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BAB III 

PENGUMPULAN DATA 

 

 

3.1 Flowchart Pengambilan Data 

Berikut ini adalah metode pengambilan data yang dilakukan oleh empat 

orang operator untuk mengetahui efek yang akan ditimbulkan pada bagian tubuh 

manusia terutama rangka dan otot setelah melakukan pekerjaan. Pengambilan data 

dilakukan dengan cara memberikan kuisioner untuk empat operator yang berisi 

tentang mengetahui keadaan tubuh manusia, terutama sistem rangka dan otot yang 

mengalami sakit setelah melakukan aktivitas kerja.  

Sebelum melakukan pengambilan data, praktikan harus memilih seorang 

operator untuk melakukan kegiatan praktikum untuk modul ini. Setelah operator 

dipilih maka data yang diambil dalam bentuk gambar dan video melalui 

handhpone pada saat operator pada saat posisi tubuh operator dalam mengambil, 

mengangkat, membawa dan meletakkan beban. Setelah itu operator diberikan 

kuisioner untuk pengisian jenis keluhan-keluhan apa saja yang dialami pada saat 

operator sedang bekerja, kuisioner ini sangat berpengaruh terhadap bagian-bagian 

tubuh yang mengalami rasa sakit terhadap keempat operator bekerja yang 

berbeda-beda. 

Pengambilan data terhadap jenis pekerjaan yaitu tukang jual jamu dengan 

berat rata-rata 30 kg untuk setiap operator. Jarak yang ditempuh operator dalam 

melakukan aktivitas rata-rata sejauh 30 km setiap harinya. Untuk posisi 

pengangkatan beban dilakukan dengan 2 cara yaitu posisi beban di bahu kiri untuk 

2 operator dan posisi beban di bahu kiri untuk 2 operator. 

 

3.1.1 Prosedur Pengambilan Data (Flowchart) 

Flowchart pada modul sistem rangka dan otot manusia ini adalah 

menjelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan pengambilan data yaitu sebagai 

berikut. 
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Gambar 3.1 Flowchart Pengambilan Data 

  

3.1.2 Penjelasan Flowchart 

 Langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas kerja 

adalah apakah tubuh operator merasa sakit setelah melakukan aktivitas. Langkah 

selanjutnya adalah menentukan tujuan dari pengukuran kerja fisiologi, yaitu 

mengetahui keluhan yang paling banyak dirasakan terutama pada sistem rangka 

dan otot yang mungkin terjadi akibat posisi kerja yang dilakukan dan mengetahui 

posisi kerja yang benar. 

 Langkah selanjutnya adalah memilih operator yang menggunakan bahu 

kanan dan kiri pada saat memikul beban di pundaknya. Langkah selanjutnya 

adalah menyiapkan alat dan bahan, yaitu lembar data pengamatan, alat tulis dan 

handphone. Saat pengambilan data, data yang diambil yaitu usia, berat badan, 

posisi kerja, berat beban, jarak yang ditempuh, waktu kerja, langkah selanjutnya 
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adalah merekam dan memotret operator tersebut menggunakan handphone data 

aktivitas yang diambil pada saat operator mengambil, mengangkat, membawa, 

dan meletakkan beban. Selanjutnya adalah memberikan kuisioner kepada empat 

operator tersebut yang berisi tentang jenis-jenis penyakit yang dialami, serta 

bagian-bagian apa saja yang sering mengalami keluhan pada saat mengangkat 

beban. 

 

3.2 Alat dan Fungsinya 

Berikut adalah alat yang digunakan pada saat pengambilan data adalah 

sebagai berikut: 

1. Lembar data pengamatan, digunakan sebagai bahan untuk mencatat hasil 

pengamatan. 

2. Alat tulis, digunakan untuk mencatat hasil pengamatan. 

3. Handphone, digunakan untuk merekam kegiatan dan memotret pada saat 

operator melakukan kegiatan. 

 

3.3 Data Kuisioner Body Map 

Pengambilan data yang diambil pada saat operator melakukan aktivitas 

yaitu mengangkat, memikul, dan meletakan keranjang jamu dicatat dalam bentuk 

tabel. Berikut adalah data untuk keempat operator. 

