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                                                                                ABSTRAK  
  
 

Jenis olahan buah pinang yang ada di Sumatera Barat, khususnya  di Kabupaten Tanah Datar dan 

Lima Puluh Kota yaitu jenis buah pinang yang diolah dengan cara diiris tipis, bulat utuh, dan 

dibelah dua. Pada saat ini proses pengolahan buah pinang yang diiris tipis masih dilakukan secara 

manual yaitu menggunakan alat bantu pisau cutter, serta mengandalkan ketahanan dan skill 

pekerja. Hasil kuesioner pendahuluan menunjukkan bahwa adanya keluhan pada bagian tubuh 

tertentu yang dialami oleh pekrja, persentase keluhan mencapai angka 70%. Selain itu juga 

dilakukan analisis awal resiko terhadap penyebab terjadinya keluhan menggunakan metode RULA 

yang menunjukkan hasil skor 6 yang berarti diperlukan adanya perbaikan segera, baik dari sisi 

postur kerja maupun alat yang digunakan dalam melakukan aktivitas mengiris biji pinang. Metode 

yang digunakan dalam merancang alat adalah metode Quality Function Deployment (QFD), yang 

diharapkan bisa memenuhi kriteria alat berdasarkan keinginan pekerja, mampu menurunkan level 

resiko dan keluhan pekerja. Adapun kriteria alat hasil rancangan adalah, hasil rancangan mudah 

digunakan, portable, harga terjangkau, mudah dalam perawatan, produktifitas tinggi, desain lebih 

menarik, bahan dan komponen yang digunakan kuat dan awet, aman digunakan, dimensi ukuran 

sesuai pengguna. 

Berdasarkan hasil pengujian produk, diperoleh waktu yang dibutuhkan untuk proses pengirisan 

1kg biji pinang menggunakan mesin hasil rancangan yaitu 4 menit, sementara dengan 

menggunakan pisau cutter membutuhkan waktu 9 menit/kg. Kemudian alat hasil rancangan 

diharapkan mampu meminimalisir resiko kecelakaan kerja seperti tangan teriris dan keluhan-

keluhan akibat posisi kerja yang tidak tepat.  
 
Kata Kunci:  Buah Pinang, Keluhan Kerja, Kemampuan Iris, Perancangan Alat 

mailto:ronalgunawan@gmail.com
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ABSTRACT 
  
Types of betel nuts in West Sumatra, especially in Tanah Datar and Lima Puluh Kota districts, are 

types of betel  nuts that are processed by thinly sliced, whole rounded, and halved. At this time the 

processing of thinly sliced betel nuts is still manually, which using a cutter knife and relying on the 

durability and skill of the worker. The results of the preliminary questionnaire showed that there 

were complaints in certain body parts experienced by workers up to 70%. In addition, a 

preliminary analysis of the risk of the cause of the complaint was made using the RULA method, 

which showed a score of 6, meaning that immediate improvement’s  needed, both in terms of the 

work posture and the tools used in slicing the betel nut. The method used in designing the tool is 

the Quality Function Deployment (QFD) method which is expected to meet the criteria of the tool 

based on the desires of workers who are able to reduce the level of risk and employee complaints. 

The criteria for the design tools are the results of designs that are easy to use, portable, 

affordable, easy to maintain, high productivity, more attractive designs, materials and components 

that are used strong and durable, safe to use, dimensions according to the user's size. 

Based on the results of product testing, the time needed for the process of slicing 1 kg of betel nuts 

using a machine that is designed is 4 minutes, while using a cutter knife takes 9 minutes / kg. Then 

the design tool is expected to be able to minimize the risk of work accidents such as sliced hands 

and complaints due to improper work positions. 

 
Keywords: Areca Nut, Work Complaints, Slice Capability, Tool Design 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang 

Buah Pinang (Areca catechu) merupakan tanaman yang sejenis dengan 

kelapa. Tanaman ini, selain digunakan sebagai tanaman pagar, penghijauan, bahan 

bangunan, dan hiasan, biasanya juga dapat dimanfaatkan sebagai zat pewarna 

tekstil, benang, dan sering juga digunakan masyarakat sebagai obat tradisional 

seperti penguat gigi (Sihombing, 2000 dalam Silaban, dkk 2017). Tanaman 

pinang termasuk jenis tanaman yang cukup dikenal di masyarakat luas, karena 

secara alami tersebar di berbagai daerah, Termasuk Provinsi Sumatera Barat. Luas 

areal perkebunan tanaman pinang di Sumatra Barat tercatat 12.749 Ha dengan 

total produksi 9.369 Ton/tahun (BPS. Sumbar, 2015).  

Jenis olahan buah pinang yang ada di Sumatera Barat, khususnya  di 

Kabupaten Tanah Datar dan Lima Puluh Kota yaitu jenis buah pinang yang diolah 

dengan cara diiris tipis, bulat utuh, dan dibelah dua. Hasil olahan buah pinang 

tersebut, dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

           
(a)                                  (b)                                   (c) 

Gambar 1.1 Diiris Tipis (a), Bulat Utuh (b), Dibelah Dua (c) 

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan, diketahui bahwa ke tiga jenis 

olahan buah pinang tersebut memiliki harga jual yang berbeda.  Harga jual pinang 

yang diolah dengan cara diiris tipis lebih tinggi dibandingkan buah pinang yang 

diolah dengan cara dibelah dua dan bulat utuh. Salah satu penyebab tingginya 

harga jual buah pinang yang diolah dengan cara diiris tipis adalah karena 

kandungan airnya sangat rendah yaitu sebesar 0,9%, sehingga harga jualnya juga 

lebih mahal. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terhadap 

beberapa petani pinang mengatakan bahwa peningkatan pendapatan mencapai 
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45% dibandingkan pendapatan ketika buah pinang diolah dengan cara dibelah dua 

atau bulat utuh. Namun saat ini, pekerja mengeluhkan proses pengolahannya, 

terutama pada proses pengirisan. 

Proses pengolahan buah pinang yang diiris tipis masih dilakukan secara 

manual yaitu menggunakan alat bantu pisau cutter dengan cara mengiris buah 

pinang menjadi 4-5 bagian. Untuk mengiris buah pinang 1Kg membutuhkan 

waktu sekitar 7-8 Menit. Mengingat jumlah biji pinang yang akan diiris sangat 

banyak, maka proses pengolahan manual ini perlu dilakukan evaluasi.  

Selain itu, proses pengulangan pengirisan biji pinang dan waktu yang lama 

sangat berpotensi mengakibatkan luka sayatan pada tangan pekerja, baik luka 

parah maupun tidak. Berikut adalah salah satu contoh luka sayatan pada tangan 

pekerja.  

 
Gambar 1.2 Tangan terluka 

 

Selain masalah waktu dan kecelakaan kerja, proses pengirisan buah pinang 

secara manual juga berpotensi menyebabkan keluhan rasa sakit pada beberapa 

anggota tubuh pekerja. Berdasarkan hasil kuesioner Nordic Body Map dari 10 

orang pekerja pengolahan buah pinang yang diiris tipis, diketahui bahwa keluhan 

yang sering dialami oleh para pekerja yaitu pada bagian bahu kanan dan lengan 

kanan atas dengan persentase sebesar 70 %. Untuk memperkuat hasil pengukuran 

tersebut dilakukan analisis resiko bahaya postur kerja menggunakan metode 

Rapid Upper Limb Assessment (RULA), dapat dilihat pada Gambar 1.3.  
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Gambar 1.3 Proses Penilaian postur tubuh 

Berdasarkan analisis resiko bahaya postur kerja menggunakan metode 

RULA, maka didapatkan skor 6 yang artinya pemeriksaan dan perubahan perlu 

segera dilakukan, baik dari postur kerja maupun fasilitas yang digunakan agar 

dapat mengurangi resiko dan meminimalisir keluhan yang dirasakan oleh pekerja. 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan  

rancangan alat yang dapat mengurangi keluhan, kecelakaan kerja serta 

meningkatkan produktivitas pengirisan biji pinang muda tersebut. Untuk itu, 

penulis menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD) untuk 

melakukan perancangan alat bantu pengiris biji pinang yang mampu memenuhi 

kriteria kebutuhan pekerja. Menurut Yustian (2014), QFD merupakan metode 

yang memungkinkan tim untuk mendifinisikan secara jelas kebutuhan dan 

harapan pengguna serta mengevaluasi kemampuan produk secara sistematik  

dalam memenuhi kebutuhan dan harapan tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Pada proses produksi pinang, waktu yang dibutuhkan  mengiris 50 kg biji 

pinang kurang lebih 6 jam menggunakan pisau cutter. Dalam sehari satu orang 

mampu menyelesaikan 65-75 kg. Namun pekerjaan yang dilakukan masih manual 

dengan mengandalkan ketahanan dan skill pekerja. Kondisi ini berpotensi 
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menimbulkan kecelakaan kerja, yaitu tangan teriris akibat penggunaan cutter 

secara berulang dalam waktu yang lama, sehingga rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagiamana merancang alat pengiris biji pinang muda yang 

dapat meningkatkan produktivitas kerja dan mengurangi resiko kecelakaan kerja. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang alat pengiris biji 

pinang muda berdasarkan kriteria kebutuhan pekerja pinang yang dapat 

meningkatkan produktivitas dan menurunkan resiko kecelakan kerja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan berguna untuk hal-hal sebagai 

berikut: 

1. Bagi Institusi Perguruan Tinggi 

Sebagai bahan masukan bagi perguruan tinggi agar menjadi lebih kreatif, 

efektif dan efisien sehingga kualitas pembelajaran dan hasil belajar 

mahasiswa meningkat. 

2. Bagi Masyarakat 

a. Dapat menjadi motivasi masyarakat supaya melakukan pengolahan biji 

pinang dengan cara diiris tipis. 

b. Dapat memudahkan para pekerja dalam melakukan proses pengirisan buah 

pinang.  

3. Bagi Peneliti 

a. Dapat mengetahui dan memperluas pandangan penulis sekaligus 

melakukan perbandingan antara ilmu yang diperoleh di bangku 

perkuliahan dengan keadaan yang sebenarnya. 

b. Dapat menambah pengetahuan tentang penggunaan metode Quality 

Function Deployment (QFD) dalam merancang alat bantu yang ergonomi. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Responden adalah para petani pinang yang berada di wilayah Sumatra Barat 

tepatnya petani yang berada di Lintau Buo. 

2. Tidak memperhitungkan masalah biaya produksi alat. 

3. Hanya dibandingkan dengan satu produk pembanding, yaitu alat yang 

digunakan oleh pekerja saat ini. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Pada posisi penelitian ini, akan dipaparkan beberapa penelitian sejenis yang telah 

dilakukan serta penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Posisi Penelitian 

No Judul dan Penulis Permasalahan Metode Tahun 

1 

Analisis pengembangan 

produk susu dan yoghurt 

menggunakan metode 

QFD (Suprianto, dkk) 

 

Bagaimana 

memilih 

alternative dari 

hasil analisis 

QFD dalam 

analisis 

pengembangan 

produk susu 

murni kemasan 

dan yoghurt. 

QFD (Quality 

Function 

Deployment) 

 

 

2014 

2 

 

 

 

 

Rancang bangun alat 

pengupas pinang tua 

(Imade Sulaiman) 

Bagaimana 

merancang alat 

pengupas 

pinang tua  

IRR (Internal 

rate of return) 

 

 

2016  

 

 

3 

Desain Produk Holder 

Connector VGA Dengan 

QFD (Quality Function 

Deployment) (Rian 

Permana) 

Bagaimana 

merancangan 

tempat 

penyimpanan 

konektor VGA 

pada LCD 

proyektor. 

QFD (Quality 

Function 

Deployment) 

 

 

 

2015 

 

4 

Perancangan Dan 

Pembuatan Alat Cetak 

Ceriping Singkong (Lusi 

Damayanti) 

Bagaimana 

cara memenuhi 

permintaan 

konsumen yang 

terlalu banyak. 

QFD (Quality 

Function 

Deployment) 

dan HOQ 

(House Of 

Quality) 

      

 

     2016 
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian(Lanjutan) 

No Judul dan Penulis Permasalahan Metode Tahun 

5 

Perancangan alat bantu 

pengiris biji pinang 

muda menggunakan 

metode QFD (Quality 

Function Deployment) 

(Ronal Efendi) 

Bagaimana 

merancang alat 

pengiris pinang 

muda yang 

sesuai 

keinginan 

konsumen. 

QFD (Quality 

Function 

Deployment) 

 

 

 

2019 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran secara 

keseluruhan serta mempermudah dan memperjelas penelitian ini. Adapun 

sistematika penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi topik 

laporan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan masalah, posisi penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori-teori yang mendukung permasalahan, 

sehingga peneliti memiliki dasar dalam melakukan penelitian dan 

dapat menyelesaikan masalah yang dibahas. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan dan diuraikan urutan langkah-langkah 

atau prosedur kerja yang dilakukan penulis untuk mencapai tujuan 

penelitian.  

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Pada bab ini berisikan berbagai data dan informasi yang relevan 

berkaitan dengan objek kajian yang akan diolah secara matematis 

menggunakan metode Quality Function Deployment (QFD).  
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BAB V  ANALISA 

Pada bab ini berisikan tentang analisa hasil dari pengolahan data yang 

telah didapat dan kemudian akan dijelaskan maksud dari hasil analisa 

data tersebut.  

BAB VI  PENUTUP 

Bagian ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 

pelaksanaan penelitian dengan didasarkan pada tujuan dari 

pelaksanaan penelitian, pada bagian ini juga terdapat saran dari 

penulis untuk pelaksanaan penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 
2.1 Buah Pinang 

 Buah Pinang (Areca catechu) merupakan tanaman yang sekeluarga dengan 

kelapa. Salah satu jenis tumbuhan monokotil ini tergolong palem- paleman. 

Pinang termasuk jenis tanaman yang cukup dikenal luas di masyarakat karena 

secara alami penyebarannya pun cukup luas di berbagai daerah. Melihat asalnya, 

pinang memeang asli dari kawasan asia tenggara, yaitu Filipina, Semenanjung 

malaka, dan Kepulauan Hindia Timur. Sekitar 24 jenis pinang dapat dijumpai di 

malaysia, dan Sulawesi (Sihombing, 2000 dalam  Silaban, dkk 2017). 

 Selain tanaman pagar, penghijauan, bahan bangunan, dan hiasan pinang 

dapat diolah sebagai pewarna tekstil, benang, dan sering juga digunakan 

masyarakat sebagai obat tradisional seperti penguat gigi. Seiring dengan 

bertambahnya usia, semakin rentan masyarakat kehilangan gigi. Keadaan ini 

berdampak juga dengan kebutuhan akan. Semakin perlunya pinang di kalangan 

masyarakat baik dalam skala kecil maupun besar. Untuk itu perlu pengolahan 

yang lebih pesat, mulai dari pengupasan pinang yang  mukin susahbagi 

masyarakat kecil (Sihombing, 2000 dalam  Silaban, dkk 2017).   

 

2.2  Perancangan dan Pengembangan Produk 

 Perancangan dan pengembangan produk dapat diterjemahkan sebagai 

serangkaian aktifitas yang saling berkaitan yang dimulai dari analisis persepsi dan 

peluang pasar, sampai ke tahap produksi, penjualan serta pengiriman produk. 

Selama ini dimensi laba bagi investor merupakan dimensi yang banyak digunakan 

untuk menilai usaha pengembangan produk. Akan tetapi terdapat lima dimensi 

spesifik antara lain dalam perancangan dan pengembangan produk, antara lain 

(Ulrich & Eppinger, 2001):  
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1. Kualitas Produk  

Hal ini meliputi seberapa baik produk yang dihasilkan, apakah produk tersebut 

telah memuaskan keinginan pelanggan dan apakah produk tersebut kuat serta 

handal.  

2. Biaya Produk  

Biaya produk ini merupakan biaya untuk modal peralatan dan alat bantu serta 

biaya produksi setiap unit produk. Biaya ini akan menentukan besanya laba 

yang dihasilkan pada volume penjualan dan pada harga tertentu.  

3. Waktu Pengembangan Produk  

Dimensi ini akan menentukan kemampuan dalam berkompetisi yang mana 

waktu dan pengembangan produk menunjukkan daya tanggap terhadap 

perubahan teknologi dan pada akhirnya akan menentukan kecepatan 

perusahaan untuk menerima pengembalian ekonomis dari usaha 

pengembangan yang dilakukan.  

4. Biaya Pengembangan  

Biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan produk dan merupakan salah 

satu komponen yang penting dari investasi yang dibutuhkan untuk mencapai 

profit. 

5. Kapabilitas Pengembangan  

Dimensi ini menunjukkan kemampuan pengembang yang lebih baik untuk 

mengembangkan produk masa depan sebagai hasil pengalaman yang diperoleh 

saat ini.  

 Menurut (Ulrich, 2001) terdapat tiga fungsi penting dalam proyek 

pengembangan produk, yaitu:  

1. Pemasaran  

Fungsi pemasaran di dalam pengembangan produk adalah untuk 

menjembatani antara tim pengembang produk dengan pelanggan. Bentuk 

riilnya dengan memfasilitasi proses identifikasi peluang produk, identifikasi 

segmen pasar dan identifikasi kebutuhan pelanggan, menetapkan target 

produk, merancang peluncuran dan promosi produk.  
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2. Perancangan  

Fungsi perancangan merupakan fungsi penting dalam mengidentifikasi bentuk 

fisik produk agar dapat memenuhi keinginan pelanggan. Tugas bagian 

perancangan ini meliputi desain engineering (mekanik, elektrik, dll) dan 

desain industri (estetika, ergonomi, dll).  

3. Manufaktur  

Fungsi manufaktur bertanggung jawab untuk merancang dan mengoperasikan 

sistem produksi pada proses produksi produk untuk menghasilkan produk. 

 

2.2.1 Proses Pengembangan Produk  

Proses pengembangan produk merupakan serangkaian urutan atau langkah 

egiatan untuk menyusun, merancang dan mengkomersilkan suatu produk. Proses 

pengembangan produk yang umum terdiri dari enam tahap seperti dijelaskan 

dibawah ini (Ulrich, 2001).  

