
BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Ergonomi 

 Ergonomi adalah ilmu, seni dan penerapan teknologi untuk menyerasikan 

atau menyeimbangkan antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam 

beraktivitas maupun istirahat dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik 

fisik maupun mental sehingga kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih 

baik (Tarwaka, 2004).  

Disamping itu ergonomi juga dapat memberikan peran dalam peningkatan 

keselamatan dan kesehatan kerja, seperti dalam mendesain suatu sistem kerja 

untuk mengurangi rasa nyeri dan ngilu pada sistem kerangka dan otot manusia, 

mendesain stasiun kerja untuk alat peraga visual. Maksud dan tujuan disiplin 

ergonomi adalah mendapatkan pengetahuan yang utuh tentang permasalahan-

permasalahan interaksi manusia dengan lingkungan kerja. Dengan memanfaatkan 

informasi mengenai sifat-sifat, kemampuan dan keterbatasan manusia yang 

dimungkinkan adanya suatu rancangan sistem manusia mesin yang optimal, 

sehingga dapat dioperasikan dengan baik (Iridiastadi, 2014).  

Didalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem yang melibatkan 

manusia, fasilitas kerja serta lingkungannya. Disiplin ini akan mempelajari 

keterbatasan dari kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan fasilitas kerja. 

Hal ini didasarkan adanya keterbatasan kemampuan manusia saat berhadapan 

dengan lingkungan sistem kerjanya yang berupa mesin, peralatan dan metode 

kerja (Iridiastadi, 2014). 

 

2.1.1 Bidang-bidang kajian ergonomi 

 Cikal ergonomi adalah pemanfaatan dari sejumlah ilmu dasar yang 

mempelajari manusia. Ergonomi kemudian tumbuh dan berubah dengan pesat. 

Selain itu, ergonomi dalam konteks perancangan banyak memenfaatkanilmu-ilmu 

rekayasa. Berikut adalah sebagian dari berbagai sup-disiplin (Iridiastadi, 2014). 
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1. Antropometri yaitu suatu ilmu yang mempelajari pengukuran dimensi 

tubuh manusia baik dalam keadaan diam maupun bergerak yang 

digunakan untuk merancang peralatan sistem kerja.  

2. Faal kerja yaitu ilmu yang mempelajari tingkah laku bekerja, konsumsi 

energi manusia dalam melakukan pekerjaannya.  

3. Biomekanika kerja yaitu ilmu yang mempelajari gerakan-gerakan tubuh 

manusia dalam bekerja meliputi kekuatan, ketepatan, ketelitian, ketahanan 

dan keterampilan gerak.  

4. Penginderaan yaitu ilmu yang mempelajari peran dan kerja indera manusia 

dalam melakukan pekerjaannya.  

5. Psikologi merupakan bidang yang berhubungan dengan masalah-masalah 

kejiwaan yang banyak dijumpai di tempat kerja.  

6. Display 

Tampilan (display) adalah suatu perangkat antara (interface) yang 

menyajikan informasi tentang keadaan lingkungan, dan 

mengkomunikasikannya pada manusia dalam bentuk tanda-tanda, angka, 

lambang dan sebagainya.  

7. Lingkungan Kerja 

Lingkungan Kerja ini meliputi kondisi lingkungan fisik tempat kerja dan 

fasilitas kerja seperti pengaturan cahaya, kebisingan suara, temperatur, 

getaran dll. Yang dianggap dapat mempengaruhi tingkah laku manusia.  

 

2.1.2 Tujuan Ergonomi 

Secara umum tujuan dari penerapan ergonomi (Tarwaka, 2004) adalah : 

1.  Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan 

cedera dan penyakit akibat kerja, menurunkan beban kerja fisik dan 

mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. 

2.  Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak 

sosial, mengelola dan mengkoordinir kerja secara tepat guna dan 

meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif 

maupun setelah tidak produktif. 
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3.  Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek yaitu aspek 

teknis, ekonomis, antropologis dan budaya dari setiap sistem kerja yang 

dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. 

 

2.1.3 Aspek-aspek Pendekatan Ergonomi 

 Ada beberapa aspek pendekatan ergonomis yang harus dipertimbangkan, 

antara lain (Nugroho, 2008): 

1. Sikap dan Posisi Kerja 

Pertimbangan ergonomis yang berkaitan dengan sikap atau posisi kerja, 

baik duduk ataupun berdiri merupakan suatu hal yang sangat penting. 

Adanya sikap atau posisi kerja yang tidak mengenakkan dan berlangsung 

dalam waktu yang lama, akan mengakibatkan pekerja cepat mengalami 

kelelahan serta membuat banyak kesalahan. Terdapat sejumlah 

pertimbangan ergonomis antara lain: 

a. Mengurangi keharusan operator untuk bekerja dengan sikap dan posisi 

membungkuk dengan frekuensi kegiatan yang sering atau jangka waktu 

yang lama. 

b. Pengaturan posisi kerja dilakukan dalam jarak jangkauan normal 

operator tidak seharusnya duduk atau berdiri dalam waktu yang lama 

dengan kepala, leher, dada atau kaki dalam posisi miring. 

c. Operator tidak seharusnya bekerja dalam frekuensi atau periode waktu 

yang lama dengan tangan atau lengan berada diatas level siku yang 

normal. 

