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PERANCANGAN STASIUN KERJA PELORODAN KAIN BATIK DENGAN METODE 

PEI (POSTURE EVALUATION INDEX) DALAM BENTUK VIRTUAL ENVIRONMENT 

(Studi Kasus : UKM Batik Gress Tenan) 

 

ABSTRAK 

 

Ergonomi merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk menyeimbangkan segala fasilitas 

yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan 

manusia baik fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. 

Pada UKM Gress Tenan, yang masih banyak mengandalkan tenaga kerja manusia, aspek ergonomi 

sangatlah penting untuk dipertimbangkan. Sering sekali performa kerja dan kondisi pekerja merasa 

kurang nyaman saat bekerja, dan mengalami keluhan penyakit atau gangguan cidera 

musculoskeletal. Untuk mengetahui postur kerja yang dialami operator pada proses pelorodan kain 

batik maka perlu dilakukan penelitian mengenai postur tersebut  berdasarkan Posture Evaluation 

Index (PEI) dan perancangan stasiun kerja pada proses pelorodan kain batik untuk menunjang 

kenyamanan operator dalam bekerja UKM Gress Tenan dalam bentuk virtual environment dengan 

software Jack. 

Berdasarkan hasil dengan kuesioner Nordic Body Map dapat diketahui bagian tubuh pekerja 

yang merasa sangat sakit pada bagian pinggang, dan tangan. Berdasarkan metode PEI didapatkan 

bahwa postur kerja pada stasiun pelorodan kondisi aktual didapatkan nilai PEI sebesar 2,27 dan 

PEI usulan sebesar 1,44. Dari hasil tersebut didapatkan penurunan sebesar 63,43% dari usulan 

yang diberikan. Dengan hasil tersebut menunjukan pada perbaikan pada kondisi kerja operator dan 

dapat mengurangi risiko cidera musculoskeletal pada operator. Perancangan stasiun kerja usulan 

yang diberikan memberikan usulan mengenai bahan bakar yang diganti, meja adjustable yang 

dapat dirubah ketinggiannya untuk menaruh kain, tempat untuk duduk yang digunakan pada 

kegiatan mencuci kain dan membilas kain, dan menurunkan ketinggian bak pada kegiatan 

membilas kain dengan menyesuaikan kondisi postur operator pada saat keadaan duduk. 

Kata Kunci : Ergonomi, Musculoskeletal, Perancangan , Posture Evaluation Index (PEI), 

Software Jack. 

 

ABSTRACT 

 

Ergonomics is a science used to balance all facilities used both in activity and rest with the 

ability and limitations of both physical and mental so that the overall quality of life is better. In 

UKM Gress Tenan, which still rely heavily on human labor, ergonomic aspects are very important 

to consider. Very often work performance and conditions of workers feel uncomfortable at work, 

and experience complaints of musculoskeletal injury or disease. To find out the work posture 

experienced by the operator in the pelorodan process and batik cloth, it is necessary to do research 

on the posture based on the Posture Evaluation Index (PEI) and the design of work stations on the 

pelorodan process and batik cloth to support operator comfort in working UKM Gress Tenan in 

the form of virtual environment with software Jack. 

Based on the results with a questionnaire Nordic Body Map can be known part of the 
worker's body that feels very sick at the waist, and hands. Based on the PEI method, it was found 

that the working posture on the pelorodan station and the actual conditions obtained PEI value of 

2,27 and the proposed PEI of 1,44. From these results obtained a decrease of 63.43% of the 

proposals given. These results indicate improvements in operator working conditions and can 

reduce the risk of musculoskeletal injury to the operator. The design of the proposed work station 

gives a proposal regarding the fuel being replaced, an adjustable table that can be changed in 
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height to put a cloth, a place to sit used in washing cloth and rinsing the cloth, and lowering the 

height of the tub in rinsing the cloth by adjusting the operator's posture conditions when sitting. 

