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2.1. PENGERTIAN ERGONOMI 

Salah satu dari falctor yang penting yang menunjukkan karakteristik masyarakat 

industri yang hidup di negara maju adalah banyaknya orang yang hidup dalam 

lingkungan fisik yang merupakan hasil dari budi daya manusia ( man-made ). Hal 

ini akan kontras sekali dengan kehidupan masyarakat lampau di saat kebanyakan 

dari mereka masih hidup dalam lingkungan alam yang asli ( natural environment 

). Hasil-hasil fisik buatan manusia meliputi banyak hal seperti : banguna gedung, 

mesin, peralatan kerja, kendaraan, jalan raya, dan lain-lain. 

Perubahan waktu walau secara perlahan-Iahan telah merubah keadaan 

manusia dari primitif atau tradisional menjadi manusia yang berbudaya atau 

modem. Di sini manusia berusaha mengadaptasikan dirinya menurut situasi dan 

kondisi lingkungannya. Hal ini terlihat pada perubahan rancangan ( teknologi ) 

yang dipergunakan manusia unutk menaklukkan alam lingkungannya. Banyak 

bukti yang menunjukkan perbuatan manusia untuk menyesuaikan diri mereka 

dengan kondisi alam yang pada dasarnya hal ini akan menunjukkan tingkat 

kebudayaan mereka yang berkembang dari waktu ke waktu. Tujuan pokok 

manusia unutk selalu mengadakan perubahan rancangan peralatan-peralatan yang 

dipakai adalah unutk memudahkan dan memberi kenyamanan pada operasi 

penggunaanya. Disiplin keilmuan lahir dan berkembang sekitar pertengahan abad 

20 (dua puluh) yang berkaitan dengan perancangan peralatan dan fasilitas kerja 
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yang memperhatikan aspek-aspek manusia sebagai pemakainya dikenal kemudia 

dengan nama ergonomi. 

Ergonomi atau ergonomics dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa latin 

yaitu 'ergo' yang berarti kerja dan 'nomos' yang berarti hukum. Ergonomi 

dimaksudkan sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan 

pekerjaan agar terciptanya kenyamanan pemakaian pada peralatan, fasilitas 

maupun lingkungan kerja yang dirancang. Disiplin ini berangkat dari kenyataan 

bahwa manusia memiliki batas-batas kemampuan baik jangka pendek maupun 

jangka panjang pada saat berhadapan dengan lingkungan system kerjanya yang 

berupa perangkat keras ( mesin, peralatan kerja, dB ) dan perangkat lunak ( 

metode kerja, sistem dan prosedur, dB) ( Linda Herawati,2002). 

Dengan demikian terlihat jelas bahwa ergonomi sebagai salah satu ilmu 

yang mempelajari tentang aspek anatomi, fisiologi dan psikologi dari manusia 

dalam lingkungan hidup dan lingkungannya saling berinteraksi, dengan tujuan 

'i	 untuk menyesuaikan suatu tugas yang berhubungan dengannya (Suhartono, 2003). 

Manfaat dan tujuan penerapan ilmu ini untuk mengurangi ketidaknyamanan pada 

saat bekerja. Pada prinsipnya disiplin dari ergonomi akan mempelajari apa akibat

akibatjasmani, kejiwaan dan sosial dari teknologi dan produk-produknya terhadap 

manusia melalui pengetahuan-pengetahuan tersebut pada jenjang mikro maupun 

makro. Karena yang dipe1ajari adalah akinat-akibat dari teknologi dan produk

produknya, maka pengetahuan yang khusus dipe1ajari akan berkaitan dengan 

teknologi seperti Biomekanika, Anthropometri Teknik, Teknologi Produksi, dan 
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lain-lain. Dengan demikian, ergonomi berguna sebagai media pencegah terhadap 

kelelahan kerja sedini mungkin sebelum nantinya berakibat kronis dan fatal. 

Dalam dunia industri ergonomi dapat digunakan untuk mengurangi beban 

kerja. Dengan evaluasi fisiologis, psikologis atau cam-cara tak langsung, beban 

kerja dapat diukur dan dimodifikasi sesuai dengan kapasitas dan beban kerja 

dengan tujuan utamanya adalah untuk menjamin kesehatan dan sekaligus 

meningkatkan produktivitas kerja (Oesman Rabily; Retno Rusdjijati, 2003). 

Manusia dapat merasa bosan, letih, lelah sehingga akurasi berkurang bila 

bekerja terlalu lama dan hal ini dapat menimbulkan kecelakaan kerja (Tan 8wie 

Chang et. al., 2002). Kenyamanan dan minimalisasi kelelahan merupakan faktor 

yang perlu diperhatikan guna meningkatkan produktivitas, salah satunya dengan 

perancangan sebuah produk atau alat bantu dengan menggunakan prinsip-prinsip 

ergonomi. Hal tersebut dilakukan melalui redesign suatu produk atau alat bantu 

agar lebih memiliki kelayakan ergonomi, sehingga dapat memberikan hasil yang 

memuaskan, penampilan produk lebih baik dan harga produk yang lebih murah, 

akan tetapi juga membuat operator mampu memberikan kinerjanya yang terbaik, 

efektif, efisien, nyaman, aman dan sehat. 

