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ABSTRAK 

produktivitas memegang tiga pilar yang menopang suksesnya produktivitas yaitu 

kuantitas (Quantity), keselamatan (Safety), kualitas (Quality). Apabila 

produktivitas tercapai seringkali pekerja mengalami keluhan akibat cara  kerja  

kurang nyaman dan pekerjaannya juga dilakukan secara berulang-ulang atau 

repatitif. Pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat mengakibatkan 

musculuskeletal disorders yakni terjadinya cedera pada bagian otot, urat syaraf, 

urat daging, persedian tulang. 

Keluhan musculuskeletal disorders dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni 

cara  kerja yang salah, alat kerja yang tidak sesuai dengan penggunaannya, stasiun 

kerja yang tidak sesuai dengan pekerjanya. Adapun tujuan penelitian dari rumusan 

masalah  adalah untuk Mengetahui bagaimana bentuk alat bantu packaging pada 

pekerja mebel di PT. Royce Enterprise Co. Pendekatan dengan metode 

antropometri merupakan suatu bidang yang mendukung Ergonomi, apalagi dalam 

perancangan peralatan yang mempunyai dasar prinsip ergonomi. Sehingga definisi 

dari antropometri adalah suatu bidang yang mendalami tentang pengukuran 

dimensu tubuh manusia. Pendekatan antropometri juga dapat digunakan untuk 

sebagai petunjuk desain perancangan suatu produk maupun fasiltas kerja laiinya 

yang juga memerlukan interasi dengan manusia. Dari penerapan metode 

pendekatan antropometri didapatkan hasil perancangan tinggi awal  alat bantu 

packing adalah 35 cm setalah dirancang dengan acuan data antropometri dari 

operator adalah 73 cm. Dimensi antropometri yang digunakan dalam perancangan 

adalah tinggi siku berdiri tegak dengan menggunakan persentil 50 yang hasilnya 

adalah 87,8 jika dibulatkan maka hasilnya 88 dengan BKA 92,4 dan BKB 83. 

 

Kata kunci : ergonomi, pendekatan antropometri



 
 
 
 

 

vi 
 

ABSTRACT 

productivity holds the three pillars that support the success of 

productivity,quantity (quantity), safety (safety), quality (quality). When 

productivity is achieved, workers often experience complaint due to 

uncomfortable working methods and their work is also done repaetly or 

repeattively. Repetitive  work can cause muculuSceletas disorders, namely the 

occurrence of injuries to the muscles,nerves,tendons, and bones. Complaints of 

musculusceletal disoerders can be cause by several factors, namely the wrong 

way of working, work tools, that are not suitable for their use, work stations that 

are not suitable for their workers. The research of objective of the problem 

formulation is to find out how the form of packaging for furniture workers at PT. 

Royce Enterprise Co. Approach to the antropometric method is a field that 

supports ergonomics, especially in the design of equipment that has ergonomic 

principles. So that the definition of antropometry is a field that explores the 

measurement of the dimensions of the human body. The anthropometric approach 

can also be used as a design guide for the design of a product and other work 

facilities that also require human interaction. From the application of the 

antropometric approach method. It was found that the design result of the initial 

height of the packing were 35  cm after being designed with reference to the 

antropometric data from the operator, which was 73 cm.The antropometric 

dimensions used in the design are elbow height standing upright using the 50
th

 

percentile, which result in 87.8 if rounded the result is 88 with BKA 92.4 and BKB 

83. 

 

Keywords:ergonomics,antropometricapproach
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BAB I   

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di era globalisasi yang mengharuskan pekerjanya agar dapat mencapai 

produktivitas yang sebelumnya telah ditentukan oleh perusahaan. Sehingga 

perusahaan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Dalam proses produksi, 

produktivitas memegang tiga pilar yang menopang suksesnya produktivitas yaitu 

kuantitas (Quantity), keselamatan (Safety), kualitas (Quality). Jika diantara pilar 

tersebut tidak ada yang tercapai maka produktivitas pun tidak akan tercapai 

(Anggraini & Bati, 2016). Apabila produktivitas tercapai seringkali pekerja 

mengalami keluhan akibat cara  kerja  kurang nyaman dan pekerjaannya juga 

dilakukan secara berulang-ulang atau repatitif. Pekerjaan yang dilakukan secara 

berulang-ulang dapat mengakibatkan musculuskeletal disorders yakni terjadinya 

cedera pada bagian otot, urat syaraf, urat daging, persedian tulang. 

Keluhan musculuskeletal disorders dapat disebabkan oleh beberapa faktor 

yakni cara  kerja yang salah, alat kerja yang tidak sesuai dengan penggunaannya, 

stasiun kerja yang tidak sesuai dengan pekerjanya ( Parapaga, Tumewu, & 

Rachmadi, 2017). Cedera ini dapat terjadi pada negara maju maupun negara 

berkembang. Pekerja pada bidang lain pun juga merasakan keluhan ini apabila 

dilakukan secara manual dan berulang-ulang dalam durasi waktu kerja yang 

cukup lama. Sebelum melakukan perancangan perancang harus mengetahui 

dimensi-dimensi tubuh dari pekerja agar menjadi acuan dalam melakukan 

perancangan. Serta sesuai dengan ilmu ergonomi 
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Human Centered Design (HCD) yaitu prinsip dasar ergonomi dalam 

melakukan perancangan. 