1.  Perencanaan  

Fase perencanaan ini merupakan fase nol, karena kegiatan perencanaan ini 

merupakan kegiatan yang paling awal mendahului proyek dan proses 

peluncuran pengembangan  

2.  Perancangan Tingkat Sistem  

Fase ini berisikan definisi arsitektur produk dan uraian produk menjadi 

subsistem-subsistem serta komponen-komponen. Gambaran rakitan akhir 

untuk sistem produksi biasanya digambarkan dalam fase ini. Keluaran dari 

pada fase ini biasanya mencakuo tata letak produk, spesifikasi secara 

fungsional, dari setiap subsistem produk 

3. Perancangan Detail  

Fase ini mencakup spesifikasi lengkap dari bentuk, material, dan toleransi-

toleransi dari seluruh komponen unik pada produk dan identifikasi seluruh 

komponen standar yang dibeli dari pemasok.  

4. Pengujian dan Perbaikan  

Fase pengujian dan perbaikan melibatkan konstruksi dan evaluasi dari 

bermacam-macam versi produksi awal produk.  
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5. Produksi Awal  

Pada fase produksi awal ini, produk-produk dibuat dengan menggunakan 

system produksi yang sesungguhnya. Tujuan dari produksi awal ini adalah 

untuk melatih tenaga kerja dalam memecahkan permasalahan yang mungkin 

timbul pada proses produksi sesungguhnya. Produk-produk yang dihasilkan 

selama produksi awal kadang-kadang disesuiaikan dengan keinginan 

pelanggan dan secara hati-hati dievaluasi untuk mengidentifikasi kekurangan 

yang timbul. 

 

2.2.2 Proses Pengembangan Konsep 

Tahap pengembangan konsep merupakan proses untuk mengembangkan 

apa yang menjadi konsep pengembangan produk dengan beberapa kegiatan yang 

aling berhubungan. Karena tahap pengembangan konsep dalam proses 

pengembangan itu sendiri membutuhkan lebih banyak koordinasi dibandingkan 

dengan fungsi-fungsi lainnya. Maka, sudah tentu pengembangan konsep ini 

berjalan secara integrasi. Oleh karena itu proses pengembangan konsep ini 

dinamakan dengan  proses awal hingga akhir. 

Berikut merupakan tahapan pengembangan konsep: 

Menetapkan 

spesifikasi 

targetnya

Mendesain 

konsep 

produk

Memilih 

konsep 

produk

Menguji 

konsep 

produk

Menetapkan 

spesifikasi 

akhir

Rencana 

alur 

pengemban

gan

Identifikasi 

kebutuhan 

pelanggan

Proses Analisa Ekonomi Produk

Benchmanrk Produk Kompetitor

Membangun Model Pengujian dan Prototype Produk

Pernyataan Misi
Rencana 

Pengembangan

Gambar 2.1 Tahapan Pengembangan Konsep 
(Sumber: Ulrich, 2001) 

 



 

12 
 

Proses pengembangan konsep terdiri atas beberapa kegiatan sebagai  

berikut (Ulrich Epinger, 2001):  

1. Identifikasi kebutuhan pelanggan (costumer needs)  

Sasaran kegiatan ini adalah untuk memahami kebutuhan pelanggan 

mengkomunikasikan secara efektif kepada tim pengembangan. Output dari 

tahap ini adalah sekumpulan pernyataan kebutuhan pelanggan yang tersusun 

rapi, diatur dalam daftar hierarki, dengan bobot-bobot kepentingan untuk tiap-

tiap kebutuhan.  

2. Penetapan spesifikasi target  

Spesifikasi merupakan terjemahan dari kebutuhan pelanggan menjadi 

kebutuhan secara teknis. Maksud spesifikasi  produk adalah menjelaskan 

tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh sebuah produk.  

3.   Penyusunan konsep  

Konsep produk ialah sebuah gambaran atau perkiraan mengenai teknologi, 

prinsip kerja dan bentuk produk. Konsep produk merupakan gambaran singkat 

bagaimana produk memuaskan kebutuhan pelanggan.  

4.   Pemilihan konsep  

Pemilihan konsep merupakan kegiatan di mana berbagai konsep dianalisi dan 

secara berurut-urut dieliminasi untuk mengidentifikasi konsep yang paling 

menjanjikan.  

5. Pengujian Konsep  

Pengujian konsep berhubungan erat dengan seleksi konsep, dimana kedua 

aktifitas ini bertujuan untuk menyempitkan jumlah konsep yang akan diproses 

lebih lanjut. Namun pengujian koonsep berbeda karena aktifitas ini 

menitikberatkan pada pengumpulan data langsung dari pelanggan potensial 

dan hanya melibatkan sedikit penilaian dari tim pengembangan.  

6. Penentuan Spesifikasi akhir  

Spesifikasi target yang telah ditentukan di awal proses ditinjau kembali setelah 

proses dipilih dan di uji. Pada titik ini tim harus konsisten dengan nilai-nilai 

besaran spesifik yang mencerminkan batasan-batasan pada konsep produk itu 
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sendiri. Batasan-batasan yang diidentifikasi melalui pemodelan secara teknis, 

serta pilihan antara biaya dan kinerja.  

7. Perencanaan proyek  

Pada kegiatan akhir pengembangan konsep ini, tim membuat suatu jadwal 

pengembangan secara rinci, menentukan srategi untuk meminimasi waktu 

pengembangan dan mengidentifikasikan sumber daya yang digunakan untuk 

menyesuaikan proyek.  

8. Analisis Ekonomi  

Analisis ekonomi digunakan untuk memastikan kelanjutan program 

pengembangan menyeluruh dan memecahkan tawar- menawar spesifik, 

misalnya antara biaya manufaktur dan biaya pengembangan. Analisis ekonomi 

merupakan salah satu kegiatan dalam tahap pengembangan. Analisis produk-

produk pesaing. Pemahaman mengenai produk pesaing adalah pentinguntuk 

menentukan posisi produk baru yang berhasil dan dapat menjadi sumber ide 

yang kaya untuk rancangan produk dan proses produksi. Analisis pesaing 

dilakukan untuk mendukung banyak kegiatan awal-akhir. 

9. Pemodelan dan pembuatan Prototype   

Prototype  merupakan alat bantu pembuktian konsep yang akan membantu tim 

pengembangan dalam menunjukkan kelayakan, dimana terdapat penaksiran 

produk melalui salah satu atau lebih yang menjadi perhatian. Prototype  dapat 

diklasifikasikan menjadi 2 dimensi, yaitu Prototype  fisik dan Prototype  

analitik. Prototype  fisik merupakan benda nyata yang dibuat untuk 

memperkirakan produk, dimana aspek-aspek dari produk diminati oleh 

pengembang secara nyata dibuat menjadi sebuah benda yang untuk pengujian 

dan percobaan. Prototype  analitik menampilkan produk yang tidak nyata, 

biasanya secara matematis atau cara kerja.  

Dalam pengembangan produk, Prototype  digunakan  untuk empat tujuan, 

yaitu:  

a. Pembelajaran, Prototype  digunakan untuk melihat apakah produk dapat 

bekerja dan sejauh mana produk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.  
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b. Komunikasi, Prototype  memperkaya komunikasi dengan manajemen 

puncak, penjualan, mitra, tim pengembang, pelanggan dan investor.  

c. Penggabung, Prototype  digunakan untuk memastikan bahwa komponen 

dan sub sistem produk bekerja bersamaan seperti harapan.  

d. Tonggak (millstone), Prototype  digunakan untuk mendemonstrasikan 

bahwa produk tersebut telah mencapai tingkat kegunaan yang diinginkan. 

 

2.3 Pengertian Ergonomi 

Ergonomi atau ergonomics sebenarnya berasal dari kata yunani yaitu Ergo 

yang berarti kerja dan Nomos yang berarti hukum. Berdasarkan arti kata tersebut 

ergonomi dimaksudkan sebagai disiplin keilmuan yang mempelajari manusia 

dalam kaitannya dengan pekerjaan. 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 atau hardware (mesin, peralatan kerja) dan 

perangkat lunak software (metode kerja, sistem dan prosedur, dan lainnya ). 

Dengan demikian terlihat jelas bahwa ergonomi adalah suatu keilmuan yang multi 

disiplin, karena disini akan mempelajari pengetahuan-pengetahuan dari ilmu 

kehayatan seperti kedokteran, biologi, ilmu kejiwaan (psychology) dan 

kemasyarakatan (sosiologi) (Wignjosoebroto, 2006). 

 

2.3.1 Pengertian Antropometri 

 Istilah Antropometri berasal dari “anthro” yang berarti manusia dan 

“metri” yang berarti ukuran. Secara definitif antropometri dapat dinyatakan 

sebagai suatu studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. 

Manusia pada dasarnya akan memiliki bentuk , ukuran, tinggi, lebar, berat dan 

lainnya yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Data Antropometri yang 

berhasil diperoleh akan di aplikasikan antara lain dalam hal (Wignjosoebroto, 

2006): 
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1. Perancangan areal kerja (work station, interior mobil dan lainnya) 

2. Perancangan peralatan kerja seperti mesin, equipment, perkakas dan lainnya. 

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

4. Perancangan lingkungan kerja fisik. 

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data Antropometri akan 

membentuk ukuran dan dimensi yang tepat berakaitan dengan produk yang 

dirancang dan manusia yang akan mengoperasikan atau menggunakan produk 

tersebut. 

 Selanjutnya untuk memperjelas mengenai data antropometri untuk bisa 

diaplikasikan dalam berbagai rancangan produk ataupun fasilitas maka pada 

gambar tersebut dibawah ini akan memberikan informasi tentang berbagai macam 

anggota tubuh yang perlu diukur pada gambar 2.2 (Wignjoseobroto, 2006): 

  Berikut merupakan gambar macam anggota tubuh yang perlu diukur: 

 
Gambar 2.2 Data Antropometri yang Diperlukan dalam Perancangan Produk 

  (Sumber: Wignjoseobroto, 2006) 

Keterangan :  

1. Dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak ( dari lantai s/d ujung kepala)  

2. Tinggi mata dalam posisi berdiri tegak  

3. Tinggi bahu dalam posisi berdiri tegak  
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4. Tinggi siku dalam posisi berdiri tegak (siku tegak lurus)  

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

gambar tidak ditunjukan)  

6. Tinggi tubuh dalam posisi duduk (diukur dari alas tempat duduk /pantat 

sampai dengan kepala)  

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 diukur dari pantat sampai dengan ujung lutut  

12. Panjang paha yang diukur dari pantat s/d bagian belakang dari lutut/betis.  

13. Tinggi lutut yang bisa diukur baik dalam posisi berdiri ataupun duduk.  

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

15. Lebar dari bahu (bisa diukur dalam posisi berdiri berdiri ataupun duduk)  

16. Lebar pinggul/pantat.  

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

gambar) 

18. Lebar perut. 

19. Panjang siku yang diukur 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-lebar kesamping kiri-

kanan (tidak ditunjukan dalam gambar) 

24. Tinggi jangkauan tangan dalam posisi berdiri tegak, diukur dari lantai sampai 

dengan telapaktangan yang terjangkau lurus keatas (vertikal). 

25. Tinggi jangkauan tangan dalam posisi duduk tegak, diukur seperti halnya 

nomor 24. Tetapi dalam posisi duduk (tidak ditunjukan dalam gambar) 

26. Jarak jangkauan tangan yang dijulur kedepan diukur dari bahu sampai ujung 

jari tangan 
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2.3.2  Pengertian Persentil 

 Persentil adalah suatu nilai yang menunjukkan presentase tertentu dari 

orang-orang yang memiliki ukuran di bawah atau pada nilai tersebut Berikut 

merupakan tabel pemakaian nilai-nilai persentil yang umum di aplikasikan dalam 

perhitungan data Antropometri (Wignjosoebroto, 2006): 

Tabel 2.1 Macam Persentil  dan Cara Perhitungan dalam Distribusi Normal 

Persentil Perhitungan 

1-St  ̅– 2,325 σ 

2,5-th  ̅−1,96 σ 

5-th  ̅−1,645 σ 

10-th  ̅−1,28 σ 

50-th  ̅ 

90-th  ̅+ 1,28 σ 

95-th  ̅+ 1,645 σ 

97,5-th  ̅+ 1,96 σ 

99-th  ̅+ 2,325 σ 

(Sumber: Wignjosoebroto, 2006) 

 

2.4 Keluhan Muskuloskeletal   

Keluhan muskuloskeletal  adalah keluhan pada bagian-bagian otot skeletal 

yang dirasakan oleh seseorang mulai dari keluhan sangat ringan sampai sangat 

sakit. Apabila otot menerima beban statis secara berulang dan dalam waktu yang 

lama, akan dapat menyebabkan keluhan berupa kerusakan pada sendi, ligamen 

dan tendon. Keluhan hingga kerusakan inilah yang biasanya diistilahkan dengan 

keluhan musculoskeletal disorders (MSDs) atau cedera pada sistem 

muskuloskeletal (Grandjean,1993 dalam Tarwaka, 2004). Secara garis besar 

keluhan otot dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu  (Tarwaka, 2004): 

1. Keluhan sementara (reversible), yaitu keluhan otot yang terjadi pada saat otot 

menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut akan segera hilang 

apabila pembebanan dihentikan. 
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2. Keluhan menetap (persistent), yaitu keluhan otot yang bersifat menetap. 

Walaupun pembebanan kerja telah dihentikan, namun rasa sakit pada otot 

masih terus berlanjut. 

Studi tentang MSDs pada berbagai jenis industri telah banyak dilakukan 

dan hasil studi menunjukkan bahwa bagian otot yang sering dikeluhkan adalah 

otot rangka (skeletal) yang meliputi otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, 

punggung, pinggang dan otot-otot bagian bawah. Di antara keluhan otot skeletal 

tersebut, yang banyak dialami oleh pekerja adalah otot bagian pinggang  (low 

back pain=LBP). Laporan dari the Bureau of  Labour Statistics (LBS) 

Departemen Tenaga Kerja Amerika serikat yang dipublikasikan pada tahun 1982 

menunjukkan bahwa hampir 20 % dari semua kasus sakit akibat kerja dan 25 % 

biaya kompensasi yang dikeluarkan sehubungan dengan adanya keluhan/sakit 

pinggang. Besarnya biaya kompensasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan 

secara pasti belum diketahui. Namun demikian, hasil estimasi yang dipublikasikan 

oleh NIOSH menunjukkan bahwa biaya kompensasi untuk keluhan otot skeletal 

sudah mencapai 13 milyar US dolar setiap tahun. Biaya tersebut merupakan yang 

terbesar bila dibandingkan dengan biaya kompensasi untuk keluhan/sakit akibat 

kerja lainnya. (NIOSH, 1996 dalam Tarwaka, 2004). 

Sementara itu National Safety Council melaporkan bahwa sakit akibat 

kerja yang frekuensi kejadiannya paling tinggi adalah sakit punggung, yaitu 22 % 

dari 1.700.000 kasus (Waters, 1996 dalam Tarwaka, 2004). Keluhan otot skeletal 

pada umumnya terjadi karena konstraksi otot yang berlebihan akibat pemberian 

beban kerja yang terlalu berat dengan durasi pembebanan yang panjang. 

Sebaliknya, keluhan otot kemungkinan tidak terjadi apabila kontraksi otot hanya 

berkisar antara 15 - 20% dari kekuatan otot maksimum. Namun apabila kontraksi 

otot melebihi 20 %, maka peredaran darah ke otot berkurang menurut tingkat 

kontraksi yang dipengaruhi oleh besarnya tenaga yang diperlukan. Suplai oksigen 

ke otot menurun, proses metabolisme karbohidrat terhambat dan sebagai 

akibatnya terjadi penimbunan asam laktat yang menyebabkan timbulnya rasa 

nyeri otot (Suma’mur, dalam Tarwaka, 2004). 
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2.4.1 Faktor Penyebab Terjadinya Keluhan Muskuloskeletal 

Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan otot 

skeletal (Peter Vi, 2000 dalam Tarwaka, 2004).  

1. Peregangan Otot yang Berlebihan 

Peregangan otot yang berlebihan (over exertion) pada umumnya sering 

dikeluhkan oleh pekerja di mana aktivitas kerjanya menuntut pengerahan 

tenaga yang besar seperti aktivitas mengangkat, mendorong, menarik dan 

menahan beban yang berat. Peregangan otot yang berlebihan ini terjadi karena 

pengerahan tenaga yang diperlukan melampaui kekuatan optimum otot. 

Apabila hal serupa sering dilakukan, maka dapat mempertinggi resiko 

terjadinya keluhan otot, bahkan dapat menyebabkan terjadinya cedera otot 

skeletal. 

2. Aktivitas Berulang 

Aktivitas berulang adalah pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus 

seperti pekerjaan mencangkul, membelah kayu besar, angkat-angkut dsb. 

Keluhan otot terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja secara 

terus menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi. 

3. Sikap Kerja Tidak Alamiah 

Sikap kerja tidak alamiah adalah sikap kerja yang menyebabkan posisi bagian-

bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah, misalnya pergerakan tangan 

terangkat, punggung terlalu membungkuk, kepala terangkat,dsb. Semakin jauh 

posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi tubuh, maka semakin tinggi pula 

resiko terjadinya keluhan otot skeletal. Sikap kerja tidak alamiah ini pada 

umumnya karena karakteristik tuntutan tugas, alat kerja dan stasiun kerja tidak 

sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja (Grandjean, 1993 dalam 

Tarwaka, 2004). Di Indonesia, sikap kerja tidak alamiah ini lebih banyak 

disebabkan oleh adanya ketidak sesuaian antara dimensi alat dan stasiun kerja 

dengan ukuran tubuh pekerja. Sebagai negara berkembang, sampai saat ini 

Indonesia masih tergantung pada perkembangan teknologi negara-negara 

maju, khususnya dalam pengadaan peralatan industri. Mengingat bahwa 

dimensi peralatan tersebut didesain tidak berdasarkan ukuran tubuh orang 
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Indonesia, maka pada saat pekerja Indonesia harus mengoperasikan peralatan 

tersebut, terjadilah sikap kerja tidak alamiah. Sebagai contoh, pengoperasian 

mesin-mesin produksi di suatu pabrik yang diimpor dari Amerika dan Eropa 

akan menjadi masalah bagi sebagian besar pekerja kita. Hal tersebut 

disebabkan karena negara pengekspor di dalam mendesain mesin-mesin 

tersebut hanya didasarkan pada antropometri dari populasi pekerja negara 

yang bersangkutan, yang pada kenyataannya ukuran tubuhnya lebih besar dari 

pekerja kita. Sudah dapat dipastikan, bahwa kondisi tersebut akan 

menyebabkan sikap paksa pada waktu pekerja mengoperasikan mesin. 

