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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

 

2.1 Tanaman Nenas 

Menurut Muljohardjo, tanaman nenas sudah lama dikenal di Indonesia, 

namun bukan merupakan tanaman asli Indonesia. Tanaman ini berasal dari 

Amerika Selatan dan Hindia Barat. Sistematika tanaman nenas sesuai dengan 

taksonominya adalah sebagai berikut (Muljohardjo dalam Amrah 2007): 

Divisi   : Spermatophyta 

Sub divisi : Angiospermae 

Kelas  : Monocotyledone 

Ordo   : Farinosae 

Famili   : Bromeliaceae 

Genus   : Anenas 

Spesies  : Anenas comosus (L.) Merr. 

Tanaman nenas merupakan tanaman berbentuk semak yang mempunyai 

batang semu dengan tinggi 30-50 cm, berdaun tepi panjang dengan tepi berduri 

atau runcing. Buah nenas sesungguhnya merupakan buah majemuk. Buah yang 

tampak merupakan gabungan dari buah-buah kecil yang berjumlah 100-200 buah 

yang ditutupi daun-daun buah kecil. Buah-buah kecil tersebut dihubungkan 

dengan hati buah yaitu kelanjutan dari tangkai buah yang berserat. Buah nenas 

yang biasa ditanam hanyalah dua jenis, yaitu nenas yang mempunyai mata buah 

menonjol dan rata (Muljohardjo dalam Amrah 2007). 

Di Indonesia, tanaman nenas pada umumnya tumbuh baik di dataran 

rendah yang suhunya antara 29 -32 , dan curah hujan antara 1000-3000 

mm/tahun dan merata sepanjang tahun dengan pH antara 5,5-6. Akan tetapi nenas 

toleran terhadap pH rendah sehingga di daerah-daerah transmigrasi yang keadaan 

lahannya asam, tanaman nenas masih mampu tumbuh dengan subur dan berbuah 

baik (Muljohardjo dalam Amrah 2007). 
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Varietas buah nenas (Anenas comosus) ada 3 jenis yaitu sebagai berikut 

(Muljohardjo dalam Amrah 2007): 

1. Spanish (berdaging putih). Jenis ini mempunyai daun yang panjang kecil, 

berduri halus sampai kasar, buah bulat bermata pipih dan besar. Jenis ini 

cocok untuk dikalengkan atau dikonsumsi segar contoh : Red spanish, 

Sugar loaf, Singapore spanish, Anenas vermelo, Amarelo, dan Monte livio 

2.  Queen (berdaging kuning). Jenis ini mempunyai daun yang pendek dan 

berduri tajam membengkok ke belakang, buah berbentuk kerucut, mata 

buah menonjol, beraroma menarik, dan rasanya manis. Buah nenas 

Palembang dan Nenas Bogor termasuk jenis ini. 

3.  Cayenne. Jenis ini memiliki buah yang berbentuk silindris dengan berat 

2,3-3,6 Kg, penampilan buah bagus dan bermata datar. Nenas ini baik 

untuk dikalengkan atau diawetkan. 

 

2.2 Ergonomi 

 Ergonomi atau Ergonomics (bahasa Inggrisnya) sebenarnya berasal dari 

bahasa Yunani yaitu Ergo yang berarti kerja dan Nomos yang berarti aturan atau 

hukum. Ergonomi mempunyai berbagai batasan arti, di Indonesia disepakati 

bahwa ergonomi adalah ilmu serta penerapannya yang berusaha untuk 

menyerasikan pekerjaan dan lingkungan terhadap orang atau sebaliknya dengan 

tujuan tercapainya produktivitas dan efisiensi yang setinggi-tingginya melalui 

pemanfaatan manusia seoptimal-optimalnya (Bambang, 2008). 

Disiplin ergonomi secara khusus akan mempelajari keterbatasan dari 

kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan teknologi dan produk-produk 

buatannya. Disiplin ini berangkat dari kenyataan bahwa manusia memiliki batas-

batas kemampuan baik jangka pendek maupun jangka panjang pada saat 

berhadapan dengan keadaan lingkungan sistem kerjanya yang berupa perangkat 

keras/hard-ware (mesin, peralatan kerja dll) dan/atau perangkat lunak/soft-ware 

(metode kerja, sistem dan prosedur, dll). Dengan demikian terlihat jelas bahwa 

ergonomi adalah suatu keilmuan yang multi disiplin, karena disini akan 

mempelajari pengetahuan-pengetahuan dari ilmu kehayatan (kedokteran, biologi), 



II-3 

 

ilmu kejiwaan (psychology) dan kemasyarakatan (sosiologi) (Wignjosoebroto, 

2017). 

Dalam perkembangan selanjutnya, ergonomi dikelompokkan atas empat 

bidang penyelidikan, menurut Iftikar Sutalaksana dalam bukunya yaitu 

(Wignjosoebroto, 2017) :  

1. Penyelidikan tentang tampilan (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.  

2. Penyelidikan tentang kekuatan fisik manusia  

Dalam hal ini diselidiki tentang aktivitas-aktivitas manusia ketika bekerja, 

dan kemudian dipelajari cara mengukur aktivitas-aktivitas tersebut.  

3. Penyelidikan tentang ukuran tempat kerja.  

Penyelidikan ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan tempat kerja 

yang sesuai dengan ukuran (dimensi) tubuh manusia, agar diperoleh 

tempat kerja yang baik, yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan 

manusia.  

4. Penyelidikan tentang lingkungan kerja.  

Penyelidikan 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. 

Pendekatan khusus dalam disiplin ergonomi ialah aplikasi sistematis dari 

segala informasi yang releven yang berkaitan dengan karakteristik dan perilaku 

manusia dalam perancangan peralatan, fasilitas dan lingkungan kerja yang 

dipakai. Analisis dan penelitian ergonomi meliputi hal-hal yang berkaitan, yaitu 

(Bambang, 2008): 

1. Anatomi (struktur), fisiologi (bekerjanya), dan antropometri (ukuran) 

tubuh manusia. 

2. Psikologi yang fisiologis mengenai berfungsinya otak dan sistem syaraf 

yang berperan dalam tingkah laku manusia. 
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3. Kondisi-kondisi kerja yang dapat mencederai baik dalam waktu yang 

pendek maupun panjang ataupun membuat celaka manusia dan sebaliknya 

kondisi-kondisi kerja yang membuat nyaman kerja manusia. 

