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BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Sejarah Ergonomi

Istilah ergonomi mulai dicetuskan pada tahun 1949, akan tetapi aktivitas

yang berkaitan dengannya telah bermunculan puluhan tahun sebelumnya.

Beberapa kejadian penting diilustrasikan sebagai berikut (Nurmianto, 2005):

2.1.1 C.T. Thackrah, England, 1831

Thackrah adalah seorang dokter dari Inggris yang meneruskan pekerjaan

dari Italia bernama Ramazzini, dalam serangkaian kegiatan yang berhubungan

dengan lingkungan kerja yang tidak nyaman yang  dirasakan  oleh  para  operator

ditempat kerjanya. Ia mengamati postur tubuh  pada  saat bekerja sebagai bagian

dari masalah kesehatan. Pada saat ini Thackrah mengamati seorang penjahit yang

bekerja dengan posisi dan dimensi kursi dan meja yang kurang sesuai secara

antropometri, serta pencahayaan yang tidak ergonomis sehingga mengakibatkan

membungkuknya badan dan iritasi indera penglihatan. Disamping itu juga

mengamati para pekerja yang berada pada lingkungan kerja dengan temperatur

tinggi, kurangnya ventilasi, jam kerja yang panjang, dan gerakan kerja yang

berulang-ulang (repetitive work)  (Nurmianto, 2005).

2.1.2 F.W. Taylor (1856 – 1915)

F.W Taylor adalah seorang sarjana teknik mesin yang banyak menaruh

perhatian yang besar sekali dalam persoalan efisiensi kerja. Pada saat bekerja di

Midvale Steel Company pada tahun 1881, Taylor menemukan bahwa cara-cara

kerja yang tradisional disana sama sekali tidak efisien dan kalau hal ini terus

dibiarkan maka akan menimbulkan kerugian finansial yang sulit ditorelir. Taylor

berpendapat bahwa para pekerja di Midvale Steel Company tidak menunjukan

prestasi sebagaimana mestinya yaitu menghasilkan output kerja dibawah

sebenarnya yang dapat mereka hasilkan. Dari pengamatan-pengamatan Taylor

mempunyai dugaan kuat yang menyebabkan terjadinya hal-hal tersebut adalah

pengaturan jam kerja yang tidak benar.
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Di pabrik Midvale Steel Company ini Taylor menemukan suatu

kejanggalan yaitu bahwa manejer pabrik meskipun benar-benar telah mengetahui

data dan memiliki pengetahuan  yang lengkap tentang operasi teknis mesin-mesin

(sehingga dapat menghitung berapa kira-kira besar output yang dihasilkan oleh

mesin-mesin tersebut secara efisiensinya) akan tetapi rata-rata mereka sedikitpun

tidak memiliki data dan pengetahuan manejerial yang bisa dipakai untuk

memperhitungkan tingkat efisiensi operator-operator yang melayani mesin

tersebut. Berdasarkan hal ini maka Taylor menyimpulkan bahwa data tentang

operasi di pabrik-pabrik perlu pula untuk dikumpulkan. Data yang terkumpul

kemudian dianalisis dan dipakai sebagai bahan untuk menyususun standar kerja

ini, maka kemudian dibuat kriteria obyektif untuk mengukur dan menetapkan

performance ataupun efisiensi dari pekerja-pekerja tersebut (Wignjosoebroto,

2008).

2.1.3 F.B Gilberth (1868– 1924)

F.B Gilberth adalah seorang sarjana teknik sipil yang banyak berjasa

didalam penelitian metode kerja  yang mana konsep-konsep yang dikembangkan

dia perolehnya dari pengalamannya pada saat masih mahasiswa berkerja sebagai

tukang batu di Whidden and Company. Disini F.B Gilberth mengamati bahwa

tukang batu pada saat itu pada umumnya berkerja dengan tiga cara gerakan yang

berbeda-beda. Mereka menggunakan satu cara bila harus berkerja cepat, cara yang

lain bila ia berkerja lambat, dan cara ketiga yang lain pula bilamana harus

mengajarkan calon-calon tukang batu. Melihat kenyataan ini, Gilberth

beranggapan bahwa dari ke tiga cara ada satu cara atau bisa merupakan kombinasi

dari beberapa elemen-elemen kerja dari masing-masing cara tersebut yang terbaik

yang seharusnya digunakan untuk penyelesaian kerja (Wignjosoebroto, 2008).

