualitas udara dan furnitur 
serta  peralatan dimana semua faktor tersebut tidak bisa dikendalikan secara terpisah, karena 
terhubung  satu sama lain. Lingkungan kerja memainkan peran yang sangat penting jika 
perusahaan ingin mempertahankan produktivitas yang lebih baik [2]. 
 
Rekomendasi  tingkat  kebisingan  yang  masih  nyaman  dan  yang  dapat  meningkatkan 
produktifitas bagi pekerja di tempat kerja adalah kurang dari 85dB [1]. Sedangkan temperatur 
dan pencahayaan optimal yang dapat meningkatkan kesehatan dan kinerja pekerja kantor yaitu 
pada temperatur 21°C dan pencahayaan 1000 lux [3]. Pada kenyataannya kondisi lingkungan 
fisik kerja di berbagai pabrik perakitan masih jauh dari yang direkomendasikan. Penelitian ini 
dilakukan dalam rangka untuk mengetahui batas range kenyamanan temperatur, kebisingan 
dan pencahayaan yang masih dapat ditolerir oleh pekerja dan yang masih dapat menghasilkan 
performa kerja dari pekerja yang optimal. Dan juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan 
yang signifikan waktu penyelesaian perakitan otoped yang dihasilkan pekerja laki-laki dan 
pekerja wanita. 
 
Pada penelitian-penelitian yang telah dilakukan di bidang ergonomi dan lingkungan kerja 
sebelumnya, respon yang digunakan peneliti menggunakan performansi kerja responden yang 
diukur pada saat responden melakukan pekerjaan administrasi di kantor ataupun respon 
berdasarkan jumlah operator melakukan kesalahan pada saat diberikan ketiga efek perlakuan 
tersebut, seperti temperatur, pencahayaan dan kebisingan. Akan tetapi, belum ada penelitian 
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ergonomi yang membahas tentang pengaruh dari ketiga faktor  lingkungan  secara bersama-
sama,  yaitu temperatur,  kebisingan  dan  pencahayaan ditambah dengan  faktor jenis kelamin, 
dimana performansi kerja diukur pada pekerja yang merakit otoped. 
 
Metodologi Penelitian 
Pada tahap ini menjelaskan langkah-langkah penelitian secara sistematis dalam rangka 
mencapai tujuan penelitian. Diagram alir penelitian digambarkan pada  Gambar 1 dibawah ini. 
 

 
Gambar 1. Diagram Alir Metodologi Penelitian 
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Hasil Dan Pembahasan 
Pengujian Asumsi 
Sebelum dilakukan uji Analisa Faktorial, maka data perlu dilakukan dulu uji asumsi. Uji 
asumsi yang harus dipenuhi adalah uji distribusi normal, uji independensi dan uji homogenitas 
varians.  
 
1) Uji Distribusi Normal 
Ho: Data berdistribusi Normal 
H1: Data Tidak berdistribusi Normal 

Tabel 1. Uji  Kolmogorov-Smirnov 

 
 

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov smirnov untuk variabel waktu perakitan didapatkan bahwa 
signifikansinya sebesar 0,202 yang lebih besar dari alpha (5%), sehingga keputusannya adalah 
terima Ho. Artinya bahwa data waktu perakitan berdistribusi normal. 
 
2) Uji Independensi 
Ho: Data antar variabel independen 
H1: Data antar variabel tidak independen 

 
Tabel 2. Uji Chi Square Independensi 

 
 

Berdasarkan  hasil Uji  Chi  Square, untuk  variabel  suhu,  lighting  dan  noise  
didapatkan  bahwa signifikansi-nya sebesar 0.147 yang lebih besar dari alpha (5%), sehingga 
keputusannya adalah terima Ho. Artinya bahwa data antara variabel tersebut saling independen. 
 
3) Uji Homogenitas 
Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data 
sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Hipotesis untuk uji homogenitas 
adalah: 
Ho : Variansi pada tiap kelompok sama (homogen) 
H1  : Variansi pada tiap kelompok tidak sama (tidak homogen) 
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Tabel 3. Between-Subjects Factors 

 
Tabel 4. Levene's Test of Equality of Error Variancesa,b 

 
 
Hasil perhitungan uji homogenitas varians dengan Levene Statistics berdasarkan median menunjukkan 
nilai  signifikansi sebesar 0.044. Begitu juga uji homogenitas varians berdasarkan median dengan 
penyesuaian  derajad bebas didaptkan signifikansi sebesar 0.085 . Uji homogenitas varians adalah 
pengujian terhadap asumsi dalam uji ANOVA, yaitu varians harus homogen. Karena nilai signifikansi 
yang diperoleh lebih besar dari α=1%, maka terima Ho. Artinya varians dari kelompok Suhu, lighting, 
noise dan jenis kelamin adalah sama, 
 

 
Analisa Faktorial 3³ 
Rancangan faktorial bertujuan dan digunakan untuk mempelajari interaksi dari faktor yang 
dicobakan dalam mewujudkan suatu gejala atau respon dalam suatu peristiwa baik pengaruh 
utama maupun interaksi secara simultan dari faktor tersebut. Adanya interaksi ini merupakan 
kelebihan sekaligus sebagai ciri dari percobaan  faktorial dibanding percobaan satu faktor 
karena dimungkinkannya mengetahui pengaruh interaksi dari faktor-faktor yang dicobakan. 
Interaksi adalah tanggap differensial (differensial response) terhadap sebuah kombinasi faktor 
dengan berbagai taraf faktor kedua dan faktor ketiga  yang dilakukan secara seksama. Analisa 
factorial dilakukan menggunakan bantuan SPSS Versi 25. 

Hipotesis untuk uji analisa faktorial adalah  sebegai berikut. 
Ho : Faktor tidak berpengaruh terhadap penyelesaian perakitan otoped 
Hl : Faktor berpengaruh terhadap kecepatan waktu penyelesaian perakitan otoped 

Tabel 5. Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable:  Wkt Perakitan 
Type III Sum of 

Source Squares 
 

df 
 

Mean Square 
 

F 
 

Sig. 
Corrected Model 124.954a 53 2.358 3.976 .000 

Intercept 1046.976 1 1046.976 1765.532 .000 
Suhu .043 2 .022 .036 .964 

Lighting 86.403 2 43.201 72.851 .000 
Noise .834 2 .417 .703 .496 

Jenis_Kel 8.893 1 8.893 14.996 .000 
Suhu * Lighting 1.714 4 .429 .723 .577 

Suhu * Noise .809 4 .202 .341 .850 
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Tabel 5. Tests of Between-Subjects Effects (Lanjutan) 
Suhu * Jenis_Kel .544 2 .272 .459 .633 
Lighting * Noise .992 4 .248 .418 .795 

Lighting * Jenis_Kel 20.398 2 10.199 17.199 .000 
Noise * Jenis_Kel .356 2 .178 .300 .741 

Suhu * Lighting * Noise 1.152 8 .144 .243 .982 
Suhu * Lighting * Jenis_Kel .933 4 .233 .393 .813 

Suhu * Noise * Jenis_Kel .189 4 .047 .080 .988 
Lighting * Noise * Jenis_Kel .754 4 .188 .318 .866 

Suhu * Lighting * Noise * 
Jenis_Kel 

.940 8 .117 .198 .991 

Error 128.090 216 .593   
Total 1300.020 270    

Corrected Total 253.043 269    
a. R Squared = .494 (Adjusted R Squared = .370) 
 

Tabel 6. Hipotesa Peneltitian dan Hasil Keputusan 
No Hipotesa Signifikansi Keputusan Kesimpulan 
1 Ho  : Tidak ada pengaruh faktor Suhu terhadap 

penyelesaian waktu perakitan 
0.964 Terima Ho Tidak Ada pengaruh 

Suhu terhadap 
penyelesaian waktu 

perakitan 
H1: Ada pengaruh faktor Suhu terhadap 
penyelesaian waktu perakitan 

2 Ho  : Tidak ada pengaruh faktor Lighting terhadap 
penyelesaian waktu perakitan 

0.000 Tolak Ho  
Ada pengaruh 

Lighting H1: Ada pengaruh faktor Lighting terhadap 
penyelesaian waktu perakitan 

3 Ho  : Tidak ada pengaruh faktor Noise terhadap 
penyelesaian waktu perakitan 

0.496 Terima Ho Tidak Ada pengaruh 
Noise 

H1: Ada pengaruh faktor Noise terhadap 
penyelesaian waktu perakitan 

4 Ho  : Tidak ada pengaruh jenis kelamin terhadap 
penyelesaian waktu perakitan 

0.000 Tolak Ho Ada pengaruh jenis 
kelamin terhadap 

penyelesaian waktu 
perakitan 

 H1  : Ada pengaruh Jenis Kelamin terhadap 
penyelesaian waktu perakitan 

5 Ho  : Tidak ada pengaruh interaksi antara Suhu 
dan faktor lighting terhadap penyelesaian waktu 
perakitan 

0.577 Terima Ho Tidak Ada pengaruh 

H1  : Ada pengaruh interaksi antara Suhu dan 
faktor lighting erhadap penyelesaian waktu 
perakitan 
H1  : Ada pengaruh interaksi antara Suhu, 
Lighting, Noise dan Jenis kelamin terhadap 
penyelesaian waktu perakitan 

6 Ho  : Tidak ada pengaruh interaksi antara Suhu 
dan faktor noise terhadap penyelesaian waktu 
perakitan 

0.850 Terima Ho Tidak Ada pengaruh 

H1  : Ada pengaruh interaksi antara Suhu dan 
faktor noise terhadap penyelesaian waktu 
perakitan 

7 Ho  : Tidak ada pengaruh interaksi antara Suhu 
dan Jenis kelamin terhadap penyelesaian waktu 
perakitan 

0.633 Terima Ho Tidak Ada pengaruh 
Interaksi antara jenis 

kelamin & Suhu 
H1  : Ada pengaruh interaksi antara suhu dan 
Jenis Kelamin terhadap penyelesaian waktu 
perakitan 

 
 



Seminar Nasional VII Manajemen & Rekayasa Kualitas 2018 

C1 - 6 

 

 

Tabel 6. Hipotesa Peneltitian dan Hasil Keputusan (Lanjutan) 
No Hipotesa Signifikansi Keputusan Kesimpulan 
8 Ho  : Tidak ada pengaruh interaksi antara 

Lighting dan Noise terhadap penyelesaian waktu 
perakitan 

0.795 Terima Ho Tidak Ada pengaruh 

H1  : Ada pengaruh interaksi antara Lighting dan 
Noise terhadap penyelesaian waktu perakitan 

9 Ho  : Tidak ada pengaruh interaksi antara Lighting 
dan Jenis kelamin terhadap penyelesaian waktu 
perakitan 

0.000 Tolak Ho Ada pengaruh Interaksi 
antara jenis kelamin & 

lighting 
H1  : Ada pengaruh interaksi antara Lighting dan 
Jenis kelamin terhadap penyelesaian waktu 
perakitan 

10 Ho  : Tidak ada pengaruh interaksi antara Noise 
dan Jenis kelamin terhadap penyelesaian 
waktu perakitan 

0.741 Terima Ho Tidak Ada pengaruh 

H1  : Ada pengaruh interaksi antara Noise dan 
Jenis kelamin terhadap penyelesaian waktu 
perakitan 

11 Ho  : Tidak ada pengaruh interaksi antara Suhu, 
Lighting dan Noise terhadap penyelesaian waktu 
perakitan 

0.982 Terima Ho Tidak Ada pengaruh 

H1  : Ada pengaruh interaksi antara Suhu, 
Lighting dan Noise terhadap penyelesaian waktu 
perakitan 

12 Ho  : Tidak ada pengaruh interaksi antara Suhu, 
Lighting dan Jenis Kelamin terhadap 
penyelesaian waktu perakitan 

0.813 Terima Ho Tidak Ada pengaruh 

H1  : Ada pengaruh interaksi antara Suhu, 
Lighting dan Jenis Kelamin terhadap 
penyelesaian waktu perakitan 

13 Ho  : Tidak ada pengaruh interaksi antara Suhu, 
Noise dan Jenis kelamin terhadap 
penyelesaian waktu perakitan 

0.988 Terima Ho Tidak Ada pengaruh 

H1  : Ada pengaruh interaksi antara Suhu, Noise 
dan Jenis kelamin terhadap penyelesaian waktu 
perakitan 

14 Ho  : Tidak ada pengaruh interaksi antara 
Lighting, Noise dan Jenis kelamin terhadap 
penyelesaian waktu perakitan 

0.866 Terima Ho Tidak Ada pengaruh 

H1  : Ada pengaruh interaksi antara Lighting, 
Noise dan Jenis kelamin terhadap penyelesaian 
waktu perakitan 

15 Ho  : Tidak ada pengaruh interaksi antara Suhu, 
Lighting, Noise dan Jenis kelamin terhadap 
penyelesaian waktu perakitan 

0.991 Terima Ho Tidak Ada pengaruh 

H1  : Ada pengaruh interaksi antara Suhu, 
Lighting, Noise dan Jenis kelamin terhadap 
penyelesaian waktu perakitan 
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Tabel 7. Multiple Comparisons 

 
Berdasarkan hasil pada Tabel 7. dapat disimpulkan bahwa lighting  level 1 (150 lux) 
merupakan level lighting   (pencahayaan)  yang  paling  optimal  untuk  operator  perakitan  
otoped.  Level penerangan  yang  lebih  besar  dirasakan  tidak  nyaman  oleh  operator  karena  
mungkin menjadikan mata silau dan perih di mata. 
 
