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Intisari 

Sebagai fasilitas fisik yang dibangun, gudang mempunyai aktivitas pokok yang meliputi 
penerimaan (unloading), order picking, penyimpanan (storage), dan pengiriman 
(shipping). Salah satu masalah yang muncul pada aktivitas unloading adalah bahwa 
proses tersebut memakan waktu yang lama, permasalahan tersebut kemudian akan 
menimbulkan biaya tam bahan, baik biaya tenaga kerja maupun biaya set-up alat yang 
akan mengakibatkan rendahnya produktivitas pada aktivitas unloading. Hal ini akan 
berdampak pada seluruh mata rantai aktivitas pergudangan. Salah sa/u langkah awal 
yang dapa/ dilakukan un/uk memperbaiki produktivi/as pada aktivi/as unloading adalah 
evaluasi dari sisi tenaga kerja yai/u melalui analisis pos/ur. Tujuan dari peneli/ian yang 
dilakukan ini adalah un/uk menganalisis postur tubuh unloader pada saa/ melakukan 
aktivitas unloading, apakah diperlukan perbaikan pos/ur yang segera at au tidak. Hal ini 
dilakukan untuk menentukan pos/ur tubuh yang baik (aman dan nyaman) sehingga dapa/ 
meningkatkan produktivitas kerja pada aktivitas unloading. 

Kata kunci: analisis postur, aktivi/as unloading, oWAS, WinOWAS 

Pendahuluan 
Gudang dapat digambarkan sebagai suatu sistem logistik dari sebuah perusahaan yang 

berfungsi untuk menyimpan produk dan perJengkapan produksi lainnya (bahan baku, komponen, 
goods-in-process, finished goods, spareparts, supplies dan dead stock). Seiring dengan semakin 
berkembangnya konsep supply chain, maka gudangjuga berkembang menjadi suatu mata rantai utama 
yang menghubungkan produsen dengan konsumen. Hal tersebut mengakibatkan perJunya rancangan 
gudang dengan konsep low cost dan service excellence demi terciptanya bisnis yang 
berkesinambungan. 

Sebagai fasilitas fisik yang dibangun, gudang mempunyai aktivitas pokok yang meliputi 
penerimaan (unloading), order picking, penyimpanan (storage), dan pengiriman (shipping). Mulcahy 
(1994) mendefinisikan aktivitas unloading proses pemindahan/pembongkaran barang/material dari alat 
angkut pengiriman (railcar atau container) ke area penerimaan barang/material, aktivitas unloading 
meliputi proses pembongkaran dan identifikasi barang kiriman. Salah satu masalah yang muncul pad a 
aktivitas unloading adalah bahwa proses tersebut memakan waktu yang lama, permasalahan tersebut 
kemudian akan menimbulkan biaya tambahan, baik biaya tenaga kerja maupun biaya set-up alat yang 
akan mengakibatkan rendahnya produktivitas pada aktivitas unloading. Hal ini akan berdampak pada 
seluruh mata rantai aktivitas pergudangan. 

Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan untuk memperbaiki produktivitas pada aktivitas 
unloading adalah evaluasi dari sisi tenaga keJja yaitu melalui analisis postur. Postur sebagai bentuk 
atau posisi seseorang ketika sedang beJjalan, berdiri, duduk dan berbaring. Postur yang baik 
merupakan bentukan dari kesejajaran bagian-bagian badan seperti kepala, bahu, dada, paha, betis dan 
kaki. Poshlr yang baik akan berpengaruh terhadap sistem rangka tulang, otot-otot dan peredaran darah. 
Analisis postur merupakan aktivitas menganalisis postur tubuh ketika melakukan aktivitas agar 
menghasilkan kondisi keJja yang aman dan nyaman. Aktivitas yang akan diamati pada penelitian ini 
adalah proses unloading pada aktivitas pergudangan. 'Aman' yang dimaksud dalam penelitian ini 
adalah keadaan dimana unloader tidak mengalami kecelakaan keIja, sedangkan 'nyaman' adalah 
kondisi kerja yang baik dan dapat dirasakan oleh unloader ketika sedang melakukan aktivitas atau 
kegiatan unloading barang. Salah satu indikator yang dapat dijadikan kriteria diataranya adalah 
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un loader tidak sering mengeluhfatique ataupun sakit salah satu bagian tertentu pada saat atau setelah 
melaksanakan aktivitas. DaJam jangka waktu yang pendek, mungkin keluhan tersebut tidak akan 
bermasalah, tetapi untuk jangka waktu yang lama keluhan terse but dapat berakumulasi sehingga akan 
menyebabkan penyakit dan pennasalahan yang eukup serius. 