Memperhatikan hal-hal tersebut maka penelitian dan pengembangan 

ergonomi akan memerlukan dukungan dari berbagai disiplin ilmu seperti 

psikologi, antropometri, anatomi anthropologi, faal, dan teknologi (Bambang, 

2008). 

Ergonomi sangat penting diterapkan dalam melakukan proses desain. 

Sehingga, jika dalam melakukan proses perancangan para desainer tidak 

menerapkan prinsip-prinsip ergonomi, maka dimungkinkan akan terjadi hal-hal 

sebagai berikut (Emelia dalam Andidya 2012) : 

1. Menurunnya  output produksi dan meningkatnya loss time.  

2. Tingginya biaya medis yang harus disediakan.  

3. Tingginya biaya material.  

4. Meningkatnya ketidakhadiran karyawan dan rendahnya kualitas kerja.  

5. Timbulnya rasa nyeri dan ketegangan pada karyawan.  

6. Meningkatnya kemungkinan terjadinya kecelakaan dan kesalahan kerja.  

7. Meningkatnya pergantian karyawan.  

 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 oleh rata-rata operator yang ada. Sasaran dari ilmu ergonomi adalah 

meningkatkan prestasi kerja yang tinggi dalam kondisi aman, sehat, nyaman dan 

tentram. Aplikasi ilmu ergonomi digunakan untuk perancangan produk, 

meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja serta meningkatkan produktivitas 

kerja (Emelia dalam Andidya 2012). 

 Ergonomi sebenarnya merupakan suatu ilmu yang multidisiplin yang 

didukung oleh banyak pengembangan disiplin ilmu yang lain. Ruang lingkup 
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tentang ilmu ergonomi diuraikan berdasarkan perbedaan permasalahan dan 

aplikasinya secara spesifik, yaitu (Emelia dalam Andidya 2012) : 

1. Biomekanika 

2. Antropometri 

3. Fisiologi Kerja 

4. Kesehatan Kerja 

5. Manajemen 

6. Hubungan Pekerja 

Selain uraian ruang lingkup ilmu ergonomi yang dikemukakan oleh 

Kroemer diatas, terdapat juga pengembangan permasalahan ergonomi yang 

dikemukakan oleh ahli-ahli lain, sebagai contoh: permasalahan kognitif, 

psychomotor, ekonomi gerakan, dsb (Emelia dalam Andidya 2012). 

 

2.2.1 Sejarah Dan Perkembangan Ergonomi 

 Zaman dahulu, ketika masih hidup dalam lingkungan alam asli, manusia 

sangat tergantung pada kegitan tangan. Peralatan-peralatan, perlengkapan-

perlengkapan, dan rumah-rumah sederhana, dibuat hanya sekedar untuk 

mengurangi ganasnya alam pada saat itu (Sutalaksana dalam Dany 2013). 

 Perjalan waktu, walaupun perlahan, telah mengubah manusia dari keadaan 

primitif manjadi manusia yang berbudaya. Kejadian ini antara lain terlihat pada 

perubahan perancangan peralatan-peralatan  yang dipakai. Yaitu mulai dari batu 

yang tidak berbentuk menjadi batu yang mulai berbentuk dengan meruncingkan 

beberapa bagian dari batu tersebut. Perubahan pada alat sederhana ini menunjukan 

bahwa manusia sejak awal kebudayaannya telah berusaha memperbaiki alat-alat 

yang dipakai untuk memudahkan dalam pemakaiaannya. Hal ini terlihat lagi pada 

alat-alat batu runcing yang bagian atasnya dipahat bulat kira-kira sebesar 

gemgaman sehingga lebih memudahkan pemegangan dan cengkeraman saat 

digunakan (Sutalaksana dalam Dany 2013). 

 

2.2.2 Ruang Lingkup Ergonomi 

Dalam lapangan kerja, ergonomi ini juga mempunyai peranan yang cukup 

besar. Semua bidang pekerjaan selalu menggunakan ergonomi. Ergonomi ini 
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diterapkan pada dunia kerja supaya pekerja merasa nyaman dalam melakukan 

pekerjaannya. Dengan adanya rasa nyaman tersebut maka produktivitas kerja 

diharapkan menjadi meningkat. Secara garis besar ergonomi dalam dunia kerja 

akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut (Bambang, 2008): 

1. Bagaimana orang mengerjakan pekerjaannya. 

2. Bagaimana posisi dan gerakan tubuh yang digunakan ketika bekerja. 

3. Peralatan apa yang mereka gunakan. 

4. Apa efek dari faktor-faktor diatas bagi kesehatan dan kenyamanan pekerja. 

 

2.2.3 Tujuan Ergonomi 

 Secara umum tujuan dari penerapan ergonomi menurut adalah sebagai 

berikut (Widodo dalam Dany 2013) : 

1. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan  

cidera 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. 

3. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek yaitu aspek 

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

dilakukan sehingga tercipta kualitas hidup yang tinggi. 

 

2.2.4 Konsep Keseimbangan Dalam Ergonomi 

 Ergonomi merupakan suatu ilmu, seni dan teknologi yang berupaya untuk 

menyerasikan alat, cara dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan 

dan segala keterbatasan manusia, sehingga manusia dapat berkarya secara optimal 

tanpa pengaruh buruk dari pekerjaannya. Dari sudut pandang ergonomi, antara 

tuntutan tugas dengan kapasitas kerja harus selalu dalam garis keseimbangan 

sehingga dicapai performansi kerja yang tinggi. Dalam kata lain, tuntutan tugas 

tidak boleh terlalu rendah (underload) dan juga tidak boleh terlalu berlebihan 
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(overload). Karena keduanya, baik underload maupun overload  akan 

menyebabkan stress (Widodo dalam Dany 2013). 

 

2.3 Antropometri 

 Istilah anthropometri berasal dari “anthro” yang berarti manusia dan 

“mertri” yang berarti ukuran. Secara definitif anthropomerti dapat dinyatakan 

sebagai satu studi yang berkaitan dengan penagukuran dimensi tubuh manusia. 

Manusia pada dasarnya akan memiliki bentuk, ukuran (tinggi, lebar, dsb) berat 

dan lain-lain yang berbeda satu dengan yang lain nya (Wignjosoebroto, 2017). 

