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ABSTRAK 

Gerakan  manusia ketika melakukan aktivitas pada dasarnya ditentukan oleh kemampuan ototnya. Kemampuan otot 

yang menurun akibat aktivitas yang membutuhkan tenaga fisik yang banyak dan berlangsung lama akan mengakibatkan 

kelelahan otot. Kelelahan otot dapat disebabkan oleh postur kerja yang tidak normal. Metode REBA merupakan salah satu 

metode yang dapat digunakan untuk menganalisis postur kerja. Didalam metode REBA postur tubuh dibagi menjadi beberapa 

segmen dan hasil dari metode REBA dapat menunjukkan tingkat resiko cedera muskuloskeletal dan skala tindakan yang 

dilakukan. 

Berdasarkan hasil REBA pada operator spot welding di PT XYZ, diperoleh hasil dengan level resiko tinggi dengan 

level tindakan perlu segera dilakukan tindakan. Penyebab tinggi nya nilai REBA tersebut adalah postur kerja operator 

membungkuk, dengan ketinggian area kerja yang tidak sesuai dengan level siku rata-rata operator. Tindakan yang dilakukan 

untuk mengurangi nilai REBA yaitu dengan mendesain ketinggian area kerja sesuai dengan level siku rata-rata operator. Hasil 

REBA setelah dilakukan perbaikan diperoleh hasil dengan level resiko rendah dan tindakan yang mungkin perlu dilakukan. 

Kata kunci : Antropometri, Area kerja, kelelahan otot, Postur kerja, REBA 

 

1.Pendahuluan 

1.1 Latar belakang masalah 

Manusia didalam bekerja selalu menggunakan tenaga 

dalam pekerjaannya. Didalam aktivitas nya manusia selalu 

bergerak. Baik secara monoton maupun berubah-ubah. Posisi 

tubuh manusia saat bekerja atau bergerak terkadang tidak 

diperhatikan. Efek dari hal tersebut adalah kelelahan 

otot.“ sikap kerja tidak alamiah adalah sikap kerja yang 

menyebabkan posisi bagian-bagian tubuh bergerak menjauhi 

posisi alamiah, misalnya pergerakan tangan terangkat, 

punggung terlalu membungkuk, kepala terangkat dan 

sebagainya. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat 

grafitasi tubuh, maka semakin tinggi pula resiko terjadinya 

keluhan sistem muskuloskeletal, sikap kerja tidak alamiah ini 

pada umumnya karena karakteristik tuntutan tugas, alat kerja 

dan stasiun kerja tidak sesuai dengan kemampuan dan 

keterbatasan pekerja.” (Grandjean, 1993; Anis & McConville, 

1996; Waters & Anderson, 1996 & Manuaba, 2000). 
Berdasarkan rekomendasi dari Occuptional Safety and 

Health Administration (OSHA, 2000), tindakan ergomomik 

untuk mencegah adanya sumber penyakit adalah melalui dua 

cara, yaitu rekayasa teknik (seperti: desain stasiun dan alat 

kerja) dan rekayasa manajemen  (seperti: kriteria dan 

organisasi kerja). langkah preventif ini dimaksudkan untuk 

mengeliminir overexertion dan mencegah adanya sikap kerja 

tidak alamiah. 

Spot welding atau bisa disebut juga pengelasan titik 

adalah proses pengelasan dengan menggunakan psw gun. 

dimana proses pengelasan tersebut dilakukan oleh operator 

dengan mengarahkan psw gun ke part yang akan di las. pada 

penggunaaannya psw gun digunakan untuk menyambungkan 

bagian-bagian rangka mobil menjadi satu  bagian tertentu. Di 

departemen body shop di PT XYZ. Proses assembling 

dilakukan dengan menggunakan Psw Gun. ada 14 section di 

departemen bodyshop, hampir semuanya dalam pengerjaan 

nya menggunakan Psw Gun. salah satunya adalah section 

body main additional 1. Pada section ini dilakukan 

pengelasan dibagian body kendaraan yang tidak bisa 

dilakukan pengelasan pada proses sebelumnya yaitu diarea 

body main. Pada proses pengerjaannya, operator body main 

additional 1 menyesuaikan posisi tubuhnya sesuai dengan 

area body kendaraan yang tidak bisa dilakukan pengelasan  di 

area body main. Karena penyesuaian posisi tersebut, 

mengakibatkan posisi tubuh operator tidak sesuai dengan 

posisi kerja normal. 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Faktor apa saja yang  menyebabkan kelelahan otot 

pada operator spot welding ?  