Permasalahan yang berkaitan dengan faktor ergonomi umurnnya disebabkan 

oleh adanya ketidak sesuaian antara pekerja dan lingkungan kerja secara 

menyeluruh termasuk peralatan kerja. Penerapan ergonomi dapat dilakukan 

melalui dua pendekatan, yaitu 



10 

1. Pendekatifkuratif 

Pendekatan ini dilakukan pada suatu proses yang sudah atau sedang 

berlangsung. Kegiatannya berupa intervensiJperbaikan/ modifikasi dati proses 

yang sedang/sudah berjalan. Sasaran kegiatan ini adalah kondisi kerja dan 

lingkungan kerja dan dalam pelaksanaannya hams melibatkan pekerja yang 

terkait dengan proses kerja yang sedang berlangsung. 

2. Pendekatan konseptual 

Pendekatan ini dikenal sebagai pendekatan sistem dan hal ini akan sangat efektif 

dan efisien bila dilakukan pada saat perencanaan. Bila berkaitan dengan 

teknologi, maka sejak proses pemilihan dan alih teknologi, prinsip-prinsip 

ergonomi sudah seyogyanya dimanfaatkan bersama-sama dengan kajian lain 

yang juga diperlukan, seperti kajian teknis, ekonomi, sosial budaya, hemat akan 

energi dan melestarikan lingkungan. Pen-dekatan holistik ini dikenal dengan 

pendekatan Teknologi Tepat Guna (Manuaba, 1997). Jika dikaitkan dengan 
I 
I penyediaan lapangan kerja, pendekatan ergonomi secara konseptual dilakukan 

I 
sejak awal perencanaan dengan mengetahui kemampuan adaptasi pekerja 

\ 
I 

sehingga dalam proses kerja selanjutnya, pekerja berada dalam batas 
\ 

kemampuan yang dimiliki (Fikry Effendy,2002). 

Dari beberapa penertian singkat yang telah diurikan di atas maka dapat 

ditarik beberapa pokok kesimpulan mengenai disiplin ergonomi, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Fokus perhatian dari ergonomi berkaitan erat dengan aspek-aspek manusia di 

dalam perencanaan man made object dan lingkungan kerja. Pendekatan 

\ 
.1, 

I
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ergonomi akan ditekankan pada penelitian kemarnpuan keterbatasan manusia 

baik secara fisik maupun mental psikologis dan interaksinya pada sistem 

manusia mesin yang integral. Secara sistematis pendekatan ergonomi kemudian 

akan memanfaatkan informasi tersebut untuk tujuan rancang bangun, sehingga 

akan tercipta produk, sistem atau lingkungan kerja yang lebih sesuai dengan 

manusia. Pada gilirannya rancangan yang ergonomis akan dapat meningkatkan 

efisiensi, efektifitas dan produktifitas kerja, serta dapat menciptakan sistem serta 

lingkugan kerja yang cocok, arnan, nayamn, dan sehat. 

2. Ergonomi didefinisikan sebagai " a dicipline concerned with designing man 

made objects or equipments so that people can use them efectively and safely 

and creating environments suitable for human living and work". Dengan 

demikian jelas bahwa pendekatan ergonomi akan marnpu menimbulkan 

efektifitas fungsional dan kenikmatan pemakaian dari peralatan, fasilitas 

maupun lingkungan kerja yang dirancang. 

3.	 Maksud dan tujuan utama dari pendekatan disiplin ergonomi diupayakan 

untuk memperbaiki performa keIja manusia seperti menambah kecepatan keIja, 

akurasi, keselarnatan kerja disarnping lIDtuk mengurangi enersi kerja yang 

berlebihan serta mengurangi datangnya kelelahan yang terlalu cepat. Disarnping 

itu disiplin ergonomi diharapkan pula marnpu memperbaiki pendayagunaan 

sumber daya manusia serta meminimalkan kerusakan peralatan yang 

disebabkan kesalahan manusia. 

4.Pendekatan khusus	 yang ada dalarn disiplin ergonomi ialah aplikasi yang 

sistematis dari segala informasi yang relevan yang berkaitan dengan 
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karakteristik dan perilaku manusia dalam perancangan peralatan, fasilitas dan 

lingkungan keIja yang dipakai. Untuk analisis dan penelitian ergonomi akan 

meliputi hal~hal yang berkaitan dengan : 

a.	 Anatomi (struktur), fisiologi (bekeIjanya) dan anthropometri (ukuran) 

tubuh manusia. 

b. Psikologi yang fisiologis mengenai berfungsinya otak dan sistem syaraf 

yang berperan dalam tingkah laku manusia. 

c. Kondisi-kondisi keIja yang dapat mencederai baik dalam waktu yang 

pendek maupun panjang atau membuat celaka manusia dan sebaliknya 

ialah kondisi-kondisi kerja yang dapat membuat nyaman pekerjaan 

manusIa. 

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka penelitian dan 

pengembangan ergonomi akan memerlukan dukungan dukungan berbagai disiplin 

keilmuan seperti psikologi, antropologi, faa! atau anatomi dan teknologi (Sritomo 

Wignjosoebroto,1995) . 

2.2. PENGERTIAN ANTHROPOMETRI 

Istilah Antropometri berasal dari "anthro" yang berarti manusia dam "metri" yang 

berarti ukuran. Secara definitif antropometri dapat dinyatakan sebagai satu studi 

yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia pada 

dasarnnya akan memiliki bentuk, ukuran ( tinggi, lebar,dsb) berat dan lain-lain 

yang berbeda satu dengan yang lainnya (Sritomo Wignjosoebroto,1995). 