 Anthropometri secara luas akan digunakan sebagai pertimbangan-

pertimbangan ergonomis dalam melakukan interaksi manusia. Data anthropometri 

yang berhasil diperoleh akan diaplikasikan secara luas antara lain dalam hal 

(Wignjosoebroto, 2017) : 

1. Perancangan area kerja  

2. Perancangan peralatan kerja seperti mesin, equipment, pekakas (tool) dan 

sebagainya. 

3. Perancangan produk-produk konsumtif seperti pakaian, kursi, meja 

komputer, dan lain-lain. 

4. Perancangan lingkungan kerja fisik. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data anthropometri akan 

menentukan bentuk, ukuran, dan dimensi yang tepat yang berkaitan dengan 

produk yang dirancang dan manusia yang akan mengoprasikan atau mengunakan 

produk tersebut. Dalam kaitan ini maka perancangan produk harus mampu 

mengakomodasikan dimensi tubuh dari populasi terbesar yang akan menggunakan 

produk hasil rancangannya tersebut. Secara umum sekurang-kurangnya 90 % - 95 

% dari populasi yang menjadi target dalam kelompok pemakai suatu produk 

haruslah mampu menggunakannya dengan selayaknya (Wignjosoebroto, 2017). 

 

2.3.1 Data Antropometri dan Pengukurannya  

 Manusia pada umumnya akan berbeda-beda dalam hal bentuk dan dimensi 

ukuran tubuhnya. Disini ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi ukuran 

tubuh manusia, sehingga sudah semestinya seorang perancang produk harus 
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memperhatikan faktor-faktor tersebut itu antara lain (Wignjosoebroto dalam Dany 

2013) : 

1.   Umur. Secara umum dimensi tubuh manusia akan tumbuh dan bertambah 

 besar  seiring dengan bertambahnya umur yaitu sejak awal kelahirannya 

 sampai dengan umur sekitar 20 tahun.  

2.   Jenis kelamin (sex). Dimensi tubuh ukuran laki-laki pada umumnya akan 

 lebih besar dibandingkan dengan wanita, terkecuali untuk beberapa bagian 

 tubuh, seperti pinggul dan sebagainya.  

3.   Suku bangsa (ethnic). Setiap suku bangsa maupun kelompok ethnic akan 

 memeliki karakteristik fisik yang akan berbeda satu dengan yang lainnya. 

4.   Posisi tubuh (posture). Sikap (pusture) ataupun sikap tubuh akan 

 berpengaruh  terhadap ukuran tubuh oleh sebab itu, posisi tubuh standar 

 harus diterapkan untuk survei pengukuran. 

Data antropometri yang menyajikan data ukuran dari berbagai macam 

anggota tubuh manusia dalam percentile tertentu akan sangat besar manfaatnya 

pada saat suatu rancangan produk ataupun fasilitas kerja akan dibuat. Agar 

rancangan suatu produk nantinya bisa sesuai dengan ukuran tubuh manusia yang 

akan mengoperasikannya, maka prinsip-prinsip apa yang harus diambil didalam 

aplikasi data antropometri tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu seperti 

diuraikan berikut ini (Wignjosoebroto, 2017) :  

1. Prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran yang ekstrim.  

Disini rancangan produk dibuat agar bisa memenuhi 2 (dua) sasaran 

produk, yaitu :  

a. Bisa sesuai untuk ukuran tubuh manusia yang mengikuti klasifikasi 

ekstrim dalam arti terlalu besar atau kecil bila dibandingkan dengan 

rata-ratanya.  

b. Tetap bisa digunakan untuk memenuhi ukuran tubuh yang lain 

(mayoritas dari populasi yang ada ).  

2. Prinsip perancangan produk yang bisa dioperasikan diantara rentang 

ukuran tertentu.  
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Disini rancangan bisa dirubah-rubah ukurannya sehingga cukup fleksibel 

dioperasikan oleh setiap orang yang memiliki berbagai macam ukuran 

tubuh. Contoh yang paling umum dijumpai adalah perancangan kursi 

mobil yang mana dalam hal ini letaknya bisa digeser maju/mundur dan 

sudut sandarannya bisa dirubah-rubah sesuai dengan yang diinginkan. 

Dalam kaitannya untuk mendapatkan rancangan yang fleksibel, semacam 

ini maka data antropometri yang umum diaplikasikan adalah rentang nilai 

5
th

 s/d 95
th

 percentile.  

3. Prinsip perancangan produk dengan ukuran rata-rata.  

Berkaitan dengan aplikasi data antropometri yang diperlukan dalam proses 

perancangan produk ataupun fasilitas kerja, maka ada beberapa saran atau 

rekomendasi yang bisa diberikan sesuai dengan langkah-langkah seperti 

berikut :  

a. Pertama kali terlebih dahulu harus ditetapkan anggota tubuh yang mana 

yang nantinya akan difungsikan untuk mengoperasikan rancangan 

tersebut.  

b. Tentukan dimensi tubuh yang penting dalam proses perancangan 

tersebut, dalam hal ini juga perlu diperhatikan apakah harus 

menggunakan data struktural body dimension ataukah functional body 

dimension.  

c. Selanjutnya tentukan populasi terbesar yang harus diantisipasi, 

diakomodasikan dan menjadi target utama pemakai rancangan produk 

tersebut. Hal ini lazim dikenal sebagai "market segmentation", seperti 

produk mainan untuk anak-anak, peralatan rumah tangga untuk wanita, 

dll.  

d. Tetapkan prinsip ukuran yang harus diikuti semisal apakah rancangan 

tersebut untuk ukuran individual yang ekstrim, rentang ukuran yang 

fleksibel (adjustable) ataukah ukuran rata-rata.  

e. Pilih prosentase populasi yang harus diikuti, 90
th

, 95
th

, 99
th

 ataukah nilai 

percentile yang lain yang dikehendaki.  
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f. Untuk setiap dimensi tubuh yang telah diidentifikasikan selanjutnya 

pilih atau tetapkan nilai ukurannya dari tabel data antropometri yang 

sesuai. Aplikasi data tersebut dan tambahkan faktor kelonggaran 

(allowance) bila diperlukan seperti halnya tambahan ukuran akibat 

faktor tebalnya pakaian yang harus dikenakan oleh operator, pemakaian 

sarung tangan (glowes), dan lain-lain.  