Keluhan rasa sakit yang dialami oleh unloader tersebut akan berpengaruh terhadap waktu 
penyelesaian aktivitas unloading manual yang dilakukan dan pada akhimya akan berpengaruh pad a 
bussiness process perusahaan, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tersebut menjadi 
meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, maka analisis postur menjadi proses yang penting dalam 
upaya meningkatkan produktivitas aktivitas unloading manual. 

Tujuan dari penelitian yangdilakukan adalah menganalisis postur tubuh unloader pada saat 
melakukan aktivitas unloading, termasuk dalam kategori manakah aktivitas yang dilakukan pad a saat 
ini, apakah memang memerlukan perbaikan postur yang segera atau tidak. Hal ini dilakukan untuk 
menentukan postur tubuh yang baik (aman dan nyaman) sehingga dapat meningkatkan produktivitas 
kerja pada aktivitas unloading. Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa hasil analisis 
postur tubuh unloader pada saat melakukan aktivitas unloading dapat digunakan untuk menentukan 
postur tubuh yang baik (aman dan nyaman) sehingga dapat direkomendasikan postur tubuh selia beban 
yang dapat meningkatkan produktivitas keIja pad a aktivitas unloading. 

Metodologi 
Postur dengan Beban Kerja 
Pengukuran postur harus dilakukan untuk menjawab beberapa alasan, yaitu (1) mengevaluasi 

kerja serta meraneang ulang proses kerja yang meliputi: menetapkan serta memilih postur yang . 
acceptable, menetapkan baseline untuk evaluasi efektivitas, serta mengidentifikasi atribut pekeIjaan 
yang menyebabkan teIjadinya maslah; (2) Epidemiology/penelitian untuk memberikan ukuran 
parameter bagi dose-response models. 

Pada rangkaian Gambar I.a sampai dengan Gambar I.e menunjukkan tahapan yang dilakukan 
ketika seorang unloader hendak melakukan pengangkutan barang. Pada awal pengangkutan 
ditunjukkan pad a Gambar 1.a, tekuk lutut dan mengarahkan kedua tangan pada masing-masing sisi 
barang dan posisi tubuh dilakukan dengan membungkuk. Pada proses pengangkatan (Gambar 1.b), 
letakkan barang didepan pinggang. Hal ini dilakukan untuk membagi gaya yang bekerja pada pada 
Jengan tangan ketika melakukan pengangkatan barang, sehingga gaya akan terbagi antara tangan dan 
tubuh unloader. 

Gambar La. Gambar l.b. 

x 

Gambar 1.e. Gambar l.d. Gambar I.e. 
Start in a good Keep the load close Keep the head up when handling Put down, than adjust Posisi Telapak 

posture to the waist Kaki 

Pada I.e menunjukkan postur tubuh yang baik ketika sedang mengangkut. Posisi yang baik 
adalah ketika un loader mengangkut sebuah barang dengan posisi membentuk garis lurus (vertikal) dari 
kepala hingga tumit. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan pengangkutan dengan posisi 
kepala dan badan saling tidak membentuk garis lurus (kepala menunduk). Aktivitas penyimpanan 
barang dilakukan dengan mengatur posisi barang yang tepat (saling tegak lurus antara media 
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penyimpanan dengan barang) sehingga tidak jatuh atau merusak barang, seperti tampak pada Gambar 
l.d. 