Apabila hal ini terjadi dalam kurun waktu yang lama, maka akan terjadi 

akumulasi keluhan yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya cedera 

otot (Waters & Anderson,Tarwaka, 2004). 

 

2.4.2 Faktor Penyebab Sekunder 

Adapun faktor penyebab sekunder dari keluhan keluhan otot skeletal 

(Tarwaka, 2004): 

1.  Tekanan  

Terjadinya tekanan langsung pada jaringan otot yang lunak. Sebagai contoh, 

pada saat tangan harus memegang alat, maka jaringan otot tangan yang lunak 

akan menerima tekanan langsung dari pegangan alat, dan apabila hal ini sering 

terjadi, dapat menyebabkan rasa nyeri otot yang menetap.  

2. Getaran  

Getaran dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan kontraksi otot bertambah. 

Kontraksi statis ini menyebabkan peredaran darah tidak lancar, penimbunan 

asam laktat meningkat dan akhirnya timbul rasa nyeri otot. 

3. Mikroklimat 

Paparan suhu dingin yang berlebihan dapat menurunkan kelincahan, kepekaan 

dan kekuatan pekerja sehingga gerakan pekerja menjadi lamban, sulit bergerak 

yang disertai dengan menurunnya kekuatan otot (Astrand & Rodhl, 1977; 

Pulat, 1992; Wilson & Corlett, 1992).  Demikian juga dengan paparan udara 

yang panas. Beda suhu lingkungan dengan suhu tubuh yang terlampau besar 
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menyebabkan sebagian energi yang ada dalam tubuh akan termanfaatkan oleh 

tubuh untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Apabila hal ini tidak 

diimbangi dengan pasokan energi yang cukup, maka akan terjadi kekurangan 

suplai energi ke otot. Sebagai akibatnya, peredaran darah kurang lancar, suplai 

oksigen ke otot menurun, proses metabolisme karbohidrat terhambat dan 

terjadi penimbunan asam laktat yang dapat menimbulkan rasa nyeri otot. 

 

2.4.3 Penyebab Kombinasi 

 Resiko terjadinya keluhan otot skeletal akan semakin meningkat apabila 

dalam melakukan tugasnya, pekerja dihadapkan pada beberapa faktor resiko 

dalam waktu yang bersamaan, misalnya pekerja harus melakukan aktivitas angkat 

angkut di bawah tekanan panas matahari seperti yang dilakukan oleh para pekerja 

bangunan. Di samping kelima faktor penyebab terjadinya keluhan otot tersebut di 

atas, beberapa ahli menjelaskan bahwa faktor individu seperti umur, jenis 

kelamin, kebiasaan merokok, aktivitas fisik, kekuatan fisik dan ukuran tubuh juga 

dapat menjadi penyebab terjadinya keluhan otot skeletal (Tarwaka, 2004):  

1. Umur 

Umumnya keluhan otot skeletal mulai dirasakan pada usia kerja, yaitu 25-65 

tahun. Keluhan pertama biasanya dirasakan pada umur 35 tahun dan tingkat 

keluhan akan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya umur. Hal ini 

terjadi karena pada umur setengah baya, kekuatan dan ketahanan otot mulai 

menurun sehingga resiko terjadinya keluhan otot meningkat. Sebagai contoh, 

(Betti 1989 dalam Tarwaka, 2004) telah melakukan studi tentang kekuatan 

statik otot untuk pria dan wanita dengan usia antara 20 sampai dengan di atas 

60 tahun. Penelitian difokuskan untuk otot lengan, punggung dan kaki. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kekuatan otot maksimal terjadi pada saat umur 

antara 20 - 29 tahun, selanjutnya terus terjadi penurunan sejalan dengan 

bertambahnya umur. Pada saat umur mencapai 60 tahun, rerata kekuatan otot 

menurun sampai 20 %. Pada saat kekuatan otot mulai menurun maka resiko 

terjadinya keluhan otot akan meningkat. Umur mempunyai hubungan yang 

sangat kuat dengan keluhan otot, terutama untuk otot leher dan bahu, bahkan 
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ada beberapa ahli lainnya menyatakan bahwa umur merupakan penyebab 

utama terjadinya keluhan otot (Chaffin,1979 Tarwaka, 2004) . 

2. Jenis Kelamin 

Walaupun masih ada perbedaan pendapat dari beberapa ahli tentang pengaruh 

jenis kelamin terhadap resiko keluhan otot skeletal, namun beberapa hasil 

penelitian secara signifikan menunjukkan bahwa jenis kelamin sangat 

mempengaruhi tingkat resiko keluhan otot. Hal ini terjadi karena secara 

fisiologis, kemampuan otot wanita memang lebih rendah dari pada pria. 

Kekuatan otot wanita hanya sekitar dua pertiga dari kekuatan otot pria, 

sehingga daya tahan otot pria pun lebih tinggi dibandingkan dengan wanita 

(Astrand, 1977 dalam Tarwaka, 2004).  

3. Kebiasaan Merokok 

Sama halnya dengan faktor jenis kelamin, pengaruh kebiasaan merokok 

terhadap resiko keluhan otot juga masih diperdebatkan dengan para ahli, 

namun demikian, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa 

meningkatnya keluhan otot sangat erat hubungannya dengan lama dan tingkat 

kebiasaan merokok. Semakin lama  dan semakin tinggi frekuensi merokok, 

semakin tinggi pula tingkat keluhan otot yang dirasakan. (Boshuizen,1993 

dalam Tarwaka, 2004) menemukan hubungan yang signifikan antara 

kebiasaan merokok dengan keluhan otot pinggang, khususnya untuk  

pekerjaan yang memerlukan pengerahan otot. Hal ini sebenarnya terkait erat 

dengan kondisi kesegaran tubuh seseorang. Kebiasaan merokok akan dapat 

menurunkan kapasitas paru-paru, sehingga kemampuan untuk mengkonsumsi 

oksigen menurun dan sebagai akibatnya, tingkat kesegaran tubuh juga 

menurun. Apabila yang bersangkutan harus melakukan tugas yang menuntut 

pengerahan tenaga, maka akan mudah lelah karena kandungan oksigen dalam 

darah rendah, pembakaran karbohidrat terhambat, terjadi tumpukan asam 

laktat dan akhirnya timbul rasa nyeri otot. 

4. Kesegaran Jasmani 

Pada umumnya, keluhan otot lebih jarang ditemukan pada seseorang yang 

dalam aktivitas kesehariannya mempunyai cukup waktu untuk istirahat. 
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Sebaliknya, bagi yang dalam kesehariannya melakukan pekerjaan yang 

memerlukan pengerahan tenaga yang besar, di sisi lain tidak mempunyai 

waktu yang cukup untuk istirahat, hampir dapat dipastikan akan terjadi 

keluhan otot. Tingkat keluhan otot juga sangat dipengaruhi oleh tingkat 

kesegaran tubuh.  

5. Kekuatan Fisik 

Sama halnya dengan beberapa faktor lainnya, hubungan antara kekuatan fisik 

dengan resiko keluhan otot skeletal juga masih diperdebatkan. Beberapa hasil 

penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan, namun penelitian 

lainnya menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kekuatan fisik dengan 

keluhan otot skeletal. Secara fisiologis ada yang dilahirkan dengan struktur 

otot yang mempunyai kekuatan fisik lebih kuat dibandingkan dengan yang 

lainnya. Dalam kondisi kekuatan yang berbeda ini, apabila harus melakukan 

pekerjaan yang memerlukan pengerahan otot, jelas yang mempunyai kekuatan 

rendah akan lebih rentan terhadap resiko cedera otot. Namun untuk pekerjaan-

pekerjaan yang tidak memerlukan pengerahan tenaga, maka faktor kekuatan 

fisik kurang relevan terhadap resiko keluhan otot skeletal. 

6. Ukuran Tubuh (Antropometri). 

Walaupun pengaruhnya relatif  kecil, berat badan, tinggi badan dan massa 

tubuh merupakan faktor yang dapat menyebabkan  terjadinya keluhan otot 

skeletal. (Vessy ,1990 dalam Tarwaka, 2004) menyatakan bahwa wanita yang 

gemuk mempunyai resiko dua kali lipat dibandingkan wanita kurus. Hal ini 

diperkuat oleh (Werner, 1994 dalam Tarwaka, 2004) yang menyatakan bahwa 

bagi pasien yang gemuk (obesitas dengan masa tubuh >29) mempunyai resiko 

2,5 lebih tinggi dibandingkan dengan yang kurus (masa tubuh <20), 

khususnya untuk otot kaki. Temuan lain menyatakan bahwa pada tubuh yang 

tinggi umumnya sering menderita keluhan sakit punggung, tetapi tubuh tinggi 

tidak mempunyai pengaruh terhadap keluhan pada leher, bahu dan 

pergelangan tangan. Apabila dicermati, keluhan otot skeletal yang terkait 

dengan ukuran tubuh lebih disebabkan oleh kondisi keseimbangan struktur 

rangka di dalam menerima beban, baik beban berat tubuh maupun beban 
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tambahan lainnya. Sebagai contoh, tubuh yang tinggi pada umumnya 

mempunyai bentuk tulang yang langsing sehingga secara  biomekanik rentan 

terhadap beban tekan dan rentan terhadap tekukan, oleh karena itu mempunyai 

resiko yang lebih tinggi terhadap terjadinya keluhan otot skeletal. 

 

2.5 Nordic Body Map (NBM) 

Melalui NBM dapat diketahui bagian-bagian otot yang mengalami keluhan  

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

sakit (Corlett, 1992 dalam Tarwaka, 2004). Dengan melihat dan menganalisis  

peta tubuh (NBM) seperti pada Gambar 2.3 maka dapat diestimasi jenis dan 

tingkat keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja. Cara ini sangat 

sederhana namun kurang teliti karena mengandung subjektivitas yang  tinggi. 

Untuk menekan bias yang mungkin terjadi, maka sebaiknya pengukuran di 

lakukan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas kerja (pre and post test ). 

 
Gambar 2.3 Nordic Body Map 

Sumber: Tarwaka, 2004 
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Tabel 2.2 Body Map dalam Kuesioner Keluhan Muskuloskeletal 

No Bagian Tubuh 

0 Leher atas 

1 Leher bawah 

2 Bahu kiri 

3 Bahu kanan 

4 Lengan atas kiri 

5 Punggung atas 

6 Lengan atas kanan 

7 Punggung bawah 

8 Pinggang 

9 Pantat 

10 Siku kiri 

11 Siku kanan 

12 Lengan bawah kiri 

13 Lengan bawah kanan 

14 Pergelangan tangan kiri 

15 Pergelangan tangan kanan 

16 Tangan kiri 

17 Tangan kanan 

18 Paha kiri 

19 Paha kanan 

20 Lutut kiri 

21 Lutut kanan  

22 Betis kiri 

23 Betis kanan 

24 Pergelangan kaki kiri 

25 Pergelangan kaki kanan 

26 Kaki kiri 

27 Kaki kanan 

(Sumber: Bintang, 2017) 
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2.6 Rapid Upper Limb Assesment (RULA) 

Assissment Rapid Upper Limb (RULA) dikembangkan oleh Dr.Lynn Mc 

Atamney dan Dr. Nigel Corlett yang merupakan ergonomi dari universitas di 

Nottingham (University of Nottingham’s Institute of Osecupational Ergonomics). 

Pertama kali dijelaskan dalam bentuk jurnal aplikasi ergonomi pada tahun 1993. 

RULA adalah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi yang 

menginvestigasi dan menilai posisi kerja yang dilakukan oleh tubuh bagian atas. 

Metode ini tidak membutuhkan piranti khusus dalam memberikan penilaian dalam 

postur leher, punggung dan tubuh bagian atas (Meliana, 2009 dalam Wijaya dan 

Mushin 2018).  

Sejalan dengan fungsi otot dan beban eksternal yang ditopang oleh tubuh. 

Teknologi ergonomic tersebut mengevaluasi postur, kekuatan dan aktivitas otot 

yang menimbulkan cedera akibat aktivitas berulang. RULA dikembangkan untuk 

mendeteksi postur kerja yang beresiko dan melakukan perbaikan sesegera 

mungkin (Mc Atamney dan Corlett, 2004 dalam Wijaya dan Mushin 2018).  

RULA diperuntukkan dan dipakai pada bidang ergonomi dengan bidang 

cakupan yang luas Teknologi ergonomi mengevaluasi postur atau sikap, kekuatan 

dan aktivitas otot yang menimbulkan cedera akibat aktivitas berulang (repetitive 

strain injuries). Ergonomi diterapkan untuk mengevaluasi hasil pendekatan yang 

berupa skor risiko antara satu sampai tujuh, skor tertinggi menandakan level yang 

mengakibatkan risiko yang besar atau berbahaya untuk dilakukan dalam bekerja. 

Hal ini bukan berarti bahwa skor terendah akan menjamin pekerjaan yang diteliti 

bebas dari ergonomic hazard. Oleh sebab itu metode RULA dikembangkan untuk 

mendeteksi postur kerja yang berisiko dan dilakukan perbaikan sesegera mungkin. 

Metode ini menggunakan diagram body postures dan empat tabel penilaian yang 

disediakan untuk mengevaluasi postur kerja yang berbahaya dalam siklus 

pekerjaan tersebut. Melalui metode ini akan didapatkan nilai batasan maksimum 

dan berbagai postur pekerja, nilai batasan tersebut berkisar antara nilai 1 – 7 

(Dzikrillah, 2015). 
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 Adapun tahapan pengerjaan Metode Rapid Upper Limb Asessment 

(RULA) yaitu sebagai berikut (Wijaya dan Mushin 2018): 

1. Tahap 1 : Pengembangan metode untuk merekam postur kerja 

2. Tahap 2 : Pengembangan sistem skor untuk pengelompokan bagian  

3. Tahap 3 : Pengembangan Grand Score dan Action List 

Berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapannya (Davudian, 2017):  

1. Pencatatan postur tubuh  

a. Posisi lengan atas skor posisi lengan atas sebagai berikut:  

Tabel 2.3 Skor Posisi Lengan Atas 

Skor Gerakan 

1 Lengan atas membentuk sudut –kurang dari 20° - 20° 

2 Lengan atas membentuk sudut 21° - 45° 

3 Lengan atas membentuk sudut 6° - 90° 

4 Lengan atas membentuk sudut lebih dari 90° 

(Sumber : Wijaya dan Mushin 2018) 

Jika bahu  terangkat dan lengan bawah mendapat tekanan maka skor 

ditambah 1, dan bila posisi operator bersandar dan lengan ditopang maka 

skor  dikurangi l.  

b. Posisi lengan bawah skor posisi lengan bawah sebagai berikut: 

Tabel 2.4 Skor Posisi Lengan bawah 

Skor Gerakan 

1 Lengan bawah membentuk sudut -60° sampai 100° 

2 Lengan bawah membentuk sudut kurang dari 60° at au lebih dari 

100° 
(Sumber: Wijaya dan Muhin, 2018) 

Jika lengan bawah bekerja menyilang di depan tubuh atau berada di 

samping tubuh maka skor ditambah 1 

c. Posisi tekukan telapak tangan dan skor posisi tekukan telapak tangan  

Tabel 2.5 Skor Posisi Tekukan Telapak Tangan 

Skor Gerakan 

1 Jika telapak tangan berada dalam posisi netral 

2 Jika  telapak tangan tertekuk dengan sudut 0°-15°  

3 Jika telapak tangan tertekuk sudut lebih dari 15°  

(Sumber: Wijaya dan Mushin 2018) 
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 Jika telapak tangan mengalami tekukan pada deviasi ulnar dan radial maka 

skor ditambah satu. 

d. Posisi untuk telapak tangan yang mengalami tekukan dan perputaran skor 

posisi untuk telapak tangan yang mengalami tekukan dan perputaran 

Tabel 2.6 Skor Posisi Telapak Tangan 

Skor Gerakan 

1 Bila telapak tangan yang tertekuk berputar pada posisi tengah 

2 Bila telapak tangan tertekuk didekat atau di akhir dari putaran 

(Sumber: Wijaya dan Mushin 2018) 

e. Posisi dari leher 

   Skor posisi dari leher adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.7 Skor Posisi Leher 

Skor Gerakan 

1 Jika leher membentuk sudut 0° sampai 10° 

2 Jika leher membentuk sudut 10 ° - 20° 

3 Jika leher membentuk sudut lebih  10 ° - 20° 

4 Jika leher melakukan posisi mendongak keatas atau menunduk 

(Sumber: Wijaya dan Mushin 2018) 

 Jika leher operator banyak menoleh kesamping kiri atau kanan dan 

tertekuk kesamping kiri dan kanan maka skor ditambah 1 

f. Posisi punggung  

Tabel 2.8 Skor Posisi Punggung  

Skor Gerakan 

1 
Jika operator duduk atau disangga dengan baik oleh pinggul 

punggung yang membentuk sudut 90° atau lebih 

2 Jika punggung  membentuk sudut 0 ° - 20° 

3 Jika punggung membentuk sudut lebih  20 ° - 60° 

4 Jika punggung membentuk sudut lebih  dari  60° 

(Sumber: Wijaya dan Mushin 2018) 
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g. Posisi kaki  

Tabel 2.9 Skor Posisi kaki 

Skor Gerakan 

1 
Jika paha dan kaki disangga dengan baik pada saat duduk dan tubuh 

selalu dalam keadaan seimbang 

2 
Jika dalam posisi berdiri dimana berat tubuh didistribusikan merata pada 

kedua kaki 

3 Jika paha dan kaki tidak disangga dan titik berat tubuh tidak seimbang 

(Sumber: Wijaya dan Mushin, 2018) 

2. Pengembangan sistem skor untuk penggolongan  bagian tubuh  

Tabel 2.10 Pengembangan Sistem Skor Untuk Penggolongan  Bagian Tubuh  

Skor Gerakan 

0 Bila beban kurang dari 2 kg (intermittent) 

1 Bila beban antara dari 2 kg sampai 10 kg  (intermittent) 

2 Bila beban antara dari 2 kg sampai 10 kg  (statis dan perulangan) 

3 Bila beban lebih  10 kg atau perulangan  atau beban kejut 

(Sumber:  Wijaya dan Mushin, 2018) 

3. Pengembangan skor akhir dan daftar perbaikan 

Setelah diperoleh grand score, yang bernilai 1 sampai 7 menunjukkan 

level tindakan (action level) sebagai berikut (Davudian, 2017)                                                               

a. Action level 1 : Suatu skor 1 atau 2 menunjukkan bahwa postur ini bia 

sa diterima jika tidak dipertahankan atau tidak berulang dalam periode 

yang lama. 

b. Action level 2 :Suatu skor 3 atau 4 menunjukkan bahwa diperlukan 

pemeriksaan lanjutan da n juga diperlukan perubahanperubahan. 

c. Action level 3 : Suatu skor 5 atau 6 menunjukkan bahwa pemeriksaan 

dan perubahan perlu segera dilakukan.  

d. Action level 4 : Skor 7 menunjukkan bahwa kondisi ini berbahaya maka 

pemeriksaan dan perubahan diperlukan dengan segera (saat itu juga). 
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2.7 Uji Statistik 

2.7.1  Uji Validitas  

 Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur 

mampu mengukur apa yang ingin diukur. Misalkan seseorang ingin mengukur 

berat suatu benda, maka alat ukur yang digunakan adalah timbangan. Timbangan 

merupakan alat yang valid digunakan untuk mengukur berat, karena timbangan 

memang untuk mengukur berat (Azwar, 2004). 