Selanjutnya untuk memperjelas mengenai data antropometri untuk bisa 

diaplikasikan dalam berbagai rancangan produk ataupun fasilitas kerja menurut 

Eko Nurmianto dalam bukunya, maka pada gambar tersebut dibawah ini akan 

memberikan informasi tentang berbagai macam anggota tubuh yang perlu diukur 

pada gambar 2.1 sebagai berikut (Wignjosoebroto, 2017) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Dimensi Antropometri Tubuh Manusia 

(Sumber: Wignjosoebroto, 2017) 

 

Keterangan Gambar : 

1. Tinggi badan tegak (Tbt), yaitu dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak 

(dari lantai sampai dengan ujung kepala). 

2. Tinggi mata berdiri (Tmb), yaitu tinggi mata dalam posisi berdiri tegak. 

3. Tinggi bahu berdiri (Tbb), yaitu tinggi bahu dalam posisi berdiri tegak. 

4. Tinggi siku berdiri (Tsb), yaitu tinggi siku dalam posisi berdiri tegak. 
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5. Tkt, yaitu tinggi kepalan tangan yang terjulur lepas dalam posisi berdiri 

tegak (tidak ditunjukkan dalam gambar). 

6. Tinggi duduk tegak (Tdt), yaitu tinggi tubuh dalam posisi duduk (diukur 

dari alas tempat duduk/pantat sampai dengan kepala). 

7. Tinggi mata duduk (Tmd), yaitu tinggi mata dalam posisi duduk. 

8. Tinggi bahu duduk (Tbd), yaitu tinggi bahu dalam posisi duduk. 

9. Tinggi siku duduk (Tsd), yaitu tinggi siku dalam posisi duduk (siku tegak 

lurus). 

10. Tebal paha (Tp), yaitu tebal atau lebar paha. 

11. Pantat ke lutut (Pkl), yaitu panjang paha yang diukur dari pantat sampai  

dengan ujung lutut. 

12. Pantat popliteal (Pp), yaitu panjang paha yang diukur dari pantat sampai 

dengan bagian belakang dari lutut atau betis. 

13. Tinggi lutut duduk (Tld), yaitu tinggi lutut yang bisa diukur baik dalam 

posisi berdiri ataupun duduk. 

14. Tinggi popliteal (Tpo), yaitu tinggi tubuh dalam posisi duduk yang diukur 

dari lantai sampai dengan lutut bagian dalam. 

15. Lebar bahu (Lb), yaitu lebar dari bahu (bisa diukur dalam posisi berdiri 

ataupun duduk). 

16. Lebar pinggul (Lp), yaitu lebar pinggul/pantat. 

17. Lebar sandaran duduk (Lsd), yaitu lebar dari punggung, jarak horizontal 

antara kedua tulang belikat. 

18. Tinggi pinggang (Tpg). 

19. Panjang lengan bawah (Plb), yaitu panjang siku yang diukur dari siku 

sampai dengan ujung jari-jari dalam posisi tegak lurus. 

20. Lebar kepala (Lkp). 

21. Panjang tangan (Pt), yaitu panjang tangan diukur dari pergelangan sampai 

dengan ujung jari. 

22. Lebar telapak tangan. 

23. Lebar tangan (Lt), yaitu lebar tangan dalam posisi tangan terbentang lebar-

lebar ke samping kiri-kanan (tidak ditunjukkan dalam gambar). 
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24. Tinggi jangkauan tangan tegak (Tjtt), yaitu tinggi jangkauan tangan dalam 

posisi berdiri tegak, diukur dari lantai sampai dengan telapak tangan yang 

terjangkau lurus ke atas (vertikal). 

25. Tinggi jangkauan tangan duduk (Tjtd), yaitu tinggi jangkauan tangan 

dalam posisi duduk tegak, diukur seperti halnya No. 24, tetapi dalam 

posisi duduk (tidak ditunjukkan dalam gambar). 

26. Jangkauan tangan ke depan (Jtd), yaitu jarak jangkauan tangan yang 

terjulur ke depan diukur dari bahu sampai ujung jari tangan. 

 

2.3.2 Antropometri Tangan 

Dimensi tangan yang diukur diadaptasi dari Chandra et al., (2011) dengan 

berbagai modifikasi. Dimensi tangan yang diukur ditunjukkan pada Gambar 2.2 berikut 

ini (Purnomo, 2014) 

 

 

 

Gambar 2.2 Antropometri Tangan 

(Sumber : Purnomo, 2014) 
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2.3.3 Nilai Dan Ukuran Populasi Dalam Antropometri 

 Data antropometri ini jelas akan berbeda untuk satu bangsa (ras/etnis) 

dibandingkan dengan bangsa lain. Secara umum dapat disimpulkan kalau tinggi 

maupun berat badan dari manusia Amerika atau Eropa akan lebih tinggi atau berat 

dibandingkan dengan manusia Asia seperti Jepang, China ataupun Indonesia. 

Dengan demikian rancangan produk, fasilitas kerja ataupun stasiun kerja yang 

menerapkan data antropometri yang diambil dari populasi manusia Amerika akan 

tidak sesuai pada saat harus dioperasikan oleh manusia Asia (Indonesia). Untuk 

itu jelas memerlukan penyesuaian-penyesuaian agar lebih layak untuk 

dioperasikan dengan ukuran tubuh manusia pemakainya (Wignjosoebroto, 2000).  

Penentuan dimensi ukuran dan karakteristik fisik tubuh manusia yang akan 

diaplikasikan dalam proses perancangan bukanlah satu hal yang mudah. Data 

antropometri yang ada dan telah diperoleh melalui sebuah penelitian khusus 

seringkali tidak bisa memberikan sebuah gambaran umum dan homogen dari 

populasi yang ingin ditampilkan. Dimensi ukuran tubuh manusia akan dibedakan 

melalui berbagai faktor yang ada, seperti data antropometri untuk laki-laki (male 

population) akan dibedakan dengan wanita (female population). Umumnya laki-

laki akan memiliki ukuran-ukuran fisik tubuh yang lebih besar (tinggi, panjang, 

berat, dan sebagainya) dibandingkan dengan wanita. Untuk bagian-bagian tertentu 

saja dari anggota tubuh (sebagai contoh pinggul atau lingkar dada), wanita akan 

lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Disisi lain faktor umur (usia) juga akan 

menentukan perbedaan ukuran tubuh manusia. Manusia dewasa jelas akan 

memiliki dimensi ukuran yang berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang 

baru tumbuh dan berkembang kondisi fisiknya (Wignjosoebroto, 2000). 

