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SUBMISSION 97 

Perancangan Kursi Kerja Untuk Mengurangi Kelelahan Pada 
Proses Penimbangan Bagian Quality Control Di PT. Novell 
Pharm Lab 

Rini Prasetyani1, Dian Rahayu Nuryana2 
Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pancasila 
 
Abstrak. Perkembangan perusahaan di Indonesia khususnya dalam sektor farmasi dan obat - obatan 
menciptakan sebuah persaingan yang semakin ketat. Banyak pekerja dituntut untuk bekerja lebih ekstra demi 
memenuhi kebutuhan pasar, Sehingga banyak mengalami kelelahan bekerja. Kelelahan yang dirasakan oleh 
pekerja antara lain kelelahan fisik sebesar 69,64%; kelelahan dalam hal motivasi kerja 60,72%; dan 
kelelahan dalam hal kegiatan sebesar 71,43% hal tersebut dipengaruhi oleh posisi kerja yang tidak 
ergonomis.Rapid Entire Body Assessment(REBA) adalah sebuah metode dalam bidang ergonomi yang 
digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang 
pekerja. Setelah dilakukan observasi pekerjaan pada pekerja kemudian diukur dengan menggunakan metode 
REBA dari masing - masing postur tubuh. Pengolahan data antropometri meliputi nilai rata - rata, nilai 
standar deviasi, nilai maksimum dan minimum, uji keseragaman data, uji kenormalan data, nilai persetil. 
Efek dari kelelahan tersebut antara lain sebanyak 71.43% mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, 
85,71% mengalami sakit pada seluruh badan, dan 85,71% mengalami sakit pada punggung. Selain itu nilai 
analisa REBA juga menunjukan bahwa risiko ketidakergonomisan kursi dan bangku tinggi dan sedang, 
sehingga perlu adanya perbaikan terhadap alat penunjang kerja tersebut. 
 
Kata kunci : Ergonomi, Kelelahan, Kursi kerja, REBA, Perancangan,  antropometri 
 
1. PENDAHULUAN 

Perkembangan perusahaan di Indonesia khususnya dalam sektor farmasi dan obat - obatan menciptakan 
sebuah persaingan yang semakin ketat, dimana pada saat ini dalam dunia kesehatan masyarakat, perusahaan 
farmasi dan obat - obatan adalah perusahaan bisnis komersil yang fokus dalam meneliti, mengembangkan 
dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan. Banyak perusahan farmasi berlomba - lomba 
dalam pemenuhan kebutuhan akan dalam hal obat. Sehingga para pekerja dituntut untuk bekerja lebih ekstra 
demi memenuhi kebutuhan pasar. Sehingga banyak pekerja yang mengalami kelelahan bekerja. Kelelahan 
kerja menurut Suma'mur (1996) merupakan proses menurunnya efisiensi, performance kerja dan 
berkurangnya kekuatan / ketahanan fisik tubuh untuk terus melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan. 
Kelelahan yang sering terjadi oleh para pekerja biasanya terjadi karena adanya  posisi kerja yang tidak 
ergonomis, seperti membungkuk, berdiri bahkan sikap - sikap lainnya seperti penjangkauan tangan untuk 
mengerjakan sesuatu yang terlalu jauh. Alat penunjang kerja seperti bangku dan meja kerja yang 
perancangannya tidak ergonomis dapat menyebabkan para pekerja cepat lelah dalam melakukan pekerjaan.  

Hal tersebut yang menimbulkan permasalahan  Kelelahan dan rasa nyeri pada punggung akibat posisi 
atau sikap - sikap kerja yang tidak ergonomis. Selain itu risiko yang harus diterima oleh para pekerja antara 
lain nyeri bahu dan kaki akibat ketidak sesuaian antara pekerja dan lingkungan kerjanya. Keadaan yang tidak 
ergonomis yang terjadi diruang timbang merupakan permasalahan yang selama ini terjadi di PT Novell 
Pharm Lab. 
Adapun beberapa permasalahan dari latar belakang  tersebut adalah : 
a. Berapa besar pengaruh ketidak ergonomisan alat penunjang kerja kursi dan meja kerja terhadap 

kelelahan  para pekerja ? 
b. Bagaimana cara mengurangi risiko kelelahan yang ditimbulkan akibat tidak ergonomisnya alat 
Penunjang kerja yang ada di dalam ruang penimbangan sampel ? 
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Tujuan dari penelitian ini antara lain : 
 
Mengetahui besarnya risiko yang ditimbulkan akibat ketidak ergonomisan penunjang kerja kursi dan meja 

kerja yang terdapat pada ruang timbang. 
 Merancang sistem kerja seperti kursi dan meja kerja yang tidak ergonomis untuk mengurangi kelelahan 

para pekerja. 

2. METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan bersifat deskriptif, penelitian diarahkan untuk menguraikan suatu keadaan dalam 
suatu komunitas yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran kelelahan kerja pada bagian Quality 
Control PT Novell Pharm Lab. 
 
Variabel penenlitian yang akan dilakukan meliputi, antara lain : 
a. Variable Kelelahan Kerja, Pengukuran kelelahan kerja dilakukan dengan metode observasi dan 

wawancara kepada karyawan tentang proses kerja ( aktifitas kerja) dan posisi saat bekerja. Kelelahan 
kerja yang akan diukur diklasifikasikan menjadi kelelahan fisik, penurunan motifasi kerja, dan 
pelemahan kegiatan. Alat yang akan digunakan adalah kuisioner. 

b. Variabel Risiko Ergonomi, Setelah dilakukan observasi pekerjaan pada pekerja kemudian diukur dengan 
menggunakan metode REBA dari masing - masing postur tubuh. 

c. perhitungan antropometri yang diambil harus diuji secara statistik untuk menunjukan bahwa data 
antropometri tersebut adalah seragam. Dimensi tubuh ini digunakan untuk merancang fasilitas kerja. 
Untuk bisa menggunakan data dimensi tersebut kedalam perancangan terlebih dahulu dibuat perhitungan 
rata - rata, standar deviasi. 

d. Penerapan data antropometri akah dapat dilakukan jika tersedia nilai rata - rata, standar deviasi dari suatu 
distribusi normal. Adapun distribusi normal ditandai dengan adanya nialai rata - rata dan standar deviasi. 
Sedangkan persentil adalah nilai yang menyatakan bahwa persentase tertentu dari sekelompok orang 
yang dimensinya sama degan atau lebih rendah dari nilai tersebut, misalnya 95% populasi adalah sama 
dengan atau lebih rendah dari 95 persentil, 5% dari populasi berada sama dengan atau lebih rendah dari 5 
pesentil. 
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Berikut Flowchart penelitian yang akan dilakukan :   
 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 3. PENGUMPULAN DATA 

a. Pengukuran dengan REBA 
 

Pengukran dengan menggnakan REBA bertujuan untuk mengetahui kelayakan sikap kerja yang terjadi 
didalam Laboratorium PT Novell pharm Lab. Untuk menilai postur kerja para pekerja berdasarkan REBA 
dilakukan dengan cara pengambilan gambar. Pengambilan gambar bisa dalam foto ataupun dengan membuat 
video. Dalam pengambilan data dengan menggunakan REBA dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok 
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A yang meliputi Punggung, leher, dan kaki. Pengambilan data untuk kelompok B terdiri dari bagian tubuh 
lengan atas, pergelangan, dan lengan bawah. Berikut data yang didapatkan : 
 
Tabel 3.1 Skor Penilaian Kelompok A 

Pekerja posisi tubuh Skor beban total skor 

Megaria Batang Tubuh : 200 2   

 Leher : 200 1 <5 kg = 0 3 

 Kaki  1+1 (ditekuk 30-600)   

Yuni Batang Tubuh : 200 2   

 Leher : 200 1 <5 kg = 0 3 

 Kaki  1+1 (ditekuk 30-600)   

Lita Batang Tubuh : 200 2   

 Leher : 200 1 <5 kg = 0 4 

 Kaki  1+2 (ditekuk >600)   

Ellis Batang Tubuh : 200 2   

 Leher : 200 1 <5 kg = 0 3 

 Kaki  1+1 (ditekuk 30-600)   

yuanita Batang Tubuh : 200 2+1 (posisi miring)   

 Leher : 200 1+1 (posisi miring) <5 kg = 0 6 

 Kaki  1+2 (ditekuk >600)   

Widi Batang Tubuh : 200 2+1 (posisi memutar)   

 Leher : 200 1+1 (posisi miring) <5 kg = 0 6 

 Kaki  1+2 (ditekuk >600)   

Danti Batang Tubuh : 200 2   

 Leher : 200 1 <5 kg = 0 3 

 Kaki  1+1 (ditekuk 30-600)   

Indah Batang Tubuh tegak 1   

 Leher : 200 1 <5 kg = 0 2 

 Kaki  1+1 (ditekuk 30-600)   