Alat yang sudah sesuai dengan penggunanya akan mengurangi MSDs 

seperti yang telah dilakukan oleh (Nugroho, & Rahman, 2019) yaitu melakukan 

perancangan alat bantu dengan pedekatan antropometri yang hasilnya berupa 

keranjang gendong yang ergonomis yang didesain dengan mempertimbangkan 

kebutuhan dan keinginan dari responden serta sesuai dengan ukuran antropometri 

responden. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh  (Nurrohman, & Yohanes, 

2017) melakukan perancangan alat bantu pengepresan jenang dengan metode 

antropometri yang hasilnya adalah pekerja lebih nyaman dalam menggunakan alat 

tersebut sehingga dapat mengurangi kelelehan  pekerjadan waktu produksi yang 

lebih optimal.  

PT. Royce Enterprise Co merupakan perusahaan yang bergerak di bidang 

wood production. Perusahaan ini berada di kawasan Kabil Centre, Nongsa, Kota 

Batam, Kepulauan Riau. Produk yang dihasilkan dari perusahaan ini adalah 

lemari, meja, tempat tidur, laci dan rak-rak. Pada perusahaan ini  memiliki 4 

departemen, yang pada umumnya pekerjaan harus dilakukan secara manual. 

Tetapi, permasalahan yang sering terjadi ada di departemen packaging. Adapun 

masalah yang sering terjadi pada departemen ini adalah saat melakukan aktivitas 

kerja, posisi kerja yang dilakukan yaitu berdiri, dimana tubuh melakukan 

penyeimbangan yang menumpu pada tubuh bagian bawah sehingga kaki lebih 

cepat merasakan lelah dan pegal.   
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Alat bantu packaging atau yang sering disebut rel oleh pekerja PT. Royce 

terlalu rendah sehingga ketika part tersebut semakin berkurang maka pekerja akan 

semakin membungkuk. Terjadinya pembungkukan oleh pekerja saat dilakukan 

aktivitas kerja karena alat bantu yang lebih rendah dari pekerjanya.  posisi pekerja 

tidak normal ini mengakibatkan cepat kelelahan sehingga berdampak pada 

produktivitas pekerja. Sedangkan pada part yang masih tinggi otot akan 

mengalami tekanan akibat beban kerja yang dilakukan secara terus menerus. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa pekerja 

banyak pekerja yang mengeluh merasakan sakit dibeberapa bagian tubuh seperti 

punggung, tangan, dan otot rangka. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesalahan 

pekerja dalam bekerja, dimana dari data yag didapatkan dari pihak perusahaan 

didapat bahwa sering terjadinya reject seperti produk tergelupas dan tergores, 

terjadinya human error seperti part yang kurang atau hilang, serta kelelehan. Pada 

bulan februari terdapat 35 pcs part yang reject, untuk bulan maret terdapat reject 

sebanyak 48 pcs, sedangkan untuk bulan April terdapat reject sebanyak 55 pcs. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tiga bulan terakhir part yang reject mengalami 

peningkatan. Sedangkan untuk ukuran rel yang digunakan memiliki tinggi 35 cm. 

Hal ini membuat posisi kerja menjadi membungkuk. 

Untuk menentukan kenyaman dari suatu alat agar dapat digunakan oleh 

pekerja biasanya menggunakan metode antropometri. Antropometri merupakan 

suatu keahlian tentang pengukuran dimensi tubuh manusia.  Aspek-aspek 

antropometri mencakup berbagai ukuran tubuh manusia seperti berat badan, posisi 

ketika berdiri, ketika merentangkan tangan, lingkar tubuh, panjang tungkai, dan 
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sebagainya (Antoni, & Zulfah, 2016). Sehingga perlu dilakukan perancangan 

ulang terhadap alat bantu packing dengan pendekatan ergonomis sehingga alat 

bantu tersebut menyesuaikan terhadap ukuran antropometri pekerja.  

Berdasarkan uraian latar belakang maka perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “Desain Alat Bantu Packing Pada Pekerjaan Mebel Di  Perusahaan 

Wood Production“. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan peneliti mengidentifikasi beberapa 

masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut : Alat bantu 

packaging yang terlalu rendah sehingga mengakibatkan pekerja bekerja dalam 

kodisi membungkuk. Produktivitas pekerja yang menurun. Terjadinya kesalahan 

kerja seperti reject dan part yang hilang. Sering terjadinya keluhan  pada bagian 

otot pekerja. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah adalah sebagai berikut : 

1. Pekerja yang akan menjadi objek penelitian adalah pekerja di PT. 

Royce Enterprise Co. 

2. Perancangan alat yang dilakukan dengan pendekatan Antropometri. 

3. Perancangan yang dilakukan menggunakan software autocad. 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk 

desain alat bantu packaging  pada pekerja mebel di PT. Royce Enterprise Co 

menggunakan metode pendekatan antropometri ?  
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1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dari rumusan masalah  adalah untuk Mengetahui 

bagaimana bentuk alat bantu packaging pada pekerja mebel di PT. Royce 

Enterprise Co. 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat teoritis  

penelitian ini dapat digunakan sebagai  pijakan atau referensi untuk peneliti-

peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan  Desain Alat Bantu Packing Pada 

Pekerjaan Mebel Dengan Pendekatan Metode Antropometri  Di  Perusahaan 

Wood Production. 

1.6.2 Manfaat praktis  

1. Bagi penulis 

Dapat mengaplikasikan secara langsung ilmu pembelajaran yang 

didapat dari universitas. 

2. Bagi Universitas Putera Batam 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tambahan koleksi perpustakaan dan 

menambah referensi karya ilmiah bagi mahasiswa Universitas Putera 

Batam. 

