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Indri Perwita Sari, NIM: I 0305037. USULAN PERANCANGAN 
KURSI UNTUK IBU MENYUSUI (Studi Kasus: Ruang Laktasi RS 
PKU Muhammadiyah Surakarta). Tugas Akhir. Surakarta: Jurusan 
Teknik Industri Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Desember 
2009. 
 

Kesalahan memposisikan diri dan bayi dalam proses menyusui 
menyebabkan pegal-pegal pada ibu. Keluhan pegal-pegal ini banyak 
dirasakan di punggung, bahu, tangan, leher, tepatnya bagian-bagian tubuh 
yang harus stand by atau menopang bayi saat menyusui. Rasa pegal di 
punggung akan semakin menjadi bila ibu cenderung membungkuk saat 
menyusui. Pada saat menyusui, ibu harus duduk minimal 20 menit untuk 
masing-masing payudara, karena rentang waktu menyusui tersebut cukup 
untuk bayi. Bayi menyusu sebanyak 10-12 kali dalam sehari (klikdokter, 
2009: http://www.klikdokter.com/illness/detail/133). Menurut Panero dan 
Zelnik (2003), setelah duduk selama 15-20 menit, otot-otot punggung 
biasanya mulai letih dan merasakan nyeri pinggang bawah. Nyeri ini dapat 
dikurangi dengan duduk pada sikap duduk yang benar. Sikap duduk yang 
benar adalah duduk dengan punggung lurus dan bahu serta pantat 
menyentuh belakang kursi. Seluruh lengkung tulang belakang harus 
bersandar selama duduk. Lutut tetap setinggi atau sedikit lebih tinggi 
panggul (gunakan penyangga kaki) dan sebaiknya kedua tungkai tidak 
saling menyilang dan jaga agar kedua kaki tidak menggantung. Selama 
duduk, istirahatkan siku dan lengan pada kursi atau meja, jaga bahu tetap 
rileks. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
antropometri. Pendekatan ini digunakan untuk menentukan dimensi 
rancangan kursi. Penggunaan persentil bervariasi antara persentil ke-5, 50, 
dan 95 desesuaikan dengan dimensi yang dirancang. Bentuk rancangan kursi 
memperhatikan keluhan pengguna. Rancangan kursi ini mengakomodasi 
tangan yang menyangga bayi dan kaki tempat bertumpunya bayi. Prinsip 
mekanika teknik digunakan untuk menentukan bahan pembuat rangka kursi. 

Hasil penelitian diperoleh rancangan kursi untuk ibu menyusui yang 
ergonomis berdasarkan antropometri penggunanya. Sandaran tangan yang 
adjustable dan pijakan kaki dengan sistem slider mampu menjawab keluhan 
pengguna. Adapun bahan untuk rangka kursi adalah baja alloy A36 rol 
panas dengan diameter luar 25 mm dan ketebalan 1,5 mm. 
 
Kata kunci: kursi untuk ibu menyusui, ergonomi, antropometri, baja alloy 

A36 rol panas 
 
xv + 98, 52 gambar, 19 tabel, 4 lampiran 
Daftar pustaka: 27 (1972-2009) 
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ABSTRACT 
 

Indri Perwita Sari, NIM: I 0305037. DESIGN SUGGESTION OF 
BREASTFEEDING CHAIR (Case Study: Hospital Lactation Room 
PKU Muhammadiyah Surakarta). Thesis. Industrial Engineering, 
Faculty of Engineering, Sebelas Maret University, December 2009. 
 

Wrong position in the process of breast-feeding a baby cause aches 
in the mother. Sore complaints, many felt in the back, shoulders, arms, neck, 
or body parts that must stand by or sustain breastfeeding infants. Pain in the 
back stiffness will increasingly when a mother tends to bend when 
breastfeeding. Mothers should sit at least 20 minutes for each breast, 
because the time frame sufficient to feed the baby. Infant feeding as many as 
10-12 times a day (klikdokter, 2009: 
http://www.klikdokter.com/illness/detail/133). According to Panero and 
Zelnik (2003), after sitting for 15-20 minutes, your back muscles usually 
start to feel tired and sore waist down. This pain can be reduced by sitting 
on the right position. Sitting right attitude is to sit with your back straight 
and shoulders and buttocks touching the back of the chair. The whole curve 
has to rely spine during sitting. Knee remained high or slightly higher than 
the pelvis (use leg braces). Both legs should not cross each other and keep 
both feet do not hang. During the sitting, rest your elbows and arms on a 
chair or table, keep your shoulders relaxed. 

The method used in this study is the anthropometric approach. This 
approach is used to determine the dimensions of the chair design. The use of 
percentile varies between percentile 5, 50, and 95 according to designed 
dimensions. Form design of chair uses complaints the users of  chair. The 
design of this chair accommodate the hand that held the baby. It is also held 
the legs of mother. Mechanical engineering principles used to determine the 
framework of the seat fabric. 

The result is ergonomic breastfeeding chair design by anthropometry 
users. The adjustable armrest and a foothold with the slider system are able 
to answer users complaints. The materials for the chair frame is alloy steel 
hot roll A36 with outer diameter of 25 mm and a thickness of 1.5 mm. 
 
Keywords: breastfeeding chair, ergonomics, anthropometry, alloy steel hot 

rolled A36 
 
xv + 98, 52 drawings, 19 tables, 4 appendix 
Bibliography: 27 (1972-2009) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
Dalam bab ini 

akan diuraikan 

mengenai latar 

belakang masalah dari 

penelitian, perumusan 

masalah, tujuan dan 

manfaat, batasan 

masalah, asumsi yang 

yang diangkat dalam 

penelitian serta 

sistematika penulisan 

untuk menyelesaikan 

penelitian.  
 

1.1 LATAR 

BELAKANG 

Menyusui 

merupakan proses 

pemberian susu 

kepada bayi atau anak 

kecil dengan air susu 

ibu (ASI). Seorang ibu 
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dituntut untuk 

memberikan ASI 

eksklusif kepada buah 

hatinya. Hal ini 

disebabkan menyusui 

merupakan kodrat ibu 

sebagai seorang 

perempuan, selain itu 

ASI penting untuk 

pertumbuhan, 

kesehatan, dan 

perkembangan bayi.  

