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ANALISIS POSTUR KERJA DAN LEVEL AKTIVITAS TANGAN PADA 

PROSES MENENUN MENGGUNAKAN METODE LUBA DAN ACGIH 

HAL-TLV 

(Studi Kasus: UMKM Tenun Goyor Bapak Darmono dk. 

Wonosari, Samberembe, Kalijambe, Sragen) 

 

Abstrak 

 

UMKM Tenun Goyor merupakan salah satu UKM  yang memproduksi produk 

berupa sarung, dimana proses dalam menenun sarung tersebut dilakukan secara 

manual dan berulang kali, sehingga apabila aktivitas tersebut tidak dilakukan 

dengan postur kerja dan desain alat yang sesuai maka dapat memicu terjadinya 

kelelahan otot. Untuk mengetahui tingkat risiko postur kerja dalam proses 

menenun maka dilakukannya analisis postur kerja dengan menggunakan metode 

LUBA dan ACGIH-HAL TLV. Dari hasil pengolahan data menggunakan metode 

ACGIH-HAL TLV, aktivitas tangan kanan dan tangan kiri yang dilakukan pekerja 

dalam proses menenun relatif masih dapat diterima, sedangkan hasil pengolahan 

data menggunakan metode LUBA postur kerja yang memiliki risiko tertinggi 

terjadinya kelelahan otot merupakan aktivitas pada saat menarik tenun, dengan 

nilai indeks beban postur pada tangan kanan dan tangan kiri dari pekerja yaitu 

senilai 18, sedangkan Setelah dilakukannya simulasi perbaikan pada aktivitas 

menarik tenun nilai indeks beban postur pada tangan kanan dan tangan kiri 

berkurang menjadi 8 dan 12. 

Kata Kunci: American Conference of Governmental Industrial Hygienists-Hand 

Activity Level-Threshold Limit Value (ACGIH HAL-TLV), Loading On The 

Upper Body Assessment (LUBA), Postur Kerja, Tenun. 

 

Abstract 

 

Weaving Goyor SMEs is one of the SMEs that produce gloves products, where 

the process of weaving gloves is done manually and repeatedly, so that activities 

are not carried out with work postures and appropriate tool designs so that they 

can be used by users. To find out the level of risk of work posture in the weaving 

process, it is necessary to analyze work posture using the LUBA and ACGIH-

HAL TLV method. From the results of data processing using the ACGIH-HAL 

TLV method, the activity of the right hand and right hand carried out by the 

worker in the weaving process is relatively acceptable, while the results of data 

processing using the LUBA method, with the value of the posture load index on 

the right hand and left hand of the worker is the value 18, while after increasing 

the evaluation the increase in activity attracted the value of the posture load index 

in the right hand and left hand to be 8 and 12 increased. 

Keywords: American Conference of Governmental Industrial Hygienists-Hand 

Activity Level-Threshold Limit Value (ACGIH HAL-TLV), Loading On The 

Upper Body Assessment (LUBA), Work Posture, Weaving 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tenun termasuk salah satu bentuk hasil kerajinan yang dibuat dari benang, serat, 

kapas, ataupun sutera. Dalam proses menenun dibutuhkan dua jenis benang yang 

akan digunakan yaitu benang lusi dan benang pakan, dimana kedua benang 

tersebut akan saling disilangkan secara bergantan hingga menjadi sebuah kain. 

Dalam proses penenunan sarung goyor di UMKM Sarung Goyor Sragen yang 

dikelola oleh Bapak Darmono dilakukan secara manual, dimana para pekerja 

dituntut untuk mempertahankan posisi kerja yang statis dengan melakukan 

aktivitas kerja secara berulang dan terus-menerus, sehingga apabila aktivitas 

tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang cukup panjang dapat memicu 

timbulnya risiko musculoskeletal disorder terutama pada tubuh bagian atas dari 

pekerja, dengan mengingat bagian tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas 

kerja dalam proses menenun merupakan anggota tubuh bagian atas. Dimana 

pekerja harus menarik tenun secara berulang kali dan terus dalam jangka waktu 

yang cukup panjng, dan apabila aktivitas tersebut dilakukan dengan postur tubuh 

dan desain alat yang tidak tepat, maka dapat memicu timbulnya kelelahan otot 

pada pekerja. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis dan evaluasi antara postur 

kerja dan desain peralatan yang sesuaipada proses menenun di UMKM Tenun 

Goyor dk. Wonosari, Samberembe, Kalijambe, Sragen. 