2.2 Definisi Ergonomi

Ergonomi  atau ergonomics sebenarnya berasal dari kata yunani yaitu

Ergo yang berarti kerja dan Nomos yang berarti hukum, dengan demikian

ergonomi dimaksudkan sebagai disiplin keilmuan yang mempelajari manusia
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dalam kaitannya dengan pekerjaan. Disiplin ergonomi secara khusus akan

mempelajari keterbatasan  dari  kemampuan manusia dalam berinteraksi dengan

teknologi dan produk-produk buatannya. Disiplin ini berangkat dari kenyataan

bahwa manusia memiliki batas-batas kemampuan baik jangka pendek maupun

jangka panjang, pada saat berhadapan dengan keadaan lingkungan sistem kerjanya

yang berupa perangkat keras (hardware) (mesin, peralatan kerja) atau perangkat

lunak (software) (metode kerja, sistem dan prosedur). Dengan demikian terlihat

jelas bahwa ergonomi adalah suatu keilmuan yang multi  disiplin, karena disini

akan mempelajari pengetahuan-pengetahuan dari ilmu kesehatan (kedokteran,

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

(Wignjosoebroto, 2008).

Ergonomi menurut Internasional Ergonomic Association

didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan

kerjanya yang  ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering,

manajemen dan desain. Ergonomi sangat penting diterapkan dalam

melakukan proses desain. Sehingga, jika dalam melakukan proses

perancangan para desainer tidak menerapkan prinsip-prinsip ergonomi,

maka dimungkinkan akan terjadi hal-hal sebagai berikut (Emelia Sari,

2011):

1. Menurunnya output produksi dan meningkatnya loss time.

2. Tingginya biaya medis yang harus disediakan.

3. Tingginya biaya material.

4. Meningkatnya ketidakhadiran karyawan dan rendahnya kualitas kerja.

5. Timbulnya rasa nyeri dan ketegangan pada karyawan.

6. Meningkatnya kemungkinan terjadinya kecelakaan dan kesalahan kerja.

7. Meningkatnya pergantian karyawan.

Maksud dan  tujuan  disiplin  ergonomi  adalah  mendapatkan pengetahuan

yang utuh tentang permasalahan-permasalahan interaksi manusia dengan

lingkungan kerja. Dengan memanfaatkan informasi mengenai sifat-sifat,

kemampuan dan keterbatasan manusia yang dimungkinkan adanya suatu
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rancangan sistem manusia mesin yang optimal, sehingga dapat dioperasikan

dengan baik oleh rata-rata operator yang ada (Wignjosoebroto, 2008).

Didalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem yang melibatkan

manusia, fasilitas kerja serta lingkungannya. Disiplin ini akan mempelajari

keterbatasan dari kemampuan manusia dalam  berinteraksi  dengan fasilitas kerja.

Hal ini didasarkan adanya keterbatasan kemampuan manusia saat berhadapan

dengan lingkungan sistem  kerjanya  yang  berupa  mesin, peralatan dan metode

kerja (Wignjosoebroto, 2008).

