
BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Ergonomi

Ergonomi atau ergonomic (bahasa inggris) sebenarnya berasal dari kata

yunani yaitu ergo yang berarti bekerja dan nomos yang berarti hukum. Dengan

demikian ergonomi dimaksudkan sebagai disiplin keilmuan yang mempelajari

manusia dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Istilah ergonomi lebih populer

digunanakn oleh negara Eropa Barat. Di Amerika istilah ini lebih sering dikenal

dengan Human Factor Engineering, atau Human Engineering. Demikian pula ada

banyak istilah lainnnya yang secara praktis mempunyai maksud yang sama seperti

Biomechanis, Bio Teghnology Engineering Psikology atau Arbeltswissensschaft.

Disiplin Ergonomi secara khususs akan mempelajari keterbatasan dan

kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan produk produk buatannya

(Sritomo Wignjosoebroto,2000)

Disiplin ini berangkat dari kenyataan bahwa manusia memiliki vatas batas

kemampuan baik jangka pendek maupun jangka panjang pada saat berhadapan

dengan keadaan lingkungan sistem kerja yang berupa perangkat keras ( mesin,

peralatan kerja dll) atau perangkat lunak (metode kerja, sistem dan prosedur, dll).

Dengan demikian terlihat jelas bahwa ergonomi adalah suatu keilmuaan yang

multidisiplin, karena disini akan mempelajari pengetahuan pengetahuan dari ilmu

kehayatan (kedokteran dan biologi) ilmu kejiwaan (psicology) dan

kemasyarakatan (sosiologi). Pada prinsipnya disiplin ergonomi akan mempelajari

apa akibat akibat jasmani, kejiwaan dan sosial dari teknologi dan produk-

produknya terhadapo manusia melalui pengetahuan penetahuan tersebut pada

jenjang makro maupaun mikro. Karena yang dipelajari adalah dampak dampak

dari teknologi dan produknya, maka pengetahuan yang khusus dipelajari akan

berkaitan dengan Teknologi Seperti Biomekanika, Anthropometri Teknik,

Teknologi Produksi, Lingkungan Fisik (temperatur, pencahayaan dll). (Sritomo

Wignjosoebroto, 2000)
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Maksud dan tujuan disiplin ergonomi adalah mendapatkan pengetahuan

yang utuh tentang permasalahan-permasalahan interaksi manusia dengan

teknologi dan produk produknya, sehingga dimungkinkan adanya suatu rancangan

sistem manusia manusia (teknologi) yang optimal. Dengan demikian disiplin

ergonomi melihat permasalahan interaksi tersebut sebagai suatu sistem dengan

pemecahan pemecahan masalahnya melalui proses dan pendekatan pula

Perancangan produk digunakan untuk mengatasi berbagai faktor-faktor

permasalahan ergonomi, adapun penjelasan tentang faktor-faktor permasalahan

ergonomi adalah sebagai berikut (Kristyanto,Dalam Dedi Suarman 2010):

a. Anthropometry

Anthropometry adalah permasalahan dimensi dari tubuh manusia berkaitan

dengan interaksi dengan rancangan produk ataupun obyek yang digunakan.

Dimensi tubuh seperti: tinggi postur, panjang lengan, tangan, bahu, kaki, dan

bagian tubuh lain adalah penting didalam sistem rancangan antara manusia

dan mesin. Solusi dari permasalahan ini biasanya adalah melalui penyesuaian

sistem rancangan dengan keterbatasan ukuran  sesuai dengan penggunanya

(user) dan ini adalah masalah dimensi.

b. Cognitive

Cognitive adalah permasalahan pemahaman informasi. Manusia mempunyai

keterbatasan kapasitas pada short term memory nya, dan sesuatu keputusan

yang cepat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kadang

dibutuhkan. Kekurangan informasi akan membawa pada human errors.

Olehkarena itu input informasi yang diproses oleh manusia seharus dirancang

untuk memenuhi kepuasan kemampuan dan keterbatasan manusianya.

c. Musculoskeletal system

Musculoskeletal system adalah permasalahan yang berhubungan dengan

sistem muscles. Sistem ini termasuk didalamnya adalah otot (muscles), syaraf

(nerves) dan tulang (bones). Pergerakan atau aktivitas dari tubuh manusia

adalah masalah koordinasi dari sistem usaha ke 3 hal tersebut diatas.

Pekerjaan yang dirancang kurang baik akan menghasilkan ketidak efektifan



II - 3

terhadap sistem musculoskeletal tersebut. Olehkarena itu permasalahan ini

banyak berhubungan dengan ketegangan-ketengan otot ataupun yang lainnya

yang berkaitan dengan sakit pada otot, syaraf dan tulang.

d. Cardiovascular system

Cardiovascular adalah permasalahan yang berhubungan dengan masalah

enerji yang harus dikonsumsi oleh otot dalam membentuk sistem kerja

manusia. Otot dan lainnya akan bekerja jika ada energi yang memungkinkan

untuk terjadinya kontraksi otot. Energi ini diproduksi oleh metabolisme yang

tergantung pada oxigen yang disuplai kedalam darah. Oleh karena itu masing-

masing individu akan membentuk performasi kerja yang berbeda tergantung

pada kemampuan cardiovascular sistemnya. Kerja yang berat seperti: shift

malam, overload, dan lain-lain akan berakibat pada sistem kerja pompa dalam

darah didalam usahanya untuk menaikan enerji yang harus dihasilkannya.

e. Psychomotor system

Psychomotor adalah permasalahan dari sistem kontrol manusia. Sistem

kontrol motor manusia secara kontinyu memproses sensor-sensor informasi

yang berkaitan dengan gerakan manusia dan tenaga yang dibutuhkan dan

inisiatif perintah-perintah yang dibutuhkan bagi suksesnya melengkapi

pekejaan.

2.2 Anthropometri

Anthropometri berasal dari kata anthro yang artinya manusia dan kata

metri yang  artinya ukuran. Anthropometri merupakan studi yang berkaitan

dengan pengukuran dimensi tubuh manusia yang secara luas dapat di gunakan

sebagai pertimbangan untuk merancang produk ataupun sistem kerja yang

melibatkan manusia (Agus, Dalam Dedi Suarman, 2010).