Woman Men Pada Gambar I.e, menunjukkan 
posisi telapak kaki ketika hendak melakukan 
pengangkutan barang. Posisi kaki pada saat 

Shoulder heighl akan melakukan pengangkutan juga akan 
berpengaruh. Posisi seperti pad a I.e adalah 

Elbow height posisi yang tidak baik dimana antara kaki kiri 
dan kaki kanan membentuk sudut 120°. 

Knuckle height 	 Manfaat dan pengaturan posisi pengangkutan 
adalah memberikan keseimbangan bagi tubuh. 
Selain pengaturan POSISI dan postur 

Mid lower leg height pengangkutan, beban pengangkutan pun hams 
diperhatikan. Pada Gam bar. 2 menunjukkan 

Gambar2 beban angkut dan pOSlSl lengan yang
Beban Angkut Unloader Laki-Laki dan Perempuan direkomendasikan untuk wan ita dan laki-Iaki. 

Metode-Metode Analisis Postur 
Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan analisis postur, yaitu: 
1) McAtamney, 1993, menjelaskan bahwa Metode RULA (The Rapid Upper Limb Assessment). 

merupakan suatu metode target postur yang digunakan untuk mengurangi resiko cideralsakit pada 
bagian tubuh tertentu, khususnya untuk bagian atas seperti lengan serta bahu. 

2) 	 3D Posture Analysis in Cooperation With Vabene . Va bene merupakan suatu metode yang 
mendokumentasikan masalah-masalah yang functional dari sebuah postur dengan menggunakan 
peralatan locomotor yang dapat mendeteksi system syaraf pada seorang pekeIja. Postur yang tidak 
benar akan mudah terdeteksi dengan menggunakan alat locomotor terse but. (www.3dvabene.htm) 

3) 	 CUELA measurement system (computer-assisted recording and long-term analysis of 
musculoskeletal loads). Metode CUELA adalah pengukuran analisis postur dilakukan dengan 
rekaman video. Rekaman video digunakan untuk mengamati gerakan detail dari tubuh (batang) 
dan lengan (www.cuelameasurementsystem.htm). 

4) 	 OWAS (The Ovako Working Posture Analysis System) (Ioe.engin.umich.edu). OWAS adalah 
sebuah metode yang digunakan untuk mengevaluasi beban keIja postur. Metode OWAS 
merupakan metode dasar yang sederhana dan pengkombinasian yang sistematik antara postur 
kerja dengan cara kerja atau aktivitas kerja. OWAS dikembangkan pertama oleh Osmo Kahru dan 
Bjoro Trappe pada tahun 1977 dan mulai dipublikasikan sejak tahun 1985. OWAS 
mengklasifikasikan postur kedalam 4 bagian, yaitu (1) tubuh, (2) lengan, (3) tubuh bagian bawah, 
dan (4) bahu. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah OWAS karena memiliki beberapa 
manfaat, diataranya: 
a. 	 dapat digunakan untuk perencanaan serta pengembangan kondisiltempat keIja dan metode kerja 

yang baru, tujuannya adalah untuk mengurangi gangguan-gangguan otot yang dialami oleh 
unloader, memberikan rasa aman pada unloader, serta untuk meningkatkan produktivitas. 

b. 	 Dapat digunakan untuk melakukan survey tentang ergonomi dan gangguan-gangguan kesehatan 
yang diaJami oleh unloader. 

c. 	 OWAS memiliki kelebihan, yaitu (1) mudah untuk dipelajari dan digunakan, (2) bersifat statis, (3) 
analisis dapat dilakukan dengan menggunakan software, yaitu winOWAS, (4) hasil menggunakan 
OWAS akan memberikan sebuah summarize percentage dari seorang unloader, dan (5) OWAS 
akan memberikan tanda peringatan pada aktivitas dan postur unloader. 
Software WinOWAS 

