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2.1 Ergonomi

Ergonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia

dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi,

engineering, manajemen dan disain/perancangan. Didalam Ergonomi dibutuhkan

studi tentang sistem dimana manusia, fasilitas kerja dan lingkungannya saling

berinteraksi dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan

manusianya. Ergonomi disebut juga sebagai “Human Factors”. Penerapan

ergonomi pada umumnya merupakan aktivitas rancang bangun (desain) ataupun

rancang ulang (re-desain) (Wignjosoebroto,2003).

Oleh Eko Nurmianto (1998) istilah ergonomi didefinisikan sebagai studi

tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara

anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen dan desain/perancangan.

Oleh Sritomo Wignjosoebroto (1995) istilah ergonomi didefinisikan sebagai

disiplin keilmuan yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan

pekerjaannya. Menurut Adnyana Manuaba istilah ergonomi didefinisikan sebagai

satu upaya dalam bentuk ilmu, teknologi dan seni untuk menyerasikan peralatan,

mesin, pekerjaan, sistem, organisasi dan lingkungan dengan kemampuan, keahlian

dan keterbatasan manusia sehingga tercapai suatu kondisi dan lingkungan yang

sehat, aman, nyaman, efisien dan produktif, melalui pemanfaatan fungsional tubuh

manusia secara optimal dan maksimal (Santoso, 2004).

Dari berbagai pendapat diatas bahwa ergonomi masih tetap tidak lepas dari

makna dasar yakni ergon adalah kerja dan nomos adalah hukum-hukum alam.

Biasanya jika ingin meningkatkan kemampuan tubuh manusia, maka beberapa hal

di sekitar lingkungan alam manusia misal peralatan, lingkungan fisik, posisi gerak

(kerja) perlu direvisi atau dimodifikasi atau didesain ulang disesuaikan dengan

kemampuan tubuh manusia. Dengan kemampuan tubuh meningkat secara optimal,

maka tugas kerja yang dikerjakan juga akan meningkat. Begitu juga sebaliknya,

jika lingkungan alam sekitar manusia tidak sesuai dengan kemampuan alamiah
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tubuh manusia, maka akan menimbulkan hasil kerja yang tidak optimal pula

(Santoso, 2004).

Berdasarkan pendapat di atas pula, terdapat tiga hal yang penting dalam

mempelajari ergonomi, antara lain (Santoso, 2004):

1. Ergonomi menitikberatkan manusia (human-centred), ini diterapkan pada

manusia dan fokus ergonomi pada manusia merupakan hal yang utama bukan

pada mesin atau peralatan. Ergonomik ini hanya cocok bagi mereka yang

ingin mengembangkan sistem kerja.

2. Ergonomi membutuhkan bangunan sistem kerja yang terkait dengan

pengguna. Hal ini bahwa mesin dan peralatan yang merupakan fasilitas kerja

harus disesuaikan dengan performa manusia.

3. Ergonomi menitikberatkan pada perbaikan sistem kerja. Suatu perbaikan

proses harus disesuaikan dengan perbedaan kemampuan dan kelemahan setiap

individu, hal ini harus dirumuskan dengan cara diukur, baik secara kualitatif

maupun kuantitatif dalam jangka waktu tertentu.

2.2 Antropometri

Istilah Antropometri berasal dari kata “anthropos” yang berarti manusia

dan “metron” yang berarti ukuran. Dengan demikian Antropometri memiliki arti

telaah tentang ukuran tubuh manusia dan mengupayakan evaluasi untuk

melaksanakan kegiatannya dengan mudah dan gerakan-gerakan yang sederhana.

Antropometri sangat penting untuk diperhatikan terutama dalam mendesain

tempat kerja. Hal ini dikarenakan ukuran tubuh dan bentuk manusia yang

mempunyai banyak varibilitas. Selain itu jenis kelamin, ras atau suku dan jenis

pekerjaan juga mempengaruhi dalam perancangan (Sukania dan Sentosa , 2010).

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

ukuran tubuhnya. Maka menurut Nurmianto (2005) ada beberapa faktor yang akan

mempengaruhi ukuran tubuh manusia, sehingga sudah semestinya seorang

perancang produk harus memperhatikan faktor-faktor tersebut. Beberapa  faktor

yang  dapat  mempengaruhi ukuran tubuh manusia antara lain adalah (Suhardi,

2008).
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1. Keacakan (Random)

Hal ini menjelaskan bahwa walaupun telah terdapat dalam satu kelompok

populasi yang sudah jelas sama jenis kelamin, suku atau bangsa, kelompok

usia dan pekerjaannya, namun masih akan ada perbedaan yang cukup

signifikan antara berbagai macam masyarakat.

2. Suku Bangsa

Setiap suku bangsa akan memiliki karakteristik fisik yang akan berbeda satu

dengan yang lainnya.

3. Jenis Kelamin

Dimensi ukuran tubuh laki-laki pada umumnya akan lebih besar

dibandingkan dengan wanita, terkecuali untuk beberapa bagian tubuh tertentu

seperti pinggul dan sebagainya.

4. Usia

Secara umum dimensi tubuh manusia akan tumbuh dan bertambah besar

seiring dengan bertambahnya umur yaitu sejak awal kelahirannya sampai

dengan umur sekitar 20 tahunan. Variansi ini digolongkan dalam beberapa

kelompok yaitu balita, anak-anak,  remaja, dewasa dan lanjut usia. Hal  ini

jelas berpengaruh terutama jika desain diaplikasikan untuk antropometri

anak-anak. Antropometrinya akan terus meningkat sampai batas usia  dewasa.

Namun, setelah dewasa, tinggi badan manusia mempunyai kecenderungan

untuk menurun.

5. Jenis Pekerjaan

Beberapa jenis pekerjaan tertentu menuntut adanya persyaratan dalam seleksi

karyawan. Misalnya, buruh dermaga harus mempunyai postur tubuh yang

relatif lebih besar dibandingkan dengan karyawan perkantoran pada

umumnya. Apalagi jika dibandingkan dengan jenis pekerjaan militer.