Ada banyak teknik untuk mengukur validitas. Diantaranya adalah teknik 

korelasi. Logika yang dikembangkan dalam teknik ini adalah korelasi antar 

atribut. Jika suatu atribut diasumsikan benar-benar mampu mengukur suatu 

variabel, maka jika atribut yang lain berkorelasi, berarti atribut-atribut lain 

tersebut juga mampu mengukur suatu variabel. Jika tidak berkorelasi dengan 

atribut lain, maka atribut tersebut dapat dikatakan tidak valid. Suatu skala 

pengukuran dikatakan valid apabila skala tersebut digunakan untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur. Misalkan skala nominal yang bersifat nonparametrik 

digunakan untuk mengukur variabel nominal, bukan untuk mengukur variabel 

interval yang bersifat parametrik (Azwar, 2004). 

 

2.7.2  Pengertian Uji Reliabilitas 

Reliabel merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai 

asal kata rely dan ability. Pengukuran yang mempunyai reliabilitas tinggi disebut 

sebagai pengukuran yang reliable (reliable). Walaupun reliabilitas mempunyai 

berbagai nama lain seperti keter-percayaan, keterandalan, keajegan, kestabilan, 

konsis-tensi, dan sebagainya, namun ide pokoknya yang terkandung dalam konsep 

reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil 

pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksaan 

pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relative 

sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. 

Pengertian reliabilitas alat ukur dan reliabilitas hasil ukur biasanya dianggap sama 

(Azwar, 2004). 
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2.8 Quality Function Deployment (QFD)  

 QFD adalah metode perencanaan dan pengembangan produk secara 

terstruktur yang memungkinkan tim pengembangan mendefinisikan secara jelas 

kebutuhan dan harapan tersebut (Ariani, 1999 : 88 dalam Chrisdiyanto, 2014). 

Proses QFD memastikan bahwa semua sumber daya digunakan secara optimal 

dalam hal-hal yang memaksimalkan peluang organisasi untuk memenuhi atau 

melebihi tuntutan pelanggan (Goetsch dan Davis, 2002: 162-163 dalam 

Chrisdiyanto, 2014). 

Metode Quality Function Deployment (QFD) adalah metode yang 

dikenalkan oleh Akao pada tahun 1966 digunakan untuk mengidentifikasikan 

kebutuhan pelanggan berdasarkan atribut–atribut tertentu yang kemudian di 

petakan menjadi spesifikasi desain sebuah produk untuk meningkatkan kepuasan 

pelanggan. Quality Function Deployment (QFD) menggunakan House of Quality 

(HOQ) yang merupakan matriks yang menggambarkan peta konseptual dalam 

proses desain, sebagai gagasan untuk mengetahui Customer Requirement (CR) 

dan memberikan prioritas pada Technical Requirement (TR) untuk memuaskan 

konsumen (Widodo dan Purnomo, 2016).  

Matriks utama yang digunakan pada Quality Function Deployment (QFD) 

adalah matriks House of Quality (HOQ). Berdasarkan matriks House of Quality 

(HOQ), kebutuhan pelanggan (customer need) diterjemah0kan ke dalam 

karakteristik teknis dan berikutnya diterjemahkan ke dalam karakteristik part atau 

komponen, proses operasi, dan keperluan produksi yang berhubungan dengan 

proses manufaktur (Widodo dan Purnomo, 2016).  

 

2.9 Voice of Customer  

Voice of customer atau suara pelanggan mewakili keinginan, pendapat, 

persepsi dan keinginan pelanggan. Perusahaan melakukan berbagai kegiatan agar 

terbiasa dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk merancang produk dan 

layanan dengan lebih baik. Pelanggan juga merupakan sumber pengetahuan 

mengenai kinerja sistem produksi dan layanan (Foster, 2006). 
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Tabel 2.11 Contoh Voice Of Customer 

No Atribut Primer Atribut Sekunder 

1 Kualitas produk yang baik 

Jernih  

Tidak berasa  

Tidak berbau  

Tidak berlumut  

Proses pembuatan yang higienis 

Melewati beberapa tahap proses 

penyaringan 

2 
Kemudahan dalam mendapatkan 

produk 

Tersedia di warung kecil maupun besar 

Jalur distribusi sampai ke penjuru kota 

3 Harga produk 

Harga produk lebih murah dibanding 

pesaing  

Terjangkau untuk seluruh segmen pasar 

Diskon pembelian dalam jumlah besar 

4 Kemasan air minum 

Kokoh  

Ramah lingkungan  

Nyaman digunakan (ergonomis) 

Tersedia dalam berbagai ukuran 

5 Fasilitas lain yang dimiliki Customer Service 
(Sumber : Foster, 2006) 

 

2.10 House of Quality (HOQ)  

House of quality (HOQ) adalah suatu kerangka kerja atas pendekatan 

dalam mendesain manajemen yang dikenal sebagai Quality function deployment 

(QFD). HOQ memperlihatkan struktur untuk mendesain dan membentuk suatu 

siklus dan bentuknya menyerupai sebuah rumah kunci. Dalam membangun HOQ 

adalah difokuskan pada kebutuhan konsumen sehingga proses desain dan 

pengembangannya lebih sesuai dengan apa yang di inginkan oleh konsumen dari 

pada dengan teknologi inovasi. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

informasi yang penting dari konsumen (Cohen, 1995 dalam piri, dkk 2017). 

Berikut merupakan Layout Matriks House of Quality (HOQ). 
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Gambar 2.4 Layout Matriks House of Quality (HOQ) 

(Sumber: Foster, 2006) 
 

2.10.1  Langkah-Langkah Pembuatan House of Quality (HOQ)  

Penerapan Quality Function Deployment (QFD) dalam perancangan 

produk diawali dengan pembentukan matriks House of Quality (HOQ). Adapun 

langkah-langkah pembentukan matriks House of Quality (HOQ) menurut Foster, 

2006 adalah sebagai berikut:  

1. Kembangkan daftar kebutuhan pelanggan  

Daftar persyaratan pelanggan mencakup kebutuhan pelanggan utama karena 

berkaitan dengan aspek proses tertentu. 

 
Gambar 2.5 Contoh Matriks Kebutuhan Pelanggan 

(Sumber: Foster, 2006) 
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2. Kembangkan daftar elemen desain teknis di sepanjang atap rumah. Inilah 

elemen desain yang berhubungan dengan kebutuhan pelanggan. 

 
Gambar 2.6 Contoh Matriks Kebutuhan Teknikal 

(Sumber: Foster, 2006) 

3. Menunjukkan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan elemen desain 

teknis. Sebuah diagram dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan ini. 

Simbol 9 berarti kuat terkait, 3 adalah sedang dan 1 berarti terkait lemah.  

Tabel 2.12 Simbol Matriks Hubungan 

No Simbol Nilai Numerik Keterangan 

1 ● 9 Kuat Terkait 

2 ○ 3 Sedang 

3 ∆ 1 Lemah   Terkait 
(Sumber: Foster, 2006) 

4. Mengidentifikasi korelasi antara elemen desain di atap rumah menggunakan 

simbol. Tunjukkan apakah elemen desain yang berbeda berkorelasi positif 

atau negatif. Skor positif dan negatif diberikan pada setiap simbol seperti 

yang ditunjukkan. 

Tabel 2.13 Simbol Matriks Interkorelasi 

No Simbol Nilai Numerik Keterangan 

1 ● +9 Kuat Positif 

2 ○ +3 Positif 

3 X -3 Negatif 

4 * -9 Kuat Negatif 

(Sumber: Foster, 2006) 
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5. Melakukan penilaian kompetitif terhadap kebutuhan pelanggan. Perbandingan 

ini berada pada skala lima poin dengan lima tingkat tinggi. Ada dua penilaian, 

satu untuk persyaratan pelanggan dan persyaratan teknis lainnya.  

6. Memprioritaskan persyaratan pelanggan. Prioritas ini termasuk kepentingan 

pelanggan, nilai target, titik penjualan dan bobot mutlak. Kelompok fokus 

pelanggan menetapkan peringkat untuk kepentingan. Ini adalah penilaian 

subjektif tentang seberapa kritis persyaratan pelanggan tertentu berada pada 

skala 10 poin, dengan 10 hal yang paling penting. Persyaratan pelanggan 

dengan penilaian kompetitif yang rendah dan sangat penting adalah kandidat 

untuk perbaikan. Nilai target ditetapkan pada skala 5 titik (di mana 1 tidak 

ada perubahan, 3 memperbaiki produk dan 5 membuat produk menjadi lebih 

baik daripada kompetisi). Dengan nilai target, tim desain memutuskan apakah 

akan mengubah produk. Titik penjualan ditetapkan oleh anggota tim QFD 

pada skala 1 atau 2, dengan makna efek penjualan tinggi dan 1 berpengaruh 

rendah terhadap penjualan. Bobot mutlak kemudian ditemukan dengan 

mengalikan kepentingan pelanggan, faktor target dan titik penjualan. Hal ini 

dinyatakan dalam persamaan berikut: 

 

Bobot mutlak = kepentingan pelanggan x nilai target x titik penjualan       (2.1) 

 

7. Memprioritaskan persyaratan teknis. Tingkat kesulitan diberikan pada skala 1 

sampai 10, dengan 1 menjadi paling tidak sulit dan 10 paling sulit. Nilai 

target untuk persyaratan teknis dipilah dengan cara yang sama seperti nilai 

target untuk persyaratan pelanggan ditetapkan. Nilai untuk bobot absolut dan 

relatif sekarang ditetapkan. Nilai untuk bobot mutlak adalah jumlah produk 

dari hubungan antara kebutuhan pelanggan dan teknis dan kepentingan.  

8. Evaluasi akhir. Bobot relatif dan absolut untuk persyaratan teknis dievaluasi 

untuk menentukan keputusan teknik apa yang perlu dilakukan untuk 

memperbaiki desain berdasarkan masukan pelanggan. Hal ini dilakukan 

dengan menghitung persentase faktor berat untuk masing-masing berat 

absolut dan berat relatif. 
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2.11 Concept Selection 

Concept selection adalah proses mengevaluasi konsep sesuai dengan 

kebutuhan konsumen dan kriteria lainnya, membandingkan kekuatan dan 

kelemahan tiap konsep dan memilih satu konsep yang dapat dilanjutkan ke tahap 

pengembangan. Ada 2 tahap metode seleksi konsep, tahap pertama disebut 

concept screening dan tahap kedua disebut concept scoring. Kedua tahap ini, 

mengikuti 6 langkah proses aktivitas seleksi konsep yaitu (Ulrich dan Eppinger, 

2001): 

1.  Prepare the Selection Matrix 

a. Concept screening: menyiapkan kriteria fisik yang dapat menerangkan 

setiap konsep dan disusun dalam suatu matriks. Kemudian dengan 

pertimbangan mendalam, ditentukan concept yang ingin dijadikan sebagai 

patokan atau concept reference untuk dibandingkan dengan konsep 

lainnya. Referens konsep ini bisa berupa produk terbaik, produk pesaing, 

atau konsep produk standar. 

b. Concept scoring: membuat subkriteria dari kriteria yang sudah ada 

sehingga 

penilaian dilakukan lebih detil. Kemudian menambahkan bobot pada 

kriteria dan subkriteria tersebut. Dan konsep yang dinilai adalah konsep 

hasil pemilihan dari concept screening. 

2.  Rate the Concepts 

a.  Concept screening: skala relatif yaitu ”lebih baik” (+), ”same as” (0), atau 

”lebih buruk” (-) diberikan pada setiap sel dalam matriks. 

b.  Concept scoring: skala interval digunakan, yaitu skala 1-5. Pada konsep 

scoring tidak digunakan concept reference karena setiap konsep dinilai. 

3.  Rank the Concepts 

a.  Concept screening: jumlahkan semua tanda skala relatif. Kemudian dari 

hasil penjumlahan itu, konsep dengan jumlah ”plus” terbanyak dan 

”minus” terkecil diberi peringkat yang paling baik. 

b.  Concept scoring: kalikan bobot dengan skala yang diberikan. Dan 

penjumlahannya akan bisa menentukan peringkat bagi setiap konsep. 
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4.  Combine and Improve the Concepts 

a.  Concept screening: meninjau hasil dan mempertimbangkan untuk 

menggabungkan atau mengembangkan beberapa konsep. 

b.  Concept scoring: meninjau hasil dan mencoba kemungkinan kombinasi 

untuk meningkatkan kekurangan dari berbagai konsep menjadi konsep 

yang lebih baik. 

5.  Select One or More Concepts 

a.  Concept screening: menentukan konsep yang akan dipilih untuk memasuki 

tahap concept scoring. 

b. Concept scoring: menentukan konsep yang akan dilanjutkan ke 

pengembangan selanjutnya. 

6.  Reflect on the Results and the Process 

a.  Concept screening: Peninjauan kembali dari hasil pemilihan konsep. 

b.  Concept scoring: Peninjauan dan refleksi dari hasil pemilihan konsep. 

 

2.12  Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2011 

dalam Pradana dan Reventiary 2016). 

Pada penelitian ini jumlah petani pinang tidak diketahui dengan pasti  

sehingga untuk menentukan sampel minimun, Teknik sampling yang digunakan 

adalah formula Lemeshow. Formula lemeshow digunakan apabila jumblah  

populasi tidak diketahui.  

Berikut merupakan Formula lemeshow yang digunakan untuk menentukan 

jumblah sampel yang akan digunakan oleh peneliti (Amalia, 2015). 

 

       n= z
2 
. P(1-P)          (2.2) 

d
2
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Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

Z = skor z pada kepercayaan 

p = Maksimal estimasi = 0,5 

d = Alpha atau sampling error 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
Untuk melakukan penelitian diperlukan suatu metode agar penelitian dapat 

terarah dan tersusun secara sistematis. Untuk dapat melakukan penelitian dengan 

baik maka dilakukan tahap-tahap penelitian seperti Flow Chart berikut ini: 

Mulai

Studi Pendahuluan 

1.Studi Literatur

2.Opservasi Lapangan

3.Wawancara

Penetapan Tujuan

            Pengumpulan Data

1. Voice Of Customer

2. Anthropometri Tubuh     

3. Penentuan Sampel

Apakah Data Valid dan 

Reliabel

Tidak

Rumusan Masalah

Identifikasi Atribut Produk

Perancangan dan Pembuatan 

Kuesioner Tertutup

Penyebaran Kuesioner

Pengujian Kuesioner

A

Pengolahan Data

Ya

Batasan Masalah

 
Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 
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Concept Clasification Tree

Perancangan Konsep Desain Alat 

Pengiris Pinang

Concept Screening

Concept Scoring

A

Perancangan Matriks House of 

Quality (HOQ)

1. Customer Requirements

2. Technical Design Element

3. Relationship Produk

4. Technical Correlations

5. Competitive Assessment

6. Prioritize Customer Requirement

7. Prioritize Technical Requirement

8. Final Evaluation

Analisa

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Penggunaan Data 

Anthropomerti

 
Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian (Lanjutan) 

 

3.1 Studi  Pendahuluan 

Studi pendahuluan merupakan langkah awal yang dilakukan di beberapa 

tempat pengolahan buah pinang yang berada di Sumatra Barat tepatnya di 

Kabupaten Tanah Datar. Studi literatur merupakan penelusuran literatur yang 

bersumber dari buku, media, penelitian orang lain, ataupun para pakar yang 

betujuan untuk menyusun dasar-dasar teori yang dibutuhkan untuk penelitian, 

maka studi literatur dilakukan bersama-sama dengan pengenalan awal terhadap 

objek penelitian dengan tetap memperhatikan tujuan yang akan dicapai agar 

mendapatkan hasil yang lebih baik. Setelah itu dilakukan observasi lapangan 



 

41 
 

berupa pengamatan terhadap kondisi real proses produksi buah Pinang untuk 

dapat mengetahui apa saja yang terjadi di lapangan. Setelah itu melakukan 

wawancara untuk mengetahui tingkat keluhan fisik kerja yang dirasakan oleh 

petani pinang pada proses pengirisan biji Pinang muda.  

 

3.2 Rumusan Masalah 

Setelah melakukan studi pendahuluan maka untuk mengambil data yang 

dibutuhkan, sesuai kondisi yang sebenarnya. Maka peneliti dapat merumuskan 

masalah dalam industri tersebut. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana 

analisa postur kerja petani Pinang menggunakan metode Rapid Upper 

Limb Assessment (RULA), pada saat pengirisan biji Pinang muda dan bagaimana 

merancang alat bantu pengiris biji Pinang muda serta implementasi sebagai alat 

bantu pengiris biji pinang muda menggunakan metode Quality Function 

Deployment (QFD). 

