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2.1. Ergonomi

Ergonomi adalah ilmu yang menemukan dan mengumpulkan informasi

tentang tingkah laku, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia untuk

perancangan mesin, peralatan, sistem kerja, dan lingkungan yang produktif, aman,

nyaman dan efektif bagi manusia. Ergonomi merupakan suatu cabang ilmu yang

sistematis untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat manusia, kemampuan

manusia dan keterbatasannya untuk merancang suatu sistem kerja yang baik agar

tujuan dapat dicapai dengan efektif, aman dan nyaman (Sutalaksana, 1979).

Manusia dengan segala sifat dan tingkah lakunya merupakan makhluk

yang sangat kompleks. Proses mempelajari manusia tidak cukup hanya ditinjau

dari segi keilmuan. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa untuk

mengembangkan ergonomi diperlukan dukungan dari berbagai disiplin, antara lain

psikologi, antropologi, faal kerja, biologi, sosiologi, perencanaan kerja, fisika, dan

lain-lain (Sutalaksana, 1979).

Maksud dan tujuan disiplin ergonomi adalah mendapatkan pengetahuan

yang utuh tentang permasalahan-permasalahan interaksi manusia dengan

lingkungan kerja. Dengan memanfaatkan informasi mengenai sifat-sifat,

kemampuan dan keterbatasan manusia yang dimungkinkan adanya suatu

rancangan sistem manusia mesin yang optimal, sehingga dapat dioperasikan

dengan baik oleh rata-rata operator yang ada (Susihono, 2009). Sasaran dari ilmu

ergonomi adalah meningkatkan prestasi kerja yang tinggi dalam kondisi aman,

sehat, nyaman dan tentram. Aplikasi ilmu ergonomi digunakan untuk perancangan

produk, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja serta meningkatkan

produktivitas kerja (Susanti, 2009).

Ergonomi sebenarnya merupakan suatu ilmu yang multidisiplin yang

didukung oleh banyak pengembangan disiplin ilmu yang lain. Ruang lingkup

tentang ilmu ergonomi diuraikan berdasarkan perbedaan permasalahan dan

aplikasinya secara spesifik, yaitu (Kroemer dkk, 2001) :
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a. Biomekanika

b. Antropometri

c. Fisiologi Kerja

d. Kesehatan Kerja

e. Manajemen

f. Hubungan Pekerja

Maksud dan tujuan disiplin ergonomi adalah mendapatkan pengetahuan

yang utuh tentang permasalahan-permasalahan interaksi manusia dengan

lingkungan kerja. Dengan memanfaatkan informasi mengenai sifat-sifat,

kemampuan dan keterbatasan manusia yang dimungkinkan adanya suatu

rancangan sistem manusia mesin yang optimal, sehingga dapat dioperasikan

dengan baik oleh rata-rata operator yang ada [Susihono, 2009]. Sasaran dari ilmu

ergonomi adalah meningkatkan prestasi kerja yang tinggi dalam kondisi aman,

sehat, nyaman dan tentram. Aplikasi ilmu ergonomi digunakan untuk perancangan

produk, meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja serta meningkatkan

produktivitas kerja [Susanti, 2009].

Penerapan ergonomi pada umumnya merupakan aktivitas rancang bangun

ataupun rancang ulang. Hal ini meliputi perangkat keras seperti misalnya perkakas

kerja (tools), bangku kerja (benches), platform, kursi, pegangan alat kerja

(workholders), sistem pengendali (control), alat peraga (display), jalan/lorong

(acces ways), pintu (door), jendela (windows) dan sebagainya. Ergonomi dapat

berperan pula sebagai desain pekerjaan pada suatu organisasi, seperti dalam

penentuan jumlah jam istirahat, pemilihan jadwal pergantian waktu kerja,

meningkatkan variasi pekerjaan dan lain-lain. Ergonomi juga dapat berperan

sebagai desain perangkat lunak karena dengan semakin banyaknya pekerjaan yang

berkaitan erat dengan komputer. Disamping itu ergonomi juga dapat memberikan

peran dalam peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, seperti dalam

mendesain suatu sistem kerja untuk mengurangi rasa nyeri dan ngilu pada sistem

kerangka dan otot manusia, mendesain stasiun kerja untuk alat peraga visual

(Nugroho, 2008).
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2.2. 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.