2. Usulan perbaikan apa yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi tingkat kelelahan otot guna mengurangi 

skor REBA yang telah diperoleh sebelumnya ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang 

menyebabkan kelelahan otot pada operator spot 

welding 

2. Untuk mengetahui usulan perbaikan yang dapat 

dilakukan untuk mengurangi tingkat kelelahan otot 

pada operator spot welding 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Dapat mengurangi tingkat kelelahan pada operator 

spot welding pada section body main add 1. 

2. Memperoleh pengetahuan mengenai cara 

mengurangi tingkat kelelahan dengan metode 

REBA 

2. Tinjauan Pustaka 

2.1 Kelelahan otot 

kelelahan otot menurut suma’mur PK (1999:190) 

adalah “tremor pada otot atau perasaan nyeri yang terdapat 

pada otot. “fenomena berkurangya kinerja otot setelah 

terjadinya tekanan melalui fisik untuk suatu waktu tertentu 

disebut kelelahan otot secara fisiologis dan gejala yang yang 

ditunjukkan tidak hanya berupa berkurangnya tekanan fisik 

namun juga pada makin rendahnya gerakan” (AM. Sugeng 

Budiono, 2003). Kelelahan otot menurut silaban dikutip putri 

(2008) adalah” menurunnya kinerja setelah mengalami stress 

tertentu yang ditandai dengan menurunnya kekuatan dan 

kelambatan gerak”. Menurut muchinsky dikutip putri (2008) 

“Kelelahan otot (muscular fatigue) disebabkan oleh aktifitas 

yang membutuhkan tenaga fisik yang banyak dan 

berlangsung lama. Tipe ini berhubungan dengan perubahan 

biokimia tubuh dan dirasakan individu dalam bentuk sakit 

yang akut pada otot. Kelelahan ini  dapat dikurangi dengan 

mendesain prosedur kerja baru yang melindungi individu 

dari pekerjaan yang terlalu berat, misalnya dengan 

mendesain ulang peralatan atau penemuan alat-alat baru serta 

melakukan sikap kerja yang lebih efisien”. “Kelelahan fisik 

atau kelelahan otot adalah ketidakmampuan fisik sementara 

otot untuk tampil maksimal” wowo sunaryo kuswana (2014). 

“Kelelahan otot merupakan penurunan pada tension capacity 

atau output power, sesudah kontraksi yang berulang-ulang” 

Moeloek D (1984). 

Peter Vi (2000) menjelaskan bahwa, terdapat beberapa faktor 

yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan sistem 

muskuloskeletal antara lain sebagai berikut : 

a. Peregangan otot yang berlebihan  

Peregangan otot yang berlebihan pada umumnya 

sering dikeluhkan oleh pekerja dimana aktivitas 

kerjanya menuntut pengerahan tenaga yang besar 

seperti aktivitas mengangkat, mendorong, menarik 

dan menahan beban yang berat. peregangan otot 

yang berlebihan ini terjadi kearena pengerahan 

tenaga yang diperlukan melampaui kekuatan 

optimum otot. Apabila hal serupa sering dilakukan, 

maka dapat mempertinggi resiko terjadinya keluhan 

otot, bahkan dapat menyebabkan terjadinya cedera 

sistem muskuloskeletal. 

b. Aktivitas berulang  

Aktivitas berulang adalah pekerjaan yang dilakukan 

secara terus menerus seperti pekerjaan mencangkul, 

membelah kayu besar, angkat-angkut dan 

sebagainya. Keluhan otot terjadi karena otot 

menerima tekanan akibat beban kerja secara terus 

menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk 

relaksasi. 

c. Sikap kerja tidak alamiah 

“Sikap kerja tidak alamiah adalah sikap kerja yang 

menyebabkan posisi bagian-bagian tubuh bergerak 

menjauhi posisi alamiah, misalnya pergerakan 

tangan terangkat, pungung terlalu membungkuk, 

kepala ternagkat dan sebagainya. Semakin jauh 

posisi tubuh dari pusat grafitasi tubuh, maka 

semakin tinggi pula resiko terjadinya keluhan 

sistem muskuoskeletal. Sikap kerja tidak alamiah 

ini pada umumnya karena karakteristik tuntutan 

tugas, alat kerja dan stasiun kerja tidak sesuai 

dengan kemampuan dan keterbatasan 

pekerja”(Grandjean,1993; Anis& McConville, 

1996;  Waters & Anderson, 1996 & Manuaba, 2000). 