2.2.2 Aspek-aspek Pendekatan Ergonomi

Secara ideal pendekatan ergonomi haruslah disesuaikan dengan peranan

dan fungsi dari komponen-komponen sistem kerja yang telibat yaitu manusia,

mesin dan peralatan ataupun lingkungan fisik kerja. Peranan manusia dalam hal

ini akan didasarkan pada kemampuan dan keterbatasannya terutama aspek

pengamatan fisik atau psikologisnya. Demikian juga peranan atau fungsi mesin

atau peralatan seharusnya ikut menunjang pekerja dalam melaksanakan tugas

yang ditentukan. Mesin atau peralatan kerja juga berfungsi menambah

kemampuan manusia yang tidak menimbulkan stress tambahan akibat beban kerja

dan juga membantu melaksanakan kerja-kerja tertentu yang dibutuhkan tetapi

berada diatas kapasitas atau kemampuan yang dimiliki manusia. Selanjutnya

mengenai peranan dan fungsi dari lingkungan fisik kerja akan berkaitan dengan

usaha untuk menciptakan kondisi-kondisi kerja yang akan menjamin manusia dan

mesin agar dapat berfungsi pada batas maksimalnya dalam kaitannya  dengan

lingkungan  fisik  kerja  seringkali dijumpai bahwa perencana sistem kerja justru

lebih memperhatikan mesin atau peralatan yang harus lebih dilindungi dari pada

melihat kepentingan manusia dan pekerjanya (Pawennari, 2007).

2.3 Antropometri

Istilah antropometri berasal dari "anthro" yang berarti manusia dan "metri"

yang berarti ukuran. Secara definitif anthropometri dapat dinyatakan sebagai satu

studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia pada

dasarnya akan memiliki bentuk, ukuran (tinggi, lebar dsb.) berat dll. Yang



II-5

berbeda satu dengan yang lainnya. Anthropometri secara luas akan digunakan

sebagai pertimbangan-pertimbangan ergonomis dalam proses perancangan

(desain) produk maupun sistem kerja yang akan memerlukan interaksi manusia.

Data anthropometri yang berhasil diperoleh akan diaplikasikan secara luas antara

lain dalam hal (Wignjosoebroto, 2008):

a. Perancangan areal kerja ( work station, interior mobil, dll )

b. Perancangan peralatan kerja seperti mesin, equipment, perkakas (tools)

dan sebagainya.

c. Perancangan produk-produk konsumtif seperti pakaian, kursi/meja

komputer dll.

d. Perancangan lingkungan kerja fisik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data anthropometri akan

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

yang dirancang dan manusia yang akan mengoperasikan / menggunakan produk

tersebut. Dalam kaitan ini maka perancangan produk harus mampu

mengakomodasikan dimensi tubuh dari populasi terbesar yang akan menggunakan

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

% dari populasi yang menjadi target dalam kelompok pemakai suatu produk

haruslah mampu menggunakannya dengan selayaknya.

Manusia pada umumnya berbeda-beda dalam hal bentuk dan dimensi

ukuran tubuhnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi ukuran tubuh manusia,

yaitu (Suhardi, 2008):

1. Umur

Ukuran tubuh manusia akan berkembang dari saat lahir sampai sekitar 20

tahun untuk pria dan 17 tahun untuk wanita. Setelah itu, tidak lagi akan

terjadi pertumbuhan bahkan justru akan cenderung berubah menjadi

pertumbuhan menurun ataupun penyusutan yang dimulai sekitar umur 40

tahunan.

2. Jenis kelamin (sex)

Jenis kelamin pria umumnya memiliki dimensi tubuh yang lebih besar

kecuali dada dan pinggul.
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3. Suku bangsa (etnik)

Setiap suku bangsa ataupun kelompok etnik tertentu akan memiliki

karakteristik fisik yang berbeda satu dengan yang lainnya.

4. Sosio ekonomi

Tingkat sosio ekonomi sangat mempengaruhi dimensi tubuh manusia. Pada

negara-negara maju dengan tingkat sosio ekonomi tinggi, penduduknya

mempunyai dimensi tubuh yang besar dibandingkan dengan negara-negara

berkembang.

5. Posisi tubuh (posture)

Sikap ataupun posisi tubuh akan berpengaruh terhadap ukuran tubuh oleh

karena itu posisi tubuh standar harus diterapkan untuk survei pengukuran.