 

3.3 Tujuan Penelitian 

Dalam suatu penelitian perlu ditetapkan suatu tujuan yang jelas, nyata dan 

terukur. Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan atau ingin dicapai oleh 

peneliti setelah laporan penelitian selesai. 

 

3.4     Batasan Masalah 

 Batasan masalah merupakan aspek yang sangat penting karena dengan 

adanya batasan masalah membuat suatu permasalahan tidak akan menyimpang 

dari penelitian yang diteliti. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan berdasarkan langkah-langkah yang ada pada 

Quality Function Deployment (QFD) untuk merancang alat bantu pengiris biji 

pinang muda yang sesuai dengan keinginan konsumen. Tahap pengumpulan data 

yang dilakukan adalah: 

1. Voice of Customer merupakan acuan dalam mendesain alat bantu pengiris biji 

pinang muda agar dapat digunakan dengan nyaman sesuai dengan keinginan 
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konsumen. Kegiatan ini dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan 

para Petani Pinang. 

2. Data antropometri yang digunakan adalah data antropometri orang Indonesia 

karena alat yang dirancang diharapkan bisa digunakan oleh siapa saja yang 

membutuhkan alat tersebut. Data-data antropometri yang dipakai dalam 

perancangan alat bantu pengiris biji pinang muda ini adalah data panjang 

rentang tangan kedepan dan tinggi siku dalam posisi duduk 

3. Penentuan sampel  

Pada penelitian ini sampel yang menjadi objek penelitian adalah para 

petani Pinang yang memiliki keluhan saat melakukan proses pengirisan biji 

pinang muda. Pada penelitian ini jumlah populasi tidak diketahui secara pasti 

sehingga untuk menghitung sampel minimum, teknik sampling yang 

digunakan adalah formula Lemeshow. Formula Lemeshow yang digunakan 

adalah sebagai berikut (Amalia, 2014): 

       n= z
2 
. P(1-P)       

                  d
2
 

Keterangan:  

n = Jumlah sampel  

Z = Skor z pada kepercayaan 90% = 1,64  

P = Maksimal estimasi = 0,5  

d = Alpha (0,10) atau sampling error = 10%  

Maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut:  

n = 1,64
2
 × 0,5(1-0,5)  

              0,10
2
 

n = 2,6896 × 0,5(0,5)  

                0,01 

n = 0,6724  

        0,01 

 n = 67,24 ≈ 68 

Jadi jumlah sampel yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebanyak 68 

orang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel  

Purposive Sampling, yaitu pemilihan anggota sampel yang dilakukan dengan cara 

mempertimbangkan kualitas orang yang akan dijadikan sampel agar tujuan dari 

peneliti terpenuhi. 
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3.6 Pengolahan Data 

3.6.1 Identifikasi Atribut Produk   

 Identifikasi atribut produk berguna untuk mengetahui apa saja keinginan 

dan harapan konsumen akan suatu produk yang dihasilkan. Cara mengidentifikasi 

atribut produk yaitu melakukan penyebaran kuesioner terbuka dan tertutup kepada 

para petani pinang.  

 

3.6.2 Perancangan dan Pembuatan Kuesioner Tertutup  

Pembuatan kuesioner tertutup dilakukan dengan cara penyebaran 

kuesioner terbuka terlebih dahulu kepada para petani pinang, hasil yang diperoleh 

dari penyebaran kuesioner terbuka tersebut akan menjadi gambaran bagi peneliti 

untuk menyusun daftar–daftar pertanyaan untuk kuesioner tertutup yang alternatif 

jawabannya telah disediakan oleh peneliti.  

 

3.6.3 Penyebaran Kuesioner  

Penyebaran kuesioner dilakukan setelah selesainya pembuatan butir 

pertanyaan pada kuesioner. Fokus utama penyebaran kuesioner adalah kepada 

para petani Pinang yang menginginkan adanya sebuah rancangan alat bantu 

pengiris biji pinang yang nyaman sehingga dapat mengurangi resiko kecelakaan 

kerja. Jumlah responden adalah sebanyak 68 responden. 

  

3.6.4 Pengujian Kuesioner  

Pengujian kuesioner dilakukan dengan menggunakan uji validitas dan 

reliabilitas. Uji validitas dan reabilitas dilakukan dengan cara menggunakan 

program SPSS, hasil pengujian dinyatakan valid jika r hitung   r tabel  

  

3.6.5 Perancangan House of Quality (HOQ)   

Perancangan House of Quality (HOQ) adalah untuk menerjemahkan 

keinginan konsumen kedalam bahasa teknis yang nantinya akan menjadi acuan 

dalam perancangan produk. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:  

1. Kembangkan daftar kebutuhan pelanggan berdasarkan kuisioner yang telah 

disebar kepada responden. 
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2. Kembangkan daftar elemen desain teknis di sepanjang atap rumah. 

3. Menunjukkan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan elemen desain 

teknis. 

4. Mengidentifikasi korelasi antara elemen desain di atap rumah menggunakan 

simbol. 

5. Melakukan penilaian kompetitif terhadap kebutuhan pelanggan. 

6. Memprioritaskan persyaratan pelanggan. 

7. Memprioritaskan persyaratan teknis. 

8. Evaluasi akhir.  

  

3.6.6 Concept Clasification Tree  

Pada tahap ini dilakukan analisa untuk mengkombinasi solusi-solusi yang 

ditemukan dan ditawarkan yang kemudian menjadi dasar pengembangan baru. 

Pohon klasifikasi ini digunakan untuk membagi semua kemungkinan solusi 

kebeberapa kelompok yang memudahkan perbandingan dan pemilihan.  

  

3.6.7 Penggunaan Data Antropometri   

Data antropometri merupakan data dimensi-dimensi pada tubuh manusia. 

Data antropometri sangat penting digunakan pada perancangan produk karena 

dibutuhkan keserasian antara produk yang dirancang dengan dimensi yang ada 

pada tubuh manusia.  

  

3.6.8 Concept Screening  

Konsep ini bertujuan untuk mempersempit jumlah konsep secara cepat dan 

meningkatkan (improve) konsep yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan:  

1. Mempersiapkan matriks seleksi 

2. Menilai konsep 

3. Menentukan ranking 

4. Mengkombinasikan dan memperbaiki konsep 

5. Memilih satu atau lebih konsep 

6. Refleksi pada hasil dan proses 

 



 

45 
 

3.6.9 Concept Scoring   

Penilaian konsep menggunakan kriteria seleksi pembobotan dan skala 

rating yang lebih baik. Penilaian konsep dapat dilewati apabila penyaringan 

konsep menghasilkan konsep yang dominan. Langkah-langkah yang dilakukan: 

1. Mempersiapkan matrik seleksi 

2. Memberi rate pada konsep 

3. Memberikan rank pada konsep 

4. Mengkombinasikan dan meningkatkan konsep 

5. Memilih satu atau lebih konsep 

6. Merefleksikan hasil dan proses  

  

3.6.10 Perancangan Konsep Desain  

Perancangan desain alat bantu pengiris biji Pinang muda dilakukan secara 

konsep dan menggunakan AutoCAD untuk membantu mendesain alat bantu 

pengiris biji Pinang muda. Perancangan alat bantu pengiris biji Pinang muda 

dilakukan berdasarkan konsep desain dan spesifikasi terpilih yang didapatkan 

melalui pengolahan data tentang QFD yang telah dilakukan analisis factor dan 

elemen desain yang telah ditetapkan.  

 

3.7 Analisa  

Berdasarkan pengolahan yang dilakukan maka akan didapatkan hasil dari 

pengolahan data tersebut. Setelah hasil pengolahan data diketahui maka langkah 

selanjutnya adalah Analisa berdasarkan hasil pengolahan data yang disesuaikan 

dengan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Analisa yang dilakukan 

akan menunjukan hasil dari penelitian yang dilakukan. Tentunya Analisa 

dilakukan dengan panduan studi literature yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

3.8 Kesimpulan dan Saran  

Kesimpulan diambil berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Sedangkan saran berisikan rekomendasi mengenai segala hal yang 

dapat dilakukan mengenai penelitian ini. Saran yang diberikan diharapkan bersifat 
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membangun untuk tahap perbaikan penelitian maupun kepada pihak yang terkait 

dalam penelitian ini. 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
 

  

4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam perancangan alat bantu pengiris 

biji pinang muda. Pengumpulan suara konsumen (voice of customer) didapatkan 

dari hasil kuesioner yang telah dibagikan ke 68 orang responden. data diperoleh 

dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 68 orang responden. 

 

4.1.1  Misi Produk 

Adapun misi produk alat bantu pengiris biji pinang muda adalah: 

Tabel 4.1 Pernyataan Misi dari Alat Bantu Pengiris Biji Pinang Muda 

Pernyataan Misi: Alat Bantu Pengiris Biji Pinang Muda 

Deskripsi Produk Alat bantu pengiris biji pinang muda 

dapat memudahkan petani pinang 

dalam melakukan proses pengirisan 

serta mengurangi resiko kecelakaan 

kerja 

Segmentasi Pasar Petani pinang 

Asumsi dan Batasan 1. Dapat mengurangi resiko 

kecelakaan kerja petani pinang 

2. Dapat mengefisiensikan pekerjaan 

dan meningkatkan pendapatan 

petani pinang 

Stakeholder Pengguna 

(Sumber: Pengumpulan Data, 2019) 

4.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui tingkat kecermatan suatu alat 

ukur dalam menjalankan fungsi ukurannya, yaitu menggunakan tingkat signifikan 

0,05. Dasar pertimbangan untuk mengukur valid tidaknya kuesioner adalah 

dengan membandingkan antara rhitung terhadap rtabel. Jumlah responden dalam 

penelitian ini adalah 68 orang, sehingga diperoleh nilai rtabel dengan degree of 

freedom (df ) = (n-2) = 66, pada α= 66% yaitu 0,238. Jika rhitung lebih besar dari 

rtabel maka kuesioner dikatakan valid.  
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Dalam penelitian ini semua pertanyaan pada kuesioner sudah valid dan uji 

reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap 

konsisten apabila dilakukan pengukuran kembali. 

 

4.1.2.1 Uji Validitas 

 Pada penelitian ini, seluruh pernyataan dari kuesioner dapat dikatakan 

valid. Hal tersebut dikarenakan seluruh pernyataan kuesioner memiliki bobot 

rhitung yang lebih besar daripada bobot rtabel, dimana rtabel adalah sebesar 0,238. 

Berikut adalah hasil validitas dari kuesioner menggunakan software SPSS 17.0. 

Tabel 4.2 Output Hasil Uji Validitas 

 
(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

 

Dari hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 17.0, dapat 

dilihat bahwa semua pernyataan dapat dikatakan valid karena memiliki nilai 

cronbach alpha lebih besar daripada nilai rtabel(rhitung  > 0,238). 
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4.1.2.2 Uji Reliabilitas 

 Suatu kuesioner dapat dikatakan reliabel jika nilai cronbach alpha yang 

telah didapat dari hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 17.0 lebih 

besar dari 0,50. 

Tabel 4.3 Output Hasil UjiReliabilitas 

Cronbach's Alpha N of Items 

  0.709 10 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

 Dapat dilihat pada Tabel 4.3, bahwa nilai cronbach’s alpha yang didapat 

adalah sebesar 0,709.Hal tersebut menunjukkan bahwa kuesioner yang telah 

disebar dapat dikatakan reliabel, karena nilai croncbach’s alpha > 0,50. 

 

4.1.3 Rekapitulasi Penyebaran Kuesioner 

Pengumpulan data kuesioner Voice of Customer (VOC) digunakan 

untukdata pengolahan matriks House of Quality (HOQ) yang dapat membantu 

dalammengetahui atribut dan menentukan alternatif yang terpilih. Rekapitulasi 

iniberfungsi untuk melihat sejauh mana penting atau tidaknya produk baru yang 

akandikembangkan dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Berikut merupakan 

rangkuman rekapitulasi dari penyebaran kuesioner. 

Tabel 4.4  Kuesioner Voice Of Customer (VOC) 

No Pernyataan 
Tanggapan 

Jumlah 
SS S KS TS STS 

1 
Hasil rancangan 

mudah digunakan 
34 32 0 0 0 68 

2 Portabel 40 28 0 0 0 68 

3 Harga terjangkau 47 21 0 0 0 68 

4 
Mudah dalam 

perawatan 
43 24 1 0 0 68 

5 Produktifitas tinggi 39 28 1 0 0 68 

6 
Desain lebih 

menarik 
38 28 2 0 0 68 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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Tabel 4.4  Kuesioner Voice Of Customer (VOC) (Lanjutan) 

7 

Bahan dan 

komponen yang 

digunakan kuat dan 

awet 

42 26 0 0 0 68 

8 Aman digunakan 40 28 0 0 0 68 

9 
Dimensi ukuran 

sesuai pengguna 
36 32 0 0 0 68 

(Sumber: Pengumpulan data, 2019) 

 Dari data hasil rekapitulasi di atas, dapat dilihat perbedaan tanggapan dari 

responden dalam bentuk grafik. Berikut adalah tampilan grafik dari tanggapan 

responden. 

 
Gambar 4.1 Grafik Rekapitulasi Penyebaran Kuesioner 

(Sumber: Pengumpulan Data, 2019) 

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas, dapat dilihat bahwa dari hasil penyebaran 

kusioner untuk memperoleh tanggapan responden terhadap alat bantu penggiris 

biji pinang muda yang akan dirancang lebih cenderung memberi tanggapan sangat 

setuju (SS) dengan skala 5 dan tanggapan setuju dengan skala 4. Pada grafik 

tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan yang menjadi pertimbangan utama bagi 

petani pinang dalam memilih produk rancangan alat bantu pengiris buah pinang 

yaitu pernyataan harga produk yang terjangkau dengan jumlah tanggapan sangat 

setuju (SS) Sebanyak 47 tanggapan dan tanggapan setuju sebanyak 21 tanggapan. 
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4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 House of Quality (HOQ) 

House of Quality (HOQ) atau rumah kualitas merupakan tahapan dari 

penggunaan metode Quality Function Deployment (QFD). Secara garis besar 

matriks ini adalah suatu alat untuk menerjemahkan keinginan konsumen terhadap 

respon teknis dari suatu produk. Pada penelitian ini, House of Quality (HOQ) 

digunakan untuk menerjemahkan keinginan konsumen terhadap alat bantu 

pengiris biji pinang muda yang akan digunakan sebagai persyaratan dalam 

merancang produk tersebut. 

 

4.2.1.1 Customer Requirements 

Hal pertama yang dilakukan dalam pembuatan House of Quality (HOQ) 

yaitu mengembangkan daftar persyaratan kebutuhan pelanggan (customer 

requirements). Daftar persyaratan pelanggan mencakup kebutuhan utama para 

konsumen. Berikut adalah daftar persyaratan kebutuhan pelanggan yang dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Daftar Persyaratan Kebutuhan Pelanggan 

No Daftar Kebutuhan Pelanggan 

1 Hasil rancangan mudah digunakan 

2 Portabel  

3 Harga terjangkau 

4 Mudah dalam perawatan 

5 Produktifitas tinggi 

6 Desain lebih menarik 

7 Bahan dan komponen yang digunakan kuat dan awet 

8 Aman digunakan 

9 Dimensi ukuran sesuai pengguna 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Tabel 4.5 menunjukkan daftar dari keinginan konsumen dalam produk 

tersebut. Daftar kebutuhan pelanggan ini nantinya akan diterjemahkan menjadi 

bahasa teknikal sebagai acuan dalam dalam merancang produk. 
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4.2.1.2  Three Diagram 

Three diagram berguna untuk membagikan kategori-kategori besar ke 

dalam tingkat yang lebih kecil atau terperinci. Gambar 4.2 dibawah ini dapat 

menunjukkan gambar three diagram. 

Hasil Rancangan Mudah Digunakan 

Portabel 

Semi Otomatis 

Aman Digunakan

Harga Terjangkau 

Mudah dalam Perawatan 

Tidak Mudah 

Berkarat 

Mudah dibersihkan 

Poduktifitas Tinggi

Efektif 

Efesien

Design Lebih Menarik

Warna 

Motif

Model

Hitam

Kuning

Polos

Balok

Bahan dan Komponen yang digunakan kuat 

dan awet 

Bahan

Daya Tahan Produk

Besi Siku

Lem Besi

Besi Bulat

Belting

Gear

Plat Besi

Paku Tambang

5th - 10th

Tidak menimbulkan 

kecelakaan kerja 

Dimensi Ukuran Sesuai Pengguna

Kualitas 

 Mudah dipindahkan

   Harga bahan baku 

rendah 

Biaya produksi 

rendah ± Rp. 500.000

Harga bahan baku 

Rp.1.150.000

Tinggi alat 

Lebar alat

100 cm

55 cm

Dilapisi cat

Kecepatan mesin 

tinggi

Dilengkapi roda

 
Gambar 4.2 Diagram Three 
(Sumber: Pengolahan data, 2019) 
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4.2.1.3 Technical Design Elements 

Bahasa teknikal itu sendiri berguna sebagai daftar elemen desain teknis 

yang nantinya digunakan sebagai persyaratan dalam merancang suatu produk 

menurut kebutuhan pengguna alat bantu pengiris biji pinang muda. Daftar elemen 

desain teknis (technical design  elements) dapat dilihat pada Tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 Daftar Elemen Desain Teknis 

No Daftar Elemen Desain Teknis 

1 Semi otomatis 

2 Mudah dipindahkan 

3 Biaya produksi rendah 

4 Harga bahan baku rendah 

5 Tidak mudah berkarat 

6 Mudah dibersihkan 

7 Efektif  

8 Efisien 

9 Warna 

10 Motif 

11 Model 

12 Bahan 

13 Daya tahan produk 

14 Kualitas 

15 Tidak menimbulkan kecelakaan kerja 

16 Tinggi Alat 

17 Lebar Alat 
(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Tabel 4.6 menunjukkan bahasa teknikal yang sudah diterjemahkan dari 

daftar kebutuhann pelanggan. Bahasa teknikal tersebut akan menjadi acuan dalam 

perancangan produk nantinya. Hal-hal dari bahasa teknikal akan mengacu kepada 

desain produk, pemilihan bahan, dan lain sebagainya. 