Keywords: Ergonomics, Musculoskeletal, Design, Posture Evaluation Index (PEI), Software Jack 
 

 

1. PENDAHULUAN 

Ergonomi merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk menyeimbangkan segala fasilitas yang 

digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia 

baik fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik 

(Tarwaka, Bakri and Sudiajeng, 2004). UKM yang mengandalkan tenaga kerja manusia sering kali 

mengabaikan betapa pentingnya aspek ergonomi untuk diterapkan. Sehingga sering sekali 

performa kerja dan kondisi pekerja merasa kurang nyaman saat bekerja, dan mengalami keluhan 

penyakit atau gangguan cidera musculoskeletal. Gangguan musculoskeletal merupakan cidera dan 

gangguan pada jaringan otot, ligament, persendian, serta tendon (Occupational Safety, 2000).  

Batik adalah kerajinan yang memiliki tingkat kesenian yang sangat tinggi dan telah menjadi bagian 

dari budaya Negara Indonesia terkhusus Pulau Jawa. (Lestari, 2012). Dalam membuat batik 

hampir semua proses nya dilakukan secara manual. Hal tersebut menyebabkan aktivitas pekerjaan 

yang dilakukan oleh pekerja sangat berisiko dan terdapat keluhan pada saat bekerja. Pekerjaan 

tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan menyebabkan sebagian anggota tubuh pekerja 

mengalami keluhan musculoskeletal. Aktivitas yang dilakukan pada proses pelorodan ini 

memerlukan waktu dan pengulangan kerja yang relative lama, postur kerja operator pada saat 

bekerja yang kurang ideal. Postur yang kurang ideal ini seperti keadaan pekerja saat membungkuk, 

kaki menekuk, serta gaya yang dilakukan oleh pekerja dinilai pada posisi maksimal. Berdasarkan 

permasalahan yang telah diuraikan didalam pendahuluan diatas, maka dapat diperoleh perumusan 

masalah Bagaimana postur kerja yang dialami operator pada proses pelorodan kain batik 

berdasarkan Posture Evaluation Index dan perancangan stasiun kerja pada proses pelorodan kain 

batik untuk menunjang kenyamanan operator dalam bekerja di UKM Gress Tenan dalam bentuk 

virtual environment dengan software Jack?. 

 

2. METODE 

Penelitian ini berjudul tentang “perancangan stasiun kerja pada proses pelorodan kain batik 

berdasarkan metode PEI dalam bentuk virtual dengan software jack”. Penelitian ini bertempat 

pada UKM Kampung Batik Laweyan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa 

Tengah. Studi yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi ini dengan melihat 

langsung obyek yang akan diteliti. Dengan melakukan wawancara kepada pekerja dan pemilik 
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usaha. Studi lapangan yang dilakukan bertempat di UKM Kampung Batik Laweyan. Wawancara 

yang dilakukan bertanya mengenai proses produksi dari bahan baku hingga produk yang sudah 

dipasarkan. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui keluhan apa saja yang dialami oleh para 

pekerja. 

2.1 Ergonomi 

Menurut (Nurmianto, 2008) Ergonomi berasal dari bahasa latin yaitu “ERGON” (KERJA) dan 

NOMOS (HUKUM ALAM) dan juga dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek 

manusia dalam lingkungan kerjanya yang dapat ditinjau dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, 

engineering, manajemen, dan desain/perancangan. 

2.2 Nordic Body Map 

Nordic Body Map merupakan tools berupa kuesioner yang paling sering digunakan untuk 

mengetahui ketidaknyamanan atau kesakitan pada tubuh (Kroemer, Kroemer and Kroemer-Elbert, 

2001) dan dapat mengidentifikasi MSDs dari pekerja (Pratama et al., 2017).  

2.3 Virtual Environment 

Virtual Environment merupakan representasi tiruan atau manipulasi sistem fisik yang ditampilkan 

didalam komputer yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan lingkungan yang 

tiruan dengan tingkat kemiripan sama dengan lingkungan nyata.  (Muslim et al., 2010).  