Selain faktor-faktor tersebut diatas masih ada beberapa faktor lain yang

mempengaruhi variabilitas ukuran tubuh manusia seperti (Wignjosoebroto, 2008):

1. Cacat Tubuh

Dimana data anthropometri disini akan diperlukan untuk perancangan produk

bagi orang-orang cacat (kursi roda, kaki/tangan palsu, dll)

2. 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.

3. Faktor Kehamilan (pregnancy)

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
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proses perancangan. Perancangan untuk individu ekstrim prinsip ini digunakan

apabila diharapkan fasilitas yang dirancang tersebut dapat dipakai dengan enak,

nyaman, aman, sehat, efisien (ENASE) oleh sebagian besar orang-orang yang

memakainya (biasanya minimal oleh 95 % pemakai), atau produk ini dirancang

agar bisa memenuhi dua sasaran produk yaitu (Emilia Sari, 2011):

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

adalah pada penetapan jarak jangkauan dari suatu mekanisme kontrol

yang harus dioperasikan oleh seorang pekerja.

2.3.1 Dimensi Anthropometri dan Pengukurannya

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

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

Selanjutnya untuk memperjelas mengenai data antropometri agar bisa

diaplikasikan dalam berbagai rancangan produk ataupun fasilitas kerja, maka

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

dibawah ini:
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Gambar 2.1 Dimensi Anthropometri Tubuh Manusia yang diperlukan untuk
Perancangan Produk atau Fasilitas Kerja

(Sumber: Wignjosoebroto, 2008)

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).

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.
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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).

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.
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2.3.2 Anthropometri Tangan

Gambar 2.2 Anthropometri Tangan

(Sumber: Liliana, dkk, 2007)

Keterangan Gambar 2.2:

1. Panjang tangan (A)

2. Panjang telapak tangan (B)

3. Lebar tangan sampai ibu jari (C)

4. Lebar tangan sampai matakarpal (D)

5. Ketebalan tangan sampai matakarpal (E)

6. Lingkar tangan sampai telunjuk (F)

7. Lingkar tangan sampai ibu jari (G)

2.4 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).
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Gambar 2.3 Kurva Distribusi Normal dengan

Data Antropometri 95 Persentil.

(Sumber: Nurmianto, 2005)

Untuk penetapan data antropometri ini, pemakaian distribusi normal akan

umum diterapkan. Dalam statistik, distribusi normal dapat diformulasikan

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

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

tabel  probabilitas distribusi normal. Dengan persentil, maka dimaksudkan disini

adalah suatu nilai yang menunjukan nilai persentase tertentu dari orang yang

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

akan menunjukkan 95% populasi 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 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: Wignjosoebroto, 2008)
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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.

3. Pilihlah nilai persentil yang sesuai sebagai dasar perancangan.

4. Pilihlah jenis kelamin yang sesuai.

2.5 Pengujian Data

Pengujian data bertujuan untuk menentukan data anthropometri operator

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

kecukupan data dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.5.1 Uji Kenormalan Data

Uji kenormalan data digunakan untuk mengetahui apakah suatu data

berditribusi normal atau tidak. Untuk uji kenormalan data digunakan distribusi

Chi square (X2).

1. Input data pada program SPSS for Windows 16.0.

Distribusi Chi square dapat dihitung melalui program SPSS for Windows

16.0., adapun langkah-langkahnya adalah (Hartono, 2008):

a. Bukalah program SPSS.

b. Klik Variable View pada SPSS data editor.

c. Pada kolom Name ketik data antropometri, untuk kolom yang lain seperti

Decimals, Type, Width, Decimals, Label, Values, Missing, Columns,

Align, Measure di abaikan saja.

d. Masuklah ke halaman Data View dengan klik Data View.

e. Isiskan data yang akan di uji.
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f. Selanjutnya, kliklah Analyze > Nonparametrics Test > Chi Square.

g. Setelah itu, akan tampil kotak dialog chi square test. Masukkan variabel

data antropometri ke kotak test variable list.

h. Klik OK. Hasil output akan terlihat.