6. Pakaian

Tebal tipisnya pakaian yang dikenakan, dimana faktor iklim yang berbeda

akan memberikan variasi berbeda-beda pula dalam bentuk rancangan dan

spesifikasi pakaian. Dengan demikian dimensi tubuh orang pun akan berbeda

dari satu tempat dengan tempat yang lainnya.
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7. Faktor Kehamilan

Kondisi semacam ini akan mempengaruhi bentuk dan ukuran tubuh

khususnya bagi perempuan. Hal tersebut jelas memerlukan perhatian khusus

terhadap produk-produk yang dirancang bagi segmen seperti ini.

Data antropometri dapat dimanfaatkan untuk menetapkan dimensi ukuran

produk yang akan dirancang dan disesuaikan dengan dimensi tubuh manusia yang

akan menggunakannya. Sehingga prinsip-prinsip apa yang harus diambil didalam

aplikasi data antropometri tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu. Pada

dasarnya ada dua prinsip umum dalam menggunakan data antropometri untuk

proses perancangan. Perancangan untuk individu ekstrim prinsip ini digunakan

apabila diharapkan fasilitas yang dirancang tersebut dapat dipakai dengan ENASE

yaitu Efektif (dapat membawa hasil / berhasil guna), Nyaman, Aman (bebas dari

bahaya), Sehat (mendatangkan kebaikan pd badan), Efisien (tepat atau sesuai

untuk mengerjakan / menghasilkan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu,

tenaga, biaya) oleh sebagian besar orang-orang yang memakainya (biasanya

minimal oleh 95 % pemakai atau produk ini dirancang agar bisa memenuhi dua

sasaran produk yaitu (Wignjosoebroto, 2008):

1. Bisa sesuai untuk ukuran tubuh manusia yang mengikuti klasifikasi ekstrim,

dalam artian terlalu besar atau terlalu kecil bila dibandingkan dengan rata-

ratanya.

2. Tetap bisa digunakan untuk memenuhi ukuran tubuh yang lain (mayoritas

dari populasi yang ada).

Perancangan untuk individu ekstrim ini  terdiri  atas dua, yaitu:

a. Ekstrim atas

Perancangan dilakukan berdasarkan nilai persentil yang terbesar, seperti

persentil 90%, persentil 95% atau persentil 99%. Contoh  penggunaannya

adalah pada penetapan ukuran minimal dari lebar dan tinggi pintu darurat.

b. Ekstrim bawah

Perancangan dilakukan berdasarkan nilai persentil yang terkecil, seperti

persentil 1%, persentil 5% atau persentil 10%. Contoh penggunaannya
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adalah pada penetapan jarak jangkauan dari suatu mekanisme kontrol yang

harus dioperasikan oleh seorang pekerja.

2.2.1 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 2.1 yang ada

dibawah ini:

Gambar 2.1 Dimensi Antropometri Tubuh Manusia yang Diperlukan untuk
Perancangan Produk atau Fasilitas Kerja

(Sumber: Nurmianto, 2005)

Keterangan Gambar 2.1:

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

lantai sampai dengan ujung kepala).

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

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

4. Tinggi siku berdiri (Tsb), yaitu tinggi siku dalam posisi berdiri tegak.

5. Tkt, yaitu tinggi kepalan tangan yang terjulur lepas dalam posisi berdiri tegak

(tidak ditunjukkan dalam gambar).
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6. Tinggi duduk tegak (Tdt), yaitu tinggi tubuh dalam posisi duduk (diukur dari

alas tempat duduk/pantat sampai dengan kepala).

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

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

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

lurus).

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

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

dengan ujung lutut.

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

dengan bagian belakang dari lutut atau betis.

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

berdiri ataupun duduk.

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

dari lantai sampai dengan lutut bagian dalam.

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

ataupun duduk).

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

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

antara kedua tulang belikat.

18. Tinggi pinggang (Tpg).

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

dengan ujung jari-jari dalam posisi tegak lurus.

20. Lebar kepala (Lkp).

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

dengan ujung jari.

22. Lebar telapak tangan.

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

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

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

terjangkau lurus ke atas (vertikal).

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

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

(tidak ditunjukkan dalam gambar).

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

ke depan diukur dari bahu sampai ujung jari tangan.

2.2.2 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
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setiap orang yang memiliki berbagai macam ukuran 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).

2.3 Penggunaan Distribusi Normal

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).

Gambar 2.2 Kurva Distribusi Normal dengan Data Antropometri  95 Persentil
(Sumber: Nurmianto, 2005)
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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 2.1  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

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.
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3. Pilihlah nilai persentil yang sesuai sebagai dasar perancangan.

4. Pilihlah jenis kelamin yang sesuai.

2.4 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:

2.4.1 Uji Keseragaman Data

Langkah-langkah perhitungan uji keseragaman data (Nugroho, 2008):

1. Langkah pertama dalam uji keseragaman data yaitu menghitung besarnya

rata-rata dari setiap hasil pengamatan, dengan persamaan 1 berikut:X	 = 	∑ ……………………………………………….…………………..(2)

2. Langkah kedua adalah menghitung standar deviasi dengan persamaan 2

berikut ini :

Standar deviasi : σ =
∑( 	 	) …………………….………………….. (3)

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 ……………………………………………………………...(4)

BKB = X	– kσ ……………………………………………………………....(5)

Dimana:

X = Rata-rata data hasil pengamatan

σ = Standar deviasi dari populasi

k = Koefisien indeks tingkat kepercayaan, yaitu:
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Tingkat kepercayaan 0 % - 68 % harga k adalah 1

Tingkat kepercayaan 69 % - 95 % harga k adalah 2

Tingkat kepercayaan 96 % - 100 % harga k adalah 3

2.4.2 Uji Kecukupan Data

Uji kecukupan data ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa data

yang dikumpulkan adalah cukup secara objektif. Idealnya pengukuran harus

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

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

dalam jumlah yang banyak sulit untuk dilakukan mengingat keterbatasan-

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

(Purnomo, 2004).