Antropometri secara luas akan digunakan sebagai pertimbangan ergonomi dalam

proses perancangan produk maupun sistem kerja yang akan memerlukan interaksi

manusia. Data antropometri yang berhasil diperoleh akan diaplikasikan secara

luas antara lain dalam hal, (Menurut Wignjosoebroto, 2003):

1. Perancangan area kerja (work station, mobile, interior, dll)

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

sebagainya

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

sebagainya.

4. Perancangan lingkungan kerja fisik

Antropometri diartikan sebagai suatu ilmu yang secara khusus berkaitan

dengan pengukuran tubuh manusia yang digunakan untuk menentukan perbedaan

pada individu, kelompok, dan sebagainya. Perbandingan fungsional individual

orang dewasa dan anak-anak dapat diketahui dengan system proporsi

anthromorfis didasarkan pada dimensi-dimensi tubuh manusia. Salah satu caranya

adalah dengan mengukur tubuh dalam berbagai posisi standard dan tidak bergerak

(static anthropometry), serta saat melakukan gerakan tertentu yang berkaitan

dengan kegiatan yang harus diselesaikan (dynamic anthropometry). Misalnya,

perancangan kursi mobil (gerakan mengoperasikan kemudi, pedal, tangkai

pemindah gigi). Gerakan yang biasa dilakukan anggota tubuh dapat dibagi dalam

bentuk range/rentangan gerakan, kekuatan, ketahanan, kecepatan, dan ketelitian.

(Liliana, dkk 2007)

Data antropometri merupakan data ukuran dimensi tubuh manusia. Data

antropometri sangat berguna dalam perancangan suatu produk dalam perancangan

suatu produk dengan tujuan mencari keserasian produk dengan manusia yang

memakainya. Dengan demikian tidak hanya memberikan kepuasan pada pemakai

produk saja, tetapi pada pembuat produk (Santoso, G. 2004).
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Ada 3 filosofi dasar untuk suatu desain yang digunakan oleh ahli-ahli

ergonomi sebagai data antropometri yang diaplikasikan (Sutalaksana, 1979 dan

Sritomo, 2003), yaitu:

1. Perancangan produk bagi individu dengan ukuran yang ekstrim.

Contoh: penetapan ukuran minimal dari lebar dan tinggi dari pintu darurat.

2. Perancangan produk yang bisa dioperasikan di antara rentang ukuran

tertentu.

Contoh: perancangan kursi mobil yang letaknya bisa digeser maju atau

mundur, dan sudut sandarannyapun bisa dirubah-rubah.

3. Perancangan produk dengan ukuran rata-rata.

Contoh: desain fasilitas umum seperti toilet umum, kursi tunggu, dan lain-

lain.

2.3 Dimensi Antropometri dan Pengukurannya

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

ukuran tubuhnya seperti faktor umur, jenis kelamin, suku, posisi tubuh.

Selanjutnya untuk memperjelas mengenai data antropometri agar bisa

diaplikasikan dalam berbagai rancangan produk ataupun fasilitas kerja, maka

anggota tubuh yang perlu diukur dapat dilihat pada gambar-gambar yang ada

dibawah ini:

2.3.1. Variabel Antropometri pada Posisi Duduk Samping

Gambar 2.1 variabel antropometri pada posisi duduk samping
Sumber : (Nurmianto, 1996)
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Tabel 2.1 variabel antropometri pada posisi duduk samping
No. Variabel Keterangan

1 Tinggi duduk tegak
Jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung atas
kepala. Subyek duduk tegak dengan memandang lurus ke
depan, dan lutut membentuk sudut siku-siku.

2 Tinggi duduk normal
Jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung atas
kepala. Subyek duduk normal dengan memandang lurus ke
depan, dan lutut membentuk sudut siku-siku.

3 Tinggi mata duduk
Jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung mata
bagian dalam. Subyek duduk tegak dan memandang lurus ke
depan.

4 Tinggi bahu duduk
Jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung tulang
bahu yang menonjol pada saat subyek duduk tegak.