2. Analisis

a. Output frekuensi data antropometri

Hasil output akan menjelaskan tentang hasil frekuensi data teramati

(Observed N), frekuensi data harapan (Expected N), dan nilai sisa

(Residual) dari tiap jenis data antropometri. Disini diharapkan data

antropometri  dari semua jenis adalah sama.

b. Output Test Statistics

Output Test Statistics menggambarkan uji Chi square. Langkah-langkah

pengujiannya sebagai berikut:

 Merumuskan hipotesis

H0: Data berdistribusi normal

H1: Data tidak berdistribusi normal

 Menentukan Chi square hitung dan signifikansi

Dari output dapat didapat Chi square hitung dan signifikansi.

 Menentukan Chi square tabel

Chi square tabel dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat

signifikansi 0.05 dan df= k-1 (k dalam hal ini adalah jumlah jenis data).

 Kriteria pengujian

Jika Chi square hitung < Chi square tabel, maka H0 diterima.

Jika Chi square hitung > Chi square tabel, maka H0 ditolak.

2.5.2 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	 = 	∑ ……………………………………………….………….…(2.1)
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2. Langkah kedua adalah menghitung standar deviasi dengan persamaan 2

berikut ini :

Standar deviasi : σ =
∑( 	 	)

……………………………….…….(2.2)

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 …………………………………………………………..(2.3)

BKB = X	– kσ …………………………………………………….……..(2.4)

Dimana:

X = Rata-rata data hasil pengamatanσ = 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

2.5.3 Uji Kecukupan Data

Uji kecukupan data ini dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa data

yang dikumpulkan adalah cukup secara objektif. Idealnya pengukuran harus

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

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

pengukuran dalam jumlah yang banyak sulit untuk dilakukan mengingat

keterbatasan-keterbatsan yang ada baik dari segi waktu, biaya, tenaga dan

sebagainya (Nugroho, 2008).
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Pengujian kecukupan data ini dapat dilakukan dengan menggunakan

rumus:

N’=[ ∑ (∑ ) 	∑ ] .………….……………….……...……….(2.5)

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.

2.6 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

2.6.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007).

Dalam penelitian ini populasi yang dimaksudkan adalah jumlah toko serta

kedai harian yang ada di kawasan Kecamatan Kampar.

Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah Toko serta Kedai Harian

No Nama Desa
Jumlah Toko serta Kedai

Harian

1 Batu Belah 21

2 Tj. Rambutan 18

3 Sp. Kubu 13

4 Limau Manis 9

5 Naumbai 11

6 Tj. Berulak 7

7 Air Tiris 48

8 Ranah 5
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Tabel 2.2 Rekapitulasi Jumlah Toko serta Kedai Harian
(lanjutan)

No Nama Desa
Jumlah Toko serta Kedai

Harian

9 Bukit Ranah 13

10 Ranah Baru 10

11 Ranah singkuang 4

12 Penyasawan 37

13 Pulau Jambu 8

14 Rumbio 26

15 Pulau Sarak 19

16 Padang Mutung 14

17 Koto Tibun 17

18 Pulau Tinggi 11

Jumlah 291

(Sumber : Hasil Survei, 2013)

2.6.2 Sampel

Setelah melakukan pengumpulan data sekunder dapat diketahui jumlah

toko dan kedai harian yang ada di kawasan Kecamatan Kampar sebanyak 291.

Agar sampel pada penelitian ini dapat mewakili populasi maka dapat ditentukan

jumlah sampel yang dihitung dengan menggunakan rumus Solvin (Ginting, 2009):

..............................................................................(2.6)

Keterangan : n = Jumlah Sampel

N =   Jumlah Populasi

e = Persentase kelonggaran ketidaktelitian (Presesi)

kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir.

Dalam penelitian ini diketahui jumlah toko dan kedai harian yang ada di

kawasan Kecamatan Kampar adalah 291, dan nilai ”e” ditetapkan sebesar 10%.