Risiko postur tubuh bagian atas pekerja dapat dianalisis dengan menggunakan 

metode LUBA dan ACGIH-HAL TLV. Metode Hand Activity Level, yang dibuat 

oleh American Conference of Governmental Industrial Hygyenist (ACGIH) 

merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis aktivitas tangan, 

diantaranya pada lengan bawah, pergelangan dan tangan dalam siklus 

pengulangan yang singkat saat melakukan pekerjaan tangan yang intensif. 

Loading on the Upper Body Assessment (LUBA) merupakan suatu metode yang 

digunaan untuk menganalisis postur tubuh manusia, dengan menggabungkan 

indeks ketidaknyamanan yang dirasakan berdasarkan rasio nilai pada gerakan 

sendi, termasuk tangan, lengan, leher, dan punggung pada postur statis. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penggambaran latar belakang permasalahn yang telah diuraikan 

diatas, makadapat ditarik rumusan masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi pekerja berdasarkan postur kerja pada proses menenun 

akan kemungkinan terjadinya kelelahan otot berdasarkan metode LUBA? 

2. Bagaimana kondisi tangan kanan dan tangan kiri pekerja dalam aktivitas 

menenun terhadap risiko terhdap tingkat aktivitas tangan berdasarkan metode 

ACGIH HAL? 

3. Bagaimanakah usulan perbaikan yang tepat untuk mengurangi risiko 

terjadinya kelelahan otot pada tubuh bagian atas? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah ditentukan, maka dapat ditentukan 

tujuan dilakukannya penelitian diantaranya sebagai berikut: 

1. Menganalisis hasil identifikasi nilai risiko postur kerja dalam proses menenun 

berdasarkan metode LUBA. 

2. Menganalisis hasil identifikasi tingkat risiko aktivitas tangan dalam proses 

menenun berdasarkan metode ACGIH HAL. 

3. Memberikan usulan perbaikan mengenai desain alat yang sesuai dengan 

anatomi tubuh pekerja untuk mengurangi risiko terjadinya kelelahan otot pada 

tubuh bagian atas dari pekerja. 

2. METODE 

2.1 Tenun 

Tenun dapat diartikan sebagai hasil kerajinan tangan manusia diatas kain yang 

terbuat dari benang, serat kayu, kapas, ataupun sutera, dimana proses 

pembuatannya menggunakan teknik dan prinsip yang sederhana, yaitu dengan 

cara menyilangkan antara benang pakan dan benang lusi.  

Dalam proses menenun membutuhkan aktivitas pengulangan pada tangan, yang 

mana pekerja harus menarik dan mendorong alat tenun secara berulang kali dalam 

jangka waktu yang lama dan apabila tidak ada kesesuaian antara dimensi tubuh 

dengan peralatan yang digunakan, maka hal tersebut dapat menimbulkan 

terjadinya kelelahan otot, hingga gangguan musculoskeletal disorder.  
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2.2 LUBA (Loading on the Upper Body Assessment) 

LUBA (Loading on the Upper Body Assessment) merupakan salah satu metode 

yang digunakan untuk melakukan penilaian postur tubuh bagian atas dari pekerja, 

dengan cara memberikan bobot penilaian yang sesuai berdasarkan rasio 

ketidaknyamanan pada gerakan di bagian tangan, lengan, leher dan punggung, 

serta lama waktu maksimal pekerja untuk bertahan pada postur statis/tetap.  

Dalam penerapan metode LUBA membutuhkan beberapa langkah yang harus 

dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Merekam postur kerja pada siklus kerja tertentu. 

2. Memilih postur kerja yang dianggap berpotensi memicu akan terjadinya 

tekanan, yang selanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap postur kerja. 

3. Memberikan penilaian ketidaknyamanan pada suatu aktivitas kerja dengan 

mengukur sudut dan gerakan sendi pada bagian pergelangan tangan, siku, 

leher, bahu, dan punggung.  

4. Menghitung indeks beban postur pada gerakan sendi dengan menjumlahkan 

nilai ketidaknyamanan relatif yang dirasakan pada masing-masing gerakan 

sendi. 