Antropometri meliputi bidang ilmu yang berhubungan dengan dimensi

tubuh manusia. Dimensi-dimensi ini dibagi menjadi kelompok statistika dan

ukuran persentil. Jika seratus orang berdiri berjajar dari yang terkecil sampai

terbesar dalam suatu urutan, hal ini akan dapat diklasifikasikan dari 1 percentile

sampai 100 percentile. Data dimensi manusia ini sangat berguna dalam
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perancangan produk dengan tujuan mencari keserasian produk dengan manusia

yang memakainya. Pemakaian data antropometri mengusahakan semua alat

disesuaikan dengan kemampuan manusia, bukan manusia disesuaikan dengan alat.

Rancangan yang mempunyai kompatibilitas tinggi dengan manusia yang

memakainya sangat penting untuk mengurangi timbulnya bahaya akibat terjadinya

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

Dalam Dedi Suarman, 2010)

2.2.1 Data Antropometri dan Pengukurannya

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

ukuran tubuhnya untuk bisa diaplikasikan dalam berbagai rancangan produk

ataupun fasilitas kerja, maka anggota tubuh yang perlu diukur adalah seperti

terlihat pada gambar 2.1 sebagai berikut (Sritomo Wignjosoebroto, 1995):

Gambar 2.1 Dimensi Antropometri Tubuh Manusia
(Sumber: Sritomo Wignjosoebroto, 1995)

Keterangan Gambar :

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

lantai sampai dengan ujung kepala).

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

c. Tinggi bahu berdiri (Tbb), yaitu tinggi bahu dalam posisi berdiri tegak.
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d. Tinggi siku berdiri (Tsb), yaitu tinggi siku dalam posisi berdiri tegak.

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

(tidak ditunjukkan dalam gambar).

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

alas tempat duduk/pantat sampai dengan kepala).

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

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

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

lurus).

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

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

dengan ujung lutut.

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

dengan bagian belakang dari lutut atau betis.

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

berdiri ataupun duduk.

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

dari lantai sampai dengan lutut bagian dalam.

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

ataupun duduk).

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

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

antara kedua tulang belikat.

r. Tinggi pinggang (Tpg).

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

dengan ujung jari-jari dalam posisi tegak lurus.

t. Lebar kepala (Lkp).

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

dengan ujung jari.

v. Lebar telapak tangan.
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w. Lebar tangan (Lt), yaitu lebar tangan dalam posisi tangan terbentang lebar-

lebar ke samping kiri-kanan.

x. 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).

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

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

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

ke depan diukur dari bahu sampai ujung jari tangan.

2.2.2 Aplikasi Data Antropometri Dalam Perancangan Produk

Untuk melakukan perancangan berbasis antropometri, harus didapatkan

pula data-data 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

(Sutalaksana Dalam Dedi Suarman, 2010):

a. 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, Dalam Dedi Suarman). 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, Dalam Dedi Suarman, 2010)

b. 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, Dalam Dedi Suarman).

Disini rancangan bisa dirubah-ubah ukurannya sehingga cukup fleksibel
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dioperasikan oleh 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, Dalam Dedi Suarman, 2010).

c. 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, Dalam Dedi Suarman, 2010).

2.3 Kelelahan Kerja

Kelelahan adalah suatu mekanisme perlindungan tubuh agar tubuh

terhindar dari kerusakan lebih lanjut sehingga terjadi pemulihan setelah istirahat.

Kelelahan diatur secara sentral oleh otak. Istilah kelelahan biasanya menunjukkan

kondisi yang berbeda dari setiap individu, tetapi semuanya bermuara kepada

kehilangan efisiensi dan penurunan kapasitas kerja serta ketahanan tubuh.

Kelelahan diklasifikasikan dalam dua jenis, yaitu kelelahan otot dan kelelahan

umum. Kelelahan otot merupakan tremor pada otot atau perasaan nyeri pada otot.

Sedang kelelahan umum biasanya ditandai dengan berkurangnya kemauan untuk

bekerja yang disebabkan oleh monotoni, intensitas, lamanya kerja fisik, keadaan

lingkungan, mental, status kesehatan dan keadaan gizi (Grandjean, Rachman,

2008).

2.3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Kelelahan Kerja

Grandjean dalam Rachman 2008. menjelaskan, bahwa faktor penyebab

terjadinya kelelahan sangat bervariasi. Hal ini dapat diantisipasi dengan

melakukan proses penyegaran di luar tekanan untuk memelihara atau

mempertahankan kesehatan. Penyegaran terjadi terutama selama waktu tidur
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malam, tetapi periode istirahat dan waktu berhenti kerja juga dapat memberikan

penyegaran. Kelelahan  yang disebabkan oleh kerja statis berbeda dengan kerja

dinamis. Pada kerja otot statis, dengan pengerahan tenaga 50% dari kekuatan

maksimum otot hanya dapat bekerja selama 1 menit, sedangkan pada pengerahan

tenaga, 20% kerja fisik dapat berlangsung cukup lama. Tetapi pengerahan tenaga

otot statis sebesar 15-20% akan menyebabkan kelelahan dan nyeri, jika

pembebanan berlangsung setiap hari.(Grandjean dalam Rachman,2008.)

Menurut Sutalaksana (2006), faktor yang menyebabkan kelelahan ada dua

hal, yaitu kelelahan fisiologis (fisik atau kimia) adalah kelelahan yang timbul

karena adanya perubahan fisiologis (fisik  atau kimia) dalam tubuh, dan kelelahan

psikologis (kejiwaan) adalah kelelahan palsu yang timbul dalam perasaan orang

yang bersangkutan dan terlihat dengan tingkah lakunya atau pendapatnya yang

tidak konsekwen lagi serta jiwanya yang labil. Dari segi fisiologis (fisik atau

kimia), tubuh manusia dianggap sebagai mesin yang mengkonsumsi bahan bakar,

dan memberikan  output berupa tenaga yang berguna untuk melaksanakan

aktivitas. Pada prinsipnya, ada lima macam mekanisme yang dilakukan tubuh,

yaitu sistem peredaran, sistem pencernaan, sistem otot, sistem syaraf dan sistem

pernafasan. Kerja fisik yang terus menerus berpengaruh terhadap mekanisme di

atas, baik secara terpisah maupun sekaligus. (Iftikar Sutalaksana, 2006)

Kelelahan psikologis (kejiwaan) menyangkut perubahan yang

bersangkutan dengan moril seseorang. Kelelahan ini bisa disebabkan oleh

beberapa hal, diantaranya kurang minat pada pekerjaan, pekerjaan yang monoton,

keadaan lingkungan, adanya hukum moral yang mengikat  dan merasa tidak

cocok. Sebab mental seperti tanggung jawab, kekhawatiran dan konflik. Pengaruh

ini berkumpul dalam benak dan menimbulkan rasa lelah (Sutalaksana, dalam

Rachman, 2008)