 
Kesimpulan 
Kesimpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. 
1. Jenis Kelamin berpengaruh terhadap waktu penyelesaian perakitan otoped. Operator laki- 

laki menghasilkan waktu penyelesaian perakitan yang lebih cepat dibanding operator wanita 
2. Faktor lingkungan fisik seperti temperatur dan kebisingan tidak mempengaruhi waktu 

penyelesaian perakitan otoped. Faktor pencahayaan yang mempengaruhi waktu penyelsaian 
perakitan otoped. 

3. Interaksi  antara  jenis  kelamin  dan  lighting  berpengaruh  terhadap  waktu  penyelasaian 
perakitan otoped 

4. Range temperature 20°C-30°C dirasakan masih merupakan temperatur yang nyaman 
untuk perakitan otoped. 

5. Range kebisingan 50dB-85dB dirasakan masih merupakan kebisingan yang nyaman di 
telinga pekerja perakitan otoped. 

6. Level pencahayaan yang nyaman untuk mata pekerja perakitan adalah 150 lux. 
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IDENTIFIKASI KELUHAN PEKERJA DAN PENGUKURAN  
TINGKAT RISIKO KERJA DENGAN PENDEKATAN ERGONOMI  
UNTUK MENCEGAH  MUSCULOSKELETAL DISORDERS (MSDs) 

(STUDI KASUS: PERUSAHAAN MINUMAN PT. X) 
 

 
  Nur Rahman As’ad1) 
Eri Achiraeniwati2)    
Yanti Sri Rejeki3)    
Andri Pradana4) 

Teknik Industri, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116  
Email: nur_asad@yahoo.co.id1), eri_ach@yahoo.co.id2), ysr2804@gmail.com3) 

Abstrak 
Penelitian ini dilakukan di salah satu industri kecil minuman seduhan dengan volume produksi 
sebanyak 30.000 sachet per hari. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi keluhan pekerja 
(operator) dan mengetahui tingkat risiko kerja pada setiap stasiun kerja pada perusahaan tersebut. 
Tingkat keluhan operator diukur dengan menggunakan Kuesioner Boby Map, sedangkan tingkat 
risiko kerja untuk setiap stasiun kerja digunakan metode REBA, RULA, dan QEC. Hasil dari 
penelitian ini adalah semua pekerja mengeluh merasakan sakit pada beberapa bagian tubuh. Keluhan 
terbanyak dirasakan pada bagian siku, paha, punggung atas, dan lutut. Hasil pengukuran tingkat 
risiko kerja adalah sebagai berikut: pada stasiun kerja penimbangan berada pada level medium dan 
tinggi, pada stasiun kerja pencampuran berada pada level medium dan tinggi, pada stasiun kerja 
pengemasan otomatis (renteng) berada pada level tinggi, pada stasiun kerja pemberian cap berada 
pada level rendah, dan pada stasiun kerja pengemasan akhir berada pada level medium dan tinggi. 
   
Kata kunci:  risiko kerja, Nordic Body Map, RULA, REBA, QEC  

Pendahuluan 
Salah satu penyakit akibat kerja yang dapat muncul sewaktu-waktu yang dijumpai di tempat 
kerja adalah musculoskeletal disorders (MSDs). International Labour Organization (ILO) dalam 
program The Prevention of Occupational Diseases menyebutkan di 27 negara bagian Uni Eropa, 
musculoskeletal disorders (MSDs) merupakan penyakit yang paling umum yang berhubungan 
dengan gangguan kesehatan saat bekerja (ILO, 2013).  Studi yang dilakukan pada 482 pekerja di 
12 kabupaten/kota di Indonesia menyebutkan bahwa umumnya penyakit yang dijumpai di 
lapangan pekerjaan adalah MSDs yaitu sebesar 16% (Ulfah,dkk 2014). Penyebab utama 
musculoskeletal disorders ini adalah postur kerja yang tidak baik selama melakukan aktifitas di 
tempat kerja. Oleh karena itu postur kerja harus lebih diperhatikan untuk mencegah terjadinya 
musculoskeletal disorder (Achiraeniwati,dkk 2010). 

PT.X merupakan salah satu perusahaan industri kecil yang bergerak dalam bidang industri 
minuman. Produk yang dihasilkan adalah bandrek, kopi bandrek, en’teh bandrek, bandrek 
spesial, coklat bandrek, bajigur, kopi bajigur, beas cikur, dan sakoteng. Jumlah karyawan bagian 
produksi di perusahaan ini sebanyak 33 orang, dengan hari kerja Senin sampai Jum’at, waktu 
kerja pukul 08.00 sampai 16.00, dan waktu istirahat pukul 12.00 sampai 13.00. Apabila target 
produksi belum tercapai maka hari kerja ditambah pada hari Sabtu dan Minggu. Rata-rata 
volume produksi setiap harinya sebanyak 30.000 sachet atau 150 batch untuk seluruh 
produk.Tahapan proses produksi minuman terdiri dari pencucian bahan baku, penirisan, 
perebusan, pemotongan, pengeringan, penghancuran, penyaringan, penimbangan, pencampuran, 
pengemasan otomatis (renteng), pemberian cap kadaluarsa dan pengemasan akhir.  

Berdasarkan hasil wawancara pada beberapa operator, umumnya operator merasakan keluhan 
pada beberapa bagian tubuh, yaitu pegal-pegal pada bagian bahu, lengan, punggung dan 
pinggang. Menurut Niebel & Freivalds (2003) keluhan dari posisi kerja duduk dan membungkuk 

tersebut dapat berisiko cedera dan menimbulkan cedera pada otot, tulang, anggota tubuh, bahkan 
mungkin tubuh secara keseluruhan. Menurut Nurmianto (2003) dalam rangka untuk 
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meminimumkan kelelahan dan risiko terhadap rusaknya tulang dan otot dalam kondisi kerja 
yang repetitive (berulang-ulang), maka penempatan dan pengoperasian posisi pengendali 
(control) harus ergonomis sehingga pengoperasiannya dalam keadaan yang paling efisien. Oleh 
karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi keluhan dan melakukan penilaian 
tingkat risiko kerja agar selanjutnya dapat memberikan rekomendasi perbaikan sistem kerja 
untuk meminimasi keluhan dan resiko kerja serta mencegah musculoskeletal disorders (MSDs) 
pada para pekerja.  

 
Metode Penelitian 
1. Pengumpulan Data 

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data keluhan dan posisi postur kerja 
karyawan (operator). Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai 
berikut: penyebaran Kuesioner Nordic Body Map dilakukan terhadap semua operator yang 
melakukan proses produksi minuman.  Jumlah responden pada penelitian ini adalah 33 
operator. Selanjutnya perekaman postur kerja, dilakukan dengan cara menguraikan pekerjaan 
menjadi elemen pekerjaan. Selanjutnya setiap elemen kerja tersebut direkam dengan 
menggunakan kamera.  

2. Pengolahan Data dan Pembahasan 
Hasil penyebaran Kuesioner Nordic Body Map selanjutnya diolah untuk mengetahui keluhan-
keluhan yang dirasakan oleh karyawan. Data-data postur kerja yang sudah direkam 
selanjutnya diolah dengan metode RULA, REBA, QEC. Metode-metode ini digunakan 
disesuaikan dengan kondisi pekerjanya. Hasil dari pengukuran ini berupa  level risiko pada 
setiap pekerjaannya. Level risiko ini akan menentukan rekomendasi yang diusulkan untuk 
menimasi dan mencegah MSDs. 

3. Rekomendasi Perbaikan 
Pengukuran yang telah dilakukan dengan menggunakan metode RULA, REBA, dan QEC, 
akan menghasilkan rekomendasi perbaikan. 

 
Hasil Penelitian 
1. Identifikasi Keluhan Operator dengan Kuesioner Nordic Body Map. 

Kuesioner Nordic Body Map disebarkan ke setiap operator di setiap stasiun kerja untuk 
mengetahui keluhan fisik yang dirasakan pada saat operator melakukan pekerjaannya.  
Berdasarkan penyebaran Kuesioner Nordic Body Map yang telah dilakukan, keluhan yang 
paling banyak dikeluhkan oleh operator adalah sakit pada siku, paha, punggung atas, dan 
lutut. Stasiun kerja yang paling banyak merasakan keluhan pada bagian tubuhnya adalah 
operator pengemasan akhir. Bagian tubuh yang dikeluhkan sakit adalah leher, bahu, punggung 
atas, punggung bawah, pergelangan tangan, dan lutut. Hal ini dikarenakan dari posisi kerja 
pada pengemasan akhir pada saat melakukan pekerjaannya posisi duduk selama 8 jam kerja. 
Selain itu gerakan-gerakan yang berulang pada saat mengemas produknya.  Hasil rekapitulasi 
data keluhan operator dengan menggunakan koesioner Nordic Body Map ditunjukan pada 
Tabel 1 . 

Tabel 1. Rekapitulasi  Nordic Body Map 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leher Bahu
Punggung 

Atas Siku
Punggung 

Bawah
Pergelangan 

Tangan
Bokong
/Paha Lutut

Pergelangan 
Kaki

Pencucian 1 1 1 1 1 1 1
Perebusan 1 1 1 1
Pengirisan 2 2 0 1 2 1 0 2 0 2
Pengeringan 3 1 0 0 3 2 0 3 3 2
Penggilingan 4 1 0 0 4 0 3 4 3 3
Penimbangan 1 1 1 1
Pencampuran 3 0 0 0 3 0 2 3 3 3
Pengemasan Otomatis 6 1 2 6 6 0 0 6 0
Pengemasan Akhir 12 3 2 4 11 4 2 8 4
Total 33 9 7 14 29 10 8 27 13 10

Stasiun Kerja
Jumlah 

Operator

Jumlah Operator Merasakan Keluhan Pada Dimensi Tubuh
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2. Pengukuran Risiko Kerja. 

Pengukuran risiko kerja dilakukan pada proses penimbangan, pencampuran, pengemasan 
otomatis, pemberian cap dan pengemasan akhir. Hal ini dilakukan karena proses tersebut 
dilakukan setiap hari, sedangkan untuk proses yang lain (pencucian, perebusan, pengirisan, 
pengeringan dan penggilingan) tidak diukur karena pekerjaan tersebut tidak dilakukan secara 
rutin setiap hari melainkan dilakukan selama tiga bulan sekali. 
a. Pengururan Risiko Kerja pada Stasiun Kerja Penimbangan. 

Bahan baku yang digunakan untuk serbuk minuman, ditimbang berdasarkan komposisi 
yang telah ditetapkan.  Proses ini dilakukan dengan cara operator membawa bahan baku 
dari karung untuk dipindahkan ke wadah yang berada diatas timbangan. Karung dan 
timbangan berada didepan operator. Operator membawa bahan baku dari karung dengan 
tangan menggunakan gayung, tangan kiri memegang karung,  posisi punggung condong 
kedepan karena posisi timbangan cukup jauh tetapi masih dalam jangkauan. Pekerjaan ini 
dilakukan secara berulang-ulang.  
Berdasarkan pengamatan, posisi kerja yang dilakukan pada proses penimbangan, operator 
melakukan pekerjaannya dengan berdiri. Oleh karena itu pengukuran risiko kerja dilakukan 
dengan menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA). 
Tahapan yang dilakukan dalam pengukuran resiko dengan metode ini adalah identifikasi 
sudut yang terbentuk pada bagian tubuh saat melakukan pekerjaan, penentuan skor, dan 
penentuan level resiko. Tahapan pengukuran yang akan diuraikan berikut ini adalah 
penempatan bahan baku ke karung.  Hasil identifikasi sudut yang terbentuk pada bagian 
tubuh dan penentuan skor untuk elemen kerja ini dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2, 
dan Tabel 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Posisi Kerja pada Elemen Kerja Menempatkan Bahan Baku  
dari Karung ke Timbangan 
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REBA Employee Assessment Worksheet Permission granted by Dr Lynn McAnatomany to convert the paper based format to an Excel spreadsheet version.