Teknik 

menyusui yang benar 

ditunjukkan dengan 

pemberian ASI kepada 

bayi dengan perlekatan 

serta posisi ibu dan 

bayi yang benar 

(Perinasia, 1994: 

http://creasoft.wordpre

ss.com/2008/04/18/tek

nik-menyusui-yang-

benar-2/). Ada banyak 

cara yang ditempuh 

ibu untuk 

memposisikan diri dan 

bayi selama proses 

menyusui berlangsung. 

Sebagian ibu memilih 

menyusui dalam 
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posisi  berbaring 

miring sambil 

merangkul bayinya. 

Sebagian lagi 

melakukannya sambil 

duduk di kursi malas 

dengan punggung 

diganjal bantal, kaki di 

atas bangku kecil, dan 

bayi diletakkan di atas 

bantal agar sejajar 

dengan payudara ibu. 

Namun, tidak semua 

ibu khususnya yang 

pertama kali menyusui 

dapat memposisikan 

bayi dengan tepat. Hal 

ini menyebabkan 

kegagalan dalam 

proses menyusui. 

Kegagalan menyusui 

disebabkan karena 

kesalahan 

memposisikan dan 

meletakkan bayi. 

Kesalahan ini akibat 

posisi duduk ibu yang 

kurang nyaman pada 

saat menyusui dengan 

masih diperlukan 

peralatan tambahan, 
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seperti bantal dan 

pengganjal kaki. 

Kegagalan dalam 

menyusui 

menyebabkan puting 

ibu menjadi lecet dan 

menimbulkan luka 

yang terkadang 

membuat menjadi 

malas untuk menyusui. 

Produksi ASI menjadi 

berkurang sehingga 

bayi malas menyusu. 

Jika kondisi ini terus 

berlanjut, bisa jadi 

proses menyusui 

terhenti dan bayi akan 

kehilangan manfaat 

ASI bagi 

pertumbuhannya. 

Kesalahan 

memposisikan diri dan 

bayi dalam proses 

menyusui 

menyebabkan pegal-

pegal pada ibu. 

Keluhan pegal-pegal 

ini banyak dirasakan 

di punggung, bahu, 

tangan, leher, tepatnya 

bagian-bagian tubuh 
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yang harus stand by 

atau menopang bayi 

saat menyusui. Rasa 

pegal di punggung 

akan semakin menjadi 

bila ibu cenderung 

membungkuk saat 

menyusui. 

Pada saat 

menyusui, ibu harus 

duduk minimal 20 

menit untuk masing-

masing payudara, 

karena rentang waktu 

menyusui tersebut 

cukup untuk bayi. 

Bayi menyusu 

sebanyak 10-12 kali 

dalam sehari 

(klikdokter, 2009: 

http://www.klikdokter.

com/illness/detail/133)

. Menurut Panero dan 

Zelnik, setelah duduk 

selama 15-20 menit, 

otot-otot punggung 

biasanya mulai letih 

dan merasakan nyeri 

pinggang bawah. 

Nyeri ini dapat 

dikurangi dengan 
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duduk pada sikap 

duduk yang benar. 

Sikap duduk yang 

benar adalah duduk 

dengan punggung 

lurus dan bahu serta 

pantat menyentuh 

belakang kursi. 

Seluruh lengkung 

tulang belakang harus 

bersandar selama 

duduk. Lutut tetap 

setinggi atau sedikit 

lebih tinggi panggul 

(gunakan penyangga 

kaki) dan sebaiknya 

kedua tungkai tidak 

saling menyilang dan 

jaga agar kedua kaki 

tidak menggantung. 

Selama duduk, 

istirahatkan siku dan 

lengan pada kursi atau 

meja, jaga bahu tetap 

rileks. 

Ibu-ibu yang 

sedang menyusui 

bayinya di RS PKU 

Muhammadiyah 

Surakarta mengalami 

keluhan pegal-pegal. 
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Ibu-ibu tersebut 

menyusui di RS PKU 

pada saat setelah 

melahirkan, membawa 

bayi untuk 

diimunisasi, 

memeriksakan bayi ke 

dokter, maupun 

setelah pijat bayi. RS 

PKU Muhammadiyah 

Surakarta memiliki 

ruang khusus 

menyusui yang disebut 

ruang laktasi. Ruang 

ini digunakan untuk 

menyusui bayi. Pada 

ruang laktasi ini 

terdapat beberapa 

kursi untuk menyusui. 

Apabila ibu akan 

menyusui, perawat 

akan membantu ibu 

meletakkan bayi agar 

ibu mendapatkan 

posisi yang tepat untuk 

menyusui. Setelah ibu 

duduk di kursi, 

perawat meletakkan 2 

buah bantal di 

pangkuan ibu untuk 

menyangga bayi agar 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



posisinya sejajar 

dengan payudara. 

Perawat juga 

meletakkan bangku 

kecil untuk pijakan 

kaki ibu agar ibu dapat 

menyusui dengan 

nyaman (gambar 1.1). 

Perawat mendapatkan 

ide untuk posisi ini 

dengan pertimbangan 

mendapatkan posisi 

menyusui senyaman 

mungkin. Hal tersebut 

terlihat bahwa posisi 

ini merupakan 

penerapan sikap duduk 

yang benar menurut 

ergonomi. Selain itu, 

berdasarkan 

wawancara, perawat 

belum mendapatkan 

referensi kursi khusus 

untuk ibu menyusui di 

rumah sakit di kota-

kota besar di 

Indonesia. 
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Gambar 1.1 Posisi 

Ibu Menyusui pada 

Ruang Laktasi  

RS PKU 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Ibu menyusui 

pada ruang laktasi 

tersebut merasa sulit 

untuk mendapatkan 

posisi menyusui yang 

nyaman tanpa bantuan 

perawat. Padahal 

proses menyusui harus 

terus dilakukan. 

Kondisi ini juga 

dialami ibu pada saat 

menyusui di rumah. 

Ibu membutuhkan 

bantal dan pijakan 

kaki (biasanya orang 

Jawa memakai kursi 

kecil yang disebut 

dingklik) untuk 
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mendapatkan posisi 

yang nyaman pada 

saat menyusui. 

Kerepotan 

mempersiapkan 

peralatan menyusui 

bertambah ketika bayi 

biasanya menangis 

pada saat meminta 

susu. 

Studi 

pendahuluan untuk 

mengetahui keluhan 

dan keinginan 

pengguna kursi 

dilakukan dengan  

menggunakan 

kuesioner. Kuesioner 

ini terdiri dari 2 

bagian. Salah satu 

bagian kuesioner 

adalah menggali 

informasi keluhan 

pengguna dengan 

kuesioner Nordic Body 

Map (NBM). 