Waters dan Bhattacharya berpendapat agak lain, bahwa kontraksi otot baik

statis maupun dinamis dapat menyebabkan kelelahan otot setempat. Kelelahan

tersebut terjadi pada waktu ketahanan otot terlampaui. Waktu ketahanan otot

tergantung pada jumlah tenaga yang dikembangkan oleh otot sebagai suatu

prosentase tenaga maksimum yang dapat dicapai oleh otot. Kemudian pada saat
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kebutuhan metabolisme dinamis dan aktivitas melampaui kapasitas energi yang

dihasilkan oleh tenaga kerja, maka kontraksi otot akan terpengaruh sehingga

kelelahan seluruh badan terjadi.  Untuk mengurangi tingkat kelelahan maka harus

dihindarkan sikap kerja yang bersifat statis dan diupayakan sikap kerja yang lebih

dinamis. Hal ini dapat diakukan dengan merubah sikap kerja yang statis menjadi

sikap kerja yang lebih bervariasi atau dinamis, sehingga sirkulasi darah dan

oksigen dapat berjalan normal ke seluruh anggota tubuh (Tarwaka, Dalam

Rachman, 2008).

Menurut Sutalaksana Dalam Rachman kelelahan dapat dikurangi dengan

berbagai cara, yaitu dengan menyediakan kalori secukupnya sebagai input untuk

tubuh, bekerja dengan menggunakan metoda kerja yang baik, misalnya bekerja

dengan dengan memakai prinsip ekonomi gerakan, memperhatikan kemampuan

tubuh, artinya pengeluaran tenaga tidak melebihi pemasukannya dengan

memperhatikan batasannya, memperhatikan waktu kerja yang teratur dengan

melakukan pengaturan terhadap jam kerja, waktu istirahat dan sarananya, masa

libur dan rekreasi dan lainnya, serta berusaha mengurangi monotoni dan

ketegangan akibat kerja (Tarwaka, Dalam Rachman, 2008).

2.3.2 Keluhan Otot Rangka

Menurut Grandjean, dalam Dalam Rachman, keluhan otot rangka adalah

keluhan pada bagian otot rangka yang dirasakan oleh seseorang  mulai dari

keluhan sangat ringan sampai sangat sakit. Secara garis besar keluhan otot dapat

dikelompokkan menjadi dua, yaitu keluhan sementara, yaitu keluhan otot yang

terjadi pada saat otot menerima beban statis, namun demikian keluhan tersebut

akan segera hilang apabila pembebanan dihentikan, dan keluhan menetap, yaitu

keluhan otot yang bersifat menetap. Walaupun pembebanan telah dihentikan,

namun rasa sakit pada otot terus berlanjut. Bagian otot yang sering dikeluhkan

adalah otot rangka yang meliputi otot leher, bahu, lengan, tangan, jari, punggung,

pinggang dan otot-otot bagian bawah. Diantara keluhan otot rangka tersebut, yang

banyak dialami oleh pekerja adalah otot bagian pinggang. Keluhan otot rangka

pada umumnya terjadi karena konstraksi otot yang berlebihan akibat pemberian
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beban kerja yang terlalu berat dengan durasi pembebanan yang panjang.

(Grandjean, dalam Dalam Rachman, 2008)

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keluhan otot rangka

menurut Peter Vi dalam Dalam Rachman, yaitu  peregangan otot yang berlebihan,

aktivitas berulang, sikap kerja tidak alamiah, penyebab sekunder, dan faktor

penyebab kombinasi. Peregangan otot yang berlebihan, terjadi  karena pengerahan

tenaga yang diperlukan melampaui kekuatan optimum otot, seperti aktivitas

mengangkat, mendorong, menarik dan menahan beban yang berat. Apabila sering

dilakukan maka dapat mempertinggi resiko terjadinya keluhan otot, bahkan dapat

menyebabkan terjadinya cedera otot rangka. (Peter Vi dalam Dalam Rachman,

2008)

Aktivitas berulang yaitu pekerjaan yang dilakukan secara terus menerus

seperti pekerjaan mencangkul, menyapu, membelah kayu besar, angkat-angkut,

dan sebagainya. Keluhan terjadi karena otot menerima tekanan akibat beban kerja

secara terus menerus tanpa memperoleh kesempatan untuk relaksasi. Sikap kerja

tidak alamiah, pada umumnya terjadi karena karakteristik tuntutan tugas, alat

kerja dan stasiun kerja tidak sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja.

Sikap kerja yang menyebabkan posisi bagian tubuh bergerak menjauhi posisi

alamiah, seperti pergerakan tangan terangkat, punggung terlalu membungkuk,

kepala terangkat ataupun terlalu menunduk, dan sebagainya.

Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi tubuh, maka

semakin tinggi pula resiko terjadinya keluhan otot rangka. Di Indonesia, sikap

kerja tidak alamiah lebih banyak disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara

dimensi alat dan stasiun kerja dengan ukuran tubuh pekerja. Apabila hal ini terjadi

dalam kurun waktu yang lama, maka akan terjadi akumulasi keluhan yang pada

akhirnya dapat menyebabkan terjadinya cedera otot. Penyebab sekunder berupa

tekanan, getaran dan mikroklimat. Terjadinya tekanan langsung pada jaringan otot

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

yang lunak akan menerima tekanan langsung dari pegangan alat, yang bila sering

terjadi, dapat menyebabkan rasa nyeri otot yang menetap.
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Getaran dengan frekuensi tinggi akan menyebabkan kontraksi otot

bertambah yang mengakibatkan peredaran darah tidak lancar dan nyeri otot.

Paparan suhu  dingin yang berlebihan juga dapat menurunkan kelincahan,

kepekaan dan kekuatan pekerja  yang disertai  dengan menurunnya kekuatan otot.

Faktor penyebab kombinasi, faktor individu seperti umur, jenis kelamin,

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

menjadi penyebab terjadinya keluhan otot rangka.

2.4 Sikap Tubuh Dalam Bekerja

Menurut Anies (2005), sikap tubuh dalam pekerjaan sangat dipengaruhi

oleh bentuk, susunan, ukuran dan tata letak peralatan, penempatan alat petunjuk,

cara memperlakukan peralatan seperti macam gerak, arah dan kekuatan. Dari

sudut otot, sikap duduk yang paling baik adalah sedikit membungkuk. Namun dari

sudut tulang lebih baik tegak, agar punggung tidak bungkuk dan otot perut tidak

lemas. Untuk itu, dianjurkan memiliki sikap duduk yang tegak, diselingi istirahat

dengan sedikit membungkuk. Arah penglihatan untuk pekerjaan yang berdiri

adalah 23–37 derajat ke bawah, sedangkan untuk pekerjaan duduk 32–44 derajat

ke bawah. Arah penglihatan ini sesuai dengan sikap kepala yang istirahat,

sehingga tidak mudah lelah (Anies, Dalam Anita 2005).