A. Neck, Trunk and Leg Analysis SCORES B: Arms and Wrist Analysis
Step 1: Locate Neck Position Step 7: Locate Upper Arm Position:

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

Step 1a Adjust…. Neck Score 3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8
If neck is tw isted: +1 4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 Step 7a: Adjust….
If  neck is side bending: +1 5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 If shoulder is raised: +1

If Upper Arm is abducted: +1 Upper Arm Score
Step 2: Locate Trunk Position If  arm is supported or leaning: -1

1 2 3 1 2 3 Step 8: Locate Lower Arm Position:
1 1 2 2 1 2 3
2 1 2 3 2 3 4

Step 2a: Adjust…. 3 3 4 5 4 5 5
If trunk is tw isted: +1 4 4 5 5 5 6 7 Low er Arm Score
If trunk is side bending: +1 Trunk Score 5 6 7 8 7 8 8

6 7 8 8 8 9 9
Step 3: Legs Step 9: Locate Wrist Position:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wrist Score
Leg Score 1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 Step 9a: Adjust……

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 If w rist is bent from midline or tw isted: Add +1
3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 Step 10: Look-up Posture Score in Table B:

Step 4: Look-up Posture Score in Table A 4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B Posture Score B
Using values from steps 1-3 above, locate score in 5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 Step 11: Add Coupling Score +
Table A Posture Score A 6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 Well f itted handles and mid range pow er grip, good: +0

+ 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 Acceptable but not ideal hold or coupling
Step 5: Add Force/Load Score 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 acceptable w ith another body part,                    fair: +1 Coupling Score
If Load < 5kgs: +0 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 Hand hold not acceptable but possible               poor: +2
If  Load is 5 to 10kgs +1 Force/Load Score 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 No handles, aw kw ard, unsafe w ith any body part, =
If load >22lbs +2 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12                                                              Unacceptable: +3
Adjust: If  shock or rapid build up of force:add +1 = 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Step 12: Score B, Find column in Table C
Step 6: Score A, Find Row in Table C Add values from steps 10 & 11 to obtain
Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Score B> Find Column in Table C and match w ith Score A in Score B
Find row  in Table C. Score A row  from step 6 to obtain Table C score.

Table C Score Activity Score Step 13: Activity Score
Scoring: +1 1 or more body parts are held longer than a minute (static)

       1 = Negligible risk +1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
2 or 3 = low risk, change may be needed +1 Action causes rapid large range change in postures or unstable base
4 to 7 = medium risk, further investigation, change soon
8 to 10 = high risk, investigate & implement change
    11+ = very high risk, implement change Final REBA Score

Task Name Menempatkan bahan baku ke timbangan Reviewer Tim Date: 

This tool is provided without warranty. The author has automated the paper verion of this tool for applying the concepts provided in REBA .
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Gambar 2. Tahapan Pengukuran REBA untuk Elemen Kerja Menempatkan Bahan Baku 

dari Karung ke Timbangan 
 

Tabel 2. Identifikasi Sudut dan Skor Elemen Kerja Penempatan Bahan Baku  
Bagian Tubuh Sudut Skor 

Grup A 
1. Punggung 300 3 
2. Leher 280 2 
3. Kaki Berat badan ditumpu dua kaki 1 
Grup B 
4. Lengan Atas 320 4 
5. Lengan Bawah 230 1 
6. Pergelangan Tangan 110 1 

Berdasarkan hasil identifikasi sudut dan skor yang diperoleh, maka skor untuk Bagian A 
adalah 4, sedangkan Bagian B adalah 4. Selanjutnya menentukan faktor load force dan 
coupling. Berat bahan baku yang dipindahkan dari karung ke timbangan antara 5-10 Kg, 
sehingga nilai load force adalah 1. Pemindahan bahan baku dilakukan dengan 
menggunakan gayung yang memiliki pegangan yang cukup (fair), sehingga nilai coupling 
adalah 1. Total skor A adalah 5 dan total skor B adalah 5, sehingga didapat nilai Tabel C 
adalah 6. Aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dan membutuhkan perubahan postur 
sehingga nilai aktivitasnya adalah 2. Grand score REBA adalah 8, termasuk level tinggi 
yang memerlukan perbaikan segera. Tabel 3 memperlihatkan rekapitulasi risiko kerja pada 
stasiun kerja penimbangan. 

Tabel 3. Rekapitulasi Risiko Kerja Pada Stasiun Kerja Penimbangan 

Elemen Kerja Skor 
REBA 

Level 
Risiko 

Rekomendasi 
Perbaikan 

Membawa bahan baku dari karung 5 Medium Harus diperbaiki  
Menempatkan bahan baku ke 
timbangan 8 High Harus diperbaiki segera  

Hasil Tabel 3 memperlihatkan bahwa posisi kerja pada elemen kerja “membawa bahan 
baku dari karung” mempunyai level risiko tingkat sedang (medium), dengan skor REBA 5. 
Sedangkan untuk elemen kerja “menempatkan bahan baku ke timbangan” mempunyai 
level resiko tinggi, dengan skor REBA 8.  Hal ini menunjukkan bahwa rekomendasi untuk 
pekerjaan ini posisi kerja harus diperbaiki dengan segera. 
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b. Pengukuran Risiko Kerja pada Stasiun Kerja Pencampuran 
Proses pencampuran merupakan proses penggabungan seluruh bahan baku dan bahan baku 
penunjang sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan agar menjadi suatu produk 
minuman tradisional yang diinginkan. Proses ini dilakukan dengan cara memasukan serbuk 
bahan baku yang telah ditimbang kedalam mesin mixer. Bahan baku tersebut dimasukkan 
satu persatu, setelah semua jenis bahan baku yang diperlukan masuk ke dalam mesin maka 
mesin akan dijalankan dan serbuk-serbuk tersebut akan berputar di dalam mesin yang 
bertujuan agar serbuk tercampur secara merata. Kemudian katup pada bagian bawah mesin 
dibuka oleh operator untuk mengeluarkan serbuk tersebut.  
Berdasarkan pengamatan, posisi kerja yang dilakukan pada proses pencampuran, operator 
melakukan pekerjaannya dengan berdiri. Oleh karena itu pengukuran risiko kerja dilakukan 
dengan menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA). Gambar 3 
memperlihatkan posisi kerja elemen kerja “mengeluarkan bahan baku dari mixer” dan 
Gambar 4 menunjukkan tahapan pengukuran dengan metode REBA. Tabel 4 
memperlihatkan rekapitulasi risiko kerja pada stasiun kerja pencampuran. 

420

680

 
Gambar 3. Posisi Kerja Mengeluarkan Bahan Baku dari Mixer 

 
REBA Employee Assessment Worksheet Permission granted by Dr Lynn McAnatomany to convert the paper based format to an Excel spreadsheet version.

A. Neck, Trunk and Leg Analysis SCORES B: Arms and Wrist Analysis
Step 1: Locate Neck Position Step 7: Locate Upper Arm Position:

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

Step 1a Adjust…. Neck Score 3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8
If neck is tw isted: +1 4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 Step 7a: Adjust….
If  neck is side bending: +1 5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 If shoulder is raised: +1

If Upper Arm is abducted: +1 Upper Arm Score
Step 2: Locate Trunk Position If  arm is supported or leaning: -1

1 2 3 1 2 3 Step 8: Locate Lower Arm Position:
1 1 2 2 1 2 3
2 1 2 3 2 3 4

Step 2a: Adjust…. 3 3 4 5 4 5 5
If trunk is tw isted: +1 4 4 5 5 5 6 7 Low er Arm Score
If trunk is side bending: +1 Trunk Score 5 6 7 8 7 8 8

6 7 8 8 8 9 9
Step 3: Legs Step 9: Locate Wrist Position:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wrist Score
Leg Score 1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 Step 9a: Adjust……

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 If w rist is bent from midline or tw isted: Add +1
3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 Step 10: Look-up Posture Score in Table B:

Step 4: Look-up Posture Score in Table A 4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B Posture Score B
Using values from steps 1-3 above, locate score in 5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 Step 11: Add Coupling Score +
Table A Posture Score A 6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 Well f itted handles and mid range pow er grip, good: +0

+ 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 Acceptable but not ideal hold or coupling
Step 5: Add Force/Load Score 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 acceptable w ith another body part,                    fair: +1 Coupling Score
If Load < 5kgs: +0 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 Hand hold not acceptable but possible               poor: +2
If  Load is 5 to 10kgs +1 Force/Load Score 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 No handles, aw kw ard, unsafe w ith any body part, =
If load >22lbs +2 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12                                                              Unacceptable: +3
Adjust: If  shock or rapid build up of force:add +1 = 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Step 12: Score B, Find column in Table C
Step 6: Score A, Find Row in Table C Add values from steps 10 & 11 to obtain
Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Score B> Find Column in Table C and match w ith Score A in Score B
Find row  in Table C. Score A row  from step 6 to obtain Table C score.

Table C Score Activity Score Step 13: Activity Score
Scoring: +1 1 or more body parts are held longer than a minute (static)

       1 = Negligible risk +1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
2 or 3 = low risk, change may be needed +1 Action causes rapid large range change in postures or unstable base
4 to 7 = medium risk, further investigation, change soon
8 to 10 = high risk, investigate & implement change
    11+ = very high risk, implement change Final REBA Score

Task Name Pencampuran (mengeluarkan bahan baku dari mesin)Reviewer Tim Date: 

This tool is provided without warranty. The author has automated the paper verion of this tool for applying the concepts provided in REBA .
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Gambar 4. Tahapan Pengukuran REBA untuk Elemen Kerja  

Mengeluarkan Bahan Baku dari Mixer 
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Tabel 4. Rekapitulasi Risiko Kerja Pada Stasiun Kerja Pencampuran 

Elemen Kerja Skor 
REBA 

Level 
Risiko 

Rekomendasi 
Perbaikan 

Menuangkan bahan baku ke mixer 11 Very 
High 

Harus diperbaiki 
saat ini juga 

Mengeluarkan bahan baku dari mesin mixer 4 Medium Harus diperbaiki 

Elemen kerja “menuangkan bahan baku ke mixer” mendapatkan nilai REBA = 11, yang 
berarti mempunyai level risiko sangat tinggi (very high). Posisi kerja semacam ini 
direkomendasikan untuk diperbaiki segera sebab berpotensi menyebabkan cedera bagi 
operator. Sedangkan untuk elemen kerja “mengeluarkan bahan baku dari mesin mixer”, 
mendapatkan nilai REBA = 4, yang berarti mempunyai level resiko medium, 
direkomendasikan untuk diperbaiki. 

c. Perhitungan Risiko Kerja pada Stasiun Kerja Pengemasan Otomatis (Renteng) 
Pada stasiun kerja renteng pengukuran dilakukan dengan metode QEC. Setelah dilakukan 
pengamatan postur kerja oleh pengamat terhadap setiap operator yang bekerja di stasiun 
kerja mesin renteng sesuai dengan standar penilaian QEC, selanjutnya pengamat mengisi 
scoresheet dengan cara membubuhkan notasi checklist pada scoresheet QEC khusus untuk 
pengamat, sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan terhadap setiap operator (Li, G 
and Buckle P, 2005). Pengamat melakukan penilaian terhadap postur kerja seluruh 
operator dengan memperhatikan standar penilaian pada QEC.  Tabel 5 memperlihatkan 
rekapitulasi perhitungan risiko kerja pada stasiun kerja renteng. 