Dengan menggunakan rumus tersebut di atas maka diketahui jumlah sampel (n)

adalah :
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2(0.1).2911

291
n




91.21

291
n




74.4n 

75n  Responden

Dengan melihat daftar tabel  Slovin dengan (e) persen kelonggaran ketidak

telitian (e) sebesar 10 %  dan jumlah populasi (N) sebesar 291 didapat ukuran

sampel adalah 75.

2.6.3 Teknik Sampling

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah random sampling

sederhana. Dimana teknik random sampling sederhana dilakukan dengan

memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi

anggota sampel.

2.7 Kegunaan Metode Sampling.

Kegunaan sampling didalam penelitian antara lain sebagai berikut

(Masniari Lubis, 2003) :

1. Menghemat biaya

Proses pelaksanaan penelitian yang mencakup alat penelitian, pengumpulan

data, pengolahan data dan sebagainya memerlukan biaya yang relatif besar.

Bila penelitian dilakukan terhadap seluruh obyek yang diteliti tentu akan

memakan banyak biaya, dengan sampling biaya tersebut dapat ditekan atau

dikurangi.

2. Mempercepat pelaksanaan penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap obyek yang banyak akan memakan waktu

yang lebih lama dibanding penelitian yang dilakukan terhadap sebagian

obyek.
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3. Menghemat tenaga

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan terhadap seluruh obyek populai dan

memerlukan tenaga yang lebih banyak bila dibandingkan penelitian yang

dilakukan terhadap sebagian populasi saja

4. Memperluas daerah lingkup penelitian

Penelitian yang dilakukan terhadap seluruh obyek dan memakan waktu,

tenaga biaya dan fasilitas-fasilitas lain yang lebih besar. Bila penelitian

dilakukan terhadap sampel maka dengan tenaga, waktu dan biaya yang sama

dapat dilakukan penelitian yang lebih luas ruang lingkupnya.

2.8 Metode Analisis Data

2.8.1 Uji Validitas

Data dikatakan valid, jika pertanyaan pada kuesioner mampu

mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut. Butir-butir

pertanyaan yang ada dalam kuesioner diuji terhadap faktor terkait. Jika ternyata

tidak valid maka butir pertanyaan yang tidak valid tersebut disingkirkan dari

kuesioner atau diperbaiki. Hasil dan uji validitas adalah untuk mendapatkan

pertanyaan yang valid dari sejumlah pertanyaan kepada responden (Rakeyan,

2011).

Uji validitas di gunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu

kuesioner. Suatu kuesioner yang di katakan valid jika pertanyaan pada kuesioner

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan di ukur oleh kuesioner tersebut.

Jadi validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita

buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur. Uji validitas di lakukan

melalui perbandingan antara nilai r hitung terhadap r tabel. Bila r hitung > r tabel,

maka pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid (Anandita, 2012 ).

2.8.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji keterdalaman instrumen yang digunakan dalam

riset. Instrumen riset yang terandal akan mampu mengungkapkan informasi yang

sebenarnya di lapangan. Tersedia berbagai jenis metode uji reliabilitas yang secara

umum dibedakan untuk jumlah butir ganjil atau genap. Instrumen yang reliabel
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akan menghasilkan data yang sesuai dengan kenyataannya, dalam arti berapa kali

pun penelitian diulang dengan instrumen tersebut akan tetap diperoleh kesimpulan

yang sama (Rakeyan, 2011).

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur semua kuesioner yang

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner di katakam reliabel atau

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil

dari waktu ke waktu. Dalam SPSS ada fasilitas yang dapat di gunakan untuk

mengukur reliabilitas yaitu melalui uji statistik cronbach alpha dan variabel di

katakan reliabel jika nilai cronbach alpha > 0.60  (Anandita, 2012).

2.9 Skala Likert

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikaf, pendapat, dan persepsi

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian,

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesipik oleh peneliti, yang

selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala likert, maka variabel

yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator

tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang

dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen yang

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat

negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat Penting (SP), Penting (P),

Ragu-ragu (R), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak Penting (STP) (Ginting, 2009).

