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2.1 Kajian Induktif  

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan ergonomi partisipatori 

adalah sebagai berikut (tabel 2.2) : 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Metode Hasil 

1 Isaac José 

Antonio 

Luquetti dos 

Santos 

(2011) 

“Using 

participatory 

ergonomis to 

improve 

nuclear 

equipment 

design” 

Ergonomi 

Partisipatori 

mendesain alat untuk 

mengukur tingkat 

jumlah uranium 

dengan melibatkan 

pihak analisis kimia 

dan institusi nuklir, 

dengan pendekatan 

ergonomi partisipatori 

didapatkan desain alat 

kerja yang bernama 

fluorometer. 

 

2 Suzianti 

(2013) 

“macroergono

mi approach 

for immproving 

the municipal 

waste 

management 

sysem in 

jakarta” 

Macroergonomi mengurangi tingkat 

human error yang 

banyak terjadi,hasil 

dari penelitian ini 

adalah adalah desain 

tempat sampah dengan 

pengkodean warna 

untuk setiap jenis 

tempat sampah. 



No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Metode Hasil 

3 Agus Hasan 

Hidayat 

(2014) 

Desain 

Pengering 

Kerupuk 

Menggunakan 

metode 

ergonomi 

partisipatori 

Ergonomi 

Partisipatori 

alat pengering kerupuk 

dengan kriteria sesuai 

dengan kebutuhan para 

karyawan, kebutuhan 

ini diketahui dengan 

cara focus group 

discussion (FGD) 

dengan melibatkan 

karyawan, pemilik dan 

operator mesin. 

Dengan hasil alat 

pengering kerupuk 

mampu menghemat 

tempat dan 

mempercepat proses 

pengeringan. 

 

4 Kurnia 

(2014) 

Usulan Desain 

Kamar Mandi 

untuk Lansia 

dengan 

Pendekatan 

Ergonomi 

Partisipatori 

Ergonomi 

Partisipatori 

Didalam penelitian ini 

para lansia dilibatkan 

dalam pendesainan 

kamar mandi dengan 

metode ergonomi 

partisipatori, hasilnya 

adalah kamar mandi 

yang sesuai dengan 

kebutuhan lansia. 

5 Agung 

Kristianto 

(2011) 

Perancangan 

Meja Dan 

Kursi Kerja 

Yang 

Ergonomis 

Antropometri meja dan kursi pada 

stasiun kerja dapat 

meningkatkan 

produktivitas sampai 

sebesar 18,18% 



No Peneliti 

(Tahun) 

Judul Metode Hasil 

Pada Stasiun 

Kerja 

Pemotongan 

6 Aqran 

Fakhrozy 

(2012) 

Perancangan 

Pet Carrier 

Dengan 

Pendekatan 

Ergonomi 

Partisipatori 

Ergonomi 

Partisipatori 

desain baru dapat 

menurunkan keluhan 

musculoskeletal 

sebesar 52,03 % dan 

kelelahan sebesar 

42,22%. 

 

 

2.2 Kajian Deduktif  

2.2.1 Ergonomi 

Menurut Nurmianto (1996), istilah ergonomi berasal dari bahasa latin yaitu 

“ergon” yang berarti kerja dan “nomos” yang berarti hukum alam sehingga dapat 

didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya 

yang ditinjau secara atonomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen dan desain 

atau perancangan. Ergonomi juga berkaitan dengan optimasi, efisisensi, kesehatan, 

keselamatan dan kenyamanan manusia di tempat kerja, di rumah dan di tempat rekreasi. 

Di dalam ergonomi di butuhkan sebuah studi tentang system atau desain dimana 

manusia, fasilitas kerja dan lingkungannya saling berinteraksi dengan tujuan utama 

yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan manusianya. 

Penerapan ergonomi biasanya merupakan aktivitas rancang bangun (design) 

atau juga rancang ulang (re-design) yang dapat meliputi perancangan alat-alat kerja, 

sistem kendali, alat peraga, dan lainnya. Ergonomi juga dapat berperan sebagai desain 

pekerjaan pada suatu organisasi, misalnya penentuan jumlah jam istirahat, pemilihan 

pergantian waktu kerja, variasi pekerjaan dan lain sebagainya. 