Tabel 5. Rekapitulasi hasil perhitungan total skor akhir eksposur dan tindakan 

d. Perhitungan Risiko Kerja pada Stasiun Kerja Pemberian Cap. 
Berdasarkan pengamatan, posisi kerja yang dilakukan pada proses pemberian cap, operator 
melakukan pekerjaannya dengan berdiri. Oleh karena itu pengukuran risiko kerja dilakukan 
dengan menggunakan metode Rapid Entire Body Assessment (REBA). Gambar 5 
memperlihatkan posisi kerja pada elemen kerja proses pemberian cap dan Gambar 6 
menunjukkan tahapan pengukuran dengan menggunakan metode REBA. Tabel 6 
memperlihatkan rekapitulasi perhitungan risiko kerja pada stasiun kerja pemberian cap. 

 

Responden Elemen Kerja 
Total 
Skor 

Exposure 

Total Skor 
Exposure 

(162) 

Presentase 
Total Skor 

Exposure (%) 

Level 
Tindakan Tindakan 

1 

Menghitung Produk 112 0.691 69.14 3 Dalam Waktu 
Dekat 

Mengambil Produk 106 0.654 65.43 3 Dalam Waktu 
Dekat 

Memeriksa produk 103 0.636 63.58 3 Dalam Waktu 
Dekat 

Menyimpan produk 106 0.654 65.43 3 Dalam Waktu 
Dekat 

2 

Menghitug Produk 102 0.630 62.96 3 Dalam Waktu 
Dekat 

Mengambil Produk 106 0.654 65.43 3 Dalam Waktu 
Dekat 

Memeriksa produk 100 0.617 61.73 3 Dalam Waktu 
Dekat 

Menyimpan produk 102 0.630 62.96 3 Dalam Waktu 
Dekat 
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Gambar 5. Posisi Kerja Proses Pemberian Cap 

 
REBA Employee Assessment Worksheet Permission granted by Dr Lynn McAnatomany to convert the paper based format to an Excel spreadsheet version.

A. Neck, Trunk and Leg Analysis SCORES B: Arms and Wrist Analysis
Step 1: Locate Neck Position Step 7: Locate Upper Arm Position:

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

Step 1a Adjust…. Neck Score 3 2 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8
If neck is tw isted: +1 4 3 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9 Step 7a: Adjust….
If  neck is side bending: +1 5 4 6 7 8 6 7 8 9 7 8 9 9 If shoulder is raised: +1

If Upper Arm is abducted: +1 Upper Arm Score
Step 2: Locate Trunk Position If  arm is supported or leaning: -1

1 2 3 1 2 3 Step 8: Locate Lower Arm Position:
1 1 2 2 1 2 3
2 1 2 3 2 3 4

Step 2a: Adjust…. 3 3 4 5 4 5 5
If trunk is tw isted: +1 4 4 5 5 5 6 7 Low er Arm Score
If trunk is side bending: +1 Trunk Score 5 6 7 8 7 8 8

6 7 8 8 8 9 9
Step 3: Legs Step 9: Locate Wrist Position:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wrist Score
Leg Score 1 1 1 1 2 3 3 4 5 6 7 7 7 Step 9a: Adjust……

2 1 2 2 3 4 4 5 6 6 7 7 8 If w rist is bent from midline or tw isted: Add +1
3 2 3 3 3 4 5 6 7 7 8 8 8 Step 10: Look-up Posture Score in Table B:

Step 4: Look-up Posture Score in Table A 4 3 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 Using values from steps 7-9 above, locate score in Table B Posture Score B
Using values from steps 1-3 above, locate score in 5 4 4 4 5 6 7 8 8 9 9 9 9 Step 11: Add Coupling Score +
Table A Posture Score A 6 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 10 Well f itted handles and mid range pow er grip, good: +0

+ 7 7 7 7 8 9 9 9 10 10 11 11 11 Acceptable but not ideal hold or coupling
Step 5: Add Force/Load Score 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 acceptable w ith another body part,                    fair: +1 Coupling Score
If Load < 5kgs: +0 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 Hand hold not acceptable but possible               poor: +2
If  Load is 5 to 10kgs +1 Force/Load Score 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 No handles, aw kw ard, unsafe w ith any body part, =
If load >22lbs +2 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12                                                              Unacceptable: +3
Adjust: If  shock or rapid build up of force:add +1 = 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Step 12: Score B, Find column in Table C
Step 6: Score A, Find Row in Table C Add values from steps 10 & 11 to obtain
Add values from steps 4 & 5 to obtain Score A. Score B> Find Column in Table C and match w ith Score A in Score B
Find row  in Table C. Score A row  from step 6 to obtain Table C score.

Table C Score Activity Score Step 13: Activity Score
Scoring: +1 1 or more body parts are held longer than a minute (static)

       1 = Negligible risk +1 Repeated small range actions (more than 4x per minute)
2 or 3 = low risk, change may be needed +1 Action causes rapid large range change in postures or unstable base
4 to 7 = medium risk, further investigation, change soon
8 to 10 = high risk, investigate & implement change
    11+ = very high risk, implement change Final REBA Score

Task Name Pengecapan Tanggal Produksi Reviewer Tim Date: 

This tool is provided without warranty. The author has automated the paper verion of this tool for applying the concepts provided in REBA .

Table A 321
Neck

Trunk Posture 
Score

Legs

Upper Arm 
Score

Wrist

Low er Arm
Table B

Score B, (table B value + coupling score)

Score A (score 
form table A 
+load/force 

score)
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Gambar 6. Tahapan Pengukuran REBA untuk Elemen Kerja Pemberian Cap 

 
Tabel 6. Rekapitulasi Risiko Kerja Pada Stasiun Kerja Pengemasan Bagian Pemberian cap. 

 
 
 

e. Perhitungan Risiko Kerja pada Stasiun Kerja Pengemasan Akhir. 
Untuk proses pengemasan akhir dilakukan dengan cara duduk. Oleh karena itu untuk 
proses pengemasan, pengukuran risiko dilakukan dengan metode Rapid Upper Limb 
Assessment (RULA). Gambar 7 memperlihatkan posisi kerja pada elemen kerja mengemas 
produk ke dalam kantong disertai tahapan perhitungan dengan metode RULA, dan Tabel 7 
memperlihatkan rekapitulasi perhitungan risiko kerja pada stasiun kerja pengemasan akhir. 

Elemen Kerja Skor REBA Level Risiko Rekomendasi Perbaikan 
Pemberian cap 3 Low Mungkin memerlukan perbaikan  



Seminar Nasional VII Manajemen & Rekayasa Kualitas 2018 

C4 - 8 
 

 
(a) (b) 

Gambar 7. Posisi Kerja Proses Elemen Kerja Mengemas Produk ke Dalam Kantong (a). 
Perhitungan RULA (b) 

 
Tabel 7. Rekapitulasi Risiko Kerja Pada Stasiun Kerja Pengemasan Akhir 

Elemen Kerja Skor 
RULA Level Risiko Rekomendasi Perbaikan 

Mengemas produk 
ke kemasan karton 5 Level 3 

(sedang) 
Investigasi dan perubahan postur 
kerja harus dilakukan secepatnya 

Mengemas produk 
ke kemasan kantong 5 Level 3 

(sedang) 
Investigasi dan perubahan postur 
kerja harus dilakukan secepatnya 

Mengemas produk 
ke kemasan plastik 
besar 

Kanan = 7 
Kiri = 5 

Kanan = 
Level 4 
(tinggi) 

Kiri = Level 
3 (sedang) 

Kanan = mengindikasikan dan 
peru-bahan harus dilakukan dengan 
segera 
Kiri = investigasi dan perubahan 
postur kerja harus dilakukan 
secepatnya 

Kesimpulan 
1. Hasil kuesioner Nordic Body Map, menunjukan semua operator merasakan keluhan pada 

bagian tubuhnya. Keluhan yang paling banyak dirasakan adalah pada bagian siku, 
paha/bokong, punggung atas, lutut, punggung bawah dan leher. 

2. Hasil pengukuran risiko kerja pada stasiun kerja penimbangan berada pada level medium dan 
tinggi, pada stasiun kerja pencampuran pada level medium dan tinggi, pada stasiun kerja 
pengemasan otomatis (renteng) pada level tinggi, pada stasiun kerja pemberian cap pada level 
rendah dan pada stasiun kerja pengemasan akhir pada level medium dan tinggi. 

3. Keluhan yang dirasakan oleh operator sangat dipengaruhi oleh posisi postur kerja yang tidak 
baik apalagi untuk durasi pekerjaan yang lama dan berulang. 

4. Rekomendasi perbaikan untuk stasiun kerja yang memiliki level risiko yang tinggi harus 
dilakukan secepatnya. Khususnya untuk stasiun kerja pencampuran, stasiun kerja pengemasan 
otomatis dan pengemasan akhir. Perbaikan dapat dilakukan dengan mengubah metoda kerja 
dan merancang fasilitas kerja yang disesuaikan dengan dimensi tubuh pekerja sehingga dapat 
memperbaiki postur kerjanya.  
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Abstrak 

Menurut data dari Kemenperin yang diolah oleh BPS sektor manufaktur non migas Indonesia, Tahun 
2015 dan 2016 mengalami pertumbuhan sebesar 5,04% dan 5,59%, sementara pertumbuhan 
ekonomi nasional sebesar 4,79% dan 5,01%. PT. IPMS merupakan salah satu perusahaan 
berkualitas yang bergerak di bidang manufaktur. PT. IPMS pada akhir tahun 2017 menghasilkan 
produk railpad yang diproduksi oleh stasiun kerja JSW 2000. Menurut wawancara singkat dengan 
operator stasiun kerja JSW 2000 mereka sering mengeluhkan sakit pada bagian lengan dan leher. 
Kondisi kerja yang statis dan repertitif dapat menimbulkan gangguan otot yang mengakibatkan 
kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon. Kerusakan pada sendi, ligament dan tendon biasa 
disebut gangguan musculoskeletal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengurasi risiko cidera pada 
operator JSW 2000 akibat gangguan musculoskeletal dengan memberikan usulan perbaikan dan 
rancangan simulasi pada stasiun kerja JSW 2000. OCRA index merupakan metode yang digunakan 
untuk menganalisis risiko cidera pada tubuh bagian atas pada operator JSW 2000.  Hasil 
menunjukan OCRA index sebelum perbaikan sebesar 2,2 yang artinya keadaan perlu diperiksa 
atau ditingkatkan, sementara setelah adanya usulan dan simulasi perbaikan OCRA index menunjukan 
nilai 1,1 yang artinya keadaan sudah optimal. 
 
Kata Kunci: musculoskeletal disorder, OCRA index 

 
 
Pendahuluan 
Saat  ini  kemajuan  teknologi  sangat  pesat,  ditandai  dengan  pertumbuhan  diberbagai  sektor 
industri salah  satunya ialah industri manufaktur. Menurut data dari kementrian Perindustrian 
Republik  Indonesia   (Kemenperin)   yang  diolah  oleh  Badan  Pusat  Statistik  (BPS)  sektor 
manufaktur  non  migas   Indonesia,   Tahun  2015  mengalami  pertumbuhan  sebesar  5,04% 
sementara pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,79%. Tahun 2016 mengalami pertumbuhan 
sebesar 5,59% dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar  5,01%. PT. Inti Pindad Mitra 
Sejati (IPMS) merupakan salah satu perusahaan berkualitas yang bergerak di bidang manufaktur. 
PT.  IPMS  pada  akhir  tahun  2017  menghasilkan  salah  satu  produk  yaitu  railpad  dengan 
menggunakan stasiun kerja JSW 2000. Melalui wawancara singkat dengan operator bahwa salah 
satu stasiun kerja yang dikeluhkan oleh operator ialah stasiun kerja JSW 2000. Pada stasiun kerja 
tersebut operator sering  mengeluhkan sakit pada bagian lengan dan leher. Posisi kerja pada 
stasiun kerja JSW 2000 ialah posisi berdiri dengan posisi lengan mengangkat. Hasil pengamatan 
awal menunjukan bahwa terdapat 9 gerakan untuk setiap siklus serta leher yang condong lurus 
ke depan. Pekerjaan yang dilakukan pada stasiun kerja JSW 2000 memiliki durasi kerja selama 
12 jam dengan waktu istirahat selama 1 jam. Jika diamati dengan durasi kerja yang panjang, 
operator sangat sulit mencapai kerja yang ideal. Kerja ideal kondisi kerja yang dapat mengurangi 
keharusan  operator  untuk  bekerja  dengan  sikap  dan  posisi  membungkuk,  dengan  frekuensi 
kegiatan yang sering atau jangka lama, dan operator tidak duduk atau berdiri pada saat bekerja 
untuk waktu yang lama dengan kepala, leher, dada atau kaki berada  dalam sikap atau posisi 
miring [5]. Jika tubuh menerima kondisi repetitif yang bersifat statis maka akan terjadi gangguan 
pada otot yang dapat menimbulkan kerusakan pada sendi, ligamen, dan tendon. Kerusakan pada 
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sendi,  ligamen, dan tendon tersebut dinamakan dengan musculoskeletal disorder (MSDs) atau 
biasa disebut sistem musculoskeletal [7]. MSDs sendiri memiliki gejala rasa pegal dan sakit serta 
kelelahan saat bekerja diiringi rasa nyeri ketika melakukan gerakan secara repetitive [3]. Bekerja 
dengan durasi  yang panjang serta kondisi kerja  yang repetitif  diakibatkan dari postur statis 
 

 
stasiun kerja JSW 2000. Postur statis dalam jangka waktu yang lama membuat otot berkontraksi 
secara terus  menerus dapat menyebabkan tekanan/stres pada bagian tubuh. Stres kerja pada 
stasiun kerja JSW 2000 dapat  berpotensi menimbulkan MSDs, sehingga diperlukan evaluasi 
pada postur tubuh bagian atas operator JSW 2000 untuk meminimisasi risiko cedera yang terjadi 
[2].  Metode  yang  sesuai  untuk  mengevaluasi  postur  tubuh  bagian  atas  ialah  Occupational 
Repetitive Action (OCRA). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan 
perancangan ulang stasiun kerja dengan hasil skor metode OCRA guna meminimisasi  cedera 
MSDs pada operator JSW 2000. 
 