5. Menentukan kriteria postur kerja berdasarkan hasil perhitungan indeks beban 

postur yang telah dilakukan. Terdapat 4 (empat) kategori postur dalam 

metode LUBA diantarnya sebagai berikut: 

a. Kategori 1, (Indeks Beban Postur ≤ 5) 

Nilai Indeks Beban Postur senilai 5 atau kurang dari 5, maka kategori 

postur dapat diterima, kecuali pada kondisi tertentu seperti adanya 

pengulangan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama, sehingga 

dibutuhkan adanya tindakan perbaikan. 

b. Kategori 2, (5< Indeks Beban Postur ≥10) 

Nilai Indeks Beban Postur yang diperoleh berada diantara angka 5 sampai 

sama dengan 10, maka kategori postur membutuhkan penelitian lebih 

lanjut dan dilakukannya tindakan perbaikan. 
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c. Katogori 3, (10< Indeks Beban Postur ≥15) 

Nilai Indeks Beban Postur yang diperoleh berada diantara angka 10 sampai 

sama dengan 15, maka kategori postur harus dilakukan evaluasi lebih 

lanjut dan penting dilakukannya perbaikan, salah satu caranya yaitu 

melalui pembuatan desain ulang pada stasiun kerja atau metode kerja. 

d. Kategori 4, (Indeks Beban Postur >15) 

Nilai Indeks Beban Potur yang diperoleh lebih dari 15, maka kategori 

postur membutuhkan perbaikan secara menyeluruh dengan sesegera 

mungkin. 

2.3 ACGIH-HAL TLV 

ACGIH-HAL merupakan suatu metode yang digunakan untuk menganalisa dan 

mengidentifikasi risiko cidera pada lengan bawah, tangan, dan pergelangan tangan 

karena adanya siklus kerja yang statis atau adanya pengulangan singkat saat 

melakukan aktivitas pada tangan secara intensif, penerapan metode ini dapat 

dilakukan dengan beberapa langkah dibawah ini: 

a. Mengidentifikasi level aktivitas tangan yang dilakukan oleh tangan kanan dan 

tangan kiri pekerja, dengan mengamati setiap gerakan yang dilakukan oleh 

pekerja. 

b. Menghitung nilai HAL berdasarkan frekuensi, periode, dan juga beban siklus 

kerja yang dibutuhkan oleh pekerja. 

c. Mengukur denyut jantung pekerja dan membandingkannya dengan skala RPE 

yang selanjutnya akan dibandingkan dengan menggunakan skala borg untuk 

mengetahui nilai NPF. 

d. Membandingkan nilai HAL dan nilai NPF yang telah didapatkan terhadap 

garis TLV, dengan ketentuan apabila titik-titik yang dihasilkan melewati garis 

TVL, maka pekerjaan tersebut tidak diterima, apabila titik-titik berada 

diantara garis TVL dan  garis action limit maka disarankan dilakukannya 

pengendalian umum, dan apabila titik-titik tersebut berada  dibawah garis 

action limit, maka pekerjaan tersebut relatif masih dapat diterima. 
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2.4 Flowchart Penelitian 

Mulai

Identifikasi Awal

Identifikasi Masalah

Studi Lapangan Studi Literatur

Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data

ACGIH HAL-TVL

- Data Waktu Kerja

- Data Jumlah Penggunaan Tenaga

- Data Waktu Istirahat

- Data Denyut Jantung

- Data Waktu Siklus

Menentukan Postur

Memilih Gerakan Sendi

Menentukan Nilai 

Ketidaknyamanan Relatif

Mengevaluasi Postur

Menghitung Indeks Beban Postur

Menghitung Frekuensi Tenaga

Menghitung Periode Tenaga

Minghitung Siklus Kerja

Menentukan Nilai HAL

Menghitung Denyut Jantung

Menentukan Nilai NPF

Mengkombinasikan HAL dan NPF

Mengevaluasi Hasil

Analisis

Usulan Perbaikan

Selesai

             LUBA

- Data Postur

- Data Waktu Siklus

- Data Gerakan Sendi

Perancangan Desain 

Alat Perbaikan

Simulasi Perbaikan

Kesimpulan & 

Saran

 