.\ 
.J. 
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Antropometri secara luas akan digunakan sebagai pertimbangan

pertimbangan ergonomis dalam proses perancangan ( desain ) produk atau sistem 

kerja yang memerlukan interaksi manusia. Data antropometri yang berhasil 

diperoleh akan diaplikasikan secara luas antara lain dalam hal ( Sritomop 

Wignjosoebroto,1995) : 

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

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

sebagainya. 

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

komputer,dll. 

4. Perancangan lingkungan kerja fisiko 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data antropometri akan 

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

yang dirancang dengan manusia yang akan mengoperasikan atau menggunakan 

produk tersebut. Dalamkaitan ini maka perancangan produk harns 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 (Sritomo Wignjosoebroto,1995). 

2.2.1 Penggunaan Data Antropometri 

Salah satu faktor pembatas kinerja tenaga kerja adalah tiadanya keserasian ukuran, 

bentuk sarana dan prasarana kerja terhadap tenaga kerja. Guna mengatasi keadaan 
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tersebut diperlukan data antropometri tenaga kerja sebagai acuan dasar disain 

sarana dan prasarana kerja. Antropometri sebagai salah satu disiplin ilmu yang 

digunakan dalam ergonomi memegang peranan utama dalam rancang bangun 

sarana dan prasarana kerja. 

Data Antropometri digunakan untuk macam-macam keperluan. Pada 

kedokteran kehakiman, salah satu fungsi antropometri adalah untuk identiftkasi. 

Di sektor ketenaga keIjaan peranan antropometri cukup dominan dalam 

menentukan efektifitas dan efisiensi peralatan dan fasilitas kerja. Bagi seorang 

ahli ergonomi, antropometri merupakan salah satu perangkat untuk mendapatkan 

hasil akhir berupa hubungan yang hannonis antara manusia dan peralatan keIja. 

Dikenal dua macam antropometri, yakni antropometri statis dan antropometri di- 
namis. Pada umumnya berkaitan dengan rancang bangun sarana dan prasarana 

kerjacukup digunakan data-data antropometri statis. Dimensi tubuh manusia 

Si:lIlgat b~rvariasi antara satu orang dellgan orang lainnya, antara laki-laki dan 

perempuan dan antara beberapa suku bangsa ( Sritomo Wignjosoebroto,1995). 

Untuk merancang sebuah alat bantu kerja atau sebuah produk, dapat 

digunakan data-data anthropometri yang diambil dari individu yang bersangkutan. 

Data antropometri merupakan sekumpulan data numeric dengan karakteristik fisik 

tubuh manusia ukuran, bentuk dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut 

untuk penanganan masalah desain antropometri ini akan dilakukan jika tersedia 

nilai mean (rata-rata) dan standar deviasi dari suatu distribusi normal. 

Perbaikan dengan perancangan alat yang memperhatikan faktor 

ergonomis dan keselamatan bagi operator sangat berguna bagi peningkatan 
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efektivitas dan efisiensi proses kerja. Tuntutan tugas sangat dipengaruhi oleh sifat 

dan jenis tugas, organisasi dan lingkungan oleh karenanya tingkat efisiensi kerja 

akan terus meningkat selama masih berada pada kemampuan pekerja dan 

menurun segera apabila telah melampaui kemampuan operator. Perbaikan nilai 

ergonomis diharapkan juga dapat memperhatikan keselamatan kerja dan 

meningkatkan kinerja bagi operator. Dari perancangan alat bantu yang ergonornis 

mampu mengurangl konsumsi energi yang cukup signifikan (Bambang Tjiro 

et.al., 2003). 

Aspek-aspek ergonomi dalam perancangan sebuah produk adalah 

merupakan suatu faktor penting dalam menunjang peningkatan kenyamanan dan 

keselamatan pada saat produk tersebut digunakan. Perlunya memperhatikan faktor 

ergonomi dalam proses perancangan sebuah produk dalam dekade sekarang ini 

adalah merupakan sesuatu yang penting, hal tersebut tidak terlepas dari 

pembahasan mengcnai ukuran anthropometri tubuh operator maupun penerapan 

uata-data antllropometrillya. Penerapan anthropometri untuk mendesain suatu 

produk secara ergonomis akan mendapatkan kepuasan dari konsumen 

(masyarakat). 

Dalam rangka mendapatkan suatu perancangan yang optimunl dari suatu 

produk maka hal-hal yang harus diperhatikan adalah faktor-faktor seperti panjang 

dari suatu dimensi tubuh manusia baik dalam posisi statis maupun dinamis. Hal 

yang perlu diamati misalnya: berat dan pusat massa (centre ofgravity) dari suatu 

segmen/bagian tubuh, bentuk tubuh, jarak untuk pergerakan melingkar (angular 

motion) dari tangan dan kaki, dan lain-lain. Selain itu juga hams didapat data-data 
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yang sesuai dengan tubuh manusia, pengukuran tersebut akan mudah jika 

diaplikasikan pada data perseorangan, akan tetapi semakin banyak jumlah 

manusia yang diukur dimensi tubuhnya maka akan semakin besar variasinya 

antara satu tubuh dengan tubuh yang lainnya baik seear keseluruhan maupun 

persegmennya. Untuk mendapatkan data yang seefektif mungkin maka 

dibutuhkan beberapa altematifjawaban dati beberapa pertanyaaan berikut ini: 

•	 Berapa besar jumlah sampel yang harus diukur ? 