2. Kondisi Lingkungan Kerja 

Faktor yang mempengaruhi kemampuan kerja, terdiri dari faktor yang 

berasal dari dalam diri manusia (intern) dan faktor dari luar diri manusia 

(ekstern). Salah satu faktor yang berasal dari luar adalah kondisi 

lingkungan yang meliputi semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat 

kerja seperti temperatur, kelembaban udara, getaran mekanis, warna, bau-

bauan dan lain-lain. Adanya lingkungan kerja yang bising, panas, bergetar 
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atau atmosfer yang tercemar akan memberikan dampak yang negatif 

terhadap kinerja operator. 

3. Efisiensi Ekonomi Gerakan dan Pengaturan Fasilitas Kerja. 

Perancangan sistem kerja haruslah memperhatikan prosedur-prosedur 

untuk membuat gerakan kerja yang memenuhi prinsip-prinsip ekonomi 

gerakan. Gerakan kerja yang memenuhi prinsip ekonomi gerakan dapat 

memperbaiki efisiensi kerja dan mengurangi kelelahan kerja. Adapun 

ketentuan pokok yang berkaitan dengan prinsip ekonomi gerakan, yang 

perlu dipertimbangkan dalam perancangan adalah: 

a. Tempat-tempat tertentu yang tidak sering dipindahkan harus disediakan 

untuk semua alat dan bahan, sehingga dapat menimbulkan kebiasaan 

tetap atau gerakan rutin. 

b. Meletakkan bahan dan peralatan pada jarak yang dapat dengan mudah 

dijangkau oleh pekerja, sehingga mengurangi usaha mencari-cari. 

c. Tata letak bahan dan peralatan kerja diatur sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan urutan-urutan gerakan kerja yang terbaik. 

d. Tinggi tempat kerja seperti mesin, meja kerja dan lain-lain harus sesuai 

dengan ukuran tubuh manusia, sehingga pekerja dapat melaksanakan 

kegiatannya dengan mudah dan nyaman. 

e. Kondisi ruangan kerja seperti penerangan, temperatur, ventilasi udara 

dan yang lainnya, yang berkaitan dengan persyaratan ergonomis harus 

diperhatikan. Sehingga diperoleh kondisi kerja yang nyaman. 

 

2.2  Nordic Body Map(NBM) 

Nordic Body Map merupakan kuesioner berupa peta tubuh yang berisikan data 

bagian tubuh yang dikeluhkan oleh para pekerja. Kuesioner Nordic Body Map 

adalah kuesioner yang paling sering digunakan untuk mengetahui 

ketidaknyamanan pada para pekerja, dan kuesioner ini paling sering digunakan 

karena sudah terstandarisasi dan tersusun rapi dengan melihat dan menganalisis 

peta tubuh (NBM) dapat diestimasi jenis dan tingkat keluhan otot skeletal yang 

dirasakan pekerja (Santoso, 2004). 
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2.3 Rapid Entire Body Assestment (REBA)  

Rapid Entire Body Assessment dikembangkan oleh Dr. Sue Hignett dan 

Dr. Lynn Mc Atamney merupakan ergonom dari universitas di Nottingham 

(University of Nottingham’s Institute of Occuptaional Ergonomic). Rapid Entire 

Body Assessment adalah sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang 

ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur 

leher, punggung, lengan pergelangan tangan dan kaki seorang operator. Selain itu 

metode ini juga dipengaruhi faktor coupling, beban eksternal yang ditopang oleh 

tubuh serta aktifitas pekerja. Penilaian dengan menggunakan REBA tidak 

membutuhkan waktu yang lama untuk melengkapi dan melakukan scoring general 

pada daftar aktivitas yang mengindikasikan perlu adanya pengurangan resiko 

yang diakibatkan postur kerja operator (Setyaningsih, 2015).  

Metode ergonomi tersebut mengevaluasi postur, kekuatan, aktivitas dan 

factor coupling yang menimbulkan cedera akibat aktivitas yang berulang–ulang. 

Penilaian postur kerja dengan metode ini dengan cara pemberian skor resiko 

antara satu sampai lima belas, yang mana skor tertinggi menandakan level yang 

mengakibatkan resiko yang besar (bahaya) untuk dilakukan dalam bekerja. Hal ini 

berarti bahwa skor terendah akan menjamin pekerjaan yang diteliti bebas dari 

ergonomic hazard. REBA dikembangkan untuk mendeteksi postur kerja yang 

beresiko dan melakukan perbaikan sesegera mungkin. REBA dikembangkan 

tanpa membutuhkan piranti khusus. Ini memudahkan peneliti untuk dapat dilatih 

dalam melakukan pemeriksaan dan pengukuran tanpa biaya peralatan tambahan. 