2.2 Postur kerja 

Postur kerja adalah” posisi tubuh pekerja pada saat 

melakukan aktifitas kerja yang biasanya terkait dengan 

desain area  kerja dan persyaratan kegiatan 

kerja”(pulat,1992). “Sikap kerja alamiah atau posisi kerja 

normal yaitu sikap atau postur dalam proses kerja yang sesuai 

dengan anatomi tubuh, sehingga tidak terjadi pergeseran atau 

penekanan pada bagian penting tubuh seperti organ tubuh,  

syaraf, tendon,  dan tulang sehingga keadaan menjadi relaks 

dan tidak menyebabkan keluhan musculoskeletal disorders 

dan sistem tubuh yang lain“(Baird dikutip merulalia, 2010). 

Sedangkan posisi janggal adalah”deviasi (pergeseran)dari 

gerakan tubuh/anggota gerak yang dilakukan oleh pekerja 

saat melakukan aktivitas dari posisi normal secara berulang-

ulang dan dalam waktu yang relatif lama. 

2.3 REBA 

Rapid Entire Body Assessment atau yang biasa disebut 

REBA yaitu salah satu metode yang digunakan untuk 

menganalisis pekerjaan berdasarkan posisi tubuh. metode ini 

didesain untuk mengevaluasi pekerjaan atau aktivitas, 

dimana pekerja tersebut memiliki kecenderungan 

menimbulkan ketidaknyamanan seperti kelelahan pada leher, 

tulang punggung, lengan, dan sebagainya. Analisis REBA 

dilakukan dengan membagi postur tubuh kedalam dua 

kategori, kategori A dan B. Kategori A terdiri dari tubuh, 

leher dan kaki, sedangkan kategori B terdiri dari lengan atas 

dan bawah serta pergelangan untuk gerakan ke kiri dan kanan. 

Masing-masing kategori memilki skala penilaian postur 

tubuh lengkap dengan catatan tambahan yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam desain  

perbaikan. setelah penilaian postur tubuh, yang dilakukan 

kemudian adalah pemberian nilai pada beban atau tenaga 

yang digunakan serta faktor terkait dengan kopling 

(Hignett,S, McAtamney, L, 2000) 

 



2.4 Antropometri 

Setiap desain produk, baik produk yang sederhana 

maupun produk yang sangat komplek, harus selalu 

berpedoman kepada antropometri pemakainya. Menurut 

Sanders & McCormick (1987); Pheasant (1988) dan pulat 

(1992) bahwa antropometri adalah pengukuran dimensi 

tubuh atau karakteristik fisik tubuh lainnya yang relevan 

dengan desain tentang  sesuatu yang dipakai orang. 

Dalam menentukan ukuran stasiun kerja, alat kerja 

dan produk pendukung lainnya, data antropometri tenaga 

kerja memegang peranan penting. Menurut Sutarman 

(1972),    bahwa dengan mengetahui ukuran antropometri 

tenaga kerja akan dapat dibuat suatu desain alat-alat kerja 

yang sepadan  bagi tenaga kerja yang akan menggunakan, 

dengan harapan dapat menciptakan kenyamanan, kesehatan, 

keselamatan dan estetika kerja. 

3.Metodologi penelitian 

3.1 Populasi dan sample 

     Populasi yang diamati dalam penelitian ini adalah 

operator spot welding dan sample yang diambil adalah 

operator spot welding diarea bodymain additinonal 1. 

3.2 Variabel 

    Variabel atau faktor yang diamati adalah sikap kerja pada 

operator spot welding 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

     Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi  

Pengamatan dilakukan pada saat proses produksi 

mobil X, proses spot welding diarea bodymain add 

1 dilakukan oleh 3 operator. 

2. Dokumentasi  

Data dokumentasi yang diambil adalah foto sikap 

kerja operator spot welding pada saat melakukan 

proses welding. 