Pengujian kecukupan data ini dapat dilakukan dengan menggunakan

rumus:

N’=[ß/ ∑ (∑ ) 	∑ ] .………….……………………...…………(6)

Dimana :

N’ = jumlah pengukuran yang seharusnya dilaksanakan.

N  = jumlah pengamatan yang dilakukan.

X = data antropometri untuk tiap-tiap individu pengamatan.

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

maka jumlah data belum cukup sehingga harus dilakukan penambahan data

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

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

2.5 Fisiologi Kerja

Fisiologi Kerja adalah salah satu cabang ilmu ergonomi yang fokus

terhadap pengukuran energi yang dikeluarkan atau energi yang dikonsumsi oleh

manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Energi yang dikeluarkan atau

dikonsumsi terjadi karena adanya proses metabolisme yang terjadi di dalam otot,

yang ditunjang oleh sistem cardiovascular dan sistem pernafasan yang terdapat di
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dalam tubuh. Energi yang dikonsumsi atau dikeluarkan oleh manusia dalam

melakukan aktivitasnya dapat diukur melalui : konsumsi oksigen, detak jantung,

tekanan darah, atau pengukuran secara subjektif dengan menggunakan skala Borg.

(Azmi, 2010).

Beban kerja fisik (physical workload) merupakan beban yang diterima

oleh fisik akibat pelaksanaan kerja.  Prinsip dasar dalam ergonomi adalah

bagaimana agar Demand < Capacity, sehingga perlu diupayakan agar beban kerja

fisik yang diterima tubuh saat bekerja tidak melebihi kapasitas fisik manusia yang

bersangkutan.  Untuk mengevaluasi suatu pekerjaan berdasarkan kapasitas fisik

manusia dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi biomekanika dan sisi fisiologis.  Sisi

fisiologis melihat kapasitas kerja manusia dari sisi fisiologi tubuh, meliputi

anatomi tubuh, denyut jantung, pernafasan dan lain-lain.  Beban kerja dari sisi

fisiologis dihitung menurut kebutuhan kalori berdasarkan energi yang dikeluarkan

selama melakukan aktivitas kerja (Azmi, 2010).

2.5.1 Kerja Fisik dan Konsumsi Energi Kerja

Secara umum yang dimaksudkan dengan kerja fisik (physical work) adalah

kerja yang memerlukan energi fisik otot manusia sebagai sumber tenaganya

(power). Kerja fisik seringkali juga disebut sebagai “manual operation” dimana

performance kerja sepenuhnya akan bergantung manusia baik yang berfungsi

sebagai sumber tenaga (power) ataupun pengendali kerja. Dalam hal kerja fisik

ini, maka konsumsi energi (energi consumption) merupakan faktor utama dan

tolak ukur yang dipakai sebagai penentu berat atau ringannya kerja fisik tersebut.

(Nugroho, 2008).

Konsumsi energi didefinisikan sebagai suatu energi yang dikeluarkan atau

dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan aktivitas tertentu. Dalam fisiologis kerja,

konsumsi energi diukur secara tak langsung melalui konsumsi oksigen yang

kemudian dihasilkan dengan hasil kerja. Setiap liter oksigen yang dibutuhkan oleh

tubuh manusia menghasilkan energi sebesar 4,8 KKal dan dinamakan nilai

kalorifik dari oksigen. Pada waktu bekerja, pengeluaran energi meningkat. Makin

besar gerakan otot maka makin tinggi pula pengeluaran energi kerjanya. Kenaikan
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konsumsi energi yang nampak dalam kerja fisik itu dinyatakan dalam Kalori Kerja

(Sastrowinoto, 1985).

Secara garis besar, kegiatan-kegiatan kerja manusia dapat digolongkan

menjadi kerja fisik (otot) dan kerja mental (otak). Pemisahan ini tidak dapat

dilakukan secara sempurna, karena terdapatnya hubungan yang erat antara satu

dengan lainnya. Apabila dilihat dari energi yang dikeluarkan, kerja mental murni

relatif lebih sedikit mengeluarkan energi dibandingkan kerja fisik (Nurmianto,

2005).

Kerja fisik akan mengakibatkan perubahan pada fungsi alat-alat tubuh,

yang dapat dideteksi melalui perubahan (Nurmianto, 2008) yaitu :

1. Konsumsi oksigen

2. Denyut jantung

3. Peredaran udara dalam paru-paru

4. Temperatur tubuh

5. Konsentrasi asam laktat dalam darah

6. Komposisi kimia dalam darah dan air seni

7. Tingkat penguapan, dan faktor lainnya

Kerja fisik mengakibatkan pengeluaran energi yang berhubungan erat

dengan konsumsi energi. Konsumsi energi pada waktu bekerja biasanya

ditentukan dengan cara tidak langsung (Nurmianto, 2008), yaitu dengan

pengukuran :

1. Kecepatan denyut jantung

2. Konsumsi oksigen

Bilangan nadi atau denyut jantung merupakan pengubah yang penting dan

pokok, baik dalam penelitian lapangan maupun dalam penelitian laboratorium.