•	 Haruskan sampel tersebut hanya terbatas pada kalangan masyarakat 

tertentu saja ? 

•	 Apakah data yang didapat nanti akan dapat diterapkan pada jenis populasi 

masyarakat tertentu yang lain ? 

2.2.2. Beberapa Sumber Variabilitas 

Perbedaan antara satu populasi dengan populasi yang lain adalah dikarenakan oleh 

faktor-faktor sebagai berikut (stevenson, 1989; Nurmianto, 1991) ; 

1. Keaeakan / Random 

Walaupull sudall terdapat dalan1 satu kelompok populasi yang sudahjelas sarna 

jenis kelamin, suku/bangsa, kelompok usia dan pekeIjaannya, namun masih 

akan ada perbedaan yang eukup signifikan antara berbagai maeam 

masyarakat. Distribusi frekuensi seeara statistik dari dimensi kelompok 

anggota masyarakat jelas dpat diapromoksimasikan dengan menggunakan 

distribusi normal yaitu dengan menggunakan data percentil yang telah diduga, 

jika mean (rata-rata) dan SD (Standar Deviasi) nya telah dapat diestimasi. 
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2. Jenis kelamin 

Secara distribusi stastistik ada perbedaan yang signifikan antara tubuh pria dan 

wanita, yaitu pada mean dan nilai perbedaan ini tidak dapat diabaikan begitu 

saja. Pria dianggap lebih panjang dimensi segmen badannya daripada wanita. 

Oleh karenanya data anthropometri untuk keduajenis kelamin tersebut se1alu 

disajikan terpisah. 

3. Suku Bangsa (Etnic Variability) 

Variasi antara beberapa ke1ompok suku bangsa telah menjadi hal yang tidak 

kalah pentinganya terutama karena meningkatnya jumlah angka migrasi dari 

satu negara ke negara lain. Sootu contoh sederhana bahwa yaitu dengan 

meningkatnya jumlah penduduk yang migrasi dari Vietnam ke Australia, untuk 

mengisijumlah satuan angkatan kerja (industrial worliforce), maka akan 

mempengaruhi anthropometri secara nasional. 

4. Usia 

Digolongkan atas beberapa ke1ompok usia yaitu: 

• Balita 

• Anak-anak 

• Remaja 

• Dewasa, dan 

• Lanjut usia 

Hal ini je1as berpengaruh terutama jika desain daplikasikan untuk anthropometri 

anak-anak. Anthropometrinya akan cenderung terns meningkat sampai batas usia 

dewasa. Namun sete1ah dewasa, tinggi badan manusia mempunyai kecenderungan 

~ 
__1-
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untuk menurun yang antara lain disebabkan oleh berkurangnya elastisitas tulang 

belakang (intervertebral discs). Se1ain itu juga berkurangnya dinamika gerakan 

tangan dan kaki. 

5. Jenis Peketjaan 

Beberapa jenis peketjaan tertentu menuntut adanya persyaratan dalam seleksi 

karyawan / stafnya. Seperti misalnya buruh dermaga / pe1abuhan yang hams 

mempunyai postur tubuh yang lebih besar bila dibandingkan dengan karyawan 

kantor. 

6. Pakaian 

Hal ini juga merupakan sumber variabilitas yang disebabkan oleh variasi iklim / 

musim yang berbeda, misalnya pada waktu musim dingin manusia akan 

memakai pakaian yang tebal dan ukuran yang lebih tebal. Se1ain itu tempat ketja 

juga mempengaruhi pakaian yang dipakai. 

7. Faktor Kehamilan pada wanita 

Faktor ini sudah jelas akan mempengaruhi perbedaan yang berarti bila 

dibandingkan dengan wanita tidak hamil, terutama yang berkaitan dengan 

analisis perancangan produk (APP) dan analisis perancangan ketja (APK). 

8. Cacat Tubuh secara fisik 

Suatu perkembangan yang menggembirakan pada dekade terakhir yaitu dengan 

diberikankannya skala prioritas pada perancangan fasilitas akomodasi untuk 

para penderita cacat tubuh secara fisik sehingga mereka dapat ikut merasakan 

"kesamaan" dalam penggunaan jasa dari hasil ilmu ergonomi didalam pelayanan 

pada masyarakat.· Maslah yang sering timbul misalnya: keterbatasan jarak 



19 

jangkauan, dibutuhkan ruang kaki (knee space) untuk: desain meja kerja, lorong / 

jalur khusus untuk kursi roda, ruang khusus didalam inventory, jalur khusus 

untuk: keluar masuk perkantoran, kampus, hotel, restoran, super market dan lain

lain. 

2.2.3. Penggunaan Distribusi Normal 

Data antropometri jelas diperlukan agar supaya rancangan suatu produk bisa 

sesuai dengan orang yang megoperasikannya. Ukuran tubuh yang diperlukan pada 

hakekatnya tidak sulit diperoleh dari pengukuran secara individual, seperti halnya 

yang dijumpai unutk produk yang dibuat berdasarkan pesanan ( job order ). 