2.4 Posture Evaluation Index (PEI) 

Tujuan dari metode PEI untuk mengoptimalkan tempat kerja dan menjamin kenyamanan postural 

operator dari antropometri yang berbeda.  Menggunakan metode PEI, terdapat tujuh tahapan atau 

proses yang harus dilakukan untuk memperoleh nilai dari PEI, antara lain sebagai (Caputo, 

Gironimo and Marzano, 2006): 

a. Analisis Lingkungan Kerja 

Tahapan pertama pada proses yang harus dilakukan yaitu analisis lingkungan kerja, dengan 

mempertimbangkan semua kemungkinan alternative gerakan pada operator. Secara umum 

melibatkan rute alternative, postur dan kecepatan eksekusi dalam bekerja hal ini berkontribusi 

pada keefektifan dari pekerjaan.  

b. Analisis Kemampuan Menjangkau Dan Mengakses 

Tahapan kedua adalah analisis kemampuan menjangkau dan mengakses, tahapan ini berguna 

untuk mendesain tempat kerja yang selalu membutuhkan studi awal mengenai aksebilitas dari titik-

titik kritis.  
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c. Analisis Static Strength Prediction (SSP) 

Static Strength Prediction (SSP) merupakan tools yang digunakan untuk mengevaluasi presentase 

populasi pekerja dalam menjalankan pekerjaan. Pada tahap ini presentase operasi yang 

disimulasikan di software jack minimal 90% untuk dilakukan tahap selanjutnya. 

d. Analisis Low Back Analysis (LBA) 

Low Back Analysis merupakan tools yang memungkinkan untuk mengevaluasi kekuatan pada 

tulang belakang yang disimulasikan di manikin virtual sesuai dengan postur tubuh setiap tindakan 

yang dilakukan. Nilai tekanan yang dihasilkan akan dibandingkan dengan batas standard NIOSH 

yaitu 3400 N. 

e. Analisis Ovako Working Analysis System (OWAS) 

OWAS merupakan metode sederhana untuk mengevaluasi tingkat kenyamanan operator pada saat 

bekerja. Indexs kenyamanan yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan kenyamanan OWAS 

yaitu 4. 

f. Analisis Rappid Upper Limb Assesment Analysis (RULA) 

RULA mengacu pada paparan terhadap risiko penyakit/kerusakan ektremitas atas. Nilai Indexs 

RULA yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai indexs maksimum RULA sebesar 7. 

g. Evaluasi PEI (Posture evaluation index) 

PEI merupakan metode yang mengintegrasikan hasil dari LBA, OWAS dan RULA. Ketiga 

variable adimensional I1, I2, dan I3 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

PEI = I1 + I2 + (I3.mr) 

Dimana : 

I1 = 
LBA

3400 N
 + I2 = 

OWAS

4
+ I3 = 

RULA

7
x1,42………………………………..(1) 

mr = amplification factor dengan nilai 1,42 

Analisis nilai PEI dilihat dari nilai PEI tersebut, apabila nilai PEI minimum atau rendah berarti 

semakin tinggi nilai kenyamanan dan rendah dari risiko keluhan yang diderita oleh operator. 

Apabila nilai PEI tinggi berarti semakin rendah nilai kenyamanan dan semakin tinggi risiko yang 

diderita oleh operator. Dikatakan postur optimal apabila pekerjaan operator mempunyai nilai PEI 

minimum. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Rekapan hasil kuesioner Nordic Body Map (NBM) 

Pengumpulan data dengan metode NBM ini mempunyai tujuan untuk mengetahui keluhan yang 

dialami oleh pekerja pada saat melakukan proses pelorodan dengan menggunakan kuesioner. Pada 
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UKM Gress Tenan Operator pada proses pelorodan ada 2 operator. Dari hasil analisa kuesioner 

NBM dapat diketahui anggota tubuh yang merasakan sangat sakit pada anggota tubuh bagian 

pinggang, tangan kanan dan tangan kiri. 