Gerakan ritmis seperti memutar roda, mengayuh, mendayung, memerlukan

frekuensi optimal, yaitu 60x per menit. Beban tambahan akibat lingkungan harus

di tekan sekecil mungkin. Batas kesanggupan kerja sudah tercapai, apabila

bilangan nadi kerja menjadi 30 per menit di atas bilangan nadi istirahat.

Sementara nadi kerja tersebut tidak terus menanjak dan sehabis bekerja pulih

kembali pada nadi istirahat setelah kurang lebih 15 menit. Kemampuan seseorang

bekerja sehari adalah 8–10 jam. Lebih dari itu efisiensi dan kualitas kerja sangat

menurun. Kondisi mental psikologis dipertahankan dengan motivasi, iklim kerja

yang baik.

Menurut Anies Dalam Anita, ada beberapa hal yang harus diperhatikan

berkaitan dengan sikap tubuh dalam melakukan pekerjaan, yaitu semua pekerjaan

hendaknya dilakukan dalam sikap duduk atau sikap berdiri secara bergantian. Lalu
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semua sikap tubuh yang tidak alami harus dihindarkan. Seandainya hal ini tidak

memungkinkan, hendaknya diusahakan agar beban statis diperkecil. Tempat

duduk harus dibuat sedemikian rupa, sehingga tidak membebani, melainkan dapat

memberikan relaksasi pada otot yang sedang tidak dipakai untuk bekerja dan tidak

menimbulkan penekanan pada bagian tubuh (paha). Hal ini dimaksudkan untuk

mencegah terjadinya gangguan sirkulasi darah dan sensibilitas pada paha,

mencegah keluhan kesemutan yang dapat mengganggu aktivitas. (Anies Dalam

Anita 2005)

Suyatno Dalam Anita mengatakan bahwa sikap anggota badan yang dapat

menghasilkan kekuatan terbesar pada gerakan tertentu tercatat seperti berikut,

putaran ke dalam dari telapak tangan paling berkekuatan kalau telapak itu awalnya

dalam keadaan mengilir keluar maksimal (supinasi), putaran keluar dari telapak

tangan paling berkekuatan kalau diawali oleh telapak yang mengilir ke dalam

maksimal (pronasi), pelurusan siku paling berkekuatan kalau diawali dengan

posisi menekuk penuh tekukan siku (dengan tangan terbuka) paling kuat pada

sudut 900 (efek ungkit), jika sedang duduk dan mendorong dengan tangan

kekuatan bisa paling besar pada siku yang 150-1600 dan dengan genggaman

tangan yang berjarak sekitar 70 cm dari sandaran punggung.( Suyatno Dalam

Anita 2005)

Menurut Nurmianto Dalam Anita, sikap kerja tidak alamiah adalah sikap

kerja yang menyebabkan posisi bagian tubuh bergerak menjauhi posisi alamiah,

misalnya pergerakan tangan terangkat, punggung terlalu membungkuk, kepala

terangkat, dan sebagainya. Semakin jauh posisi bagian tubuh dari pusat gravitasi

tubuh, semakin tinggi pula resiko terjadinya keluhan otot skeletal. Sikap kerja

tidak alamiah ini pada umumnya karena karakteritik tuntutan tugas, alat kerja dan

stasiun kerja tidak sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan pekerja.

(Nurmianto Dalam Anita 2005)

2.4.1 Sikap Duduk

Duduk memerlukan lebih sedikit energi daripada berdiri, karena hal itu

dapat mengurangi beban otot statis pada kaki (Nurmianto, 2003). Menurut
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Kroemer (2001) pada posisi duduk berat badan seseorang secara parsial ditopang

oleh tempat duduk, tetapi konsumsi energi dan ketegangan  saat posisi duduk

lebih tinggi dibandingkan posisi berbaring, karena tangan dapat bergerak dengan

bebas tetapi ruang gerak sangat terbatas oleh luas tempat duduk. Pada posisi

duduk santai lumbar akan dibengkokkan pada batasnya sehingga beban dari trunk

(bagian tubuh yang terdiri dari kepala, tangan dan kaki) akan ditopang oleh ikat

sendi (ligamen) bukan oleh otot. Sedangkan pada saat posisi duduk tegak kinerja

otot lebih dibutuhkan untuk mengatasi tegangan pada urat lutut dan menyokong

beban dari trunk. Sehingga pada posisi ini ligamen tidak berada di bawah

tegangan. Anderson (1974) menemukan bahwa saat seseorang duduk santai,

tekanan pada cakram invertebralis adalah sekitar 40% lebih tinggi dibandingkan

pada saat seseorang berdiri. Sehingga posisi duduk santai kinerja otot akan

berkurang, tetapi meningkatkan tekanan pada cakram (Pheasant Dalam Anita

2005).

Ilmu kesehatan dan ergonomi telah lama menganjurkan agar pekerjaan

dapat dilakukan dengan cara duduk. Alasan utamanya ialah tegangan pada kaki

rendah, sikap tak alami dapat dihindari, konsumsi energi  terkurangi dan

kebutuhan peredaran darah hanya sedikit (Sastrowinoto, Dalam Anita, 2005).

Sikap duduk yang keliru merupakan penyebab adanya masalah punggung

(Nurmianto, 2003). Menurut Sastrowinoto Dalam Anita), kerugian yang

diakibatkan sikap duduk yaitu otot perut mengendor, perkembangan punggung

melengkung, tidak menguntungkan bagi jalur pencernaan dan paru-paru.

2.5 Konsumsi Energi Untuk Aktivitas Kerja

Mekanisme pekerjaan pada akhir dekade ini telah semakin bertambah

maju, dan jenis pekerjaan yang menggunakan kekuatan otot telah berangsur

diganti dengan kekuatan mesin yang dapat mengatasi pekerjaan berat. Perlunya

menganalisa konsumsi energi yang dipakai pada beberapa pekerjaan tertentu

adalah masih  menduduki prioritas utama dan bertujuan antara lain (Sritomo

Wignjosoebroto):
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a. Pemilihan frekuensi dan periode istirahat pada manajemen waktu kerja.

b. Perbandingan metode alternatif pemilihan peralatan untuk mengerakan suatu

jenis pekerjaan.