 

4.2.1.4 Relationship Product 

Pada tahapan relationship product ini menunjukkan hubungan antara 

kebutuhan pelanggan yang sudah dikumpulkan dan elemen desain teknis yaitu 

hasil dari terjemahan kebutuhan pelanggan 
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Gambar 4.3 Relationship Product 
(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Gambar 4.2 menunjukan hubungan antara daftar kebutuhan pelanggan 

dan juga elemen teknis. Dapat dilihat dari gambar diatas bahwa terdapat 

perbedaan simbol. Simbol ● memiliki arti adanya hubungan kuat dengan poin 9. 

Simbol ○ memiliki arti adanya hubungan yang sedang dengan poin 3. Simbol ∆ 

memiliki arti adanya hubungan yang lemah antara elemen dengan poin 1. 

Sedangkan kolom yang tidak memiliki simbol memiliki arti tidak adanya 

hubungan antar tiap elemen dengan poin 0. 

 

4.2.1.5 Technical Correlation 

Technical Corelation merupakan bagian atap dari matriks HOQ, Pada 

tahap ini dapat dilihat hubungan antara tiap-tiap daftar elemen desain teknis 

menggunakan simbol. Gambar 4.3 dapat menunjukkan hubungan dari tiap-tiap 

daftar elemen teknis. 
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Semi otomatis

Mudah dipindahkan

Biaya produksi rendah

Harga bahan baku rendah

Tidak mudah berkarat

Mudah dibersihkan

Efektif

Efisien

Warna

Motif

Model

1
2

3
4

5

6

7

8

9

10

Bahan

Daya tahan produk

Kualitas

Tidak menimbulkan kecelakaan kerja

Tinggi alat

Lebar Alat

11
12

13
14

15
16

17

 
Gambar 4.4 Technical Correlation 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Gambar diatas menunjukan hubungan antara tiap-tiap daftar elemen teknis. 

Hal tersebut dapat menunjukkan apakah tiap elemen teknis memiliki hubungan 

korelasi positif dan korelasi negatif. Simbol O berarti korelasi positif dan X 

berarti korelasi negatif.  

 

4.2.1.6 Competitive Assesment 

Competitive Assesment adalah penilaian kompetitif dari produk yang 

akan dirancang. Sebelum melakukan penilaian, terlebih dahulu harus menetapkan 

nilai target dari produk tersebut. Berikut adalah penetapan nilai target dari daftar 

kebutuhan konsumen. 

Tabel 4.7 Penilaian Target Kebutuhan Konsumen 

No Pernyataan Target Value 

1 Hasil rancangan mudah digunakan 5 

2 Portabel 4 

3 Harga terjangkau 4 

4 Mudah dalam perawatan 5 
(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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Tabel 4.7 Penilaian Target Kebutuhan Konsumen (Lanjutan) 

No Pernyataan Target Value 

5 Produktifitas tinggi 5 

6 Desain lebih menarik 5 

7 
Bahan dan komponen yang 

digunakan kuat dan awet 
5 

8 Aman digunakan 4 

9 Dimensi ukuran sesuai pengguna 5 
(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Tabel 4.7 menunjukkan nilai target dari kebutuhan konsumen. Skala yang 

digunakan adalah skala 1-5 dengan skala 1 sebagai nilai paling rendah dan skala 5 

dengan nilai tertinggi pencapaian produk tersebut. Setelah didapatnya penilaian 

target produk, maka selanjutnya dilihatlah sebaran target melalui gambar 4.4 di 

bawah ini. 

Hasil rancangan mudah digunakan

Portable

Harga terjangkau

Mudah dalam perawatan

Produktifitas tinggi

Desain lebih menarik

Bahan dan komponen yang digunakan 

kuat dan awet

Aman digunakan

Dimensi ukuran sesuai pengguna
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Competitive Assesment

Keterangan :

ProdukRancangan

Produk Pembanding

1 2 3 4 5

 
Gambar 4.5 Competitive Assesment Kebutuhan Pelanggan 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Gambar diatas menunjukkan bahwa peneliti melakukan brenchmarking 

terhadap beberapa merek yang dijadikan kompetitor. Dapat dilihat bahwa produk 

yang akan dirancang oleh peneliti lebih unggul daripada produk yang menjadi 

kompetitornya. 
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Selain penilaian target dari kebutuhan konsumen, dilakukan juga penilaian 

target dari daftar elemen teknis. Table 4.8 dibawah ini menunjukkan bobot dari 

target yang diharapkan oleh customer pada daftar elemen teknis. 

Table 4.8 Penilaian Target Elemen Desain Teknis 

No Daftar Elemen Desain Teknis Target Value 

1 Semi otomatis 5 

2 Mudah dipindahkan 5 

3 Biaya produksi rendah 4 

4 Harga bahan baku rendah 5 

5 Tidak mudah berkarat 4 

6 Mudah dibersihkan 4 

7 Efektif  5 

8 Efisien 5 

9 Warna 5 

10 Motif 5 

11 Model 5 

12 Bahan 5 

13 Daya tahan produk 5 

14 Kualitas 5 

15 Tidak menimbulkan kecelakaan kerja 5 

16 Tinggi Alat 5 

17 Lebar Alat 5 
(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Tabel 4.8 menunjukkan nilai target yang akan dicapai oleh elemen desain 

teknis. Sama seperti nilai target pada daftar kebutuhan konsumen, nilai target pada 

elemen desain teknis juga menggunakan skala 1-5. Setelah didapatnya nilai target, 

maka hal selanjutnya adalah membuat kolom competitive assessment untuk 

melihat sebaran data. Berikut kolom competitive assessment dari elemen desain 

teknis. 
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Gambar 4.6 Competitive Assesment Kebutuhan Pelanggan 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Tidak jauh berbeda seperti competitive assessment pada kebutuhan 

konsumen, competitive assessment pada elemen desain teknis juga menunjukkan 

bahwa produk yang akan dirancang oleh peneliti lebih unggul dari produk yang 

menjadi kompetitornya. 

 

4.2.1.7 Tingkat Kepentingan Atribut 

Setelah mendapatkan atribut yang diinginkan oleh konsumen, selanjutnya 

menentukan tingkat kepentingan dengan menggunakan pembobotan pada masing-

masing atribut melalui penyebaran kuesioner. Untuk mendapatkan bobot 

tingkatkepentingan yaitu dengan menghitung rata-rata dari tanggapan responden 

terhadap pernyataan kuesioner. Berikut hasil perhitungan Importance: 

Customer Importance 1  =
(34x5)+(32x4)

68
 

=
(298 

68
 

= 4,38 
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Customer Importance 2 =
(40x5)+(28x4 

68
 

=
(312)

68
 

= 4,59 

Customer Importance 3  =
(47x5)+(21x4)

68
 

=
(319 

68
 

= 4,69 

Customer Importance 4  =
(43x5)+(24x4)+(1x3)

68
 

=
(374 

68
 

= 4,62 

Customer Importance 5  =
(39x5)+(28x4)+(1x3 

68
 

=
(310)

68
 

= 4,56 

Customer Importance 6 =
(38x5)+(28x4 +(2x3 

68
 

=
(308)

68
 

= 4,53 

Customer Importance 7  =
(42x5)+(26x4)

68
 

=
(314 

68
 

= 4,62 
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Customer Importance 8  =
(40x5)+(28x4)

68
 

=
(312 

68
 

= 4,59 

Customer Importance 9  =
(36x5)+(32x4)

68
 

=
(308)

68
 

= 4,53 

Adapun hasil rekapitulasi dari nilai bobot Importance dapat dilihat pada 

Tabel 4.9 berikut. 

Table 4.9 Rekapitulasi Nilai Importance 

No Daftar Kebutuhan Konsumen Importance 

1. Hasil rancangan mudah digunakan 
4,38 

2. Portabel 
4,59 

3. Harga terjangkau 
4,69 

4. Mudah dalam perawatan 
4,62 

5. Produktifitas tinggi 
4,56 

6. Desain lebih menarik 
4,53 

7. Bahan dan komponen yang digunakan 

kuat dan awet 
4,62 

8. Aman digunakan 
4,59 

9. Dimensi ukuran sesuai pengguna 
4,53 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

 

Pada nilai importance (tingkat kepentingan), dapat dilihat seberapa 

penting daftar kebutuhan pelanggan dalam perancangan produk. dapat dilihat 

bahwa semua elemen memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Hal tersebut 

terlihat bahwa seluruh nilai importance hamper mendekati skala 5, dimana skala 5 

menjadi tingkat kepentingan tertinggi dalam penelitian ini. 
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4.2.1.8 Sales Point 

Tahapan penentuan titik penjualan (sales point) bertujuan untuk 

memberikan penilaian terhadap atribut yang perlu mendapatkan tindakan untuk 

meningkatkan kemampuan kompetitif dari produk. Sales point diberikan pada 

atribut yang memiliki daya jual produk yang tinggi dimana dapat ditunjang 

dengan usaha promosi. Sales point didasarkan pada seberapa baik tiap kebutuhan 

pelanggan dipenuhi. Pembobotan sales point dari tiap-tiap kebutuhan pelanggan 

dapat dilihat pada table 4.10 dibawah ini. 

Table 4.10 Bobot Sales Point 

No Daftar Kebutuhan Konsumen Sales Point 

1. Hasil rancangan mudah digunakan 1,5 

2. Portabel 1,2 

3. Harga terjangkau 1,5 

4. Mudah dalam perawatan 1,2 

5. Produktifitas tinggi 1,5 

6. Desain lebih menarik 1,5 

7. Bahan dan komponen yang digunakan kuat 

dan awet 1,2 

8. Aman digunakan 1,5 

9. Dimensi ukuran sesuai pengguna 1,5 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Tabel 4.10 diatas menunjukkan bobot titik penjualan dari tiap-tiap 

kebutuhan konsumen. Sales point didapatkan atas pertimbangan dan konsultasi 

pakar apakah kriteria tersebut dapat menjadi daya tarik saat produk telah 

diproduksi. Dapat dilihat bahwa bobot titik penjualan memiliki bobot 1,5 atau 1,2. 

Bobot 1,5 memiliki arti bahwa daya jual dari kebutuhan pelanggan tersebut kuat 

sehingga dapat menarik customer. Bobot 1,2 menunjukkan bahwa titik penjualan 
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yang lemah, sehingga atribut tersebut dapat menarik customer tetapi tidak sebaik 

yang memiliki titik penjualan 1,5. Bobot 1 menunjukkan tidak adanya titik 

penjualan. Maksudnya atribut yang digunakan pada produk tidak terlalu 

diperhatikan oleh customer. Pada tabel 4.10 tidak ditemuinya atribut yang 

memiliki bobot 1. 

 

4.2.1.9 Prioritize Customer Requirement 

Tahapan penentuan prioritas persyaratan pelanggan selanjutnya yaitu 

menentukkan nilai bobot mutlak dari daftar kebutuhan konsumen. Cara 

mendapatkan bobot mutlak dari daftar kebutuhan pelanggan adalah dengan 

mengalikan antara tingkat kepentingan konsumen, nilai target dan juga titik 

penjualan. Berikut adalah hasil dari absolute weight dari kebutuhan pelanggan. 

Customer Importance 1 = 4,38 x 5 x 1,5 

    = 32,625 

Customer Importance 2 = 4,59 x 4 x 1,2 

    = 22,032 

Customer Importance 3 = 4,69 x 4 x 1,5 

    = 28,14 

Customer Importance 4 = 4,62 x 5 x  1,2 

    = 27,72 

Customer Importance 5 = 4,56 x 5 x 1,5 

    = 34,2 

Customer Importance 6 = 4,53 x 5 x 1,5 

    = 33,975 

 

Customer Importance 7 = 4,62 x 5 x 1,2 

    = 27,72 

Customer Importance 8 = 4,59 x 4 x  1,5 

    = 27,54 

Customer Importance 9 = 4,53 x 5 x 1,5 

    = 33,975 



 

63 
 

Setelah didapatkannya bobot mutlak dari daftar kebutuhan pelanggan, 

maka selanjutnya adalah melakukan rekapitulasi dari nilai bobot mutlak tersebut. 

Hasil rekapitulasi dapat dilihat pada tabel 4.11 berikut ini. 

Table 4.11 Bobot Mutlak dari Kebutuhan Konsumen 

No Daftar Kebutuhan Konsumen Absolute Weight 

1. Hasil rancangan mudah digunakan 32,625 

2. Portabel 22,032 

3. Harga terjangkau 28,14 

4. Mudah dalam perawatan 27,72 

5. Produktifitas tinggi 34,2 

6. Desain lebih menarik 33,975 

7. Bahan dan komponen yang digunakan 

kuat dan awet 27,72 

8. Aman digunakan 27,54 

9. Dimensi ukuran sesuai pengguna 33,975 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

 

4.2.1.10 Prioritize Technical Requirments 

Tahapan selanjutnya dari House of Quality (HOQ) adalah menentukan 

bobot mutlak untuk technical requirements. Bobot mutlak (absolute weight) 

didapatkan dari penjumlahan relationship product antara kebutuhan pelanggan 

dengan daftar elemen desain teknis dan dikalikan dengan nilai importance. 

Berikut hasil perhitungan dari bobot mutlak untuk tiap-tiap relationship product. 

Relationship Product 1 = (9x4,38)+(9x4,56) 

    = 39,42 + 41,04 

   = 80,46 
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Relationship Product 2 = (1x4,38)+(9x4,59) 

    = 4,38 + 41,31 

   = 45,69 

Relationship Product 3 = (9x4,69)+(1x4,53)+(9x4,62)   

    = 42,21 + 4,53 + 41,58 

   = 88,32 

Relationship Product 4 = (9x4,69) 

    = 42,21 

Relationship Product 5 = (9x4,62)+(9x62) 

    = 41,58 + 41,58 

   = 83,16 

Relationship Product 6 = (1x4,38)+(9x4,62)+(1x4,62) 

    = 4,38 + 41,58 + 4,62 

   = 50,58 

Relationship Product 7 = (9x4,38)+(1x4,59)+(9x4,56)+(3x4,53) 

    = 39,42,+ 4,59 + 41,04 + 13,59 

   = 98,64 

Relationship Product 8 = (9x4,38)+(9x4,56) 

    = 39,42 + 41,04 

   = 80,46 

Relationship Product 9 = (9x4,56) 

    = 41,04 

Relationship Product 10 = (1x4,69)+(9x4,53) 

    = 4,69+40,77 

   = 45,46 

Relationship Product 11 = (1x4,38)+(1x4,69)+(9x4,53) 

    = 4,38+4,69+40,77 

   = 49,84 

Relationship Product 12 = (9x4,69)+(3x4,62)+(1x4,53)+(9x4,62) 

    = 42,21 + 13,86 + 4,53 + 41,58 

   = 102,18 
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Relationship Product 13 = (9x4,69)+(9x4,62) 

    = 42,21 + 41,58 

   = 83,79 

Relationship Product 14 = (9x4,69)+(3x4,62)+(9x4,56)+(9x4,62)+(1x4,59) 

    = 42,21+13,86 + 41,04 + 41,58 + 4,59  

   = 143,28 

Relationship Product 15 = (9x4,59) 

    = 41,31 

Relationship Product 16 = (3x4,38)+(9x4,53) 

    = 13,14+40,77 

   = 53,91 

Relationship Product 17 = (3x4,38)+(9x4,53) 

    = 13,14+40,77 

   = 53,91 

Hasil dari perhitungan bobot mutlak untuk technical requirments dapat 

dilihat dari tabel rekapitulasi dibawah ini 

Table 4.12 Bobot Mutlak Kebutuhan Pelanggan dan Elemen Teknis 

No Relationship Product Absolute Weight 

1. Relationship Product 1 80,46 

2. Relationship Product 2 45,69 

3. Relationship Product 3 88,32 

4. Relationship Product 4 42,21 

5. Relationship Product 5 83,16 

6. Relationship Product 6 50,58 

7. Relationship Product 7 98,64 

8. Relationship Product 8 80,46 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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Table 4.12 Bobot Mutlak Kebutuhan Pelanggan dan Elemen Teknis (Lanjutan) 

9. Relationship Product 9 41,04 

10. Relationship Product 10 45,46 

11. Relationship Product 11 49,84 

12. Relationship Product12 102,18 

13. Relationship Product13 83,79 

14. Relationship Product14 143,28 

15. Relationship Product15 41,31 

16. Relationship Product 16 53,91 

17. Relationship Product 17 53,91 

Total 1184,24 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Selain dilakukannya perhitungan bobot mutlak dilakukan juga perhitungan 

Relative weight untuk technical requirement. Relative weight didapatkan dari 

penjumlahan relationship product antara kebutuhan pelanggan dengan daftar 

elemen desain teknis dan dikalikan dengan nilai absolute weight dari kebutuhan 

pelanggan. Berikut hasil perhitungan dari relative weight untuk tiap-tiap 

relationship product. 