5 Tinggi siku duduk
Jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai ujung bawah
siku kanan

6
Tinggi sandaran
punggung

Jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai pucuk belikat
bawah. Subyek duduk tegak.

7 Tinggi pinggang
Jarak vertikal dari permukaan alas duduk sampai pinggang.
Subyek duduk tegak.

8 Tebal perut
Jarak samping dari belakang perut sampai ke depan perut.
Subyek duduk tegak.

9 Tebal paha
Jarak dari permukaan alas duduk sampai ke permukaan atas
pangkal paha. Subyek duduk tegak.

10 Tinggi popliteal Jarak vertikal dari lantai sampai bagian bawah paha.

11 Pantat popliteal
Jarak horizontal dari bagian terluar pantat sampai lekukan lutut
sebelah dalam (popliteal). Paha dan kaki bagian bawah
membentuk sudut siku-siku. Subyek duduk tegak.

12 Pantat ke lutut
Jarak horizontal dari bagian terluar pantat sampai samapai lutut.
Paha dan kaki bagian bawah membentuk sudut siku-siku (No.
11 + tebal lutut). Subyek duduk tegak.

Sumber : (Nurmianto, 1996)
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2.3.2. Variabel Antropometri pada Posisi Duduk Menghadap Ke Depan

Gambar 2.2 variabel antropometri pada posisi duduk menghadap ke depan
Sumber : (Nurmianto, 1996)

Tabel 2.2 variabel antropometri pada posisi duduk menghadap ke depan
No. Variabel Keterangan

1 Lebar bahu
Jarak horizontal antara kedua lengan atas. Subyek duduk
dengan lengan atas merapat ke badan dan lengan bawah
direntangkan ke depan.

2 Lebar pinggul
Jarak horizontal dari bagian terluar pinggul sisi kiri sampai
bagian terluar pinggul sisi kanan. Subyek duduk tegak.

3 Lebar sandaran duduk
Jarak horizontal antara kedua tulang belikat. Subyek duduk
tegak dengan lengan atas merapat ke badan dan lengan bawah
direntangkan ke depan.

4 Lebar pinggang
Jarak horizontal dari bagian terluar pinggang sisi kiri sampai
bagian terluar pinggang sisi kanan. Subyek duduk tegak.

5 Siku ke siku
Jarak horizontal dari bagian terluar siku sisi kiri sampai bagian
terluar siku sisi kanan. Subyek duduk tegak dengan lengan atas
merapat ke badan dan lengan bawah direntangkan ke depan.

Sumber : (Nurmianto, 1996)



II-7

2.3.3. Variabel Antropometri pada Posisi Berdiri

Gambar 2.3 variabel antropometri pada posisi berdiri
Sumber : (Nurmianto, 1996)

Tabel 2.3 variabel antropometri pada posisi berdiri
No. Variabel Keterangan

1 Tinggi badan tegak
Jarak vertikal telapak kaki sampai ujung kepala yang paling
atas. Sementara subyek berdiri tegak dengan mata memandang
lurus ke depan.

2 Tinggi mata tegak
Jarak vertikal dari lantai sampai ujung mata bagian dalam
(dekat pangkal hidung). Subyek berdiri tegak dan memandang
lurus ke depan.

3 Tinggi bahu berdiri
Jarak vertikal dari lantai sampai bahu yang menonjol pada saat
subyek berdiri tegak.

4 Tinggi siku berdiri
Jarak vertikal dari lantai ke titik pertemuan antara lengan atas
dan lengan bawah. Subyek berdiri tegak dengan kedua tangan
tergantung secara wajar.

5
Tinggi pinggang
berdiri

Jarak vertikal lantai sampai pinggang pada saat subyek berdiri
tegak.

6
Jangkauan tangan ke
atas

Jarak vertikal lantai sampai ujung jari tengah pada saat subyek
berdiri tegak (tangan menjangkau ke atas setinggi-tingginya).

7
Panjang lengan
bawah

Jarak dari siku sampai pergelangan tangan. Subyek berdiri
tegak, tangan disamping).