Gambar 1. Flowchart Penelitian 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan pengolahan data postur kerja dalam proses menenun 

menggunakan metode LUBA dan ACGIH-HAL, maka dapat diperoleh hasil 

penelitian seperti pada tabel tabel 1. 
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Tabel 1. Analisis Hasil Pengolahan LUBA dan ACGIH-HAL 

 

3.1  Analisis Pengolahan Data Metode LUBA 

Berdasarkan data pada tabel 4.46 dapat diketahui hasil analisis pengolahan data 

dengan menggunakan metode LUBA yaitu sebagai berikut: 

1. Aktivitas yang mempunyai resiko paling tinggi dengan nilai rata-rata indeks 

beban postur tertinggi adalah aktivitas menarik tenun dengan rata-rata nilai 

indeks beban postur sebesar 18. 

2. Aktivitas yang mempunyai resiko paling kecil dengan nilai rata-rata indeks 

beban postur terrendah adalah aktivitas mengambil gulungan benang pakan 

dan aktivitas menekan teropong dengan rata-rata nilai indeks beban postur 

masing-masing sebesar 8. 

3. Tubuh pekerja bagian kanan diperoleh rata-rata indeks beban postur sebesar 

12,125 dan tubuh pekerja bagian kiri sebesar 11,375, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa indeks beban postur tubuh bagian kanan lebih tinggi dari 

pada indeks beban postur tubuh bagian kiri. 

Kanan Kiri

LUBA 1 Menyambung benang lusi 10 10 10

2 Memasukkan benang pakan pada penggulung 1 12 9 10.5

3 Memasukkan benang pakan pada penggulung 2 8 9 8.5

4 Memasang penggulung benang pakan pada alat 9 8 8.5

5 Mengikat benang pakan pada kayu 10 14 12

6 Memutar alat penggulung benang pakan 17 13 15

7 Mengambil gulungan benang pakan 7 9 8

8 Memasukkan gulungan pakan pada teropong 13 13 13

9 Menarik gulungan benang pakan 12 7 9.5

10 Menekan teropong 9 7 8

11 Memasukkan teropong pada alat tenun 11 14 12.5

12 Merapikan benang lusi 13 13 13

13 Menarik tenun 18 18 18

14 Mendorong tenun 18 17 17.5

15 Menyambung benang lusi 14 14 14

16 Menggulung kain tenun 13 7 10

12.125 11.375

ACGIH HAL 1 Hand Activity Level (HAL) 7 8

2 Normalize Peak Force (NPF) 1 1

Koordinat (7,1) (8,1)

Posisi Risiko Terhadap Action Limit & HAL bawah bawah

Rata-

rata 

Indeks 

Tubuh Pekerja

Rata-rata Indeks Beban Postur

Metode No Aktivitas

Indeks Beban Postur



 

 

8 

 

3.2 Analisis Pengolahan Data Metode ACGIH HAL 

Berdasarkan data pada tabel 4.46 dapat diketahui hasil analisis pengolahan data 

dengan menggunakan metode LUBA yaitu sebagai berikut: 

1. Aktivitas penggunaan tangan kanan pada proses menenun memiliki nilai HAL 

dan NPF sebesar 7 dan 1. 

2. Aktivitas penggunaan tangan kiri pada proses menenun memiliki nilai HAL 

dan NPF sebesar 8 dan 1. 

3. Berdasarkan hasil kombinasi nilai HAL dan NPF posisi tangan kiri dan 

tangan kanan berada dibawah garis action limit dan garis TLV, sehingga 

pekerjaan tersebut relatif masih dapat diterima. 

3.3 Analisis Metode LUBA dan ACGIH HAL 

Berdasarkan data pada tabel 4.46 dapat diketahui hasil analisis pengolahan data 

dengan menggunakan metode LUBA dan ACGIH HAL yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil pengolahan secara keseluruhan dengan menggunakan kedua metode 

dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko LUBA lebih tinggi daripada ACGIH 

HAL, sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko pada postur lebih tinggi 

daripada risiko terhadap tingkat aktivitas tangan. Sehingga dalam kegiatan 

evaluasi risiko kerja, evaluasi postur sangat penting untuk dilakukan. 