3. Bagi Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi sebagai bahan 

penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang. 

4. Bagi objek penelitian 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk objek 

peneliti agar bekerja dengan posisi yang benar. 
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BAB II    

TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Definisi Ergonomi 

Ergonomi dapat didefinisikan sebagai suatu bidang yang mendalami 

keterikatan,kelebihan,serta karateristik manusia,dan mengunakan informasi 

tersebut untuk melakukan merancang produk,mesin,fasilitas lingkungan dan untuk 

sistem kerja. Dengan target utama untuk mencapai kualitas kerja yang terbaik 

tanpa mendiamkan dari segi aspek kersehatan, keselamatan,serta kenyaman dari 

penggunanya (Nurrohman, & Yohanes,2017). Di dalam ergonomi memerlukan 

analisis tentang ergonomi seperti manusia,fasilitas kerja serta lingkungannya 

saling berinteraksi dengan tujuan untuk menyelaraskan suasana kerja dan 

manusianya. ergonomi disebut juga “Human Factor”. Pendekatan ergonomi juga 

dapat bisa digunakan dalam menganalisa pekerjaan postural ialah biomekanik 

okupasi . Biomekanik pekerjaan ialah ilmu yang berbicara tentang interaksi dari 

fisik pekerjanya sehingga dapat meminimalkan keluhan (Widyanti, 2018). Seperti 

ahli anatomi, arsitektur,perancangan produk ergonomi, fisika,   fisioterapi, 

psikologi,dan teknik ergonomi (Kristanto, & Manopo, 2019). 

Dalam perkembangan selanjutnya, ergonomi dikelompokkan atas empat 

bidang penyelidikan, menurut Iftikar Sutaklasana dalam bukunya yaitu : 

1. Penyelidikan display 
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Display merupakan interface yang mempunyai berbagai informasi 

yakni tanda-tanda,angka,ataupun lambang yang kemudian disampaikan 

kepada manusia tentang bagaimana keadaan lingkungan. 

2. Penyelidikan tentang kekuatan fisik manusia. 

Diamati bagaimana kegiatan manusia lalu diteliti bagaimana proses dari 

kegiatan tersebut.  

3. Penyelidikan work station  

Dalam hal ini ada beberapa tujuan untuk menghasilkan work station 

untuk pekerjanya, sehingga pekerja mempunyai rasa aman,nyaman. 

4. Penyelidikan tentang lingkungan kerja 

Dalam hal ini meliputi bagaimana keadaan lingkungan fisik tempat 

kerja serta fasilitas kerja seperti pengaturan cahaya, kebisingan suara, 

temparatur, getaran, dan sebagainya yang dapat mempengaruhi tingkah 

laku manusia. 

Berkenaan pula dengan bidang-bidang penyelidik yang diatas, maka terlihat 

sejumlah disiplin dalam ergonomi, yaitu : 

1. Anatomi dan fisiologi , merupakan ilmu yang mengkaji tentang struktur 

dan     fungsi tubuh manusia. 

2. Antropometri, ilmu yang mengkaji tentang ukuran atau dimensi tubuh 

manusia. 

3. Fisiologi psikologi, ilmu yang mempelajari sistem saraf dan otak manusia. 

4. Psikologi eksperimen, merupakan ilmu yang mempelajari tentang tingkah 

laku manusia. 
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 Secara umum tujuan dari penerapan egonomi adalah (Prasetyo Eko & 

Suwandi Agri , 2011) : 

1. Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental  cara 

pencegahan cidera dan penyakit akibar dari bekerja, menurunkan beban 

mental dan fisik, serta mengupayakan promosi dan kepuasan dalam 

bekerja. 

2. Dapat meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas 

kontak sosial, mengelola dan mengkoordinasikan kerja secara tepat guna 

meningkatkan jaminan sosial baik selama usia produktif maupun setelah 

tidak produktif. 

3. Menciptakan keseimbangan rasional antara berbagai aspek yaitu :teknis, 

ekonomis, antropologis, dan budaya dari sistem kerja yang dilakukan 

untuk menciptakan kualitas dan kuantitas. 

2.1.2 Antropometri 

Antropometri merupakan suatu bidang yang mendukung Ergonomi, apalagi 

dalam perancangan peralatan yang mempunyai dasar prinsip ergonomi.  Istilah 

antropometri  berawal dari dua suku kata yaitu “Antro” yang berarti manusia 

sedangkan “Metri” yang berarti ukuran. Sehingga definisi dari antropometri 

adalah suatu bidang yang mendalami tentang pengukuran dimensi tubuh manusia 

(Sokhibi, 2017). Menurut sutaklaksana dalam tarwaka (2010), bahwa sikap kerja 

berdiri merupakan sikap kerja siaga baik fisik maupun mental, sehingga aktifitas 

bekerja pun akan lebih cepat, kuat dan teliti. Pada dasarnya berdiri itu sendiri 

lebih melelahkan daripada yang bekerja duduk. Pada desain stasion kerja berdiri, 
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apabila tenaga  kerja harus bekerja untuk waktu yang lama, maka faktor kelelehan 

menjadi yang utama(Santoso, Yasra, & Purbasari, 2014). Pada dasarnya manusia 

mempunyai perbedaan fisik yang nyata dapat terlihat,seperti perbedaan 

bentuk,ukuran (tinggi dan lebar), dan berat. Data antropometri merupakan 

prasyarat untuk merancang alat dan peralatan pertanian yang memungkinkan 

pekerja mencapai kinerja dan produktivitas yang lebih baik sambil memberikan 

keamanan dan kenyamanan yang lebih baik (Fiana, Sugandi, Thoriq, & Yusuf, 

2019). Pendekatan antropometri jugna dapat digunakan untuk sebagai petunjuk 

desain perancangan suatu produk maupun fasiltas kerja lainya yang juga 

memerlukan interasi dengan manusia (Fitri, Rahmatika, & Putra, 2019). Data 

antropometri yang berhasil diperoleh akan diimplementasikan secara luas, sebagai 

berikut : 

1. Perancangan area kerja (work station, interior mobil,dan lain-lain). 

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

dan sebagainya. 