3.2 Postur Kerja 

Dalam pengamatan pada proses di stasiun pelorodan terdapat beberapa postur yang akan 

diidentifikasi postur kerjanya menggunakan Software Jack antara lain : Postur kerja posisi  

menyiapkan bahan bakar, Postur kerja posisi mengambil kain, Postur kerja posisi ngelorod, Postur 

kerja posisi meniriskan kain, Postur kerja posisi mencuci kain, dan Postur kerja posisi membilas 

kain. Postur kerja yang dialami oleh operator pada stasiun pelorodan dilakukan dengan posisi 

berdiri dengan bertumpu pada kedua kaki. Berikut ini merupakan stasiun kerja aktual dalam bentuk 

virtual environment software jack dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Stasiun Kerja Aktual pada Software Jack 

3.3 Analisis Postur Kerja Aktual menggunakan Task Analysis Tools  dengan Software Jack 

Pada stasiun kerja pelorodan proses pertama yang dilakukan yaitu menyiapkan bahan bakar untuk 

memanaskan air yang digunakan untuk melorod kain batik. Postur kerja operator pada saat 

menyiapkan bahan bakar dapat dilihat pada Gambar 2. dan Postur kerja operator dalam bentuk 

Virtual Software jack pada saat menyiapkan bahan bakar dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 2. Postur Kerja Menyiapkan Bahan 

Bakar 

 

Gambar 3. Postur Kerja Menyiapkan Bahan 

Bakar dalam bentuk Virtual Software jack 
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Setelah dilakukan pembuatan postur kerja dalam bentuk virtual environment dengan software jack 

selanjutnya dilakukan analisis perhitungan menggunakan task analysis tools. 

a. Analisis Static Strength Prediction (SSP) Menyiapkan Bahan Bakar 

Dari hasil analisis SSP pada Gambar 4. menyatakan bahwa kegiatan kerja dapat dilakukan oleh 

seluruh populasi pekerja pada anggota tubuh ankle, hip, torso, shoulder, elbow, dan wrist 

dikarenakan melebihi dari 90 % dari keseluruhan pekerja. Sedangkan pada bagian tubuh lutut 

(knee) menyatakan bahwa kegiatan kerja tersebut hanya dapat dilakukan sekitar 75-78% populasi. 

Dengan demikian dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan metode LBA, OWAS dan RULA 

untuk menghitung PEI. 

 

Gambar 4. Analisis SSP pada Postur Menyiapkan Bahan Bakar 

b. Analisis Low Back Analysis (LBA) Menyiapkan Bahan Bakar 

Pada gambar 5. operator stasiun pelorodan pada saat menyiapkan bahan bakar. Besarnya gaya 

yang diperoleh karena postur kerja operator tersebut cenderung membungkuk kedepan. Postur 

tersebut terjadi karena pekerja menyiapkan kayu bakar atau memasukkan kayu kedalam lubang 

pengapian dengan kondisi berada dibawah dan dilakukan dengan membungkuk. Nilai LBA yang 

didapatkan sebesar 995 N masih berada dibawah batas normal yang diperbolehkan sebesar 3400 

N. 

 

Gambar 5. Analisis LBA pada Postur Menyiapkan Bahan Bakar 
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c. Analisis Ovako Working Posture Analysis (OWAS) Menyiapkan Bahan Bakar 

Berdasarkan pada Gambar 6. hasil evaluasi postur OWAS kondisi aktual pekerja stasiun pelorodan 

pada saat menyiapkan kayu bakar didapatkan hasil bahwa postur operator berada pada tingkat 

critical posture dengan score 3 dan dengan OWAS code 2151. Hal ini menunjukkan bahwa postur 

kerja operator saat ini atau postur kerja operator aktual membahayakan sistem musculoskeletal 

manusia. Hal tersebut perlu dilakukan tindakan perbaikan sesegera mungkin. 

 

Gambar 6. Analisis OWAS pada Postur Menyiapkan Bahan Bakar 

d. Analisis Rapid Upper Limb Assessment (RULA) Menyiapkan Bahan Bakar 

Analisis RULA dibedakan menjadi 2 kelompok penilaian yaitu berdasarkan Gambar 7, analisis 

RULA pada kelompok A didapatkan group score sebesar 8. Sedangkan pada kelompok B 

merupakan anggota tubuh yang bersifat statis dengan group score sebesar 9. Secara keseluruhan, 

skor penilaian dengan metode RULA pada operator pelorodan pada saat menyiapkan kayu bakar 

didapatkan hasil grand score sebesar 4 yang berarti dibutuhkan investigasi lebih lanjut pada postur 

kerja tersebut. 