 

2.4 Perhitungan Statistik 

Seperti telah diuraikan didepan, studi tentang antropometri akan banyak 

terkait dengan teknik pengukuran dan data ukuran tentang dimensi tubuh manusia 

(tinggi badan, panjang lengan/kaki, lebar bahu, dsb) serta karakteristik fisik lain 

dari tubuh manusia seperti berat, massa, volume, pusat gravitasi, kekuatan otot, 

dan sebagainya. Pengukuran antropometri merupakan satu hal yang penting dan 
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merupakan elemen kritis dalam proses perancangan produk, fasilitas kerja 

maupun area stasiun kerja. Berdasarkan data antropometri (biasanya diperoleh 

melalui pengukuran sampel populasi yang representatif) yang ada, akan memberi 

kemungkinan bagi seorang perancang untuk mengakomodasikan potensial 

populasi yang dikehendaki untuk menggunakan/mengoperasikan hasil 

rancangannya kelak. berbagai macam data antropometri telah banyak 

dikumpulkan dan dipublikasikan untuk populasi orang yang dibedakan menurut 

jenis kelamin, usia, ras/etnis dan sebagainya. Data antropometri biasanya 

diklasifikasikan menurut besaran percentile 5
th

, 10
th

, 50
th

, 90
th

, dan 95
th

.  Dalam 

pemakaian data antropometri, satu hal yang penting dan harus selalu diingat 

adalah segmen populasi (group of people) yang mana yang ingin untuk 

direkomendasikan dalam penetapan dimensi ukuran dari produk rancangan.  

Sebagai contoh, bilamana seorang perancang stasiun kerja ingin merancang 

fasilitas produksi yang akan dioperasikan dalam sebuah lintasan perakitan, maka 

data antropometri yang diterapkan adalah data untuk pekerja laki-laki dengan usia 

sekitar 18 – 30 tahun (Wignjosoebroto, 2000). 

 

2.5 Konsep Persentil 

Secara statistik terlihat bahwa ukuran tubuh manusia pada suatu populasi 

berada disekitar harga rata-rata dan sebagian kecil harga ekstrim jatuh di dua sisi 

distribusi. Perancangan berdasarkan konsep harga rata-rata hanya akan 

menyebabkan sebesar 50% dari populasi pengguna rancangan yang akan dapat 

menggunakan rancangan dengan baik. Sedangkan sebesar 50% sisanya tidak 

dapat menggunakan rancangan tersebut dengan baik. Oleh karena itu tidak 

dibenarkan untuk merancang berdasarkan konsep harga rata-rata ukuran manusia. 

Untuk itu dilakukan perancangan yang berdasarkan harga tertentu dari ukuran 

tubuh manusia (Wignjosoebroto dalam Dany 2013). 

Sebagian besar data Antropometri dinyatakan dalam bentuk persentil. 

Persentil merupakan suatu nilai yang menyatakan bahwa persentase tertentu dari 

sekelompok orang yang dimensinya sama dengan atau lebih rendah dari nilai 

tersebut. Misalnya 95% dari populasi adalah sama atau lebih rendah dari 95 
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persentil, dan 5% dari populasi berada sama dengan atau lebih rendah dari 5 

persentil (Wignjosoebroto dalam Dany 2013). 

 

Gambar 2.3 Kurva Distribusi Normal Dengan Data Antropometri 95 Persentil 

(Sumber: Krostanto, 2011) 

 

Dalam konsep persentil ini ada dua konsep yang perlu dipahami. Pertama, 

persentil Antropometri pada individu hanya didasarkan pada satu ukuran tubuh 

saja, seperti tinggi berdiri atau tinggi duduk. Kedua, tidak ada orang yang disebut 

sebagai orang persentil ke-90 atau orang persentil ke-5. Artinya, orang yang 

memiliki persentil ke-50 untuk tinggi duduk mungkin saja memiliiki dimensi 

persentil ke-40 untuk tinggi popliteal atau persentil ke-60 untuk tinggi siku duduk. 

Pemakaian nilai-nilai persentil yang umum diaplikasikan dalam perhitungan data 

Antropometri dapat dilihat pada table sebagi berikut (Wignjosoebroto dalam Dany 

2013): 

Tabel 2.1  Macam Persentil Untuk Data Berdistribusi Normal 

No. Persentil Perhitungan 

1 1
st   ̅   2,325  x 

2 2,5
th   ̅   1,96  x 

3 5
 th

   ̅   1,645  x 

4 10
 th

   ̅   1,28  x 

5 50
 th

   ̅ 
6 90

 th
   ̅ + 1,28  x 

7 95
 th

   ̅ + 1,645  x 

8 97,5
 th

   ̅ + 1,96  x 

9 99
 th

   ̅ + 2,325  x 

(Sumber :  Kristanto, 2011) 
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Dalam pokok bahasan Antropometri, 95 persentil akan menggambarkan 

ukuran manusia yang “Terbesar”, sedangkan 5 persentil sebaliknya akan 

menunjukkan ukuran manusia yang “terkecil”. Bilamana diharapkan ukuran yang 

mampu mengakomodasikan 95% dari populasi yang ada, maka disini diambil 

rentang 2,5 dan 97.5 persentil sebagai batas-batasnya, seperti yang ditunjukkan 

pada Gambar 2.3 (Wignjosoebroto dalam Dany 2013). 

Adapun pendekatan dalam penggunaan data Antropometri, adalah sebagai 

berikut (Wignjosoebroto dalam Dany 2013) :  

1. Pilihlah standar deviasi yang sesuai untuk perancangan yang dimaksud. 

2. Carilah data pada rata-rata dan distribusi dari dimensi yang dimaksud 

untuk populasi yang sesuai. 

3. Pilihlah nilai persentil yang sesuai sebagai dasar perancangan. 

4. Pilihlah jenis kelamin yang sesuai. 

 

2.6 Pengujian Data Antropometri 

Pengujian data bertujuan untuk menentukan data antropometri operator 

tehadap alat yang akan dirancang, dengan menguji kenormalan, keseragaman dan 

kecukupan data dapat dijelaskan sebagai berikut (Wignjosoebroto dalam Dany 

2013) : 

 

2.6.1 Uji Kenormalan Data 

Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. 

Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik 

parametrik. Penggunaan uji normalitas karena pada analisis statistik parametik, 

asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut terdistribusi 

secara mormal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan 

mengikuti bentuk distribusi normal. Distribusi normal data dengan bentuk 

distribusi normal dimana data memusat pada nilai rata-rata dan median (Nugroho, 

2008). Untuk uji kenormalan data digunakan distribusi Chi_Hitung (X
2

  ), dengan 

rumus sebagai berikut (Wignjosoebroto, 2017) : 

Keterangan :  Oi : Frekuensi pengamatan  
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 Ei : Frekuensi harapan  

Hipotesis   : H0 : Data berdistribusi normal  

H1 : Data tidak berdistribusi normal  

Keputusan :  Chi_Hitung < Chi_Tabel : H0 diterima  

Chi_Hitung > Chi_Tabel : H0 ditolak, terima H1 

Chi_Tabel menggunakan tingkat signifikasi ( ) = 5%, ini berarti dalam 

penelitian hanya diperbolehkan penyimpangan sebesar 5%. 

 

2.6.2 Uji Keseragaman Data 

Langkah-langkah perhitungan uji keseragaman data adalah sebagai berikut 

(Petrus, 2012): 

1. Langkah pertama dalam uji keseragaman data yaitu menghitung besarnya 

rata-rata dari setiap hasil pengamatan, dengan persamaan 1 berikut : 

 ̅ = 
    

 
 

Keterangan : 

 ̅   = Harga rata-rata dalam pengukuran 

      = Data antropometri dalam penelitian 

n    = Banyaknya data 

2. Langkah kedua adalah menghitung standar deviasi dengan persamaan 2 

berikut ini : 

  = 

√∑        ̅ 
 

 - 
 

Keterangan : 

   = Standar deviasi 

      = Data antropometri dalam penelitian 

n  = Banyaknya jumlah pengamatan 

 ̅   = Harga rata-rata dalam pengukuran 

...……………………..…….  .   

...…………….…...…….  .   
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3. Perhitungan batas kontrol adalah sebagai berikut : 

BKA =   ̅+ k   

BKB =   ̅– k   

Keterangan : 

  ̅ = Rata-rata data hasil pengamatan 

   = Standar deviasi dari populasi 

k  = Koefisien indeks tingkat kepercayaan, yaitu: 

Tingkat kepercayaan 0 % - 68 % harga k adalah 1 

Tingkat kepercayaan 69 % - 95 % harga k adalah 2 

Tingkat kepercayaan 96 % - 100 % harga k adalah 3 

Data dianggap seragam apabila data yang diperoleh tidak lebih dari batas 

kontrol. 

 

2.6.3 Uji Kecukupan Data 

Uji kecukupan data ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa data 

yang dikumpulkan adalah cukup secara objektif. Idealnya pengukuran harus 

dilakukan dalam jumlah yang banyak, bahkan sampai jumlah yang tak terhingga, 

agar data hasil dari pengukuran itu layak untuk digunakan. Namun pengukuran 

dalam jumlah yang banyak sulit untuk dilakukan mengingat keterbatasan-

keterbatasan yang ada baik dari segi waktu, biaya, tenaga dan sebagainya 

(Purnomo dalam Anditya, 2012). Pengujian kecukupan data ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan rumus (Wignojosoebroto, 2017):   

N’= 
   √N∑  - ∑    

∑ 
 
 

 

Dimana : 

Untuk tingkat kepercayaan 68 % harga K = 1, 

Untuk tingkat kepercayaan 95% harga K = 2, 

Untuk tingkat kepercayaan 90% harga K = 3. 

Apabila N’ < N, maka dikatakan telah cukup. Namun, apabila N’ > N, 

maka jumlah data belum cukup sehingga harus dilakukan penambahan data 

...…………….…...……….  .3  

...…………….…...……….  .4  

...……..….,.…....….  .5  
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sebesar selisih antara N’ dan N. Setelah itu dilakukan kembali pengujian 

kenormalan data, uji keseragaman data, dan uji kecukupan data. 

 

2.7 Nordic Body Map 

 Salah satu alat ukur ergonomik sederhana yang dapat digunakan untuk 

mengenali sumber penyebab keluhan musculoskeletal adalah Nordic body map. 

Melalui Nordic Body Map dapat diketahui bagian-bagian otot yang mengalami 

keluhan dengan tingkat keluhan mulai dari rasa tidak nyaman (agak sakit) sampai 

sangat sakit. Kuesioner Nordic Body Map terhadap segmen-segmen tubuh 

ditampilkan dalam gambar 2.4 (Nugroho, 2012). 

 

Gambar 2.4 Nordic Body Map 

(Sumber: Nugroho, 2012) 

 

 

 

 

No. Jenis Keluhan 
0 Sakit kaku di leher bagian atas 
1 Sakit kaku dibagian leher Bagian bawah 
2 Sakit dibahu kiri 
3 Sakit dibahu kanan 
4 Sakit lengan atas kiri 
5 Sakit dipunggung 
6 Sakit lengan atas kanan 
7 Sakit pada pinggang 
8 Sakit pada bokong 
9 Sakit pada pantat 

10 Sakit pada siku kiri 
11 Sakit pada siku kanan 

12 Sakit lengan bawah kiri 

13 Sakit lengan bawah kanan 

14 Sakit pada pergelangan tangan kiri 

15 Sakit pada pergelangan tangan kanan 

16 Sakit pada tangan kiri 

17 Sakit pada tangan kanan 

18 Sakit pada paha kiri 

19 Sakit pada paha kanan 

20 Sakit pada lutut kiri 

21 Sakit pada lutut kanan 

22 Sakit pada betis kiri 

23 Sakit pada betis kanan 

24 Sakit pada pergelangan kaki kiri 

25 Sakit pada pergelangan kaki kanan 

26 Sakit pada kaki kiri 

27 Sakit pada kaki kanan 
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2.8 Menentukan Waktu Baku 

Pengukuran waktu baku hendaknya dilaksanakan apabila kondisi dan 

metoda kerja dari pekerjaan yang akan diukur sudah baik, sehingga untuk waktu 

baku yang ditetapkan dapat menjadi tolak ukur sistem kerja dalam keadaan yang 

terbaik pada saat itu. 