. Situasi menjadi berubah manakala lebih banyaj lagi produk standard yang harns 

dibuat unutk dioperasikan oleh banyak orang. Permasalahan yang timbul di sini 

adalah ukuran siapakah nantinya yang akan dipilih sebagai acuan unutk mewakili 

populasi yang ada. Mengingat ukuran individu akan bcrvariasi satu dengan 

lainnya, maka dari itu perlu adanya penetapan data antropometri yang sesuai 

dengan populasi yang menjadi target sasaran produk tersebut. 

Persoalan yang akan muncul dalam penetapan data antropometri akan 

terletak pada kemampuan kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut : 

1.	 Seberapa besar sample pengukuran yang kita ambil unutk penetapan data 

antropometri tersebut ? 

2.	 Haruskah setiap sample dibatsi perkelompok (tersegmen) yang homogen ? 
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3.	 Apakah sudah tersedia data antropometri unutk populasi tertentu yang 

nantinya akan jadi target pemakaian ? 

4.	 Bagaiman kita bisa memberikan toleransi perbedaan-perbedaan yang 

mungkin akan dijumpai dri data yang tersedia dengan populasi yang akan 

dihadapi? 

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, problem adanya variasi ukuran 

sebenarnya akan lebih mudah diatasi bilarnana kita marnpu merancang produk 

yang memiliki fleksibilitas dan sifat " marnpu suai " dengan suatu rentang ukuran 

tertentu. 

Anthropometri menurut Stevenson ( 1989) dan Nurmianto ( 1991 ) adalah 

satu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh 

manusia ukuran, bentuk dan kekuatan serta penerapan dari data tersebut untuk 

penanganan masalah desain. Penerapan data anthropometri ini akan dapat 

dilakukan jika tersedia nilai mean (rata-rata) dan SD (standar deviasi) nya dari 

suatu distribusi normal. 

Adapun distribusi normal ditandai dengan adanya nilai mean (rata-rata) 

dan SD (standar deviasi). Sedangkan percentil adalah suatu nilai yang menyatakan 

bahwa persentase tertentu dari sekelompok orang yang dimensinya sarna dcngan 

atau lebih rendah dari nilai tersebut . Misalnya : 95 % populasi adalah sarna 

dengan atau lebih rendah dari 95 percentil ; 5 % dari populasi adalah sarna dengan 

atau lebih rendah dari 5 percentil. Besarnya nilai percentil dapat ditentukan dari 

tabel probabilitas distribusi normal.Dalarn pokok bahasan anthropometri, 95 

percentil menunjukkan tubuh berukuran besar, sedangkan 5 percentil 

L 
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menunjukkan tubuh. Jika diinginkan dimensi untuk: mengakomodasikan 95 % 

populasi maka 2.5 dan 97.5 percentil pada gambar 2.1 berikut. 

~15 

Gambar 2.1.Tubuh Manusia Yang diukur Dimensinya (Eko Nurmianto,1996) 

Keterangan: 

1. Dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak 

2. Tinggi mata dalam posisi berdiri tegak 

3. Tinggi bahu dalam posisi tegak 

4. Tinggi siku dalam posisi berdiri tegak 

5. Tinggi kepalan tangan yang terjulur bebas dalam posisi berdiri tegak 

6. Tinggi tubuh dalam posisi duduk 

7. Tinggi mata dalam posisi duduk 

8. Tinggi bahu dalam posisi duduk 

9. Tinggi siku dalam posisi duduk 

10. Tebal atau lebar paha 

11. Panjang paha yang diukur dari pantat sid ujung lutut 
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12. Panjang paha yang diukur dari pantat sid bagian belakang dari lututJbetis 

13.	 Tinggi lutut yang bias diukur baik dalam posisi berdiri ataupun duduk 

14.	 Tinggi tubuh dalam posisi duduk yang diukur dari lantai sampai dengan 

paha 

15.	 Lebar dari bahu 

16.	 Lebar panggui 

17.	 Lebar dari dada dalam keadaan membusung 

18.	 Lebar perut 

19. Panjang siku yang diukur dari siku sampai dengan ujung jari-jari dalam 

posisi siku tegak lurns 

20. Lebar kepala 

21.	 Panjang tangan diukur dari pergelangan tangan sampai dengan ujung jari 

22.	 Lebar telapak tangan 

23. Lebar tangan dalam posisi tangan terbentang lebar-lebar kesamping kiri

kanan 

24.	 Tinggi jangkauan tangan dalam posisi tegak diukur dari lantai sampai 

dengan telapak tangan 

25. Tinggi jangkauan tangan dalam posisi duduk tegak, diukur seperti halnya 

no 24 tetapi dalam posisi duduk <-. 

26.	 Jarak jangkauan tangan yang terjulur kedepan diukur dari bahu sampai 

ujungjari tangan 

! 