Ergonomi juga memberikan peranan penting dalam meningkatkan faktor 

keselamatan dan kesehatan kerja, dengan contoh desain suatu sistem kerja untuk 

mengurangi rasa nyeri dan ngulu pada system rangka dan otot manusia , desain stasiun 

kerja untuk alat peraga visual. Penerapan faktor ergonomi lainnya yang tidak kalah 



penting adalah untuk perancangan dan pengevaluasian sebuah produk, di mana produk 

haruslah dapat dengan mudah untuk diaplikasikan sesuai dengan fungsinya masing 

masing. 

 

2.2.2 Seni Kontemporer 

Pengertian seni rupa kontemporer berarti seni rupa yang diciptakan terikat pada 

berbagai konteks ruang dan waktu yang menyelimuti seniman, audiens dan medannya. 

Istilah kontemporer sendiri berasal dari bahasa Inggris “contemporary” yang berarti 

apa-apa atau mereka yang hidup pada masa yang bersamaan (Maryanto, 2000). Artinya 

seni rupa kontemporer bersifat kekinian karena diciptakan di masa yang masih 

bersamaan dengan kita dan dunia seni secara umum. 

 

2.2.3 Seni Grafis 

Seni grafis pada dasarnya menitik beratkan pada teknik cetak-mencetak, sebagai 

usaha untuk dapat memperbanyak atau melipat gandakan sesuatu, baik gambar ataupun 

tulisan dengan cara tertentu pula. Kita banyak mengenal prinsip-prinsip dasar tentang 

proses cetak mencetak seperti cetak tinggi, cetak dasar, cetak saring dan lainnya 

(Kartika, 2004). 

 

2.2.4 Seniman 

Ada dua pengertian arti seniman; seniman diartikan sebagai nama profesi 

seseorang dalam menciptakan atau menyusun karya seni. Seniman juga dapat diartikan 

sebagai manusia yang mengalami proses kreativitas atau proses imajinasi, yaitu proses 

interaksi antara persepsi memori dan persepsi luar (Primadi, 1980) 

 

2.2.5 Cetak Saring 

Cetak saring memang lebih dikenal dengan kata “schablone” yang berasal dari 

bahasa Jerman dan kemudian di terapkan pada bahasa Indonesia menjadi sablon atau 

sablonase, cetak saring mempunyai nama lain yaitu silk-screen printing dan serigraph. 

Cetak saring menurut (Susanto, 2011) adalah media acuan berupa kain screen 

yang memiliki jaringan sangat halus dan fleksibel. Perkembangan zaman membawa 

kemajuan teknologi juga berpengaruh pada seni jenis ini selain manual seperti serigrafi 

dan sablon, maka berkembang pula offset, photocopy (seperti xerox art), photoetching, 

termasuk yang dikembangkan oleh komputer atau sebagian lagi dikembangkan untuk 



tujuan ramah lingkungan seperti waterless lithography, tinta cetak non-toxic, 

penggunaan tinta berbahan air untuk cetak saring dan lain-lain. 

Alat dan bahan yang diperlukan untuk proses cetak saring adalah sebagai 

berikut : 

1. Screen  

Screen sablon ini merupakan peralatan sablon yang wajib dan sangat di 

perlukan. Screen adalah sebuah media yang berguna sebagai mengantarkan 

tinta sablon ke objek sablon. Biasanya yang digunakan adalah bentuknya 

balok persegi empat berbahan kayu atau alumunium  kemudian dipasang 

kain khusus. Screen mempunyai ukuran yang bervariasi sesuai dengan 

kebutuhan pengguna, bahkan ada screen ukuran dengan ukuran yang sangat 

besar yang biasa dipakai ketika kita membuat spanduk. Pada screen 

terdapat jenis-jenis tertentu yang digunakan untuk menghasilkan efek-efek 

tertentu. Misalnya screen yang digunakan yaitu; jenis T48, T54, T61,T77, 

T90 dan seterusnya. Harga screen sablon ini mempunyai harga yang 

bervariasi tergantung dari ukuran screen, bahan bingkai yang dipakai dan 

jenis screen sendiri. 

2. Obat Afdruk  

Bahan ini biasanya terkenal dengan nama emulsi, merupakan sebuah cairan 

yang sangat di perlukan untuk membuat film. Obat afdruk di oleskan pada 

screen setelah di campurkan dengan sensitizer. Sensitizer adalah sebuah 

campuran untuk obat afdruk yang berperan untuk memindahkan sebuah 

desain ke screen sablon.yang dipakai di Krack! Studio adalah emulsi 

berbahan dasar air. 