Wulan Batang Tubuh :400 3   

 Leher : 200 1 <5 kg = 0 4 

 Kaki  1+1 (ditekuk 30-600)   

Dewi Batang Tubuh : 200 1   

 Leher : 200 1 <5 kg = 0 2 

 Kaki  1+1 (ditekuk 30-600)   

Riska Batang Tubuh :tegak 1   

 Leher : 200 1 <5 kg = 0 2 

 Kaki  1+1 (ditekuk 30-600)   

Riska A Batang Tubuh :350 3+1 (posisi miring))   

 Leher : 200 2 <5 kg = 0 7 

 Kaki  1+2 (ditekuk >600)   

Ayudia Batang Tubuh :tegak 1+1 (posisi miring)   

 Leher : 200 1+1 (posisi miring) <5 kg = 0 4 

 Kaki  1+1 (ditekuk 30-600)   

Rafi Batang Tubuh : 200 1   

 Leher : 200 1 <5 kg = 0 2 

 Kaki  1+1 (ditekuk 30-600)   
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Tabel 3.2 Skor Penilaian Kelompok B 

Pekerja posisi tubuh Skor coupling total skor 

Megaria Lengan atas :20-450 2   

 Pergelangan :>150 2 Good = 0 6 

 Lengan Bawah :1000 2   

Yuni Lengan atas :45-900 3   

 pergelangan :>150 2 Good = 0 5 

 Lengan Bawah :1000 2   

Lita Lengan atas :20-450 2   

 pergelangan :0 - 150 1 Good = 0 2 

 Lengan Bawah :1000 2   

Ellis Lengan atas :20-450 2   

 pergelangan :0 - 150 1 Good = 0 2 

 Lengan Bawah :1000 2   

yuanita Lengan atas :45-900 3   

 Pergelangan :>150 2 Good = 0 5 

 Lengan Bawah :1000 2   

Widi Lengan atas :20-450 2   

 pergelangan :>150 2 Good = 0 3 

 Lengan Bawah :0 - 600 2   

Danti Lengan atas :45-900 3   

 pergelangan :>150 2 Good = 0 4 

 Lengan Bawah :60-1000 1   

Indah Lengan atas :900 4   

 pergelangan :>150 2 Good = 0 6 

 Lengan Bawah :1000 2   

Wulan Lengan atas :45-900 3   

 Pergelangan :>150 2 Good = 0 5 

 Lengan Bawah :1000 2   

Dewi Lengan atas :45-900 3   

 pergelangan :>150 2 Good = 0 5 

 Lengan Bawah :1000 2   

Riska Lengan atas :900 4   

 pergelangan :>150 2 Good = 0 6 

 Lengan Bawah :1000 2   

Riska A Lengan atas :20-450 2   

 pergelangan :>150 2 Good = 0 3 

 Lengan Bawah :1000 2   

Ayudia Lengan atas :45-900 3   

 pergelangan :>150 2 Good = 0 5 

 Lengan Bawah :1000 2  
 
 

Rafi Lengan atas 45-900 3   

 pergelangan :>150 2 Good = 0 5 

 Lengan Bawah :1000 2   
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b. Pengumpulan Data Antropometri 
Pengumpulan data Antopometri dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa meteran jahit. 

Pengukuran dilakukan kepeda 14 orang analis yang sering berada di stasiun kerja ( Ruang Timbang). 
Pengukuran dilakukan dengan cara mengukur tinggi kursi yang digunakan oleh para setiap analis sebagai 
posisi yang nyaman dalam melakukan penimbangan. Untuk lengkapnya berikut data yang telah diperoleh : 
 
Tabel 3.2 Data Antropometri pada Pekerja 

Analis 
tinggi popliteal 

(tpo) (cm) 

pantat 
popliteal (pp) 

(cm) 

Tinggi 
Pinggang (tpg) 

(cm) 

Lebar 
Pinggul (lp) 

(cm) 

Lebar 
Sandaran 
Duduk 

(lsd)(cm) 