Digunakan NBM 

karena kuesioner 

NBM mampu 

memetakan 27 segmen 

tubuh manusia 
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sehingga dapat 

diketahui bagian-

bagian mana saja dari 

otot pekerja yang 

mengalami keluhan 

(Corlett, 1992). 

Kuesioner NBM 

diberikan kepada 23 

ibu yang menyusui di 

RS PKU 

Muhammadiyah 

Surakarta. Hasil 

kuesioner tersebut 

adalah keluhan berupa 

pegal-pegal pada 

pinggang sebesar 

78,26%, pada tangan 

sebesar 73,91%, pada 

punggung sebesar 

30,43%, pada leher 

sebesar 30,43%, dan 

pada kaki sebesar 

4,35% (grafik keluhan 

dapat dilihat pada 

lampiran 4).  

Berdasarkan 

penggambaran 

masalah yang telah 

diuraikan sebelumnya, 

maka perlu adanya 

perbaikan desain kursi 
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untuk ibu menyusui 

sehingga dihasilkan 

kursi untuk ibu 

menyusui yang 

ergonomis. 

1.2 PERUMUSAN 

MASALAH 

Berdasarkan 

latar belakang yang 

telah diuraikan, maka 

dapat dirumuskan 

pokok permasalahan 

dari tugas akhir ini 

yaitu ”bagaimana 

merancang kursi untuk 

ibu menyusui yang 

ergonomis?”. 

 

1.3 TUJUAN TUGAS 

AKHIR 

Tujuan yang 

ingin dicapai dari 

tugas akhir ini yaitu 

menghasilkan kursi 

untuk ibu menyusui 

yang ergonomis. 

 

1.4 MANFAAT 

TUGAS AKHIR 

Manfaat yang 

ingin dicapai dalam  
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penelitian ini, yaitu 

mendapatkan bentuk 

kursi untuk menyusui 

yang ergonomis. 

 

1.5 BATASAN 

MASALAH 

Batasan-

batasan yang 

digunakan dalam 

penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini 

dilakukan untuk 

ibu menyusui 

dengan posisi 

duduk. 

2. Ruang laktasi 

adalah ruang yang 

digunakan ibu 

untuk menyusui 

bayi setelah lahir, 

bayi yang akan 

diimunisasi, bayi 

yang akan 

diperiksa dokter, 

bayi yang akan 

maupun setelah 

dipijat bayi. 

3. Pengamatan 

dilakukan terhadap 
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ibu menyusui di 

PICU NICU 

(Perinatal 

Intensive Care 

Unit dan Neonatal 

Intensive Care 

Unit) dan bangsal 

An Nisa RS PKU 

Muhammadiyah 

Surakarta pada 

bulan Juni 2009. 

4. Kursi ini untuk ibu 

yang menyusui 

dengan berat badan 

maksimum 80 kg 

dan berat bayi 

maksimum 10 kg. 

5. Faktor keamanan 

sebesar 1,6 artinya 

bahwa kursi dapat 

menahan beban 1,6 

kali beban 

maksimum yang 

bertumpu pada 

kursi. Faktor 

keamanan 

merupakan 

perbandingan 

kekuatan 

maksimum dengan 

kekuatan luluh 
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(Callister, 2007). 

 

1.6 ASUMSI 

Asumsi yang 

digunakan dalam 

penelitian ini 

adalah ibu 

menyusui bayi 

dengan waktu 

minimal 20 menit 

untuk masing-

masing payudara. 

1.7 SISTEMATIKA 

PENULISAN  

Sistematika 

penulisan yang 

digunakan pada 

penyusunan laporan 

tugas akhir, seperti 

diuraikan di bawah ini.  

BAB I 

 PENDAHUL

UAN 

Bab ini 

membahas 

tentang 

latar 

belakang 

dan 

identifikasi 

masalah 
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yang 

diangkat 

dalam 

perancanga

n kursi 

untuk ibu 

menyusui, 

perumusan 

masalah, 

tujuan 

penelitian, 

manfaat 

penelitian, 

pembatasan 

masalah, 

penetapan 

asumsi-

asumsi 

serta 

sistematika 

yang 

digunakan 

dalam 

perancanga

n kursi 

untuk ibu 

menyusui. 

BAB II 

 TINJAUAN 

PUSTAKA 

Bab ini 
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memberi 

penjelasan 

secara 

terperinci 

mengenai 

teori-teori 

ergonomi, 

statistika, 

mekanika, 

dan 

sebagainya 

yang 

digunakan 

sebagai 

acuan 

perancanga

n kursi 

untuk ibu 

menyusui 

serta 

memberika

n 

penjelasan 

secara garis 

besar 

metode 

yang 

digunakan 

oleh 

penulis 

sebagai 
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kerangka 

pemecahan 

masalah 

guna 

mendapatk

an desain 

rancangan 

kursi untuk 

ibu 

menyusui.  

BAB III    

METODOLOGI 

PENELITIAN 

Bab ini 

berisikan 

gambaran 

terstruktur 

tahap-tahap 

proses  

pelaksanaa

n penelitian 

dan 

tahapan 

pengerjaan 

pengolahan 

data  yang 

digambarka

n dalam 

diagram 

alir (flow 

chart). 
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BAB IV    

PENGUMPULAN 

DAN 

PENGOLAHAN 

DATA 

Bab ini 

berisikan 

uraian 

mengenai 

data-data 

antropomet

ri yang 

digunakan 

serta 

pengolahan 

data 

tersebut 

untuk 

merancang 

kursi sesuai 

dengan 

langkah-

langkah 

pemecahan 

masalah 

yang 

dikembang

kan pada 

bab 

sebelumnya

.  
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BAB V     ANALISIS 

DAN 

INTERPRETASI 

HASIL 

Bab ini 

berisi 

tentang 

analisis dan 

interpretasi 

hasil 

terhadap 

pengumpul

an dan 

pengolahan 

data yang 

dilakukan. 

BAB VI   

KESIMPULAN DAN 

SARAN 

Bab ini 

berisikan 

kesimpulan 

yang 

diperoleh 

dari 

analisis 

pemecahan 

masalah 

maupun 

hasil 

pengumpul
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an data 

serta saran-

saran 

perbaikan 

atas 

permasalah

an yang 

dibahas. 