Metodologi Penelitian 
Penelitian dilakukan pada stasiun kerja JSW 2000 penghasil produk railpad di PT. IPMS. Objek 
penelitian ialah operator stasiun kerja JSW 2000 yang sebanyak 2 orang. Namun, karena adanya 
kendala maka hanya 1 orang operator saja yang diamati. Penelitian dilakukan dengan melakukan 
pengamatan selama 1 hari jam kerja yaitu 12  jam kerja dengan 1 jam kerja ialah istirahat. 
Pengamatan dilakukan dengan merekam aktivitas operator di stasiun kerja JSW 2000. 
Metode yang cocok digunakan untuk menilai risiko cidera anggota tubuh bagian atas dengan 
pekerjaan  repetitif   ialah  Occupational  Repetitive  Action  (OCRA)  Index.  Metode  OCRA 
merupakan metode kuantitatif yang mengidentifikasi cara kerja yang digunakan dalam pekerjaan 
berulang  khususnya  bagian  atas  (Occhipinti  dan  Colombini,  1996).  Metode  ini  lebih  baik 
digunakan karena memperhatikan 5 faktor objektif dan 1 faktor subjektif. OCRA index adalah 
perbandingan   rasio   antara  actual  technical   (ATA)  atau  tindakan   teknis   aktual  dengan 
recommended  technical  action  (RTA)  atau  tindakan  teknis  yang  direkomendasikan  [8]. 
Pengumpulan  data  perhitungan  OCRA  index  membutuhkan  data  proses  kerja,  postur  tubuh 
operator, dan data tindakan teknis. 
 

                              OCRA Index =                             (1)                
 

ATA merupakan jumlah tindakan teknis yang dilakukan operator secara aktual di stasiun kerja. 
Langkah-langkah menentukan ATA ialah sebagai berikut: 
1.  Identifikasi waktu dan jumlah tindakan teknis dalam satu siklus  
2.   Frekuensi tindakan teknis dengan membagi jumlah tindakan teknis dengan waktu dalam 

satu siklus. 

      
                      

3.   Durasi total pekerjaan repetitif, yaitu durasi kerja operator selama 1 shift setelah 
dikurangi dengan waktu istirahat dengan kegiatan lainnya. 

4.   Menentukan ATA dengan mengalikan frekuensi per menit dan total waktu pekerjaan 
repetitif. 

 

ATA = Frekuensi tindakan teknis x Durasi total pekerjaan repetitive                (3) 
 

RTA merupakan tindakan teknis yang direkomendasikan selama 1 shift, dengan 
memperhitungkan  tindakan  yang  diamati  dikalikan  dengan  bobot  hasil  perhitungan  faktor 
kekuatan otot, postur dan gerakan, faktor tambahan, kurangnya periode pemulihan, dan durasi 
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pekerjaan repetitif. Langkah-langkah menentukan RTA ialah sebagai berikut: 
 
1.  Faktor kekuatan (Ff) 

Faktor kekuatan mewakili beban kerja fisik yang dibutuhkan seorang operator saat melakukan 
pekerjaannya.   Penentuan  pengerahan  kekuatan  saat  bekerja  menggunakan  skala  Borg. 
Pemilihan skala Borg  yang  digunakan dengan  melakukan perhitungan  skor rata-rata dari 
tindakan teknis yang digunakan. 

Tabel 1. Skala CR-10 Borg [6] 
 
 

CR-10 Borg Score 0,5 1 2 3 4 5 
 Very, very 

weak 
Very weak Weak Moderate Somewhat 

Strong 
Strong/Very 
Strong 

Force Multiplier 1 0,85 0.65 0.35 0,2 0,01 
 
 

2.  Faktor porstur dan gerakan (Fp) 
Penilaian  terhadap  postur  bagian  atas  dilakukan  melalui  rekaman  video  saat  melakukan 
pengoperasian  pada stasiun kerja pada satu siklus pekerjaan  yang berulang-ulang. Postur 
bagian atas yang diamati ialah bahu, siku, pergelangan tangan, dan jenis genggaman. Postur 
yang  janggal  jika  sudut  yang  terbentuk  melebihi  dari  standar  yang  ditentukan,bahu 
(abcduction ≥ 45◦,flexion ≥ 80◦, extension ≥ 20◦), siku (supination ≥ 60◦, flexion-extension ≥ 
60◦), pergelangan tangan (flexion ≥ 45◦ atau extension ≥ 45◦, radio ulnar deviation ≥ 20◦), 
genggaman (hook grip atau palmar grip, menjepit). Penentuan faktor pengali postur dengan 
melihat skor risiko segmen terkecil dari postur janggal yang sudah [6]. 

3. Faktor risiko tambahan (Fc) 
Faktor risiko tambahan dipertimbangkan karena tidak selalu ada, jika faktor risiko tambahan 
tidak ada maka  nilainya sama dengan 0. Penentuan skor faktor risiko jika satu atau lebih 
faktor tambahan ada selama 25%-50% dari waktu siklus maka faktor pengalinya ialah 0,95, 
sementara jika 51%-80%  dari waktu siklus maka faktor pengalinya ialah 0,9, dan jika > 80% 
dari wktu siklus makan faktor pengalinya ialah 0,8 [6]. 

4. Faktor waktu pemulihan (Fr) 
Periode kerja yang lebih dari 60 menit dengan gerakan berulang dan tanpa periode pemulihan 
tidak dapat  diterima [1]. Waktu pemulihan merupakan waktu dimana tangan berada pada 
kondisi diam/istirahat. Tabel 2 merupakan faktor waktu pemulihan [6]. 

 
Tabel 2. Faktor Waktu Pemulihan 

 

Number of hours without adequate recovery 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
Multiplier 1   0,9 0,8 0,7 0,6 0,45 0,35 0,1 0 

 
5.  Faktor durasi (Fd) 

Faktor  durasi  mengacu  pada durasi  atau lamanya  operator  melakukan  pekerjaan  repetitif 
dalam 1 shift kerja. Tabel 3 merupakan faktor pengali durasi [6]. 

 
Tabel 3. Faktor Durasi 

Total time (in minute) devoted to repetitive 
task during shift <120 120-239 240-480 >480 

Duration multiplier 2 1,7 1 0,5 
 

RTA =                      (4) 
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Klasifikasi OCRA Index Risiko cidera operator berdasarkan OCRA index dapat 
diklasifikasikan pada Tabel 4.  Berdasarkan tabel 4 maka dapat ditentukan bahwa 
pekerjaannya berada di area yang sudah sesuai atau tidak. 

Tabel 4. Klasifikasi OCRA Index [6] 
 

OCRA Index Area Keterangan 
≤ 2,2 Hijau Keadaan Dapat Diterima 

         2,3 - 3,5 Kuning Keadaan perlu diperiksa atau ditingkatkan 
≥ 3,5 Merah Keadaan yang tidak dapat diterima 

 

 
Hasil dan Perancangan 
Data proses kerja yang dihasilkan dalam 1 shift kerja sebanyak 1.320 siklus, pengukuran postur 
tubuh dan proporsi waktu siklus terdapat pada Tabel 5. 
 

Tabel 5. Data Tindakan Teknis dan Besaran Postur Tubuh 
 

 
 
 
 

Frekuensi  tindakan  teknis  yang  dihasilkan  sebesar  18  gerakan/menit  dengan  total  durasi 
pekerjaan  repetitif  sebesar  630  menit  dengan  nilai  ATA  yang  dihasilkan  sebesar  11.340 
tindakan. 
 
 

1. Faktor kekuatan (Ff) 
Tabel  6  menunjukan  skor  rata-rata  adalah  1  sehingga  tidak  memerlukan  interpolasi  
dan melihat Tabel 1 maka faktor pengalinya adalah 0,85. 
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2. Faktor Postur (Fp) 
Berdasarkan hasil pengukuran bahwa postur siku menunjukan risiko yang berbahaya 
untuk ke-9 tindakan  teknis, sementara untuk tindakan teknis memutar switch injection 
bahan off postur  pergelangan  tangan  memiliki  risiko  berbahaya.  Berdasarkan  
perhitungan  proporsi waktu siklus menunjukan nilai sebesar  66,7%  ⁓ 67% untuk 
postur siku sementara untuk postur pergelangan tangan menunjukan nilai sebesar 8%.  
Skor risiko segmen untuk postur siku adalah 0,7 sementara untuk postur pergelangan 
tangan sebesar 1. Maka faktor postur yang dipilih adalah 0,7. 

 
Tabel 6. Perhitungan Faktor Kekuatan 

 

Tindakan Teknis Waktu    Skor  Proporsi   Skor 
Tindakan   Skala waktu dalam 1   rata- 

Teknis Borg   siklus (%) rata 
(detik) 

Memutar switch mold close 
Memutar switch injection unit forward 
Memutar switch injection bahan forward 
Memutar switch injction bahan off 
Memutar switch injection  unit backward 
Cooling time 
Memutar switch mold open Memutar 
switch ejector forward Memutar switch 
ejector backward 

2,36 1 7,9 0,079 
2,31 1 7,7 0,077 
2,46 1 8,2 0,082 
2,27 1 7,6 0,076 
2,84 1 9,5 0,095 
10 1 33,3 0,333 
2,54 1 8,5 0,085 
2,81 1 9,4 0,094 
2,38 1 7,9 0,079 

Total skor rata-rata 1 
 
3. Faktor Risiko Tambahan (Fc) 

Faktor risiko tambahan dengan proporsi waktu siklus sebesar 67% berada di daerah 50-
80% yang artinya skor Fc sebesar 0,9. 

4. Faktor Waktu Pemulihan (Fr) 
Faktor waktu pemulihan yang dipilih adalah 1 karena waktu kerja untuk setiap jam selama 
12 jam kerja berada dibawah 50 menit. 

5. Faktor Durasi (Fd) 
Faktor durasi berdasarkan Tabel 3.  menunjukan bahwa dengan durasi  pekerjaan  repetitif 
selama 630 menit memiliki faktor pengali 0,5. 
 

Perhitungan RTA berdasarkan rumus 4 ialah sebagai berikut: 
= [30 tindakan/menit x 0,85 x 0,7 x 0,9 x 630 menit] x 1 x 0,5 
= 5.060 tindakan teknis 

 
Perhitungan OCRA index menggunakan rumus 1 ialah sebagai berikut: 

=  = 2,24 
 
Berdasarkan  klasifikasi  OCRA  index  pada  Tabel  4  menunjukan  dengan  nilai  sebesar  2,24 
menunjukan  keterangan pada area hijau dan kuning. Artinya, nilai tersebut berada pada area 
keadaan  yang  dapat  diterima   dan  berada  pada  area  keadaan  yang  perlu  diperiksa  atau 
ditingkatkan. Namun, melihat kondisi yang terjadi  pada stasiun kerja JSW 2000 maka dapat 
dikategorikan pada area kuning atau keadaan perlu diperiksa atau dtingkatkan. 
 

