
BAB V  

PEMBAHASAN 

 

5.1 Analisis Bank Data 

Dari bank data yang didapatkan dari Lab DSK&E peneliti kemudian memilah dan 

mengurutkan tinggi badan yang besarnya kurang dari rata-rata, dikarenakan penelitian ini 

berfokus pada orang indonesia yang memiliki tinggi badan yang kurang (pendek), Dengan 

total data berjumlah 78 orang dengan data tinggi badan tegak (Gambar 5.1). 

 

 

Gambar 5.1 Posisi Tinggi Berdiri Tegak 

(Sumber: Modul Antropometri Lab DSK&E) 

 

5.2 Pengolahan Data 

5.2.1 Focus Group Discussion 

Dari FGD yang dilakukan dengan seniman Krack! maka didapatkan poin poin 

perbaikan pada meja yang akan dilakukan, penjelasan akan poin perbaikan akan 

dicantumkan pada table berikut (Tabel 5.1) : 

Tabel 5.1 Daftar Hasil FGD 

Perbaikan Penjelasan 

Micro register dipakai pada bagian catok. Penggantian catok biasa menjadi catok 

micro register akan sangat mempermudah 

proses register dan mampu menahan 

screen tanpa adanya bantuan asisten. 



Perbaikan Penjelasan 

Mika transparan dipasang dibagian depan 

meja menggunakan lakban, agar mudah 

diganti. 

Mika transparan sebagai sarana test print 

bisa ditempatkan pada bagian depan 

meja, mika transparan tidak dibuat 

permanen karena mika test print 

transparan akan rusak dengan seringnya 

digunakan. 

Tinggi meja mengikuti tinggi badan 

paling tinggi (tinggi badan mancanegara). 

Dikarenakan banyaknya keluhan dari 

seniman mancanegara (Australia) bahwa 

meja sablon yang ada terlalu pendek 

untuk mereka, sehingga tinggi meja 

sablon dijadikan standar . 

Tinggi meja sablon yang nyaman adalah 

separuh dari tinggi tegap berdiri 

Seniman Krack! studio sepakat bahwa 

meja sablon yang nyaman untuk 

menggesut karya adalah setinggi 

setengah badan manusia, dikarenakan 

dapat menekan dan menggerakan rakel 

secara merata disetiap bagian screen. 

Tinggi pijakan disesuaikan dengan selisih 

tinggi badan lokal dan mancanegara. 

Pijakan yang difungsikan untuk orang 

lokal yang memiliki tinggi badan yang 

kurang akan dibantu dengan pijakan 

dengan ketinggiannya membuat proses 

menggesut menjadi nyaman dan tidak 

perlu untuk memaksakan posisi tubuh 

menjadi tidak wajar. 

Permukaan meja menggunakan material 

akrilik dengan ketebalan 2cm, Berukuran 

80cmx80cm. 

Permukaan meja diganti dari kayu 

menjadi akrilik agar permukaan yang 

halus dapat mempermudah proses 

pencetakan karya. Sedangkan ukuran 

80cmx80cm didapatkan dari ukuran 

screen yang paling sering digunakan 

pada Krack! studio. Meja ini bisa 



Perbaikan Penjelasan 

menahan medium kertas hingga 

berukuran A2 bahkan lebih. 

Akrilik memiliki lubang vacuum sebesar 

2mm dengan jarak 2cm pada setiap 

lobangnya. 

Permukaan akrilik yang berlubang dan 

terhubungh dengan vacuum cleaner 

membuat permukaan meja dapat 

menahan medium kertas (tidak bergerak) 

dengan tujuan meminimalisir karya yang 

mbleset. 

Vacuum cleaner masih bisa dilepas 

karena menggunakan ukuran pipa yang 

sama. 

 

Vacuum cleaner masih dapat dilepas 

untuk digunakan kembali sebagaimana 

fungsi awalnya. Pipa yang digunakan 

pada meja sablon memiliki ukuran yang 

sama dengan vacuum cleaner, dengan 

diameter 5cm. 

Vacuum cleaner ditempatkan kedalam 

lemari, dengan sponge di sisi bawahnya 

agar dapat mengurangi bunyi dan 

getaran. 

Vacuum ditempatkan didalam lemari 

pada bawah meja, vacuum cleaner 

memiliki bunyi dan getaran yang dapat 

mengganggu proses mencetak karya 

sehingga didalam lemari juga dilengkapi 

dengan sponge agar dapat meredam 

bunyi dan getaran. 

