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ABSTRAK 

 

Genta ialah benda atau alat berbentuk bulat lonjong atau seperti topi tinggi yang 

berongga dan di dalamnya berisi anak Genta sehingga apabila benda ini digoyang-goyang akan 

timbul bunyi. Kata Genta  berasal dari bahasa Sansekerta ghanta yang berarti bel atau lonceng. 

Badan dan puncak Genta dapat diberi hiasan apa saja seperti daun, bunga, saluran garis 

lengkung, hiasan binatang seperti singa, gajah, naga dan lain-lain. Di puncak Genta dapat diberi 

pegangan, baik berupa lubang gantungan ataupun tangkal. Genta ini umumnya dibuat dari 

bahan logam, terutama perunggu sehingga kuat dan memberikan bunyi nyaring.  

Intervensi ergonomi pada  proses pembuatan Genta  meningkatkan efisiensi  dilihat dari 

penurunan kelelahan para rohaniawan Hindu dalam memimpin upacara  keagamaan di Kota 

Denpasar; Intervensi ergonomi pada  menurunkan keluhan muskuloskeletal  pada para  

rohaniawan Hindu dalam memimpin upacara  keagamaan di Kota Denpasar; Mengetahui 

intervensi ergonomi menurunkan beban kerja pada para  rohaniawan Hindu dalam memimpin 

upacara  keagamaan di Kota Denpasar; Mengetahui intervensi ergonomi meningkatkan 

produktivitas pada  para  rohaniawan Hindu dalam memimpin upacara  keagamaan di Kota 

Denpasar. Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau 

menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun 

istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan fisik maupun mental manusia sehingga kualitas 

hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik. Penerapan ergonomi sebaiknya dilakukan secara 

sistemik, dikaji melalui lintas disiplin ilmu (interdisipliner) dan holistik serta menggunakan 

pendekatan partisipatori, agar semua komponen yang ada dapat diajak atau dilibatkan 

berpartisipasi sejak perencanaan sampai tahap pelaksanaan maupun dalam evaluasinya, 

sehingga mereka akan mengetahui keberhasilan atau kegagalannya dan secara bersama-sama 

mencari kembali solusinya serta mereka akan merasa ikut memiliki. untuk keperluan analisis 

konsep kebudayaan perlu dipecah ke dalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur tersebut berdasarkan 

kebudayaan yang sifatnya universal dan pasti bisa ditemukan di semua kebudayaan di dunia, 

baik yang hidup dalam masyarakat pedesaan yang kecil terpencil maupun dalam masyarakat 

perkotaan yang besar dan kompleks. tersebut adalah: (1) sistem religi dan upacara keagamaan, 

(2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) sistem pengetahuan, (4) bahasa, (5) kesenian, 

(6) sistem mata pencaharian hidup, (7) sistem teknologi dan peralatan.  

Teknik penentuan sampel untuk penelitian ini adalah secara acak sederhana (simple 

random sampling) dengan menggunakan tabel bilangan acakm (Pocock,1986). Populasi 

Rohaniawan Bali diambil dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar. Dari populasi sebanyak 

127 orang yang memenuhi kriteria inklusi adalah 40 orang sedangkan jumlah sampel yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah 18 orang yang dipilih secara acak sederhana 

menggunakan tabel bilangan  acak. Variabel bebasnya adalah Rohaniawan  yang memimpin 

upacara  dengan menggunakan  Genta tanpa  intervensi ergonomi yang diterapkan pada perioda 

I, Rohaniawan memimpin upacara agama  dengan menggunakan Genta intervensi ergonomi  

yang diterapkan pada perioda II. Variabel tergantung adalah kelelahan, keluhan 

muskuloskeletal, kebosanan, dan luaran proses  saat membuat memimpin upacara 

menggunakan Genta. Variabel yang dikontrol adalah faktor internal pekerja (tinggi badan, 

berat badan, kesehatan, dan antropometrik, nutrisi, faktor eksternal pekerja, mikroklimat di 

ruang bekerja.  

 

Kata Kunci : Intervensi Ergonomi, Beban Kerja, Muskuloskeletal, Meningkatkan 

Produktivitas 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  Belakang 

Dalam melaksanakan tugasnya rohaniawan Hindu menggunakan Genta untuk 

mengantar suatu upacara yang berfungsi sebagai sarana pemujaan. Genta  ialah benda atau alat 

berbentuk bulat lonjong atau seperti topi tinggi yang berongga dan di dalamnya berisi anak 

Genta  sehingga apabila benda ini digoyang-goyang akan timbul bunyi. Kata Genta  berasal 

dari bahasa Sansekerta ghanta yang berarti bel atau lonceng. Badan dan puncak Genta  dapat 

diberi hiasan apa saja seperti daun, bunga, saluran garis lengkung, hiasan binatang seperti 

singa, gajah, naga dan lain-lain. Di puncak Genta  dapat diberi pegangan, baik berupa lubang 

gantungan ataupun tangkal.. Genta  ini umumnya dibuat dari bahan logam, terutama perunggu 

sehingga kuat dan memberikan bunyi nyaring. Berat Genta  yang dipergunakan olleh para 

rohaniawan Hindu di bali  bervariasi dari 1000 gram  hingga 2000 gram , suara yang dihasilkan  

akan sangat tergantung dari campuran logam yang dipergunakan  dalam proses pembuatan 

Genta .  

Survai pendahuluan di Denpasar,   tentang  penggunaan Genta   oleh rohaniawan  Hindu  

adalah diperoleh gambaran sebagai berikut:  

1) Tuntutan tugas (task):  Seorang  rohaniawan Hindu   dalam  memuja  dan menggunakan 

Genta  sebagai sarana   adalah  sebagai berikut : survey  selama  2  minggu  terhadap 

pedanda  yang   melakukan  surya sewana  adalah  antara   28- 35  menit. 

2) Beban kerja fisik   seorang rohaniawan yang memuja adalah  duduk dengan posisi 

bersila dan tangan menggam  Genta    menggunakan   jari manis dan jari tengah . 



 posisi tangan   seperti ini berpotensi  menimbulkan  keluhan  otot   akibat pengerahan 

tenaga otot   di tungkai   jari tengah dan jari manis ,dan berat Genta   akan menambah  

beban otot di tangan  

3) Organisasi kerja (work organization). Dalam setiap upacara yadnya di Bali, secara 

tradisional dikenal tiga hal dalam pengorganisasiannya, yaitu: yajamana (yang akan 

memimpin dan muput upacara = Rohaniawan), tapini (yang bertanggung jawab 

terhadap semua upakara yadnya tersebut), dan sang adruwe karya (yang empunya 

upacara).  

4) Lingkungan (environment)  kerja  fisik   pada saat  memimpin upacara  adalah  bekerja 

di luar ruangan dengan suhu berkisar anatara 25s.d. 29o C. Posisi duduk duduk, bersila, 

bersimpuh Hal itu dikerjakan bukan hanya sebentar, tetapi bisa berjam-jam lamanya 

dengan sikap kerja yang tidak alamiah  Dalam sikap tubuh seperti itu akan 

mempercepat timbulnya kelelahan otot-otot, baik lokal otot tungkai, otot punggung 

atau pinggang.dan rasa tidak nyaman bagi pekerjSemua kelelahan otot-otot tersebut 

akan menjadi kelelahan tubuh dan akan berpengaruh terhadap ketahanan tubuh, 

sehingga menjadi bentuk istirahat spontan atau istirahat curian. Hal itu dapat dilihat 

dalam bentuk ritme kerja yang menurun. Sikap tubuh tersebut tadi tidak dapat 

dipertahankan dalam waktu yang lama, sehingga akan terjadi perubahan sikap tubuh 

dan otomatis dalam perubahan sikap tubuh tersebut akan memperlama waktu 

menyelesaikan tugas yang sedang dilakukan 

5) . Pada survei    terjadi peningkatan skor kelelahan  yang signifikan pada akhir kerja  

yaitu 51,20 ± 3,96.   Rohaniawan  merasa sakit  pada bagian tangan, lengan,  jari   jari  

tangan , meningkat secara signifikan(56,00±4,06; p<0,05) 

Intervensi ergonomi yang  yang akan dilakukan  dengan pendekatan partisipatori  yaitu 

semua orang yang terlibat dalam pemecahan masalah tersebut harus dilibatkan sejak awal 



secara maksimal agar dapat diwujudkan mekanisme kerja yang kondusif dan diperoleh produk 

yang berkualitas sesuai dengan tuntutan jaman (Manuaba, 2003a; b). Partisipasi adalah 

pelibatan fisik, mental, emosi, pikiran dan perilaku seseorang di dalam situasi kegiatan 

kelompok dan mengupayakan agar setiap orang berkontribusi sama dalam menentukan hasil 

kelompok dan dalam menyampaikan tanggapannya (Manuaba, 2001).  

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa ergonomi partisipatori merupakan 

partisipasi aktif seseorang dengan menempatkan ergonomi sebagai acuannya, dengan 

mempertimbangkan pendekatan secara holistik dan mengupayakan agar seseorang dalam 

aktivitasnya selalu dalam kondisi sehat, aman, nyaman, efektif dan efisien sehingga tercapai 

produktivitas yang setinggi-tingginya. Untuk itu, intervensi  yang dilakukan   sebagai berikut : 

1. Perbaikan manajemen kerja  dan organisasi kerja  yaitu dengan 

a) Membuat buku panduan kerja penggunaan genta oleh rohaniawan dengan kajian  

teori  ergonomi. 

 

1.2  Rumusan masalah 

Pada penelitian ini dikaji beberapa permasalahan, terutama berkenaan dengan proses 

pembuatan pembuatan  Genta   ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 

1) Apakah intervensi ergonomi mampu meningkatkan efisiensi dilihat dari penurunan 

keluhan muskuloskeletal para rohaniawan Hindu ?  

2) Apakah intervensi ergonomi dapat menurunkan beban kerja para rohaniwan Hindu ? 

3) Apakah intervensi ergonomi pada meningkatkan efisiensi kerja dilihat dari 

produktivitas  para  rohaniawan Hindu? 



1.3   Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan umum  

Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh intervensi ergonomi pada proses 

pembuatan Genta terhadap kinerja Rohaniawan Hindu dalam memimpin upacara agama. 

1.3.2  Tujuan khusus  

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1) Intervensi ergonomi pada  proses pembuatan Genta  meningkatkan efisiensi  dilihat 

dari penurunan kelelahan para rohaniawan Hindu dalam memimpin upacara  

keagamaan di Kota Denpasar;  

2) Intervensi ergonomi pada menurunkan keluhan muskuloskeletal pada para  

rohaniawan Hindu dalam memimpin upacara  keagamaan di Kota Denpasar; 

3) Mengetahui intervensi ergonomi menurunkan beban kerja pada para  rohaniawan 

Hindu dalam memimpin upacara  keagamaan di Kota Denpasar; 

4) Mengetahui intervensi ergonomi meningkatkan produktivitas pada para  

rohaniawan Hindu dalam memimpin upacara  keagamaan di Kota Denpasar; 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Hasil penelitian ini akan dapat mengungkapkan besar penurunan kelelahan, keluhan 

muskuloskeletal, beban kerja serta peningkatan  produktivitas  para  rohaniawan 

Hindu   setelah dilakukan intervensi ergonomis; 



1.4.2  Manfaat Akademik 

Manfaat akademik yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Dimanfaatkan sebagai acuan dalam penerapan ergonomi terkait dengan pemecahan 

masalah ergonomi kultural. 

2) Dimanfaatkan sebagai acuan dalam menerapkan intervensi ergonomik di bidang 

lainnya. 

3)  Dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya dalam bidang ergonomi-fisiologi kerja. 

4) Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam hal intervensi ergonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II    

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Genta 

 2.1.1 Sejarah Genta 

Dalam Lontar Prakempa, diuraikan asal, jenis, dan makna suara, yang disebut genta 

pinarah pitu yang memiliki hubungan erat dengan konsep genta yang akan dibicarakan. 

Menurut kamus bahasa Kawi-Indonesia, kata ghanta merupakan bahasa Kawi yang dalam 

bahasa Indonesia berarti lonceng, genta, tirtir (Simpen, 1982: 49). 



1. Genta artinya : Suara yang keluar dari dalam tubuh dan pikiran yang paling dalam yang 

mengandung kesucian yang lebih sering disebut “suara sukma“ atau suara batin, dengan 

kata lain genta merupakan perwujudan dari suara sukma atau suara batin 

2. Genta artinya : Suara yang maha suci dan agung yang memenuhi jagat raya yang 

bersumber dari inti bumi sehingga juga disebut dengan “Maha Suara”. Artinya genta 

merupakan replika dari sumber suara alam atau makrokosmosBerdasarkan dua sumber 

yang berbeda yaitu  antara kamus dan hasil wawancara jelas sekali tampak adanya 

perbedaan yang mendasar dimana arti kata genta pada kamus  masih bersifat 

fariatif/jamak sedangkan pada hasil wawancara arti kata genta dari beberapa pendapat 

sulinggih ada titik temunya (persamaanya) yaitu genta artinya suara, perbedaan terletak 

pada sumber suara yaitu antara buana alit dan buana agung. Demikian halnya, kata 

ghantā dalam kamus Simpen yang artinya lonceng, genta, tirtir belum menunjukan 

adanya hubungan dengan genta yang berarti suara karena masih bersifat kata benda. 

Namun, apabila dicermati ke-tiganya memiliki persamaan yaitu bisa mengeluarkan 

suara apabila difungsikan. Dalam pasang kalimat kata genta bisa  berarti suara dimana 

kata genta akan berubah bunyi mengikuti sifat kalimat yang dimaksud. Misalnya, 

dalam kalimat “sambat-sambatnyâmlas-asih tan pendah gěntěr alaŋu”. Genter artinya 

suara guntur, atau dalam kalimat “swara niŋ mrdaŋga kalawan tabě-taběhan ahöm 

agěnturan”. Agenturan dalam hal ini artinya suara gemuruh (Zoetmulder, 2004: 290). 

Riwayat dan Temuan Genta Di gua-gua Aurangabad di India ditemukan pahatan genta. 

Tinggalan purbakala ini berasal dari abad ke-7 M. Menurut tradisi yang berlaku di India para 

pendeta Hindu mebunyikan genta apabila sedang berdoa kepada dewa-dewa. Bentuk genta ini 

kecil pegangannya indah dan dihias dengan simbol-simbol keagamaan seperti tombak dewa 

Siwa, burung dewa Wisnu atau raja kera Hanuman ( Curt Sachs 1940; 222). 