Pada penelitian ini digunakan software WinOW AS untuk membantu menganalisis postur 
tubuh unloader pada saat sedang melakukan proses unloading. Output dari software ini adalah 
recommendation for action yang memberikan gambaran dalam bentuk grafik batang. Panjang atau 
pendek dari bentuk grafik batang tersebut menunjukkan kategori. Bila ak1:ivitas yang akan dianalisis 
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terdiri atas serangkaian proses, maka observation dapat dianalisis secara gabungan atau terpisah dan 
t~r:diri atas bebeUlpa. phase, Louhevaara (1992) mengetolnpokka.n R~CO"lm~r1d(ltion for action 
WillOWAS menjadi empat kategori, yaitu: 
a. 	 Kategori 1 (indikator pada tampilan WinOWAs adalah wama putih), menunjukkan bahwa postur 

beban kerja yang dilakukan oleh unloader seeara normal dan alamj. Postur yang masuk pada 
kategori I ini adalah postur yang dapat diterima, artinya postur pada saat melakukan unloading 
tidak menimbulkan gejala atau kelainan pada tmloader. 

b. 	 Kategori 2 (indikator pada tampilan WinOWAs adalah warna hijau), postur unloader yang masuk 
pada kategori 2 memiliki gejala atau efek muscoluslreletal. Diharapkan dilakukan pegembangan 
atau perbaikan postur unloader dimasa yang akan datang. 

e. 	 Kategori 3 (indikator pada tampilan WillOWAs adalah wama biro), kategori 3 hampir sarna 
dengan kategori 2, yaitu sarna-sarna terdapat gejala atau efek muscoluskeletal dan diharapkan ada 
pengembangan atau perbaikan terhadap kondisi postur unloader. Untuk kategori 3, perbaikan dan 
pengembangan terhadap pastur unloader sebaiknya dilakukan dalam waktu dekat. 

d. 	 Kategori 4 (indikator pada tampilan WinOWAs adalah warna merah), yang tennasuk didaJam 
kategori 4 adalah postur tubuh unloader yang rawan akan gejala atau efek muscoluslreletal. Pada 
kategori 4 hams dilakukan perbaikan postur saat ini juga. 
Studi Kasus 

Penelitian diJakukan dengan studi kasus pada proses unloading manual di PT. XYZ, yaitu 
s~buah p~rusaha.an yang m~rupa.ka.n 3rd Party Logistic yaDg rn~mb~rilan jasa t~rha.da.p c;/iel1t Qa1all). 
bidang Warehousing, Transportation & Distribution, Cross Docking Value Added Service dan Inplant 
Logistics. Proses unloading di PT. XYZ ini dilakukan dengan eara memindahkan tiap dus barang 
(karton) dari area penyimpanan keatas pallet. Proses memindahkan karton ini dilakukan berulang
ulang sampai pallet penuh, aktivitas dilakukan untuk mengisi 24 palet, satu pallet kira-kira berisi 80 
dus. Sehingga degan demikian aktivitas unloading dilakukan untuk mernindahkan sejumlah 1.920 dus. 
Proses unloading, dibagi kedalam 3 aktivitas yaitu, mengambil, membawa, dan menyimpan. Proses 
analisis postur selanjutnya dilakukan dengan menggunakan bantuan software WinOWAS, input data 
pada software WiJ10WAS seperti tampak pada rangkaian Gambar.3 . 

..~~ro=..,:.. ,.. .... ·'.....d .R...wi : "': . 
• . .... --i .~ . .1 ' 
~c==~·~~·~'~'~'~~~~~~~=_ =~~~z<~~.~==~~~~=c~=~- -~

Gambar3.a. Gambar3.b. Gambar3.c. 