Kalori untuk bekerja (Work Calories) Konsumsi energi diawali pada saat

pekerjaan fisik dimulai. Semakin banyaknya kebutuhan untuk aktivitas otot bagi

suatu jenis pekerjaan, maka semakin banyak pula energi yang dikonsumsikan dan

diekspresikan sebagai kalori kerja. Kalori ini didapat dengan cara mengukur

konsumsi energi pada saat bekerja kemudian dikurangi dengan konsumsi energi

pada saat istirahat atau pada saat metabolisme basal. Kalori kerja ini menunjukkan

tingkat ketegangan otot tubuh manusia dalam hubungannya dengan (Sritomo

Wignjosoebroto):

a. Jenis kerja berat

b. Tingkat usaha kerjanya

c. Kebutuhan waktu untuk istirahat

d. Efisiensi dari berbagai jenis perkakas kerja, dan

e. Produktivitas dari berbagai variasi cara kerja.

Kalori untuk Aktivitas Seharian (leisure Calories) Aktivitas harian juga

mengkonsumsi energi. Rata-rata konsumsinya adalah 600 kcal untuk pria dan 500

- 550 kcal untuk wanita (Grandjean, dalam Sritomo Wignjosoebroto). Sedangkan

konsumsi energi total terbagi atas :

a. Metabolisme basal

b. Kalori untuk bersantai

c. Kalori untuk bekerja.

Untuk memperjelas beberapa hal tersebut diatas diberikan empat kategori

kalori menurut Hettinger dalam Sritomo Wignjosoebroto) yang ditunjukkan pada

gambar 2.2.
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Gambar 2.2. Ringkasan Konsumsi Energi Yang dipakai Manusia
( Sumber: Hettinger, dalam Sritomo Wignjosoebroto)

2.6 Konsumsi Energi Untuk Aktivitas Individu

Para fisiolog kerja (Lehman , dalam Sritomo Wignjosoebroto) telah

meneliti konsumsi energi yang dibutuhkan untuk berbagai macam jenis pekerjaan

untuk aktivitas individu yang ditabulasikan pada tabel 2.2. Sedangkan perhitungan

jumlah energi total menurut Stevenson (1987) adalah sebagai berikut:

a. Pria berat            70 kg  : 1,2 kcal/menit

b. Wanita  berat      60 kg  :  1,0 kcal/menit

2.6.1 Pengukuran Konsumsi Oksigen

Satuan Pengukuran Konsumsi Energi adalah Kilo Calori (kcal). 1 kcal

adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 liter air dari

14,5C  menjadi 15,5C. konsumsi energi dapat diukur secara tidak langsung

dengan mengukur konsumsi oksigen, karena keduanya merupakan faktor yang

berhubungan langsung. Jika satu liter oksigen dikonsumsi oleh tubuh, maka tubuh

akan mendapatkan 4.8 kcal energi. Faktor inilah yang merupakan nilai kalori

suatu oksigen.

2.6.2 Pengukuran Denyut Jantung.

Derajat beratnya beban kerja tidak hanya tergantung pada jumlah kalori

yang dikonsumsi, akan tetapi juga tergantung pada jumlah otot yang terlibat pada

pembebanan otot statis. Sejumlah konsumsi energi tertentu akan lebih berat jika

hanya ditunjang oleh sejumlah kecil otot relatif terhadap sejumlah besar otot.
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Begitu juga untuk konsumsi energi dapat juga untuk menganalisa pembebanan

otot statis dan dinamis. Berbagai macam kondisi kerja yang dapat menaikkan

denyut jantung ditunjukkan pada gambar 2.3

Gambar 2.3. Meningkatnya Denyut Jantung yang berhubungan dengan berbagai
macam kondisi kerja (Sumber : Grandjean, dalam Sritomo Wignjosoebroto)

Pada gambar tersebut ditunjukkan bahwa konsumai energi dapat

menghasilkan denyut jantung yang berbeda-beda. Oleh karenanya dapat dikatakan

bahwa meningkatnya denyut jantung adalah dikarenakan karena :

a. Temperatur sekeliling yang tinggi

b. Tingginya pembebanan otot statis, dan

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

Adapun hubungan antara metabolisme, respirasi, temperatur badan dan

denyut jantung sebagai media pengukur beban kerja ditunjukkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1. Hubungan antara Metabolisme, Respirasi, Temperatur Badan dan
Denyut Jantung Sebagai Media Pengukur Beban Kerja

(Sumber: Christensen, dalam Sritomo Wignjosoebroto)
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Pengukuran denyut jantung adalah merupakan salah satu alat untuk

mengetahui beban kerja. Hal ini dapat

dilakukan dengan berbagai cara antara lain :

1. Merasakan denyut yang ada pada arteri 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 dada.

Adapun denyut jantung pada berbagai macam kondisi kerja ditunjukkan

pada gambar 2.4

.

Gambar 2.4. Denyut Jantung dari dua kondisi kerja yang berbeda
(Sumber: Grandjean, dalam Sritomo Wignjosoebroto)

Muller dalam Sritomo Wignjosoebroto memberikan beberapa definisi

sebagai berikut :

1. Denyut jantung pada saat istirahat (resting pulse) adalah rata-rata denyut

jantung sebelum suatu pekerjaan dimulai.

2. Denyut jantung selama bekerja (working pulse) adalah rata-rata denyut

jantung selama seseorang bekerja.

3. Denyut jantung untuk bekerja (work pulse) adalah selisih antara denyut

jantung selama bekerja dan selama istirahat.

4. Denyut jantung selama istirahat total (total recovery cost or recovery cost)

adalah jumlah aljabar denyut jantung dari berhentinya denyut pada saat suatu

pekerjaan selesai dikerjakan sampai dengan denyut berada pada kondisi

istirahatnya.
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5. Denyut kerja total ( total work pulse or cardiac cost) adalah jumlah denyut

jantung dari mulainya suatu pekerjaan sampai dengan denyut berada pada

kondisi istirahatnya (resting level).

Dalam sebuah penelitian laboratorium, pengaruh dari pembebanan otot

secara statis pada denyut jantung dipelajari oleh lind dan McNicol dalam Sritomo

Wignjosoebroto yang mana hasilnya ditunjukkan pada gambar 2.7.