Di Candi Borobudur ada relief tentang pertunjukan musik dan genta ini dipahat bersama 

dengan: mrdangga, sangkha, tala dan vina (lihat Curt Sachs 1940: 235; ihat juga kitab J. Kunst: 

Hindoe-Jacansde Muziek-Instrmenten, H. Welteverden. 1926, hal 136). Di Candi Panataran 

(1300 M) ada pendeta memegang genta (J. Kunst 1926; 162). 

Fungsi GentaBerdasarkan bentuk genta dan bunyi yang ditimbulkan apabila genta 

digoyang atau dipukul, fungsi genta ialah sebagai tanduk untuk memulai melaksanakan atau 

mengakhiri upacara.  

Di Thailand bunyi genta menunjukkan bahwa upacara sudah selesai. Di Cina 

banyaknya bunyi genta menunjukkan tanda kemakmuran. Di Bali para pendeta membawa dan 

membnyikan genta ketika berlangsung upacara.Genta juga sebagau instrumen musik dan ada 

tarian dengan genta yang dibunyikan oleh penarinya sendiri jadi fungsinya sebagai pengatur 

gerak. 

Umur benda-benda perunggu sulit ditentukan kecuali ada prasastinya atau genta itu 

ditemukan dalam bangunan suci/candi. Dari korosi perunggu yang disebut patina mungkin 

umurnya dapat diteliti lewat analisa laboratorium.Genta yang dibahas di sini adalah koleksi 

Pusat Arkeologi Nasional. Benda-benda tersebut berasal dari para pedagang yang menjualnya 

tanda diketahui asal-usulnya. 

Jenis dan Deskripsi GentaBerdasarkan bentuknya dan penggunaannya jenis genta dapat 

dibagi menjadi: (1) genta upacara (genta gantung dan genta pendeta); (2) Genta biasa (genta 

binatang dan klintingan).Genta Upacara dapat digambarkan: 1) tinggi 16,5 cm, garis tengah 

bawah 14cm, garis tengah atas 7 cm. Badan genta dihias dengan bunga padma dan sulur 

beruntai. Di puncaknya seekor lembu yang punggungnya berhias simpul beruntai. Di 

puncaknya seekor lembu yang punggungnya berhias simpul pita, duduk di atas bunga padma. 

Di bagian bawah ada prasasti Jawa Kuna berangka tahun 827 – 905 SM; 2) Tinggi 28 

cm, garis tengah bawah 14,5 cm. Badannya polos, puncaknya berhias padma, di atasnya ada 



singa jongkok dengan ekor melengkung ke atas. Di puncaknya ada rantai dan di dalam genta 

ada anak genta.Genta pendeta Istilah ini dipakai karena ada tangkainya untuk pegangan 

pendeta saat membunyikannya. Bentuknya dapat digambarkan: Tinggi 19 cm, garis tengah 

dasar 8,7. Badannya polos, pegangannya panjang dan ujungnya berupa wajra bergigi lima. Di 

dalam genta ada bandul.  

Genta ini ada dua macam: 1) badan bawah terbuka; 2) badan bawah tertutup. Bentuk 

yang tertutup ini disebut klintingan dan biasanya ukurannya lebih kecil dari genta terbuka. Pada 

kedua jenis genta ini terdapat lubang gantungan d puncaknya. Gambaran genta bintang tinggi 

11,5 cm, lebar bawah 7,5 cm. Ujung badan bawah melipat keluar, pada badan tengah ada hiasan 

naga meliuk ke atas pada badan atas ada hiasan padma. Lubang gantungan berbentuk silinder 

ada di puncaknya.. 

 

Gambar2. 1 Genta 

2.1.2 Fungsi Genta  dalam   Agama Hindu  

Agama Hindu di Bali  meyakini suara Genta  sebagai suara inti alam, suara inti  alam 

adalah suara yang lahir dari Sang Hyang tri wisesa, dan Genta  adalah senjata suci dewa Indra 

dan dewa Iswara, suara  alam tersebut adalah  suara wijaksara yakni dipurwa rupanya putih 

aksaranya Sang, di tenggara rupanya dadu alksaranya nang, di selatan rupanyamerah aksaranya 



Bang, di barat dayarupanya jingga aksaranya Mang, dibarat rupanya kuning aksaranya Tang, 

di barat laut rupanya hijau aksaranya Sing, di utara rupanya hitam aksaranya Ang, di timur laut 

rupanya biru aksaranya Wang, ditengah ardah rupanya manca warna aksaranya Ing, dan di 

tengah urdah rupanya sarwa warna aksaranyaYang. Suara-suara tersebut di atas digabungkan 

menjadi sepuluh suara yaitu panca suara patut pelog dan panca suara patut selendro. Dari inilah 

ada tujuh suara yang merupakan inti sari daripercampuran sepuluh suara yaitu :ding, dong, 

deng, ndung, dang, dung, ndang. Di yakini sebagai suara yang sejati  dan keluar dari ciptaan 

Sang Hyang Bhuwana yang dinamai Suara Genta  Pinara Pitu.   

Genta adalah sebuah alat yang sakral, penggunaannya  hanya diperbolehkan kepada  

yang memenuhi  syarat  yang telah ditentukan  yang petikanya sebagai berikut: 

Haywa ika umara-marahaken ika Sanghyang Bajra ghanta mudra ring wwang adrasta 

mandala, tapwan samayika rahasyan kubdan atah sira, tan awara wiryyakna irikang wwang 

tapwan krtopadece ..…( Sanghyang Kamahayanikan I.12) 

Terjemahannya :   

Artinya 

Janganlah engkau membicarakan bajra yang keramat ini, genta dan sikap tanganmu 

kepada orang yang buta terhadap alam semesta ini, demikian juga mengenai hakikat semuanya 

itu. Rahasiakan dan sembunyikan benar-benar semua itu, jangan diajarkan kepada orang yang 

belum sempurna pengetahuannya 

Suara atau bunyi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 

melalui suara atau bunyi-bunyian manusia bisa berkomunikasi untuk menyampaikan segala 

sesuatu yang ada dalam pikiranya baik itu berupa pendapat, permohonan, tujuan dan lain-lain. 

Begitu pula halnya dalam kegiatan keagamaan sangat dibutuhkan adanya suara dan bunyi-

bunyian disesuaikan dengan tingkat dan jenis upacara yang dilakukan, dengan harapan yang 

dilandasi suatu keyakinan bahwa suara dan bunyi-bunyian tersebut mampu menggantarkan dan 



menyampaikan maksud, tujuan dan isi dari upacara dan upakara yang dimaksud. Karena 

suara/bunyi berperan penting dalam upacara keagamaan sehingga dikenal adanya istilah panca 

nada (dalam konteks yadnya), yaitu suara: (1) kulkul, sunari dan pindekan, (2) kidung atau 

nyayian suci, (3) gambelan, (4) genta sulinggih atau pamangku, (5) mantra/doa. 

 

2.1.3 Cara Membunyikan genta 

Aturan menggunakan genta disesuaikan dengan tingkatan rohaniawan  yang memimpin 

upacara yandnya berikut adalah aturan membunyikan genta yang dipakai olleh eka jati dalam 

memimpin upacara sebagai berikut : 

1. Pegang genta dengan tangan kiri, ibu jari keatas jari telunjuk lurus dan tiga jari 

memegang genta,  tangan kanan jari tengah dan ibu jari bersamaan memegang bunga 

sekaligus palit genta  taruh didepan ulu hati selanjutnya ngastawa  Ghanta : 

Mantra :  OM    Kara Sadasiwa stham, 

                           Jagat Natha hitang karah 

                           Abhiwada wadanyam,  

                           Ghanta sabdha prakasyate 

                 OM    Ghanta sabdha mahasrestah,  

                           Ongkara parikirtitah 

                           Candra nada bhindu drestham,  

                           Spulingga siwa twam ca 

                 OM    Ghantayur pujyate dewah,  

                           Abhawa-bhawa karmesu 

                           Warada labdha sandeham,  

Wara siddhi nih samsayam 

2. Ngaskara Genta,  



Palit genta pentil 3 kali  ( pentil ke depan 2 X ke belakang 1 X ) arah putaran tangan kanan ke 

LUAR  ( dari atas ke bawah ). 

a. Palit genta pentil ke depan 2X ke belakang 1X dan ujung jari telunjuk nyentuh ujung 

genta ( mekelener panjang apisan ) tangan kanan puter ke luar 3X dengan mantra : Ong 

Mang namah 

b.   Palit genta pentil ke depan 2X ke belakang 1X dan ujung jari telunjuk nyentuh ujung 

genta ( mekelener panjang apisan ) tangan kanan puter ke luar 3X dengan mantra : Ong 

Uang namah 

c. Palit genta pentil ke depan 2X ke belakang 1X dan ujung jari telunjuk nyentuh ujung 

genta ( mekelener panjang apisan ) tangan kanan puter ke luar 3 X dengan mantra : 

Ong Ang namah 

d.  Makelener lantur  :  

Mantra : Om ang khang kasolkaya iswara ya namah,  

Dilanjutkan puja pengaksama, membuat  tirta, prascita durmangala, 

Pengulapan,Pengerebuan,Mereresik,Nedunang ida betara, Ngaturang ida betara melinggih, 

Ngaturang penyapa, Pebersiahan/ pesucian, Ngundang  ida betara sad kayangan , penyapa, 

Ngaturang odalan  mulai dari surya, pertiwi, penyenaeng dan seterusnya. 

3. Cara membunyikan genta pada saat selsesai / Nyineb Genta: 

a)  pentil palit genta 3 kali ( pentil ke belakang 2 X kedepan  1 X ) arah putaran tangan ke 

dalam, Palit genta pentil ke belakang 2 X ke depan 1 X, arah putaran tangan kanan ke 

dalam 3 kali dengan Mantra : Om Ung Namah Palit genta pentil ke belakang 2 X ke 

depan 1 X, arah putaran tangan kanan ke dalam 3 kali dengan Mantra : Om Ang 

NamahPalit genta pentil ke belakang 2 X ke depan 1 X, arah putaran tangan kanan ke 

dalam 3 kali dengan Mantra : Om Mang Namah Om Shanti Shanti Shanti Om ( 

mekelener panjang 3 X ) 



 

 

 

     Gambar 2.2 Cara Memegang Genta Rohaniawan Hindu 

 

                  Gambar 2.3 Cara Memegang Genta rohaniawan Hindu Klompok Dwijati 



 

Gambar 2.3 Cara Memegang Genta rohaniawan Hindu Klompok Ekajati 

2.1.4 Proses  membuat Genta 

Campuran logam Genta  dan frekwensi  suara  yang di hasilkan  dari  sebuah Genta  

adalah   hal terpenting dari sebuah Genta   yang dipergunakan dalam sarana  upacara   agama 

Hindu sehingga Genta   harus rancang dengan detail  untuk mendapatkan  kwalitas  suara  sesuai 

aturan Genta ini umumnya dibuat dari bahan logam, terutama perunggu sehingga kuat dan 

memberikan bunyi nyaring.Genta perunggu dapat dibuat dengan teknik: 1. a cire perdue 

(artinya lilin yang hilang), 2. bihalve (artinya: cetakan ganda).Pada teknik a cire perdue lebih 

dahulu dibuat genta tiruannya dari lilin. Jika genta lilin ini sudah sempurna lalu di ujung atas 

dan bawah diberi tambahan bentuk tongkat kecil dari lilin sebagai saluran kalau nanti dituangi 

logam cair. Genta lilin ini disiram cairan gips sehingga semua lekuk-liku genta itu tertutup gips 

kecuali calon saluran. Setelah gips kering lalu dipanasi sehingga lilinnya keluar. Kemudian 

cairan logam dituangkan ke dalam cetakan gips ini melalui saluran yang tersedia. Setelah itu 

balutan gips dibuka dengan cara memecahkan gips dan keluarlah genta logam yang kita 

inginkan. Benda ini harus dirapikan karena ada sisa logam yang tidak dikehendaki.Pada teknik 

bihalce, dibuat dahulu cetakan pada sepasang kepingan tanah liat yang masih lembek. Setelah 

cetakan tanah liat ini agak kering, pasangan cetakan ditangkupkan dan logam cair dapat 

dituangkan melalui saluran yang disediakan. Model cetakan demikian dapat dipakai berulang-

ulang. 



                  

                                Gambar 2.4  membuat   cetakan genta 

                  

                             Gambar 2.5  Proses peleburan logam 

    

                           Gambar2.6   hasil setelah peleburan 



 

                     Gambar 2.7 Proses pembuatan Genta 

                

    Gambar 2.8 produk yang sudah di haluskan 

 

 

Gambar2.9 Genta yang siap di pergunakan 

2.2 Definisi Ergonomi 



“Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan atau 

menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun 

istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan fisik maupun mental manusia sehingga kualitas 

hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik” (Pheasant, 1988; Corlett & Clark, 1995; Annis 

& McConville, 1996; Manuaba, 1998). 

Yang dimaksud dengan kualitas hidup manusia yang lebih baik, menurut definisi yang 

ditetapkan oleh organisasi buruh internasional (ILO) secara umum adalah sebagai berikut : 

1. work should respect the workers’ life and health 

2. work should leave the workers with free time for rest and leisure 

3. work should enable the worker to serve society and achieve self-fulfillment by 

developing his personal capacities. 

Dari definisi di atas, maka pencapaian kualitas hidup secara optimal, baik di tempat 

kerja, di lingkungan keluarga maupun sosial, menjadi tujuan utama penerapan ergonomi 

         Dari sudut pandang ergonomi  antara tuntutan tugas (task) dengan kapasitas kerja (work 

capacity) harus selalu dalam kondisi seimbang, tidak boleh terlalu rendah (underload) atau 

terlalu tinggi (overload). Keseimbangan antara kapasitas kerja dan tuntutan tugas dipengaruhi 

oleh tiga faktor sebagai berikut : tuntutan tugas (task demands), kapasitas kerja (work 

capacity), dan unjuk kerja (performance). 