Dalam hal penentuan konsumsi energi, biasa digunakan parameter indeks

kenaikan bilangan kecepatan denyut jantung. Indeks ini merupakan perbedaan

antara kecepatan denyut jantung pada waktu kerja tertentu dengan kecepatan

denyut jantung pada saat istirahat (Nurmianto, 2008).
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2.5.2 Standar Untuk Energi Kerja

Dari hasil penelitian mengenai fisiologi kerja diperoleh kesimpulan

bahwa  5,2  Kcal/menit  akan  dipertimbangkan  sebagai maksimum  energi  yang

dikonsumsikan  untuk  melaksanakan  kerja fisik  berat  atau  kasar  secara  terus

menerus. Nilai  5,2  Kcal/menit dapat pula dikonversikan dalam bentuk konsumsi

oksigen:5,2	 = 	 = ,, 	 = 1,08	 	 ……………...…………......….................(7)

: 5,2	 = 	 = 5,2x4,2 	 = 21,84	 /menit ……….……...........(8)

21,48	x		 = 364		 t .……………………………………….…………..(9)

Bilamana  nilai  metabolisme  basal =1,2  Kcal/menit  maka energi yang

dikonsumsikan untuk kerja fisik berat adalah (5,2 - 1,2 = 4,0 Kcal/menit). Nilai

kalori kerja 5,3 pada kondisi kerja standard ini akan  menyebabkan  jantung  atau

nadi  akan  berdetak  sekitar  120 detik/menit. Nilai-nilai ini kemudian akan

dipakai sebagai tolak ukur yang akan mengambarkan kondisi kerja standar.

(Wignjosoebroto, 2008).

Kepastian energi yang mampu dihasilkan oleh seseorang juga akan

dipengaruhi  oleh  faktor  usia, disini  kapasitas  maksimum seorang  pekerja

adalah  pada  usia  antara  20-30  tahun  (100 %), dimana dengan meningkatnya

usia, kemampuan  tersebut  juga  akan menurun  dengan  persentase  dapat  dilihat

pada  Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2 Persentase Kemampuan dengan Meningkatnya Usia

Umur (Tahun) Presentase Kemampuan (%)

20-30 100%
40 96%
50 90%
60 80%
65 75%

(Sumber: Wignjosoebroto, 2008)
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2.5.3 Pengukuran Denyut Jantung Atau Nadi

Jantung merupakan alat yang sangat penting bagi pekerja. Alat tersebut

merupakan pompa darah kepada otot, sehingga zat yang diperlukan dapat

diberikan kepada dan zat-zat sampah dapat diambil dari otot. Jantung bekerja di

luar kemampuan dan memiliki kemampuan secara khusus. Alat itu memompa

darah arteri ke jaringan, termasuk otot, dan darah vena ke paru-paru. Jumlah

denyut jantung merupakan petunjuk besar-kecilnya beban kerja. Pengukuran

denyut jantung adalah merupakan salah satu alat untuk mengetahui beban kerja.

(Nugroho, 2008).

Pengukuran denyut jantung  adalah salah satu alat untuk mengetahui beban

kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain yaitu (Nurmianto,

2005):

1. Merasakan denyut yang ada pada artikel radial pada pergelangan tangan.

2. Mendengarkan denyut dengan stethoscope.

3. Menggunakan ECG (Electrocardiogram) yaitu mengukur signal elektrik yang

diukur dari otot jantung pada permukaan kulit.

Konsumsi energi dapat menghasilkan denyut jantung yang berbeda-beda.

Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa meningkatnya denyut jantung adalah

dikarenakan oleh (Nugroho, 2008) :

1. Temperatur sekeliling yang tinggi

2. Tingginya pembebanan otot statis, dan

3. Semakin sedikit otot yang terlibat dalam suatu kondisi kerja.

Adapun hubungan antara metabolisme, respirasi, energy expenditure dan

denyut jantung sebagai media pengukur beban kerja ditunjukkan pada Tabel 2.2

sebagai berikut (Nugroho, 2008) :

Tabel 2.3 Hubungan Antara Metabolisme, Respirasi, Energi Expenditure dan
Denyut Jantung sebagai Media Pengukur Beban Kerja

Assesment
Of Work Load

Oxygen
Consumption

Litres/min

Lung
Ventilation
Litres/min

Energi
Expenditure

Calories/minute

Heart Rate
Pulses/mins

“Very low”
(resting)

0.25-0.3 6-7 <2,5 60-70

“Low” 0.5-1 11-20 2,5-5,0 75-100

“Moderate” 1-1.5 20-31 5,0-7,5 100-125
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Tabel 2.3 Hubungan Antara Metabolisme, Respirasi, Energi Expenditure dan
Denyut Jantung sebagai Media Pengukur Beban Kerja (lanjutan)

Assesment
Of Work Load

Oxygen
Consumption

Litres/min

Lung
Ventilation
Litres/min

Energi
Expenditure

Calories/minute

Heart Rate
Pulses/mins

“High” 1.5-2 31-43 7,5-10,0 125-150

“Very high” 2-2.5 43-56 10,0-12,5 150-175
“Extremely

high” (e.g. sport) 2.4-4 60-100 >12,5 > 175

(Sumber : Nugroho, 2008)

2.5.4 Suhu Tubuh

Suhu Normal dipertahankan dalam keseimbangan yang tepat yaitu antara

panas yang dihasilkan dan panas yang hilang. Hal ini dikendalikan oleh pusat

pengatur panas dalam hipotalamus yang sangat peka terhadap suhu dari darah.

(Syaifuddin, 2009)

Adapun produksi panas dalam tubuh manusia diakibatkan oleh

(Syaifuddin, 2009) :

1. Metabolisme : metabolisme basal menghasilkan panas yang

diproduksi tubuh saat istirahat.

2. Gerakan volunteer : aktivitas otot selama latihan membutuhkan

energi.

3. Menggigil : respon tubuh terhadap suhu yang berbeda dalam

tubuh.

Menurut Syaifuddin nilai standar untuk mengetahui batas normal suhu

tubuh manusia dibagi menjadi 4 yaitu:

1. Hipotermi, bila suhu tubuh kurang dari 36o C.

2. Normal, bila suhu tubuh berkisar antara 36-37,5o C.

3. Febris / pireksia, bila suhu tubuh antara 37,5-40o C.

4. Hipertermi, bila suhu tubuh lebih dari 40o C.

Syaifuddin juga menjelaskan klasifikasi jumlah panas tubuh, antara lain :

1. Panas berlebihan, dapat terjadi akibat : suhu luar, kegiatan fisik, dan

keringat.
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2. Kehilangan panas, hal ini disebabkan oleh : aktivitas kulit dan penguapan

air dari paru-paru dan organ eksresi.

