Survey Setelah Menggunakan Meja
Tanggal : 05 Februari 2008
Lokasi Kerja : Revition Part

1. Nama (Responden 1) : Sugeng
2. Pekerjaan : Memperbaiki part/ komponen funiture
3. Lama dalam job (dengan Menggunakan meja) : 2 minggu
4. Apakah anda merasa sakit atau tidak nyaman selama bekerja dengan

menggunakan

meja ini ?
Tidak √

Ya

5. Bagian tubuh yang sakit ? (jika tidak, lanjut ke no.9)
Check area
Leher

Bahu

Siku

Lengan bawah

Pergelangan tangan

Jari-jari

Punggung atas

Pinggang bawah

Paha

Lutut

Betis

pergelangan kaki

6. Silahkan buat tanda check dengan kata-kata terbaik yang menggambarkan masalah
saudara ?
Sakit (Aching)

Kram

Mati Rasa

Kesemutan

Kaku

Terbakar

Sakit (pain)

Lemas

Bengkak

Yang Lain (jelaskan)

7. Setiap kali menyerang, berapa lama masalah tersebut tinggal ? 8. Menurut saudara , apa yang menyebabkan masih timbulnya masalah tersebut ?
9. Bagaimana respon saudara terhadap penggunaan meja ini ?
Sangat Tidak baik

Tidak baik

Cukup baik

Baik

Sangat baik

10. Berikan komentar saudara setelah menggunakan meja ini ?
Dengan menggunakan meja ini pekerjaan dapat dilakukan menjadi lebih praktis, karena
mudah untuk digunakan dan dapat mempercepat pekerjaan.

Tanggal : 05 Februari 2008
Lokasi Kerja : Revition Part

1. Nama (Responden 2) : Bagus
2. Pekerjaan : Memperbaiki part/ komponen funiture
3. Lama dalam job (dengan Menggunakan meja) : 2 minggu
4. Apakah anda merasa sakit atau tidak nyaman selama bekerja dengan

menggunakan

meja ini ?
Tidak √

Ya

5. Bagian tubuh yang sakit ? (jika tidak, lanjut ke no.9)
Check area
Leher

Bahu

Siku

Lengan bawah

Pergelangan tangan

Jari-jari

Punggung atas

Pinggang bawah

Paha

Lutut

Betis

pergelangan kaki

6. Silahkan buat tanda check dengan kata-kata terbaik yang menggambarkan masalah
saudara ?
Sakit (Aching)

Kram

Mati Rasa

Kesemutan

Kaku

Terbakar

Sakit (pain)

Lemas

Bengkak

Yang Lain (jelaskan)

7. Setiap kali menyerang, berapa lama masalah tersebut tinggal ? 8. Menurut saudara , apa yang menyebabkan masih timbulnya masalah tersebut ?
9. Bagaimana respon saudara terhadap penggunaan meja ini ?
Sangat Tidak baik

Tidak baik

Cukup baik

Baik

Sangat baik

10. Berikan komentar saudara setelah menggunakan meja ini ?
Proses pengerjaan komponen-komponen funiture jadi lebih cepat, menjadikan pekerjaan
jadi lebih mudah.

Tanggal : 05 Februari 2008
Lokasi Kerja : Revition Part

1. Nama (Responden 3) : Bakri
2. Pekerjaan : Memperbaiki part/ komponen funiture
3. Lama dalam job (dengan Menggunakan meja) : 2 minggu
4. Apakah anda merasa sakit atau tidak nyaman selama bekerja dengan

menggunakan

meja ini ?
Ya √

Tidak .

5. Bagian tubuh yang sakit ? (jika tidak, lanjut ke no.9)
Check area
Leher

Bahu

Siku

Lengan bawah

Pergelangan tangan

Jari-jari

Punggung atas

Pinggang bawah

Paha

Lutut

Betis

pergelangan kaki

6. Silahkan buat tanda check dengan kata-kata terbaik yang menggambarkan masalah
saudara ?
Sakit (Aching)

Kram

Mati Rasa

Kesemutan

Kaku

Terbakar

Sakit (pain)

Lemas

Bengkak

Yang Lain (jelaskan)

7. Setiap kali menyerang, berapa lama masalah tersebut tinggal ? ± 10 menit
8. Menurut saudara , apa yang menyebabkan masih timbulnya masalah tersebut ?
Sebelumnya sudah terlalu lama bekerja dalam posisi jongkok, sehingga rasa sakit
tersebut sudah ada.
9. Bagaimana respon saudara terhadap penggunaan meja ini ?
Sangat Tidak baik

Tidak baik

Cukup baik

Baik

Sangat baik

10. Berikan komentar saudara setelah menggunakan meja ini ?
Dengan meja ini proses pengerjaan menjadi terbantu, waktu pengerjaan sedikit lebih
cepat, pengoperasian meja juga mudah, dan secara umum sudah baik , tetapi untuk
proses pemakuan (pemukulan), meja yang digunakan masih sedikit goyah.