Pemeriksaan REBA dapat dilakukan di tempat yang terbatas tanpa menggangu 

pekerja. (Singh, 2013).   

Penilaian postur dan pergerakan kerja menggunakan metode REBA 

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut (Setyaningsih, 2015): 

1. Pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan bantuan video atau 

foto. Untuk mendapatkan gambaran sikap (postur) pekerja dari leher, 

punggung, lengan, pergelangan tangan hingga kaki secara terperinci 

dilakukan dengan merekam atau memotret postur tubuh pekerja. Hal ini 

dilakukan supaya peneliti mendapatkan data postur tubuh secara detail 
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(valid), sehingga dari hasil rekaman dan hasil foto bisa didapatkan data 

akurat untuk tahap perhitungan serta analisis selanjutnya. 

2. Penentuan sudut-sudut dari bagian tubuh pekerja. Setelah didapatkan hasil 

rekaman dan foto postur tubuh dari pekerja dilakukan perhitungan besar 

sudut dari masing-masing segmen tubuh yang meliputi punggung (batang 

tubuh), leher, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan dan kaki. 

Pada perhitungan nilai REBA dari postur kerja operator yang telah 

didapatkan maka dapat diketahui level resiko dan kebutuhan akan tindakan yang 

perlu dilakukan untuk perbaikan kerja. Pada metode REBA bagian tubuh dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu Grup A dan Grup B. Grup A meliputi punggung, 

leher, dan kaki. Sementara Grup B meliputi lengan atas, lengan bawah, dan 

pergelangan tangan. Berikut adalah instrumen gambar yang akan dianalisis dan 

digunakan dalam penentuan skor REBA (Setyaningsih, 2015).  

 
Gambar 2.1 Grup A pergerakan pada punggung 

(Sumber: Setyaningsih, 2015) 

 
Gambar 2.2 Grup A pergerakan pada leher 

(Sumber: Setyaningsih, 2015) 
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Gambar 2.3 Grup A pergerakan pada kaki 

(Sumber: Setyaningsih, 2015) 

 
Gambar 2.4 Grup B pergerakan pada lengan atas 

(Sumber: Setyaningsih, 2015) 
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Gambar 2.5 Grup B pergerakan pada lengan bawah 

(Sumber: Setyaningsih, 2015) 

 
Gambar 2.6 Grup B pergerakan pada pergelangan tangan 

(Sumber: Setyaningsih, 2015) 

Memberi nilai pada grup A yang terdiri dari punggung, leher dan kaki. 

1. Postur punggung atau tulang belakang berdasarkan besar sudut yang 

dibentuk batang tubuh terhadap garis lurus yang ditarik dari pinggang atau 

pinggul. Jika tegak lurus diberi skor 1, flexion 0–200 diberi skor 2, 

sedangkan jika mengalami flexion 20–600 atau extension > 600 maka 

diberi skor 3 dan jika flexion > 600 mendapatkan skor 4. Apabila tulang 

belakang mengalami perputaran atau miring ke samping maka diberi 

tambahan skor sebanyak 1. 

2. Postur leher ditentukan berdasarkan besar sudut yang dibentuk leher 

terhadap garis lurus yang ditarik dari batang tubuh. Nilai minimum yang 

diperoleh dalam penilaian postur ini adalah 1, sedangkan nilai maksimum 
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yaitu 3 akibat adanya penambahan skor 1 apabila terdapat posisi leher 

memutar atau miring ke samping. 

3. Postur kaki ditentukan berdasarkan Apabila tubuh bertumpu pada kedua 

kaki, dalam posisi duduk atau berjalan maka mendapatkan skor 1. 

Sebaliknya jika tubuh hanya bertumpu pada salah satu kaki atau dalam 

keadaan tidak stabil maka mendapatkan skor 2, sedangkan apabila posisi 

lutut ditekuk dengan sudut 300–600, maka mendapatkan tambahan skor 1. 

Jika lutut ditekuk > 600 maka akan mendapatkan tambahan skor 2. Skor 

minimum pada postur kaki adalah 1 dan maksimum adalah 4.  

Lalu nilai tersebut dimasukan ke dalam tabel A. Setelah mendapat nilai 

dari tabel A maka dijumlahkan dengan berat beban yang diangkat. 

Memberi nilai dari grub B yang terdiri dari lengan atas, lengan bawah dan 

pergelangan tangan pada bagian tubuh kanan dan kiri. 

1. Penilaian postur lengan atas ini dilakukan dengan membedakan sisi kiri 

dan sisi kanan. Nilai minimum yang diperoleh dalam penilaian postur ini 

adalah 1, sedangkan nilai maksimum 6 jika ada penambahan skor 1 

apabila posisi lengan atas memutar atau lengan atas yang diangkat. 

Terdapat juga pengurangan skor sebanyak 1 jika tangan ditopang atau 

bertumpu pada sesuatu. 