Relationship Product 1 = (9x32,625)+(9x34,2) 

    = 148,408 + 307,8 

   = 456,208 

Relationship Product 2 = (1x32,625)+(9x22,032) 

    =32,625+ 198,288 

   = 230,913 

Relationship Product 3 = (9x28,14)+(1x33,975)+(9x27,72)   

    = 253,26 + 33,975 + 249,48 

   = 536,715 

Relationship Product 4 = (9x28,14) 

    = 253,26 
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Relationship Product 5 = (9x27,72)+(9x27,72) 

    = 249,48 + 249,48 

   = 499,26 

Relationship Product 6 = (1x32,625)+(9x27,72)+(1x27,72) 

    = 32,625 + 249,48 + 27,72 

   = 309,825 

Relationship Product 7 = (9x32,625)+(1x22,032)+(9x34,2)+(3x33,975) 

    = 148,408 + 22,032 + 307,8 + 100,185 

   = 578,425 

Relationship Product 8 = (9x32,625)+(9x34,2) 

    = 148,408 + 307,8 

   = 456,208 

Relationship Product 9 = (9x33,975) 

    = 305,775 

Relationship Product 10 = (1x28,14)+(9x33,975) 

    = 28,14 + 305,775 

   = 333,915 

Relationship Product 11 = (1x32,625)+(1x28,14)+(9x33,975) 

    = 32,625+28,14+305,775 

   = 366,54 

Relationship Product 12 = (9x28,14)+(3x27,72)+(1x33,975)+(9x27,72) 

    = 253,26 + 83,16 + 33,975 + 249,48 

   = 619,875 

Relationship Product 13 = (9x28,14)+(9x27,72) 

    = 253,26 + 249,48 

   = 502,74 

Relationship Product 14 = (9x28,14)+(3x27,72)+(9x34,2)+(9x27,72) 

 +(1x27,54)     

= 253,26+ 83,16 + 307,8 + 249,48+ 27,54 

   = 921,24 
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Relationship Product 15 = (9x27,54) 

    = 247,86 

Relationship Product 16 = (3x32,625)+(9x33,975) 

    = 97,875 + 305,775 

   = 403,65 

Relationship Product 17 = (3x32,625)+(9x33,975) 

    = 97,875 + 305,775 

   = 403,65 

Hasil dari perhitungan relative weight untuk technical requirments dapat 

dilihat dari tabel rekapitulasi dibawah ini.  

Table 4.11 Relative Weight Kebutuhan Pelanggan dan Elemen Teknis 

No Relationship Product Relative Weight 

1. Relationship Product 1 456,208 

2. Relationship Product 2 230,913 

3. Relationship Product 3 536,715 

4. Relationship Product 4 253,26 

5. Relationship Product 5 499,26 

6. Relationship Product 6 309,825 

7. Relationship Product 7 578,425 

8. Relationship Product 8 456,208 

9. Relationship Product 9 305,775 

10. Relationship Product 10 333,915 

11. Relationship Product 11 366,54 

12. Relationship Product12 619,875 

13. Relationship Product13 502,74 

14. Relationship Product14 921,24 

15. Relationship Product15 247,86 

16. Relationship Product 16 403,65 

17. Relationship Product 17 403,65 

Total 7426,059 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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4.2.1.11 Evaluasi Akhir   

Sebelum didapatnya matriks akhir dari House of Quality (HOQ), langkah 

terakhir adalah menentukan persentase dari bobot mutlak terhadapat relationship 

product. Berikut adalah hasil perhitungan persentasi absolute weight. 

Absolute Weight 1  =
80,46

1184,24
x 100% 

= 6,794 % 

Absolute Weight 2  =
45,69

1184,24
x 100% 

= 3,858% 

Absolute Weight 3  =
88,32

1184,24
x 100% 

= 7,457% 

Absolute Weight 4  =
42,21

1184,24
x 100% 

= 3,564% 

Absolute Weight 5  =
83,16

1184,24
x 100% 

= 7,022% 

Absolute Weight 6  =
50,58

1184,24
x 100% 

= 4,271% 

Absolute Weight 7  =
98,64

1184,24
x 100% 

= 8,329% 

Absolute Weight 8  =
80,46

1184,24
x 100% 

= 6,794% 

Absolute Weight 9  =
41,04

1184,24
x 100% 

= 3,465% 
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Absolute Weight 10  =
45,46

1184,24
x 100% 

= 3,838% 

Absolute Weight 11  =
49,84

1184,24
x 100% 

= 4,208% 

Absolute Weight 12  =
102,18

1184,24
x 100% 

= 8,628% 

Absolute Weight 13  =
83,79

1184,24
x 100% 

= 7,705% 

Absolute Weight 14  =
143,28

1184,24
x 100% 

= 12,098% 

Absolute Weight 15  =
41,31

1184,24
x 100% 

= 3,488% 

Absolute Weight 16  =
53,91

1184,24
x 100% 

= 4,552% 

Absolute Weight 17  =
53,91

1184,24
x 100% 

= 4,552% 

 

Berikut adalah hasil rekapitulasi nilai dari persentase absolute weight. 

Hasil rekapitulasi dapat dilihat pada Tabel 4.12  

Table 4.12 Persentase Nilai Absolute Weight 

No Absolute Weight Persentase 

1. Absolute Weight1 6,794 % 

2. Absolute Weight2 3,858% 

3. Absolute Weight3 7,457% 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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Table 4.12 Persentase Nilai Absolute Weight 

4. Absolute Weight4 3,564% 

5. Absolute Weight5 7,022% 

6. Absolute Weight6 4,271% 

7. Absolute Weight7 8,329% 

8. Absolute Weight8 6,794% 

9. Absolute Weight9 3,465% 

10. Absolute Weight10 3,838% 

11. Absolute Weight11 4,208% 

12. Absolute Weight12 8,628% 

13. Absolute Weight13 7,705% 

14. Absolute Weight14 12,098% 

15. Absolute Weight15 3,488% 

16. Absolute Weight16 4,552% 

17. Absolute Weight17 4,552% 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Selain itu, ditentukan juga persentase dari relative weight terhadap 

relationship product. Berikut adalah hasil perhitungan persentasi relative. 

Absolute Weight 1  =
456,208

7426,059
x 100% 

= 6,14% 

Absolute Weight 2  =
230,913

7426,059
x 100% 

= 3,11% 

Absolute Weight 3  =
536,715

7426,059
x 100% 

= 7,23% 

Absolute Weight 4  =
253,26

7426,059
x 100% 

= 3,41% 
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Absolute Weight 5  =
499,26

7426,059
x 100% 

= 6,72% 

Absolute Weight 6  =
309,825

7426,059
x 100% 

= 4,17% 

 

Absolute Weight 7  =
578,425

7426,059
x 100% 

= 7,79% 

Absolute Weight 8  =
456,208

7426,059
x 100% 

= 6,14% 

Absolute Weight 9  =
305,775

7426,059
x 100% 

= 4,12% 

Absolute Weight 10  =
333,915

7426,059
x 100% 

= 4,5% 

Absolute Weight 11  =
366,54

7426,059
x 100% 

= 4,94% 

Absolute Weight 12  =
619,875

7426,059
x 100% 

= 8,35% 

Absolute Weight 13  =
502,74

7426,059
x 100% 

= 6,77% 
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Absolute Weight 14  =
921,24

7426,059
x 100% 

= 12,41 

Absolute Weight 15  =
247,86

7426,059
x 100% 

= 3,34% 

Absolute Weight 16  =
403,65

7426,059
x 100% 

= 5,44% 

Absolute Weight 17  =
403,65

7426,059
x 100% 

= 5,44% 

Berikut adalah hasil rekapitulasi nilai dari persentase relative weight. 

Table 4.13 Persentase Nilai Relative Weight 

No Absolute Weight Persentase 

1. Absolute Weight1 6,14% 

2. Absolute Weight2 3,11% 

3. Absolute Weight3 7,23% 

4. Absolute Weight4 3,41% 

5. Absolute Weight5 6,72% 

6. Absolute Weight6 4,17% 

7. Absolute Weight7 7,79% 

8. Absolute Weight8 6,14% 

9. Absolute Weight9 4,12% 

10. Absolute Weight10 4,5% 

11. Absolute Weight 11 4,94% 

12. Absolute Weight12 8,35% 

13. Absolute Weight13 6,77% 

14. Absolute Weight14 12,41% 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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Table 4.13 Persentase Nilai Relative Weight (Lanjutan) 

15. Absolute Weight15 3,34% 

16. Absolute Weight16 5,44% 

17. Absolute Weight 17 5,44% 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

 

Setelah didapatkannya hasil persentase Absolute Weight dan relative 

weight, maka selanjutnya adalah menyusun tiap-tiap elemen kedalam matriks 

House of Quality (HOQ). Matriks House of Quality (HOQ) dapat dilihat pada 
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Gambar 4.7 Matriks House of Quality (HOQ) 

(Sumber: Pengolahan Data 2019) 
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Matriks House Of Quality (HOQ) pada Gambar 4.8 menunjukkan 

keseluruhan hasil dari tiap-tiap pengolahan yang telah dilakukan. Pada 

matrikstersebut juga tedapat persentase yang menunjukkan elemen yang mendapat 

perhatian customer paling tinggi yaitu pada elemen Kualitas. 

 

4.2.2  Concept Classification Tree 

Concept Classification Tree (pohon klasifikasi konsep) digunakan untuk 

merincikan (breakdown) konsep produk dari konsep awal hingga dirincikan 

menjadi sub-sub konsep. Gambar 4.8 berikut adalah diagram pohon dari 

klasifikasi konsep produk sunting tari melayu. 
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Gambar 4.8 Diagram Pohon Klasifikasi konsep 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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 Pada gambar 4.9 diagram pohon klasifikasi konsep menunjukkan hasil 

breakdown dari tiap-tiap elemen desain teknis yang terdapat pada produk yang 

dirancang. Hasil breakdown dari tiap elemen desain teknis akan menjadi acuan 

untuk melakukan perancangan produk. 

 

4.2.3  Data Antropometri 

 Data antropometri digunakan sebagai penentuan ukuran, dimensi dan 

bentuk produk yang dirancang sesuai dengan keadaan fisik pengunaan produk. 

Data antropometri didapatkan dari ketentuan yang telah ditetapkan. Data 

antropometri yang digunakan pada perancangaan produk ini yaitu Tinggi Popliteal 

(TP) dan Tinggi Siku dalam Posisi Duduk (TSPD). 

4.14 Data Antropometri Orang Indonesia 

No Dimensi 
Persentil 

5% 50% 95% 

1. Tinggi Tubuh 117,54 152,58 187,63 

2. Tinggi Mata 108,24 142,22 176,2 

3. Tinggi Bahu 96,6 126,79 156,99 

4. Tinggi Siku 73,13 95,65 118,17 

5. Tinggi Pinggul  55,33 87,3 118,27 

6. Tinggi Tulang Ruas 48,58 66,51 84,44 

7. Tinggi Ujung Jari 40,56 60,39 80,21 

8. Tinggi dalam Posisi Duduk 60,93 78,1 95,38 

9. Tinggi Mata dalam Posisi Duduk 51,11 67,89 84,68 

10. Tinggi Bahu dalam Posisi Duduk 37,75 54,89 72,03 

11. Tinggi Siku dalam Posisi Duduk 10,84 24,65 38,47 

12. Tebal Paha 3,75 14,7 25,65 

13. Panjang Lutut 37,72 49,9 62,08 

14. Panjang Popliteal 30,1 39,88 49,65 

15. Tinggi Lutut 36,16 48,12 60,08 

16. Tinggi Popliteal 31,03 40,07 49,1 

(Sumber: Data Antropometri Indonesia) 
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4.14 Data Antropometri Orang Indonesia (Lanjutan) 

17. Lebat Sisi Bahu 26,35 38,75 51,16 

18. Lebar Bahu Bagian Atas 15,44 31,32 47,19 

19. Lebar Pinggul 21,65 32,32 43 

20. Tebal Dada 9,73 19,22 28,71 

21. Tebal Perut 11,02 20,58 30,14 

22. Panjang Lengan Atas 21,85 32,04 42,23 

23. Panjang Lengan Bawah 26,66 40,53 54,4 

24. Panjang Rentang Tangan ke Depan 48,36 66,18 84 

25. Panjang Bahu Genggaman Tangan ke 

Depan 

43,75 56,72 69,7 

26. Panjang Kepala 10,77 17,19  25,05 

27. Lebar Kepala 12,47 16,05 19,64 

28. Panjang Tangan 11,64 17,05 22,47 

29. Lebar Tangan 3,69 9,43 15,17 

30. Panjang Kaki 14,59 22,73 30,87 

31. Lebar Kaki 6,29 9,14 11,98 

32. Panjang Rentangan Tangan ke Samping 111,41 152,72 194 

33. Panjang Rentangan Siku 57,17 79,88 102,59 

34. Tinggi Genggaman Tangan ke Atas 

dalam Posisi Berdiri 
138,32 185,76 233,2 

35. Tinggi Genggaman ke Atas dalam Posisi 

Duduk 
80,24 113,42 146,61 

36. Panjang Genggaman Tangan ke Depan 45,52 64,51 83,5  

(Sumber: Data Antropometri Indonesia) 

 

   Dari data antropometri di atas, maka untuk perancangan alat bantu 

pengiris biji pinang digunakan persentil 50% agar alat yang dirancang dapat 

digunakan oleh semua orang dengan ukuran tubuh yang berbeda. Data 

antropometri yang terpakai yaitu Tinggi Popliteal (TP) 40,07 dan Tinggi Siku 

dalam Posisi Duduk (TSPD) 24,65. 
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4.2.4 Concept Selection 

 Concept selection merupakan proses yang dilakukan untuk mengevaluasi 

konsep dari produk yang dirancang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan 

kensumen serta kriteria lainnya dengan membandingkan kekuatan dan kelemahan 

dari setiap konsep. Kemudian memilih satu konsep yang akan dikembangkan. Ada 

2 tahap yang dilakukan dalam metode concept selection ini, yaitu dengan metode 

concept screening dan concept scoring.  

 

4.2.4.1 Konsep Produk 

 Pada penelitian ini terdapat 2 buah rancangan konsep produk, yaitu konsep 

A dan konsep B. 

1. Konsep Produk A 

 
Gambar 4.9 Tampilan Konsep Produk A 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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Gambar diatas menunjukan tampilan dari konsep produk A. Cara kerja dari 

konsep A hampir sama dengan alat pemotong kertas dimana posisi biji pinang 

diletakkan pada papan bantalan, sedangkan mata pisau bergerak dengan cara 

ditekan. Proses tersebut masih manual, posisi tangan operator yang dekat 

dengan mata pisau berpotensi menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja pada 

operator.  

2. Konsep Produk B 

 

Gambar 4.10 Tampilan Konsep Produk B 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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Gambar diatas menunjukan tampilan dari konsep produk B. Produk ini 

dioperasikan dengan cara manual dengan memutar pedal dan otomatis dengan 

menggunakan mesin. Posisi tangan operator yang jauh dari mata pisau 

diharapkan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 

 

4.2.4.2 Concept Screening 

 Concept screening digunakan dengan tujuan untuk menyaring kedua 

konsep yang akan dikembangkan. Penyaringan konsep ini bertujuan untuk 

memilih konsep produk mana yang akan dilanjutkan untuk dikembangkan pada 

tahap selanjutnya. 

Tabel 4.15 Concept Screening 

No Kriteria 
Konsep 

A B 

1. 

Hasil rancangan mudah 

digunakan 0 0 

2. Portabel 0 + 

3. Harga terjangkau - - 

4. Mudah dalam perawatan 0 + 

5. Produktifitas tinggi 0 + 

6. Desain lebih menarik + + 

7. 

Bahan dan komponen 

yang digunakan kuat dan 

awet 

0 + 

8. Aman digunakan + + 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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Tabel 4.15 Concept Screening (Lanjutan) 

9. 

Dimensi ukuran sesuai 

pengguna 0 + 

Jumlah + 2 7 

Jumlah - 1 1 

Jumlah 0 6 1 

Net Score 1 6 

Rank 2 1 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

 

 Pada concept screening dilakukan perbandingan antara produk A dan B. 

Dari pengujian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa produk yang akan 

dilanjutkan pada tahap selanjutnya adalah konsep B. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil net score yang didapatkan, pada konsep produk A hasil net score adalah 1. 

Pada konsep produk B hasil net score adalah 6. Dari hasil net score yang menjadi 

peringkat pertama adalah konsep produk B. 

 

4.2.4.3 Concept Scoring 

Concept scoring dilakukan untuk memberikan penilaian pada produk yang 

dikembangkan. Hasil dari penilaian konsep ini merupakan sebuah produk yang 

akan dilanjutkan pada tahap pengembangan. 

Tabel 4.16 Matriks Concept Scoring 

No Kriteria Bobot 

Konsep 

A B 

R W R W 

1. 

Hasil rancangan 

mudah digunakan 32,625% 4 1,30 5 1,63 

2. Portabel 22,032% 4 0,88 5 1,10 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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Tabel 4.16 Matriks Concept Scoring (Lanjutan) 

3. Harga terjangkau 28,14% 4 1,25 4 1,26 

4. 

Mudah dalam 

perawatan 27,72% 5 1,39 5 1,39 

5. Produktifitas tinggi 34,2% 4 1,37 5 1,71 

6. 

Desain lebih 

menarik 33,975% 4 1,36 5 1,70 

7. 

Bahan dan 

komponen yang 

digunakan kuat dan 

awet 

27,72% 4 1,11 5 1,39 

8. Aman digunakan 27,54% 4 1,10 5 1,38 

9. 

Dimensi ukuran 

sesuai pengguna 33,975% 4 1,36 5 1,70 

Total Score 11,12 13,26 

Ranking 2 1 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

 Pada hasil concept scoring ini terdapat nilai bobot yang merupakan hasil 

persentase yang terdapat pada matriks HOQ. R merupakan rating  yang menjadi 

penilaian terhadap konsep produk. W atau weight merupakan nilai akhir yang 

didapatkan dengan mengkalikan bobot dan rating. 

 

4.2.5  Perencanaan Konsep 

 Gambar dibawah ini merupakan desain akhir dari perancangan produk alat 

bantu pengiris biji pinang muda. Desain ini didapatkan hasil tertinggi dari 

penilaian yang telah dilakukan. Desain yang dikembangkan merupakan konsep C. 
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Gambar 4.12 Konsep C 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

 

4.2.5.1 Alat dan Bahan yang Digunakan 

 Pada perancangan alat bantu pengiris biji pinang muda ini terdapat 

beberapa alat dan bahan diantaranya besi siku, besi plat, besi pipa, belting, roda, 

mesi bubut, mesin las, mesin bor, jangka sorang, meteran dan lain sebagainya. 

Berikut daftar alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat bantu pengiris 

biji pinang muda. 
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Tabel 4.17 Alat dan Bahan yang Digunakan 

No Alat dan Bahan Fungsi 

1. 

Jangka sorong 

 

Mengukur diameter 

2. 

Meteran 

 

Mengukur bahan baku 

3. 

Penggaris siku 

 

Mengukur bahan yang berbentuk siku 

4 

Mesin bubut 

 

Membubut besi beton 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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Tabel 4.17 Alat dan Bahan yang Digunakan (Lanjutan) 

No Alat dan Bahan Fungsi 

5. 