 Ergonomi sebagai disiplin ilmu yang bersifat multi disipliner dengan menggabungkan 

elemen-elemen fisiologi, psikologi, anatomi, enjinering, higine, sosial dan ilmu lainnya, maka 

ergonomi akan berkaitan dengan aktivitas kerja. 

Tujuan dari hal tersebut adalah sebagai berikut   



a. Meningkatkan kemampuan fisik dan mental, khususnya untuk keamanan dan keselamatan, 

serta mengurangi atau menghilangkan beban fisik dan mental yang berlebihan untuk 

kenyamanan atau keserasian operasional. 

b. Pengintegrasian secara rasional aspek-aspek fungsional, teknis, ekonomi, sosial budaya 

dan lingkungan pada suatu sistem untuk peningkatan efisiensi hubungan timbal balik 

manusia dan mesin. 

c. Mengorganisasian suatu aktivitas kerja kearah produktivitas untuk peningkatan atau 

kepuasan kerja operator, konsumen pekerja dalam memenuhi kesejahteraan sosial. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ilmu ergonomi dapat memberikan kontribusi pada 

banyak hal dalam rangka mencapai tujuan yang positif dan sebagai suatu pendekatan 

pemecahan masalah-masalah yang praktis terdapat dalam aspek kehidupan manusia,manfaat 

penerapan ergonomi antara lain pekerjaan lebih cepat selesai,  resiko penyakit akibat kerja  

kecil, kelelahan berkurang, rasa sakit berkurang  atau tidak ada. Peralatan dan lingkungan kerja 

yang tidak ergonomik akan berdampak negatif di samping tidak aman dan tidak nyaman; lebih 

jauh akan memungkinkan terjadinya kecelakaan, menimbulkan penyakit  akibat kerja  dan 

rendahnya produktivitas.  

Dalam kaitannya dengan dampak negatif yang ditimbulkan, upaya yang  harus 

dilakukan pertama kali adalah dengan menyesuaikan pekerjaan terhadap manusia dan bila 

karena alasan teknis atau ekonomis hal ini tidak mungkin dilakukan, maka diarahkan manusia 

menyesuaikan terhadap pekerjannya, melalui proses seleksi, latihan dan adaptasi (Manuaba, 

1992b).  Untuk melaksanakan hal tersebut, dua pendekatan dapat dijalankan yaitu; (1) 

Menerapkan  ergonomi saat perencanaan  yang dikenal dengan pendekatan konseptual; (2) 

Dengan memperbaiki atau memodifikasi pekerjaan yang sudah  ada dengan memanfaatkan 

prinsip-prinsip ergonomi yang dikenal dengan pendekatan kuratif 

 2.3 Kajian SHIP 



Penerapan ergonomi sebaiknya dilakukan secara sistemik, dikaji melalui lintas disiplin 

ilmu (interdisipliner) dan holistik serta menggunakan pendekatan partisipatori, agar semua 

komponen yang ada dapat diajak atau dilibatkan berpartisipasi sejak perencanaan sampai tahap 

pelaksanaan maupun dalam evaluasinya, sehingga mereka akan mengetahui keberhasilan atau 

kegagalannya dan secara bersama-sama mencari kembali solusinya serta mereka akan merasa 

ikut memiliki (Sutjana, dkk, 1996; Adiputra, dkk. 1997, Manuaba, 1999).  

Dalam pendekatan SHIP ditekankan bahwa masalah harus dipecahkan:  

(a) secara sistemik  

 Melalui pendekatan sistem, dimana semua faktor yang berada di dalam satu sistem dan 

diperkirakan dapat menimbulkan masalah harus ikut diperhitungkan sehingga tidak ada 

lagi masalah yang tertinggal atau munculnya masalah baru sebagai akibat dari 

keterkaitan sistem, 

 (b) secara holistik  

semua faktor atau sistem yang terkait atau diperkirakan terkait dengan masalah yang 

ada, haruslah dipecahkan secara proaktif dan menyeluruh, 

 (c)  interdisipliner  

artinya semua disiplin terkait harus dimanfaatkan, karena makin kompleksnya 

permasalahan yang ada diasumsikan tidak akan terpecahkan secara maksimal jika 

hanya dikaji melalui satu disiplin, sehingga perlu dilakukan pengkajian melalui lintas 

disiplin ilmu,  

(d) partisipatori 



artinya semua orang yang terlibat dalam pemecahan masalah tersebut harus dilibatkan 

sejak awal secara maksimal agar dapat diwujudkan mekanisme kerja yang kondusif dan 

diperoleh produk yang berkualitas sesuai dengan tuntutan jaman (Manuaba, 2003b). 

Dengan demikian pendekatan SHIP dapat diartikan sebagai upaya pemberdayaan 

seseorang agar lebih terbuka, transparan, delegatif, kolaboratif, dapat menghargai 

perbedaan, dapat menghargai manajemen waktu dan konflik, mampu bekerja dalam 

tim, mampu mengurangi arogansi, tidak memonopoli waktu, dan sadar akan demokrasi 

dan hak-hak asasi manusia (Manuaba, 2002). Konsekuensinya adalah melalui 

pendekatan SHIP dapat diseimbangkan antara tuntutan tugas (beban kerja) dan 

kapasitas (kemampuan, kebolehan dan keterbatasan) manusia sehingga mereka dapat 

bekerja secara efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien serta tercapai produktivitas 

yang setinggi-tingginya (Manuaba, 2002).  

Di samping itu pendekatan yang sistemik, holistik, interdisipliner dan partisipatori 

(SHIP) hendaknya diterapkan dalam pemilihan dan alih teknologi sehingga menjadi tepat guna, 

dengan persyaratan sebagai berikut (Manuaba, 2000 a, 2003 b dan 2004 b). 

1) Secara teknik hasilnya lebih baik 

2) Secara ekonomi lebih menguntungkan 

3) Secara sosial budaya dapat diterima 

4) Kesehatan dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan 

5) Hemat dalam pemakaian energi 

6) Tidak merusak lingkungan   

Apabila ergonomi dapat diterapkan dengan baik dan benar akan dapat memberikan 

keuntungan ekonomi yang lebih baik. Ini bisa diterima dan dipertanggung-jawabkan, karena 

hasil yang dicapai melalui penerapan ergonomi yang baik dan benar memberikan manfaat 

sebagai berikut (Manuaba, 2000 c). 



1) Pemakaian tenaga otot bisa lebih efisien. 

2) Pemanfaatan waktu lebih efisien 

3) Kelelahan berkurang 

4) Kecelakaan kerja berkurang atau dapat ditiadakan 

5) Penyakit akibat kerja berkurang 

6) Kenyamanan dan kepuasan kerja meningkat. 

7) Efisiensi kerja meningkat 

8) Mutu produk dan produktivitas kerja meningkat 

9) Kesalahan kerja berkurang dan kerusakan dapat diminimalkan 

Pengeluaran untuk mengatasi akibat dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat dikurangi 

yang konsekuensinya biaya operasional dapat ditekan 

2.4  Kajian Sosial Budaya pada Penelitian Ergonomi 

 Pada penelitian ergonomi yang selalu melibatkan manusia di dalamnya sudah tentu 

tidak bisa terlepas dari faktor sosial budaya di mana orang tersebut dilahirkan atau dibesarkan. 

Dalam arti luas konsep kebudayaan diartikan sebagai seluruh total dari pikiran, karya dan hasil 

karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya dan dicetuskan oleh manusia sesudah 

proses belajar (Koentjaraningrat, 1987). Karena begitu luasnya, maka untuk keperluan analisis 

konsep kebudayaan perlu dipecah ke dalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur tersebut berdasarkan 

kebudayaan yang sifatnya universal dan pasti bisa ditemukan di semua kebudayaan di dunia, 

baik yang hidup dalam masyarakat pedesaan yang kecil terpencil maupun dalam masyarakat 

perkotaan yang besar dan kompleks. tersebut adalah: (1) sistem religi dan upacara keagamaan, 

(2) sistem dan organisasi kemasyarakatan, (3) sistem pengetahuan, (4) bahasa, (5) kesenian, 

(6) sistem mata pencaharian hidup, (7) sistem teknologi dan peralatan.  

Penerapan ergonomi amat terkait dengan budaya masyarakat setempat.  Kebudayaan 

kesehatan didefinisikan sebagai suatu studi yang mempelajari perilaku manusia yang terpola 



oleh kebudayaannya yang erat hubungannya dengan masalah kesehatan, pencegahan, 

perawatan, pengobatan, rehabilitasi, resosialisasi dan memperpanjang umur (Nala, 2002 a). 

Kebudayaan itu pada hakikatnya diawali dengan pemahaman (domain kognitif), kemudian 

penghayatan (domain afektif), dan terakhir penerapan (domain psikomotorik) secara 

berjenjang oleh pendukung kebudayaan bersangkutan. Pikiran, sikap dan perilaku manusia 

pendukung kebudayaan merupakan refleksi nyata dari suatu kebudayaan. Pengaruh 

kebudayaan modern menyebabkan pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat setempat berubah 

(Nala, 2002 a). Nala (2002 b) juga menyatakan bahwa budaya tradisional dalam perubahan 

dunia tampaknya juga mempengaruhi berbagai bidang yang melibatkan seseorang di 

dalamnya. 

Manuaba (1992) menyatakan bahwa melalui pendekatan ergonomi yang dilakukan 

bersama-sama dengan pendekatan teknis, ekonomis, sosio-budaya, energi dan lingkungan bisa 

dipilih dan dialihkan teknologi yang benar-benar tepat guna bagi pembangunan. Pernyataan 

tersebut menyiratkan bahwa ketujuh unsur kebudayaan universal amat terkait dengan delapan 

komponen yang harus dipertimbangkan dalam penerapan ergonomi yaitu: (1) energi atau status 

nutrisi, (2) pemanfaatann tenaga otot secara maksimal dan efisien, (3) sikap kerja, (4) kondisi 

lingkungan, (5) kondisi waktu, (6) kondisi sosial, (7) kondisi informasi dan (8) interaksi 

manusia dan mesin. Dengan demikian perlu dikaji mengenai peranan faktor sosial budaya 

dalam penelitian ergonomi sehingga intervensi yang dilakukan dapat berjalan tanpa hambatan 

dan dicapai hasil yang maksimal dengan biaya, waktu dan tenaga yang efisien dan efektif. 

2.5 Sikap kerja   

Sikap kerja adalah sikap tubuh (postur) manusia saat berinteraksi dengan alat/peralatan 

kerja. Pada dasarnya sikap tubuh manusia  dalam keadaan istirahat terdiri dari sikap duduk, 

berdiri, jongkok dan berbaring (Pheasant,1991). Namun pada saat melaksanakan pekerjaan 

sikap tubuh dapat merupakan salah satu atau kombinasi dari sikap-sikap tersebut di atas. Sikap 



kerja yang baik  adalah sikap yang memungkinkan melaksanakan pekerjaan tangan dengan 

efektif dan dengan usaha otot  yang sedikit. Secara umum, sikap kerja bervariasi lebih baik dari 

pada sikap kerja tetap, tetapi sikap kerja yang statis dan rileks lebih baik dari statis dan tegang. 

Menurut Pheasant (1991) ada tujuh petunjuk dasar yang berhubungan dengan sikap 

tubuh selama bekerja: 

1. dihindari inklinasi ke depan pada kepala dan leher; 

2. dihindari inklinasi ke depan pada tubuh; 

3. dihindari penggunaan anggota bagian atas dalam posisi terangkat; 

4. dihindari adanya puntiran atau sikap yang asimetris 

5. bila mungkin persendian  hendaknya dalam jangkauan sepertiga dari gerakan 

maksimum; 

6. sebaiknya dilengkapi  sandaran punggung pada semua tempat duduk; 

7. bila menggunakan tenaga otot, hendaknya anggota badan dalam posisi menghasilkan 

kekuatan maksimum. 

2.6 Peralatan Kerja  

Peralatan kerja merupakan perpanjangan tangan dan kaki untuk memperkuat 

jangkauan, kekuatan dan efektifan anggota tubuh. Dalam  perjalanan peradaban manusia, 

manusia mengembangkan peralatan kerja sesuai dengan kebutuhannya.Manusia  berdasarkan 

pengalamannya akan selalu  berusaha mengefisienkan  semua alat – alat kerja  seergonomi 

mungkin (Nala,1990) 



Dalam perkembangan modern ini pemilihan peralatan kerja di masyarakat umumnya 

didasari pada pertimbangan ekonomi dari pada dengan pertimbangan kemudahan serta 

kenyamanan pemakainya. Suatu peralatan kerja yang belum sesuai akan dapat menimbulkan 

kelelahan, perasaan kurang nyaman, dan disertai penurunan efisiensi kerja (Grandjean, 1998; 

Manuaba, 1994; Sutjana, 1998). Keadaan seperti ini juga terjadi pada alat yang digunakan 

untuk menues sampyan, pemilihan alat kerja dilakukan sesuai dengan fungsi, nilai ekonomis, 

dan mempertimbangkan kenyamanan pemakainya. 

 Setiap pekerjaan membutuhkan peralatan kerja yang tentunya telah teruji keserasiannya 

terhadap kemampuan, kebolehan dan batasan pemakainya (Grandjean, 1998; Manuaba, 

1992a). Pada dasarnya, setiap tenaga kerja sebaiknya mengetahui dan mengerti peralatan kerja 

yang sesuai dengan persyaratan ergonomi agar nyaman dipakai dan efisien. Bila peralatan kerja 

tersebut belum sesuai dengan pemakainya perlu dilakukan perbaikkan dan dimodifikasi. 

Dengan demikian, setiap usaha perbaikan peralatan kerja hendaknya bersifat sederhana serta 

murah biayanya, bisa dan mudah dilakukan, dan dapat memberikan keuntungan secara 

ekonomi (Manuaba, 1992b; Kogi, 2005). 

 International Labour Organization yang bekerja sama dengan International 

Ergonomics Association (2000) merekomendasikan bahwa untuk pekerjaan yang berulang-

ulang sebaiknya digunakan peralatan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan operasi, 

penggunaannya aman, dan harganya murah sehingga bisa mempercepat operasi dan dapat 

meningkatkan produktivitas. Demikian juga pada pekerjaan Rohaniawan dengan 

menggunakan genta  hendaknya disesuaikan dengan  antropometri tangan. 