2.10 Perancangan Produk

Produk adalah sesuatu yang dijual oleh perusahaan kepada para pelangan.

Konsep produk adalah sebuah gambaran atau perkiraan mengenai teknologi,

prinsip kerja dan bentuk produk yang akan dikembangkan. Biasanya disajikan ke

dalam gambar berbentuk tiga dimensi dengan uraian setiap komponen (Yola,

2012)

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

pemesanan dari produk. Melalui perancangan dan pengembangan produk,
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diharapkan akan dihasilkan inovasi produk baru yang mampu memberikan

keunggulan tertentu di dalam mengatasi persaingan dengan produk kompetitor

(Yola, 2012).

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 (Yola, 2012).

Proses pengembangan perancangan konsep produk mencakup kegiatan-

kegiatan sebagai berikut (Yola, 2012):

1. Identifikasi produk

Memahami kekurangan dan kelemahan yang terdapat pada produk

sebelumnya dan melakukan perbaikan terhadap produk tersebut.

2. Penetapan spesifikasi target

Spesifikasi memberikan uraian yang tepat mengenai bagaimana produk

bekerja dan merupakan terjemahan dari identifikasi produk.

3. Penyusunan konsep

Sasaran penyusunan konsep adalah menggali konsep-konsep produk yang

mungkin sesuai dengan kebutuhan pelanggan yang mencakup gabungan dari

penelitian eksternal, proses pemecahan masalah secara kreatif.

4. Pemilihan konsep

Pemilihan konsep merupakan kegiatan dimana berbagai konsep dianalisis dan

secara berturut-turut dieliminasi untuk mengidentifikasi konsep yang paling

menjanjikan.

5. Pemodelan dan pembuatan prototipe

Setiap tahapan dalam proses pengembangan konsep melibatkan banyak

bentuk model dan prototipe.

6. Pengujian konsep

Satu atau lebih konsep diuji untuk mengetahui apakah kebutuhan pelanggan

telah terpenuhi, memperkirakan potensi pasar dari produk dan
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mengidentifikasi beberapa kelemahan yang harus diperbaiki selama proses

perkembangan selanjutnya.

7. Penentuan spesifikasi akhir

Spesifikasi yang telah ditentukan diawal proses ditinjau kembali setelah

proses dipilih dan diuji.

8. Perencanaan proyek

Pada kegiatan akhir pengembangan konsep ini, tim membuat suatu jadwal

pengembangan secara rinci, menentukan strategi untuk meminimasi waktu

pengembangan dan mengidentifikasi sumber daya yang digunakan untuk

menyelesaikan proyek.

Gambar. 2.4 Tahap Proses pengembangan perancangan konsep produk
(Sumber: Yola, 2012)

2.11 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.

2.11.1 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
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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).

2.11.2 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).

2.11.3 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 berikut:WS = ∑ ………………………………………………………………….....(2.7)
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2.11.4 Menghitung Waktu Normal

Waktu normal merupakan hasil perkalian antara waktu siklus dengan

performance rating yang telah ditetapkan. Nilai performance rating diperoleh

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

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

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

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

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

Wn = Ws x P ...………………………………………………………………...(2.8)

2.11.5 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 berikut:

Waktu Baku (Wb) = Wn x 1 + %	 …………………………....(2.9)

2.11.6 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

berikut :

Output Standar (OS) = ………………………………………………….(2.10)