3. Pelepasan panas, dirangsang oleh vasolidatasi (pelebaran pembuluh darah)

pada kulit alibat pengeluaran keringat. Suhu turun, terjadi karena

vasokontroksi yang berlangsung lama. Hal ini disebabkan oleh suhu dingin

atau kelaparan sehingga tubuh menggigil dan gemetar dalam usaha

menghangatkan badan.

2.5.5 Suhu Lingkungan dan Suhu Tubuh

Suhu lingkungan yang rendah merupakan perangsang kuat untuk produksi

panas. Pada suhu udara dibawah 20o C tubuh tanpa pakaian, tubuh akan

kehilangan panas dengan cepat.

Adapun batas suhu nyaman pria dan wanita adalah (Syaifuddin, 2009) :

1. Dalam batas suhu 28 – 31oC tubuh pria akan dengan mudah dapat

mempertahankan keseimbangan antara pengeluaran panas dan

pembentukan panas tubuh. Pada batasan suhu ini, pria tidak mengalami

pengeluaran keringat maupun proses menggigil dan merasa nyaman, batas

suhu ini disebut comfort zone.

2. Untuk wanita daerah nyaman tersebut sedikit lebih luas yaitu 27 – 33oC.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh adalah sebagai

berikut (Syaifuddin, 2009):

a. Variasi dari luar

Kegiatan tubuh sepanjang hari dapat bervariasi, penggunaan energy dalam

metabolism selalu timbul panas. Kegiatan otot (organ yang paling banyak

dalam tubuh manusia) banyak menimbulkan panas, sistem syaraf yang

lebih berperan pada waktu kegiatan jasmani meningkat. Biasanya pada

siang hari suhu tubuh lebih tinggi daripada malam hari.

b. Umur

Pada bayi yang baru lahir suhu tubuh masih belum matang. Pada masa

inim suhu tubuhnya masih mudah dipengaruhi suhu lingkungan. Pada usia

dewasa muda suhu tubuh telah matang, sedangkan pada usia lanjut suhu
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tubuh manusia akan lebih rendah sehubungan dengan taraf metabolism

pada setiap golongan umur.

c. Jenis Kelamin

Sesuai dengan kegiatan metabolisme, suhu tubuh pria lebih tinggi daripada

wanita. Disamping itu, suhu wanita juga dipengaruhi oleh siklus

menstruasi. Pada waktu terjadinya ovulasi suhu menurun 0,2oC sedangkan

setelah haid suhu tubuh naik 0,1 – 0,6oC.

d. Gizi

Pada keadaan kurang gizi atau puasa suhu tubuh akan naik.

e. Kerja Jasmani

Sesudah kerja jasmani atau olahraga suhu tubuh akan naik. Hasil salah satu

penelitian menunjukkan suhu rectum naik 41oC setelah lari marathon.

f. Lingkungan

Suhu lingkungan yang tinggi akan mengakibatkan suhu tubuh yang

terdapat dalam tubuh, serta berakibat pada taraf metabolisme. Udara

lingkungan yang lembab akan menyebabkan hambatan pada penguapan

keringat sehingga meningkatkan suhu tubuh.

g. Kecepatan Metabolisme Basal

Kecepatan metabolism basal tiap individu berbeda-beda. Hal ini memberi

dampak jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda pula.

Sebagaimana disebutkan pada uraian sebelumnya, sangat terkait dengan

laju metabolisme.

h. Rangsangan Saraf Simpatis

Rangsangan saraf simpatis dapat menyebabkan kecepatan metabolism

menjadi 100% lebih cepat. Disamping itu, rangsangan saraf simpatis dapat

mencegah lemak coklat yang tertimbun dalam jaringan untuk

dimetabolisme. Hampir seluruh metabolism lemak coklat adalah produksi

panas. Umumnya, rangsangan saraf simpatis dipengaruhi stress individu

yang menyebabkan peningkatan produksi epineprin dan norepineprin yang

meningkatkan metabolisme,
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i. Hormon Pertumbuhan

Hormon pertumbuhan (growth hormone) dapat menyebabkan peningkatan

kecepatan metabolisme sebesar 15-20%. Akibatnya produksi panas tubuh

meningkat.

j. Demam (peradangan)

Proses peradangan dan demam dapat menyebabkan peningkatan

metabolism sebesar 120% untuk tiap peningkatan suhu 10oC.

k. Gangguan Organ

Kerusakan organ seperti trauma atau keganasan pada hipotalamus, dapat

menyebabkan mekanisme regulasi suhu tubuh mengalami gangguan.

Berbagai zat pirogen yang dkeluarkan pada saat terjadi infeksi merangsang

peningkatan suhu tubuh. Kelainan kulit beruupa jumlah kelenjar yang

sedikit juga dapat menyebabkan mekasnisme pengaturan sushu tubuh

terganggu.

2.6 Nordic Body Map

Nordic Body Map (NBM) merupakan metode yang dilakukan dengan

menganalisis peta tubuh (NBM) yang ditunjukkan pada tiap bagian tubuh. Melalui

NBM dapat diketahui bagian-bagian otot yang mengalami keluhan dengan tingkat

keluhan mulai dari rasa tidak nyaman (agak sakit) sampai sangat sakit. Dengan

melihat dan menganalisis peta tubuh (NBM) akan dapat diestimasi jenis dan

tingkat keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja. Metode ini dilakukan

dengan memberikan penilaian subjektif pada pekerja (Wijaya, 2008).