 

2.8.1 Penyesuaian Waktu Dengan Performance Rating Kerja 

Performance rating adalah aktivitas untuk menilai atau mengevaluasi 

terhadap kecepatan kerja operator. Dengan melakukan rating ini diharapkan 

waktu kerja yang diukur dapat dinormalkan kembali. Ketidaknormalan dari waktu 

kerja ini diakibatkan oleh kerja operator yang bekerja secara kurang wajar yaitu 

bekerja dalam tempo atau kecepatan yang tidak sebagaimana mestinya. Untuk 

menormalkan waktu kerja yang diperoleh dari hasil pengamatan, maka hal ini 

dilakukan dengan mengadakan penyesuaian yaitu dengan cara mengalikan waktu 

pengamatan rata-rata dengan faktor penyesuaian atau rating (Wignjosoebroto, 

2006). 

1. Apabila operator dinyatakan terlalu cepat yaitu di atas batas kewajaran 

(normal) maka rating faktor ini akan lebih besar daripada satu ( p > 1 atau 

p > 100% ). 

2. Apabila operator bekerja terlalu lambat yaitu bekerja dengan kecepatan di 

bawah kewajaran (normal) maka rating faktor ini akan lebih kecil daripada 

satu ( p < 1 atau p <100% ). 

3. Apabila operator bekerja secara normal atau wajar maka rating faktor ini 

diambil sama dengan satu ( p = 1 atau p = 100% ). Untuk kondisi kerja 

dimana operasi dilaksanakan secara penuh oleh mesin (operating atau 

machine time) maka waktu yang diukur dianggap merupakan waktu 

normal. 

Westing house company (1927) memperkenalkan sistem yang dianggap 

lebih lengkap. Prosedur pengukuran kerja yang dibuat oleh Westing house 

meliputi ketrampilan (skill), usaha (effort), kondisi kerja (condition), 

kekonsistensian (consistency) dari operator dalam melakukan kerja. Untuk ini 
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Westing house berhasil membuat tabel performance rating yang berisikan nilai-

nilai angka yang berdasarkan tingkatan yang ada untuk masing-masing faktor 

tersebut. Berikut adalah gambar tabel performance ratings dengan system 

westinghous (Wignjosoebroto, 2006). 

 
Gambar 2.5 Tabel Performance Ratings Dengan System Westinghous 

(Sumber: Wignjosoebroto, 2006) 

 

2.8.2 Menetapkan Waktu Kelonggaran 

Waktu normal untuk suatu elemen operasi kerja adalah semata-mata 

menunjukkan bahwa seorang operator yang berkualifikasi baik akan bekerja 

menyelesaikan pekerjaan pada kecepatan atau tempo kerja yang normal. 

Walaupun demikian pada prakteknya kita akan melihat bahwa tidaklah bisa 

diharapkan operator tersebut akan mampu bekerja secara terus-menerus sepanjang 

hari tanpa adanya interupsi sama sekali. Disini kenyataannya operator akan sering 

menghentikan kerja dan membutuhkan waktu-waktu khusus untuk keperluan 

seperti personal needs, istirahat melepas lelah, dan alasan-alasan lain yang diluar 

kontrolnya. Waktu longgar yang dibutuhkan dan akan menginterupsi proses 

produksi ini bisa diklasifikasikan menjadi personal allowance, fatique allowance, 

dan delay allowance (Wignjosoebroto, 2006). Berikut adalah gambar tabel 

besarnya kelonggaran berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi. 
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Gambar 2.6 Besarnya Kelonggaran Berdasarkan Faktor-Faktor Yang  

Mempengaruhi 

(Sumber: Sutalaksana, 1979) 
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Gambar 2.7 Besarnya Kelonggaran Berdasarkan Faktor-Faktor Yang  

Mempengaruhi (Lanjutan) 

(Sumber: Sutalaksana, 1979) 

 

2.8.3 Menghitung Waktu Siklus 

 Untuk mengetahui waktu baku dari suatu elemen kerja maka terlebih 

dahulu harus diketahui waktu siklus dan waktu normal dari suatu elemen kerja 

(Nugroho, 2008). Waktu siklus dapat dihitung dengan persamaan 2.5 berikut: 

  
∑   
   

 
 

 

2.8.4 Menghitung Waktu Normal 

Waktu normal merupakan hasil perkalian antara waktu siklus dengan 

performance rating yang telah ditetapkan. Nilai performance rating diperoleh 

berdasarkan tabel westing house meliputi ketrampilan (skill), usaha (effort), 

kondisi kerja (condition), kekonsistensian (consistency) dari operator dalam 

melakukan kerja. Apabila operator bekerja terlalu lambat maka nilai ratingnya p < 

...…………….…...………...  .6  
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1, dan apabila operator bekerja terlalu cepat maka nilai ratingnya p > 1 (Nugroho, 

2008). Adapun waktu normal dapat dihitung dengan persamaan 2.6 berikut: 

 

Wn = Ws x PR 

 

2.8.5 Menghitung Waktu Baku 

Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dengan 

kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan pada sistem yang 

terbaik pada saat itu. Nilai allowance berdasarkan tabel penyesuaian westing 

house dengan melihat kondisi tempat kerja yang ada (Nugroho, 2008). Adapun 

waktu baku dapat dihitung dengan persamaan 2.7 berikut (Wignjosoebroto, 2006): 

 

Standard Time = Normal Time x 
    

     -            
 

 

2.8.6 Menghitung Output Standar 

Output standar adalah sejumlah output atau keluaran yang seharusnya 

dihasilkan dari seorang pekerja dengan kemampuan rata-rata (Nugroho, 2008). 

Untuk mengetahui jumlah output standar dapat dapat dihitung dengan persamaan 

2.8 berikut : 

Output Standar (OS) = 
 

  
 

 

2.9 Perancangan Produk 

Produk adalah sebuah “ rt f k” sesuatu yang merupakan kreativitas budi-

daya manusia (man-made object) yang dapat dilihat, didengar, dirasakan serta 

diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan fungsional tertentu yang dihasilkan 

melalui sebuah proses panjang. Produk ini bisa berupa benda fisik maupun non-

fisik (jasa), bisa dalam bentuk yang kompleks seperti mesin maupun fasilitas kerja 

yang lain, dan bisa pula merupakan barang-barang konsumtif sederhana untuk 

keperluan sehari-hari. Untuk bisa menghasilkan produk khususnya produk 

industri yang memiliki nilai komersial tinggi, maka diperlukan serangkaian 

...…………….….....……...  .7  

.......(2.8) 

.....…….….....……...(2.8) 
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kegiatan berupa perencanaan, perancangan dan pengembangan produk yaitu 

(Wignjosoebroto, 2000) : 

1. menggali ide atau gagasan tentang fungsi-fungsi yang dibutuhkan 

2. pengembangan konsep 

3. perancangan sistem dan detail 

4. pembuatan prototype 

5. evaluasi dan pengujian (baik uji kelayakan teknis maupun kelayakan 

komersial) 

6. tahap pendistribusiannya. 