 

Gambar 7. Analisis RULA pada Postur Menyiapkan Bahan Bakar 

Pada Tabel 1. merupakan hasil rekapitulasi postur kerja aktual pada stasiun pelorodan kain batik. 
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Tabel 1. Rekapitulasi Analisis dengan Task Analysis Tools 

Postur Nilai LBA Nilai OWAS Nilai RULA Nilai PEI 

Menyiapkan Bahan Bakar 995 3 4 1,61 

Mengambil Kain 1876 2 7 2,05 

Nglorod Kain 1075 2 7 1,81 

Meniriskan Kain 1075 2 7 1,81 

Mencuci Kain 1437 3 7 2,17 

Membilas Kain 1075 2 7 1,805 

Rata-rata 1,87 

3.4 Desain rancangan Usulan Stasiun Pelorodan 

Berdasarkan perhitungan dari analisis LBA, OWAS, RULA menggunakan task analysis tools 

dengan software jack yang mengidentifikasi bahwa postur kerja yang dialami oleh pekerja pada 

bagian stasiun pelorodan menunjukan postur pekerja menimbulkan cidera musculoskeletal, maka 

perlu dilakukan perbaikan agar mengurangi resiko cidera dan dapat memberikan kenyamanan 

pekerja pada saat melakukan pekerjaan. Salah satu penyebab timbulnya risiko cidera 

musculoskeletal ini dikarenakan pekerja cenderung menyesuaikan postur kerja dengan fasilitas 

yang ada. Perancangan fasilitas yang kurang tepat juga dapat mempengaruhi timbulnya risiko 

tersebut. Dari analisis yang telah di lakukan pada kondisi postur kerja aktual, peneliti merancang 

sebuah stasiun kerja yang nantinya diharapkan akan mengurangi risiko cidera operator pada saat 

bekerja. Pada Gambar 8. merupakan usulan desain stasiun kerja pelorodan 

 

Gambar 8. Perancangan Stasiun Kerja Pelorodan Usulan 

Desain usulan stasiun kerja pelorodan terdapat fasilitas tambahan yang dibuat untuk 

mempermudah aktivitas operator pada saat melakukan pekerjaan dan mengurangi kelelahan serta 

risiko dari pekerjaan tersebut.  

3.5 Analisis Postur Kerja Usulan menggunakan Task Analysis Tools  dengan Software jack 

Berikut ini merupakan hasil virtual stasiun kerja pelorodan usulan dan akan dilakukan analisis 

postur kerja menggunakan task analysis tools dengan software jack. Postur kerja operator usulan 

pada saat menyiapkan bahan bakar dalam bentuk virtual software jack dapat dilihat pada Gambar 

9. 
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Gambar 9. Postur Kerja Usulan Menyiapkan Bahan Bakar dalam bentuk Virtual Software jack 

a. Analisis Static Strength Prediction (SSP) Usulan Menyiapkan Bahan Bakar 

Dari hasil analisis pada Gambar 10 menggunakan SSP didapatkan bahwa aktivitas yang dilakukan 

pada postur kerja usulan menyiapkan bahan bakar menyatakan bahwa kegiatan kerja dapat 

dilakukan oleh populasi kerja dikarenakan pada setiap anggota tubuh melebihi presentase lebih 

dari 90%. 

 

Gambar 10. Analisis SSP pada Postur Usulan Menyiapkan bahan bakar 

b. Analisis Low Back Analysis (LBA) Usulan Menyiapkan Bahan Bakar 

Berdasarkan Gambar 11 didapatkan bahwa postur usulan pada saat menyiapkan bahan bakar, besar 

gaya yang diterima oleh punggung bagian bawah sebesar 640 N berada dibawah batas normal yang 

diperbolehkan sebesar 3400 N. 