BAB II 

TINJAUAN 

PUSTAKA 
 

 Bab ini 

membahas mengenai 

konsep dan teori yang 

digunakan dalam 

penelitian, sebagai 

landasan dan dasar 

pemikiran untuk 

membahas serta 

menganalisa 

permasalahan yang 

ada. 

 

2.1 TINJAUAN 

UMUM RS PKU 

MUHAMMADIY

AH 

SURAKARTA 

RS PKU 
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Muhammadiyah 

Surakarta adalah salah 

satu amal usaha 

Muhammadiyah yang 

bergerak di bidang 

kesehatan, yang 

bertanggung jawab 

kepada Majelis 

Kesehatan dan 

Kesejahteraan 

Masyarakat Pimpinan 

Daerah 

Muhammadiyah 

(MKKMPDM) Kota 

Surakarta. RS PKU ini 

berlokasi di Jl. 

Ronggowarsito No. 

130 Surakarta.  RS 

PKU Muhammadiyah 

Surakarta berdiri sejak 

tahun 1927 pertama 

kali berupa balai 

pengobatan mata yang 

terus menerus 

berkembang sampai 

menjadi RS PKU 

Muhammadiyah yang 

sekarang. 

 

2.1.1 Falsafah, Visi, 

Misi, Tujuan, 
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dan Motto RS 

PKU 

Muhammadiy

ah Surakarta 

 Falsafah 

RS PKU 

Muhammadiya

h adalah 

perwujudan 

iman kepada 

Allah SWT 

sebagai amal 

sholeh dan 

menjadikannya 

sarana ibadah. 

 Visi 

RS PKU 

Muhammadiya

h menjadi 

rumah sakit 

pilihan dalam 

layanan yang 

paripurna 

islami. 

 Misi 

Memberikan 

pelayanan 

promotif, 

preventif, 

curative, 

rehabilitatif 
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yang 

berkualitas, 

nyaman, aman, 

tentram dalam 

perawatan, 

cepat akurat 

serta senyum 

ramah dalam 

layanan. 

 Tujuan 

Mewujudkan 

derajat 

kesehatan 

setinggi-

tingginya 

secara 

menyeluruh 

sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan serta 

tuntunan ajaran 

Islam dengan 

tidak 

memandang 

agama, 

golongan dan 

kedudukan. 

 Motto 

Sehat Sejahtera 

Islami 
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(SEHATI) 

 

2.1.2 Pelayanan 

Perawatan RS 

PKU 

Muhammadiy

ah Surakarta 

a. Instalasi 

rawat jalan 

Instalasi rawat 

jalan 

merupakan 

pelayanan 

kesehatan 

berupa 

poliklinik. 

Instalasi rawat 

jalan ini terdiri 

dari beberapa 

poliklinik, 

yaitu: 

poliklinik 

umum, 

poliklinik 

kesehatan gigi 

dan mulut, 

poliklinik 

penyakit 

dalam, 

poliklinik 

penyakit anak, 
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poliklinik 

bedah, 

poliklinik 

kebidanan dan 

penyakit 

kandungan, 

poliklinik 

jantung, 

poliklinik paru, 

poliklinik 

THT, 

poliklinik 

mata, 

poliklinik 

syaraf, 

poliklinik kulit 

kelamin, serta 

poliklinik 

fisioterapi yang 

melayani pijat 

bayi, senam 

hamil, dan 

rehabilitasi 

stroke. 

b. Instalasi 

rawat inap 

Instalasi rawat 

inap dinerikan 

kepada pasien 

yang 

memerlukan 
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perawatan 

lebih lanjut. 

Instalasi rawat 

inap ini terdiri 

dari beberapa 

kelompok 

ruangan yang 

disebut 

bangsal. Kamar 

rawat inap 

terdiri dari 

bangsal: 

Firdaus, 

Annisa (khusus 

kebidanan dan 

penyakit 

kandungan), 

Arofah, Mina, 

Sofa, Marwa, 

Multazam, 

ICU/ ICCU,  

dan PICU 

NICU 

(perawatan 

bayi dan anak). 

 

2.1.3 Sumber Daya 

Manusia 

RS PKU 

Muhammadiya

h memiliki 
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beberapa 

karyawan yang 

dikategorikan 

menjadi 2, 

yaitu karyawan 

medis dan 

karyawan non 

medis. 

Karyawan 

medis terdiri 

dari 7 orang 

dokter, 211 

orang perawat, 

dan 19 orang 

bidan. 

Sedangkan 

karyawan non 

medis terdiri 

dari 44 orang 

penunjang 

medis dan 232 

orang 

administrasi/ 

umum. 

 

2.2 PROSES 

MENYUSUI 

Menyusui 

adalah proses 

pemberian susu 

kepada bayi atau anak 
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kecil dengan air susu 

ibu (ASI) dari 

payudara ibu. Bayi 

menggunakan refleks 

menghisap untuk 

mendapatkan dan 

menelan susu. Seorang 

bayi yang menyusui 

pada ibunya 

menggerakkan bagian 

bawah rahangnya ke 

depan selama proses 

menyusui kurang lebih 

2000 sampai dengan 

3500 kali dalam 24 

jam (Julie, 2009: 

http://julie.blogdetik.c

om/2009/01/30/menyu

sui-adalah-lebih-dari-

sekedar-memberi-

makan/). Bayi dapat 

disusui oleh ibunya 

sendiri atau oleh 

wanita lain. Bukti 

eksperimental 

menyimpulkan bahwa 

air susu ibu adalah gizi 

terbaik untuk bayi. 

ASI. juga dapat 

diperah dan diberikan 

melalui alat menyusui 
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lain seperti botol susu, 

cangkir, sendok, atau 

pipet (wikipedia, 

2009: 

http://www.wikipedia.

com/). 

The American 

Academy of Pediatrics 

merekomendasikan 

ASI eksklusif selama 6 

bulan pertama dan 

selanjutnya minimal 

selama 1 tahun. WHO 

dan UNICEF 

merekomendasikan 

ASI eksklusif selama 6 

bulan, menyusui 

dalam 1 jam pertama 

setelah melahirkan, 

menyusui setiap kali 

bayi mau, tidak 

menggunakan botol 

dan dot. Menyusui 

sebaiknya dilakukan 

sesegera mungkin 

setelah melahirkan. 