Gambar 2.5 Denyut jantung selama otot diberi beban statis
(Sumber: Lind and Mc Nicol, dalam Sritomo Wignjosoebroto)

2.7 Pengukuran Waktu Standar

Pengukuran waktu adalah pekerjaan mengamati dan mencatat waktu-

waktu kerjanya setiap elemen ataupun siklus dengan menggunakan alat-alat. Bila

operator telah siap didepan mesin tempat kerja lain yang waktu kerjanya akan

diukur, maka pengukuran memilih posisi tempat dia berdiri mengamati dan

mencatat. Posisi ini hendaknya sedemikian rupa sehingga operator tidak

terganggu gerakan-gerakannya ataupun merasa canggung karena terlampau

merasa diamati, misalnya juga pengukur berdiri didepan operator.Posisi inipun

hendaknya memudahkan pengukur mengamatinya jalannya pekerjaan sehingga

dapat mengikuti dengan saat-saat suatu siklus/elemen bermula dan berakhir.

Umumnya posisi agak menyimpan dibelakang operator sejauh 1,5 meter

merupakan tempat yang baik. (Hamdani Kubangun)

Jika pengukuran-pengukuran telah selesai, yaitu semua data yang

didapatkan memiliki keseragaman data yang dikehendaki, dan jumlah telah

memenuhi tingkat-tingkat ketelitian dan keyakinan yang diinginkan, maka
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selesailah kegiatan pengukuran waktu. Langkah selanjutnya adalah mengelolah

data tersebut sehingga memberikan waktu baku. Untuk memperoleh waktu baku

dari data yang terkumpul itu adalah sebagai berikut (Hamdani Kubangun)

Waktu siklus

Dimana :

WS = Waktu Siklus

N    = Jumlah Pengamatan

2.8 Faktor Penyesuaian

Setelah pengukuran berlangsung, pengukur harus mengamati kewajaran

kerja yang ditunjukkan oleh operator.Ketidakwajaran biasa saja terjadi misalnya

bekerja tanpa kesungguhan, sangat cepat seolah-olah diburu waktu, atau karena

menjumpai kesulitan-kesulitan seperti karena kondisi ruangan yang buruk.Sebab-

sebab ini mempengaruhi kecepatan kerja yang berakibat terlalu singkat atau

terlalu panjangnya waktu penyelesaian. Hal ini tidak diinginkan karena waktu

baku yang dicari adalah waktu yang diperoleh dari kondisi dan cara kerja yang

baku  yang diselesaikan secara wajar (Hamdani Kubangun)

Biasanya penyesuaian dilakukan dengan mengalikan waktu siklus rata-rata

atau waktu elemen rata-rata dengan suatu harga p yang disebut faktor

penyesuaian.Besarnya harga p tentunya sedemikian rupa sehingga hasil perkalian

yang diperoleh menceminkan waktu yang sewajarnya atau yang normal. Bila

pengukur berpendapat bahwa operator bekerja diatas normal (terlalu cepat) maka

harga p nya akan lebih besar dari satu (p > 1); sebaliknya jika operator dipandang

bekerja dibawah normal maka harga p akan lebih kecil dari satu (p < 1).

Seandainya pengukur berpendapat bahwa operator bekerja dengan wajar

maka harga p-nya sama dengan satu (p=1). (Hamdani Kubangun)
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2.9 Faktor Kelonggaran

Kelonggaran diberikan untuk tiga hal yaitu untuk kebutuhan pribadi

menghilangkan rasa fatique, dan hambatan-hambatan yang tidak dapat

dihindarkan. Ketiganya ini merupakan hal-hal yang secaranyata dibutuhkan oleh

pekerja, dan yang selama pengukuran tidak diamati, diukur, dicatat

ataupundihitung. Karenanya pengukuran dan setelah mendapat waktu normal,

kelonggaran terlalu ditambahkan.

2.9.1 Kelonggaran Untuk Kebutuhan Pribadi

Kebutuhan-kebutuhan ini jelas terlihat sebagai sesuatu yang mutlak, tidak

bisa misalnya, seseorang diharuskan terus bekerja dengan rasa dahaga, atau

melarang pekerja untuk sama sekali tidak bercakap-cakap sepanjang jam-jam

kerja. Larangan demikian tidak saja merugikan pekerja (karena

merupakantuntutan psikologis yang wajar) tetapi juga merugikan perusahaan

karena dengan kondisi demikian pekerja tidak akan dapat dengan baik hampir

dapat dipastikan produktifitasnya menurun.

2.9.2 Kelonggaran Untuk Menghilangkan Rasa Fatique

Rasa gatique tercermin antara lain dengan merurunnya hasil produksi baik

jumlah maupun kuwalitas. Karenanya salah satu cara untuk menentukan besarnya

kelonggaran ini adalah dengan melakukanpengamatan sepanjang hari kerja dan

mencatat pada saat-saat mana menurunnya hasil produksidisebabkan oleh

timbulnya rasa fatique karena masih banyak kemungkinan lain yang

dapatmenyebabkannya. Jika rasa fatique telah datang dan pekerja harus bekerja

untuk menghasilkan performence normalnya, maka usaha yang dikeluarkan

pekerja dari normal dan ini akan menambahkan rasa fatique. Bila hal

iniberlangsung terus pada akhirnya akan terjadi fatique total yaitu jika anggota

badan yang bersangkutansudah tidak dapat dilakukan gerakan kerja sama sekali

walaupun sangat dikehendaki. Hal demikian jarangterjadi karena berdasarkan

pengalamannya pekerja dapat mengatur kecepatan kerjanya sedemikian

rupa,sehingga lambatnya gerakan-gerakan kerja ditujukan untuk menghilangkan

rasa fatique ini
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2.9.3. Kelonggaran Untuk Hal-Hal Tak Terhindarkan

Dalam melaksanakan pekerjaannya, pekerja tidak akan lepas dari berbagai

hambatan. Ada hambatan yang dapat dihindarkan seperti mengobrol yang

berlebihan dan menganggur dengan sengajaada pula hambatan yang tidak dapat

dihindarkan karena berada diluar kekuasaan pekerja untukmengendalikannya.

Bagi hambatan yang pertama jelas tidak ada pilihan selain

menghilangkannya,sedangkan bagi yang terakhir walaupun harus diusahakan

serendah mungkin, hambatan akan tetap adakarenanya harus diperhitungkan

dalam perhitungan waktu baku.

2.10 Kuesioner Nordic Body Map

Pengukuran kelelahan pada sistem otot rangka dalam bidang ergonomi

mengalami satu kesulitan dalam satu kendala yang cukup serius yang sampai saat

ini tidak ada cara pengukuran langsung terhadap luasnya aspek  kelelahan. Tidak

ada pengukuran yang bersifat mutlak terhadap kelelahan (Tarwaka, 2004).