3.4 Metode Analisis Data 

       Didalam menganalisis data ada beberapa metode yang 

digunakan:  

1. REBA worksheet  

Pada metode REBA postur kerja yang telah 

ditentukan kemudian diukur dengan menggunakan 

busur derajat ataupun software untuk mengetahui 

sudut dan untuk menentukan besar posisi janggal 

dan melakukan pengisian skor pada REBA 

worksheet. Selain menggunakan REBA worksheet 

juga menggunakan software ergofellow untuk 

menganalisis data. Ergofellow adalah software yang 

digunakan untuk menganalisis postur tubuh. Dalam 

penggunaannya, ergofellow tidak jauh berbeda 

dengan REBA worksheet hanya saja ergofellow 

lebih praktis. 

2. Antropometri 

1) Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk 

mengetahui apakah data bersifat normal 

atau tidak, pengujian normalitas data 

dilakukan dengan menggunakan SPSS. Uji 

normalitas data antropometri tersebut 

dilakukan dengan uji kolmogorov smirnov. 

2) Uji Kecukupan Data 

Pengujian kecukupan data pada data 

antropometri dilakukan untuk mengetahui 

apakah data tersebut cukup atau tidak. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

data 30 operator. 

3) Uji Keseragaman Data 

Pengujian keseragaman data dilakukan 

untuk mengetahui apakah data seragam 

atau tidak, pada pengujian keseragaman 

data menggunakan tingkat kepercayaan 

dan tingkat ketelitian.\tingkat kepercayaan 

yang digunakan adalah 95% dengan 

tingkat ketelitian 5% 

4) Persentil 

Persentil didapatkan setelah data 

dinyatakan seragam, persentil yang 

digunakan ditentukan dari tingkat 

kepercayaan dan tingkat ketelitian yang 

diperoleh sebelumnya pada uji 

keseragaman data. 

4.Hasil dan pembahasan 

4.1 Kecukupan Data 

Uji kecukupan data (N’) untuk menentukan jumlah 

pengukuran yang seharusnya dilakukan, dengan mengambil 

tingkat kepercayaan 95% dan tingkat ketelitian 5%  

dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah diambil 

cukup secara statistik. Adapun hasil uji kecukupan data 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 1 Hasil uji kecukupan data 

NO X‾ σ N'

1 Tinggi Badan 171,1 0,8 0,2

2 Tinggi Siku 109,8 0,7 0,32

3 Panjang Lengan 41,2 0,5 1,01

4 Panjang Rentang Tangan kedepan 77,2 0,5 0,19

5 Panjang Rentang Tangan kesamping 166,6 0,5 0,05 cukup

Antropometri Kecukupan data

cukup

cukup

cukup

cukup

 

Berdasarkan hasil dari uji kecukupan data diperoleh nilai N’ 

< N, maka data cukup. 

4.2 Identifikasi postur  

Postur kerja operator spot welding pada saat bekerja 

menyesuaikan dengan area kerjanya. Pada proses 

pengerjaannya, posisi tubuh operator dalam posisi janggal 

atau posisi tubuh tidak dalam keadaan normal. Pada desain 

stasiun kerja berdiri, apabila pekerja harus bekerja untuk 

periode waktu yang lama, maka faktor kelelahan menjadi 

utama. Untuk meminimalkan pengaruh kelelahan dan 

keluhan subjektif maka pekerjaan harus didesain agar tidak 

terlalu banyak menjangkau, membungkuk atau melakukan 

gerakan dengan posisi kepala yang tidak alamiah. 

 



4.3 Penentuan level tindakan postur kerja dengan REBA. 

Penilaian postur kerja pada operator spot welding dilakukan 

setelah menentukan elemen kegiatan yang dikerjakan oleh 

operator spot welding di area bodymain add 1 yaitu : 