Bayi dan ibu yang 

melakukan proses 

menyusui dalam 1 jam 

pertama setelah 

melahirkan memiliki  
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keberhasilan yang 

lebih besar dari 

mereka yang 

menundanya. Bayi 

baru lahir sebaiknya 

disusui setiap 2-3 jam 

sampai bayi merasa 

puas. Menyusui 

minimal 5 menit pada 

masing-masing 

payudara pada hari 

pertama setelah 

melahirkan dan 

semakin meningkat 

frekuensinya setiap 

hari sehingga dapat 

meningkatkan 

produksi ASI optimal. 

Waktu menyusui 20 

menit pada masing-

masing payudara 

cukup untuk bayi. 

Tidak perlu membatasi 

waktu menyusui. 

Frekuensi menyusui 

yang sering dapat 

meningkatkan 

produksi ASI, 

mencegah payudara 

nyeri dan sakit karena 

penumpukan dan 
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penggumpalan ASI, 

dan meminimalkan 

kemungkinan bayi 

menjadi kuning. 

Jumlah ASI yang 

normal diproduksi 

pada akhir minggu 

pertama setelah 

melahirkan adalah 550 

ml per hari. Dalam 2-3 

minggu, produksi ASI 

meningkat sampai 800 

ml per hari. Jumlah 

produksi ASI dapat 

mencapai 1,5-2 L per 

harinya. Jumlah 

produksi ASI 

tergantung dari berapa 

banyak bayi menyusu. 

Semakin sering bayi 

menyusu, semakin 

banyak hormon 

prolaktin dilepaskan, 

dan semakin banyak 

produksi ASI 

(klikdokter, 2009: 

http://www.klikdokter.

com/illness/detail/133)

. 

Bayi yang 

disusui dengan ASI 
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akan mendapatkan gizi 

terbaik yang tidak 

tergantikan bahkan 

oleh susu formula 

yang paling mahal 

sekalipun. ASI 

menyediakan nutrisi 

lengkap bagi bayi. ASI 

mengandung protein, 

mineral, air, lemak, 

serta laktosa. ASI 

memberikan seluruh 

kebutuhan nutrisi dan 

energi selama 1 bulan 

pertama, separuh atau 

lebih nutrisi selama 6 

bulan kedua dalam 

tahun pertama, dan 1/3 

nutrisi atau lebih 

selama tahun kedua. 

 ASI juga 

menyediakan 

perlindungan terhadap 

infeksi dan 

penyembuhan yang 

lebih cepat dari 

infeksi. Imunoglobulin 

A terdapat dalam 

jumlah yang banyak di 

dalam kolostrum 

sehingga memberikan 
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bayi tersebut 

kekebalan tubuh pasif 

terhadap infeksi. 

Terdapat faktor bifidus 

di dalam air susu ibu 

yang menyebabkan 

pertumbuhan dari 

Lactobacillus bifidus 

yang dapat 

menurunkan kumpulan 

bakteri patogen 

(menyebabkan 

penyakit pada 

manusia) penyebab 

diare. Berdasarkan 

penelitian di negara 

maju, ASI dapat 

menurunkan angka 

infeksi saluran 

pernapasan bawah, 

otitis media (infeksi 

pada telinga tengah), 

meningitis bakteri 

(radang selaput otak), 

infeksi saluran kemih, 

diare, dan necrotizing 

enterocolitis. Karena 

protein yang terdapat 

pada ASI adalah 

protein yang spesifik 

untuk manusia, maka 
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pengenalan lebih lama 

terhadap protein asing 

atau protein lain yang 

terdapat di dalam susu 

formula, dapat 

mengurangi dan 

memperlambat 

terjadinya alergi. 

Menyusui juga 

merekatkan jalinan 

cinta antara ibu dan 

bayinya karena 

(Salma, 2009: 

http://bayidananak.co

m/2009/02/09/5-tips-

wajib-bagi-ibu-

menyusui/): 

 Kontak kulit 

dengan ibunya 

membuat otak 

bayi 

melepaskan 

hormon 

oksitosin 

(”hormon 

cinta”) yang 

membuatnya 

tenang dan 

merasa 

terlindungi.  

 Air susu ibu 
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(ASI) 

mengandung 

hormon 

koleksitokinin 

yang membuat 

bayi mudah 

tidur.  

Ada beberapa 

langkah untuk 

meningkatkan 

produksi ASI 

(kompas, 2002: 

kompas cyber 

media), 

diantaranya: 

 Pastikan ibu 

menyusui 

dengan posisi 

yang benar dan 

perlekatan 

yang baik. 

 Memberikan 

kesempatan 

pada bayi 

untuk menyusu 

sesering 

mungkin dan 

sesuai 

keinginan bayi 

(on demand). 

Kalau dihitung 
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secara umum, 

dalam sehari 

bayi bisa 10-12 

kali menyusu. 

 Bayi tidak 

diberikan dot/ 

empeng. 

 Pastikan ibu 

mendapatkan 

asupan 

makanan 

bergizi dan 

minum yang 

cukup. 

 Usahakan 

untuk selalu 

relaks dan 

cukup istirahat. 

 Jangan lupa 

skin to contact, 

misalnya saat 

tidur bersama 

bayi atau saat 

mengganti 

popoknya bila 

buang air kecil/ 

besar. 

 

2.3. POSISI 

MENYUSUI 

Ada banyak 
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cara untuk 

memposisikan diri 

anda dan bayi selama 

proses menyusui 

berlangsung. Sebagian 

ibu memilih menyusui 

dalam posisi  

berbaring miring 

sambil merangkul 

bayinya. Sebagian lagi 

melakukannya sambil 

duduk di kursi malas 

dengan punggung 

diganjal bantal dan 

kaki di atas bangku 

kecil. Setiap ibu 

memiliki kebiasaan 

yang berbeda. Seorang 

ibu sebaiknya 

memposisikan diri dan 

bayinya sedemikian 

rupa agar kenyamanan 

menyusui dapat 

tercapai (gambar 2.6).  

Adapun 

langkah menyusui bayi 

yang benar adalah 

sebagai berikut 

(bayisehat.com): 

a. Cucilah tangan 

dengan air 
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bersih yang 

mengalir agar 

terhindar dari 

kuman dan 

bakteri. 

b. Perah sedikit 

ASI dan 

oleskan ke 

puting dan 

areola 

sekitarnya 

yang berfungsi 

sebagai 

desinfektandan 

menjaga 

kelembaban 

puting susu. 

c. Ibu duduk 

dengan santai 

dan kaki tidak 

boleh 

menggantung 

(gambar 2.1). 