_~~.L 
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Tabel 2.1 Perhitungan Percentil (Eko Nurmianto,1996) 

PERCENTILE CALCULATION 

1 st X -2.325ux 

2.5 th X -1.960ux 

5th X -1.645ux 

10 th X -1.280ux 

50th X 

90th X +1.280ux 

95 th X +1.645ux 

97.5 th X +1.960ux 

99th X +2.325ux 

Pengukuran-pengukuran ini perIu dilakukan mengingat tidak ada seorang 

pun yang sarna baik dalam ukuran maupun bentuk tubuh. Dengan demikian data 

anthropometri akan menentukan bentuk, ukuran dan dimensi yang tepat berkaitan 

dengan produk yang akan dirancang dan manusia yang akan mengoperasikan atau 

menggunakan produk tersebut. Dalam pelaksanaan, perancangan hams 

mengakomodasikan dimensi tubuh dari populasi terbesar pengguna hasil 

rancangan. Adapun pendekatan dalarn penggunaan data anthropometri adal~ 

sebagai berikut: 

a) Pilihlah standar deviasi yang sesuai untuk perancangan yang dimaksud 
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b) Carilah data pada rata-rata dan distribusi dari dimensi yang dimaksud untuk 

populasi yang sesuai. 

c) Pilihlah nilai percentil yang sesuai sebagai dasar perancangan. 

d) Pilihlah jenis kelamin yang sesuai. 

2.2.4. Pengukuran Jumlah Sampel Untuk Tingkat Ketelitian Yang 

Diinginkan 

Dalam perancangan survey anthropometri, jumlah sampel dapat diperkirakan 

untuk setiap dimensi dengan diketahuinya nilai standar deviasi, tingkat ketelitian 

yang diinginkan dengan berasumsi bahwa dimensinya ber Distribusi Normal. 

Pada umumnya kita menginginkan derajat ketelitian I % dari nilai yang ak:an 

ditentukan, dengan 95 % tingkat kepercayaan, yaitu kita 95 caya bahwa nilai yang 

sebenarnya adalah lebih kurang I % dari nilai yang diukur. Katakan nilai yang 

bersesuaian adalah merupakan dimensi rata-ratanya. Kemudian Standard Error 

(kesalahan standard) dari rata-rata dirumuskan sebagai berikut: 

s = (J'xx '"r:;;N .('I)' 

Dimana: SD = Standard Deviasi 

N = Adalah ukuran sampe1 yang nilai rata-ratanya ditentukan. 

Untuk 95 % tingkat kepercayaan (Confidence Level), nilai rata-rata sebenarnya 

adalah: X± 1,96 Sx 

Jika nilai yang akan diukur adalah dengan derajat ketelitian I %, maka: 

1
= 1965 =-x 

, x 100 

--- ··_0_. __ 
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:::; Substitusi dengan rumus diatas menjadi 

1
1965 =-X , x 100 

SD X 
= 1,96 -IN =100 

Jadi N =38400(0".< i
 
X
 

= 38400 V2 

Dimana v adalah koofisien variansi. 

Misalkan dimensi yang bersesuaian adalah panjang anggota tubuh yang lebih 

pendek (shorter body length), kita dapat memilih koefisien variasi sebesar 4,6 % 

dari tabel didapat: 

N = 38400 x (0,046i 

= 81 sampel 

Ukuran sampel pada umumnya dibutuhkan lebih besar dari nilai diatas agar 

didapat nilai persentil pada perkiraan dengan ketelitian yang baik. Kesalahan 

standard ( Standard Error) untuk persentil yang umum dipakai diekspresikan 

sebagai standars error rata-rata sebagai berikut: 

Untuk 10 dan 90 percenti1 dipakai 1,7 Sx 

Untuk 05 dan 95 percentil dipakai 2,1 Sx 

.! 
, Untuk 01 dan 99 percentil dipakai 3,7 Sx 

Jadi untuk tingkat ketelitian 1 % pada 01 dan 99 persentil, maka ukuran sampel 

diperkirakan dari: 

.N' =(3,7iN 
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= (3,7i x 81
 

= 1109 sample
 

2.2.5. Bentuk Data Anthropometri Yang Lain 

Selain dimensi individu dari masing-masing segmen tubuh yang telah ditabelkan, 

masih ada perangkat peraneangan lain untuk peraneangan tempat kerja. Yaitu 

dengan menggunakan MANJKINS (template 2-Dimensi) atau 3-Dimensional 

dummnies.. perangkat tersebut dibuat untuk menggambarkan berbagai maeam 

persentil. Misalnya yang umum digunakan adalah 5 dan 95 pereentil. Dan juga 

telah jelas bahwa tidak seorangpun yang mempunyai nilai persentil yang sama 

untuk semua dimensi segmen tubuh. Akan tetapi, dimensi individual yang 

bervariasi tersebut berinteraksi dalam suatu bentuk peraneangan tempat kerja yang 

komplek, seperti misalnya peraneangan produk kabin kendaraan. Jadi dapat 

dikatakan bahwa adalah bermanfaat dengan dipunyainya berbagai maeam 

kombinasi untuk semua dimensi. 

Manikins (template 2-dimensi) dibuat di Jerman Barat, tersedia dalam 

berbagai maeam pereentil dan digunakan untuk meraneang tempat kerja dengan 

posissisi duduk maupun berdiri yang dibedakan dalam 4 maeam: 

• Pria besar (tinggi 1870 mm) 

• Wanita besar dan pria sedang (tinggi 1760 mm) 

• Wanita sedang dan pria keeil (tinggi 1660 mm) 

• Wanita keeil (tinggi 1540 mm) 
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Disamping itu CAD (Computer Aided Desaign) telah semakin banyak diterapkan 

untuk perancangan tempat kerja, dan tampilan komputasi gratis dari dimensi 

tubuh tubuh manusia semakin dikembangkan. Sementara itu perangkat lunak yang 

paling canggih akhir-akhir ini adlah SAMMIE ( System for Aided Man or 

Machine Interaction Evaluation) yaitu sistem komputasi gratis untuk membantu 

dalam evaluasi pada interaksi antara manusia dengan mesin dengan tampilan 3 

dimensi. Fungsinya antara lain untuk mengetahui jarak jangkauan dan pandangan. 