 

Gambar 11. Analisis LBA pada Postur Usulan Menyiapkan bahan bakar 
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c. Analisis Ovako Working Posture Analysis (OWAS) Usulan Menyiapkan Bahan Bakar 

Berdasarkan pada Gambar 12 didapatkan hasil bahwa postur kerja operator usulan menyiapkan 

bahan bakar berada pada tingkat 1 dengan owas code 1121. Hal tersebut menunjukan pekerjaan 

postur tersebut normal. 

 

Gambar 12. Analisis OWAS pada Postur Usulan Menyiapkan bahan bakar 

d. Analisis Rapid Upper Limb Assessment (RULA) Usulan Menyiapkan Bahan Bakar   

Berdasarkan Gambar 13, analisis RULA dapat disimpulkan bahwa pada kelompok A didapatkan 

group score sebesar 3 dan kelompok B dengan group score sebesar 1. Secara keseluruhan skor 

penilaian dengan metode RULA didapatkan grand score sebesar 3. 

 

Gambar 13. Analisis RULA pada Postur Usulan Menyiapkan bahan bakar 

Pada Tabel 2. merupakan rekapan hasil dari keseluruhan postur pada proses pelorodan pada stasiun 

pelorodan kain batik.   

Tabel 2. Rekapan hasil Perhitungan PEI pada keseluruhan Usulan Postur Kerja 

Postur Usulan Nilai LBA Nilai OWAS Nilai RULA Nilai PEI 

Menyiapkan Bahan Bakar 640 1 3 1,04 

Mengambil Kain 407 1 3 0,97 

Nglorod Kain 618 1 5 1,44 

Meniriskan Kain 687 1 5 1,46 

Mencuci Kain 1298 3 5 2,14 

Membilas Kain 796 3 3 1,59 

Rata-rata 1,44 
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Berdasarkan perhitungan PEI yang telah dilakukan didapatkan nilai rata-rata pada postur kerja 

stasiun pelorodan sebesar 1,44. 

3.6 Perbandingan Pembahasan Usulan Perancangan stasiun kerja  

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan perbandingan nilai PEI Aktual dengan stasiun kerja 

PEI usulan menunjukan adanya penurunan signifikan dari kondisi aktual sebelumnya. Berikut ini 

merupakan tabel perbandingan nilai PEI dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Perbandingan Nilai PEI 

Postur Nilai PEI Aktual Nilai PEI Usulan Selisih 

Menyiapkan Bahan Bakar 1,85 1,04 0,81 

Mengambil Kain 2,47 0,97 1,5 

Nglorod Kain 2,23 1,44 0,79 

Meniriskan Kain 2,23 1,46 0,77 

Mencuci Kain 2,59 2,14 0,45 

Membilas Kain 2,23 1,59 0,64 

Rata-rata 2,27 1,44 0,83 

Prosentase perbandingan : 

PEI Usulan

PEI Aktual
𝑥100% =

1,44

2,27
𝑥100% = 63,43% 

Dari hasil perbandingan nilai Posture Evaluation Index aktual dengan perbandingan nilai Posture 

Evaluation Index usulan didapatkan hasil nilai rata-rata PEI aktual sebesar 2,27 dan usulan sebesar 

1,44 dengan selisih keduannya sebesar 0,83. Dari hasil tersebut didapatkan penurunan sebesar 

63,43% dari usulan yang diberikan. Dari nilai perubahan pada masing masing postur diatas, dapat 

dilakukan analisis lebih lanjut tentang kondisi stasiun kerja aktual dan usulan. Berikut ini 

merupakan perbandingan fasilitas kerja aktual dan usulan dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Perbandingan Aktual dan Usulan 

Postur Aktual Usulan 

Menyiapkan 

Bahan Bakar 

Pada Kondisi Aktual bahan bakar yang 

digunakan adalah menggunakan kayu bakar yang 

membuat postur operator pada saat menyiapkan 

membungkuk kedepan dengan bertumpu dua 

kaki posisi duduk. Postur tersebut terjadi karena 

pekerja menyiapkan kayu bakar atau 

memasukkan kayu kedalam lubang pengapian 

dengan kondisi berada dibawah dan dilakukan 

dengan membungkuk. 