Dengan melihat dan menganalisis peta tubuh (NBM) akan dapat diestimasi

jenis dan tingkat keluhan otot skeletal yang dirasakan oleh pekerja. Metode ini

dilakukan dengan memberikan penilaian subjektif pada pekerja.

Tabel 2.4 Tabel keluhan Nordic Body Map

NO JENIS KELUHAN NO JENIS KELUHAN

0 Sakit kaku di leher bagian atas 9 Sakit pada pantat
1 Sakit kaku dibagian leher Bagian bawah 10 Sakit pada siku kiri
2 Sakit dibahu kiri 11 Sakit pada siku kanan
3 Sakit dibahu kanan 12 Sakit lengan bawah kiri
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Tabel 2.4 Tabel keluhan Nordic Body Map (lanjutan)

NO JENIS KELUHAN NO JENIS KELUHAN

4 Sakit lengan atas kiri 13 Sakit lengan bawah kanan
5 Sakit dipunggung 14 Sakit pada pergelangan tangan kiri
6 Sakit lengan atas kanan 15 Sakit pada pergelangan tangan kanan
7 Sakit pada pinggang 16 Sakit pada tangan kiri
8 Sakit pada bokong 17 Sakit pada tangan kanan
18 Sakit pada paha kiri 23 Sakit pada betis kanan
19 Sakit pada paha kanan 24 Sakit pada pergelangan kaki kiri
20 Sakit pada lutut kiri 25 Sakit pada pergelangan kaki kanan
21 Sakit pada lutut kanan 26 Sakit pada kaki kiri
22 Sakit pada betis kiri 27 Sakit pada kaki kanan

Sumber : (Wijaya, 2008)

Gambar 2.3 Nordic Body Map
Sumber : (Wijaya, 2008)

2.7 Menetapkan Waktu Baku

Pengukuran waktu baku hendaknya dilaksanakan apabila kondisi dan

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

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

terbaik pada saat itu.
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2.7.1 Penyesuaian Waktu dengan Performance Rating Kerja

Performance rating adalah aktivitas untuk menilai atau mengevaluasi

terhadap kecepatan kerja operator. Dengan melakukan rating ini diharapkan

waktu kerja yang diukur dapat dinormalkan kembali. Ketidaknormalan dari waktu

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

bekerja dalam tempo atau kecepatan yang tidak sebagaimana mestinya. Untuk

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

dilakukan dengan mengadakan penyesuaian yaitu dengan cara mengalikan waktu

pengamatan rata-rata dengan faktor penyesuaian atau rating (Nugroho, 2008).

Westing house company (1927) memperkenalkan sistem yang dianggap

lebih lengkap. Prosedur pengukuran kerja yang dibuat oleh Westing house

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

kekonsistensian (consistency) dari operator dalam melakukan kerja. Untuk ini

Westing house berhasil membuat tabel performance rating yang berisikan nilai-

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

tersebut (Nugroho, 2008).

2.7.2 Menetapkan Waktu Kelonggaran

Waktu normal untuk suatu elemen operasi kerja adalah semata-mata

menunjukkan bahwa seorang operator yang berkualifikasi baik akan bekerja

menyelesaikan pekerjaan pada kecepatan atau tempo kerja yang normal.

Walaupun demikian pada prakteknya kita akan melihat bahwa tidaklah bisa

diharapkan operator tersebut akan mampu bekerja secara terus-menerus sepanjang

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

menghentikan kerja dan membutuhkan waktu-waktu khusus untuk keperluan

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

kontrolnya. Waktu longgar yang dibutuhkan dan akan menginterupsi proses

produksi ini bisa diklasifikasikan menjadi personal allowance, fatique allowance,

dan delay allowance (Nugroho, 2008).



II-22

2.7.3 Menghitung Waktu Siklus

Untuk mengetahui waktu baku dari suatu elemen kerja maka terlebih

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

(Nugroho, 2008). Waktu siklus dapat dihitung dengan persamaan 8 berikut:X = ∑ ……………………………………………………………………(10)

2.7.4 Menghitung Waktu Normal

Waktu normal merupakan hasil perkalian antara waktu siklus dengan

performance rating yang telah ditetapkan. Nilai performance rating diperoleh

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

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

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

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

2008). Adapun waktu normal dapat dihitung dengan persamaan 9 berikut:

Wn = Ws x PR …………………………………………………………………(11)

2.7.5 Menghitung Waktu Baku

Waktu baku adalah waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja dengan

kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan pada sistem yang

terbaik pada saat itu. Nilai allowance berdasarkan tabel penyesuaian westing

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

waktu baku dapat dihitung dengan persamaan 10 berikut:

Waktu Baku (Wb) = Wn x 1 + %	 …………………………….(12)

2.7.6 Menghitung Output Standar

Output standar adalah sejumlah output atau keluaran yang seharusnya

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

Untuk mengetahui jumlah output standar dapat dapat dihitung dengan persamaan

11 berikut :

Output Standar (OS) = ……………………………………………………(13)
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2.8 Perancangan Produk

Produk adalah keluaran (output) yang diperoleh dari sebuah proses

produksi dan merupakan pertambahan nilai dari bahan baku dan merupakan

komoditi yang dijual perusahaan kepada konsumen. Konsep produk adalah sebuah

gambaran atau perkiraan mengenai teknologi, prinsip kerja dan bentuk produk

yang akan dikembangkan. Biasanya disajikan ke dalam gambar berbentuk 3

dimensi dengan uraian setiap komponen (Widodo, 2005).

Perancangan dan pengembangan produk adalah semua proses yang

berhubungan dengan keberadaan produk yang meliputi segala aktivitas yang

dimulai dari identifikasi keinginan konsumen sampai fabrikasi, penjualan dan

delivery dari produk. Melalui perancangan dan pengembangan produk, diharapkan

akan dihasilkan inovasi produk baru yang mampu memberikan keunggulan

tertentu di dalam mengatasi persaingan dengan produk kompetitor (Widodo,

2005).