2. Postur lengan bawah atau siku ditentukan berdasarkan besar sudut yang 

dibentuk oleh lengan bagian bawah terhadap perpanjangan garis lengan 

bagian atas. Penilaiannya dibedakan bagian sisi kiri dan kanan. Nilai 

minimum yang diperoleh adalah 1, sedangkan nilai maksimumnya adalah 

2 tanpa adanya penambahan skor 

3. Postur pergelangan tangan ditentukan berdasarkan besar sudut yang 

dibentuk oleh telapak tangan terhadap garis lurus yang ditarik dari lengan 

bawah. Penilaiannya juga dibedakan antara sisi kiri dan kanan. Nilai 

minimum yang diperoleh adalah 1, sedangkan maksimum adalah 3 akibat 

adanya penambahan skor 1 apabila terdapat posisi pergelangan tangan 

yang memutar atau menyilang ke samping  
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Setelah mendapat nilai maka dimasukkan ke tabel B, lalu dijumlahkan 

dengan nilai genggaman tangan. Setelah mendapatkan nilai grup A dan grup B 

maka dimasukan ke tabel grup C. Kemudian dijumlahkan dengan nilai aktivitas. 

Setelah nilai grup C yang telah dijumlahkan dengan nilai aktivitas maka akan 

diketahui skor REBA.  Berikut ini adalah instrumen tabel yang digunakan dalam 

penentuan skor REBA untuk menentukan risiko ergonomi (Setyaningsih, 2015): 

Tabel 2.1 skor grup A dan beban 

 
(Sumber: Hignett, 1999). 

 

Tabel 2.2 skor grup B 

 
(Sumber: Hignett, 1999). 
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Tabel 2.3 merupakan tabel skor REBA yang akan digunakan untuk 

mengetahui risk level dari kegiatan yang dilakukan manusia saat bekerja. Caranya 

dengan mengurutkan nilai dari tiap tabel yang telah didapatkan, skor pada tabel C 

akan bertambah apabila aktivitas yang dilakukan oleh manusia atau pekerja 

memenuhi kriteria activity score. 

Tabel 2.3 Tabel C 

  
Skor A 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Skor 

B 

1 1 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 

2 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 

3 1 2 3 4 4 6 7 8 9 10 11 12 

4 2 3 3 4 5 7 8 9 10 11 11 12 

5 3 4 4 5 6 8 9 10 10 11 12 12 

6 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 12 

7 4 5 6 7 8 9 9 10 11 11 12 12 

8 5 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 12 

9 6 6 7 8 9 10 10 10 11 12 12 12 

10 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 

11 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 

12 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 12 

Activity Skor 

+1 Jika 1 atau lebih bagian 

tubuh statis, ditahan lebih 

dari 1 menit 

+1 Jika pengulangan 

gerakan dam rentang waktu 

singkat, diulang lebih dari 4 

kali permenit (tidak 

termasuk berjalan) 

+1 Jika gerakan 

menyebabkan perubahan 

atau pergeseran atau 

pergeseran postur yang 

cepat dari posisi awal 

(Sumber: Hignett, 1999). 

Setelah skor pada tabel C didapatkan maka langkah selajutnya adalah 

menentukan termasuk kedalam kategori apa kegiatan manusia atau operator yang 

diamati. Terlihat pada tabel 2.4 yang merupakan rangkuman dari risk level tabel 

REBA. 
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Tabel 2.4 Tabel Resiko Ergonomi 

REBA Skor Risk Level Tindakan 

1 Diabaikan Tidak Diperlukan 

2-3 Low Mungkin Diperlukan 

4-7 Medium Diperlukan 

8-10 High Segera Diperlukan 

11-15 Very High Diperlukan Sekarang 

(Sumber: Setyaningsi, 2015) 

 

2.4  Software Ergopellow 

software ergopellow adalah suatu perangkat lunak yang di kembangkan 

dalam bidang ergonomi. Ergofellow memiliki 17 alat ergonomis untuk 

mengevaluasi dan memperbaiki kondisi di tempat kerja, untuk untuk mengurangi 

resiko pekerjaan dan meningkatkan produktivitas. Perangkat lunak ini 

dikembangkan oleh FBF SISTEMAS pada tahun 2009 dan sangat berguna dalam 

bidang ergonomi. Adapun metode ergonomi yang bisa di analisis menggunakan 

software ergopellow yaitu: 

1. NIOS (Revised Lifting Equation) 

2. OWAS (Ovako Working Posture Analysing System) 

3. Rula (Rapid Upper Limb Assessment) 

4. REBA (Rpid Entire Body Assessment) 

5. Suzanne Rodgers 

6. Moore And Garg (Stain Index) 

7. Lehmann 

8. Image Analysis 

9. Antropometri 

10. Calculation Of Force 

11. PPE (Personal Protective Equipment) 

12. Heat Stress 

13. Noise Exposure (OSHA) 

14. Typing Evaluation 

15. Discomfort Questionnaire 

16. QEC ( Quick Exposure Check) 

17. Video analysis 
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Gambar 2.7 Tampilan Ergofellow Pada Bagian Neck,Trunk, and Legs (Grup A) 

Buka software Ergofellow, kemudian pilih metode REBA (sesuai dengan metode 

yang akan digunakan. 