 

Gambar 2.1 Posisi 

duduk yang benar 
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pada saat menyusui  
Sumber: kafebalita, 2008: 

http://www.kafebalita.com/

content/articles/read/2008/

06/panduan-menyusui-

untuk-ibu/371 

d. Posisikan bayi 

dengan benar: 

 Bayi 

dipegang 

dengan satu 

lengan, 

kepala bayi 

diletakkan 

dekat 

lengkungan 

siku ibu, 

bokong 

bayi 

ditahan 

dengan 

telapak 

tangan ibu 

(gambar 

2.2). 
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Gambar 2.2 Cara 

memegang bayi  
Sumber: Perinasia , 1994: 

http://creasoft.wordpress.co

m/2008/04/18/teknik-

menyusui-yang-benar-2/ 

 Perut bayi 

menempel 

ke tubuh 

ibu. 

 Mulut bayi 

berada di 

depan 

puting ibu. 

 Lengan 

yang di 

bawah 

merangkul 

tubuh ibu, 

jangan 

berada 

diantara 

tubuh ibu 

dan bayi. 

Tangan 

yang di atas 

boleh 

dipegang 

ibu atau 

diletakkan 

di atas dada 

ibu. 
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 Telinga dan 

lengan 

yang atas 

berada 

dalam satu 

garis lurus. 

 Dagu 

menempel 

payudara 

ibu. 

 Mulut 

terbuka 

lebar. 

 Sebagian 

besar 

areola 

terutama 

yang 

berada di 

bawah, 

masuk ke 

dalam 

mulut bayi. 

 Bibir bayi 

terlipat 

keluar. 

 Pipi bayi 

tidak boleh 

kempot 

(karena 

tidak 
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menghisap, 

tetapi 

memerah 

ASI). 

 Tidak 

boleh 

terdengar 

bunyi 

decak, 

hanya 

boleh 

terdengar 

bunyi 

menelan. 

 Ibu tidak 

kesakitan. 

 Bayi 

tenang. 

 Apabila 

posisi dan 

perletakan 

sudah 

benar, 

maka 

diharapkan 

produksi 

ASI tetap 

banyak. 

e. Bibir bayi 

dirangsang 

dengan puting 
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ibu dan akan 

membuka 

lebar, 

kemudian 

dengan cepat 

kepala bayi 

didekatkan ke 

payudara ibu 

dan puting 

serta areola 

dimasukkan ke 

dalam mulut 

bayi (gambar 

2.3). 

 

Gambar 2.3 Cara 

merangsang mulut 

bayi  
Sumber: Perinasia , 1994: 

http://creasoft.wordpress.co

m/2008/04/18/teknik-

menyusui-yang-benar-2/ 

f. Cek apakah 

perletakan 

sudah benar 
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disesuaikan 

dengan posisi 

bayi yang 

benar pada saat 

menyusu 

(gambar 2.4 

dan 2.5). 

 

Perlekatan benar 
, 1994: 

.com/2008/04/18/tekni

benar-2/ 

Gambar 
Sumbe

http://creasoft.wordpress.com/2008/04/18/tekni

k-menyusui

 

g. Bayi disusui 

secara 

bergantian dari 

payudara 

sebelah kiri 

lalu ke sebelah 

kanan sampai 

bayi merasa 

kenyang. 

h. Cara 
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melepaskan 

puting susu 

dari mulut 

bayi, dengan 

menekan dagu 

bayi ke arah 

bawah atau 

dengan 

memasukkan 

jari ibu antara 

mulut bayi dan 

payudara ibu. 

i. Setelah selesai 

menyusui, 

mulut bayi dan 

kedua pipi bayi 

dibersihkan 

dengan kapas 

yang telah 

direndam 

dengan air 

hangat. 

j. Sebelum 

ditidurkan, 

bayi harus 

disendawakan 

dulu supaya 

udara yang 

terhisap bisa 

keluar. 

k. Bila kedua 
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payudara 

masih ada sisa 

ASI, keluarkan 

dengan alat 

pompa susu. 

Gambar 2.6 Posisi 

Menyusui yang Benar 
Sumber: klikdokter, 2008: 

http://www.klikdokter.com

/illness/detail/133 

 

2.4. ERGONOMI 

Istilah 

“ergonomi“ berasal 

dari bahasa latin yaitu 

ergon (kerja) dan 

nomos (hukum alam) 

dan dapat 

didefinisikan sebagai 

studi tentang aspek-

aspek manusia dalam 

lingkungan kerjanya 

yang ditinjau secara 
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anatomi, fisiologi, 

psikologi, engineering, 

manajemen dan desain 

perancangan. 

Ergonomi berkenaan 

pula dengan optimasi, 

efisiensi, kesehatan, 

keselamatan dan 

kenyamanan manusia 

di tempat kerja, di 

rumah dan tempat 

rekreasi. Di dalam 

ergonomi dibutuhkan 

studi tentang sistem 

dimana manusia, 

fasilitas kerja dan 

lingkungannya saling 

berinteraksi dengan 

tujuan utama yaitu 

menyesuaikan suasana 

kerja dengan 

manusianya. Ergonomi 

disebut juga “Human 

Factors”. Ergonomi 

juga digunakan oleh 

berbagai macam ahli 

profesional pada 

bidangnya misalnya: 

ahli anatomi, 

arsitektur, 

perancangan produk 
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industri, fisika, 

fisioterapi, terapi 

pekerjaan, psikologi 

dan teknik industri. 

(Definisi diatas adalah 

berdasar pada 

International 

Ergonomics 

Association). Selain 

itu ergonomi juga 

dapat diterapkan untuk 

bidang fisiologi, 

psikologi, 

perancangan, analisis, 

sintesis, evaluasi 

proses kerja dan 

produk bagi 

wiraswastawan, 

manajer, 

pemerintahan, militer, 

dosen dan mahasiswa 

(Nurmianto, 2004) 

Penerapan 

ergonomi pada 

umumnya merupakan 

aktivitas rancang 

bangun (desain) 

ataupun rancang ulang 

(re-desain). Hal ini 

dapat meliputi 

perangkat keras seperti 
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misalnya perkakas 

kerja (tools), bangku 

kerja (benches), 

platform, kursi, 

pegangan alat kerja 

(workholders), sistem 

pengendali (controls), 

alat peraga (displays), 

jalan/lorong (acces 

ways), pintu (doors), 

jendela (windows), dan 

lain-lain. Ergonomi 

juga memberikan 

peranan penting dalam 

meningkatkan faktor 

keselamatan dan 

kesehatan kerja, 

misalnya: desain suatu 

sistem kerja untuk 

mengurangi rasa nyeri 

dan ngilu pada sistem 

kerangka dan otot 

manusia, desain 

stasiun kerja untuk alat 

peraga (visual display 

unit station). 