Menurut Kroemer (2001), kuesioner nordic merupakan kuisioner yang paling

sering digunakan untuk mengetahui ketidaknyamanan atau kesakitan pada tubuh.

Kuesioner ini sudah cukup terstandarisasi dan tersusun rapi. Kuesioner ini

dikembangkan oleh Kourinka (1987) dan dimodifikasi oleh Dickinson (1992).

Survei ini menggunakan banyak pilihan jawaban yang terdiri dari 2 bagian

yaitu bagian umum dan terperinci. Bagian umum menggunakan gambar dari tubuh

yaitu dilihat dari bagian depan dan belakang, kemudian dibagi menjadi 9 area

utama. Responden yang mengisi kuesioner diminta untuk memberikan tanda ada

tidaknya gangguan pada bagian area tubuh tersebut (Kroemer, 2001). Suatu

bagian yang spesifik dalam daftar pertanyaan nordic terpusat pada area tubuh

dimana gejala gangguan bagian area tubuh tersebut paling umum dijumpai seperti

leher atau punggung. Pertanyaan lain yang biasa ditanyakan adalah sifat alamiah

keluhan, jangka waktu dan kebiasaan manusia (Kroemer, Dalam Rachman).

Kuesioner ini menggunakan gambar tubuh manusia yang sudah dibagi

menjadi 9 bagian utama, yaitu :
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a. Leher

b. Bahu

c. Punggung bagian atas

d. Siku

e. Punggung bagian bawah

f. Pergelangan tangan/tangan

g. Pinggang/pantat

h. Lutut

i. Tumit/kaki

Gambar 2.6 Pembagian Tubuh Nordic Body Map

Responden yang mengisi kuesioner diminta untuk memberikan tanda ada

atau tidaknya gangguan pada bagian-bagian tubuh tersebut. Kuisioner  Nordic

Body Map  ini diberikan kepada seluruh pekerja yang terdapat pada  stasiun kerja.

Setiap responden harus mengisi ada atau tidaknya keluhan yang diderita,

2.11 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
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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, 2004).

Gambar 2.7 Kurva Distribusi Normal dengan Data Antropometri 95 Persentil
(Sumber: Nurmianto, 2004)

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% populasi yang berada pada atau dibawah pada ukuran tersebut, sedangkan 5-

th persentil akan menunjukkan 5% populasi akan berada pada atau dibawah

ukuran itu (Wignjosoebroto, 2003).
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Tabel 2.2 Persentil Untuk Data Berdistribusi Normal
2.12 Percentile 2.13 Perhitungan

2.14 1st 2.15 X – 2,325. SD

2.16 2,5th 2.17 X – 1,96 . SD

2.18 5th 2.19 X – 1,645 . SD

2.20 10th 2.21 X – 1,28 . SD

2.22 50th 2.23 X

2.24 90th 2.25 X + 1,28 . SD

2.26 95th 2.27 X + 1,645 . SD

2.28 97,5th 2.29 X + 1,96 . SD

2.30 99th 2.31 X + 2,325 . SD

(Sumber: Nurmianto, 2004)

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, 2004). Adapun pendekatan dalam penggunaan data antropometri,

adalah sebagai berikut:

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

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

populasi yang sesuai.

c. Pilihlah nilai persentil yang sesuai sebagai dasar perancangan.

d. Pilihlah jenis kelamin yang sesuai.

2.12 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
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2.12.1 Uji Kenormalan Data

Uji kenormalan data digunakan untuk mengetahui apakah suatu data

berditribusi normal atau tidak. Untuk uji kenormalan data digunakan distribusi

Chi_Hitung (X2 ), dengan rumus (Reksoatmodjo, 2009):

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%.

2.12.2 Uji Keseragaman Data

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

a. Langkah pertama dalam uji keseragaman data yaitu menghitung besarnya

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

..............................................................…............................................... (2,1)

b. Langkah kedua adalah menghitung standar deviasi dengan persamaan 2

berikut ini :

Standar deviasi : ........……………….....(2,2)

Dimana:

= Standar deviasi dari populasi

N = Banyaknya jumlah pengamatan

x = Data hasil pengukuran

=
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c. 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 = + k …………………………………………………………….(3)

BKB = k ……………………………………………………………..(4)

Dimana:

X = Rata-rata data hasil pengamatan

= Standar deviasi dari populasi

k = Koefisien indeks tingkat kepercayaan, yaitu:

Tingkat kepercayaan 0 % - 68 % harga k adalah 1

Tingkat kepercayaan 69 % - 95 % harga k adalah 2

Tingkat kepercayaan 96 % - 100 % harga k adalah 3

2.12.4 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:

.……………………...…………(5)

Dimana :

N’ = jumlah pengukuran yang seharusnya dilaksanakan.

N  = jumlah pengamatan yang dilakukan.

X = data antropometri untuk tiap-tiap individu pengamatan.

N’=
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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.

2.13 Perancangan Produk

Menurut Sritomo (2003), perancangan adalah suatu alat termasuk dalam

metode teknik, dengan demikian langkah-langkah pembuatan perancangan akan

mengikuti metode merris asimov yang menerangkan bahwa perancangan teknik

adalah suatu aktifitas dengan maksud tertentu menuju kearah tujuan menuju

pemenuhan kebutuhan manusia (http://adamnsath.blogspot.com).

Prosedur perancangan yang merupakan tahapan umum teknik perancangan

dikenal dengan sebutan NIDA, yang merupakan kepanjangan dari need, idea,

decision and action. Penjelasannya adalah sebagai berikut

(http://adamnsath.blogspot.com):

1. Need, artinya adalah tahap pertama seorang perancang menetapkan dan

mengidentifikasikan kebutuhan sehubungan dengan alat atau produk yang

harus dirancang.

2. Idea, artinya pengembangan ide-ide yang melahirkan berbagai alternatif

untuk memenuhi kebutuhan tadi.

3. Decision, adalah proses penilaian dan penganalisaan terhadap berbagai

alternatif yang ada sehingga perancang dapat memutuskan suatu alternatif

terbaik.

4. Dan pada akhirnya dilakukanlah suatu proses pembuatan (Action).

Inti dari perencanaan rancangan adalah terletak pada pengembangan

konsep. Crawford mengemukakan bahwa konsep rancangan adalah kombinasi

antara lisan, tulisan, dan atau bentuk prototipe yang akan dilakukan perbaikan dan

bagaimana pelanggan menunjukkan keuntungan maupun kerugiannya. Tiga

bagian penting yang ada untuk ide atau perencanaan yang akan ditingkatkan

dengan kondisi konsep  adalah (http://vercomfo.blogspot.com):
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1. Bentuk

Hal ini merupakan bentuk fisik suatu produk itu sendiri, material

penyusunnya, dan sebagainya.