3. Tinta 

Tinta atau cat merupakan salah satu bahan yang sangat penting didalam 

proses cetak saring, tanpa adanya tinta maka proses pencetakan akan sia sia. 

Tinta atau cat memiliki dua jenis tinta, yaitu tinta yang berbasis air atau 

lebih dikenal dengan water-based ink dan tinta yang berbasis minyak atau 

lebih dikenal dengan oil-based. Tinta water-based adalah tinta yang 

digunakan didalam proses pencetakan karya pada Krack! Studio. 

4. Rakel 

Rakel merupakan sebuah alat dengan fungsi untuk mendorong cat/tinta dan 

menekan cat/tinta dari screen sablon agar menempel pada objek media yang 



disablon seperti kain, kertas, karung goni, plastik dan sebagainya. Rakel 

juga merupakan peralatan sablon yang utama dalam sablon. 

5. Meja Afdruk 

Meja afdruk adalah sebuah meja dengan berbentuk seperti meja pada 

umumnya tetapi memiliki penampang bagian atas berupa kaca transparan 

dengan isi meja lampu neon atau lampu UV. Lampu pada meja ini 

digungsikan untuk afdruk film sablon, proses afdruk adalah proses 

penyinaran film pada screen yang sudah dibalur emulsi. 

6. Meja Sablon 

Meja sablon adalah sebuah meja yang memiliki penjepit screen sablon 

dengan permukaan yang halus, biasanya berupa kaca atau kayu sebagai 

alasnya. Meja sablon memiliki berbagai bentuk dan fungsi seperti meja 

sablon rotary yang biasanya memiliki lebih dari 3 meja penjepit, sering 

digunakan pada industri sablon kaos pada kelas menengah keatas.  

 

 

Adapun istilah-istilah yang sering digunakan didalam dunia cetak saring, yaitu: 

1. Gesut 

Gesut adalah istilah ketika rakel ditarik atau didorong dengan tinta yang 

sudah ada pada screen sablon, istilah gesut juga dapat diartikan proses 

pencetakan karya yang sedang berlangsung. Gesut sendiri merupakan 

keahlian yang diperoleh ketika seseorang sudah menggunakan teknik 

sablon dengan waktu yang cukup. Istilah gesut sendiri sudah dipakai pada 

festival screenprint pertama di Bandung, bisa dilihat pada gambar 2.1 

adalah proses pencetakan karya atau menggesut. 

 



 

Gambar 2.1 Proses Pencetakan Karya 

2. Register 

Register adalah istilah untuk sebuah tanda yang biasanya berbentuk 

tanda tambah (+) di setiap sisi film, berfungsi untuk memudahkan 

mencocokan lapisan lapisan dari beberapa film untuk menjadi desain 

akhir. Register juga menjadi istilah pada sebuah tanda meja sablon yang 

mana biasanya menggunakan lakban, berfungsi agar ketika proses cetak 

karya tidak ada medium kertas yang berpindah posisi. Pada gambar 2.2 

adalah salah satu contoh register CMYK yang sering digunakan. 

 

Gambar 2.2 Tanda Register CMYK 

3. Mbleset (Geser) 

Istilah mbleset sering digunakan pada dunia cetak saring, istilah 

ini digunakan untuk mengungkapkan apabila register yang sudah 

tercetak pada screen tidak sesuai dengan register yang ada di medium 

kertas sehingga mengakibatkan desain berbayang dan atau warna tidak 

sesuai pada tempat seharusnya. Gambar 2.3 adalah salah satu contoh 

karya mbleset. 



 

Gambar 2.3 Contoh Karya Mbleset 

 

4. Mbleber (Bocor) 

Bocor atau biasanya di sebut mbleber pada studio Krack berarti 

tinta yang keluar terlalu banyak sehingga desain menjadi tidak sesuai, 

kebocoran ini bisa diakibatkan oleh berbagai faktor seperti tinta terlalu 

encer, terlalu banyak menggesut, kerusakan pada proses afdruk dan 

lainnya. 

5. Catok 

Catok adalah penjepit screen pada meja, catok ini berfungsi sebagai 

penahan secreen pada meja. Standar bentuk catok berbentuk seperti 

engsel dengan bagian penjepit yang bisa dikencangkan dengan mur dan 

baut. Catok bisa dipakai di berbagai area permukaan datar. Catok dapat 

dibeli di pasaran dengan berbagai bentuk dan fitur. Pada gambar 2.4 

adalah catok standar yang sering dijual pada toko-toko alat sablon. 

