
BIOMEKANIKA 



Definisi Biomekanika 

Biomekanika merupakan salah satu dari empat 
bidang penelitian informasi ergonomi, yakni 
penelitian tentang kekuatan fisik manusia yang 
mencakup kekuatan atau daya fisik manusia 
ketika bekerja dan mempelajari bagaimana cara 
kerja serta peralatan harus dirancang agar 
sesuai dengan kemampuan fisik manusia ketika 
melakukan aktivitas tersebut. 
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BIOMECHANICS 

◎ General Biomechanics : ilmu yang 
mempelajari hukum dan konsep 
dasar yang mempengaruhi tubuh 
organic manusia dalam posisi 
diam maupun bergerak 

Biostatics  : menganalisis pada 
posisi diam, atau bergerak 
pada garis lurus dengan 
kecepatan seragam (uniform). 
Biodinamics  : gambaran 
gerakan-gerakan tubuh tanpa 
mempertimbangkan gaya 
yang terjadi (kinematik) dan 
gerakan yang disebabkan 
gaya yang bekerja dalam 
tubuh (kinetik) 

Biostatics 

Biodynamics 



BIOMECHANICS 

◎ Occupational 
Biomechanics : ilmu 
yang mempelajari 
hubungan antar 
pekerja dan 
peralatannya, 
lingkungan kerja dan 
lain-lain untuk 
meningkatkan 
performansi kerja 
dan meminimasi 
kemungkinan cidera 





PENDEKATAN BIOMEKANIKA 

◎ Tubuh manusia sebagai suatu sistem yang terdiri 
dari elemen-elemen yang saling berkaitan dan 
terhubung satu sama lain, melalui sendi-sendi dan 
jaringan otot yang ada 

◎ Struktur Tubuh Manusia: TULANG (BONES), 
SAMBUNGAN (JOINTS) / JARINGAN 
PENGHUBUNG (CONNECTIVE TISSUE), OTOT 
(MUSCLE)  

◎ Prinsip-prinsip fisika digunakan untuk 
menyatakan tegangan mekanik pada tubuh dan 
gaya otot yang diperlukan untuk membagi 
tegangan-tegangan tersebut. 



kolaborasi antara 
tulang, jaringan 
penghubung (connective 
tissue) dan otot. 

Tulang adalah alat untuk meredam 
dan mendistribusi-kan gaya/ 
tekanan yang ada  padanya 

investigasi pada L5/S1 



Sambungan (Joints) / 
Jaringan Penghubung 
(Connective Issue) (1) 

◎Terdiri dari 3 bagian yakni: 

cartilage, 

ligamen  

tendon 

◎aplikasi teori fisika (beban, 
massa, gaya, momen) pada 
tubuh manusia 



Sambungan (Joints) / Jaringan Penghubung 
(Connective Issue) (2) 

◎Menurut Ghaffin & Anderson (1984), terdapat enam penghubung (link / 
connective) 

Penghubung lengan bawah yang dibatasi  sambungan pergelangan 
tangan dan siku 

Penghubung lengan atas yang dibatasi  sambungan siku dan bahu 

Penghubung punggung yang dibatasi  sambungan bahu dan pinggul 

Penghubung paha yang dibatasi  sambungan pinggul dan lutut 

Penghubung betis yang dibatasi  sambungan lutut dan mata kaki 

Penghubung kaki yang dibatasi  sambungan mata kaki dan telapak kaki 

 

 

 



Otot (Muscle) 

◎ Otot striatik yaitu otot 
sadar, otot yang 
terbentuk atas visber 
(fibre), dengan ukuran 
panjang dari 10-40 
mm dan diameter 
0,01-0,1 mm, sumber 
energi otot berasal 
dari pemecahan 
senyawa kaya energi 
melalui proses aerob 
maupun anaerob 



Dalam dunia kerja yang menjadi 
perhatian adalah .... 

◎ kekuatan otot bergantung pada : 

posisi anggota tubuh yang bekerja 

arah gerakan kerja 

perbedaan kekuatan antar bagian tubuh 

usia 

Kecepatan dan ketelitian 

Daya tahan jaringan tubuh terhadap beban  

Kekuatan otot 



ANALISIS MEKANIK:  
Maximum Permissible Limit (MPL) 

Merupakan batas besarnya gaya tekan pada 
segmen L5/S1 dari kegiatan pengangkatan 
dalam satuan Newton, yang distandarkan oleh 
NIOSH (National Institute of Occupational 
Safety and Healty) tahun 1991.  
Besar gaya tekannya adalah dibawah 6500 N 
pada L5/S1, sedangkan batasan gaya angkatan 
normal (Action Limit) sebesar 3500 N pada 
L4/S1, sehingga apabila: 

Fc < AL   , maka postur aman 
AL < Fc < MPL , maka perlu hati-hati 
Fc > MPL  , maka postur berbahaya  

 
 



Kriteria Keselamatan 
Lumbar-Sacrum 

◎Dalam banyak kegiatan 
penanganan material 
seperti mengangkat, 
membawa, mendorong, dan 
menarik, gaya-gaya yang 
signifikan terjadi pada 
tulang belakang bagian 
bawah yaitu ruas lumbar ke-
5 dan sacrum ke-1 (L5/S1), 
lokasi dimana sering terjadi 
cidera punggung 



POSISI KERJA 
Persentase per segment tubuh 

(Tayyari, 1997) 



Telapak Tangan 



Lengan Bawah 



Lengan Atas 



Punggung 





Persamaan untuk mencari PA dan FA: 

Gaya Tekan kompresi pada L5/S1 adalah 



ANALISIS MEKANIK:  
Recommended Weight Limit (RWL) 

◎ RWL (1991), yaitu batas beban yang dapat 
diangkat oleh manusia tanpa menimbulkan 
cedera meskipun pekerjaan tersebut dilakukan 
secara berulang-ulang dalam durasi kerja 
tertentu (misal = 8 jam / hari) dan dalam jangka 
waktu yang cukup lama. 
 

◎ Persamaan: 



ANALISIS MEKANIK:  
Recommended Weight Limit (RWL) 

dimana 

dimana 

dimana 

dimana 



ANALISIS MEKANIK:  
Recommended Weight Limit (RWL) 

Tabel FM 

Tabel CM 



ANALISIS MEKANIK:  
Lifting Index (LI) 

◎Lifting Index- index pengangkatan yang 
menunjukkan apakah aktivitas yang dilakukan 
mengandung resiko cidera tulang belakang atau 
tidak 

◎LI = berat beban / RWL 
◎LI < 1  kondisi pengangkatan baik, tidak 

mengandung resiko cidera tulang belakang 
◎LI > 1  kondisi / metode pengangkatan tidak 

baik, mengandung resiko cidera tulang belakang 