Proses perancangan dan pengembangan produk pada hakikatnya

merupakan langkah-langkah strategis yang akan mempengaruhi segala langkah

menajemen yang diambil dan merupakan proses yang sangat komplek sehingga

memerlukan cara berpikir yang komprehensif dengan melibatkan berbagai macam

disiplin ilmu (Widodo, 2005). Proses pengembangan perancangan konsep produk

mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut (Widodo, 2005):

a. Identifikasi produk

Memahami kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada produk

sebelumnya dan melakukan perbaikan terhadap produk tersebut.

b. Penetapan spesifikasi target

Spesifikasi memberikan uraian yang tepat mengenai bagaimana produk

bekerja dan merupakan terjemahan dari identifikasi produk.

c. Penyusunan konsep

Sasaran penyusunan konsep adalah menggali konsep-konsep produk yang

mungkin sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang mencakup gabungan dari

penelitian eksternal, proses pemecahan masalah secara kreatif.
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d. Pemilihan konsep

Pemilihan konsep merupakan kegiatan dimana berbagai konsep dianalisis dan

secara berturut-turut dieliminasi untuk mengidentifikasi konsep yang paling

menjanjikan.

e. Pemodelan dan pembuatan prototype

Setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep melibatkan banyak

bentuk model dan prototype.

f. Pengujian konsep

Satu atau lebih konsep diuji untuk mengetahui apakah kebututuhan pelanggan

telah terpenuhi, memperkirakan potensi pasar dari produk dan

mengidentifikasi beberapa kelemahan yang harus diperbaiki selama proses

perkembangan selanjutnya.

g. Penentuan spesifikasi akhir

Spesifikasi yang telah ditentukan diawal proses ditinjau kembali setelah

proses dipilih dan diuji.

h. Perencanaan proyek

Pada kegiatan akhir pengembangan konsep ini, tim membuat suatu jadwal

pengembangan secara rinci, menentukan strategi untuk meminimasi waktu

pengembangan dan mengidentifikasi sumber daya yang digunakan untuk

menyelesaikan proyek.

Gambar 2.4 Tahap Proses Pengembangan Perancangan Konsep Produk
(Sumber: Widodo, 2005)

2.9 Produktivitas Kerja

2.9.1 Sejarah Produktivitas

Produktivitas lahir karena adanya pengembangan industri sehingga dapat

dikatakan bahwa produktivitas adalah saudara kembar industri. Pada abad ke-19
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sampai awal abad ke-20, FW. Taylor dan rekan-rekannya meneliti dan

mengenalkan apa yang dinamakan Scientific Management dibidang

ketenagakerjaan produksi. Tingkat mekanisme waktu itu masih relatif rendah

sehingga efisiensi kerja banyak ditentukan oleh kecepatan produksi dengan

menggunakan kecepatan manusia dalam menjalankan mesin serta peralatan. FW.

Taylor bersama rekannya mencoba mengukur kecepatan produksi dengan

menggunakan pendekatan metode ilmiah dan berhasil menetapkan standar

kegiatan per hari yang harus dilakukan. Berdasarkan studi Taylor tersebut maka

perencanaan dibuat dengan berdasarkan pada derajat ketepatan tertentu terhadap

banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan tenaga kerja pada satuan waktu

(Nugroho, 2008).

2.9.2 Konsep dan Definisi Produktivitas

Produktivitas sering diartikan sebagai ukuran, sampai sejauh mana

sumber-sumber sebagai masukan sistem produksi dikelola sedemikian rupa untuk

mencapai hasil atau keluaran kuantitas tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh

Komplain, bahwa produktivitas merupakan konsepsi sistem, dimana konsep

produktivitas dalam wujudnya diekpresikan sebagai rasio yang mereflesikan

bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien untuk

menghasilkan keluaran.

Sedangkan Gordon K.C Chen mendefinisikan produktivitas sebagai rasio

antara output yang dihasilkan per unit dari sumber daya yang dikonsumsi dalam

suatu proses sistem produksi. Dari pengertian diatas secara umum produktivitas

dapat diartikan sebagai rasio atau perbandingan antara jumlah output dengan

jumlah input. Konsep produktivitas seperti disebutkan diatas sangat terkait dengan

pengertian efisiensi dan efektivitas kerja. Suatu industri dikatakan mempunyai

produktivitas yang tinggi jika dapat memanfaatkan sumber daya secara efektif dan

efisien. Dalam hal ini efisien dapat diartikan sebagai usaha pengelolaan sumber

daya yang maksimal, sedangkan efektif lebih ditekankan pada pencapaian hasil

atau output. Jadi pengertian produktivitas dapat dikatakan sebagai perpaduan

antara efesiensi dan efektivitas (Purnomo, 2004).
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Sumber daya sebagai masukan dalam sistem produksi terdiri dari tenaga

kerja, modal, financial, energy, bahan baku dan data dalam sistem produksi input

tersebut diubah menjadi keluaran yang berupa produk dan jasa. Konsep

produktivitas secara umum dapat digambarkan seperti yang terlihat berikut ini.

Gambar 2.5 Konsep Produktivitas (Sumber: Purnomo, 2004)

Kesadaran akan peningkatan produktivitas semakin meningkat karena

adanya suatu keyakinan bahwa perbaikan produktivitas akan memberikan

kontribusi positif dalam perbaikan ekonomi. Pandangan bahwa kehidupan hari ini

harus lebih baik dari kehidupan hari kemarin dan kehidupan hari esok harus lebih

dari hari ini, merupakan suatu pandangan yang memberi dorongan pemikiran ke

arah produktivitas (Suhardi, 2008).