 

2.5 Pengertian Antropometri 

Antropometri berasal dari bahasa Yunani yaitu Anthrospos yang berarti 

manusia dan Metricos yang berarti pengukuran. Antropometri merupakan 

pengetahuan yang menyangkut pengukuran tubuh manusia khususnya dimensi 

tubuh. Antropometri merupakan salah satu bagian yang menunjang ergonomi, 

khususnya dalam perancangan suatu peralatan berdasarkan prinsip-prinsip 

ergonomi. Menurut Stevenson, antropometri adalah satu kumpulan data numerik 

yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk dan 

kekuatan, serta penerapan data tersebut untuk penanganan desain. Data 

antropometri dapat digunakan dalam perancangan suatu sistem kerja yang 

sasarannya adalah sistem kerja yang efektif, nyaman, aman, sehat dan efisien 

(ENASE) (Chandra, 2011). 
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Pemakaian data antropometri mengusahakan semua alat disesuaikan 

dengan kemampuan manusia, bukan manusia disesuaikan dengan alat. Rancangan 

yang mempunyai kompatibilitas tinggi dengan manusia yang memakainya sangat 

penting untuk mengurangi timbulnya bahaya akibat terjadinya kesalahan kerja 

akibat adanya kesalahan disain (design-induced error) (Liliana, 2007). 

Antropometri juga dinyatakan sebagai pengukuran dimensional fisik tubuh 

manusia atau fungsi-fungsi dari tubuh termasuk didalamnya dimensi linier, berat 

tubuh sampai range dari gerakan anggota tubuh. Pengukuran-pengukuran ini perlu 

dilakukan karena pada dasarnya manusia memiliki ukuran, bentuk tubuh dan berat 

yang berbeda satu dengan yang lainnya. Antropometri secara luas akan digunakan 

sebagai pertimbangan-pertimbangan ergonomis dalam mengkaji interaksi manusia 

dengan lingkungan sekitarnya (Rusdianto, 2010). 

 

2.5.1 Jenis-jenis data Antropometri 

 Antropometri dapat dibagi atas dua berdasarkan posisi tubuh pada saat 

pengukuran bagian yaitu (Chandra, 2011): 

1. Antropometri statis, antropometri statis adalah pengukuran tubuh manusia 

pada posisi diam. Contohnya pengukuran tinggi duduk tegak, tinggi duduk 

normal, tebal paha, tinggi sandaran punggung, tinggi pinggang, tinggi 

popliteal dan lain-lain.  

2. Antropometri dinamis, antropometri dinamis adalah pengukuran yang 

dilakukan terhadap posisi tubuh pada saat melakukan gerakan-gerakan 

yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Tujuannya adalah 

mendapatkan ukuran tubuh yang nantinya berkaitan erat dengan gerakan-

gerakan nyata dalam melakukan suatu pekerjaan. Contohnya pengukuran 

putaran lengan, putaran telapak tangan dan sudut telapak kaki.   

 

2.5.2 Faktor yang mempengaruhi data Antropometri 

Ada beberapa faktor yang membedakan antara populasi satu dengan yang 

lainnya yaitu (Chandra, 2011): 

1. Jenis Kelamin  
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Terdapat perbedaan yang signifikan antara tubuh pria dan wanita. Antara 

pria dan wanita terdapat perbedaan dimensi tubuh, umumnya dimensi 

tubuh pria lebih besar kecuali pada bagian dada dan pinggul. Ini 

menyebabkan data antropometri untuk kedua jenis kelamin terpisah.  

2. Umur  

Dapat digolongkan ke dalam beberapa kelompok yaitu :  

a. Balita  

b. Anak-anak   

c. Remaja  

d. Dewasa 

e. Lanjut usia 

Ukuran tubuh manusia akan berkembang dari saat lahir hingga sekitar usia 

dua puluh tahun untuk pria dan tujuh belas tahun untuk wanita. Ada 

kecenderungan berkurang setelah enam puluh tahun. 

3. Suku Bangsa  

Suku bangsa juga mempengaruhi dimensi tubuh manusia. Orang Eropa 

dan Amerika memiliki dimensi tubuh yang lebih besar bila dibandingkan 

dengan dimensi tubuh orang Jepang dan Asia Tenggara.  

4. Pakaian  

Hal ini merupakan sumber variabilitas yang disebabkan oleh bervariasinya 

iklim atau musim yang berbeda dari satu tempat ketempat lain terutama 

untuk daerah dengan empat musim. Misalnya pada waktu dingin, manusia 

akan memakai pakaian yang relatif tebal dan ukuran yang relatif besar. 