2.7 Stasiun Kerja 

Sampai saat ini, masih banyak ditemukan desain produk, dalam hal ini desain alat kerja 

bantu yang tidak sesuai dengan antropometri pekerja lokal, sehingga menyebabkan sikap paksa 



pada waktu menggunakannya. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penyerasian antara 

karakter manusia, kapasitas dan keterbatasannya terhadap desain pekerjaan, mesin dan 

sistemnya, ruangan dan lingkungan kerja sehingga pekerja dapat bekerja secara sehat, aman, 

nyaman dan efisien (Manuaba, 1999). Kaitannya ergonomi dengan desain, Pulat (1992) 

memberikan konsep dasar ergonomi, bahwa dalam rangka mendukung efisiensi, kenyamanan 

dan keselamatan dalam penggunaan desain alat kerja, maka desain yang ergonomis harus selalu 

mempertimbangan faktor-faktor reliabilitas, kenyamanan, lamanya waktu pemakaian, 

kemudahan dalam pemakaian, dan efisien dalam pemakaian. Sehingga setiap peralatan atau 

produk yang dipakai tidak menimbulkan beban tambahan bagi pemakainya.  

2.8 Pengaturan Waktu kerja/ Organisasui kerja 

Organisasi kerja pada umumnya  menyangkut masalah waktu kerja, waktu istirahat, 

sistem kerja dan inisiatif yang dapat mempengaruhi  produktifitas kerja. Organisasi kerja 

merupakan alat penting yang menentukan efisiensi dan produktifitas  kerja . Pendekatan 

ergonomi mendesain   organisasi kerja sedemikian rupa sehingga kemamapuan manusia dapat 

termanfaatkan secara optimal dengan tetap  memperhatikan keamanan, kesehatan dan 

kenyamanan kerja (shipley,1992).Organisasi  kerja antara lain  mengatur waktu kerja dan 

alokasi sumber daya manusia.Total hasil kerja tidak selalu berbanding  lurus dengan waktu 

kerja..Dalam beberapa kasus  perpanjangan waktu kerja justru  menurunkan hasil kerja dan 

mempunyai kecendrungan untuk timbul kelelahan. Oleh karena itu , didalam pengaturan waktu 

kerja  harus benar-benar diupayakan untuk dapat menciptakan keseimbangan antara tuntutan 

tugas, lingkungan kerja dan kemampuan   pekerja ( Granjean,1988; Manuaba,1999). 

Phesant(1999) menyebutkan pemberian istirahat  10 menit setiap 50 menit selama 

delapan jam kerja dapat meningkatkan produktivits. Dijelaskan oleh sritomo (1995) bahwa 

bekerja dengan istirahat yang sering yaitu beberapa kali melakukan istirahat  pendek 3-5 menit  

akan meningkatkan  produkdi dan menurunkan kelelahan dibanding  denga memebrikan  



istirahat panjang  sekaligus. Junlah total waktu yang direkomendasikan  untuk istirahat adalah 

sekitar 5 % dari total waktu kerja. 

 Dalam proses kerja   ini , istirahat pendek dengan berhenti  melakukan pekerjaan ( 

istirahat pasif) kurang memungkinkan  karena  akan menggagu konsentrasi .Meskipun 

demikian tetap dibutuhkan waktuistirahat pendek seperti yang telah diuraikan sebelumnya. 

2.9 Antropometri  

Data antropometri sangat bermanfaat di dalam desain peralatan kerja atau fasilitas-

fasilitas kerja. Dari sudut pandang ergonomi, bahwa peralatan kerja dan fasilitas kerja yang 

digunakan harus sesuai dengan orang yang menggunakan. Dalam menentukan ukuran 

peralatan kerja dan fasilitas kerja maksimum atau minimum dapat digunakan data antropometri 

antara persentil-5 dan persentil-95. Sebagai contoh; jarak jangkau optimum dan ukuran 

ketinggian landasan kerja harus menggunakan data persentil-5, dengan harapan 95% pekerja 

dapat menggunakan peralatan kerja secara ergonomis.  

Keserasian interaksi antara stasiun kerja dan manusia pemakainya akan sangat 

menentukan ergonomis tidaknya sikap kerja pekerja yang bersangkutan. Apabila ukuran atau 

desain stasiun kerja telah sesuai dengan dimensi ukuran tubuh pemakainya, maka sikap kerja 

menjadi alamiah atau sebaliknya. Dengan demikian jelas bahwa setiap melakukan desain atau 

redesain stasiun kerja harus selalu berpedoman kepada antropometri atau dimensi ukuran tubuh 

pemakaianya (human center design). Hal ini dimaksudkan agar pekerja dapat menggunakan 

stasiun kerja secara nyaman dan aman untuk mendukung produktivitas kerja.  

Suma’mur (1984); Sanders & McCormick (1987); Pheasant (1988); Pulat (1992) dan Dul 

& Weerdmeester (1993) menjelaskan bahwa antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh  

dan karakteristik fisik tubuh lainnya yang digunakan untuk mendesain sesuatu produk atau alat. 

Dalam menentukan ukuran stasiun kerja, khususnya stasiun kerja untuk pekerjaan membuat 



banten maka data antropometri tenaga kerja yang bersangkutan sangat memegang peranan 

penting. Dengan mengetahui ukuran antropometri tenaga kerja yang bersangkutan, maka akan 

dapat dilakukan perbaikan stasiun kerja yang sesuai bagi tenaga kerja yang akan menggunakan, 

dengan harapan dapat menciptakan kenyamanan, kesehatan, keselamatan dan estetika kerja.  

Dalam upaya menciptakan keserasian antara pekerja dengan perbaikan stasiun kerja 

yang akan digunakan harus memperhitungkan faktor-faktor sebagai berikut: 

a) Ruang gerak. Stasiun kerja harus didesain sedemikian rupa sehingga pada saat 

membuat banten maupun metanding banten   dapat bergerak bebas selama proses 

kerja berlangsung. 

b) Area kerja. Penempatan bahan yang akan dipakai dan yang sudah jadi harus diatur 

dengan tepat, sehingga dapat mengambil dan meletakkan bahan yang telah selesai 

dengan efisien. 

2.10 Sikap kerja kaitanya dengan stasiun kerja  

 Masalah yang sering dihadapi pekerja akibat stasiun kerja yang tidak ergonomis antara 

lain munculnya sikap kerja yang tidak alamiah seperti; jongkok, membungkuk, mengangkat 

lengan dan bahu, menyangga beban yang terlalu berat dan sebagainya. Sikap kerja tersebut 

jelas akan dapat menyebabkan beban postural yang berat. Jika beban postural ini terjadi dalam 

jangka waktu yang lama, maka akan dapat menimbulkan postural strain yang merupakan 

beban mekanik statis bagi otot. Kondisi tersebut, akan dapat mengurangi aliran darah ke otot, 

sehingga terjadi gangguan keseimbangan kimia di otot yang bermuara kepada terjadinya 

kelelahan otot (Pheasant, 1991). 

Menurut Bridger (1995) bahwa sikap kerja dipengaruhi oleh tiga faktor:   



a)  Karakteristik fisik seperti; umur, jenis kelamin, ukuran antropometri, berat badan, 

kesegaran jasmani, kemanpuan gerakan sendi, sistem muskuloskeletal, tajam 

penglihatan, masalah kegemukan, riwayat penyakit, dan lain lain. 

b) Jenis keperluan tugas seperti; pekerjaan yang memerlukan ketelitian, memerlukan 

kekuatan tangan, giliran tugas, waktu istirahat, dll. 

c). Desain stasiun kerja seperti; ukuran tempat duduk, ketinggian landasan kerja, 

kondisi permukaan atau bidang kerja dan faktor-faktor lingkungan kerja. 

Sikap kerja seseorang  juga ditentukan oleh hubungan antara dimensi tubuhnya dengan 

berbagai kondisi di ruang kerjanya, hubungan tersebut dapat bersifat fisik maupun visual 

(Pheasant, 1988 dan Dul dan Weerdmeester, 1993). Dengan demikian jelas bahwa, apabila 

terjadi adanya sikap paksa berarti ada kekurangserasian antara faktor-faktor tersebut, sehingga 

menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan, seperti; kurang produktif, cenderung terjadi 

kesalahan kerja dan munculnya biaya-biaya pengeluaran tambahan untuk menanggulangi 

akibat gangguan yang terjadi (Helander, 1995).  

 

2. 11  Mikroklimat Di Ruang Kerja 

Mikroklimat di ruang bekerja ditentukan oleh lima komponen pokok,yaitu suhu udara, 

kelembaban udara, gerakan udara dan kualitas udara. Suhu tubuh yang dirasakan seseorang 

merupakan produk dari proses heat lost dan proses heat gain (Guyton & Hill, 2001). Proses 

heat lost terjadi bila suhu sekitar lebih rendah dari suhu tubuh, sedangkan proses heat gain 

terjadi bila tubuh sekitar lebih tinggi dari suhu tubuh, di samping juga oleh karena metabolisme 

tubuh sendiri meningkat. Peningkatan suhu tubuh dapat terjadi pada waktu bekerja aktif.  

Untuk rasa nyaman, perbedaan suhu udara dan suhu permukaan tubuh hendaknya 

sekecil mungkin, karena itu diambil patokan agar perbedaan rerata suhu permukaan hendaknya 

tidak lebih dari 2 – 3o C di atas atau di bawah suhu udara. Sedangkan perbedaan suhu antara di 



dalam dengan di luar ruangan, tidak lebih dari 4o C. Jika melebihi batas tersebut, hendaknya 

dibuat ruang antara untuk proses adaptasi terhadap perbedaan suhu tersebut (Manuaba, 1998a). 

Suhu udara di satu ruangan, hendaknya antara 20 – 24o C pada musim dingin dan antara 

23 – 26o C di musim panas (Helander, 1995). Sedangkan kelembaban relatif di satu ruangan 

tidak boleh kurang dari 30% atau antara 40 – 60% di musim panas, merupakan kelembaban 

relatif yang memberi suasana nyaman di ruangan tersebut. 

Gerakan udara di satu ruangan memberi pengaruh kepada suhu yang dirasakan 

seseorang. Agar gerakan udara tersebut tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, 

maka dalam hal ini dianjurkan agar gerakan udara di dalam ruangan tidak lebih dari 0,2 m/ 

detik (Manuaba, 1998a).Seandainya mikroklimat di tempat kerja tidak diperhatikan, sehingga 

ruang tersebut menjadi panas, maka akan menimbulkan respon fisiologis sebagai berikut. 

1) Meningkatnya raa lelah  yng diikuti dengan hilangnya efisiensi  kerja mental  dan 

fisik 

2) Denyut jantung meningkat. 

3) Tekanan darah meningkat. 

4) Aktivitas alat pencernaan menurun. 

5) Suhu inti tubuh meningkat. 

6) Aliran darah ke kulit juga meningkat. 

7) Produksi keringat meningkat 

Melihat dampak negatif yang ditimbulkan oleh suhu ruangan yang panas, maka sudah 

menjadi suatu keharusan untuk mendesain ruang kerja yang mengacu kepada kaidah-kaidah 

ergonomi, demi tercapainya produktivitas yang setinggi-tingginya. Dengan demikian berarti 

energi yang dikeluarkan sepenuhnya untuk kegiatan bekerja dan tidak ada energi yang terbuang 

untuk mengatasi kondisi ruangan yang tidak nyama 

 



2.12  Mendesain pencahayaan (lighting) 

Pencahayaan yang baik sangat penting, agar pekerjaan dapat dilakukan dengan benar 

dan dalam situasi nyaman. Di samping itu pada saat melakukan aktivitas dapat melihat objek 

dengan jelas dan cepat, sehingga tidak melelahkan otot-otot mata. Prinsip pencahayaan yang 

baik adalah sebagai berikut (Manuaba, 1992). 

1) Jumlah atau intensitas pencahayaan yang diperlukan hendaknya disesuaikan 

dengan jenis pekerjaan, tajam lihat seseorang dan lingkungannya. 

2) Diupayakan agar mendapatkan penampilan penglihatan sebesar 100% 

3) Di dalam merencanakan pencahayaan, di samping efisiensi penglihatan, faktor 

keamanan, kenyamanan dan keselamatan perlu diperhitungkan. 

4) Intensitas pencahayaan yang baik adalah minimal 200 lux, atau disesuaikan dengan 

jenis aktivitas di tempat tersebut. 

5) Pencahayaan harus diutamakan pada pekerjaan pokok, kemudian pada latar 

belakangnya dan terakhir pada lingkungannya (dinding, atap, lantai dan lain-lain)  

 

2.13 Beban Kerja  

2.13.1 Penilaian beban kerja  

Jenis pekerjaan membuat banten lebih bersifat kerja fisik daripada kerja mental. Dari 

penelitian pendahuluan (Purnamawati, 2009), bahwa beban kerja untuk pekerjaan membuat 

banten termasuk dalam kategori  sedang (dengan denyut nadi sebesar 120,07  (denyut/menit). 

Untuk dapat menilai tingkat beban kerja yang diterima oleh pekerja, maka harus dilakukan 

penilaian terhadap beban aktivitas yang dilakukan. Menurut Rodahl (1989) penilaian beban 

kerja dapat dilakukan dengan dua metode subjektif yaitu baik metode penilaian langsung 

maupun metode tidak langsung. Metode pengukuran langsung yaitu dengan mengukur energi 

yang dikeluarkan melalui asupan oksigen selama bekerja. Semakin berat beban kerja akan 



semakin banyak energi yang diperlukan atau dikonsumsi. Meskipun metode dengan 

menggunakan asupan oksigen lebih akurat, namun hanya dapat mengukur untuk waktu kerja 

yang singkat dan diperlukan peralatan yang cukup mahal seperti alat Oxycon. Sedangkan 

metode pengukuran tidak langsung adalah dengan menghitung denyut nadi selama kerja.  