Megaria 68 38 23 25 25 

Yuni 65 35 24 24 25 

Lita 61 43 24 28 31 

Ellise 60 33 23 24 23 

Yuanita 59 32 25 22 24 

Widi 58 40 26 26 27 

Danti 62 37 23 27 28 

Indah 66 35 22 25 23 

Wulan 65 33 22 23 23 

Dewi 62 32 23 22 23 

Riska 63 35 24 23 25 

Riska A 64 33 23 24 24 

Ayudia 68 33 22 24 24 

Raffi 62 35 24 25 26 

 
1. PENGOLAHAN DAN ANALISIS DATA 
 
a. Data REBA 

Untuk menganalisa postur tubuh dilakukan dengan cara pengambilan gambar pada objek (pekerja) pada 
saat berada di stasiun kerja saat sedang melakukan pekerjaan dengan menggunakan kamera. Posisi tubuh 
yang akan diukur dengan metode REBA meliputi bagian leher, batang tubuh, kaki, pergelangan tangan, 
lengan atas, dan juga lengan bawah ketika dalam posisi sedang melakukan pekerjaan. Sikap duduk yang 
tidak nyaman bagi pekerja dapat menimbulkan kelelahan pada saat melakukan penimbangan atau setelah 
melakukan penimbangan. Selain itu sikap yang tidak nyaman pula menimbulkan kelelahan fisik seperti sakit 
pinggang dan punggung, sakit pada bagian kepala, ataupun hilangnya konsentrasi saat bekerja.  Berikut hasil 
analisa REBA pada masing - masing pekerja di PT Novell Pharm Lab. 
Tabel 4.1 Data Analisis Berdasarkan REBA 

Pekerja Skor 
Total Skor  

(skor C + Skor 
Aktivitas) 

Level 
Risiko 

Tindakan 
Perbaikan 

 A B C Aktivitas    
Megaria 3 6 3 2 5 Sedang Perlu 

Yuni 3 5 4 2 6 Sedang Perlu 

Lita 4 2 3 2 5 Sedang Perlu 

Ellise 3 2 2 2 4 Sedang Perlu 

Yuanita 6 5 7 2 9 Tinggi Perlu Segera 

Widi 6 3 5 2 7 Sedang Perlu 

Danti 3 4 4 2 6 Sedang Perlu 

Indah 2 6 6 2 8 Tinggi Perlu Segera 

Wulan 4 5 5 2 7 Sedang Perlu 
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Dewi 2 5 4 2 6 Sedang Perlu 

Riska 2 6 6 2 8 Tinggi Perlu Segera 

Riska A 7 3 6 2 8 Tinggi Perlu Segera 

Ayudia 4 5 5 2 7 Sedang Perlu 

Rafi 2 5 4 2 6 Sedang Perlu 

 
Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa semua analis mengalami level risiko dari sikap duduk tersebut 

sedang dan tinggi, namun perlu adanya perbaikan dari sistem kerja tersebut. Maka dari itu untuk mengurangi 
ketidaknyamanan para pekerja maka dilakukan perbaikan fasilitas pendukung saat bekerja seperti kursi dan 
meja yang digunakan pada saat pekerja melakukan penimbangan sampel. 
b. Data Keluhan Pekerja 

Keluhan fisik pekerja merupakan keluhan yang sering dirasakan oleh pada setiap pekerja. Keluhan fisik 
yang biasanya terjadi pada pekerja yaitu sakit kepala, nyeri bahu, nyeri punggung, dan pusing. Selain itu 
Pelemahan motivasi juga risiko yang diakibatkan karena lelah yang telah dirasakan oleh para pekerja. 
Pelemahan motivasi dapat berupa sulitnya berkonsentrasi saat bekerja ataupun saat menimbang, cenderung 
lupa, banyak mengalami kesalahan dalam bekerja, dan sudah tidak berenergi lagi saat melakukan pekerjaan 
setelah melakukan penimbanga sampel, dan keluhan pekerja yang lainnya yaitu Pelemahan kegiatan yang 
merupakan efek yang dirasakan karena rasa lelah para pekerja. Pelemahan kegiatan yang dirasakan dapat 
berupa berat pada bagian kaki, mengantuk, sempoyongan, dan sakit pada seluruh badan. Biasanya pelemahan 
kegiatan ini dirasakan oleh para pekerja setelah melakukan penimbangan. Berikut hasil dari kuisioner 
keluhan pekerja : 
Tabel 4.2 Persentasi Keluhan Fisik Pekerja 

Pelemahan fisik 
Ya 
(%) 

Tidak 
(%) 

Sakit Kepala 78.57 21.43 
Nyeri Bahu 64.29 35.71 
Nyeri Punggung 85.71 14.29 
Pusing 50.00 50.00 
  

Dari hasil pengolahan data kuesioner diatas dapat dilihat bahwa jumlah keluhan terbesar terjadi pada 
bagian punggung yaitu sebesar 85.71 %, kemudian pada bagian kepala yaitu sebesar 78.57%, sedangkan 
pada bagian bahu sebesar 64.29%. Sedangkan 50% para pekerja sering mengalami pusing setelah melakukan 
penimbangan sampel. 
 