5. Pekerjaan (aktivitas sehari-hari)  

Beberapa jenis pekerjaan tertentu menuntut adanya persyaratan dalam 

seleksi karyawan ataupun stafnya. Contoh: orang yang rutin bermain 

basket cenderung lebih tinggi  

6. Faktor kehamilan pada wanita  

Faktor ini sudah jelas akan mempunyai pengaruh perbedaan yang berarti 

dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, terutama dalam analisis 

perancangan produk dan analisis perancangan kerja. 
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7. Cacat Tubuh secara fisik  

Cacat tubuh mempengaruhi suatu data antropometri, tubuh yang cacat 

dapat mempengaruhi dimensi tubuh tersebut.  

8. Keacakan atau Random  

Perbedaan distribusi secara statistik dari dimensi kelompok anggota 

masyarakat dapat dipresentasikan dengan dengan distibusi normal, dan 

menggunakan persentil yang dapat diduga jika rata-rata dan standar 

deviasi diketahui. 

Berkaitan dengan aplikasi data antropometri yang diperlukan maka ada 

beberapa rekomendasi yang diberikan untuk tahapan-tahapan dalam penggunaan 

data tersebut (Chandra, 2011):  

1. Tentukan populasi atau target pengguna yang akan menggunakan produk 

hasil rancangan tersebut.  

2. Tentukan dimensi tubuh yang penting dalam rancangan tersebut.  

3. Tentukan prinsip rancangan yang digunakan, individu ekstrim, rata-rata 

atau yang dapat disesuaikan.  

4. Tentukan nilai persentil yang digunakan dalam perancangan tersebut.  

5. Tetapkan nilai dari tabel antropometri yang sesuai dengan langkah-langkah 

diatas.  

6. Lakukan pengujian hasil rancangan.  

 

2.5.3 Aplikasi Data Antropometri Dalam Perancangan 

Agar data yang didapat bisa digunakan dalam perancangan nantinya, maka 

terdapat 3 prinsip umum dalam menggunakan data Antropometri dalam proses 

perancangan yaitu (Chandra, 2011): 

1. Perancangan untuk individu ekstrim  

Idealnya dalam setiap perancangan, hal utama yang patut menjadi 

perhatian adalah agar rancangan tersebut dapat digunakan oleh sebagian 

besar populasi yang akan digunakan. Akan tetapi karena begitu besarnya 

variasi dimensi tubuh manusia, akan sangat sulit untuk dapat 

mengakomodasi kebutuhan seluruh populasi. Karena itulah digunakan 
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prinsip maksimum atau minimum (ekstrim) dalam perancangan. 

Perancangan untuk nilai populasi maksimum adalah keputusan yang tepat 

jika dapat mengakomodasikan semua orang, misalnya tinggi pintu. 

Sebaliknya untuk perancangan dengan populasi minimum, contohnya jarak 

tombol pengendali dari operator dan kekuatan yang dibutuhkan untuk 

mengoperasikan tombol. Keterbatasan dari konsep perancangan ini adalah 

bahwa ada sebagian kecil populasi yang tidak terakomodasi oleh 

rancangan yang dibuat.  

2. Perancangan fasilitas yang dapat disesuaikan  

Beberapa segi atau bagian tertentu dari peralatan atau fasilitas dapat 

dirancang sehingga dapat disesuaikan dengan individu yang memakainya. 

Contohnya adalah kursi mobil, kursi kantor dan lain-lain. Meskipun 

konsep perancangan seperti ini sangat dianjurkan, seringkali dalam hal 

teknis maupun biaya sulit untuk membuat rancangan yang mampu 

mengakomodasi rentang nilai populasi mulai dari persentil 5 hingga 

persentil 95.  

3. Perancangan berdasarkan nilai rata-rata  

Prinsip ini hanya digunakan apabila prinsip berdasarkan individu ekstrim 

tidak mungkin dilakukan dan tidak praktis untuk merancang dengan 

prinsip penyesuaian. Perancangan ini sebaiknya hanya dilakukan untuk 

peralatan atau fasilitas yang tidak kritis atau membahayakan baik dalam 

jangka waktu pendek ataupun panjang. 

 

2.5.4  Desain produk (peralatan) ergonomis berdasarkan antropometri 

Untuk mendesain peralatan secara ergonomis yang digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari atau mendesain peralatan yang ada pada lingkungan 

seharusnya disesuaikan dengan manusia di lingkungan tersebut apabila tidak 

ergonomis akan menimbulkan dampak negatif bagi manusia tersebut akan terjadi 

baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang (Santoso, 2004). 
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Bekerja pada kondisi yang tidak ergonomis dapat menimbulkan berbagai 

masalah, antara lain: nyeri, kelelahan, bahkan kecelakaan. Richard (2001) 

menyebutkan bahwa saat ini terdapat 80% orang hidup setelah dewasa mengalami 

nyeri bagian tubuh belakang (back pain) karena berbagai sebab termasuk kondisi 

tidak ergonomis, dank arena back pain ini mengakibatkan 40% orang tidak masuk 

kerja. tidak msauk kerja ini sangat merugikan perusahaan atau institusi karena 

produksi berkurang (Santoso, 2004). 