Penggunaan saklar pedal pada kaki untuk 

mengaktifkannya. 

Saklar vacuum cleaner diaktifkan dengan  

menggunakan kaki agar proses 

pencetakan karya tidak terhambat oleh 

fitur vacuum table. 

 

5.2.1 Uji Normalitas 

Pada uji normalitas yang dihitung dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, 

penyebaran data tinggi badan tidak normal, dikarenakan pada perhitungan ini data 

berasal dari tinggi badan yang berada dibawah rata rata (data tinggi badan yang rendah 

atau pendek) atau juga data antropometri individu ekstrim dengan tujuan perbaikan alat 

kerja (Gambar 5.2). 



 

 

Gambar 5.2 Variasi Kurva Uji Normalitas 

 

5.2.2 Uji Kecukupan Data 

Pada uji kecukupan data penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 

sebesar 95% dan tingkat ketelitian sebesar 10% dengan menghasilkan nilai sebesar 

0,3370 ≈ 1. Yang berarti pada penelitian kali ini N’ ≤ N (jumlah pengamatan teoritis 

lebih kecil atau sama dengan dengan pengamatan yang sebenarnya dilakukan), maka 

jumlah data sebanyak 78 data telah mencukupi untuk tingkat kepercayaan dan derajat 

ketelitianyang diinginkan. 

 

5.2.3 Uji Keseragaman 

Dari pengujian keseragaman data yang ada di BAB IV, pengujian tersebut 

menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% sehingga memiliki nilai BKA dan BKB 

±2. Dari perhitungan tersebut didapatkan standar deviasi sebesar 4,714, Rata-rata 

sebesar 161,2987179, batas kendali atas sebesar 170,7271355 Dan batas kendali bawah 

sebesar 151,8703004. 

5.2.4 Persentil Antropometri 

Pengujian persentil di penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS 

dengan hasil seperti berikut (Tabel 5.2). 

  



 

Tabel 5.2 Perhitungan Persentils 

 

Persentils 

5 10 25 50 75 90 95 

Weighted 

Average(Defini

tion 1) 

Tinggi_Ba

dan 
151,97

50 

154,00

00 

157,50

00 

162,15

00 

165,00

00 

166,55

00 

168,00

00 

Tukey's Hinges Tinggi_Ba

dan 
  

157,50

00 

162,15

00 

165,00

00 
  

 

Di penelitian ini digunakan persentil 5 dengan nilai 151,97cm dikarenakan 

desain untuk penyesuaian penggunanya yang mana adalah orang indonesia, dan 

persentil 5 juga akan memudahkan 95% populasi yang ada diatasnya. Dapat 

disimpulkan penggunaan P5 adalah dengan tujuan memudahkan orang orang yang 

memiliki tinggi badan yang sangat kurang, dikarenakan perhitungan persentil ini akan 

menentukan tinggi pijakan yang akan dibuat pada desain meja sablon. 

 

5.3 Tinggi Meja dan Tinggi Pijakan 

Tinggi meja disesuaikan dengan tinggi badan pengguna mancanegara 

(Australia) dikarenakan rata-rata tinggi badan yang lebih besar dengan tinggi badan 

indonesia, sehingga orang yang memiliki tinggi badan di bawah rata-rata bisa memakai 

meja sablon dengan nyaman. 

Tinggi meja yang nyaman menurut seniman Krack! studio disaat dilakukannya 

focus group discussion adalah meja dengan ketinggian separu badan berdiri tegap. 

Dengan tinggi rata-rata sebesar 175,6cm menghasilkan tinggi meja sebesar 87,8cm 

dengan tinggi pijakan sebesar 23,6cm yang didapatkan dari selisih tinggi badan 

mancanegara dan P5 orang indonesia. 

 

5.4 Desain Meja Sablon 

Desain akhir dari meja sablon dibuat dengan menggunakan perangkat lunak 

Sketchup 2017, dengan acuan yang berasal dari hasil focus group discussion. Desain 

meja ini memiliki beberapa fitur tambahan seperti permukaan meja dilengkapi dengan 

vacuum dan pijakan untuk mempermudah penggunanya. Perbaikan pada bagian catok 



pun diganti dengan micro register yang sudah terkenal dipasaran dengan kepresisiannya 

dalam menahan screen sablon. 

 