Tabel 4.5 Tabel 5.3 Persentasi Data Pelemahan Motivasi  

Pelemahan Motivasi 
Ya 
(%) 

Tidak 
(%) 

Sulit konsentrasi 71.43 28.57 
Cenderung lupa 50.00 50.00 
Kesalahan dalam bekerja 57.14 42.86 
tidak berenergi 64.29 35.71 
 

Berdasarkan hasil tersebut bisa dikatakan bahwa sebanyak 71.43% para pekerja mengalami kesulitan 
dalam berkonsentrasi setelah melakukan penimbangan sampel, sebanyak 64,29% para pekerja kurang 
berenergi setalah mmelakukan penimbangan, dan sebanyak 57.14% para pekerja mengalami kesalahan 
dalam bekerja. 

 
 
 
 

  



 

 

621  
 

e-ISSN : 2621-5934 
p-ISSN : 2621-7112 

Tabel 4.4 Persentase Data pelemahan Kegiatan  

Pelemahan Kegiatan Ya tidak 

Berat pada Kaki 64.29 35.71 
Mengantuk 64.29 35.71 
Sempoyongan 71.43 28.57 
Sakit seluruh badan 85.71 14.29 
 

Berdasarkan dari hasil pengolahan kuesioner dapat dilihat bahwa sebanyak 85,71 % para pekerja 
mengami sakit pada seluruh badan, dan sebanyak 71,43 % para pekerja mengalami sempoyongan yang 
diakibatkan terlalu lelah menimbang dengan sikap seperti itu. Sebanyak 64,29 % para pekerja mengalami 
berat pada kaki dan mengantuk. Posisi kaki yang terlalu menggantung mengakibatkan kaki sering terasa 
kesemutan dan pegal. 
 
c. Data Antropometri 
 

Pengumpulan data antropometri dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa meteran jahit. 
Pengukuran dilakukan kepada seluruh pekerja yang bekerja menggunakan ruang timbang tersebut. Sebanyak 
14 orang menjadi objek pengukuran. Pengukuran ini bertujuan untuk mendesain bangku yang ergonomis 
untuk ruang timbang, karena bangku sebelumnya tidak terlalu nyaman digunakan oleh para pekerja. Untuk 
bisa menggunakan data dimensi tersebut kedalam perancangan terlebih dahulu dibuat perhitungan rata - rata 
dan standar deviasinya. Berikut hasil perhitungan yang didapatkan 
4.5 Data Hasil Pengukuran Rata - rata, SD, Xmaks, Xmin, BKA, BKB, persentil 

Dimensi 
Tubuh 

rata - 
rata 

SD Xmaks Xmin BKA BKB 
                              

P5 
        

P95 
  

TPO 63.07 3.21 68 58 72.70 53.44 57.78 68.35 

PP 35.28 3.22 43 32 44.94 25.62 29.98 40.57 
TPG 23.43 1.16 26 22 26.91 19.95 21.52 25.33 
LP 24.43 1.74 28 22 29.65 19.21 2.56 27.29 

LSD 25.07 2.30 31 23 31.97 18.17 21.28 28.85 
Dari hasil perhitungan antropometri tersebut dihasilkan desain bangku seperti berikut 
 

  
Gambar 4.1 Perancangan Meja dan Kursi Pada Ruang Timbang Ergonomis 

2. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang didapatkan bahwa sistem kerja yang ada di laboratorium PT Novell Pharm Lab 
khususnya diruang timbang dengan keadaan yang tidak ergonomis pada kursi dan meja sebagai alat 
penunjang kerja menimbulkan risiko keluhan pada para pekerja, seperti keluhan fisik yaitu sakit kepala 
78.57%; nyeri bahu 64.29%; nyeri punggung 85.71%; dan pusing 50%. Pada risiko menurunya motivasi 
dalam bekerja seperti sulitnya berkonsentrasi 71.43%; cenderung lupa 50%; kesalahan bekerja 57.14%; dan 
tidak berenergi dalam bekerja 64.29%. Sedangkan keluhan lainnya seperti berat pada kaki 64.20%; 
mengantuk 64.29%; sempoyongan 71.43%; dan sakit pada seluruh badan 85.71%.  
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Berdasarkan besarnya risiko keluhan yang ditimbulkan karena tidak ergonomisnya alat penunjang kerja 
kursi dan meja kerja pada ruang penimbangan maka dilakukan perancangan. Berdasarkan perhitungan data 
antropometri didapatkan perancangan meja dan kursi yang ergonomis pada gambar 4.1. 
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