Waktu yang dibutuhkan pada saat menyiapkan 

juga relative lama  

Pada kondisi usulan, usulan yang diberikan adalah 

memberikan rekomendasi menggunakan bahan bakar 

dengan kompor berbahan bakar oli. Hal tersebut dapat 

mengurangi risiko cidera dari operator pada saat 

menyiapkan bahan bakar. Waktu yang dibutuhkan pada 

saat menyiapkan akan relative lebih cepat dan mudah 

dalam menyiapkan. 

Mengambil 

Kain 

Pada Kondisi Aktual Operator mengambil kain 

dengan kondisi berada dibawah dan dilakukan 

dengan membungkuk. 

Pada kondisi usulan, postur kerja operator pada saat 

mengambil kain dimudahkan dengan penambahan fasilitas 

kerja meja adjustable yang digunakan untuk menaruh kain 
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yang dapat diatur ketinggiannya, dan mempermudah 

operator pada saat mengambil kain. 

Nglorod Kain Postur kerja operator tersebut cenderung 

membunguk kedepan dan kaki operator sedikit 

jinjit dikarenakan tingginya bak pelorodan. 

Usulan yang diberikan yaitu meninggikan tinggi tangga 

pada stasiun pelorodan agar pada saat operator melakukan 

proses nglorod kain postur tubuh tidak membungkuk dan 

jinjit. 

Meniriskan 

Kain 

Postur kerja operator pada saat meniriskan, leher 

dari operator sedikit mendangak keatas 

dikarenakan ketinggian tempat untuk meniriskan 

kain. 

Usulan yang diberikan meninggikan tangga untuk pijakan 

agar postur operator tidak mendangak keatas 

Mencuci 

Kain 

Postur kerja operator saat mencuci kain dengan 

posisi berdiri mencuci kain dalam keadaan 

membungkuk kedepan dikarenakan posisi kain 

berada dibawah 

Usulan yang diberikan yaitu memberikan tempat untuk 

duduk si operator. Sehingga operator pada saat mencuci 

tidak membungkuk dalam keadaan berdiri 

Membilas 

Kain 

Pada postur aktual operator sedikit membungkuk 

kedepan dikarenakan posisi kain pada saat 

dilakukan pembilasan berada sedikit dibawah dan 

bak yang digunakan terlalu tinggi 

Usulan yang diberikan yaitu memberikan kotak untuk 

tempat duduk operator supaya pada saat membilas kain 

postur kerja operator dalam kondisi duduk, dan kondisi 

bak sedikit diturunkan supaya sejajar dengan ketinggian 

operator pada saat duduk 

Akan tetapi dari usulan yang telah diberikan yang memungkinkan untuk direalisasikan yaitu pada 

usulan postur kerja menyiapkan bahan bakar, mengambil kain, nglorod kain, dan meniriskan kain 

yang hanya memberikan fasilitas tambahan. Pada postur kerja usulan mencuci kain dan membilas 

kain tidak memungkinkan dikarenakan perlu dilakukan penambahan luas stasiun kerja. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil dengan kuesioner Nordic Body Map dapat diketahui bagian tubuh pekerja yang 

merasa sangat sakit pada bagian pinggang, dan tangan. Berdasarkan metode PEI didapatkan bahwa 

postur kerja pada stasiun pelorodan kondisi aktual didapatkan nilai PEI sebesar 2,27 dan PEI 

usulan sebesar 1,44. Dari hasil tersebut didapatkan penurunan sebesar 63,43% dari usulan yang 

diberikan. Dengan hasil tersebut menunjukan pada perbaikan pada kondisi kerja operator dan 

dapat mengurangi risiko cidera musculoskeletal pada operator. Perancangan stasiun kerja usulan 

yang diberikan memberikan usulan mengenai bahan bakar yang diganti, meja adjustable yang 

dapat dirubah ketinggiannya untuk menaruh kain, tempat untuk duduk yang digunakan pada 

kegiatan mencuci kain dan membilas kain, dan menurunkan ketinggian bak pada kegiatan 

membilas kain dengan menyesuaikan kondisi postur operator pada saat keadaan duduk. 
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