 
Usulan Perbaikan Faktor Postur dan Gerakan Janggal 
Berdasarkan hasil pengukuran terdapat postur janggal yang menimbulkan risiko bahaya saat 
bekerja yaitu postur siku ≥ 60◦ (untuk 9 tindakan teknis), postur pergelangan tangan ≥ 45◦ (untuk 
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1 tindakan teknis), dan genggaman. Jika kondisi tersebut tidak diatasi segera maka operator akan 
mengalami keluhan pada bagian muskuloskeletal. Keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada 
bagian-bagian otot-otot skeletal yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan 
sampai sangat sakit, yang meliputi otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung, pinggang dan 
otot-otot bagian bawah [7]. Pertama yang diperbaiki  adalah mengubah sudut postur siku dan 
pergelangan  tangan.  Perbaikan  postur  tersebut  dengan  melihat  kondisi  awal  bekerja  berdiri 
menjadi  kondisi  duduk  berdiri  dengan  bantuan  kursi  duduk  berdiri  (sit  standing).  Tabel  7 
menunjukan rancangan spesifikasi rancangan kursi duduk berdiri. 

 
Tabel 7. Spesifikasi Rancangan Kursi Duduk Berdiri (Sit Standing) 

 

No Spesifikasi Data Antropometri Persentil Ukuran (cm) 
1 Lebar Alas Kursi Lebar Pinggul 95 42 
2 Panjang Alas 

Kursi 
Pantat Popliteal 5 30 

3 Tinggi Kaki Kursi Tinggi Popliteal 5 50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Rancangan Kursi Duduk Berdiri (sit standing) 
 

 
Posisi duduk berdiri yang telah banyak diuji cobakan di bidang industri, ternyata mempunyai 
keuntungan secara biomekanis di mana tekanan pada tulang belakang dan pinggang 30% lebih 
rendah di bandingkan dengan posisi duduk maupun berdiri terus menerus [4]. 
 
Kedua  ialah  memperbaiki  jarak  jangkauan  lengan  operator  pada  mesin.  Penyesuaian  jarak 
jangkauan lengan operator pada mesin dilakukan dengan menggunakan  antropometri,  karena 
kesesuaian hubungan antara antropometri pekerja dengan alat yang digunakan sangat 
berpengaruh pada sikap kerja [7]. 
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Tabel 8. Dimensi Antropometri Jarak Jangkauan 

 
 

Usulan Perbaikan Pada Faktor Risiko Tambahan 
Faktor risiko tambahan yang digunakan ialah 0,9 dengan melihat durasi kerja operator dengan 
paparan getaran  mesin > 420 menit selama durasi kerja. Berdasarkan Kepmenaker No: KEP-
51/MEN/1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja dapat dilihat pada Tabel 9. 

 
Tabel 9. Paparan Getaran 

Jumlah waktu pemaparan per hari kerja Nilai percepatan pada frekuensi 
dominan (m/det2) 

4 jam dan kurang dari 8 jam 4 
2  jam dan kurang dari 4 jam 6 
1 jam dan kurang dari 2 jam 8 

kurang dari 2 jam 12 
 
 
Berdasarkan Tabel 9 semakin besar nilai percepatan getaran yang dihasilkan maka durasi 
kerja yang   diperbolehkan  semakin  kecil.  Alat  pelidung  diri  yang  cocok  untuk  getaran  
yang dirambatkan melalui alat kerja tangan adalah sarung tangan dengan bahan busa dan 
pemberian damping atau peredam dari karet pada alat yang berhubungan langsung dengan 
tangan pekerja, Dengan  demikian  getaran  yang  merambat  ke  tangan  dapat  dikurangi  
hingga  dibawah  nilai ambang batas yang ditetapkan yaitu 4 m/det2  [7]. 
 

 
Usulan Perbaikan Pada Faktor Durasi Kerja 
Perusahaan memberlakukan 2 shift kerja dengan total durasi kerja per shift lebih dari 480 menit. 
Shift pertama dimulai dari pukul 07.00-18.00 WIB sedangkan shift kedua dimulai dari pukul 
17.00-06.00 WIB. Menurut undang–undang ketenagakerjaan Pasal 77 Undang-Undang No. 13 
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: 
1. 7 jam untuk satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu 
2. 8 jam untuk satu hari dan 40 jam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu 

Jika melihat peraturan pemerintah tersebut maka perusahaan sebaiknya merubah atau 
menambah shift kerja pada  perusahaan menjadi 3 shift disertai dengan penambahan 
operator pada stasiun kerja JSW 2000. 

 

 
Simulasi Usulan Perancangan 
1. Faktor postur dan gerakan janggal 

Jika pihak perusahaan memberikan kursi duduk berdiri (sit standing) pada stasiun kerja 
JSW 2000 sesuai dengan usulan maka visualisasinya akan seperti Gambar 1. Adanya 
perubahan postur duduk akan merubah sudut postur tindakan teknis switch injection unit 
forward yang dapat dilihat pada Gambar 2. 

2. Faktor risiko tambahan 
Penggunaan sarung tangan pada operator menjadikan skor pengali faktor risiko 
tambahan menjadi 1 karena operator akan mengalami pengurangan paparan getaran saat 
bekerja 

3. Faktor durasi kerja 
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Jika perusahaan sudah melakukan perbaikan pada shift kerja maka faktor pengalu skor 
durasi kerja  menjadi  1,  karena  operator  diasumsikan  bekerja  dengan  kondisi  repetitif  
dengan rentang durasi 421-480 menit. 
 

Berdasarkan hasil simulasi perancangan ulang besaran sudut postur janggal sudah lebih baik, 
hanya 1 tindakan teknis yang masih janggal yaitu pada memutar switch injection unit backward. 
Simulasi  usulan  perbaikan  diatas  menunjukan  nilai  RTA  sebesar  10.375  tindakan  teknis, 
sehingga nilai OCRA index yang dihasilkan menjadi  1,1. Jika dilihat dari Tabel 4 maka nilai 
yang dihasilkan berada pada area hijau atau kondisi sudah optimal. 
 

 
Gambar 2. Visualisasi Stasiun Kerja Setelah Perbaikan 
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Gambar 3. Switch Injection Unit Forward 

 
 
 
Kesimpulan 
Klasifikasi OCRA index pada stasiun kerja JSW 2000 sebelum dilakukan perbaikan berada pada 
area  kuning   yang   artinya  keadaan  perlu  diperiksa  atau  ditingkatkan.  Setelah  dilakukan 
perancangan ulang dan simulasi  pada stasiun kerja JSW 2000 dengan perancangan kursi sit- 
standing dan penggunaan alat pelindung diri, hasil  klasifikasi OCRA index berada pada area 
hijau yang artinya keadaan sudah optimal. 
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ABSTRAK 

Persaingan proses penjualan usaha pada era ini tidak lagi melalui offline seperti gerai toko, namun 
sudah merambah ke dunia online. Health and beauty X merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak di industri ritel kebutuhan kesehatan dan kecantikan. Bertambahnya jumlah pesaing 
memaksa perusahaan harus mencari cara agar produknya tetap dapat bersaing di pasaran. Upaya 
yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik perhatian pelanggan dan dapat meningkatkan 
penjualan adalah dengan melihat faktor ekternal dan faktor internal yang dapat mempengaruhi 
pembelian impulsif. Pengumpulan sampel untuk penelitian ini dilakukan melalui metode kuesioner 
yang disebarkan kepada konsumen health and beauty X sebanyak 102 responden. Data tersebut 
diolah dengan menggunakan metode regresi linier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh 
variabel independen (eksternal dan internal) yang digunakan dalam penelitian berperngaruh positif 
terhadap impulse buying. Besarnya pengaruh seluruh variabel independen terhadap dependen yang 
dihasilkan pada penelitian ini adalah sebesar 28,7% dan sisanya sebesar 71,3% dipengaruhi oleh 
faktor eksternal dan faktor internal lainnnya. 

 
Kata Kunci: Impulse Buying, Faktor Eksternal, Faktor Internal, Regresi Linier 

 
 
Pendahuluan 
Latar Belakang 
Era digital merupakan era dengan berbagai perubahan terutama dalam hal jual beli. Konsumen 
tidak lagi membeli langsung melalui toko offline tetapi melalui online. Perusahaan dituntut untuk 
dapat mengembangkan usahanya dengan menjual produknya secara online agar tetap eksis 
didalam dunia bisnis. Pembelian impulsif merupakan perilaku konsumen yang tidak terencana 
dalam membeli suatu barang. Menurut lembaga AC Nielsen (2013) menyatakan bahwa 
konsumen di Indonesia semakin impulsif dalam berbelanja. 
 
Health and Beauty X merupakan salah satu drug store ritel di Kota Bandung yang menjual 
kebutuhan kesehatan dan kecantikan baik wajah, rambut, dan tubuh. Menurut Kusuma (2015), 
Health and Beauty X pada tahun 2015 mengalami penurunan hasil penjualan sehingga beberapa 
toko di Kota Bandung terancam ditutup. Berdasarkan hal tersebut, Health and Beauty X ingin 
mencari cara untuk menarik perhatian konsumen agar membeli produknya dan dapat 
meningkatkan angka penjualan dengan meningkatkan pembelian impulsif dalam berbelanja. 
Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan strategi pemasaran untuk dapat meningkatkan 
pembelian impulsif. 
 
Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini yaitu memberikan usulan strategi pemasaran berdasarkan pengaruh 
faktor eksternal dan internal terhadap pembelian impulse buying pada Health and Beauty X. 
 
Metodologi Penelitian 
Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan usulan strategi pemasaran dengan melihat 
pengaruh faktor eksternal dan internal terhadap pembelian impulse buying pada Health and 
Beauty X. Untuk mengetahui pengaruh antara faktor eksternal dan internal dapat menggunakan 

mailto:ratna.p@itenas.ac.id1)


Seminar Nasional VII Manajemen & Rekayasa Kualitas 2018 

C6 - 2 
 

Metode Regresi Linier serta Metode SEM (Structural Equation Modeling). Masing-masing 
metode tersebut memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Metode regresi linier dan SEM 
memiiki fungsi yang sama yaitu dapat melihat hubungan antara 2 variabel. Tetapi terdapat 
perbedaan untuk kedua metode tersebut yaitu metode SEM menggunakan variabel intervening 
(moderat) dalam prosesnya.  
 

Tabel 1. Perbedaan Metode Regresi Linier dan SEM (Haryono, 2014) 
No Metode Regresi Linier Metode SEM 
1 Analisis Multivariat Analisis Multivariat 
2 Sederhana Komprehensif 

3 Analisis Data dilakukan 
Terhadap Total Score 

Analisis Data dilakukan 
Terhadap Setiap Score 

4 Satu Variabel Dependen Beberapa Variabel Dependen 

5 Tidak Ada Variabel 
Moderating (Intervening) 

Ada Variabel Moderating 
(Intervening) 

 
Metode yang digunakan untuk melihat pengaruh antar variabel yang digunakan dalam penelitian 
yaitu dengan metode regresi linier. Hal tersebut dikarenakan hanya terdapat satu buah variabel 
dependen, tidak memiliki variabel intervening serta tidak memerlukan analisis data 
komprehensif. dikarenakan variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat variabel 
intervenin. Faktor-faktor yang terdapat pada pembelian impulse buying ini terdiri dari dua faktor 
yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah pengaruh dari suasana 
lingkungan yang ditawarkan oleh toko yang dapat menarik perhatian konsumen sehingga 
munculnya pembelian impulse buying. Sedangkan faktor internal adalah isyarat internal 
konsumen dan karakteristik kepribadian konsumen, dimana rangsangan internal pembelian 
impulsif mengacu pada rangsangan yang dikontrol dan dilakukan oleh diri konsumen. Kerangka 
pikir penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 1. Model kerangka pikir yang digunakan dalam 
penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.  