1. Postur kerja area rear door RH (postur kerja 1 op 1) 

2. Postur kerja area front door RH(postur kerja 2 op 1) 

3. Postur kerja area hood (postur kerja 3 op 1) 

4. Postur kerja area roof (postur kerja 1 op 2) 

5. Postur kerja area kaca depan ( postur kerja 2 op 2) 

6. Postur kerja area engine comp (postur kerja 3 op 2) 

7. Postur kerja area front door LH(postur kerja 1 op 3) 

8. Postur kerja area rear doorLH (postur kerja 2 op 3) 

9. Postur kerja area wheelhouse (postur kerja 3 op 3) 

Tabel 2 Hasil REBA sebelum perbaikan 

Elemen 

gerakan 

Skor 

REBA 

Level 

resiko 

Tindakan 

operator 

1 

1 9 Tinggi Perlu Segera 

2 9 Tinggi Perlu Segera 

3 5 sedang perlu 

operator 

2 

1 7 sedang perlu 

2 8 Tinggi Perlu Segera 

3 7 sedang perlu 

operator 

3 

1 7 sedang perlu 

2 5 sedang perlu 

3 8 Tinggi Perlu Segera 

 

4.4 Penetapan data antropometri 

Penetapan data antropometri dilakukan untuk merancang 

area kerja bodymain additional 1 dalam proses welding. 

Sebelum data atropometri digunakan, maka dilakukan uji 

kenormalan, kecukupan dan keseragaman data. Data hasil 

pengujian tersebut kemudian digunakan dalam perancangan 

stasiun kerja bodymain add 1. 

Tabel 3 hasil penetapan data antropometri untuk merancang 

stasiun kerja bodymain add 1 

NO X‾ 5%- ile 95%- ile

1 Tinggi Badan 171,1 169,78 172,42

2 Tinggi Siku 109,8 108,65 111,12

3 Panjang Lengan 41,2 40,38 42,03

4 Panjang Rentang Tangan kedepan 77,2 76,38 78,03

5 Panjang Rentang Tangan kesamping 166,6 165,78 167,43

Antropometri 

 

Ketinggian landasan kerja berdiri didasarkan pada tinggi siku 

dari operator. Berdasarkan hasil dari perhitungan persentil 

didapatkan nilai tinggi siku minimum yaitu 108,65 cm. 

Didalam proses pengerjaannya, operator spot welding 

menggunakan alat yaitu PSW Gun. Lebar  antara handle PSW 

Gun dengan ujung PSW Gun adalah 10 cm. Jadi tinggi siku 

dikurangi dengan lebar PSW Gun. Didapatkan nilai tinggi 

siku 98,65 cm. Tinggi siku ini yang akan menjadi patokan 

dalam mendesain ketinggian landasan kerja. 

 

 

 

4.5  Usulan perbaikan stasiun kerja  

Pada stasiun kerja sebelumnya diketahui tinggi landasan 

kerja adalah 88 cm. Dengan lebar landasan 90 cm. Dan area 

proses welding berada di ketinggian 120 cm, 165 cm, 200 cm 

dan 230 cm dari lantai. 

Setelah diketahui tinggi siku yang direkomendasikan maka 

tinggi landasan pijakan disesuaikan dengan tinggi siku yang 

direkomendasikan. Maka tinggi landasan pijakan dari 

masing-masing area proses welding adalah 21 cm, 66 cm, 

101 cm dan 131 cm 

 

Gambar 1 area kerja bodymain add 1 

pada saat proses pengelasan area rear and front door opening, 

maka area kerja akan terlihat seperti pada gambar 1. Pada 

proses pengelasan pada area roof, pijakan untuk proses 

tersebut dimajukan seperti pada gambar 2. 

 

Gambar 2 area kerja bodymain add1 pada proses pengelasan 

roof 

Pada area kerja bodymain add 1, pijakan untuk proses area 

roof dapat di stel. 

4.6 Analisis postur kerja setelah perbaikan  

Setelah dilakukan perbaikan dengan usulan rancangan area 

kerja yang baru. Maka postur kerja operator spot welding 

pada section bodymain add 1 yang membungkuk dapat 

dihindarkan. Sehingga diharapkan dapat mengurangi 

kelelahan otot dan resiko MSDs yang dirasakan operator. 

1. Postur kerja 1 operator 1(rear door RH) 

Gambar 3 menunjukkan simulasi postur kerja pada operator 

1, postur kerja 1 yaitu postur kerja area rear door RH 



 

Gambar 3 postur kerja area rear door RH operator 1 

Pada proses  pengelasan area rear door RH operator berdiri 

diatas pijakan dengan ketinggan 21 cm.dengan ketinggian 

area proses welding yaitu 120 cm. 