2. Hasil risiko dari kedua metode LUBA dan ACGIH HAL tidak dapat 

dibandingkan untuk dijadikan acuan dalam mengetahui keunggulan salah satu 

dari kedua metode tersebut karena kedua metode ini digunakan untuk 

meneliti pada konteks yang berbeda, dimana LUBA digunakan untuk 

mengetahui risiko pada postur dan ACGIH HAL digunakan untuk 

mengetahui resiko pada aktivitas tangan, sehingga hasil nilai risiko dari kedua 

metode tidak akan selalu sama. 

3.4 Usulan Perbaikan 

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

diberikan usulan perbaikan sebagai berikut: 
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1. Stasiun Kerja Penggulung Benang Pakan 

Stasiun kerja pada proses penggulungan benang pakan sebaiknya alat 

penggulung benang diletakkan pada meja dan pekerja duduk diatas kursi yang 

lebih tinggi, sehingga postur kerja lebih nyaman dan ergonomis. 

2. Stasiun Kerja Tenun 

 Peralatan tenun sebaiknya dilakukan perancangan desain ulang yang lebih 

ergonomis dan disesuaikan dengan anatomi tubuh pekerja. Untuk usulan 

perbaikan desain peralatan tenun terdiri dari: 

a.  Sebaiknya peralatan tenun dapat diatur ketinggiannya sehingga 

dapat disesuaikan dengan ukuran tubuh pekerja. 

b.  Jarak maksimal suri yaitu sejauh 65 cm, jarak maksimal suri 

ditentukan menggunakan nilai antropometri pada persentil 5, sehingga 

suri dapat dengan mudah dijangkau oleh pekerja. 

c.  Alat tenun memiliki lebar minimum 90 cm dan lebar maksimum 

130 cm yang didasarkan pada lebar kain dan juga jangkauan tangan 

pekerja. 

d.  Menghaluskan sisi-sisi pegangan tenun yang runcing sehingga 

pekerja dapat menggenggam pegangan tenun dengan nyaman dan 

mengurangi rasa sakit akibat sisi kayu atau pegangan yang runcing. 

e.  Memberikan bantalan pada kursi sehingga pekerja dapat duduk dan 

melakukan aktivitas kerja dengan lebih nyaman. 

3.5 Perancangan Desain Tenun 

Setelah dilakukan penelitian mengenai postur kerja dalam proses menenun, maka 

dapat diberikan usulan rancangan desain peralatan tenun yang sesuai dengan 

dimensi yang telah ditetapkan. Visualisasi rancangan alat tenun ini dibuat 

menggunakan software Sketchup 

Untuk desain usulan perbaikan alat tenun dapat dilihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Desain Perbaikan Tenun 

3.6 Simulasi Perbaikan 

Simulasi perbaikan dilakukan untuk membandingkan hasil perhitungan postur 

kerja awal dengan postur kerja setelah dilakukannya perbaikan untuk mengetahui 

pengaruh usulan perbaikan terhadap postur kerja. Simulasi perbaikan dilakukan 

dengan menggunakan software CATIA, dimana yang akan dilakukan simulasi 

merupakan proses menarik tenun, karena pada aktivitas tersebut mempunyai nilai 

indeks beban postur tertinggi dan merupakan proses utama dalam kegiatan 

menenun yang membutuhkan pengulangan lebih daripada aktivitas lainnya. Untuk 

hasil simulasi yang telah dilakukan dapat dilihat pada gambar 3. 

 

Gambar 3. Simulasi Postur Kerja Menarik Tenun 

 Hasil pengolahan data simulasi postur kerja tubuh bagian kanan dan tubuh 

bagian kiri dalam proses menarik tenun menggunakan metode LUBA dapat dilihat 

pada tabel 2 dan tabel 3. 
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Tabel 2. Perhitungan Simulasi Indeks Beban Postur Tubuh Bagian Kanan Proses 

Menarik Tenun 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data postur kerja pada tubuh bagian kanan dalam 

proses menarik tenun dengan menggunakan metode LUBA diperoleh nilai indeks 

beban postur sebesar 8, dimana kondisi postur kerja tersebut merupakan postur 

kerja kategori II dengan nilai  beban postur yang diperoleh berada lebih dari 5 

sampai sama dengan 10, maka kategori postur setelah dilakukannya perbaikan 

dapat mengurangi beban indeks postur pekerja dalam proses menarik yang semula 

nilai indeks beban postur sebesar 18 menjadi 8, dimana kategori postur awal 

merupakan kategori VI, dapat berkurang menjadi kategori II. 