 



 

Gambar 2.4 Catok Sablon Standart 

 

2.3 Alat dan Teknik Pengumpulan Data  

 

Adapun alat dan Teknik yang digunakan didalam penelitian ini adalah : 

1. Alat tulis 

Alat tulis dipakai untuk mengarsipkan kegiatan pengukuran dan pencatatan 

bagian bagian penting dari pengumpulan data seperti dimensi meja, ukuran 

screen dan lainnya. 

2. Kamera 

Kamera berfungsi sebagai alat untuk pendokumentasian dari penelitian 

juga untuk merekam kegiatan cetak saring. 

3. Penggaris 

Penggaris dan meteran berfungsi sebagai alat ukur yang digunakan 

mengukur screen sablon dan meja sablon yang diteliti. 

4. Wawancara 

Adalah cara pengumpulan data penelitian dengan bertanya langsung 

dengan responden, pada penelitian ini responden adalah seniman Krack! studio 

untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

5. Focus Group Discussion 

Focus group discussion yang lebih terkenal dengan singkatannya FGD 

merupakan salah satu metode riset kualitatif yang paling terkenal selain teknik 

wawancara. FGD adalah diskusi terfokus dari suatu group untuk membahas 

suatu masalah tertentu, dalam suasana informal dan santai dengan jumlah 

peserta yang bervariasi, dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. 



FGD secara sederhana dapat didefinisikan sebagai suatu diskusi yang 

dilakukan secara sistematis dan terarah mengenai suatu isu atau masalah 

tertentu. Irwanto (2006) mendefinisikan FGD adalah suatu proses 

pengumpulan data dan informasi yang sistematis mengenai suatu 

permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok. 

Sebagai sebuah metode penelitian, maka FGD adalah sebuah upaya 

yang sistematis dalam pengumpulan data dan informasi. Sebagaimana makna 

dari  

Focus group discussion, maka terdapat 3 kata kunci, yaitu: 

1. Diskusi – bukan wawancara atau obrolan 

2. Kelompok – bukan individual 

3. Terfokus – bukan bebas 

Berbeda dengan wawancara, dalam FGD moderator tidaklah selalu 

bertanya. Bahkan semestinya tugas moderator bukan bertanya, melainkan 

mengemukakan suatu permasalahan, kasus, atau kejadian sebagai bahan 

pancingan diskusi. Dalam prosesnya memang ia sering bertanya, namun itu 

dilakukan hanya sebagai ketrampilan mengelola diskusi agar tidak didominasi 

oleh sebagian peserta atau agar diskusi tidak macet (Irwanto, 2006). 

FGD yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan di Krack! Studio 

dengan tema yang dibahas adalah meja sablon yang nyaman dan 

mempermudah proses mencetak karya dengan seniman seniman Krack! 

studio. FGD di penelitian ini dilakukan dengan maksud tujuan mendapatkan 

informasi dari semua insan dengan pengalaman-pengalaman yang unik pada 

objek yang diteliti yakni meja sablon. 

6. Bank Data Antropometri Laboraturium Desain Sistem Kerja dan Ergonomi 

Bank data yang didapat dari labotorium DSK&E adalah data 

antropometri tinggi badan orang indonesia dengan umur kerja produktif baik 

laki-laki maupun perempuan. 

  



2.4 Metode Ergonomi Partisipatori  

Salah satu kajian ilmu ergonomi yang dapat diterapkan dalam rangka melakukan 

sebuah perancangan atau desain alat adalah konsep ergonomi partisipatori. Dengan konsep 

partisipasi ini diharapkan dapat digali berbagai permasalahan dan solusi yang diinginkan 

oleh pengguna dalam merancangan alat bantu kerja.  Pada akhirnya dengan pendekatan 

partisipasi ergonomi ini akan dapat menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang sehat, 

aman, nyaman, dan efisien sehingga meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 

Wilson & Heines (Theberge, 2006) menyatakan bahwa ergonomi partisipatori (EP) 

adalah keterlibatan individu dalam perencanaan dan pengawasan terhadap sejumlah 

aktivitas kerjanya sendiri yang signifikan dengan pengetahuan dan kekuasaan yang cukup 

terhadap proses dan keputusan-keputusan yang memiliki potensi untuk meningkatkan rasa 

percaya diri, kompetensi dan kebebasan pekerja. 