Secara umum 

tujuan dari penerapan 

ergonomi (Tarwaka, 

2004), yaitu: 

a. Meningkatkan 
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kesejahteraan fisik 

dan mental melalui 

upaya pencegahan 

cidera dan penyakit 

akibat kerja, 

menurunkan beban 

kerja fisik dan 

mental, 

mengupayakan 

promosi dan 

kepuasan kerja. 

b. Meningkatkan 

kesejahteraan sosial 

melalui 

peningkatan 

kualitas kontak 

sosial, mengelola 

dan mengkoordinir 

kerja secara tepat 

guna dan 

meningkatkan 

jaminan sosial baik 

selama kurun waktu 

usia produktif 

maupun setelah 

tidak produktif. 

c. Menciptakan 

keseimbangan 

rasional antara 

berbagai aspek 

yaitu aspek teknis, 
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ekonomis, 

antropologis dan 

budaya dari setiap 

sistem kerja yang 

dilakukan sehingga 

tercipta kualitas 

kerja dan kualitas 

hidup yang tinggi. 

Secara ringkas 

ergonomi dapat 

didefinisikan sebagai 

cabang ilmu yang 

secara sistematis 

memanfaatkan 

informasi-informasi 

mengenai sifat, 

kemampuan dan 

keterbatasan manusia 

untuk merancang suatu 

sistem dengan baik, 

yaitu mencapai tujuan 

yang diinginkan 

melalui pekerjaan itu 

dengan efektif, aman 

dan nyaman. 

 

2.5. NORDIC BODY 

MAP (NBM) 

Salah satu alat 

ukur ergonomik 

sederhana yang dapat 
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digunakan untuk 

mengenali sumber 

penyebab keluhan 

musculoskeletal adalah 

nordic body map. 

Melalui nordic body 

map dapat diketahui 

bagian-bagian otot 

yang mengalami 

keluhan dengan 

tingkat keluhan mulai 

dari rasa tidak nyaman 

(agak sakit) sampai 

sangat sakit (Corlett, 

1992). Melihat dan 

menganalisis peta 

tubuh seperti pada 

gambar 2.7, maka 

diestimasi jenis dan 

tingkat keluhan otot 

skeletal yang 

dirasakan oleh pekerja. 

Cara ini sangat 

sederhana namun 

kurang teliti karena 

mengandung 

subjektivitas yang 

tinggi.  
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Gambar 2.7 Nordic 

Body Map 
Sumber: Corlett, 1992 

 

2.6. 

ANTROPOMETRI 

DALAM 

ERGONOMI 

Aspek-aspek 

ergonomi dalam suatu 

proses rancang bangun 

fasilitas kerja adalah 

merupakan suatu 

faktor penting dalam 

menunjang 

peningkatan pelayanan 

jasa produksi. 

Perlunya 

memperhatikan faktor 
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ergonomi dalam 

proses rancang bangun 

fasilitas pada dekade 

sekarang ini adalah 

merupakan sesuatu 

yang tidak dapat 

ditunda lagi. Hal 

tersebut tidak akan 

terlepas dari 

pembahasan mengenai 

ukuran antropometri 

tubuh operator 

maupun penerapan 

data-data operatornya 

2.6.1. Pengertian 

Antropometri 

Istilah 

antropometri berasal 

dari kata anthro yang 

berarti “manusia” dan 

metri yang berarti 

“ukuran”. 

Antropometri adalah 

studi tentang dimensi 

tubuh manusia (Pullat, 

1992). Antropometri 

merupakan suatu ilmu 

yang secara khusus 

mempelajari tentang 

pengukuran tubuh 

manusia guna 
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merumuskan 

perbedaan-perbedaan 

ukuran pada tiap 

individu ataupun 

kelompok dan lain 

sebagainya (Panero 

dan Zelnik, 2003). 

Data antropometri 

yang ada dibedakan 

menjadi dua kategori, 

antara lain (Pullat, 

1992): 

a. Dimensi 

struktural 

(statis)  

Dimensi 

struktural ini 

mencakup 

pengukuran 

dimensi tubuh 

pada posisi 

tetap dan 

standar. 

Dimensi tubuh 

yang diukur 

dengan posisi 

tetap meliputi 

berat badan, 

tinggi tubuh 

dalam posisi 

berdiri, 
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maupun duduk, 

ukuran kepala, 

tinggi atau 

panjang lutut 

berdiri maupun 

duduk, panjang 

lengan dan 

sebagainya. 

b. Dimensi 

fungsional 

(dinamis)  

Dimensi 

fungsional 

mencakup 

pengukuran 

dimensi tubuh 

pada berbagai 

posisi atau 

sikap. Hal 

pokok yang 

ditekankan 

pada 

pengukuran 

dimensi 

fungsional 

tubuh ini 

adalah 

mendapatkan 

ukuran tubuh 

yang berkaitan 

dengan 
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gerakan-

gerakan nyata 

yang 

diperlukan 

untuk 

melaksanakan 

kegiatan-

kegiatan 

tertentu. 