Data-data antropometri yang diperlukan untuk  desain produk 

(peralatan)ergonomis (Wingjosoebroto, 2006) yaitu: 

 
Gambar 2.8 Antropometri untuk perancangan produk atau fasilitas 

(Sumber: Wingjosoebroto, 2006)   

Keterangan gambar 2.8 di atas, yaitu: 

1. Dimensi tinggi  tubuh dalam posisi tegak. 

2. Tinggi mata dalam posisi berdiri tegak. 

3. Tinggi bahu dalam posisi berdiri tegak. 

4. Tinggi siku dalam posisi berdiri tegak. 

5. Tinggi kepalan tangan yang terjulur lepas dalam posisi berdiri tegak. 

6. Tinggi tubuh dalam posisi duduk. 
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7. Tinggi mata dalam posisi duduk. 

8. Tinggi bahu dalam posisi duduk. 

9. Tinggi siku dalam posisi duduk (siku tegak lurus). 

10. Tebal atau lebar paha. 

11. Panjang paha yang diukur dari pantat sampai dengan ujung lutut. 

12. Panjang paha yang diukur dari pantat sampai dengan bagian belakang dari 

lutut betis. 

13. Tinggi lutut yang bisa diukur dalam posisi duduk atau berdiri. 

14. Tinggi tubuh dalam posisi duduk yang  diukur dari lantai sampai paha. 

15. Lebar dari bahu (bias diukur baik dalam posisi berdiri maupun duduk). 

16. Lebar pinggul ataupun pantat. 

17. Lebar dari dada dalam keadaan membusung (tidak tampak ditunjukkan 

dalam gambar). 

18. Lebar perut. 

19. Panjang siku yang diukur dari siku sampai dengan ujung jari-jari dalam 

posisi siku tegak lurus. 

20. Lebar kepala. 

21. Panjang tangan diukur dari pergelangan sampai dengan ujung jari. 

22. Lebar telapak tangan. 

23. Lebar tangan dalam posisi tangan terbentang lebar kesamping kiri kanan 

(tidak ditunjukkan dalam gambar). 

24. Tinggi jangkauan tangan dalam posisi berdiri tegak. 

25. Tinggi jangkauan tangan dalam posisi duduk tegak. 

26. Jarak jangkauan tangan yang terjulur kedepan diukur dari bahu sampai 

dengan ujung jari tangan. 

 

2.5.5 Pengujian Antropometri 

Adapun pengujian antropometri sebagai berikut: 

1. Uji Keseragaman Data 

Tujuan utama pengujian keseragaman data adalah untuk mendapatkan data 

yang seragam. Ketidakseragaman data dapat datang tanpa disadari, maka 
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diperlukan suatu pengukuran untuk mendeteksinya. Batas-batas kendali 

yang dibentuk dari data merupakan batas seragam atau tidaknya data. Uji 

keseragaman data perlu dilakukan sebelum menggunakan data yang 

diperoleh. Uji keseragaman data dapat dilakukan dengan dua cara yaitu 

(Nugroho, 2008): 

a. Mencari rata-rata keseluruhan 

     

       

b. Menghitung standard deviasi 

 

         

 

c. Menghitung batas-batas kendali 

         

 

2. Uji Kecukupan Data 

Uji kecukupan data bertujuan untuk mengetahui apakah data hasil 

pengukuran dengan tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian tertentu 

jumlahnya telah memenuhi atau tidak. Untuk menetapkan berapa jumlah 

observasi yang seharusnya dibuat (N1), maka terlebih dahulu harus 

ditetapkan tingkat kepercayaan (convidence level) dan derajat ketelitian 

(degree of accuracy) untuk pengukuran rancangan (Nugroho, 2008). 

Untuk menghitung banyaknya pengukuran digunakan rumus adalah : 
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Ket: 

N’ = Jumlah data yang diperlukan 

N  = Jumlah data yang telah dilakukan 

k   = Tingkat kepercayaan 

s    = Tingkat ketelitian (untuk k = 95%, s = 5% dan β/α = 40) 

 

Kesimpulan: 

Jika N’≤ N, maka data sudah cukup. 

Jika N’> N, maka data belum cukup. 

 

2.5.6 Persentil 

Persentil adalah suatu nilai yang menyatakan presentase tertentu dari 

sekelompok orang yang dimensinya sama atau lebih rendah dari nilai tersebut. 

Persentil ke-95 akan menunjukan populasi 95% populasi berada pada atau 

dibawah ukuran tersebut, sedangkan persentil ke-5 akan menunjukan 5% populasi 

berada pada atau diatas ukuran itu. Dalam antropometri, angka persentil ke-95 

akan menggambarkan ukuran manusia yang “terbesar” dan persentil ke-5 

sebaliknya akan menunjukkan ukuran “terkecil”. Bilamana diharapkan ukuran 

yang mampu mengakomodasikan 95% dari populasi yang ada. Umumnya ada 

beberapa nilai persentil yang sering dipergunakan, yaitu seperti terlihat pada tabel 

di bawah ini (Suhadri, 2008). 