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

4. Perancangan lingkungan kerja fisik. 

2.1.2.1 Faktor Penyebab Variabilitas Ukuran Tubuh Manusia 

Manusia pada umumnya berbeda-beda dalam hal bentuk dan ukuran 

tubuhnya (Kusumaningtyas,2011). Perbedaan (variabilitas) antara satu populasi 

dengan populasi lainnya dikarenakan oleh beberapa faktor , sebagai berikut : 

1. Random 
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Meskipun masih ada perbedaan dalam kelompok satu dengan yang 

lainnya yang mencakupi jenis kelamin,usia serta pekerjaan naun terdapat 

adanya perbedaan yang juga memiliki arti dalam masyarakat. Distribusi 

frekuensi secara statistik dari dimensi kelomopk masyarakat yang jelas 

dapat diperkirakan dengan menggunakan distribusi normal,, yaitu dengan 

menggunakan data persentil yang telah diduga, jika rata-rata (mean) dan SD 

(standar deviasi) telah dapat diestimasi. 

2. Jenis kelamin  

Ukuran tubuh antara laki-laki dan perempuan jelas memiliki perbedaan. 

Jika dibandingkan ukuran tubuh perempuan dan tubuh laki-laki jelas 

memiliki perbedaan. Tubuh laki-laki pada umumnya lebih besar. 

3. Suku bangsa 

Setiap suku bangsa memiliki perbedaan antar satu dengan yang lainnya. 

Apalagi dimensi suku bangsa barat akan lebih besar dibandingkan dengan 

suku bangsa yang berada di bagian timur. 

4. Usia 

Dengan bertambahnya usia seseorang maka ukuran dimensi tubuh 

seseorang juga akan mengalami pertumbuhan  dan pertambahan yang besar. 

Namun, ketika seseorang sudah menginjak usia 40 tahun tidak akan 

mengalami perubahan lagi melainkan terjadinya penurunan. 

5. Tebal tipis pakaian 

Hal ini juga menjadi sumber perbedaan dari berbagai macam ragam 

iklim ata musim. Terlebih untuk negara yang memilki empat musim. 
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6. Kehamilan 

Wanita hamil juga memiliki perbedaan  yang akan mempengaruhi 

ukuran, terutama yang berkaitan dengan analisis perancangan produk (APP) 

dan analisis perancangan kerja (APK). 

7. Posisi tubuh (postur) 

Posisi tubuh akan mempengaruhi terhadap ukuran tubuh, oleh sebab itu, 

posisi tubuh standar harus diterapkan untuk survei pengukuran. 

8. Cacat tubuh 

Dalam perancangan produk yang telah dikhususkan bagi orang-orang 

cacat, harus juga diperhatikan masalah keterbatasan gerak maupun 

jangkauan dari penderita sehingga mereka dapat merasakan “kesamaan” 

dalam pengguna jasa dari ilmu ergonomi di dalam pelayanan untuk 

masyarakat. 

2.1.2.2 Variabel Antropometri 

Variabel antropometri adalah karakteristik pada tubuhmanusia yang dapat 

diukur, didefinisikan, dan distandarisasikan dalam satuan ukur. Jumlah variabel 

antropometri yang sudah ditemukan berjumlah sekitar 2.200 variabel antropometri 

disesuaikan dengan tujuan dari pemakaian dan antropometri tersebut (Dewi, 2016) 

Pada umumnya, variabel antropometri dibagi menjadi beberapa jenis variabel 

meliputi(Sutarja, 2017) : 

1. Linear (variabel tinggi dan panjang), merupakan variabel paling banyak. 

2. Diameter. 

3. Lingkungan (are) 
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4. Girth/circumference atau keliling bagian tubuh. 

5. Massa. 

6. Volume. 

Ketentuan atau standar variabel tubuh yang diukur dalam antropometri 

sangat beragam tergantung tujuan dan pemakaiannya. Standar tersebut antara lain: 

1. Standar yang terdapat di buku karangan Eko Nurmianto. 

2. Standar ILO. 

3. Standar ISO meliputi ISO/DP 7250 1980 dan ISO 15534-3 

4. Standar Human Growth 

2.1.2.3 Data Antropometri Dan Cara Pengukurannya 

Data antropometri diperlukan untuk merancang suatu produk agar sesuai 

dengan orang yang akan mengimplemtasikannya. Ukuran tubuh diperlukan yang 

pada dasarnya tidak sulit untuk diperoleh dari pengukuran secara individual. 

Pengukuran data antropometri dibedakan atas dua jenis (Sokhibi, 2017),yaitu : 

1. Dimensi tubuh struktural (antropometri statis) 

Dimana ketika tubuh akan diukur dalam kondisi standard dan tidak 

bergerak (dalam keadaan berdiri sempurna). Sebutan lain dalam dalam 

pegukuran tubuh ini dikenal dengan istilah “static anthropometry”. Dalam 

hal ukuran pun diambil dengan persentil. 