 

 

Proses Keputusan 
Pembelian

1. Pembelian Kompulsif
2. Pembelian Impulsif
3. Perilaku Pembelian 
    Normal

Pengaruh Internal

1.Kebutuhan dan   
   Motivasi
2.Kepribadian
3.Psikografis
4.Presepsi
5.Pembelajaran
6.Sikap

Pengaruh Eksternal

1. Keluarga
2. Kelas sosial
3. Budaya dan  
    SubBudaya
4. Kelompok Acuan
5. Komunikasi 
   Pemasaran

 
 

Gambar 1. Kerangka Pikir Awal 
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Keputusan Pembelian

Pembelian Impulsif

Pengaruh Internal

1. Motivation
2. Shopping Lifestyle

Pengaruh Eksternal

1. Price Discount 
2. Sales Promotion

 
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian 

 
Hasil Dan Rancangan 
Pengumpulan Data 
Atribut-atribut yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel dependen (impulse buying) 
serta variabel independen (faktor eksternal dan internal). Faktor eksternal terdiri dari price 
discount dan sales promotion serta faktor internal berisikan motivation dan shopping lifestyle. 
Pernyataan variabel independen (faktor eksternal) dapat dilihat pada Tabel 2 sedangkan 
pernyataan variabel independen (faktor internal) dapat dilihat pada Tabel 3. Selain itu, 
pernyataan variabel dependen (impulse buying) dapat dilihat pada Tabel 4. 

Pengumpulan data didapatkan dari hasil kuesioner terhadap 102 responden yang pernah membeli 
atau mengonsumsi produk Health and Beauty X serta berdomisili di Kota Bandung. Keseluruhan 
data telah diuji dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Hasil uji validitas menyatakan 
jika keseluruhan atribut dinyatakan valid dengan angka melebihi 0.361. Sedangkan untuk uji 
reliabilitas, berdasarkan hasil SPSS menyatakan bahwa nilai alpha cronbach sebesar 0.880 (> 
0.7) sehingga dinyatakan reliabel. 

 
Tabel 2. Pernyataan Variabel Independen Faktor Ekternal  

No. Variabel Definisi Variabel Indikator No. Pernyataan Pernyataan 

a.  Memicu konsumen untuk membeli 
dalam jumlah yang banyak

PD1
Saya akan membeli produk  ketika 

terdapat potongan harga 

b. Mengantisipasi promosi pesaing PD2
Saya akan membeli produk yang 

menawarkan potongan harga 
dibandingkan dengan produk favorit

c. Mendukung perdagangan dalam 
jumlah yang lebih besar

PD3
Saya akan membeli produk dengan 

jumlah banyak ketika diskon lebih banyak

a. Dapat meningkatkan penjualan SP1
Saya tertarik pada penjualan yang 

dipromosikan oleh tenaga penjual yang 
sesuai dengan kualitas produk

SP2
Saya tertarik pada penjualan dengan 

tampilan sampel produk yang menarik

SP3
Saya tertarik pada penjualan yang dapat 

meyakinkan saya dalam membeli dan 
menggunakan produk

SP4
Saya tertarik pada penjualan dengan 

demonstrasi produk yang menarik

SP5
Saya tertarik berbelanja karena adanya 

periklanan khusus

2

1

b. Mendorong pembelian konsumen

c. Mendapatkan pelanggan baru

Sales 
Promotion

Bentuk untuk merangsang 
pembelian produk dengan 
segera dan meningkatkan 
jumlah barang yang dibeli

Price 
Discount

Merupakan penghematan 
yang ditawarkan pada 

konsumen dari harga normal 
akan suatu produk
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Tabel 3. Pernyataan Variabel Independen Faktor Internal  
No. Variabel Definisi Variabel Indikator No. Pernyataan Pernyataan 

a. Harga produk M1
Saya akan membeli produk jika harga sesuai 

dengan produknya

b. Kualitas produk M2
Saya akan membeli produk jika kualitas 

produk tersebut berkualitas baik

c. Ketersediaan barang M3
Saya merasa kelengkapan barang-barang 

yang ada menjadi pertimbangan saya dalam 
melakukan pembelian

d. Tren terhadap produk di 
lingkungan sosial

M4
Saya akan membeli produk yang sedang 

populer pada saat ini

SL1
Saya akan senang apabila menghabiskan 

waktu luang dengan berbelanja

SL2
Saya  melakukan pembelian dengan 

membandingkan harga produk dari berbagai 
macam toko yang ada

SL3
Saya akan membeli produk yang memiliki 

kualitas tinggi

SL4 Saya akan membeli produk keluaran terbaru

SL5
Saya akan membeli produk yang biasa saya 

gunakan

SL6 Saya akan membeli produk merk terkenal

c. Opini SL7
Saya merasa berbelanja ditempat ternama 

dapat mencerminkan tinggi rendahnya status 
sosial seseorang

Motivation

Motivasi  adalah  kumpulan  
proses  psikologis  yang 

menyebabkan  pergerakan, 
arahan,  dan  kegigihan  dari  

sikap sukarela  yang  
mengarah  pada tujuan

Shopping 
Lifestyle

Gaya  hidup  didefinisikan 
sebagai  pola  dimana  orang  

hidup  dan  menggunakan  
uang  dan waktunya

a. Aktivitas

b. Minat

3

4

 
 

Tabel 4. Pernyataan Variabel Dependen Impulse Buying 
No. Variabel Definisi Variabel Indikator Penjelasan Indikator No. Pernyataan Pernyataan 

IB1
Saya sering merasa ingin membeli barang 

secara tiba-tiba

IB2
Saya sering melakukan pembelian tanpa 

berfikir panjang

IB4
Saya merasa tiba-tiba bahagia saat dapat 

membeli suatu barang 

d. Disregard for 
consequences

Keinginan membeli yang tidak 
bisa ditolak, sehingga 

konsekuensi negatif dapat 
diabaikan

IB6
Saya sering membeli barang dengan terburu-

buru tanpa memikirkan sebab akibat

5

IB3

IB5

Saya merasa tidak ada hal yang dapat 
menahan diri dari rasa ingin berbelanja, jika 

saya sudah menyukai produk tersebut

Pembelian tidak terduga dan 
memotivasi konsumen untuk 

membeli sekarang

Motivasi untuk 
mengesampingkan hal-hal lain 

dan bertindak secepatnya

Keinginan membeli tiba-tiba 
yang diikuti oleh emosi Saya sering merasa tiba-tiba bersemangat saat 

ingin membeli suatu produk

Impulse Buying

Perilaku pembelian konsumen 
yang tidak terencana dan 

cenderung dilakukan dengan 
mengabaikan pertimbangan 

atau konsekuensinya

a. Spontaneity

b. Power, 
Compulsion and 

Intensity

c. Excitement and 
stimulation

 
 
Hasil dan Usulan 
Setelah dilakukan pengumpulan data, maka dilakukan proses pengolahan data dengan beberapa 
langkah yaitu pengujian asumsi klasik, persamaan regresi linier, korelasi dan determinasi, 
pengujian hipotesis serta usulan strategi pemasaran.  
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik ditujukan untuk menunjang ketepatan data sebelum masuk kedalam hasil 
persamaan regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, 
dan uji heteroskedastisitas. Keseluruhan uji asumsi klasik dilakukan dengan menggunakan 
software SPSS. Berdasarkan hasil uji normalitas didapatkan nilai taraf signifikansi sebesar 0.2 
sehingga dapat dikatakan data berdistribusi normal (taraf signifikansi >0.05). Lalu dilakukan 
pengujian multikolinieritas yang menghasilkan nilai VIF sebesar 1.189 (variabel price discount), 
1.439 (variabel sales promotion), 1.625 (variabel motivation), dan 1.436 (variabel shopping 
lifestyle). Berdasarkan hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel 
independen (nilai VIF < 10). Untuk pengujian heteroskedastisitas menghasilkan nilai taraf 
signifikansi lebih dari 0.05 sehingga dinyatakan tidak terdapat kesamaan varians dari residual 
pengamatan yang satu dengan pengamatan yang lain. 
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Persamaan Regresi Linier, Korelasi, dan Determinasi 
Persamaan regresi linier dilakukan dengan 2 cara yaitu regresi linier sederhana dan regresi 
berganda. Persamaan ini untuk melihat pengaruh antara variabel independen (faktor eksternal 
dan internal) terhadap variabel dependen (impulse buying). Selain itu dilakukan perhitungan 
koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel 
independen dan variabel dependen. Sedangkan perhitungan koefisien determinasi dilakukan 
untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil 
persamaan regresi linier, korelasi serta determinasi dapat dilihat pada Tabel 5. 
. 

Tabel 5. Hasil Persamaan Regresi Linier, Korelasi, dan Determinasi 

No. Keterangan Persamaan 
Regresi Linier Persamaan Regresi Linier Kofisien Korelasi dan 

Determinasi 

1 
Y = Impulse Buying 

Y = 19,365 + 0,484 X1 
R   = +0,198 (sangat 

rendah) 
X1 = Price Discount R2   = 0,033 

2 
Y = Impulse Buying 

Y = 17,333 + 0,393 X2 
R   = +0,235 (rendah) 

X2 = Sales Promotion R2   = 0,055 

3 
Y = Impulse Buying 

Y = 8,566 + 0,912 X3 
R   = +0,343 (rendah) 

X3 = Motivation R2   = 0,118 

4 
Y = Impulse Buying 

Y = 3,677 + 0,713 X4 
R   = +0,529 (rendah) 

X4 = Shopping Lifestyle R2   = 0,280 

5 
Y = Impulse Buying 

Y = 0,400 + 0,112 X1 + 0,016 X2 
R   = +0,256 (sangat 

rendah) 
R2   = 0,65 

X1 = Price Discount 
X2 = Sales Promotion 

6 
Y = Impulse Buying 

Y = 1,300 + 0,226 X3 + 0,652 X4 
R   = +0,534 (sedang) 

R2   = 0,286 X3 = Motivation 
X4 = Shopping Lifestyle 

7 

Y = Impulse Buying 

Y = 0,400 + 0,112 X1 + 0,016 X2 + 
0,192X3 + 0,643 X4 

 
X1 = Price Discount R   = +0,536 (sedang) 

X2 = Sales Promotion R2   = 0,287 
X3 = Motivation  

X4 = Shopping Lifestyle  
 

Pengujian Hipotesis 
Pengujian hipotesis terdiri dari pengujian parsial dan pengujian simultan dengan menggunakan 
software SPSS. Pengujian parsial menggunakan Uji t sedangkan pengujian simultan 
menggunakan Uji F. Hasil pengujian secara parsial dan simultan didapatkan adanya pengaruh 
signifikan antara variabel independen (faktor eksternal dan internal) terhadap variabel dependen 
(impulse buying). 

 
Usulan Strategi Pemasaran 
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, didapatkan hasil usulan strategi pemasaran 
yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan pembelian impulsif kepada para 
pelanggan. Usulan strategi pemasaran ini dilihat dari nilai korelasi simultan yang termasuk 
kedalam klasifikasi sedang keatas yaitu pada variabel Faktor Internal (Motivation dan Shopping 
Lifestyle). Usulan strategi pemasaran dapat dilihat pada Tabel 6. 
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Tabel 6. Usulan Strategi Pemasaran 

No Variabel 
Independen 

Koefisien 
Regresi 

Klasifikasi 
Korelasi Indikator Usulan Strategi 

1 Shopping 
Lifestyle (X4) 0.652 X4 

Sedang 

Aktivitas 

Memberikan informasi 
promo secara personal 

melalui email/web 

Harga produk lebih murah 
dari toko lain 

Minat 

Memberikan produk 
berkualitas baik 

Menyediakan produk 
kesehatan dan kecantikan 

terkini 

Memperhatikan kebutuhan 
konsumen  

Menyediakan produk 
kesehatan dan kecantikan 

dengan brand terkenal (lokal) 

Opini Memberikan harga produk 
bersaing 

2 Motivation (X3) 0.226 X3 

Harga Produk Memberikan harga produk 
bersaing 

Kualitas Produk Memberikan produk 
berkualitas baik 

Ketersediaan 
Barang 

Memeriksa ketersediaan 
produk secara berkala 

Tren Terhadap 
Produk di 

Lingkungan Sosial 

Menyediakan produk 
kesehatan dan kecantikan 

terkini 
 

 
Kesimpulan 
Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Keseluruhan variabel independen baik faktor eksternal dan internal memiliki pengaruh positif 

terhadap variabel dependen (impulse buying). Variabel independen yang paling 
mempengaruhi yaitu variabel shopping lifestyle (X4) dengan koefisien regresi terbesar. Selain 
itu nilai koefisien korelasi secara simultan memiliki klasifikasi korelasi di tingkat sedang dan 
memiliki pengaruh yang signifikan. 