Tabel 2.5 Perhitungan Persentil 

Persentil Perhitungan 

5
TH 

X – 1.645𝜎 

10
TH 

X – 1.28 𝜎 

50
TH 

X

Type equation here. 90
TH 

X + 1.28 𝜎 

95
TH 

X + 1.645 𝜎 

(Sumber: Suhadri, 2008) 
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Tabel 2.6 Rekap Data Antropometri Perempuan Indonesia Serta Dimensionalnya 

Tahun 2017 Usia 17 s/d 40 Tahun 
Dimensi Keterangan 5th 50th 90th SD 

D1 Tinggi tubuh 149.4 157.17 164.93 4.72 

D2 Tinggi mata 138.44 146.16 153.89 4.7 

D3 Tinggi bahu 123.38 130.99 138.31 4.63 

D4 Tinggi siku 90.99 98.79 106.59 4.74 

D5 Tinggi pinggul 83.4 92.59 101.79 5.59 

D6 Tinggi tulang ruas 60.86 71.74 82.63 6.62 

D7 Tinggi ujung jari 54.07 60.3 66.53 3.79 

D8 Tinggi dalam posisi duduk 59.93 81.54 103.16 13.14 

D9 Tinggi mata dalam posisi duduk 51.81 71.91 92.01 12.22 

D10 Tinggi bahu dalam posisi duduk 38.69 56.53 74.37 10.84 

D11 Tinggi siku dalam posisi duduk 15.29 22.41 29.52 4.33 

D12 Tinggi tebal paha 9.89 13.61 17.32 2.26 

D13 Panjang lutut 39.51 50.76 62.01 6.86 

D14 Panjang popliteal 34.94 42.79 50.64 4.77 

D15 Tinggi lutut 35.58 47.79 59.99 7.42 

D16 Tinggi popliteal 27.88 38.38 48.87 6.38 

D17 Lebar sisi bahu 22.41 35.42 48.43 7.91 

D18 Lebar bahu bagian atas 17.26 30.5 43.74 8.05 

D19 Lebar pinggul 20.2 31.53 42.86 6.89 

D20 Tebal dada 15.48 19.89 24.29 2.68 

D21 Tebal perut 12.89 17.83 22.78 3.01 

D22 Panjang lengan atas 27.16 33.09 39.02 3.61 

D23 Panjang lengan bawa 20.98 36.21 51.44 9.26 

D24 Panjang retang tangan ke depan 59.99 70.21 80.42 6.21 

D25 Panjang bahu genggaman tangan 

kedepan 

48.21 59.88 71.56 7.1 

D26 panjang kepala 15.07 17.99 20.9 1.77 

D27 Lebar kepala 12.86 15.64 18.43 1.69 

D28 panjang tangan 10.07 15.98 21.89 3.59 

D29 Lebar tangan 6.75 8.31 9.86 0.94 

D30 Panjang kaki 21.34 23.61 25.87 1.38 

D31 Lebar kaki 6.36 9.42 12.48 1.86 

D32 Panjang rentangan tangan ke 

samping 

144.96 156.72 168.47 7.15 

D33 Panjang rentangan siku 48.09 89.01 129.92 24.87 

D34 Tinggi genggaman tangan ke atas 

dalam posisi berdiri 

148.24 187.76 227.29 24.03 

D35 Tinggi genggaman tangan ke atas 

dalam posisi duduk 

88.42 119.56 150.7 18.93 

D36 Panjang genggaman tangan ke depan 56.72 65.21 73.71 5.16 

(Sumber: Antropometri Indonesia.org) 
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2.4 Perancangan Produk 

Perancangan dan pembuatan produk merupakan bagian yang sangat besar 

dari semua kegiatan teknik yang ada. Kegiatan perancangan dimulai dengan 

didapatkannya persepsi tentang kebutuhan manusia, kemudian disusul oleh 

penciptaan konsep produk, kemudian diakhiri dengan pembuatan. Tahapan dalam 

perancanga fasilitas kerja menggunakan metode REBA dan antropometri dimulai 

dari analisis portur kerja awal menggunakan REBA bertujuan untuk menilai posisi 

kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan dan kaki seorang 

pekerja, pada perhitungan nilai REBA dari postur kerja yang telah di dapatkan 

maka dapat diketahui level resiko dan kebutuhan akan tindakan yang perlu 

dilakukan untuk perbaikan posisi kerja. Tahapan selanjutya menentukan postur 

kerja usulan, melakukan analisis postur kerja usulan dan membandingkan hasil 

level dan tindakkan dengan analisai postur kerja awal setelah hasil postur kerja 

usulan yang diperoleh lebih baik dari analisis postur kerja awal, tahapan 

selanjutnya melakukan pengumpulan dan pengolahan data antropometri, tahapan 

terahir membuat desain rancangan produk atau alat sesuai dengan postur kerja 

usulan dan data antropometri sehingga Hasil rancangan yang dibuat akan 

menghasilkana produk yang dapat memenuhi kebutuhan manusia (Kristanto, 

2010). 

  