2. Postur kerja 2 operator 1 (area front door RH). 

Pada proses  pengelasan area front door RH operator 

berdiri diatas pijakan dengan ketinggan 21 

cm.dengan ketinggian area proses welding yaitu 

120 cm. Simulasi pada proses area front door RH 

sama seperti pada proses Rear door RH. 

3. Postur kerja 3 operator 1 ( area Hood). 

Gambar 4 menunjukkan simulasi postur kerja pada 

operator 1, postur kerja 3 yaitu postur kerja area 

hood. 

 
Gambar 4 postur kerja area Hood operator 1 

 

Pada proses  pengelasan area hood operator berdiri 

diatas pijakan dengan ketinggan 101 cm.dengan 

ketinggian area proses welding yaitu 165 cm. 

4. Postur kerja 1 operator 2 (area roof) 

Gambar 5 menunjukkan simulasi postur kerja pada 

operator 2, postur kerja 1 yaitu postur kerja area roof. 

 
Gambar 5 postur kerja area roof operator 2 

 

Pada proses  pengelasan area Roof operator berdiri 

diatas pijakan dengan ketinggan 131 cm.dengan 

ketinggian area proses welding yaitu 230 cm. 

5. Postur kerja 2 operator 2 (area kaca depan) 

Gambar 6 menunjukkan simulasi postur kerja pada 

operator 2, postur kerja 2 yaitu postur kerja area 

kaca depan  

 
Gambar 6 postur kerja area kaca depan 

 

Pada proses  pengelasan area kaca depan operator 

berdiri diatas pijakan dengan ketinggan 101 cm. 

dengan ketinggian area proses welding yaitu 200 cm. 

6. Postur kerja 3 operator 2 (area engine comp) 

Gambar 7 menunjukkan simulasi postur kerja pada 

operator 2, postur kerja 3 yaitu postur kerja area 

engine comp. 

 
Gambar 7 postur kerja area engine comp  

 

Pada proses  pengelasan area engine comp operator 

berdiri diatas pijakan dengan ketinggan 101 cm. 

dengan ketinggian area proses welding yaitu 165 cm. 

7. Postur kerja 1 dan 2 operator 3 (area front door dan 

rear door LH) 

Pada proses  pengelasan area front door dan rear 

door LH operator berdiri diatas pijakan dengan 

ketinggan 21 cm.dengan ketinggian area proses 

welding yaitu 120 cm. Simulasi pada proses area 

front door dan rear door LH sama seperti pada 

proses Rear door dan front door RH. 

8. Postur kerja 3 operator 3 (area wheelhouse) 

Gambar 8 menunjukkan simulasi postur kerja pada 

operator 3, postur kerja 3 yaitu postur kerja area 

wheelhouse  

 
Gambar 8 postur kerja area wheelhouse operator 3 

Pada proses  pengelasan area wheelhouse operator 

berdiri tidak menggunakan pijakan. dengan 

ketinggian area proses welding yaitu 120 cm. 



Tabel 4 Hasil REBA setelah perbaikan 

1

operator 2

1 3

1

operator 2

2 3

1

operator 2

3 3

2 Rendah mungkin perlu 

2 Rendah mungkin perlu 

3 Rendah mungkin perlu 

2 Rendah mungkin perlu 

2 Rendah mungkin perlu 

2 Rendah mungkin perlu 

2 Rendah mungkin perlu 

4 Sedang perlu

Elemen gerakan Skor REBA Level resiko Tindakan 

2 Rendah mungkin perlu 

 

5. Kesimpulan  

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penyebab kelelahan otot pada operator spot welding 

terdiri dari beberapa faktor  diantaranya adalah 

faktor sikap kerja tidak alamiah yaitu sikap kerja 

membungkuk, aktifitas yang berulang dimana 

pekerjaan dilakukan secara terus menerus, dan 

faktor desain stasiun kerja dimana ketinggian area 

kerja tidak disesuaikan dengan tinggi siku rata-rata 

operator spot welding. 

2. Usulan perbaikan yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi tingkat kelelahan guna mengurangi 

skor REBA yang telah diperoleh sebelumnya adalah 

dengan merubah desain stasiun kerja Body main add 

1 berdasarkan tinggi siku dari rata-rata operator spot 

welding. 
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