Christensen (1991) dan Grandjean (1993) menjelaskan bahwa salah satu pendekatan 

untuk mengetahui berat ringannya beban kerja adalah dengan menghitung nadi kerja, konsumsi 

oksigen, kapasitas ventilasi paru dan suhu inti tubuh. Pada batas tertentu nadi kerja, konsumsi 

oksigen, kapasitas ventilasi paru dan suhu inti tubuh mempunyai hubungan linier tinggi dengan 

konsumsi oksigen atau pekerjaan yang dilakukan. Menurut Nala (1992), Adiputra (1998a) dan 

Suyasning (1998) bahwa beban kerja meningkat dibutuhkan Adenosin Triphosphat (ATP) atau 

energi lebih banyak. ATP atau energi diperoleh dari hasil metabolisme baik aerobik maupun 

anaerobik. Pada metabolisme aerobik dibutuhkan oksigen yang bersenyawa dengan glukosa 

sehingga terbentuk CO2 + H2O + ATP (Energi). Oksigen dibawa ke otot-otot oleh sirkulasi 

darah. Dengan demikian apabila beban kerja meningkat maka kebutuhan oksigen juga akan 

meningkat. Salah satu kategori penentuan berat ringannya beban kerja didasarkan pada 

penghitungan denyut nadi kerj 

Tabel 2.3  Kategori Beban Kerja Berdasarkan Denyut Nadi Kerja 

No Kategori Beban Kerja Denyut Nadi Kerja 

(denyut per menit) 

1 

2 

3 

4 

5 

Sangat ringan (istirahat )  

Ringan 

Sedang 

Berat 

Sangat berat 

60 – 70 

75 – 100 

100 – 125 

125 – 150 

150 – 175 



6 Luar biasa berat 

 

> 175 

Sumber: Christensen (1991). 

2.13.2 Denyut nadi sebagai alat ukur beban kerja 

Pengukuran denyut nadi selama kerja merupakan suatu metode untuk menilai beban 

kardiovaskuler. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghitung denyut nadi secara 

palpasi adalah dengan meraba denyut nadi pada arteri radialis dan dicatat secara manual 

memakai jam henti  (stopwatch) menggunakan metode 10 denyut (Kilbon, 1992). Penggunaan 

nadi kerja untuk menilai berat ringannya beban kerja mempunyai beberapa keuntungan. Selain 

mudah; cepat dan murah juga tidak diperlukan peralatan yang mahal serta hasilnya cukup 

reliabel. Kepekaan denyut nadi terhadap perubahan pembebanan yang diterima tubuh cukup 

tinggi. Denyut nadi akan segera berubah seirama dengan perubahan pembebanan, baik yang 

berasal dari pembebanan mekanika, fisika maupun kimiawi.  

Pada pekerjaan membuat upakara   sistem energi memegang peranan yang sangat 

penting. Pembentukan energi dalam otot dimulai dari rangsangan otot pada motor endplate 

yaitu awal dari adanya pengubahan ikatan energi kimiawi dalam bentuk ATP ke energi 

mekanis (ATP  → ADP + Phosphat + Energi). Oleh karena simpanan ATP sangat terbatas , 

maka dibentuk secara terus menerus dari energi yang didapat dalam oksidasi glukose dan 

lemak. Selanjutnya oksigen ditransportasikan ke otot-otot oleh darah. Apabila oksigen cukup 

maka sistem aerobik berlangsung, karena merupakan metabolisme yang lengkap dengan hasil 

akhir energi yang lebih banyak. Sedangkan kelelahan otot sering dihubungkan dengan 

metabolisme anaerobik, karena menurunkan pH akibat dari terbentuknya asam laktat. 

Grandjean (1993) menjelaskan bahwa beban kerja fisik tidak hanya ditentukan oleh jumlah 

kilo Joule (kJ) yang dikonsumsi, tetapi juga ditentukan oleh jumlah otot yang terlibat dan beban 



statis yang diterima serta tekanan panas dari lingkungan kerjanya yang dapat meningkatkan 

denyut nadi. Berdasarkan hal tersebut maka denyut nadi lebih mudah dan dapat digunakan 

untuk menghitung indek beban kerja, khususnya beban kerja fisik. 

2.13.3  Faktor yang mempengaruhi beban kerja 

Menurut Rodahl (1989); Gunderson (1996) dan Manuaba & Vanwonterghem (1996) 

bahwa hubungan antara beban kerja dan kapasitas kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

sangat komplek, baik faktor internal maupun eksternal.  

1) Faktor eksternal adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh, yaitu dari pekerjaan 

yang dilakukan. Yang termasuk beban kerja eksternal adalah tugas (task) itu sendiri, 

organisasi dan lingkungan kerja. Ketiga aspek ini sering disebut sebagai stressor 

(Manuaba, 1998 dan Adiputra, 1998a). 

a) tasks yang dilakukan baik yang bersifat fisik (seperti; stasiun kerja, sikap kerja; 

kecepatan dan kekerapan kerja otot dll.) maupun bersifat mental seperti, 

kompleksitas pekerjaan yang mempengaruhi tingkat emosi pekerja. 

b) organisasi, seperti  lamanya waktu kerja, waktu istirahat, upah; sistem kerja; tim 

kerja, kerja bergilir dan lai-lain. 

c) lingkungan kerja, seperti mikroklimat, intensitas penerangan, kebisingan, vibrasi, 

debu dan lain-lain 

2) Faktor internal adalah beban kerja yang berasal dari dalam tubuh pekerja yang berkaitan 

erat dengan adanya harapan, keinginan, kepuasan, taboe dan lain-lain (Adiputra, 1998b). 

Secara lebih ringkas faktor internal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain (Astrand 

& Rodahl, 1977): 

 faktor somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, kondisi kesehatan, status 

gizi) 

 faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan dll.). 



2.14 Kelelahan Akibat Kerja  

2.14.1 Pengertian kelelahan 

Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh terhindar dari 

kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat. Kelelahan diatur secara 

sentral oleh otak. Pada susunan syaraf pusat terdapat sistem aktivasi (oleh saraf simpatis) dan 

inhibisi (oleh saraf parasimpatis). Istilah kelelahan biasanya menunjukkan kondisi yang 

berbeda-beda dari setiap individu, tetapi semuanya akan bermuara kepada kehilangan efisiensi 

dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh ( Suma’mur, 1982 dan Grandjean, 1993).  

Kelelahan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kelelahan otot dan kelelahan 

umum. Kelelahan otot adalah merupakan tremor pada otot /perasaan nyeri pada otot. Sedang 

kelelahan umum biasanya ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk bekerja yang 

disebabkan oleh karena monotoni; intensitas dan lamanya kerja fisik; keadaan lingkungan; 

sebab-sebab mental; status kesehatan dan keadaan gizi (Grandjean, 1993 dan Waters & 

Bhattacharya, 1996). Secara umum gejala kelelahan dapat dimulai dari yang sangat ringan 

sampai perasaan yang sangat melelahkan dan kelelahan subjektif biasanya terjadi pada akhir 

jam kerja (Astrand & Rodahl, 1977 dan  Pulat, 1992). 

Baik kelelahan umum maupun kelelahan otot seperti diuraikan tersebut di atas dapat 

dialami oleh pekerja penggergajian kayu. Hal tersebut disebabkan karena jenis pekerjaan 

penggergajian kayu lebih melibatkan pengerahan seluruh otot, yang bersifat fisik berat dan 

lingkungan kerja sangat bising. 

 

2.14.2 Kelelahan Otot Berupa Gangguan Muskuloskeletal 

Pada proses kerja pembuatan banten  banyak melibatkan kerja otot (statis maupun 

dinamis). Kerja otot statis terjadi pada aktivitas mengangkat, menyangga, mendorong, menarik 

dan menurunkan beban  (otot lengan, bahu, pinggang dan punggung). Sedangkan kerja otot 



dinamis terjadi pada aktivitas  mengangkut, mondorong dan menarik (otot-otot bagian bawah). 

Untuk mengurangi tingkat kelelahan otot pada pekerja penggergajian kayu, dapat dilakukan 

dengan penggunaan meja sebagai landasan  metetuasan sehingga aktivitas membungkuk dapat 

ditiadakan.  

Sistem muskuloskeletal adalah sistem otot rangka atau otot yang melekat pada tulang 

yang terdiri atas otot-otot serat lintang yang sifat gerakannya dapat diatur (volunter) yang 

secara umum berfungsi sebagai berikut: 

1) menyelenggarakan pergerakan bagian-bagian tubuh atau berjalan. 

2) mempertahankan sikap tertentu, karena adanya kontraksi otot secara lokal yang 

memungkinkan kita mengambil sikap berdiri, duduk, jongkok dan sikap-sikap 

lainnya. 

3) menghasilkan panas, karena adanya proses-proses kimia dalam otot yang dapat 

digunakan untuk mempertahankan suhu tubuh. 

Kelompok otot skeletal, berdasarkan lokasinya terdiri dari kelompok otot leher, 

punggung, dada, bahu, lengan atas, lengan bawah, pantat, dasar panggul, paha atas, betis dan 

kaki. Sikap paksa sewaktu bekerja dan berlangsung lama menyebabkan adanya beban pada 

sistem muskuloskeletal dan efek negatif pada kesehatan (Manuaba, 1992a). Kroemer et al. 

(1994)  menyatakan bahwa kelelahan otot terjadi akibat dari adanya kerja otot statik. 

Kehilangan fungsi otot akibat  kelelahan otot dapat meningkatkan resiko cedera pada sistem 

muskuloskeletal. 

Kelelahan otot yang disebabkan oleh karena kerja otot statis berbeda dengan kerja otot 

dinamis. Pada kerja otot statis, seperti menyangga beban (kayu yang digergaji) dengan 

pengerahan tenaga sebesar 50% dari kekuatan otot maksimum, otot hanya dapat bekerja selama 

1 menit, sedangkan pada pengerahan tenaga < 20% dari kekuatan otot maksimum, kerja fisik 

dapat berlangsung cukup lama. Tetapi pengerahan tenaga otot statis sebesar 15-20% akan 



menyebabkan kelelahan dan nyeri jika pembebanan berlangsung sepanjang hari. Sementara 

itu, kerja fisik dapat dipertahankan beberapa jam per hari tanpa gejala kelelahan otot jika tenaga 

yang dikerahkan tidak melebihi 8% dari maksimum tenaga otot (Astrand & Rodahl, 1977 & 

Rodahl, 1989). 

Waters & Bhattacharya (1996), berpendapat bahwa kontraksi otot baik statis maupun 

dinamis dapat menyebabkan kelelahan otot setempat (lokal). Kelelahan otot tersebut terjadi 

pada waktu ketahanan otot terlampaui. Waktu ketahanan otot tergantung pada jumlah tenaga 

yang dikembangkan oleh otot sebagai suatu persentase tenaga maksimum yang dapat dicapai 

oleh otot. Kemudian pada saat kebutuhan metabolisme dinamis dan aktivitas melampaui 

kapasitas energi yang dihasilkan oleh tenaga kerja, maka kontraksi otot akan terpengaruh 

sehingga kelelahan seluruh badan terjadi. Sedangkan Annis & McConville (1996) berpendapat 

bahwa saat kebutuhan metabolisme dinamis dan aktivitas melampaui kapasitas energi yang 

dihasilkan oleh tenaga kerja, maka kontraksi otot akan terpengaruh sehingga kelelahan seluruh 

badan terjadi. Dengan demikian direkomendasikan bahwa, penggunaan energi tidak melebihi 

50% dari tenaga aerobik maksimum untuk kerja 1 jam; 40% untuk kerja 2 jam dan 33% untuk 

kerja 8 jam terus menerus. Nilai tersebut dirancang untuk mencegah terjadinya kelelahan otot 

akibat kerja yang dilakukan.  

Kelelahan otot merupakan fenomena fisiologi yang dapat diukur secara langsung 

dengan Electromyography (EMG) dan sering digunakan oleh para ahli ergonomi untuk 

mendeteksi penyebab terjadinya kelelahan otot. Sedangkan teknik pengukuran secara tidak 

langsung berupa penilaian subjektif pada pekerja dengan cara menanyai dan menunjukkan 

diagram tubuh atau kuesioner untuk menentukan lokasi kelelahan atau gangguan 

muskuloskeletal, disebut sebagai Nordic Body Map (lampiran 1). Pada penelitian ini kuesioner 

Nordic Body Map dipilih sebagi alat ukur untuk menilai kelelahan otot berupa gangguan 

muskuloskeletal. Pertimbangan digunakannya metode ini antara lain, mudah, murah dan cukup 



reliabel. Namun demikian, diperlukan penjelasan secara sederhana kepada pekerja sehingga 

tidak menimbulkan stres pada waktu mengisi kuesioner tersebut. 

2.15 Kebosanan  

Anastasi (1998) menyatakan  kebosanan  kerja adalah perasaan tidak mengenakan dan 

sering di tandai  dengan kesulitan untuk mempertahankan  perhatian pada suatu tugas  yang 

sedang dilaksanakan. Perasaan  tidak menyenangkan tersebut berasal dari konflik  antara 

keinginan untuk berpaling  pada ktivitas lain yang memikat hati dengan tetap harus 

melanjutkan aktivitas yang dirasa tidak menarik lagi.Menurut Anoraga(1998) kebosanan  

adalah ungkapan tidak enak  dari perasaan yang tidak menyenangkan,perasaan lelah yang 

menguras seluruh minat  kerja   dan tenaga. Biasanya bosan juga diartikan  dengan kondisi 

kekurangan sesuatu  seperti kedamaian,kepuasan dll.Kebosanan  adalah  bentuk lain dari 

perasaan tersiksa.kebosanan dapat dijadikan alat atau barometer  dari kondisi seseorang. Jadi 

kebosanan dapat  juga dimanefestasikan  dengan ketidakmampuan untuk duduk berlama-

lama,keinginan untk pergi ke suatu tempat atau ingin menjadi orang lain.  

Secara fisiologis kebosanan dapat mengurangi mekanisme stimulus respon yang terjadi 

pada sistem saraf dan otot. Stimulus subliminal di sistem saraf pusat (otak) yang diakibatkan 

oleh tuntutan fisik dan mental yang rendah mengakibatkan respon atau reaksi dari suatu 

organisme akan menurun. Konsekuensinya, daya tahan seseorang untuk memperhatikan 

sesuatu lama-kelamaan akan menurun sehingga dibutuhkan stimulus lain untuk menggugah 

perhatian atau kesiagaan (Grandjean, 1988 

  Faktor-faktor yang dapat memunculkan kebosanan adalah sebagai berikut (Pulat, 

1992 dan Grandjean, 1988). 

1) Pekerjaan kurang menarik. 

2) Kurangnya motivasi terhadap pekerjaan. 

3) Aktivitas yang tidak membutuhkan ketrampilan tinggi 



4) Mekanisme kerja lamban. 