8 Tinggi lutut berdiri Jarak vertikal lantai sampai lutut pada saat subyek berdiri tegak.

9 Tebal dada
Jarak dari dada (bagian ulu hati) sampai punggung secara
horizontal. Subyek berdiri tegak.

10 Tebal perut
Jarak (menyamping) dari perut depan sampai perut belakang
secara horizontal. Subyek berdiri tegak.

Sumber : (Nurmianto, 1996)
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Tabel 2.3 variabel antropometri pada posisi berdiri (lanjutan)
No. Variabel Keterangan

11
Jangkauan tangan ke
depan

Jarak horizontal dari punggung sampai jar tengah. Subyek
berdiri tegak dengan betis, pantat, dan punggung merapat ke
dinding. Tangan direntangkan secara horizontal ke depan.

12 Retangan tangan

Jarak horizontal dari ujung jari terpanjang tangan kiri sampai
ujung jari terpangjang tangan kanan. Subyek berdiri tegak dan
kedua tangan direntangkan horizontal ke samping sejauh
mungkun.

Sumber : (Nurmianto, 1996)

2.3.4. Penerapan Data Antropometri dalam Perancangan Produk (Fasilitas

Kerja)

Data antropometri dari anggota tubuh manusia sangat bermanfaat dalam

melakukan perancangan produk atau fasilitas kerja yang sesuai dengan tubuh

manusia (dari berbagai populasi). Karena populasi yang beragam, maka prinsip-

prinsip yang harus diambil dalam aplikasi data antropometri tersebut harus

ditetapkan terlebih dahulu seperti di bawah ini:

1. Perancangan fasilitas berdasarkan individu ekstrim

Prinsip ini digunakan apabila kita mengharapkan agar fasilitas yang

dirancang tersebut dapat dipakai dengan enak dan nyaman oleh sebagian

besar orang-orang yang akan memakainya. (Sutalaksana, 1979). Disini

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

yaitu bisa sesuai untuk ukuran tubuh manusia yang mengikuti klasifikasi

ekstrim atas maupun ekstrim bawah. Secara umum aplikasi data

antropometri untuk perancangan produk ataupun fasilitas kerja akan

menetapkan nilai persentil 5 untuk dimensi maksimum dan persentil 95

untuk dimensi minimumnya (Sutalaksana, 1979)

2. Perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan

Prinsip ini digunakan untuk merancang suatu fasilitas agar fasilitas

tersebut bisa menampung atau bisa dipakai dengan enak dan nyaman oleh

semua orang yang mungkin memerlukannya (Sutalaksana, 1979). Disini

rancangan bisa dirubah-ubah ukurannya sehingga cukup fleksibel

dioperasikan oleh setiap orang yang memiliki berbagai macam ukuran
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tubuh. Dalam kaitannya untuk mendapatkan rancangan yang fleksibel,

maka data antropometri yang umum diaplikasikan adalah dalam rentang

nilai persentil 5 sampai dengan persentil 95 (Wignjosoebroto, 2005).

3. Perancangan fasilitas berdasarkan ukuran rata-rata

Prinsip ini hanya digunakan apabila perancangan berdasarkan harga

ekstrim tidak mungkin dilaksanakan dan tidak layak jika kita

menggunakan prinsip perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan. Prinsip

berdasarkan harga ekstrim tidak mungkin dilaksanakan bila lebih banyak

rugi daripada untungnya, artinya hanya sebagian kecil dari orang-orang

yang merasa enak dan nyaman ketika menggunakan fasilitas tersebut.

Sedangkan jika fasilitas tersebut dirancang berdasarkan fasilitas yang bisa

disesuaikan, tidak layak karena mahal biayanya (Sutalaksana, 1979).

2.5 Pengujian Data

Pengujian data bertujuan untuk menentukan data antropometri operator

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

kecukupan data dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.5.1 Uji Kenormalan Data

Penerapan data antropometri ini akan dapat dilakukan jika tersedia nilai

rata-rata (mean) dan standar deviasinya dari suatu distribusi normal. Adapun

distribusi normal ditandai dengan adanya nilai rata-rata (mean) dan SD (standar

deviasi). Sedangkan persentil adalah suatu nilai yang menyatakan persentase

tertentu dari sekelompok orang yang dimensinya sama dengan atau lebih rendah

dari nilai tersebut. Misalnya 95% dari populasi adalah sama atau lebih rendah dari

95 persentil, dan 5% dari populasi berada sama dengan atau lebih rendah dari 5

persentil (Nurmianto, 2005).
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Gambar 2.4 Kurva Distribusi Normal dengan Data Antropometri 95 Persentil
(Sumber: Nurmianto, 2005)

Untuk penetapan data antropometri ini, pemakaian distribusi normal akan

umum diterapkan. Dalam statistik, distribusi normal dapat diformulasikan

berdasarkan harga rata-rata (mean) dan simpangan standar dari data yang ada.