2. Dimensi tubuh fungsional (antropometri dinamis) 

Dalam hal ini pengukuran akan dilakukan ketika tubuh sedang 

melakukan aktivitas-aktivitas yang disertai gerakan tertentu dan memiliki 

keterkaitan dengan kegiatan yang harus diselesaikan.                
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2.1.2.4 Aplikasi Data Antropometri Dalam Perancangan Produk 

Data antropometri yang menyajikan data ukuran tubuh manusia dalam 

persentil tertentu akan sangat  besar manfaatnya pada suatu perancangan produk 

maupun fasilitas kerja yang akan dirancang. Agar rancangan suatu produk bisa 

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penggunanya, maka pengukuran data 

antropometri harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut ( 

Kusumaningtiyas, 2011) : 

1. Prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran ekstrim 

Rancangan produk dibuat agar dapat memenuhi dua sasaran, yaitu : bisa 

sesuai dengan mengikuti klasifikasi ekstrim (terlalu besar mauoun terlalu kecil 

dibandingkan dengan rata-rata) dan dapat memenuhi ukuran mayoritas. Untuk 

dimensi minimum dapat menggunakan persentil ke-90, ke-95 atau ke-99. Dan 

untuk dimensi maksimum digunakan persentil ke-1, ke-5, ke-10. Pada umumnya 

persentil yang sering digunakan adalah persenti ke-95 da ke-5. 

2. Prinsip perancangan produk yang bisa dioperasikan diantara rentang 

Produk yang dirancang dapat diubah-ubah  ukurannya sehingga cukup 

fleksibel apabila digunakan oleh orang-orang yang memiliki berbagai macam 

ukuran. Untuk dapat suatu rancangan yang fleksibel umumnya menggunakan 

persentil ke-5 sampai dengan ke-95. 

3. Prinsip perancangan produk dengan ukuran rata-rata 

Biasanya produk yang akan dirancang berdasarkan ukuran-ukuran manusia. 

Kemungkinan orang-orang yang berada dalam ukuran rata-rata sedikit. Sedangkan 

untuk ukuran yang ekstrim dibuatkan rancangan tersendiri. 
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Agar memperjelas prinsip ukuran antropometri ntuk merancang suatu produk , 

maka perhatikan gambar2.1  

 
Gambar 2. 1 Antropometri Dalam Perancangan produk 

2.1.2.5 Distribusi Normal Dalam Penetapan Data Antropometri  

Data antropometri jelas dibutuhkan untuk merancang suatu produk agar 

dapat sesuai dengan penggunanya. Kesulitan dalam melakukan perancangan  

produk biasanya terkadi pada saat penetapan data antropometri karena terjadinya 

perbedaan hasil ukuran antara satu dengan yang lainnya.  Perancangan  

berdasarkan konsep harga rata-rata menyebabkan sesebar 50% dari populasi 

pengguna rancangan yang akan menggunakan rancangan tersebut dengan baik. 

Sedangkan untuk 50% sisanya tidak dapat menggunakan rancangan dengan baik.  

Sebagian besar data antropometri dapat dinyatakan dalam bentuk persentil. 

Persentil merupakan suatu nilai yang mengemukakan bahwa persentase tertentu 

dari sekelompok orang yang dimensinya sama dengan atau lebih rendah dari nilai 

tersebut. 
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Gambar 2. 2  Kurva Distribusi Normal 

Dalam statistik, distribusi normal dapat diformulasikan berdasarkan harga 

rata-rata dan simpangan standarnya dari data yang ada. Dari nilai yang ada 

tersebut, persentil dapat ditetapkan sesuai dengan tabel probabilitas distribusi 

normal. Persentil yang dimaksudkan di sini adalah suatu nilai yang menunjukan 

prosentase tertentu dari orang yang memiliki ukuran pada atau di bawah nilai 

tersebut. Sebagai contoh, 95-th persentil akan menunjukan 95% populasi akan 

berada pada atau di bawah ukuran tersebut; sedangkan 5-th persentil akan 

menunjukan 5% populasi akan berada pada atau di bawah ukuran itu. Dalam 

antropometri, angka 95-th akan menggambarkan ukuran manusia yang “terbesar” 

dan 5-th persentil menunjukan ukuran “terkecil” (Sokhibi, 2017). 

Dalam konsep persentil ini ada dua konsep yang perlu dipahami. Pertama, 

persentil antropometri pada individu hanya didasarkan pada satu ukuran tubuh 

saja, seperti tinggi berdiri atau tinggi duduk. Kedua, tidak ada orang yang disebut 

sebagai orang persentil ke-90 atau orang persentil ke-5. Artinya, orang yang 

memiliki persentil ke-50 untuk tinggi duduk mungkin saja memiliki dimensi 

persentil ke-40 untuk tinggi popliteal atau persentil ke-60 untuk tinggi siku duduk.  
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Nilai persentil yang umum diaplikasikan dalam perhitungan data antropometri 

dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini: 

Tabel 2. 1 Distribusi Normal dan Perhitungan Persentil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