5) Lingkungan kerja tidak nyaman. 

6) Jenis kegiatan yang repetitif atau berulang-ulang. 

7) Siklus kerja pendek. 

8) Kurangnya keleluasaan tubuh untuk bergerak. 

9) Suhu lingkungan panas. 

10) Kurangnya kontak dengan orang lain. 

11) Punya kemampuan tinggi tapi tidak tersalurkan 

Penilaian kebosanan ini secara subjektif dapat dilakukan dengan pemberian kuesioner 

kebosanan dan secara objektif dapat dinilai dengan mengamati secara langsung ekspresi 

kebosanan melalui gerak-gerik . 

Alternatif  yang dipilih secara partisipatori adalah dengan pemberian istirahat pendek 

aktif disela-sela waktu kerja. 

2.16 Produktivitas Kerja  

2.16.1 Pengertian produktivitas 

Produktivitas adalah suatu perbandingan antara keluaran (output) dan masukan (input) 

per satuan waktu. Produktivitas dapat dikatakan meningkat apabila jumlah keluaran meningkat 

dengan jumlah masukan yang sama (Chew, 1991 dan Hardjosoedarmo, 1996). Sedangkan 

menurut Adhyatma (1992) dan Achmadi (1992) bahwa produktivitas adalah merupakan suatu 

perbandingan dari hasil kegiatan yang senyatanya dengan hasil kegiatan yang seharusnya dan 

mempunyai nilai antara 0% sampai dengan 100%. Nilai produktivitas suatu pekerjaan tidaklah 

akan mendekati kedua kutub tersebut, namun akan berada di antara kedua nilai batas terendah 

dan tertinggi. Konsep produktivitas tersebut tentunya juga dapat dipakai di dalam menghitung 

produktivitas di semua sektor kegiatan, termasuk pada pekerjaan penggergajian kayu. 

Manuaba (1992a) dan Wignyosoebroto (1995) juga menjelaskan bahwa peningkatan 



produktivitas dapat dicapai dengan menekan sekecil-kecilnya segala macam biaya termasuk 

dalam memanfaatkan sumber daya manusia (input) dan meningkatkan keluaran sebesar-

besarnya (output). 

2.16.2 Pengukuran produktivitas 

Pengukuran produktivitas dapat dilakukan baik dengan menghitung produktivitas 

secara keseluruhan (produktivitas total) maupun produktivitas secara parsial. Dalam kajian ini 

produktivitas hanya dihitung secara parsial dari sudut pandang ergonomi. Di mana yang 

dimaksud produktivitas adalah perbandingan dari keluaran (output) dengan satu jenis masukan 

(input), seperti upah tenaga kerja, harga bahan, energi yang dihabiskan, beban kerja, dan lain-

lain. 

Chew (1991) dan Soedirman (1986) menghitung produktivitas parsial tenaga kerja 

dengan rumus sebagai tersebut: 

                 Output (O) 

           Produktivitas Kerja  =     -------------------------- 

           Input (I) x Time (T) 

 

2.16.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas  

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya produktivitas kerja. 

Soedirman (1986) merinci faktor-faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas kerja antara 

lain; tingkat pendidikan, keterampilan, disiplin, motivasi, sikap & etika kerja, lingkungan kerja, 

sarana kerja, manajemen dan kesempatan tenaga kerja untuk berprestasi. Manuaba (1992b); 

Pheasant (1991) dan Grandjean (1993) merinci faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

produktivitas kerja adalah: 1) tenaga kerja (umur gizi, kondisi fisik, ketrampilan dan psikologis 

pekerja), 2) peralatan kerja (alat, sarana kerja, mesin-mesin, dll.), 3) lingkungan kerja 

(kebisingan, getaran, suhu, kelembaban, debu dll.), 4) cara kerja (sikap kerja, posisi kerja, 



sistem kerja dll.) dan 5) organisasi kerja (waktu kerja-istirahat, rotasi kerja, kerja malam, 

promosi kerja dll.). 

 Faktor-faktor tersebut di atas berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Untuk 

mendapatkan produktivitas yang tinggi, maka faktor-faktor tersebut harus serasi atau sesuai  

terhadap kemampuan, kebolehan dan batasan manusia pekerja sehingga tidak menimbulkan 

beban kerja tambahan. Kaitanya dengan pekerjaan, membuat banten  tingkat  ini faktor stasiun 

kerja dan sikap kerja sangat memegang peranan penting dalam peningkatan produktivitas kerja. 

Khususnya pada pekerjaan, menues  dan menjahit sampyan dapat dilakukan perbaikan terhadap 

faktor teknis dan non teksnis. Faktor teknis dapat dilakukan dengan cara mekanisasi, yaitu 

memberikan meja untuk mengurangi sikap kerja yang duduk padamembuat banten . Sedangkan 

faktor non teknis dapat dilakukan melalui perbaikan metode dan sistem kerja, team work, dan 

sebagainya yang berorientasi kepada human factor dalam peningkatan produktivitas kerja 

(Wignyosoebroto, 1995).  

Di samping produktivitas kerja, perlu juga dipertimbangkan asas manfaat yang 

diperoleh serta biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan stasiun kerja, sehingga manfaat yang 

diperoleh dan biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan dapat diperhitungkan secara pasti. 

Dengan demikian para pengusaha akan merasa lebih tertarik untuk menerapkan ergonomi 

sebagai bagian dari aset usahanya, terlebih lagi apabila titik pulang pokok  (break-even point) 

segera tercapai.  Titik pulang pokok atau break-even point adalah suatu analisis di mana nilai 

variabel untuk biaya pada masing-masing keluaran dan masukan adalah sama (Pilcher, 1975).  

Dengan demikian jelas bahwa peningkatan produktivitas kerja yang tinggi dengan pencapaian 

break-even point yang lebih cepat melalui penerapan ergonomi. 

 



BAB III 

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian  

Beberapa konsep yang digunakan sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis 

penelitian adalah sebagai berikut. 

1) Untuk melaksanakan ergonomi partisipatori hendaknya dimulai dari manajemen 

partisipatori yang mengacu kepada kaidah-kaidah ergonomi dalam pemecahan 

setiap permasalahan . 

2) Pendekatan integrated ergonomics SHIP (sistemik, holistik, interdisipliner dan 

partisipatori) yang diterapkan dalam suatu konferensi yang berlangsung relatif lama 

akan dapat mengurangi kejenuhan dan akumulasi kelelahan pada peserta . 

3) Pendekatan integrated ergonomics SHIP (sistemik, holistik, interdisipliner dan 

partisipatori) hendaknya sudah diterapkan sejak awal fase perencanaan. 

4) Pendekatan integrated ergonomics SHIP (sistemik, holistik, interdisipliner dan 

partisipatori) akan memberdayakan seseorang untuk lebih terbuka, transparan, 

delegatif, kolaboratif, dapat menghargai perbedaan, dapat menghargai manajemen 

waktu dan konflik, mampu bekerja dalam tim, mampu mengurangi arogansi, tidak 

memonopoli waktu, dan sadar akan demokrasi dan hak-hak asasi manusia. 

5) Pendekatan partisipatori membuat semua orang akan selalu terlibat atau 

berkontribusi dalam suatu unit kerja dan bertanggung jawab atas hasil kerja mereka. 

6) Penerapan ergonomi akan lebih berhasil jika didasarkan atas penerapan asas 

partisipatori manajemen, karena pengalaman menunjukkan bahwa perbaikan yang 

dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan pekerja atau pemakainya akan tidak 

berkelanjutan  



Bertolak dari konsep-konsep  tersebut, dapat dibuat bagan kerangka konsep sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerangka konsep yang berhubungan dengan intervensi ergonomi yang digunakan 

sebagai acuan dalam merumuskan hipotesis penelitian dijelaskan sebagai berikut : 

1. Subjek yang berhubungan dengan karekteristik manusia  seperti jenis kelamin, 

umur, berat badan, tinggi badan dan antropometri  

2. Task  yang berhubungan dengan  tugas  Rohaniawan ( variabel  tergantung ). 

3. Organisasi   dengan lamanya  memimpin sebuah  upacara  (waktu)  , jenis 

upacara. 

4. Lingkungan kerja berhubungan dengan   suhu udara , kelembaban udara.cahaya, 

kebisingan.  

Adanya interaksi antara aspek manusia dengan aspek task yang berkaitan dengan 

pemahaman akan tugas, alat  dan manajemen  yang digunakan  akan mempengaruhi  jenis  

pekerjaan . Ketidak-sesuaian  dimensi alat, jenis dan bentuk alat denga ukuran antropometri 

Luaran 

1. Kinerja 

Rohaniawan 

a) Kelelahan 
b) Keluhan 

muskuloskeletal 
c) Beban kerja 
d) Produktivitas 
e) Kepuasan kerja 

Process: 

1. Memimpin  

upacara 
dengan 
panduan kerja 

yang telah 
diintervensi 
ergonomi 

 

MASUKAN  

1. Rohaniawan 

a) umur 
b) jenis kelamin 
c) berat badan 
d) antropometrik 

 
2. Tugas 

a)   Sikap  kerja 
b) Tuntutan kerja 

 
3. Organisasi 

a) mekanisme kerja 

b) waktu kerja 

c) waktu istiraha 

 

  
 

 
 

4. Lingkungan 

a) Suhu basah 

b) Suhu kering 

c) Kelembaban  

 



tubuh manusia akan mengakibatkan ketidak-nyamanan  serta menurunkan kapasitas fisik 

seseorang. 

3.2 Hipotesis 

Berdasarkan kerangka konsep yang telah diuraikan di atas, maka dapat dibuat hipotesis 

sebagai berikut. 

1) Intervensi ergonomi   mengurangi  kelelahan Para rohaniawan Hindu dalam 

memimpin upacara 

2) Intervensi ergonomi mengurangi keluhan muskuloskeletal Para rohaniawan Hindu 

dalam memimpin upacara 

3) Intervensi ergonomi mengurangi beban kerja Para rohaniawan Hindu dalam 

memimpin upacara 

4) Intervensi ergonomi pada meningkatkan produktivitas kerja Para rohaniawan 

Hindu dalam memimpin upacara 

 

 

 



BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Rancangan  Penelitian 

Rancangan penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental dengan 

menggunakan rancangan sama subjek (treatment by subject design). Rancangan  sama subjek  

adalah  rancangan serial, dimana semua sampel  menjadi kelompok kontrol dan juga menjadi 

kelompok perlakuan dalam periode waktu yang berbeda. Selang antara  periode kontrol dengan 

waktu perlakuan   diperlukan washing out, untuk menghilangkan  efek  perlakuan  pertama  

terhadap perlakuan berikutnya.  Rancangan  penelitian  dapat diilustrasikan seperti pada 

Gambar 4.1 

                 R                                   (-)                                         

                                                           P0                                 WO  

 

Gambar 4.1  Rancangan Penelitian Sama Subjek (Treatment by Subjects  Design). 

Keterangan: 

P   adalah populasi 

R    menunjukkan sampel dipilih secara random dari populasi 

S    adalah Subjek yang memenuhi kriteria inklusi 

O1 adalah pendataan terhadap kelelahan dan keluhan muskuloskeletal subjek pada kelompok 

sebelum mendapat intervensi ergonomi. 

O2 adalah pendataan terhadap kelelahan, keluhan muskuloskeletal, dan kebosanan serta pada 

kelompok sebelum mendapat intervensi ergonomi dan luaran proses bekerja didata selama 

proses bekerja berlangsung. 

(-)  adalah tanpa perlakukan (sebelum diterapkan  intervensi ergonomi) yang dilakukan selama 

tiga hari. 
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O3 adalah pendataan terhadap kelelahan dan keluhan muskuloskeletal pada kelompok dengan 

intervensi ergonomi. 

O4 adalah pendataan  terhadap kelelahan, keluhan muskuloskeletal, dan kebosanan pada pada 

kelompok dengan intervensi ergonomi  

P1 adalah perlakuan yang diterapkan pada kelompok melalui intervensi ergonomi yang 

dilakukan selama tiga hari  yang secara lengkap dijelaskan pada prosedur pengumpulan 

data. 

WO    adalah   Washing out  untuk menghilangkan carry over effects.  Dalam penelitian ini 

washing out diberikan selama 2 hari, karena kelelahan dan keluhan muskuloskeletal pada 

umumnya sudah hilang setelah istirahat selama 2 hari 

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi Penelitian ini dilakukan di  Denpasar, penelitian ini akan dilakukn selama 3 

bulan . bertempat di kampus IHDN Denpasar 

4.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup penelitian dalam bidang ergonomi-fisiologi 

kerja yang diterapkan pada proses  rohaniawan hindu memeimpin upacara keagamaan   

menggunakan Genta. 

4.4 Penentuan Sumber Data 

4.4.1 Populasi  penelitian 

Populasi penelitian ini adalah  para ,  rentangan umur antara 18- 25  tahun dengan pendidikan 

tidak  ditentukan dan menjadi  rohaniawan yang memimpin  upacara  agama. 

 

 

 

 



4.4.2 Kriteria Eligibilitas 

4.4.2.1 Kriteria Inklusi 

Kriteria sampel yang ditetapkan dalam rencana penelitian ini adalah  sebagai berikut : 

1. Kriteria inklusi,   yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

: 

a. Jenis kelamin  pria 

b. Rentang umur antara  18– 25  tahun. 

c. Tidak dalam kondisi sakit dan cacat fisik  

d. Berstatus rohaniawan Hindu  

e. Bersedia menjadi subjek penelitian sampai selesai. 

      2.   Kriteria eksklusi (drop Out) yang dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut  

f. Subjek mengalami cedera dan sakit saat berlangsungnya penelitian. 

g. Subjek terpilih sengaja meninggalkan tempat penelitian saat proses penelitian 

sedang berlangsung.  

h. Subjek mempunyai data yang sangat ekstrim dari variabel penelitian sehingga 

mengganggu rerata kelompok.  

i. Karena alasan tertentu subjek mengundurkan diri dari keterlibatannya pada 

penelitian. 