 

3.3.1 Data Kuisioner Body Map 1 

Sesuai dengan data yang pertama menggunakan posisi kerja yaitu 

mengangkat keranjang jamu dengan cara dipikul di bagian bahu sebelah kanan.  
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Tabel 3.1 Kuisioner Body Map Operator Pertama 

Nama              : Wasiem 

Umur              : 40 tahun 

Berat Badan   :  45 kg 

Posisi kerja     : Memikul sebelah kanan bahu 

Berat Beban yang Diangkat  : 30 kg 

Lamanya Bekerja                  :  5 tahun 

Waktu Kerja                          :  8 jam 

Pernahkah Anda selama 12 

bulan terakhir mengalami 

masalah (gatal, sakit, tidak 

nyaman) pada : 

 

Pernahkah Anda selama 12 

bulan terakhir tidak dapat 

mengerjakan pekerjaan yang 

normal Anda lakukan akibat 

masalah tersebut? 

 

Pernahkah Anda 

mengalami masalah selama 

7 hari terakhir? 

 

Leher 

Ya√                             tidak    Ya√                          tidak   Ya√                         tidak 

Bahu kanan 

Ya√                             tidak    Ya√                          tidak   Ya√                         tidak 

Bahu Kiri  

Ya                             √tidak    Ya                          √tidak Ya                          √tidak 

Siku Kanan  

Ya                             √tidak Ya                         √tidak Ya                           √tidak 

Siku Kiri 

Ya                             √tidak Ya                          √tidak Ya                          √tidak 

Punggung Atas 

Ya                             √tidak Ya                          √tidak Ya                           √tidak 

Punggung Bawah 

Ya                             √tidak Ya                          √tidak Ya                           √tidak 

Pergelangan Tangan Kanan 

Ya                             √tidak Ya                          √tidak  Ya                          √tidak 

Pergelangan Tangan Kiri 

Ya                             √tidak Ya                          √tidak  Ya                          √tidak 

Paha 

Ya√                             tidak   Ya√                           tidak   Ya√                          tidak 

Lutut 

Ya√                             tidak   Ya√                           tidak   Ya√                          tidak 

Pergelangan Kaki 

Ya√                             tidak   Ya√                           tidak   Ya√                          tidak 

 

3.3.2 Data Kuisioner Body Map 2 

Berikutnya adalah data untuk operator kedua yang menggunakan posisi 

kerja, yaitu mengangkat keranjang jamu dengan cara dipikul di bagian bahu 

sebelah kanan adalah berikut. 
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Tabel 3.2 Kuisioner Body Map Operator Kedua 

Nama              : Puni Rahayu 

Umur              : 29 tahun 

Berat Badan   :  56 kg 

Posisi kerja     : Memikul sebelah kanan bahu 

Berat Beban yang Diangkat  : 10-15 kg 

Lamanya Bekerja                  :  10 tahun 

Waktu Kerja                          :  7-10 jam 

Pernahkah Anda selama 12 

bulan terakhir mengalami 

masalah (gatal, sakit, tidak 

nyaman) pada : 

 

Pernahkah Anda selama 12 

bulan terakhir tidak dapat 

mengerjakan pekerjaan yang 

normal Anda lakukan akibat 

masalah tersebut? 

 

Pernahkah Anda 

mengalami masalah selama 

7 hari terakhir? 

 

Leher 

Ya                            √ tidak Ya                              √ tidak   Ya                          √ tidak 

Bahu kanan 

Ya                           √ tidak Ya                              √ tidak   Ya                         √ tidak 

Bahu Kiri  

Ya                             √tidak  Ya                              √tidak Ya                          √ tidak 

Siku Kanan  

Ya                             √tidak Ya                              √tidak Ya                           √tidak 

Siku Kiri 

Ya                             √tidak Ya                             √tidak Ya                           √tidak 

Punggung Atas 

Ya√                             tidak Ya                             √tidak Ya                           √tidak 

Punggung Bawah 

Ya√                            tidak Ya                             √tidak Ya                           √tidak 

Pergelangan Tangan Kanan 

Ya√                             tidak Ya                             √tidak Ya                           √tidak 

Pergelangan Tangan Kiri 

Ya√                             tidak Ya                             √tidak Ya                           √tidak 

Paha 

Ya                            √ tidak   Ya                            √ tidak   Ya                          √ tidak 

Lutut 

Ya                            √ tidak  Ya                             √ tidak   Ya                          √ tidak 

Pergelangan Kaki 

Ya√                             tidak  Ya√                              tidak   Ya√                           tidak 

 

