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Pertanyaan Pedoman Wawancara 

1. Apakah anda puas dengan fasilitas fisik yang tersedia di lantai produksi 

ragum bangku ini? (Ya atau tidak) 

2. Apakah anda memiliki keluhan fisik selama bekerja di tempat ini? ( Ya 

atau tidak) 

3. Jika ya, keluhan apa saja yang anda rasakan? (Boleh menjawab lebih dari 

satu keluhan) 

a. Sakit punggung 

b. Sakit pinggang 

c. Sakit tangan 

d. Sakit kaki 

e. Sakit leher 

4. Apakah sebelum bekerja di tempat ini anda mengalami keluhan-keluhan 

tersebut? ( Pernah atau Tidak Pernah) 

5. Seperti yang kita ketahui disini terdapat berbagai macam aktivitas seperti 

cutting dengan mesin bubut, scrap,assembly dan lain-lain. Menurut Anda, 

aktivitas apa saja yang menjadi penyebab atas keluhan-keluhan fisik yang 

anda alami selama ini ?  

Pilihannya : a. Cutting dengan bubut 

  b. Cutting dengan scrap 

  c. Aktivitas mengebor 

  d. Aktivitas menggunakan mesin Gergaji pita 

  e. Aktivitas menggunakan mesin Gerinda datar 

  f. Assembly/Perakitan. 

  g. Material Handling 

(Boleh memilih lebih dari satu aktivitas) 
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