2.3. Antropometri Dalam Sebuah Perancangan Gitar Electrik 

Gitar elektrik sebagai alat musik yang berhubungan langsung dengan 

pemainnya,sudah barang tentu berkaitan dengan kenyamanan yang dirasakan 

oleh seorang gitaris disaat memainkannya. Karena hal tersebut mempunyai 

pengaruh yang besar terhadap bagus atau tidaknya sebuah permainan gitar. 

Apalagi jika gitaris tersebut dituntut untuk melakukan beberapa teknik gitar yang 

dirasakan cukup sulit. Untuk itulah aspek - aspek ergonomi sangat diperhatikan 

dalam pembuatan sebuah gitar elektrik agar dicapai kenyamanan yang optimal 

dalam penggunaannya. Gitar elektrik yang ergonomis adalah gitar yang 

mempunyai tingkat kenyamanan yang optimal yang dirasakan oleh penggunanya. 

Tingkat ergonomis bagi gitaris satu dengan lainnya berbeda - beda hal itu dapat 

terjadi salah satunya karena dimensi tubuh yang mereka miliki mempunyai tingkat 

perbedaan. Sebagai contoh gitar elektrik milik Dimebag Darrell tidak akan pas 

bila dipergunakan oleh BB King karena karakteristik gitar yang mereka miliki 

berbeda jauh sekali. Karena hal itulah antropometri secara luas dipergunakan 

'I 

,[ 
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sebagai pertimbangan - pertimbangan ergonomis dalam sebuah perancangan 

produk yang dalam penelitian ini adalah ebuah gitar elektrik. Data antropometri 

yang berhasil diperoleh akan diaplikasikan antara lain dlam hal 

1. Perancangan body gitar 

2. Perancangan neck gitar beserta interval kolom fretnya 

3. Perancangan letak hardware pendukung, seperti tuner dan tremolo 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data antropometri akan 

menentukan bentuk, ukuran dan dimensi yang tepat terhadap produk yang akan 

dirancang dan manusia yang akan mempergunakan atau mengoperasikan produk 

tersebut. Secara umum sekurang - kurangnya 90%-95% dari yang menjadi target 

dalam kelompok suatu produk yang dalam penelitian ini adalah pemain gitar, 

haruslah mampu menggunakan gitar elektrik sebagai alat musik dengan 

selayaknya. 

2.4. Uji Validitas dan Realibilitas 

2.4.1. Uji Kesahihan (Validitas) Butir 

Kesahihan (validitas) adalah tingkat kemampuan suatu instrumen untuk 

mengungkapkan sesuatu menjadi sasaran pokok pengukuran yang dilakukan 

dengan instrumen tersebut. Langkah-langkah pokok dalam analisis butir pada 

dasarnya adalah sebagai berikut ( Sut 91): 

1.	 Menghitung skor faktor sebagai jumlah dari skor butir dalam faktor 

2.	 Menghitung korelasi momen tangkar antara skor butir (X) dengan skor faktor 

(Y). adapun rumus korelasi momen tangkar yang digunakan adalah: 
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rxy= NLxy-(LX~Y)	 (2)
~NLy2_(Iy ) 

dimana: 

rxy = korelasi momen tangkar 

N = jumlah responden 

L x = skor butir / jumlah x 

L x2 = jumlah skor butir kuadrat
 

L Y = jumlah faktor / jumlah y
 

L r = jumlah skor faktor kuadrat
 

L xy = jilmlah perkalian x dan y
 

3.	 Menghitung korelasi bagian total, yaitu mengkoreksi korelasi momen tangkar 

rxy menjadi korerelasi total rpq. Rumus untuk mengkoreksi korelasi momen 

tangkar menjadi bagian total adalah sebagai berikut: 

(rxyXSBY)- SBx 

Dimana:
 

rpq = koefisien korelasi bagian total
 

SBx = Simpang baku butir
 

Sby = Simpang baku skor faktor
 

Simpang baku dapat diperoleh dengan rumus:
 

SB = ~(:~1)	 (4) 
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Dimana: 

SB = Simpang baku butir 

JK = jumlah kuadrat 

N = Jumlah data 

JK adalah kuadrat yang diperoleh dengan rwnus : 

JK=:L X2 -(LX)N	 ................................................. .(5)
 

4.	 Menggugurkan butir yang tidak sahih. 

2.4.2. Analisis Keandalan (Realibilitas) Butir.
 

Keandalan (reabilitas) adalah suatu instrwnen yang menunjukkan kemantapan,
 

keajegan, atau stabilitas hasil pengamatan dengan instrumen atau pengukuran
 

tersebut dalam waktu-waktu berikutnya, dengan kondisi sesuatu yang dikur tidak
 

berubah-ubah. Ada dua cam yang ditempuh untuk menguji tingkat keandalan
 

konsumen yaitu :
 

1.	 Me1alui ukur ulang uengal1lllelakukan pengukurau Iebih dad satu kali dalam 

jarak waktu tertentu dan membandingkan hasila pengukuran pertama dcngan 

pengukuran yang kedua, ketiga, dan setrusnya. 