Tabel 3. Perhitungan Simulasi Indeks Beban Postur Tubuh Bagian Kiri Proses 

Menarik Tenun 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data postur kerja pada tubuh bagian kiri dalam 

proses menarik tenun dengan menggunakan metode LUBA diperoleh nilai indeks 

beban postur sebesar 12, dimana kondisi postur kerja tersebut merupakan postur 

Operator: Pekerja

Tangan Kanan Tanggal: 17 Juli 2019

Sendi Gerakan Kelas Nilai

Pergelangan TanganFleksi 0-20° 1

Siku Fleksi 0-45° 1

Pronasi 0-70° 2

Bahu Fleksi 0-45° 1

Abduksi 0-30° 1

Leher Fleksi 0-20° 1

Punggung Fleksi 0-20° 1

8

Menarik Tenun

Indeks Beban Postur

Operator: Pekerja

Tangan Kiri Tanggal: 17 Juli 2019

Sendi Gerakan Kelas Nilai

Pergelangan TanganFleksi 0-20° 1

Siku Fleksi 0-45° 1

Pronasi >70° 7

Bahu Fleksi 0-45° 1

Leher Fleksi 0-20° 1

Punggung Fleksi 0-20° 1

12

Menarik Tenun

Indeks Beban Postur
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kerja kategori III dengan nilai  beban postur yang diperoleh lebih dari 10 sampai 

sama dengan 15, maka kategori postur setelah dilakukannya perbaikan dapat 

mengurangi beban indeks postur pekerja dalam proses menarik yang semula nilai 

indeks beban postur sebesar 18 menjadi 12, dimana kategori postur awal 

merupakan kategori VI, dapat berkurang menjadi kategori III. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Setelah dilakukannya penelitian mengenai postur kerja dalam proses 

menenun dan dilakukannya pengolahan data dengan menggunakan metode LUBA 

dan ACGIH-HAL TLV, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode ACGIH-HAL TLV, 

aktivitas tangan kanan dan tangan kiri yang dilakukan pekerja dalam proses 

menenun relatif masih dapat diterima. 

2. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode LUBA postur kerja 

yang memiliki risiko tertinggi terjadinya kelelahan otot merupakan aktivitas 

pada saat menarik tenun, dimana nilai indeks beban postur pada tangan kanan 

dan tangan kiri dari pekerja yaitu senilai 18, sedangkan kategori postur dalam 

proses menarik tenun termasuk dalam kategori postur VI dengan nilai  beban 

postur yang diperoleh lebih dari 15, maka kategori postur tersebut merupakan 

kategori postur yang membutuhkan perbaikan secara menyeluruh dengan 

sesegera mungkin. 

3. Setelah dilakukannya simulasi perbaikan dan perhitungan ulang mengenai 

postur kerja yang berisiko paling tinggi mengalami kelelahan otot dalam 

proses menenun, maka nilai indeks beban postur pada tangan kanan dalam 

proses menarik tenun dapat berkurang dari 18 menjadi 8, dan kategori postur 

dalam proses menarik tenun dapat berkurang dari kategori VI menjadi 

kategori II, sedangkan indeks beban postur pada tangan kiri dalam proses 

menarik tenun dapat berkurang dari 18 menjadi 12, dan kategori postur dalam 

proses menarik tenun dapat berkurang dari kategori VI menjadi kategori III 
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4.2 Saran 

Setelah dilakukannya penelitian dan pengolahan data menggunakan metode LUBA 

dan ACGIH-HAL TLV maka penulis dapat memberikan saran: 

1. Sebaiknya pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian lebih 

banyak, sehingga hasil penelitian akan lebih akurat. 

2. Ketika melakukan penelitian di suatu perusahaan atau UKM tertentu, 

sebaiknya terus menjalin komunikasi yang baik dengan pemilik UKM dan 

juga pekerja di UKM tersebut, sehingga proses penelitian dan pengambilan 

data penelitian dapat dilakukan dengan lebih mudah. 
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