Umumnya keluaran dari suatu industri sulit diukur secara kualitatif. Dalam

pengukuran produktivitas biasanya selalu dihubungkan dengan keluaran secara

fisik, yaitu produk akhir yang dihasilkan. Produk disini bisa terdiri dari

bermacam-macam tipe dan ukuran, teristimewa dijumpai dalam suatu industri

yang bersifat job order. Demikian pula proses yang dipakai dalam industri

umumnya terdiri dari bermacam-macam proses produksi yang berbeda satu

dengan yang lainnya (Nugroho, 2008).

Untuk mengukur produktivitas kerja dari tenaga kerja manusia, operator

mesin, dapat diformulasikan sebagai berikut (Nugroho, 2008):

Produktivitas =
	 		 x 100% …………………….....(14)
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Disini produktivitas dari tenaga kerja ditunjukan sebagai rasio dari jumlah

keluaran yang dihasilkan per total tenaga kerja jam manusia (man-hours), yaitu

jam kerja yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.

2.9.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, baik

faktor external maupun faktor internal, yang termasuk faktor internal diantaranya

adalah segala sumber daya yang ada dalam sistem, organisasi dan manajemen,

kepemimpinan dan juga teknologi. Sedangkan faktor external pasar dari produk-

produ atau jasa (Purnomo, 2004).

Secara garis besar produktivitas kerja haya dipengaruhi oleh dua faktor

utama, yaitu faktor teknis dan faktor sumber daya manusia (Tenaga kerja).

1. Faktor Teknis

Berkaitan dengan penggunaan sumber daya (selain sumber daya manusia)

dalam suatu proses produksi yang bertujuan utuk mencapai tingkat produksi

yang lebih baik. Termasuk disini adalah penggunaan fasilitas produksi yang

lebih modern, penerapan metode kerja yang lebih efektif dan efesien. Pada

perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada modal yang mengandalkan

pada penggunaan fasilitas produksi yang lebih modern, faktor teknis ini

sangat berpengaruh terhadap usaha perbaikan produktivitas.

2. Faktor Manusia

Selain faktor teknis, faktor lain yang tidak kalah pentingnya yaitu faktor

manusia itu sendiri. Pada bidang-bidang tertentu dimana pengaruh

perkembangan kemampuan teknologi relatif  kecil, sedangkan manusia sebagi

unsur utama dan penentu justru lebih besar peranannya dalam sistem

produksi, maka usaha perbaikan produktivitas akan lebih ditekankan pada

unsur manusia.

Dua faktor tersebut pada dasarnya mempunyai peranan yang masing-

masing tidak dapat diabaikan. Penggunaan peralatan yang terus menerus

diperbaharui akan banyak membantu dalam usaha perbaikan tingkat produktivitas.

Namun untuk bidang-bidang kerja tertentu justru berakibat sebaliknya.
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Produktivitas yang diharapkan naik justru mengalami penurunan. Hal ini bisa

terjadi karna perbaikan alat yang lebih modern namun tidak didukung dengan

kemampuan manusia dalam pengoperasianya, maka hanya akan memberikan

tambahan masukan saja (Purnomo, 2004).

2.10 Efisiensi

Pengertian efisiensi menurut Sedarmayanti (2001) pada prinsipnya adalah

perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh dengan kegiatan yang dilakukan.

Bekerja dengan efisien adalah bekerja dengan gerakan, usaha, waktu dan

kelelahan yang sedikit mungkin. Dengan menggunakan cara kerja yang sederhana,

penggunaan alat yang dapat membantu mempercepat penyelesaian tugas serta

menghemat gerak dan tenaga, maka seseorang dapat dikatakan bekerja dengan

efisien dan memperoleh hasil yang memuaskan.

Efisiensi berkenaan hubungan antara produk yang dihasilkan dengan

sumber daya yang digunakan. Penilaian diarahkan pada kecocokan, kelayakan,

kataatan atas peraturan yang berlaku. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan

dinyatakan efisien jika pencapaian hasil kegiatan sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

Menurut Drs. Soekarno K. dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar

Manajemen. Bahwa yang dimaksud dengan efisiensi ialah perbandingan yang

terbaik antara masukan (“input”) dan keluaran (“output”), atau antara daya usaha

dan hasil, atau antara “pengeluaran” dan “pendapatan.” Dalam pengertian

manajemen yang sehat sudah tersimpul pengertian efisiensi dan efektifitas, dalam

arti bahwa segala sesuatu dikerjakan dengan berdaya-guna : artinya dengan tepat,

cepat, hemat, dan selamat.

1. Tepat : kena sasaran, apa yang dikehendaki tercapai, atau apa yang

dicita-citakan menjadi kenyataan.

2. Cepat : tidak menghabiskan waktu yang tidak perlu, selesai tepat pada

waktunya atau sebelum waktu yang ditetapkan.
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3. Hemat : dengan biaya yang sekecil-kecilnya, tanpa terjadi pemborosan

dalam bidang apapun.

4. Selamat : segala sesuatu sampai pada tujuan yang dimaksud tanpa

mengalami hambatan-hambatan, kelambatan-kelambatan,

ataupun kemacetan-kemacetan.

Selanjutnya menurut The Liang Gie, dalam bukunya yang berjudul

Administrasi Perkantoran Modern. Bahwa pengertian efisiensi kerja adalah

perbandingan terbaik antara suatu kerja dengan hasil yang dicapai oleh kerja itu.

Selanjutnya bilamana suatu kerja dianalisis, dapatlah dibedakan dalam 2 segi,

yaitu intinya dan susunannya. Intinya ialah rangkaian aktivitas-aktifitasnya itu

sendiri yang wujudnya mengikuti tujuan yang hendak dicapai, sedang yang

dimaksud dengan susunannya ialah cara-caranya rangkaian aktivitas-aktivitas itu

dilakukan. Jadi, setiap kerja tentu mencakup sesuatu cara tertentu dalam

melakukan tiap-tiap aktivitas, apapun tujuan dan hasil yang ingin dicapai dengan

kerja itu.