2.	 Me1alui ukur sekali yaitu dengan pengukuran hanya dilakukan satu kali 

dengan contoh-contoh butir yang dipetik dari parameter dan membandingakan 

hasil pengukuran butir contoh yang satu dengan butir conntoh yang lainnya. 

Dalam me1akukan analisis keandalan butir ada beberapa teknik yang dapat 

digunakan antara lain: 

1.	 Teknik uji belah dua, yang terdiri dari: 
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a. Keandalan genap gasal 

b. Keandalan belah tengah 

c. Keandalan belah rarnbang 

2. Teknik uji KR-20 

3. Teknik Hoyt 

4. Koefisien Alpha dari Cronchbach 

Karena terdapat bermacarn-macarn teknik analisis uji keandalan butir, 

maka perlu dilakukan suatu pertimbangan untuk menentukan teknik yang akan 

digunakan. Teknik ukur ulang tidak akan dipertimbangkan karena data tidak 

diperoleh dari pengukuran ulang. Teknik belah dua, yaitu teknik genap gasal 

maupun teknik belah tengan hasilnya akan sangat bergantung pada urutan 

susuanan butimya Gika urutan butimya diubah maka hasilnya akan berubah). 

Sedangkan teknik belah rambang pada dasamya digunakan untuk menjawab 

altematif atau dikotomi Gawaban benar atau salah, setuju atau tidak setuju, ada 

atau tidak ada). Jadi pilihan hanya pada teknik Hoyt dan teknik Alpha. Karena 

matematika dari kedua teknik tersebut memiliki sumber yang sarna yaitu KR-20, 

maka hasil kedua teknik tersebut dapat digunakan untuk jawaban altematif 

maupun pilihan ganda dengan hasil yang sarna dan kedua teknik merupakan 

"generalized formula" untuk menguji keandalan butir dengan batasan-batasan 

minimal. 

1) Teknik Hoyt 

Teknik ini akan menyelesaikan uji keandalan butir dengan analisis variansi 

arnatan ulangan dengan rumus sebagai berikut: 
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RKsubyek - RK int eraksi RK int eraksi 
rtt = = 1	 (6)

RKsubyek	 RKsubyek 

Dimana:
 

RKs = rerata kuadrat subyek
 

Rki = raraka kuadrat interaksi
 

2)	 Teknik Alpha cronchbach 

Teknik ini juga digunakan untuk menyelesaikan uji keandalan butir dengan 

analisis variansi amatan ulangan dengan rumus sebegai berikut: 

rtf ~ :-1(1-: :~Z=S) ~ :-1(1- ~:) '" (7) 

Dimana:
 

JKx = Jumlah kuadrat total
 

Vy = Variansi total
 

Vx = Variansi butir-butir
 

M = jumlah butir
 

2.43. I,angkah Menyusun Kuisioner
 

Pada prinsipnya ada tiga langkah dalam menyusun sebuah kuisioner :
 

a.	 Menetapkan sebuah konstrak, yaitu membuat batasan mengenai variable yang 

akan diukur. 

b.	 Menetapkan faktor-faktor, yaitu mencoba menemukan unsur~unsur yang ada 

pada sebuah konstrak. Jlidi faktor pada dasarnya adalah perincian lebih lanjut 

dari sebuah konstrak. Misal untuk mengukur sikap konsumen terhadap suatu 

produk, kualitas produk, promosi produk, dan lain sebagainya. 
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c.	 Menyusun butir-butir pertanyaan, yaitu mencoba menjabarkan sebauh faktor 

lebih lanjut dalarn berbagai pertanyaan yang langsung berinteraksi dengan 

pengisisn angket. Jadi faktor harga produk bisa dirinci lebih lanjut berupa 

butir pertanyaan, seperti : "Apakah harga produk stabil?", "Apakah harga 

produk sesuai dengan kualitasT. Dari pembahasan diatas dapat dilihat 

hubungan antara konstrak, faktor, butir, dan pengisian angket. Bagan tersebut 

dapat dilihat pada garnbar sebagai berikut: 

I KON:TRAK I 

Gambar 2.2. Bagan Hubungan Konstrak (Saifuddin Azwar,1999) 

Dari garnbar diatas terlihat sebuah konstrak tediri atas beberapa faktor, dan 

setiup fuktor terdiri dari beberapa butir pertanyaan, engan catatan bahwa bisa juga 

setia faktor mempunyai jumlah butir yang tidak sarna satu sarna lain. 

2.4.4. Tujuan Analisis Validitas dan Reabilitas 

Pengujian validitas dan reabilitas adalah proses menguji butir-butir pertanyaan 

yang ada dalarn sebuah angket, apakh isi dari butir-butir pertanyaan tersebut 

sudah valid dan reliable, yang berarti butir-butir -pertanyaan tersebut sudah bisa 
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untuk mengukur faktomya. Langkah selanjutnya adalah menguji apakah faktor

faktor sudah valid untuk mengukur konstrak yang ada. Analisis diawali dengan 

menguji validitas terlebih dahulu barn diikuti uji realibilitas. Jadi jika sebuah butir 

tidak valid, maka otomatis ia dibuang. Butir-butir yang sudah valid kemudian 

secara bersama diukur realibilitasnya. 