Input aktivitas Mengambil Input aktivitas Membawa Input aktivitas Menyimpan 


Penjelasan input data untuk masing-masing aktivitas tersebut adalah sebagai berikut: 
I. 	 Aktivitas Mengambil, postur unloader untuk bagian punggung (back) menunjukkan posisi tegak 

(straight), bagian lengan (arms) menunjukkan posisi lengan berada diatas bahu (both above 
shoulder), bagian kaki (legs) menunjukkan berdiri pada kedua buah kakj (standing on two legs), 
beban angkut yang diterima oleh unloader adalah sebesar kurang dari 10 kg «10 kg). 

2. 	 Aktivitas membawa, postur unloader untuk bagian punggung (back) menunjukkan posisi 
membungkuk (bent), bagian lengan (arms) menunjukkan posisi lengan berada dibawah bahu (both 
below shoulder), bagian kaki (legs) menunjukkan posisi unloader adalah berdiri pada kedua buah 
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kaki (standing on two legs), beban angkut yang diterima oleh unloader adalah sebesar kurang dari 
10 kg «10 kg). 

3. 	 Aktivitas menyimpan. postur unloader untuk bagian punggung (back) menunjukkan posisi 
membungkuk (bent), bagian lengan (arms) menunjukkan posisi lengan berada dibawah bahu (both 
below shoulder)~ bagian kaki (legs) menunjukkan posisi unloader adalah berdiri pada kedua buah 
kaki (standing on two legs), beban angkut yang diterima oleh unloader adalah sebesar kurang dari 
10 kg «10 kg). 

Hasil dan Pembabasan 

Hasil yang diperoleh dari output software WinOWAS untuk menyelesaikan proses unloading 
sebanyak tiga pallet (240 karton), diperoleh output software WinOWAS seperti tampak pada 
rangkaian Gambar. 4, Dari hasi! anatisis QWPut SQjtwwc Wi1l0WAS diketahui bah_wa ulltuk aktivi~ 
mengambil dan menyimpan tidak didapatkan permasalahan yang signiflkan, sedangkan untuk aktivitas 
membawa terdapat masalah seperti tampak pada ilustrasi GambarA. 

- . ;.,... Pada Gambar 4.a menunjukkan hasil output 

~ 	'"t:~Badt '="Ei""~!ii : ;::::: :.."i :- pengoJahan postur unloader manual untuk pallet ke-l, 
~ 	 " " .' dari diagram batang dapat dilihat bahwa terdapat garis 

',...~ : 	 yang menuju pada warna biru dengan besar persentase 
38% untuk postur back-bent and twisted, artinya bahwa 
postur back untuk aktivitas membawa yang dilakukan 
oleh unloader adalah tidak benar, maka harns dilakukan 
perancangan rekomendasi perbaikan terhadap postur. 

Gambar 4.2 menunjukkan hasil output 
pengolahan postur unloader manual untuk gabungan 
pallet ke-l dan pallet ke-2, dapat dilihat bahwa terdapat 

..::::...."""'.~~~~~ garis yang menuju pada warna biro dengan besar 
Gambar 4.3. persentase 57% untuk postur back-bent and twisted, 

Output WinOWAS Palet (1) artinya bahwa postur Back harns dilakukan 
, ,. 	perancangan rekomendasi perbaikan. Persentase yang 

ditunjukkan oleh diagram batang tersebut 
memperlihatkan bahwa postur back pada postur tubuh 
untuk gabungan pallet ke-l dan pallet ke-2 mengalami 
peningkatan sebesar 19%. 

Pada Gambar 4.3 menunjukkan hasil output 
pengolahan postur unloader manual untuk gabungan 
pallet ke-l, pallet ke-2 dan pallet ke-3, dapat dilihat 
bahwa terdapat garis yang menuju pada warna biro 
untuk postur back-bent and twisted mengalami 
peningkatan dari sebelumnya menjadi 59%. 