2.12 Produktivitas Kerja

2.12.1 Sejarah Produktivitas

Istilah produktivitas muncul pertama kali pada tahun 1766 dalam suatu

makalah yang disusun oleh sarjana ekonomi prancis bernama Quesnay. Satu abad

kemudian tepatnya pada tahun 1883, Littre mendifinisikan produktivitas sebagai

“kemampuan untuk memproduksi”. Kemudian pada abad ke-19 dikenal difinisi
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tersebut lebih spesifik, yang mengatakan bahwa produktivitas sebagai “Hubungan

antar keluarga dari sumber yang digunakan untuk menghasilakan keluaran

tersebut”. Tetapi menurut Walter Aigner, filosofi dan spirit tentang produktivitas

sudah ada sejak peradaban manusia karena makna produktivitas adalah

“keinginan” (the will) dan “upaya” (Effort) manusia untuk selalu meningkatkan

kualitas kehidupan dan penghidupan disegala bidang. Jadi dalam pengertian yang

filosofis, produktivitas adalah sikap (mental) manusia untuk membuat hari esok

lebih baik dari hari sekarang dan membuat hari ini lebih baik dari hari kemarin

(Wignjosoebroto, 2008).

2.12.2 Konsep dan Difinisi 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 (Wignjosoebroto, 2008).

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 (Wignjosoebroto, 2008).

Konsep produktivitas seperti disebutkan diatas sangat terkait dengan

pengertian efisiensi dan efektifvitas 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 (Wignjosoebroto, 2008).
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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 dilihat pada Gambar 2.5 seperti

yang terlihat dibawah (Wignjosoebroto, 2008).

Gambar 2.5 Konsep Produktivitas (Sumber : Wignjosoebroto, 1995)

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).

Manfaat positif yang bisa dicapai dengan terjadinya peningkatan

produktivitas dari suatu aktivitas produksi. Maka agar bisa memberikan suatu

ilustrasi yang jelas bagi  pembaca atau penulis dicantumkan Gambar 2.6-2.7:
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Gambar 2.6 Kurva Peningkatan Produktivitas
(Sumber: Suhardi, 2008)
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Gambar 2.7 Kurva Penurunan Biaya
(Sumber: 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 (Nugroho, 2008) sebagai berikut:

aTenagaKerj

soduktivitaPr
= %100

1

12




Output

OutpuOutput ………………………….........(2.11)

Disini produktivitas dari tenaga kerja ditinjukan sebagai rasio dari jumlah

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

yaitu jam kerja yang dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tenaga

kerja yang dipekerjakan dapat terdiri dari tenaga kerja langsung ataupun tidak

langsung. Selanjutnya bisa dinyatakan bahwa seseorang telah bekerja dengan

produktif jikalau ia telah menunjukan output kerja yang paling tidak telah

mencapai suatu ketentuan minimal. Ketentuan ini didasarkan atas besarnya

keluaran yang dihasilkan secara normal dalam jangka waktu yang layak. Dari

uraian tersebut maka dapatdisimpulkan bahwa disini terdapat dua unsur yang bisa

dimasukan sebagai kriteria produktivitas (Nugroho, 2008), yaitu:
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1. Besar kecilnya keluaran yang dihasilkan

2. Waktu kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan

2.12.3 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-

produk atau jasa (Wignjosoebroto, 2008).

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

sebagai 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.

Produktivitas yang diharapkan naik justru mengalami penurunan. Hal ini bisa
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terjadi karena perbaikan alat yang lebih modern namun tidak didukung dengan

kemampuan manusia dalam pengoperasianya, maka hanya akan memberikan

tambahan masukan saja (Wignjosoebroto, 2008).

2.13 Nordic Body Map

Nordic Body Map (NBM) merupakan metode yang dilakukan dengan

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

Gambar 2.8 Nordic Body Map (Nurmianto,2005)

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

10 Sakit pada siku kiri
11 Sakit pada siku kanan
12 Sakit lengan bawah kiri
13 Sakit lengan bawah kanan
14 Sakit pada pergelangan tangan kiri
15 Sakit pada pergelangan tangan kanan
16 Sakit pada tangan kiri
17 Sakit pada tangan kanan
18 Sakit pada paha kiri
19 Sakit pada paha kanan
20 Sakit pada lutut kiri
21 Sakit pada lutut kanan
22 Sakit pada betis kiri
23 Sakit pada betis kanan
24 Sakit pada pergelangan kaki kiri
25 Sakit pada pergelangan kaki kanan
26 Sakit pada kaki kiri
27 Sakit pada kaki kanan