 ̅ = mean data 

   = standar deviasi dari data x 

2.1.3 Muskuluskeletal Disorders 

Musculoskeletal Disorders (MSDs) adalah keluhan yang akan di rasakan 

oleh pekerja jika menerima beban statis dalam waktu yang cukup lama secara 

berulang-ulang. Keluhan otot yang  di  rasakanoleh  pekerjasangatlah bervariasi  

mulai  dari  keluhan yang  ringan  hingga keluhan  yang  sangat  parah  yang  

berkaitan  dengan  jaringan otot,  tendon, system kartilago, system saraf, struktur 

tulang, dan pembuluh darah. Mayoritas yang di rasakan adalah  keluhan Low  

Back Pain (LBP)  atau nyeri  pinggang,jika  pekerja  mengalami  keluhan otot 

Percentile perhitungan 

1-st  ̅-2,235    

2,5-th   ̅-1,96    

5-th  ̅- 1,64    

10-th  ̅-1,28   

50-th   ̅ 

90-th  ̅ + 1,28    

95-th  ̅ + 1,64     

97-th  ̅ + 1,96     

99-th  ̅ + 2,325    
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dalam jangka waktu yang lama akibatnya pekerja akan mengalami 

ketidakmampuandalam bekerja. Namun, keluhan tersebut di rasakan karena 

banyak faktor yang berperan (Basri & Arifah, 2020). 

Postur tubuh operator pada saat mengangkat tidak tepat, mendorong,serta 

menarik benda yang berat saat proses pekerjaan dilakukan juga dapat 

menimbulkan rasa sakit dipinggang dan lengan sebagian dari musculuscetal 

disorders. Selain postur tubuh operator yang tidak tepat saat melakukan 

pekerjaannya, MSDs juga dipengaruhi oleh pendidikan, usia, masa kerja serta 

pengalaman kerja dapat menunjukkan perbedaan posisi bagian tubuh yang 

mengalami musculusceletal disorders (Revadi, Gunawan, & Rakasiwi, 2019). 

Apabila musculuskeletal disorders (MSDs) tidak dapat di kenali dan diobati maka 

akan dapat meneyebabkan penghetian kerja karena sakit, kehilangan pekerja yang 

berpengalaman serta yang terlatih dan dapat menambahkan pengeluaran untu 

pencarian dan pengangkatan pekerja baru (Susanta, 2017). 

2.1.4 Perancangan Produk Atau Desain Produk 

Desain dapat juga diartikan juga sebagai salah satu aktivitas luas dari 

inovasi desain dan teknologi yang digagaskan, dibuat,dipertukarkan (melalui 

transaksi jual-beli) dan fungsional.  Untuk menilai suatu hasil akhir dari produk 

sebagai kategori nilai desain yang baik biasanya ada tiga unsur yang mendasari 

seperti fungsional, estetika, dan ekonomi. Desain yang baik berarti mempunyai 

nilai kualitas yang baik, tergantung pada sasaran filosofi pada umumnya, bahwa 

sasaran berbeda menurut
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kebutuhan dan kepentingannya, serta upaya desain berorientasi pada hasil yang 

dicapai, dilaksanakan dan digunakan secara maksimal (Kristanto, 2017). 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 

1 Judul 

Penelitian 
Usulan desain troli barang dengan menggunakan pendekatan antropometri 

Nama 

Peneliti 
Lukas parapaga & Ronald rachmadi 

Tahun 

Penelitian 
2017 

Hasil 

Penelitian 

Desain troli ini dapat membantu serta mengurangi atau mencegah 

terjadinya cedera dikarenakan posisi kerja yang salah, pada saat karyawan 

melakukan pengambilan barang diruangan logistik. Khususnya ruangan 

yang menaiki tangga. Berikut ini rancangan troli yang diusulkan untuk 

karyawan RSUGMT, terutama bagi karyawan yang melakukan 

pengambilan barang di ruangan logistik Panjang Troli 82.3cm,Tinggi 

Troli/Tinggi Pegangan Troli: 110.1cm, Lebar Keranjang Barang: 27.6cm, 

Tinggi Keranjang Barang: 22cm,Tempat Pengikat Galon Aqua,Tempat 

Pengikat Keranjang Barang, Lebar Tempat Galon Aqua: 28cm,Radius 

Bola Roda Troli: 10cm,Radius Velg Roda Troli: 24.2cm, Jarak/sisi 

VelgRoda Troli: 6cm, Diameter Bola Roda Troli: 20cm, Tinggi Tempat 

Galon Aqua: 48.3, Panjang Tempat Galon Aqua: 28cm,Tinggi Tempat 

Galon Aqua dari Lantai:3.5cm, Tinggi Plat penahan Galon Aqua: 

5cm,Tinggi Cincin tali pengikat Galon Aqua:21.2cm, Tebal Penyangga 

Tiang Troli 1: 3cm, Tinggi Kaki Troli dengan As Roda: 26.8cm,Panjang 

Kaki Troli dengan As Roda: 21.1cm,  Tinggi Roda Troli: 42.5cm, Tebal 

Penyangga Tiang Troli: 3cm,Diameter Pipa Sebagai tempat Keranjang 

barang: 1cm,Panjang Tempat Keranjang: 25cm,Diameter Pipa Untuk 

Pegangan Troli: 3cm ,Panjang Plat Penahan Keranjang Barang:42.8cm, 

Tinggi Plat Penahan Keranjang Barang: 22cm,Tinggi Cincin Pengikat 

Galon Aqua: 13.7cm, Lebar Troli (belum dengan Pegangan): 30cm,Lebar 

Troli (sudah dengan Pegangan): 44.8cm 

2 Judul 

Penelitian 

Analisis antropometri petani dan aplikasinya pada desain alat pemanen 

manggis. 