Ergonomi partisipatori (EP) merupakan salah satu cara yang dapat digunakan 

untuk menumbuhkan semangat kerja, kreativitas karyawan untuk menghasilkan kinerja 

yang produktif. Hal ini disebabkan karena seringkali pengawasan yang diberikan oleh 

pihak perusahaan baik pengawasan yang dilakukan oleh manusia maupun pengawasan 

yang dibantu oleh mesin hasilnya tidak membuat produktivitas naik tetapi kebalikannya 

akan menimbulkan rasa tertekan dan stres akan muncul.   

 

2.5 Antropometri 

Istilah antropometri berasal dari “anthro” yang berarti manusia dan “metri” yang 

berarti ukuran. Secara Definisi, antropometri dapat dinyatakan sebagai suatu studi yang 

berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia pada dasarnya akan 

memiliki bentuk, ukuran, tinggi, lebar, berat dan lain-lain yang berbeda satu dengan yang 

lainnya. Antropometri secara luas akan digunakan sebagai pertimbangan ergonomis dalam 

memerlukan interaksi manusia. Data anthropometri yang berhasil diperoleh akan 

diaplikasikan secara luas antara lain dalam hal:  

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

2) Perancangan peralatan kerja (perkakas, mesin, dll.).  

3) Perancangan produk-produk konsumtif (pakaian, kursi, meja, dll.).  

4) Perancangan lingkungan kerja fisik.  

Rancangan  peralatan  kerja  maupun  stasiun  kerja  yang  nyaman  dan  dapat 

memberikan keamanan untuk digunakan menjadi harapan kerja. Untuk itu, rancangan 



tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan pekerja sehingga dapat meningkatkan 

kinerja (Purnomo, 2013) Pengukuran antropometri dibagi berdasarkan dua bagian, yaitu:  

1) Antropometri statis: pengukuran dilakukan pada tubuh manusia yang berada 

dalam posisi diam.  

2) Antropometri  dinamis: pengukuran  dimensi  tubuh  diukur  dalam  berbagai 

posisi tubuh yang sedang bergerak, sehingga lebih kompleks dan lebih sulit 

diukur.  

Ada 3 filosofi dasar untuk desain yang digunakan oleh para ahli ergonomi sebagai 

data antropometri untuk diaplikasikan (Niebel & Freivalds, 2002).  

1) Desain untuk ekstrim, yang berarti bahwa untuk desain tempat atau lingkungan 

kerja tertentu seharusnya menggunakan data antropometri individu ekstrim.  

2) Desain untuk penyesuaian, desainer seharusnya merancang dimensi peralatan 

atau fasilitas tertentu yang bisa disesuaikan dengan pengguna (users).  

3) Desain untuk rata-rata, desainer dapat menggunakan nilai antropometri rata-

rata dalam mendesain dimensi fasilitas tertentu.  

Adapun  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  variansi  dimensi  tubuh  manusia, 

diantaranya (Wieckens et al, 2004):  

1) Usia 

2) Jenis Kelamin 

3) Suku Bangsa (Etnis) dan Ras 

4) Pekerjaan  

Selain faktor-faktor di atas, ada beberapa kondisi tertentu (khusus) yang dapat 

mempengaruhi variabilitas ukuran dimensi tubuh manusia seperti:  

1) Cacat tubuh. 

2) Faktor iklim 

3) Kehamilan (pregnancy)  

 

2.2.1 Perancangan Stasiun Kerja  

  Secara umum, tahapan perancangan stasiun kerja dengan 

memperhatikan faktor antropometri adalah (Roebuck, 1995):  

1) Menentukan kebutuhan perancangan stasiun kerja. 

2) Mendefinisikan populasi pemakai. 

3) Pemilihan objek yang akan diambil datanya.  



4) Penentuan sumber data ( dimensi tubuh yang akan diambil) dan 

pemilihan persentil yang akan dipakai.  

5) Penyiapan alat ukur yang akan dipakai. 

6) Pengambilan data. 

7) Pengolahan data 

8) Visualisasi  rancangan  dengan  memperhatikan  posisi  tubuh,  

kelonggaran (pakaian dan ruang), dan variasi gerak. 

9) Analisis hasil rancangan 

 