4.2.3  Besar Sampel 

 Besar sampel untuk rencana penelitian ini dihitung berdasarkan rumus Colton (1974) 

sebagai berikut  

                        (Z + Z) σ   2 

 n =    ------------------ 

                            (µ1 - µ0)
 



Keterangan: 

 n    =  Jumlah sampel 

 Z  = Batas atas kemaknaan pada tingkat kepercayaan 95 %  

 Z  =   Batas bawah kemaknaan pada tingkat kepercayaan 90 %  

 µ0   =   Rerata keluhan muskuloskeletal  sebelum diintervensi  

µ1 =   Rerata keluhan muskuloskeletal  sesudah  diintervensi 

 Dalam penelitian ini diharapkan terjadi penurunan sebanyak 15 %.   

 σ  = Standar deviasi.  

Dari hasil perhitungan rumus  tersebut,dipilih jumlah sample (n) yang terbesar yaitu16 orang 

( lihat lampiran) untuk mengantisipasi adanya drop out diluar dugaan selama dilakukan penelitian 

,jumlah sampel di tambah 10% sehungga menjadi  16 orang +(10% x 16 )= 1,6 orang kemudian 

dibulatkan menjadi 18 0rang 

4.2.4  Teknik Penentuan Sampel 

 Teknik penentuan sampel untuk penelitian ini adalah secara acak sederhana (simple 

random sampling) dengan menggunakan tabel bilangan acak  (Pocock,1986). Populasi 

Rohaniawan  Bali diambil dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.  Dari populasi 

sebanyak  127  orang yang memenuhi kriteria  inklusi adalah 40 orang sedangkan jumlah 

sampel yang diperlukan dalam penelitian ini  adalah 18 orang yang dipilih secara acak 

sederhana menggunakan tabel bilangan  acak . 

4.5  Identifikasi  Dan Klasifikasi Variabel Penelitian  

Berdasarkan fungsi dan peranannya, variabel penelitian dapat diidentifikasi dan 

diklasifikasikan menjadi variabel bebas, kendali/kontrol, antara dan tergantung. Secara ringkas 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Variabel bebas  adalah  sebagai berikut :   

Variabel  bebasnya adalah: 



 (a) Rohaniawan  yang memimpin upacara  dengan menggunakan  Genta tanpa  

intervensi ergonomi yang diterapkan pada perioda I 

 (b) Rohaniawan memimpin upacara agama  dengan menggunakan Genta intervensi 

ergonomi  yang diterapkan pada perioda  II 

2 Variabel tergantung adalah : 

kelelahan, keluhan muskuloskeletal, kebosanan, dan luaran proses  saat membuat 

memimpin upacara menggunakan Genta .  

3 Variabel yang dikontrol adalah: (a) faktor internal pekerja (tinggi badan, berat badan, 

kesehatan, dan antropometrik, nutrisi dan (b) faktor eksternal pekerja, mikroklimat di 

ruang bekerja.  

4.6  Definisi Operasional Variabel 

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengumpulan data maka berdasarkan 

identifikasi dan klasifikasi variabel di atas, dibuat definisi operasional variabel sebagai 

berikut. 

1. Kelelahan adalah persepsi subjektif pekerja yang dirasakan setelah mereka 

melakukan aktivitasnya yang didata dengan 30 items of rating scale yang 

dikeluarkan oleh Japan Association of Industrial and Health (Manuaba, 1998a). 

Kuesioner ini terdiri atas tiga kategori yaitu: pelemahan aktivitas (item 1 – 10), 

pelemahan motivasi (item 11 – 20) dan kelelahan fisik (item 21 – 30). Indikasi 

kelelahan secara objektif didata dengan Bourdon Wiersma test yang dilihat dari 

perubahan kecepatan, ketelitian dan kekonstanan pekerja. Diukur sebelum dan 

sesudah bekerja. 

2. Keluhan muskuloskeletal adalah keluhan pada sistem otot rangka atau otot yang 

melekat pada tulang yang diakibatkan oleh faktor-faktor kerja dan lingkungan kerja 

yang didapat pada waktu melakukan pekerjaan (Grandjean, 1988; Pheasant, 1991). 



Keluhan muskuloskeletal didata dengan menggunakan Nordic Body Map yang 

dimodifikasi dengan empat skala Likert. Diukur sebelum mulai bekerja dan segera  

sesudah bekerja. 

3. Kebosanan adalah kesan subjektif yang menandakan mereka dalam situasi  

bosan (boredom) seperti: (1) munculnya keinginan untuk menghindar dari aktivitas 

tersebut, (2) selalu merasa tersiksa, (3) gelisah, (4) munculnya kelelahan lebih dini, 

(5) adanya rasa tidak puas, (6) munculnya keinginan untuk berpaling ke aktivitas 

lain, dan (7) berkurangnya konsentrasi (Anoraga, 1998). Kondisi ini didata dengan 

kuesioner kebosanan dengan skala Likert yang dimodifikasi dari kuesioner Anoraga 

(1998). Didata sesudah bekerja. 

4. Umur adalah usia subjek yang ditentukan berdasarkan akte kelahirannya. 

5. Jenis kelamin adalah ciri fenotif subjek yang ditunjukkan oleh ciri-ciri kelamin 

sekunder dan didukung oleh keterangan yang ada di akte kelahirannya. 

6. Berat badan adalah bobot tubuh subjek yang diukur dengan timbangan badan merek 

Elephant buatan Jepang dengan ketelitian 0,2 kg. 

7. Kesehatan adalah status sehat subjek yang ditinjau berdasarkan kondisi 

fisiologisnya yaitu: (a) proses fisiologis dalam tubuh berjalan normal, (b) alat-alat 

tubuh berfungsi normal dan (c) fungsi tubuh secara keseluruhan juga berjalan 

normal yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter. 

8. Antropometrik adalah ukuran dan proporsi tubuh subjek dalam posisi duduk, yang 

diukur dengan antropometer merek Super buatan Jepang dan dimanfaatkan dalam 

mendesain stasiun kerjanya (misalnya: ukuran tempat duduk, meja kerja, 

jangkauan, genggaman, ruang gerak dan batas-batas gerakan sendi). 



9. Kondisi lingkungan ruang kerja didefinisikan sebagai keadaan lingkungan yang 

menyertai pekerja dalam proses pembuatan banten. Pada penelitian ini pengaruhnya 

akan dikendalikan dengan jalan menggunakan air conditioner . 

10. Suhu udara adalah suhu lingkungan dimana pekerjaan dilakukan, dalam bentuk 

suhu kering, basah dan kelembaban relatif yang diukur dengan termometerkimia 

yang diukur setiap 1 jam selama bekerja. Dalam hal ini karena suhu udara dikontrol, 

akan ditetapkan pada suhu ruang dengan selisih 5 oC dengan suhu luar. 

11. Kelembaban relatif adalah kelembaban yang ditentukan berdasarkan nilai suhu 

basah dan suhu kering dalam satuan derajat Celsius yang dikonversi ke satuan 

derajat Fahrenheit dan dipetakan ke dalam Psychrometric Chart. 

12. Intensitas pencahayaan adalah intensitas dari pencahayaan alami dan atau buatan 

(artificial) dalam satuan lux yang diukur dengan luxmeter merek Gossen Panlux 

Electronic 2  buatan Jerman. 

13. Kecepatan angin adalah hembusan angin yang dirasakan subjek dalam satuan meter 

per detik yang diukur dengan Anemometer merek Lutron AM-4201 buatan Taiwan. 

4.7     Instrument Penelitian 

Alat ukur atau instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1) Kuesioner Nordic Body Map yang dimodifikasi dengan empat skala Likert yang 

sudah valid dan reliabel serta sudah digunakan secara internasional untuk mendata 

keluhan muskuloskeletal (terlampir). 

2) Kuesioner 30 items of rating scale dengan skala Likert yang sudah valid dan reliabel 

serta sudah digunakan secara internasional untuk mendata kelelahan (terlampir). 



3) Kuesioner kebosanan dengan skala Likert yang dimodifikasi dari kuesioner 

kebosanan yang dikeluarkan oleh Anoraga (1998) dan sudah dianalisis validitas dan 

reliabilitasnya 

4) Perlengkapan Bourdon Wiersma test 

5) Meteran logam merek Imundex dengan ketelitian 1 mm untuk mengukur diameter 

alat-alat kerja dan jarak antara alat dan tempat kerja. 

6) Termometer ruangan merek MC dprengan skala Celsius untuk mengukur suhu 

basah dan suhu kering di ruang kerja. 

7) Psychrometric Chart digunakan untuk menentukan kelembaban relatif ruang kuliah 

yang dinilai dari suhu basah dan suhu kering. 

8) Luxmeter merek Gossen Panlux Electronic 2 buatan Jerman untuk mengukur 

intensitas pencahayaan di ruang kerja. 

9) Anthropometer merek Super 686 buatan Jepang dengan ketelitian 1 mm untuk 

mengukur antropometrik mahasiswa. 

10) Anemometer merek Lutron AM-4201 buatan Taiwan untuk mengukur kecepatan 

angin di ruang kerja. 

11) Timbangan badan merek Elephant buatan Jepang dengan ketelitian 0,2 kg untuk 

mengukur berat badan  pekerja. 

12) Kamera merek Yashica buatan Jepang untuk mendokumentasikan sikap tubuh 

pekerja dalam proses pembelajaran. 

4.7 Prosedur Penelitian 

Untuk menghindari adanya kesalahan dalam pengambilan data dan demi lancarnya 

proses penelitian, dilakukan tata laksana penelitian sebagai berikut. 

 

 



4.7.1 Tahap Persiapan 

1) Studi kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian. 

2) Mengurus surat-surat yang diperlukan untuk mendukung jalannya penelitian. 

3) Menetapkan tempat penelitian yaitu  di kampus IHDN Denpasar 

4)  Meminta persetujuan penelitian kepada  Rektor IHDN 

5) Melakukan pemilihan sampel berdasarkan teknik dan kriteria yang telah ditetapkan   yaitu 

secara acak sederhana dengan menggunakan tabel bilangan random. 

6)  Menyiapkan  formulir dan  alat pengukuran antropometri  

7)   Menyiapkan kuesioner Nordic Body map, Kuesioner  self rating 30 item  dan. kuesioner 

kebosanan. 

8) Mempersiapkan petugas pengumpul data dan alat-alat yang akan digunakan dalam 

penelitian. 

9) Membuat protokol penelitian dengan prosedur penelitian  sebagai berikut : 

I. Untuk perioda I 

 a. Pukul  6.30 Wita subjek dikumpulkan (30 menit sebelum penelitian ) dan diberikan 

penjelasan  tentang   tata cara penelitian yang dilakukan. 

b.  Pukul 6.35  subyek duduk dalam keadaan tenang selama  15 menit. 

c. Diukur denyut nadi istirahat dan mengisi kuisener nordic body map 

c.   Pukul  7.00 Wita  subyek diberikan melakukan doa dengan menggunakan Genta 

       tanpa intervensi ergonomi. 

e. Setelah pemujaan dengan menggunakan Gentaselesai  dilakukan pengukuran  denyut 

nadi  dan dilakukan  pengisian Kuesioner Nordic Body Map, digunakan untuk 

mengetahui keluhan otot skeletal. Kuesioner  self rating 30 item, untuk mengukur 

kelelahan, dan kuesioner kebosnan.  

II.   Untuk perioda  I I 



    Pukul  6.30 Wita subjek dikumpulkan (30 menit sebelum penelitian ) dan diberikan 

penjelasan  tentang   tata cara penelitian yang dilakukan. 

b.  Pukul 6.35  subyek duduk dalam keadaan tenang selama  15 menit. 

c. Diukur denyut nadi istirahat dan mengisi kuisener nordic body map 

c.   Pukul  7.00 Wita  subyek diberikan bekerja  

e. Setelah  melakukan pemujaan dengan Genta  dilakukan pengukuran  denyut nadi  dan 

dilakukan  pengisian Kuesioner Nordic Body Map, digunakan untuk mengetahui 

keluhan otot skeletal. Kuesioner  self rating 30 item, untuk mengukur kelelahan, dan 

kuesioner kebosnan.  

4.7.2 Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap pelaksanaan penelitian, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai 

berikut. 

1) Dilakukan pendataan terhadap kondisi subjek untuk mengetahui umur, tinggi 

badan, berat badan, kesehatan dan antropometrik pekerja dengan cara: (a) umur, 

dilihat di KTP (b) berat badan ditimbang dengan timbangan merek Elephant dan 

subjek dalam posisi berdiri dan tidak memakai sepatu, (c) antropometrik diukur 

dengan antropometer dalam posisi duduk di kursi yang tingginya 45 cm dan dalam 

posisi berdiri sempurna (belakang kepala, punggung, pantat, betis dan tumit 

menyentuh tembok) 

2) Dilakukan pendataan terhadap kondisi lingkungan pada kelompok kontrol dan 

kelompok eksperimen dengan cara: (a) kecepatan angin dan intensitas pencahayaan 

diukur di lima titik dan (b) suhu basah, suhu kering dan kelembaban diukur hanya 

di satu titik (di bagian sentral). 

3) Dilakukan pengumpulan data utama pada kelompok kontrol dengan ketentuan 

sebagai berikut. 



a. Keluhan muskuloskeletal yang didata dengan kuesioner Nordic Body Map, 

dilakukan sebelum dan sesudah  perlakuan dengan jalan memberi tanda silang 

(X) pada jawaban yang tersedia, sesuai dengan rasa sakit atau kaku pada otot 

skeletal yang mereka rasakan. 

b. Kelelahan didata dengan 30 item of rating scale yang dilakukan sebelum dan 

sesudah perlakuan dengan jalan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang 

tersedia, sesuai dengan kondisi subjek yang dirasakan pada saat itu dan 

melaksanakan Bourdon Wiersma test untuk mengetahui skor ketelitian, 

kecepatan dan kekonstanan para rohaniawan. 

5) Setelah diberi perlakuan pada kelompok eksperimen, selanjutkan dilakukan 

pendataan dengan prosedur yang sama seperti pada kelompok kontrol. 

6) Di samping itu, juga didata data pendukung sebagai berikut. 

a. Biodata diisi sendiri oleh pekerja melalui daftar isian yang disediakan oleh 

peneliti. 

b. Data antropometrik diukur dengan antropometer sedangkan yang digunakan 

diukur dengan meteran logam. 

c. Kondisi lingkungan kerja diukur setiap  1  jam  selama penelitian,  

d. Proses dan sikap kerja didata melalui observasi dan dokumentasi. 

4.8 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, kuesioner, dan 

observasi, seperti dijelaskan sebagai berikut. 