Nama 

Peneliti 
Sella Fiana,Wahyu Kristian Sugandi, & Ahmad Thoriq 

Tahun 

Penelitian 
2019 

Hasil 

Penelitian 

Berdasarkan kajian terhadap proses pemanen danalat pemanen yang 

digunakan dapat direkomendasikan panjang alat panen manggis adalah 

sambung 2 teleskopik dengan panjang batang masing-masing 1,5 meter 

dengan menggunakan material aluminium. Bagian tubuh yang 

berhubungan langsung dengan gerak kerja pada saat pemanenan adalah 

leher,bahu,lengan. 
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Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 

3 Judul 

Penelitian 

Perancangan meja laptop portable yang ergonomis untuk penyandang 

cerebral palsy dengan pendekatan antropometri 

Nama 

Peneliti 
Asfia Fitri Aras 

Tahun 

Penelitian 
2019 

Hasil 

Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian dan perancangan meja laptop portable untuk 

penyandang Cerebral Palsy dengan pendekatan antropometri, dapat 

diambil kesimpulan bahwa pengukuran data antropometri dilakukan 

dengan mengukur tinggi popliteal duduk, tinggi siku duduk, dan panjang 

jangkauan tangan. Pengukuran dilakukan pada responden dengan kondisi 

duduk di kursi roda. Hasil dari pengukuran digunakan untuk menghitung 

persentil dengan terlebih dahulu melakukan uji kecukupan dan 

keseragaman data. Ukuran persentil digunakan sebagai acuan ukuran 

ergonomis dalam perancangan meja laptop 

4 Judul 

Penelitian 

Perancangan alat bantu proses labelling selongsong shuttlecock 

berdasarkan pendekatan antropometri. 

Nama 

Peneliti 
Elwin Kusumaningtias 

Tahun 

Penelitan 
2011 

Hasil 

Penelitian 

Alat bantu labelling di rancang dengan ketinggian alat adjustable, dengan 

ketinggian minimum 59 cm dan ketinggian maksimum 74 cm, dimensi 

lebar alat 32 cm, panjang pegangan 11 cm dan diameter pegangan 3,8 cm. 

5 Judul 

Penelitian 

Perancangan tas gendong buruh tengtengan di pelabuhan penyebrangan 

merak banten menggunakan metode antropometri. 

Nama 

Peneliti 
Agus Trisardi, & Yayan Harry Yadi 

Tahun 

Penelitian 
2017 

Hasil 

Penelitian 

Berdasarkan pengolahan data dan analisis masalah, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : Potensi gangguan musculoskeletal disorders 

(MSDS) yang dialami oleh buruh tengtengan yaitu iritasi pada urat/sendi , 

sakit pada siku, tekanan syaraf pergelangan tangan, peradangan pada jari-

jari tangan, tekanan pada sistem syaraf , tekanan pada leher. Hasil 

perancangan tas gendong dengan memanfaatkan informasi data 

antropometri sebagai berikut : Gendongan belakang terdiri dari : lebar tas 

42 cm, tinggi tas 43 cm, panjang penyangga alas bawah 30 cm, lebar 

penyangga alas bawah 42 cm, dan panjang tali 84 cm . Gendongan depan 

terdiri dari : panjang tali utama 65 cm, panjang penyangga depan 22 cm, 

lebar penyangga depan 42 cm, panjang tali penyangga 30 cm, celah leher 

16 cm, panjang tali pinggang 80 cm, dan panjang jinjingan 7 cm. Untuk 

menambah kenyamanan, alas punggung diberikan tambahan busa. Bahan 

utama tas menggunakan polyester yang dijahit dengan benang nilon 
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Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 

6 Judul 

penelitian 

Perancangan alat bantu berjalan multifungsi untuk balita berdasarkan 

pendekatan antropometri dan aspek sosioteknologi. 

Tahun 

penelitian 
2011 

Hasil 

penelitian 

Rancangan alat bantu berjalan ini bersifat multifungsi dan dilihat dengan 

memperhatikan faktor antropometri,faktor keamanan dan kenyamanan bagi 

pengguna dimana hasil alih-fungsi berupa sebuah lemari yang mudah 

dibongkar-pasang dan juga dapat perhatian khusus secara 

kenyamanan,bersifat mobile dan aksesoris 

7 Judul 

penelitian 

Rancangan kursi operator spbu yang ergonomis dengan menggunakan 

pendekatan antropometri 

Nama 

penelitian 
Eko prasetyo & agri suwandi 

Tahun 

penelitian 
2011 

Hasil 

penelitian 

Berdasarkan pengolahan data dan analisis masalah, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : Potensi gangguan musculoskeletal disorders 

(MSDS) yang dialami oleh buruh tengtengan yaitu iritasi pada urat/sendi , 

sakit pada siku, tekanan syaraf pergelangan tangan, peradangan pada jari-

jari tangan, tekanan pada sistem syaraf , tekanan pada leher. Hasil 

perancangan tas gendong dengan memanfaatkan informasi data 

antropometri sebagai berikut : Gendongan belakang terdiri dari : lebar tas 

42 cm, tinggi tas 43 cm, panjang penyangga alas bawah 30 cm, lebar 

penyangga alas bawah 42 cm, dan panjang tali 84 cm . Gendongan depan 

terdiri dari : panjang tali utama 65 cm, panjang penyangga depan 22 cm, 

lebar penyangga depan 42 cm, panjang tali penyangga 30 cm, celah leher 

16 cm, panjang tali pinggang 80 cm, dan panjang jinjingan 7 cm. Untuk 

menambah kenyamanan, alas punggung diberikan tambahan busa. Bahan 

utama tas menggunakan polyester yang dijahit dengan benang nilon. 