Mesin las 

 

Mengelas bahan-bahan 

6. 

Mesin bor 

 

Melubangi besi 

7. 

Mesin gerinda 

 

Memotong besi 

8. 

Alat bending 

 

Membentuk besi plat 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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Tabel 4.17 Alat dan Bahan yang Digunakan (Lanjutan) 

No Alat dan Bahan Fungsi 

9. 

Penitik  

 

Memberi tanda 

10. Topeng las 

 

Melindungi muka saat pengelasan 

11. 

Per pendorong 

 

Mendorong bahan 

12. 

Besi beton diameter 25 mm 

 

Bahan untuk sumbu utama 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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Tabel 4.17 Alat dan Bahan yang Digunakan (Lanjutan) 

No Alat dan Bahan Fungsi 

13.  

Besi siku ukuran 

25x25x3mm 

 

Bahan untuk kerangka 

14. 

Besi plat ketebalan 0,8 mm 

 

Bahan untuk penampung dan corong 

15. 

Besi pipa ukuran 1-1/4 inch 

 

Bahan jalur masuk pinang 

16. 

Belting ukuran A-63 

 

Sebagai rantai 



 

88 
 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Tabel 4.17 Alat dan Bahan yang Digunakan (Lanjutan) 

No Alat dan Bahan Fungsi 

17. 

Roda ukuran 3 inch 

 

Memutar sumbu 

18. 

Kawat las 

 

Bahan untuk mengelas 

19. 

Puli besar ukuran 11 inch 

 

Mengatur kecepatan putaran pisau 

20. 

Puli kecil ukuran A1 30 mm 

 

Mengatur kecepatan putaran pisau 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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Tabel 4.17 Alat dan Bahan yang Digunakan (Lanjutan) 

No Alat dan Bahan Fungsi 

21. 

Bering AS 25mm 

 

Kedudukan sumbu utama 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

 

4.2.5.2 Operational Process Chart (OPC)   

 Operational Process Chart (OPC) merupakan sebuah diadram yang 

menunjukkan proses pengerjaan suatu material dari bahan mentah hingga menjadi 

sebuah bahan jadi. Pada OPC dapat menunjukkan langkah-langkah pengerjaan, 

waktu yang dibutuhkan untuk produksi, dan alat serta bahan yang digunakan 

dalam produksi sebuah produk. Berikut merupakan OPC dari pembuatan alat 

bantu pengiris biji pinang muda. 
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Gambar 4.13 Operational Process Chart (OPC) 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 
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4.2.5.3 Pengujian Produk   

Pengujian terhadap produk merupakan langkah yang dilakukan untuk 

memperkirakan tingkat keberhasilan dari sebuah ide yang dikembangkan 

mengenai sebuah produk. Proses ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

kecepatan pengirisan yang dilakukan dengan menggunakan pisau kater dengan 

hasil kecepatan pengirisan menggunakan alat bantu pengiris biji pinang muda 

yang dirancang. Berikut merupakan gambar proses pengirisan biji pinang muda 

menggunakan pisau kater. 

 

Gambar 4.14 Proses Pengirisan Biji Pinang Muda Menggunakan Pisau Cutter 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019)  

 

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa pengerjaan dengan 

menggunakan pisau kater kurang nyaman bagi pekerja, hal ini disebabkan karna 

pekerja bekerja dengan posisi tubuh yang membungkuk. Dari sisi lain pengerjaan 

menggunakan pisau kater membutuhkan waktu yang cukup lama, untuk mengiris 

1 kg biji Pinang membutuhkan waktu 9 menit dengan jumblah biji per kg lebih 

kurang 56 biji, per biji dibelah menjadi 4 bagian, sehingga kecapatan pengirisan 

pekerja menggunakan pisau kater mampu mengiris 25 kali dalam satu menit. 
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Hasil tersebut diperoleh dari jumlah biji per kg dikalikan dengan jumblah bagian 

per biji, kemudian dibagi 9 menit.  

Berikut merupakan gambar proses pengirisan biji pinang muda 

menggunakan alat yang sudah di buat. 

 

Gambar 4.15 Proses Pengirisan Biji Pinang Muda Menggunakan Alat Hasil 

Rancangan 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

 Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa proses pengirisan 

menggunakan alat yang sudah dibuat dapat memberikan kenyamanan dan 

keamanan bagi pekerja. Hal ini disebabkan oleh proses pengirisan sudah bersifat 

semi otomatis. Dari sisi lain pengerjaan menggunakan alat yang sudah dibuat 

dapat menghemat waktu pengirisan, untuk mengiris 1 kg biji Pinang 

membutuhkan waktu 4 menit dengan jumblah biji per kg lebih kurang 56 biji, per 

biji dibelah menjadi 4 bagian, sehingga kecapatan pengirisan pekerja 
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menggunakan alat yang suah dibuat  mampu mencapai 56 kali dalam satu menit. 

Hasil tersebut diperoleh dari jumlah biji per kg dikalikan dengan jumblah bagian 

per biji, kemudian dibagi 4 menit.  

Berikut merupakan hasil pengujian kecepatan pengirisan dengan 

menggunakan pisau kater dan alat bantu yang dibuat: 

Tabel 4.18 Perbandingan kecepatan pengirisan biji Pinang 

No 
Alat Bantu Pengiris Biji Pinang 

Muda 

Kecepatan 

Pengirisan/Kg 

Kecepatan 

pengirisan/menit 

1 Pisau kater 9-10 Menit 25 Biji 

2 Alat yang dirancang 4-5 Menit 56 Biji 

(Sumber: Pengolahan Data, 2019) 

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa waktu yang dibutuhkan untuk 

melakunan proses pengirisan biji pinang muda dengan menggunakan alat bantu 

yang dirancang jauh lebih cepat dibandingkan dengan di iris secara manual 

menggunakan pisau kater. Adapun selisih waktu yang diperoleh yaitu lebih 

kurang 5 menit lebih cepat dengan menggunakan alat bantu yang dirancang 

dibandingkan dengan menggunakan pisau kater dalam 1 Kg pengirisan. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
6.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai beriut: 

1. Berdasarkan hasil pengolahan HoQ, Kriteria alat pengiris yang dibutuhkan 

oleh konsumen yaitu, hasil rancangan mudah digunakan, portable, harga 

terjangkau, mudah dalam perawatan, produktivitas tinggi, desain lebih 

menarik, bahan dan komponen kuat dan awet, aman digunakan dan 

dimensi sesuai pengguna.  

2. Hasil pengujian alat rancangan baru diperoleh kecepatan iris yaitu 4 

menit/Kg, sementara dengan menggunakan pisau cutter membutuhkan 

waktu rata-rata 8 menit/Kg. Artinya terjadi penghematan waktu proses 

sebesar 4 menit/Kg biji buah pinang.  Selain itu, kemungkinan terjadinya 

kecelakan kerja sangat kecil karena posisi pisau sangat jauh dari pekerja, 

serta postur kerja dalam keadaan berdiri tegak. Kondisi ini tentunya dapat 

menurunkan tingkat kecelakaan kerja dan keluhan rasa sakit akibat pada 

pekerja. 

 

6.2 Saran 

Untuk lebih memaksimalkan hasil irisan biji pinang, disarankan kepada 

peneliti selanjutnya untuk mengakji jenis pemilihan bahan mata pisau, model 

mata pisau dan sistem kerja alat.   

100 



 

 
 

 DAFTAR PUSTAKA 

 

 
Amalia, H. 2015.  Sistem Rekomendasi Varian Rasa Berdasarkan Klasifikasi 

Pelanggan Pada Perusahaan Brownies Amanda 

 

Bintang, A.N., dan Dewi, S.K. 2017. Analisa Postur Kerja Menggunakan Metode 

OWAS dan RULA 

 

Chrisdiyanto, 2014. Perancangan Dan Pengembangan Meja Belajar Lipat 

Multifungsi Yang Ergonomis Menggunakan Metode QFD (Quality 

Function Deployment). Surakarta: Universitas Muhammadiyah 

 

Dzikrillah, N., Dan Yuliani,E.N.S. 2015 Analisis Postur Kerja Menggunakan 

Metode Rapid Upper Limb Assessment (Rula) Studi Kasus Pt Tj 

Forge Indonesia. 

 

Pradana, M., dan Reventiary, A. 2016. Pengaruh Atribut Produk Terhadap 

Keputusan Pembelian Sepatu Merek Customade (Studi Di Merek 

Dagang Customade Indonesia). 

 

Silaban, I., Munir, A.P., dan Harahap, L.A. 2016. Rancaang Bangun Alat 

Pengupas Pinang Tua. 

 

Tarwaka, S.H. and Sudiajeng, L., 2004. Ergonomi untuk keselamatan, kesehatan 

kerja dan produktivitas. UNIBA, Surakarta. 

 

Ulrich, K.T. and Eppinger, S.D., 2001. Perancangan dan pengembangan 

produk. Salemba Teknika, Jakarta. 

 

Wignjosoebroto, S., 2006. Ergonomi studi gerak dan waktu. Surabaya: Guna 

Widya. 

 

Widodo, P.M., dan Purnomo, H. 2016 Desain Ulang Boardmarker Menggunakan 

Metode Quality Function Deployment. 

 

Wijaya, I.S.A., dan Mushin, A. 2018 Analisa Postur Kerja Dengan Metode Rapid 

Upper Limb Assessment (Rula) Pada Oparator Mesin Extruder Di 

Stasiun Kerja Extruding Pada Pt Xyz. 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN A 

 

 

Proses pengujian jumlah biji pinang /kg berdasarkan jenis pengolahannya 

            

 

 



 

 
 

LAMPIRAN 2 

 

Proses pengirisan biji pinang muda 

 



 

 
 

LAMPIRAN C 

 

Penyebaran kuesioner NBM: 

                                       

 



 

 
 

LAMPIRAN D 

 

LEMBAR KUESIONER 

I. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : ..................................................................... 

Umur   : .................. tahun 

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan 

Pendidikan  : ..................................................................... 

 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

Pada setiap nomor pernyataan berilah tanda ()  tepat pada kolom yang tersedia 

sesuai dengan penilaian Anda. 

Keterangan Jawaban: 

TS : Tidak Sakit 

CS : Cukup Sakit 

S : Sakit 

SS : Sangat Sakit 

No  Pernyataan TS CS S SS 

1 Sakit kaku di leher bagian atas     

2 Sakit kaku di bagian leher bagian bawah     

3 Sakit dibahu kiri 
    

4 Sakit dibahu kanan 
    

5 Sakit lengan atas kiri 
    

6 Sakit di punggung 
    

7 Sakit lengan atas kanan 
    

8 Sakit pada pinggang 
    

9 Sakit pada bokong 
    



 

 
 

No Pernyataan 
TS CS S SS 

10 Sakit pada pantat 
    

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 

    

16 
tangan kanan 

    

17 
Sakit pada tangan kiri 

    

18 
Sakit pada tangan kanan 

    

19 
Sakit pada lutut kiri 

    

20 
Sakit pada lutut kanan 

    

21 
Sakit pada paha 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 

    

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN E 

 

Berikut merupakan rekapitulasi kuesioner Nordic Body Map dari 10 orang 

pekerja pengolahan buah pinang yang diiris tipis, dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel Persentase keluhan pekerja 

NO JENIS KELUHAN 

TINGKAT KELUHAN 

Tidak 

Sakit 

Cukup 

Sakit 
Sakit 

Sangat 

Sakit 

Jml % Jml % Jml % Jml % 

0 Sakit kaku di leher bagian atas - - 1 10 3 30 6 60 

1 
Sakit kaku di bagian leher bagian 

bawah 
- - 2 20 4 40 4 40 

2 Sakit dibahu kiri - - 1 10 4 40 5 50 

3 Sakit dibahu kanan - - 1 10 2 20 7 70 

4 Sakit lengan atas kiri - - 1 10 3 30 6 60 

5 Sakit di punggung - - 2 20 4 40 4 40 

6 Sakit lengan atas kanan - - 1 10 2 20 7 70 

7 Sakit pada pinggang - - 2 20 2 20 6 60 

8 Sakit pada bokong 1 10 7 70 2 20 - - 

9 Sakit pada pantat - - 8 80 2 20 - - 

10 Sakit pada siku kiri - - 5 50 5 50 - - 

11 Sakit pada siku kanan - - 5 50 5 50 - - 

12 Sakit lengan bawah kiri - - 4 40 6 60 - - 

13 Sakit lengan bawah Kanan - - 4 40 6 60 - - 

14 Sakit pada pergelangan tangan kiri - - 1 10 4 40 5 50 

15 Sakit pada pergelangan - - 1 10 3 30 6 60 

 tangan kanan         

16 Sakit pada tangan kiri - - 2 20 4 40 4 40 

17 Sakit pada tangan kanan - - 1 10 4 40 5 50 



 

 
 

18 Sakit pada lutut kiri - - 6 60 4 40 - - 

19 Sakit pada lutut kanan - - 5 50 5 50 - - 

20 Sakit pada paha kiri 2 20 8 80 - - - - 

21 Sakit pada paha kanan 2 20 8 80 - - - - 

22 Sakit pada betis kiri 3 30 5 50 2 20 - - 

23 Sakit pada betis kanan 4 40 4 40 2 20 - - 

24 
Sakit pada pergelangan 

kaki kiri 
6 60 4 40 - - - - 

25 

Sakit pada pergelangan 

kaki kanan 
6 60 4 40 - - - - 

26 Sakit pada kaki kiri 5 50 4 40 1 10 - - 

27 Sakit pada kaki kanan 3 30 5 50 2 20 - - 

Jumlah 32 
32

0 

10

2 
1020 81 

81

0 
65 

65

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN F 

 

Penilaian postur tubuh dengan metode RULA: 

1. Penilaian postur tubuh grup A 

Penilaian postur tubuh grup A terdiri atas: 

a. Lengan atas (Upper arm) 

Pada saat melakukan pekerjaannya, lengan atas buruh panen membentuk 

sudut 40° terhadap tubuh pekerja, dan diberi skor 2. 

b. Lengan bawah (Lower arm) 

Pada saat melakukan pekerjaannya, lengan bawah pekerja membentuk 

sudut 45
0
, maka diberi skor  = 3. 

c. Pergelangan tangan (Wrist) 

Berdasarkan pengamatan terhadap pergelangan tangan pada saat mengiris 

pinang, pergelangan tangan tertekuk 15° maka diberi skor 2. 

d. Putaran pergelangan tangan (Wrist Twist) telapak  tangan  tertekuk  

didekat atau  diakhir dari putaran sehingga skor putaran pergelangan 

tangan (Wrist Twist) adalah 2. Setelah dilakukan penilaian pada postur 

grup A, maka nilai tersebut dimasukkan kedalam tabel postur tubuh grup 

A. 

Tabel 1.2 Skor Grup A Postur Tubuh pekerja pengiris pinang 

Group A 

Wrist 

1 2 3 4 

 

Wrist  Twist 

 

Wrist  Twist 

 

Wrist  Twist 

 

Wrist  Twist 

Upper 

Arm 

Lower 

Arm 
1 2 1 2 1 2 1 2 

1 

1 1 2 2 2 2 3 3 3 

2 2 2 2 2 3 3 3 3 

3 2 3 2 3 3 3 4 4 

 

2 

 

1 2 2 2 3 3 3 4 4 

2 2 2 2 3 3 3 4 4 

3 2 3 3 3 3 4 4 5 



 

 
 

 

3 

 

1 2 3 3 3 4 4 5 5 

2 2 3 3 3 4 4 5 5 

3 2 3 3 4 4 4 5 5 

 

4 

 

1 3 4 4 4 4 4 5 5 

2 3 4 4 4 4 4 5 5 

3 3 4 4 5 5 5 6 6 

 

5 

 

1 5 5 5 5 5 6 6 7 

2 5 6 6 6 6 7 7 7 

3 6 6 6 7 7 7 7 8 

 

6 

 

1 7 7 7 7 7 8 8 9 

2 7 8 8 8 8 9 9 9 

3 9 9 9 9 9 9 9 9 

Sumber: Pengolahan Data , 2019 

Skor  postur tubuh grup A berdasarkan Tabel 4.3 adalah = 3. Dikarenakan 

aktivitas pekerja dilakukan secara berulang-ulang maka skor A ditambah 1. 

Sehingga total skor pada grup A adalah 4. 

2. Penilaian Postur Tubuh Grup B 

a. Leher (neck) berada pada posisi menunduk dan membentuk sudut lebih 

dari 20
0
 sehingga skor untuk neck adalah 3. 

b. Batang Tubuh (trunk) membentuk sudut  55
0
 dengan skor = 3 

c. Kaki (legs) berada pada posisi tidak seimbang dengan skor = 2 

Penilaian postur tubuh grup B dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut. 

Tabel 1.3 Skor Grup B Postur Tubuh pekerja pengiris pinang 

Group 

B 

Trunk 

1 2 3 4 5 6 

Legs Legs Legs Legs Legs Legs 

Neck 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

Sumber: Pengolahan Data , 2018 



 

 
 

Dikarenakan aktivitas pekerja dilakukan secara berulang-ulang  maka skor 

B ditambah 1. Sehingga total skor pada grup B adalah 6. 

Penilaian untuk skor akhir dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini: 

Tabel 1.4 Nilai Akhir Postur Tubuh pekerja pengiris pinang 

Skor 

Grup A 

Nilai Akhir (Grand Total Score) 

Skor Grup B 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 2 3 3 4 5 5 5 5 

2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 

3 3 3 3 4 4 5 6 6 6 

4 3 3 3 4 5 6 6 6 6 

5 4 4 4 5 6 7 7 7 7 

6 4 4 5 6 6 7 7 7 7 

7 5 5 6 6 7 7 7 7 7 

8 5 5 6 7 7 7 7 7 7 

9 5 5 6 7 7 7 7 7 7 

Sumber: Pengolahan Data , 2019 

 Skor akhir yang didapat pada postur tubuh petani pinang yaitu = 6. Artinya 

pemeriksaan dan perubahan perlu segera dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN G 

 

 

 

 

 



 

 
 

LAMPIRAN H 

Data produksi buah pinang daerah sumatra barat.  

 

 

 

 

 

 

 

 