2. Teknologi

Termasuk di dalamnya antara lain : prinsip, teknik, perlengkapan, mekanika,

kebijakan, dan seterusnya yang dapat digunakan untuk menciptakan atau

mencapai produk yang dimaksud.

3. Keuntungan

Nilai keuntungan yang diharapkan pelanggan dari produk tersebut

Proses pengembangan konsep mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut

(http://thesis.binus.ac.id) :

1. Identifikasi kebutuhan konsumen

Sasaran kegiatan ini adalah untuk memahami kebutuhan konsumen dan

mengkomunikasikan secara efektif kepada tim pengembang. Output yang

dihasilkan adalah sekumpulan pernyataan kebutuhan konsumen yang

tersusun rapi, diatur dalam daftar hierarki.

Lima tahap dalam identifikasi kebutuhan konsumen :

a. Mengumpulkan data mentah dari pelanggan. Beberapa metode yang biasa

digunakan adalah wawancara, kuisioner, kelompok fokus, dan observasi

produk pada saat digunakan.

b. Menginterpretasikan data mentah menjadi kebutuhan konsumen.

c. Mengorganisasikan kebutuhan menjadi beberapa hierarki yaitu kebutuhan

primer, sekunder.

d. Menetapkan derajat kepentingan relatif setiap kebutuhan.

e. Menganalisa hasil dan proses.

2. Penetapan spesifikasi target

Spesifikasi memberikan uraian yang tepat mengenai bagaimana produk

bekerja. Merupakan terjemahan dari kebutuhan pelanggan menjadi kebutuhan

secara teknis dan merupakan harapan dari tim pengembangan yang kemudian

akan diperbaharui agar konsisten dengan batasan-batasan berdasarkan konsep
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produk yang dipilih oleh tim. Output yang dihasilkan adalah suatu spesifikasi

target yang terdiri dari suatu metrik (besaran) serta nilai-nilai batas dan nilai-

nilai ideal untuk besaran tersebut.

Proses pembutan target spesifikasi terdiri dari empat langkah :

a. Menyiapkan gambar metrik, dan menggunakan metrik-metrik kebutuhan.

b. Mengumpulkan informasi tentang pesaing.

c. Menetapkan nilai target ideal dan marginal yang dapat dicapai untuk tiap

metrik.

d. Merefleksikan hasil dan proses.

3. Penyusunan Konsep

Konsep produk adalah sebuah gambaran atau perkiraan mengenai teknologi,

prinsip kerja, dan bentuk produk. Sasaran penyusunan konsep adalah

menggali lebih jauh area konsep-konsep produk yang mungkin sesuai dengan

kebutuhan konsumen.

Penyusunan konsep menggunakan metode lima langkah yaitu:

a. Memperjelas masalah

b. Pencarian eksternal

c. Pencarian internal

d. Menggali secara sistematis

e. Merefleksikan hasil dan proses

4. Pemilihan konsep

Pemilihan konsep merupakan kegiatan dimana berbagai konsep dianalisis

secara berturutturut, kemudian dieliminasi untuk mengidentifikasi konsep

yang paling menjanjikan.

Pemilihan konsep terdiri atas dua tahap, yaitu :

a. Penyaringan konsep

Tujuan penyaringan konsep adalah mempersempit jumlah konsep secara

cepat dan untuk memperbaiki konsep.
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b. Penilaian konsep

Pada tahap ini, tim memberikan bobot kepentingan relatif untuk setiap

kriteria seleksi dan memfokuskan pada hasil perbandingan yang lebih baik

dengan penekanan pada setiap kriteria.

5. Penentuan spesifikasi akhir

Menentukan spesifikasi dari konsep yang telah dipilih dan lolos uji. Pada

tahap ini, tim harus konsisten dengan nilai-nilai besaran spesifik yang

mencerminkan batasan-batasan pada konsep produk itu sendiri

2.14 Quality Function Deployment

Quality Function Deployment (QFD) adalah suatu alat untuk mendesain

dan mengembangkan produk baru yang mampu mengintegrasikan kualitas ke

dalam desain, memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen (customer needs

and wants) yang diterjemahkan ke dalam technical responses. Pada proses desain

dan pengembangan produk, QFD digunakan pada tahap evaluasi konsep-konsep

produk (Green, 2002). Keinginan dan kebutuhan konsumen tersebut dijabarkan

dalam fase-fase desain dan manufakturing.  Proses QFD terdiri dari satu atau lebih

matriks-matriks kualitas. Matriks pertama dinamai House of Quality (HOQ).

Matriks HOQ tersebut terdiri dari beberapa matriks-matriks yang digabungkan

yang masing-masing matriks berisi informasi yang saling berhubungan antara satu

matriks dengan matriks lainnya (Septin Puji Astuti 2004).

2.15. Mengidentifikasi Technical Response

Tujuan dari fase ini adalah untuk mengidentifikasi technical response

kualitas, lingkungan, dan biaya melalui analisis yang didasarkan pada produk,

permintaan-permintaan pada technical response ini kemudian digunakan untuk

mengembangkan konsep produk baru. (Septin Puji Astuti 2004)

2.15.1 Membangkitkan Konsep Produk

Tujuan dari fase ini adalah untuk mengembangkan sederetan alternatif

konsep produk untuk memenuhi permintaan yang telah ditentukan dalam fase I.

Konsep-konsep tersebut dan garis mendasar konsep produk di evaluasi untuk
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memilih konsep rancangan produk melalui Concept Comparison House (CCH).

Di ruang kualitas disusun daftar permintaan fungsional dan kemampuan

manufakturing yang dapat diperoleh dari House of Quality pada fase I.

Pada ruang 2 berisi matriks korelasi antar tiga permintaan (kualitas,

lingkungan, dan biaya). Di ruang 3 berisi daftar alternatif- alternatif konsep

produk termasuk garis mendasar produk dan konsep pengembangan produk baru

dimasuk-kan ke dalam ruangan ini. Tingkat kepuasan permintaan tiap konsep

produk di ruang 1 dibuat pada ruang 4. Adapun bobot menyatakan tingkat

kepentingan permintaan pada ruang 1 dibuat pada ruang 5. Pada  ruang 6 berisi

hitungan tingkat kepuasan total tiap konsep produk.(Septin Puji Astuti 2004)