8 Judul 

penelitian 

Changing body posture and working system improves workers 

performance 

Nama 

penelitian 
Wayan surata, A. Manuaba, N Adiputra & D.P Sutjana 

Tahun 

penelitian 
2012 

Hasil 

penelitian 

Perubahan postur tubuh dan sistem kerja menurunkan keluhan 

muskuluskele otot sebesar 56,15%. Perubahan postur tubuh dan sistem 

kerja meningkat produktifitas sebesar 37,93%.  
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 
 

 

 

 

Gambar 2. 3 Kerangka pemikiran 

Banyaknya keluhan karena 
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BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 
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2.2 Variabel Penelitian 

Variabel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah variabel dependen dan 

variabel independen. adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah desain 

alat bantu packing dan variabel independen dari penelitian ini adalah pekerja 

mebel  

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh operator 

departemen packaging di PT. Royce Interprise Co Batam dengan jumlah operator 

departemen packing adalah 20 orang. 

3.3.2 Sampel  

Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah teknik sampling jenuh 

karena semua anggota sampling digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan 

karena jumlah populasi relatif kecil. Adapun jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah 20 orang. 

3.4 Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan dibedakan 

menjadi dua golongan, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primer 

dan data sekunder sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Data ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari operator 

departemen packing melalui :  

a.  Interview 
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Wawancara dan pencatatan langsung data pengukuran antropometri. Data 

antropometri yang diukur ialah tinggi siku berdiri tegak. Pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan operator di 

perusahaan, mengenai obyek yang diteliti dan data-data lain yang 

dibutuhkan. Seperti : penyebaran kuesioner Nordic Body Map. 

b. Observasi 

Pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan secara 

langsung pada obyek penelitian. Seperti : dokumentasi sikap bekerja pada 

operator. 

2. Data  Sekunder 

Data ini diperoleh dari melalui referensi tertentu atau literatur-literatur yang 

berhubungan dengan penelitian desain alat bantu packing pada pekerja mebel di 

perusahaan wood production seperti : data produksi. 

3.5 Analisis Data 

Data-data yang sudah terkumpul selanjutnya akan dilakukan analisa sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Uji Keseragaman Data 

Peneliti akan melakukan uji keseragaman data setelah dinyatakan cukup 

secara teoritis dengna analisis uji kecukupan data. Pada uji kali ini bertujuan untuk 

mengetahui dan memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki karakteristik 

yang sama dan dari sistem yang sama dengan berpatokan pada batas kontrol atas 
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dan batas kontrol bawah. Adapun rumus untuk melakukan uji keseragaman data 

sebagai berikut : 

 ̅  = 
   

 
...........................................................Rumus 3. 1 Rumus Rata-rata 

   

  
√ (  X )

 

   
.............................................Rumus 3. 2 Rumus Standar Deviasi 

BKA = X + Kσ   .............................................  Rumus 3. 3 Rumus Batas  Kontrol 

Atas 

BKB = X  – Kσ  ..............................................Rumus 3. 4 Rumus Batas  Kontrol 

Bawah 

Keterangan : 

BKA = Batas Kontrol Atas 

BKB = Batas Kontrol Bawah 

 ̅ = Nilai Rata-rata 

  = Standar Deviasi 

K  = Tingkat Keyakinan 

2. Penentuan persentil 

Penggunaan persentil dalam perancangan sangat memengaruhi rancangan 

alat bantu yang akan di design . perhitungan persentil pada penelitian ini 

menggunakan tingkat ketelitian 5% dan tingkat keyakinan 95 %. Berikut rumus 

persentil 95 : 

 ̅ + 1,64      ...............................................  Rumus 3. 5 Rumus Persentil 

3. Perancangan Alat Bantu Packing 
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Perancangan adalah suatu proses upaya dimana untuk mengubah suatu alat 

yang sudah ada namun dikembang kembali agar menjadi lebih baik lagi. Dalam 

perancangan yang akan dibuat guna mengatasi permasalahan yang dialami oleh 

operator packing agar dapat merancang kembali alat bantu packing agar lebih 

ergonomis. adapun tahapan-tahapan sebagai berikut:  

1. Melakukan pengumpulan data, interview,dan observasi di lokasi 

penelitian. 

2. Membuat konsep perancangan. 

3. Merancang alat dengan pendekatan antropometri dengan tujuan dimensi 

atau ukuran yang digunakan langung dari operator packing. Serta peran 

ergonomi berguna untuk mengurangi keluhan pada operator. 

4. Menggambar produk, dimana dalam proses menggambar atau 

mendesain dapat menggunakan software autocad.  

3.6 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan di adakan  di PT. Royce Enterprise Co, 

Perusahaan ini berada di kawasan Kabil Centre, Nongsa, Kota Batam, Kepulauan 

Riau. 

3.7 Jadwal Penelitian 
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Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan  

Bulan  

Sept -2020 Okt-2020 Nov-2020  Des- 2020 Jan- 2021 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 
Identifikasi 

masalah 
                                        

2 
Perumusan 

masalah  
                                        

3 Studi literatur                                          

4 
Pengumpulan 

data 
                                        

5 Pengolahan data                                          

6 Pembahasan                                         

7 
simpulan dan 

Saran  
                                        