Dari nilai yang ada tersebut, maka ”percentiles” dapat ditetapkan sesuai dengan

tabel  probabilitas distribusi normal. Dengan persentil, maka dimaksudkan disini

adalah suatu nilai yang menunjukan nilai persentase tertentu dari orang yang

memiliki ukuran pada atau dibawah nilai tersebut. Sebagai contoh 95-th persentil

akan menunjukkan 95% ppulasi yang berada pada atau dibawah pada ukuran

tersebut, sedangkan 5-th persentil akan menunjukkan 5% populasi akan berada

pada atau dibawah ukuran itu. Seperti ditunjukan pada Tabel 2.1 dibawah ini

(Wignjosoebroto, 2008).

Tabel 2.4 Persentil untuk Data Berdistribusi Normal

Percentile Perhitungan
1st X – 2,325. SD
2,5th X – 1,96 . SD
5th X – 1,645 . SD
10th X – 1,28 . SD
50th X
90th X + 1,28 . SD
95th X + 1,645 . SD
97,5th X + 1,96 . SD
99th X + 2,325 . SD

(Sumber: Nurmianto, 2005)

Dalam pokok bahasan antropometri, 95 persentil akan menggambarkan

ukuran manusia yang berukuran besar, sedangkan 5 persentil sebaliknya akan
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menunjukkan ukuran manusia yang berukuran kecil. Bilamana diharapkan ukuran

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

diambil rentang 2,5 dan 97,5 persentil adalah batas ruang yang dapat dipakai

(Nurmianto, 2005). Adapun pendekatan dalam penggunaan data antropometri,

adalah sebagai berikut:

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

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

untuk populasi yang sesuai.

3. Pilihlah nilai persentil yang sesuai sebagai dasar perancangan.

4. Pilihlah jenis kelamin yang sesuai.

Uji kenormalan data digunakan untuk mengetahui apakah suatu data

berditribusi normal atau tidak. Untuk uji kenormalan data digunakan distribusi

Chi_Hitung (X2 σ), dengan rumus :
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Keterangan : Oi : Frekuensi pengamatan

Ei : Frekuensi harapan

Hipotesis : H0 : Data berdistribusi normal

H1 : Data tidak berdistribusi normal

Keputusan :

Chi_Hitung < Chi_Tabel : H0 diterima

Chi_Hitung > Chi_Tabel : H0 ditolak, terima H1

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

hanya diperbolehkan penyimpangan sebesar 5%.

2.5.2 Uji Keseragaman Data

Langkah-langkah perhitungan uji keseragaman data :

1. Langkah pertama dalam uji keseragaman data yaitu menghitung besarnya

rata-rata dari setiap hasil pengamatan, dengan persamaan 1 berikut:X = ∑
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2. Langkah kedua adalah menghitung standar deviasi dengan persamaan 2

berikut ini :

Standar deviasi : σ =
∑( )

Dimana:

σ = Standar deviasi dari populasi

N = Banyaknya jumlah pengamatan

x = Data hasil pengukuran

3. Langkah ketiga adalah menentukan batas kontrol atas (BKA) dan batas

kontrol bawah (BKB) yang digunakan sebagai pembatas dibuangnya data

ekstrim dengan menggunakan persamaan 3 dan 4 berikut :

BKA = X + kσ

BKB = X – kσ

Dimana:

X = Rata-rata data hasil pengamatan

σ = Standar deviasi dari populasi

k = Koefisien indeks tingkat kepercayaan, yaitu:

Tingkat kepercayaan 0 % - 68 % harga k adalah 1

Tingkat kepercayaan 69 % - 95 % harga k adalah 2

Tingkat kepercayaan 96 % - 100 % harga k adalah 3