1. Wawancara. 

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara kepada subjek penelitian untuk mendapatkan 

data keluhan dan keinginan terhadap perubahan . Wawancara dilakukan secara terstruktur, 

dipandu dengan daftar pertanyaan. 



2. Kuesioner. 

Dalam penelitian ini diberikan kuesioner kepada subjek sebagai berikut : (a) kuesioner 

partisipatori, untuk mengetahui keinginan subjek terhadap perubahan tempat kerja 

baru;untuk mengetahui kesesuaian penerapan teknologi pada tempat kerja baru; (b) 

kuesioner SHIP, untuk mengetahui kesesuaian pendekatan SHIP pada tempat kerja baru; 

(c) kuesioner gejala kelelahan untuk mengetahui tingkat kelelahan secara subjektif; (d) 

kuesioner Nordic Body Map (NBM), untuk mengetahui tingkat keluhan muskuloskeletal 

secara subjektif; dan (e) kuesioner THP, untuk mengetahui tanggapan subjek terhadap hasil 

perubahan tempat kerja baru. 

3. Observasi. 

Dalam penelitian ini dilakukan observasi untuk mendapatkan data-data antara lain : (a) 

denyut nadi, untuk mengetahui tingkat kelelahan dan beban kerja secara objektif; (b) 

tingkat keluhan muskuloskeletal secara objektif; (c) jumlah produksi dan jumlah jam kerja 

untuk menghasilkan jumlah tetandingan  tertentu,   

4.10 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas kuesioner, analisis 

deskriptif, uji normalitas dan uji komparatif, seperti dijelaskan sebagai berikut. 

4.10.1 Uji validitas dan reliabilitas kuesioner 

Untuk mengetahui kesesuaian jawaban kuesioner dengan keadaan yang sebenarnya 

(validitas), digunakan uji pearson correlatioion (r) dengan hipotesis sebagai berikut : Ho = 

pertanyaan dalam kuesioner adalah valid; dan Hi = pertanyaan dalam kuesioner adalah tidak 

valid. Keputusan menerima Ho jika nilai nilai pearson correlation (r) > 0,40. Jika dilakukan 

uji 2 arah (2-tailed) dengan a/2 = 0.025 keputusan menerima Ho bila nilai Sig. (2-tailed) < 



0,005. Untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran dengan kuesioner tersebut dapat 

dipercaya, digunakan uji Reliability Cronbach's Alpha (a) dengan hipotesis sebagai berikut : 

Ho = pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner reliabel; dan Hi = pertanyaan-pertanyaan dalam 

kuesioner tidak reliabel. Keputusan menerima Ho jika nilai Reliability Cronbac's Alpha (a) > 

0,40 . 

(a)  Uji validitas dan reliabilitas kuesioner pendekatan SHIP 

Kuesioner pendekatan SHIP terdiri dari 16 pertanyaan, menggambarkan partisipasi 

subjek terhadap pendekatan dalam penyelesaian masalah secara sistemik, holistik, 

interdisipliner, dan partisipatori. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan nilai 

Pearson Correlation (r) dan nilai Cronbach's Alpha (a) > 0,40 dan semua nilai Sig.(2-

tailed) < 0,005. Berarti semua pertanyaan dalam kuesioner pendekatan SHIP adalah 

valid dan reliabel  

(d)    Uji validitas dan reliabilitas kuesioner tanggapan hasil perubahan 

Kuesioner tanggapan hasil perubahan (THP) terdiri dari 20 pertanyaan, menggambarkan 

tanggapan subjek terhadap hasil perubahan meliputi: desain meja dan kursi, pengaturan 

tata ruang dan fasilitas kerja, pengaturan posisi dan sikap kerja, pemberian istirahat aktif, 

dan pemasangan exhaust. Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan nilai Pearson 

Correlation (r) dan nilai Cronbach's Alpha (a) > 0,40 dan semua nilai Sig.(2-iailed) < 

0,005. Berarti semua pertanyaan dalam kuesioner tanggapan hasil perubahan adalah valid 

dan reliabel  

4.10.2  Analisis normalitas 

Untuk mengetahui normalitas penyebaran data digunakan uji Kolmogorov-Smirnov 

dengan dan hipotesis sebagai berikut: Ho = data berdistribusi normal; Hi = data tidak 



berdistribusi normal. Jika dilakuakn uji 2 arah (2-tailed) dengan a = 0,05 keputusan menerima 

Ho jika nilai Sig.(2-tailed) > 0.  

4.10.3  Analisis komparatif 

Analisis komparatif digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, dengan cara 

membandingkan data pretest deangan posttest, data kelompok kontrol dengan kelompok 

eksperimen. Jika data berdistribusi normal digunakan uji statistik parametrik, dan jika data 

tidak berdistribusi normal digunakan uji statistik non parametrik, seperti dijelaskan sebagai 

berikut : 

1.Uji statistik parametrik 

Untuk mengetahui perbedaan data yang terdiri dari 2 kelompok berpasangan dan 

berdistribusi normal digunakan Paired Sanple Test jika data terdiri dari 2 kelompok tidak 

berpasangan dan berdistribusi normal digunakan Independent Sample Test, dengan 

hipotesis sebagai berikut : Ho = tidak ada perbedaan yang bermakna, dan Hi = ada 

perbedaan yang bermakna. Jika dilakukan uji 2 arah (2-tailed) dengan a = 0,05 keputusan 

menerima Ho jika t < t(a/2) atau nilai Sig.(2-tailed) > 0,005  

2.Uji statistik non parametrik 

Untuk mengetahui perbedaan data yang terdiri dari 2 kelompok berpasangan dan tidak 

berdistribusi normal digunakan uji Wilcoxon dengan a/2 - 0,025 dan hipotesis sebagai 

berikut Ho = tidak ada perbedaan yang bermakna, Hi = ada perbedaan yang bermakna. Jika 

dilakukan uji 2 arah (2-tailed), keputusan menerima Ho jika nilai t < t(a/2) dan nilai Sig. (2-

tailed) > 0,025 

 



4.10.4 Analisis denyut nadi 

Data denyut nadi digunakan untuk mengetahui tingkat kelelahan kerja secara objektif. 

Pengukuran denyut nadi istirahat (DNI) dengan metode palpasi 15 detik, dihitung dengan runus 

sebagai berikut: 

𝐷𝑁𝐼 =  ∑ 𝐷𝑥4 

Pengukuran denyut nadi kerja (DNK) dengan metode palpasi 10 denyut, dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝐷𝑁𝐾 =  
10

𝑊𝑃
 𝑥 60 

Pengukuran peningkatan denyut nadi kerja (PDNK) dihitung dengan rumus 

𝑃𝐷𝑁𝐾 =  
𝐷𝑁𝐾 − 𝐷𝑁𝐼

𝐷𝑀 − 𝐷𝑁𝐼
 𝑥 100% 

dimana : DNI = denyut nadi istirahat (denyut/ menit); D = jumlah denyut nadi istirahat selama 

15 detik; DNK = denyut nadi kerja (denyut/menit); DM = denyut nadi maksimal, DM 

perempuan = 200 -umur (tahun); WP = waktu pengukuran (detik). Jika PDNK < 30 % berarti 

tidak lelah, PDNK > 30 - 60 % berarti agak lelah, PDNK > 60 - 80 % berarti lelah, PDNK > 

80 - 100 % berarti sangat lelah, dan PDNK > 100 % berarti ekstrim lelah. 

4.10.5  Analisis jawaban kuesioner 30 item gejala kelelahan 

Data jawaban dari kuesioner 30 item gejala kelelahan untuk mengetahui tingkat 

kelelahan kerja secara subyektif. Jika subyek memilih jawaban A = 4, B = 3, C = 2 dan D = 1. 

Jika rerata nilai jawaban < 1,5 berarti tidak lelah, > 1,5 - 2,0 berarti agak lelah, > 2,0 - 3,0 

bertarti lelah dan > 3,0 berarti sangat lelah. 



4.10.6 Analisis jawaban kuesioner Nordic Body Map ( NBM) 

Data dari jawaban kuesioner Nordic Body Map untuk mengetahui keluhan 

muskuloskeletal secara subjektif. Jika subyek penelitan menjawab A = 4, B = 3, C = 2, D = 1. 

Jika rerata nilai jawaban < 1,5 keluhan ringan berarti muskuloskeletal tidak terganggu, > 1,5 - 

2,0 keluahan sedang berarti muskuloskeletal agak terganggu, > 2,0 - 3,0 keluhan tinggi berarti 

muskuloskeletal   terganggu   dan   >   3,0   keluhan   sangat   tinggi berarti muskuloskeletal 

sangat  terganggu    

Secara garis besar prosedur penelitian seperti flow chart berikut 
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Random 
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Penjelasan sebelum perlakuan 

Dan persetujuan untuk menjadi sampel  penelitian 

Penjelasan  Perlakuan 

 

Washing Out 

Perlakuan Pada Cara Kerja  lama 



 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Flow Chart Penelitian 

4.9. Kelemahan Penelitian 

Kelemahan penelitian yang sulit untuk dikendalikan dan diatasi selama berlangsungnya 

proses penelitian antara lain sulit mengendalikan motivasi dan perilaku subjek, baik selama 

proses penelitian maupun di luar jadwal penelitian . 

4.10 Anggaran Penelitian 

Jadwal peneltian  Intervensi ergonomi  pada proses pembuatan genta   

 

MAK URAIAN KEGIATAN/JENIS 

PENGELUARAN 

VOLUME 

KEGIATA

N 

HARGA 

SATUAN 

JUMLAH 

BIAYA 

 BELANJA HONORARIUM 

(MAKS 30%) 

 Honor/jam 10.000.000 

 
Honorarium Peneliti 

20 50.000/20 12.000.000 

 

Honorarium petugas  survey  

20 50.000/12          

1.000.0000 

 
Honorarium subjek Penelitian    12 

20 kgt 50.0000/ 12 2.000.000 

5212

11 
BELANJA BARANG (30-40%) 

  19.303.000 

 
       Kertas A4  

4 rim 46.500 184.000 

 Kertas F4 70 gr 2 rim 52.000 104.000 

 Foto copy 2000 lmb  200 400.000 

 Amplop putih 1 pak 15.000 15.000 

 Map 10 bh 5.000 50.000 

Perlakuan pada cara kerja Baru 

Adaptasi Dengan kondisi Tempat Kerja Baru 

Analisis  Data Dan 

Pembahasan 



 Tinta printer 1 bh 300.000 300.000 

 Alat Tulis  1 pak 100.000 100.000 

 Penjilidan Laporan 15 bh 30.000 450.000 

 Flash disk 1 100.000 100.000 

 Cd RV 1  100.000 100.000 

 Kertas Manila 100 5000 50.000 

 Material Genta 15  800.000 12.000.000 

 Konsumsi    

 Nasi 20   Org x 12 kali Pertemuan 180 Org 25.000 6.000.000 

 BELANJA BARANG NON 

OPERASIONAL LAINNYA 

(MAKS 15%) 

  12.500.000 

 Sewa  alat 

1. Antropometer 

2.Anemometer 

3 Timbangan 

4.Sound level meter 

5. Sling termometer 

  4.000.000 

 Pengolahan  data   2.500.0000 

 Seminar Proposal   500.000 

 Seminar hasil   500.000 

 Publikasi   2.000.0000 

 Buku Ajar   1.500.000 

 jurnal   1.500.0000 

524119 Belanja Perjalanan Biasa 

BELANJA PERJALANAN (SPPD) 

(15-25%) 

Denpasar- klungkung 

   

 Transport 12 x 3 Orang 36 Org 110.000 3.960.000 

 TOTAL  1 Keg  50.460.000 

 

 

 

 

 

 

 



ANGGARAN PENELITIAN 

PENGGUNAAN BAJRA  DENGAN INTERVENI ERGONOMI MENGURANGI 

KELUHAN MUSKULOSKELATALDAN MENEINGKATKAN EFISIENSI KERJA 

PARA PINANDITA HINDU DI KOTA DENPASAR 

2015 

 

MAK URAIAN KEGIATAN/JENIS 

PENGELUARAN 

VOLUME 

KEGIATA

N 

HARGA 

SATUAN 

JUMLAH 

BIAYA 

 BELANJA HONORARIUM 

(MAKS 30%) 

 Honor/jam 10.000.000 

 
Honorarium Peneliti 

20 50.000/20 7.000.000 

 

Honorarium petugas  survey  

20 50.000/12          

1.000.0000 

 
Honorarium subjek Penelitian    12 

20 kgt 50.0000/ 12 2.000.000 

5212

11 
BELANJA BARANG (30-40%) 

  13.303.000 

 
       Kertas A4  

4 rim 46.500 184.000 

 Kertas F4 70 gr 2 rim 52.000 104.000 

 Foto copy 2000 lmb  200 400.000 

 Amplop putih 1 pak 15.000 15.000 

 Map 10 bh 5.000 50.000 

 Tinta printer 1 bh 300.000 300.000 

 Alat Tulis  1 pak 100.000 100.000 

 Penjilidan Laporan 15 bh 30.000 450.000 

 Flash disk 1 100.000 100.000 

 Cd RV 1  100.000 100.000 

 Kertas Manila 100 5000 50.000 

     

 Konsumsi    

 Nasi 20   Org x 12 kali Pertemuan 180 Org 25.000 6.000.000 

 BELANJA BARANG NON 

OPERASIONAL LAINNYA 

(MAKS 25 %) 

  8.000.000 



 Sewa  alat 

1. Antropometer 

2.Anemometer 

3 Timbangan 

4.Sound level meter 

5. Sling termometer 

  4.000.000 

 Pengolahan  data   2.000.0000 

 Publikasi   2.000.0000 

524119 Belanja Perjalanan Biasa 

BELANJA PERJALANAN (SPPD) 

(15-25%) 

 

   

 Transport 12 x 3 Orang 36 Org 110.000 3.960.000 

 TOTAL  1 Keg  35.263 000 

 

         4.11 Jadwal  penelitian 

Jadwal peneltian  Intervensi ergonomi  pada proses pembuatan genta  th 2015 

 

No  januari pebruari maret april mei juni juli agustus september oktober 

1 proosal           

2 Ijin           

3 sampel           

5 penelitian           

6 Pengolahan 

data 

          

7 Pertanggung 

jawaban spj 

          

8 pelaporan           
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