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 dan 

pendistribusian produk. Keberadaan produk di dunia ditempuh melalui suatu 

tahap-tahap siklus kehidupan, yaitu (Kristanto, 2011) : 

1.  Ditemukan kebutuhan produk 

2.  Perancangan dan pengembangan produk 

3.  Pembutan dan pendistribusian produk 

4. Pemanfaatan produk (pengoperasian dan perawatan produk) 

5.  Pemusnahan. 

Perancangan produk adalah sebuah proses yang berawal pada 

ditemukannya kebutuhan manusia akan suatu produk sampai diselesaikannya 

gambar dan dokumen hasil rancangan yang dipakai sebagai dasar pembuatan 

produk. Hasil rancangan yang dibuat menjadi produk akan menghasilkan produk 

yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Proses perancangan sangat 

mempengaruhi produk sedikitnya dalam tiga hal yang sangat penting, yaitu 

(Kristanto, 2011) : 

1.  Biaya pembuatan produk 

2.  Kualitas produk 

3.  Waktu penyelesaian produk 
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Proses perancangan dan pengembangan produk pada hakikatnya 

merupakan langkah-langkah strategis yang akan mempengaruhi segala langkah 

menajemen yang diambil dan merupakan proses yang sangat komplek sehingga 

memerlukan cara berpikir yang komprehensif dengan melibatkan berbagai macam 

disiplin ilmu (Widodo dalam Dany  2013). 

Proses pengembangan perancangan konsep produk mencakup kegiatan-

kegiatan sebagai berikut (Widodo dalam Dany  2013): 

1. Identifikasi produk 

Memahami kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada produk 

sebelumnya dan melakukan perbaikan terhadap produk tersebut. 

2. Penetapan spesifikasi target 

Spesifikasi memberikan uraian yang tepat mengenai bagaimana produk 

bekerja dan merupakan terjemahan dari identifikasi produk. 

3. Penyusunan konsep 

Sasaran penyusunan konsep adalah menggali konsep-konsep produk yang 

mungkin sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang mencakup gabungan 

dari penelitian eksternal, proses pemecahan masalah secara kreatif. 

Sebelum membuat daftar spesifikasi, input yang digunakan adalah tabel 

kebutuhan pelanggan dengan derajat kepentingannya seperti yang 

ditunjukkan pada tabel dibawah ini (Ulrich, 2001). 

Tabel 2.2 Contoh Format Kebutuhan Pelanggan dan Derajat Kepentingan 

No Kebutuhan Kepentingan 

1 (Produk) Mengurangi getaran pada tangan 3 

2 (Produk) Memungkinkan berjalan lambat pada daerah 

yang sulit 
2 

3 (Produk) Mudah dibelokkan 5 

4 (Produk) Memungkinkan penyesuaian yang sensitif 3 

5 (Produk) Tetap kaku selama daerah keras 4 

6 (Produk) Ringan 4 

(Sumber : Ulrich, 2001) 
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4. Pemilihan konsep 

Pemilihan konsep merupakan kegiatan dimana berbagai konsep dianalisis 

dan secara berturut-turut dieliminasi untuk mengidentifikasi konsep yang 

paling menjanjikan.  

Tahapan selanjutnya pada seleksi konsep adalah dengan menggunakan 

matriks penilaian konsep, dengan cara menambahkan bobot kepentingan 

ke dalam matriks. Metode ini menggunakan jumlah nilai terbobot untuk 

menentukan peringkat konsep (Ulrich, 2001). 

Tabel 2.3 Penilaian Konsep 
 KONSEP 

A B C 

Kriteria 

Seleksi 
Beban Rating 

Nilai 

Beban 
Rating 

Nilai 

Beban 
Rating 

Nilai 

Beban 

Kriteria 1 %       

Kriteria 2 %       

Kriteria 3 %       

Kriteria 4 %       

Total Nilai     

Peringkat     

Lanjutkan?    

(Sumber : Ulrich, 2001) 

 

5. Pemodelan dan pembuatan prototipe 

Setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep melibatkan banyak 

bentuk model dan prototipe. 

6. Pengujian konsep 

Satu atau lebih konsep diuji untuk mengetahui apakah kebutuhan 

pelanggan telah terpenuhi, memperkirakan potensi pasar dari produk dan 

mengidentifikasi beberapa kelemahan yang harus diperbaiki selama proses 

perkembangan selanjutnya. 

7. Penentuan spesifikasi akhir 

Spesifikasi yang telah ditentukan diawal proses ditinjau kembali setelah 

proses dipilih dan diuji. 

Terdapat 5 cara untuk mengungkapkan nilai metrik (Ulrich, 2001) : 

a. Minimal X 
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Spesifikasi ini menetapkan target untuk batas bawah metrik, dimana 

nilai yang lebih tinggi adalah yang lebih baik. 

b. Maksimal X 

Spesifikasi ini menetapkan target untuk batas atas dari metrik, dimana 

nilai yang lebih kecil adalah yang lebih baik. 

c. Diantara X dan Y 

Spesifikasi ini menetapkan target untuk batas atas dan bawah untuk 

nilai metrik. 

d. Tepat X 

Spesifikasi ini menetapkan target metrik pada nilai tertentu, dimana 

perbedaan nilai akan menurunkan kinerja. 

e. Kumpulan nilai diskret 

Beberapa metrik mempunyai nilai berupa beberapa pilihan diskret. 

8. Perencanaan proyek 

Pada kegiatan akhir pengembangan konsep ini, tim membuat suatu jadwal 

pengembangan secara rinci, menentukan strategi untuk meminimasi waktu 

pengembangan dan mengidentifikasi sumber daya yang digunakan untuk 

menyelesaikan proyek. 

 
Gambar. 2.8 Tahap Proses pengembangan perancangan konsep produk 

(Sumber: Ulrich, 2001). 