2. Usulan pemasaran yang dapat dilakukan berdasarkan hasil perhitungan yaitu memberikan 
informasi promo secara personal melalui email/web, harga produk lebih murah dari pesaing, 
memberikan produk berkualitas baik, terkini dan brand terkenal, serta memeriksa ketersediaan 
produk secara berkala. 
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Jl. P.H.H. Mustofa No 23 Bandung 
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Abstrak 
Merek XYZ merupakan salah satu merek perawatan wajah produksi dalam negeri yang sedang 
berusaha untuk meningkatkan market share, baik menghadapi produk perawatan wajah dalam negeri 
maupun produk impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan usulan peningkatan brand 
equity merek XYZ berdasarkan analisis tingkat keterkenalan merek XYZ dibanding pesaing-
pesaingnya, tingkat kualitas menurut  konsumen, asosiasi yang terbentuk pada konsumen dan tingkat 
loyalitasnya. Kelompok responden penelitian ini dibedakan berdasarkan kelompok pelanggan  
dengan segmentasi usia (usia 15-24, 25-34, dan 35-44) dan tingkat ekonomi (menengah-bawah dan 
menengah-atas). (1) XYZ merupakan merek top of mind dan tidak ada konsumen yang tidak 
mengenal merek XYZ; (2) Konsumen sudah puas terhadap merek XYZ namun nilainya belum 
mencapai level sangat puas; (3) Tidak ada asosiasi yang terbentuk padahal promosi mengenai 
“halal” dan “muslimah” sudah gencar; (4) Level price buyer artinya konsumen dengan mudah 
beralih ke merek lain, jika ada produk lain yang lebih murah dan dengan kualitas yang sama. Usulan 
perbaikan utama adalah perbaikan kualitas produk terutama untuk atribut “kecocokan pada kulit” 
dan “daya tahan”; Peningkatan promosi untuk membentuk asosiasi positif; serta program 
peningkatan loyalitas. 
 
Kata Kunci: Brand Awareness, Perceived Quality, Brand Association, Brand Loyalty. 

 

Pendahuluan 
Merek XYZ merupakan salah satu merek perawatan wajah produksi dalam negeri yang sedang 
berusaha  untuk meningkatkan market share, baik menghadapi produk perawatan wajah dalam 
negeri maupun produk impor. Berbagai usaha pengembangan produk dan strategi promosi telah 
diterapkan berhasil meningkatkan market share dengan pesaing dalam negeri, namun belum 
berhasil  memenangkan  persaingan  dengan  produk-produk  impor.   Beberapa  masalah  yang 
dihadapi merek tersebut adalah tingkat keterkenalan merek XYZ  dibanding pesaing-
pesaingnya,  tingkat  kualitas  menurut konsumen, asosiasi yang terbentuk pada konsumen dan 
tingkat loyalitasnya. 

Penelitian  ini  menggunakan  data  dari  responden  berdasarkan  kelompok  pelanggan dengan 
segmentasi usia dan tingkat ekonomi. Untuk segmentasi usia dibagi dalam tiga kelompok yang  
berbeda  yaitu  kelas  usia  15-24,  25-34,  dan  35-44  disesuaikan  dengan  promosi  yang 
merepresentasikan tiga kalangan usia yang  berbeda. Untuk segmentasi tingkat ekonomi hanya 
dibagi dua yaitu tingkat ekonomi menengah-bawah dan menengah-atas, sesuai dengan target 
utama dan kelas harga dari merek XYZ. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan usulan peningkatan brand equity merek XYZ  
berdasarkan  analisis tingkat keterkenalan merek XYZ dibanding pesaing-pesaingnya, tingkat  
kualitas  menurut konsumen, asosiasi yang terbentuk pada konsumen dan tingkat 
loyalitasnya.  Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah respondennya hanya konsumen 
yang berada di kota Bandung.  
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Langkah Penelitian 
Langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Identifikasi Karakteristik Produk. 

Identifikasi karakteristik produk bertujuan untuk menentukan siapa saja pengguna produk 
tersebut sehingga dapat diidentifikasi karakteristik konsumen seperti apa yang akan dijadikan 
sebagai sampel penelitian. 

2. Identifikasi Karakteristik Responden. 
Identifikasi karakteristik responden digunakan untuk menentukan responden seperti apa saja 
yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisis identifikasi 
karakteristik produk. 

3. Desain Sampling. 
a. Ukuran Sampel. 

Metode Bernoulli digunakan untuk penentuan jumlah minimum sampel dengan asumsi 
jumlah populasi tidak diketahui, dengan tingkat kepercayaan (α) sebesar 95% dan nilai 
sampling error yang digunakan yaitu 10% sehingga diperoleh jumlah sampel minimum 
sebesar 97 sampel. 

b. Teknik Sampling. 
Penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan dasar non-probability 
sampling. 

4. Desain Kuesioner. 
Perancangan kuesioner penelitian brand equity yang terdiri dari 4 kategori yaitu brand 
awareness, perceived quality, brand association, dan brand loyalty. 

5. Pengujian Kuesioner. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

6. Pengumpulan Data. 
Penyebaran kuesioner dilakukan di berbagai area keramaian seperti mall, counter kecantikan 
pada department store, dan lain-lain sesuai dengan jumlah sampel menggunakan teknik 
sampling yang telah ditentukan. 

7. Pengolahan Data. 
Pengolahan data dibagi menjadi 4 kategori sesuai dengan kategori dalam brand equity 
yaitu brand  awareness, brand association, perceived quality, dan brand loyalty. Tools 
umum yang digunakan adalah perhitungan statistik rata-rata dan matematik. 

8. Analisis Brand Equity. 
Hasil analisis akan digunakan sebagai suatu perbaikan dan penilaian suatu merek agar 
dapat mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan merek XYZ dimata konsumen. 

9. Uji Statistik ANOVA. 
Pengujian statistik ini untuk melihat perbedaan rata-rata dari setiap kelompok konsumen 
sehingga usulan peningkatan brand menjadi lebih terfokus. 

10. Kesimpulan. 
Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan usulan perbaikan. 

Hasil Penelitian 
Data jumlah responden per segmen dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Responden Per Segmen 
SEGMENTASI SUB SEGMEN JUMLAH RESPONDEN 

 
Usia 

15-24 104 
25-34 100 
35-44 105 

 

Kelas Sosial Menengah Bawah 110 
Menengah Atas 107 
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1. Brand Awareness. 
Merek produk kecantikan Wardah menempati posisi top of mind dengan persentase  sebesar 
48% dan untuk posisi kedua yaitu Maybelline sebesar 11% selanjutnya untuk  posisi ketiga 
yaitu Make Over dengan persentase 7%. Pie chart persentase top of mind dapat dilihat pada 
Gambar 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1. Persentase Top of Mind 

Berdasarkan  hasil  pengolahan  data  maka  terdapat  pie  chart  rekapitulasi  nilai  brand 
awareness yang dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 2. 

Tabel 2. Rekapitulasi Data Brand Awareness 

Merek Top of Mind Brand Recall Brand 
Recognition Unaware Brand Total 

Wardah 220 173 64 0 457 
% of total 48% 38% 14% 0% 100% 
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Gambar 2. Pie Chart Brand Awareness 
2. Perceived Quality. 

Berdasarkan hasil pengolahan data seluruh atribut kualitas yang ada telah berada pada 
kuadran II pada importance  performance matrix yang berarti penting dan puas, yang dapat 
dilihat pada Gambar 3. 

 
 

Gambar 3. Importance Performance Matrix 
Terdapat beberapa atribut yang dianggap penting oleh responden tetapi performance yang 
dirasakan oleh  responden masih di bawah rata-rata. Oleh karena itu dilakukan perhitungan 
skala prioritas menggunakan PGCV yang digunakan untuk perbaikan atribut yang dirasa 
kurang dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Nilai Prioritas Atribut 

No. Atribut Atribut Kualitas Nilai Prioritas 
4 Wardah tahan lama saat dipakai 4,09 

1 Wardah cocok pada kulit (tidak membuat iritasi, timbul 
jerawat, dan lain-lain) 4,10 

8 Wardah menawarkan berbagai promo 3,66 
7 Wardah memiliki bahan yang terasa ringan saat dipakai 3,54 

5 Wardah memiliki manfaat yang bagus (menunjang 
penampilan, dan lain-lain) 3,40 

6 Wardah mengandung bahan yang alami 3,20 
10 Wardah memiliki ketersediaan produk yang mencukupi 2,95 
14 Wardah memiliki variasi warna yang beragam 2,84 
13 Wardah memiliki harga terjangkau dan sesuai kualitas 2,82 
12 Wardah memiliki wangi yang lembut dan tidak menyengat 2,75 
11 Wardah memiliki variasi produk yang beragam 2,67 
2 Terdapat tanggal kadaluarsa pada kemasan Wardah 2,41 

3 Wardah memiliki kandungan bahan yang aman dan 
terdaftar BPOM 2,05 

9 Wardah bersertifikasi halal 1,66 
 

3. Brand Association. 
Hasil pengolahan data brand association menggunakan uji Cochran ternyata tidak ada 
asosiasi yang terbentuk untuk merek XYZ padahal XYZ secara gencar menggunakan 
promosi halal dan muslimah. 

4. Brand Loyalty. 
Berdasarkan hasil perhitungan brand loyalty tingkat loyalitas konsumen XYZ masih berada 
pada tingkatan price buyer. Hasil rekapitulasi tingkat loyalitas konsumen dapat dilihat pada 
Tabel 4 dan gambar piramida loyalitas dapat dilihat pada Gambar 4. 

Tabel 4. Rekapitulasi Brand Loyalty 
No Dimensi (%) 
1 Price Buyer 85% 
2 Habitual Buyer 81% 
3 Satisfied Buyer 78% 
4 Lik ing the Brand 64% 
5 

Commited Buyer 
68% 

6 60% 
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Gambar 4. Piramida Brand Loyalty Gabungan 

Analisis Uji Statistik ANOVA 
Berdasarkan hasil perhitungan perbedaan rata-rata menggunakan ANOVA maka hasilnya dapat 
dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Hasil Analisis Uji Statistik Anova 
SEGMENTASI BRAND EQUITY NILAI ANOVA KESIMPULAN STRATEGI 

Usia 
Perceived Quality 0,050 dan 0,068 Tidak terdapat perbedaan rata-rata - 

Brand Association 0,000 Terdapat perbedaan rata-rata 
Strategi promosi harus 
dibedakan berdasarkan 
segmen usia 

Kelas Sosial Perceived Quality 1,040 dan 0,092 Tidak terdapat perbedaan rata-rata - 
Brand Association 0,615 Tidak terdapat perbedaan rata-rata - 

Kesimpulan 
Kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BRAND EQUITY ANALISIS HASIL USULAN GRAND STRATEGI 

Brand Awareness 
Sudah merupakan merek Top of Mind dan 
tidak ada konsumen yang tidak  mengenal 
merek XYZ 

Sangat Baik Pertahankan 

Perceived Quality 
Konsumen   sudah   puas  terhadap   merek 
XYZ   namun   nilainya   belum   mencapai 
level sangat puas 

Baik 
Perbaikan kualitas produk terutama  
untuk atribut “kecocokan pada kulit” 
dan  “daya tahan” 

Brand Association 
Tidak ada asosiasi yang terbentuk padahal 
promosi mengenai “halal” dan “muslimah” 
sudah gencar 

Kurang 
Perbaikan sistem bukan hanya pada 
promosi tetapi juga pada edukasi dan 
customer experience 

Brand Loyalty 
Level price buyer artinya konsumen dengan 
mudah beralih ke merek lain,  jika ada  
produk lain yang lebih  murah dan dengan 
kualitas yang sama 

Sangat 
Kurang 

Peningkatan level loyalitas dengan 
peningkatan kualitas produk dan 
kefanatikan terhadap merek 

Ucapan Terima Kasih 
Terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan makalah 
penelitian ini yaitu kepada: 
1. PT. XYZ yang memberikan masukan untuk penelitian ini. 
2. Tim peneliti: Elida, Aulia, Nabila, Elsa, dan Rifa yang telah bekerja sama melakukan 

penelitian untuk setiap segmen sehingga menghasilkan penelitian gabungan ini. 
3. Semua responden yang memberikan informasi pada penelitian ini. 
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4. Semua outlet, pengelola mall, dan lain-lain  yang telah memberikan ijin pelaksanaan 
survei. 

5. Semua outlet dan para wiraniaga yang memberikan masukan mengenai tingkat penjualan 
produk perawatan kecantikan. 

6. Semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung membantu penyelesaian makalah ini. 
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