Persentase yang terus meningkat illl 

memberikan indikasi bahwa untuk pallet-pallet yang 
Output WinOWAS Palet (1 + 2) 

Gambar4.b. 
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benkutnya (gabungan pallet ke-l hingga pallet ke-24) 
~==~~	 akan memberLkarl wgrning (gwis alwn S(frna.kin rn(fnuIu. 

ke warna merah) dan harus dilakukan perancangan 
rekomendasi perbaikan. Tujuan dilakukan perancangan 
ulang terhadap postur un loader adalah untuk 
mengurangi dampak-dampak buruk seperti sakit pada 
pinggang, sakit pada leher, sakit pada lengan yang 
diakibatkan tidak baiknya postur tubuh unloader ketika 

.~ melakukan aktivitas unloading manual. 

Indikator yang berada pad a warna bim ini 
diakibatkan adanya postur un loader yang melakukan 
aktivitas unloading dengan posisi membungkuk dan 
berputar (seperti tarnpak pada Gambar. 6). Posisi 
berputar dapat dilihat dengan adaya bentuk sudut antara 
posisi kaki berdiri tegak dengan posisi badan. Sudut 
yang dibentuk adalah ketika badan bergeser ke kanan 
dari posisi kaki tegak. Posisi membungkuk dan berputar 
ini bila dilakukan secara sering dan berulang-ulang 
tentunya akan menyebebabkan akumulasi rasa sakit 
pada pinggang unloader. 

Hal ini terbukti dan hasil survey yang
Gambar.5 dilakukan untuk mengidentifikasi keluhan yang

Visualisasi Postur Aktivitas Membawa dirasakan unloader. Kuesioner dirancang untuk 
memudahkan para unloader mengungkapkan rasa sakit 

., Lchef 
yang dialami ketika melakukan aktivitas unloading . 

• Bahu Kuesioner yang dibagikan pad a un loader berupa 
fj PinggJl1g gambar postur tubuh kemudian unloader diminta untuk 

Ilulut memberi tanda rasa sakit yang dialami pada gam bar 
postur kuesioner terse but. Berdasarkan hasil survey, 

!I S,ku KJki 
diperoleh hasil bahwa tubuh bagian pinggang banyak 

... Pcrgelangan Tangen dirasa sakit dan dikeluhkan oleh unloader. Hal ini 
~ $iku-liku ditunjukkan dengan besarnya persentase keluhan 

pinggang dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain Gambar.6 
yaitu sebesar 18,75%, seperti tampak pada Gambar. 6. Persentase Sakit yang Dialami Unloader 

Kesimpulan 

Postur tubuh un loader harus diperbaiki karen a dilihat dari hasil analisis dengan menggunakan 
software WinOW AS, terdapat postur tubuh yang tidak baik yang dilakukan unloader ketika 
llJelakl,lkan aktivitas l,mloading bar;a(\~ terutama pada aktivitas membawa. PQstur tubuh_yang tidak baik 
ini bila dilakukan secara sering dan berulang-ulang tentunya akan menyebebabkan akumulasi rasa 
sakit pada pinggang unloader. 

Karena indikator menunjukkan warna biro yang artinya bahwa pad a aktivitas terdapat gejala 
atau efek muscoluskeletal dan diharapkan ada pengembangan atau perbaikan terhadap kondisi postur 
unloader yang harus dilakukan dalam waktu dekat. Perbaikan postur tubuh unloader ini bertujuan 
tujuan untuk mereduksi gejala atau efek muscoluskeletal, memberikan rasa aman dan nyaman serta 
meningkatkan kesehatan kerja pada unloader. 
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Gambar 4.c. 

Output WinO WAS Palet (1 + 2 +3) 
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Dengan dilakukannya pengembangan atau perbaikan terhadap kondisi postur unloader, maka 
dampak bagi perusahaan adalah aka.n meningkatkan p(Qduktivitas, karena dengan ~ao.ya PQ~t\I( yapg 
baik yang diJakukan oleh unloader ketika melakukan aktivitas unloading manual maka unloader akan 
dapat bekerja dengan arnan, nyaman dan sehat, sebingga waktu proses unloading akan semakin cepat 
dan hal ini tentunya akan meningkatkan produktivitas. 
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