3.3.3 Data Kuisioner Body Map 3 

Berikut adalah data untuk operator ketiga yang menggunakan posisi kerja, 

yaitu mengangkat keranjang jamu dengan cara dipikul di bagian bahu sebelah 

kanan adalah berikut. 
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Tabel 3.3 Kuisioner Body Map Operator Ketiga 

Nama              : Ratmi 

Umur              : 42 tahun 

Berat Badan   :  54 kg 

Posisi kerja     : Memikul sebelah kanan bahu 

                          dan duduk 

Berat Beban yang Diangkat  : 15 kg 

Lamanya Bekerja                  :  12 tahun 

Waktu Kerja                          :  7 jam 

Pernahkah Anda selama 12 

bulan terakhir mengalami 

masalah (gatal, sakit, tidak 

nyaman) pada : 

 

Pernahkah Anda selama 12 

bulan terakhir tidak dapat 

mengerjakan pekerjaan yang 

normal Anda lakukan akibat 

masalah tersebut? 

 

Pernahkah Anda 

mengalami masalah selama 

7 hari terakhir? 

 

Leher 

Ya                            √ tidak   Ya                          √ tidak   Ya√                          tidak 

Bahu kanan 

Ya                            √tidak   Ya                            √tidak   Ya                          √tidak 

Bahu Kiri  

Ya                             √tidak    Ya                          √tidak Ya                         √ tidak 

Siku Kanan  

Ya                             √tidak Ya                         √tidak Ya                         √tidak 

Siku Kiri 

Ya                             √tidak Ya                          √tidak Ya                         √tidak 

Punggung Atas 

Ya√                             tidak Ya√                          tidak Ya√                          tidak 

Punggung Bawah 

Ya√                             tidak Ya                          √tidak Ya                          √tidak 

Pergelangan Tangan Kanan 

Ya√                             tidak  Ya√                           tidak  Ya√                           tidak 

Pergelangan Tangan Kiri 

Ya√                            tidak Ya                          √tidak Ya√                           tidak 

Paha 

Ya                            √ tidak   Ya                           √ tidak   Ya                           √tidak 

Lutut 

Ya√                             tidak   Ya√                            tidak   Ya√                           tidak 

Pergelangan Kaki 

Ya√                             tidak   Ya√                             tidak   Ya√                           tidak 
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3.3.4 Data Kuisioner Body Map 4 

Selanjutnya adalah data untuk operator keempat yang menggunakan posisi 

kerja, yaitu mengangkat keranjang jamu dengan cara dipikul di bagian bahu 

sebelah kanan adalah berikut. 

Tabel 3.4 Kuisioner Body Map Operator Keempat 

Nama              : Purwanti 

Umur              : 31 tahun 

Berat Badan   :  32 kg 

Posisi kerja     : Memikul sebelah kanan bahu 

Berat Beban yang Diangkat  : 5 kg 

Lamanya Bekerja                  :  25 tahun 

Waktu Kerja                          :  7-10 jam 

Pernahkah Anda selama 12 

bulan terakhir mengalami 

masalah (gatal, sakit, tidak 

nyaman) pada : 

 

Pernahkah Anda selama 12 

bulan terakhir tidak dapat 

mengerjakan pekerjaan yang 

normal Anda lakukan akibat 

masalah tersebut? 

 

Pernahkah Anda 

mengalami masalah selama 

7 hari terakhir? 

 

Leher 

Ya                            √ tidak   Ya                          √ tidak   Ya                         √ tidak 

Bahu kanan 

Ya√                             tidak    Ya√                          tidak   Ya√                         tidak 

Bahu Kiri  

Ya                             √tidak    Ya                          √tidak Ya                        √ tidak 

Siku Kanan  

Ya                             √tidak Ya                         √tidak Ya                         √tidak 

Siku Kiri 

Ya                             √tidak Ya                          √tidak Ya                         √tidak 

Punggung Atas 

Ya                             √tidak Ya                          √tidak Ya                          √tidak 

Punggung Bawah 

Ya                             √tidak Ya                          √tidak Ya                          √tidak 

Pergelangan Tangan Kanan 

Ya√                             tidak    Ya√                          tidak  Ya√                           tidak 

Pergelangan Tangan Kiri 

Ya                             √tidak Ya                          √tidak Ya                           √tidak 

Paha 

Ya                            √ tidak   Ya                           √ tidak   Ya                           √tidak 

Lutut 

Ya                            √ tidak   Ya                           √ tidak   Ya                           √tidak 

Pergelangan Kaki 

Ya                            √ tidak   Ya                            √ tidak   Ya                           √tidak 

 