Data 

antropometri dapat 

diaplikasikan dalam 

beberapa hal, antara 

lain (Wignjosoebroto, 

1995):  

a. Perancangan 

areal kerja  

b. Perancangan 

peralatan kerja 

seperti mesin, 

perkakas dan 

sebagainya  

c. Perancangan 

produk-produk 

konsumtif 

seperti pakaian, 

kursi/meja 

komputer, dan 

lain-lain  

d. Perancangan 

lingkungan 
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kerja fisik  

Perbedaan 

antara satu populasi 

dengan populasi yang 

lain adalah 

dikarenakan oleh 

faktor-faktor sebagai 

berikut (Nurmianto, 

2004):  

a. Keacakan/rand

om  

Walaupun 

telah terdapat 

dalam satu 

kelompok 

populasi yang 

sudah jelas 

sama jenis 

kelamin, 

suku/bangsa, 

kelompok usia 

dan 

pekerjaannya, 

namun masih 

akan ada 

perbedaan 

yang cukup 

signifikan 

antara berbagai 

macam 

masyarakat.   
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b. Jenis kelamin  

Ada perbedaan 

signifikan 

antara dimensi 

tubuh pria dan 

wanita. Untuk 

kebanyakan 

dimensi pria 

dan wanita ada 

perbedaan 

signifikan di 

antara mean 

dan nilai 

perbedaan ini 

tidak dapat 

diabaikan. Pria 

dianggap lebih 

panjang 

dimensi 

segmen 

badannya 

daripada 

wanita 

sehingga data 

anthropometri 

untuk kedua 

jenis kelamin 

tersebut selalu 

disajikan 

secara terpisah.  

c. Suku bangsa  
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Variasi di 

antara 

beberapa 

kelompok suku 

bangsa telah 

menjadi hal 

yang tidak 

kalah 

pentingnya 

karena 

meningkatnya 

jumlah angka 

migrasi dari 

satu negara ke 

negara lain. 

Suatu contoh 

sederhana 

bahwa yaitu 

dengan 

meningkatnya 

jumlah 

penduduk yang 

migrasi dari 

negara 

Vietnam ke 

Australia, 

untuk mengisi 

jumlah satuan 

angkatan kerja 

(industrial 

workforce), 
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maka akan 

mempengaruhi 

anthropometri 

secara 

nasional.  

d. Usia, 

digolon

gkan 

atas 

berbaga

i 

kelomp

ok usia 

yaitu:  

 Balita 

 Anak-anak 

 Remaja 

 Dewasa 

 Lanjut usia   

Hal ini jelas 

berpengaruh 

terutama jika 

desain 

diaplikasikan 

untuk 

anthropometri 

anak-anak. 

Anthropometri

nya cenderung 

terus 

meningkat 
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sampai batas 

usia dewasa. 

Namun setelah 

menginjak usia 

dewasa, tinggi 

badan manusia 

mempunyai 

kecenderungan 

menurun yang 

disebabkan 

oleh 

berkurangnya 

elastisitas 

tulang 

belakang 

(intervertebral 

discs) dan 

berkurangnya 

dinamika 

gerakan tangan 

dan kaki.  

e. Jenis pekerjaan  

Beberapa jenis 

pekerjaan 

tertentu 

menuntut 

adanya 

persyaratan 

dalam seleksi 

karyawannya, 

misalnya: 
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buruh 

dermaga/pelab

uhan harus 

mempunyai 

postur tubuh 

yang relatif 

lebih besar 

dibandingkan 

dengan 

karyawan 

perkantoran 

pada 

umumnya. 

Apalagi jika 

dibandingkan 

dengan jenis 

pekerjaan 

militer.  

f. Pakaian  

Hal ini juga 

merupakan 

sumber 

keragaman 

karena 

disebabkan 

oleh 

bervariasinya 

iklim/musim 

yang berbeda 

dari satu 

tempat ke 
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tempat yang 

lainnya 

terutama untuk 

daerah dengan 

empat musim. 

Misalnya pada 

waktu musim 

dingin manusia 

akan memakai 

pakaian yang 

relatif lebih 

tebal dan 

ukuran yang 

relatif lebih 

besar. Ataupun 

untuk para 

pekerja di 

pertambangan, 

pengeboran 

lepas pantai, 

pengecoran 

logam. Bahkan 

para penerbang 

dan astronaut 

pun harus 

mempunyai 

pakaian 

khusus.  

g. Faktor 

kehamilan 

pada wanita  
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Faktor ini 

sudah jelas 

mempunyai 

pengaruh 

perbedaan 

yang berarti 

kalau 

dibandingkan 

dengan wanita 

yang tidak 

hamil, terutama 

yang berkaitan 

dengan analisis 

perancangan 

produk dan 

analisis 

perancangan 

kerja.  

h. Cacat tubuh 

secara fisik  

Suatu 

perkembangan 

yang 

menggembirak

an pada dekade 

terakhir yaitu 

dengan 

diberikannya 

skala prioritas 

pada rancang 

bangun  
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fasilitas 

akomodasi 

untuk para 

penderita cacat 

tubuh secara 

fisik sehingga 

mereka dapat 

ikut serta 

merasakan 

“kesamaan” 

dalam 

penggunaan 

jasa dari hasil 

ilmu ergonomi 

di dalam 

pelayanan 

untuk 

masyarakat. 

Masalah yang 

sering timbul 

misalnya: 

keterbatasan 

jarak 

jangkauan, 

dibutuhkan 

ruang kaki 

(knee space) 

untuk desain 

meja kerja, 

lorong/jalur 

khusus untuk 
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kursi roda, 

ruang khusus 

di dalam 

lavatory, jalur 

khusus untuk 

keluar masuk 

perkantoran, 

kampus, hotel, 

restoran, 

supermarket 

dan lain-lain.  

 

2.6.2. Dimensi 

Antropometri 

Data 

antropometri dapat 

dimanfaatkan untuk 

menetapkan dimensi 

ukuran produk yang 

akan dirancang dan 

disesuaikan dengan 

dimensi tubuh manusia 

yang akan 

menggunakannya. 

Pengukuran dimensi 

struktur tubuh yang 

biasa diambil dalam 

perancangan produk 

maupun fasilitas dapat 

dilihat pada gambar 

2.8 di bawah ini. 
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  Gambar 2.8  

Antropometri 

Untuk 

Perancangan 

Produk atau 

Fasilitas 
Sumber: Wignjosoebroto S, 

2000 

Keterangan gambar 

2.8 di atas, yaitu: 

1 :  Dimensi tinggi 

tubuh dalam 

posisi tegak (dari 

lantai sampai 

dengan ujung 

kepala). 
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2 :  Tinggi mata 

dalam posisi 

berdiri tegak. 

3 :  Tinggi bahu 

dalam posisi 

berdiri tegak. 

4 :  Tinggi siku 

dalam posisi 

berdiri tegak 

(siku tegak 

lurus). 

5 :  Tinggi kepalan 

tangan yang 

terjulur lepas 

dalam posisi 

berdiri tegak 

(dalam      

gambar tidak 

ditunjukkan). 

6 :  Tinggi tubuh 

dalam posisi 

duduk (di ukur 

dari alas tempat 

duduk pantat 

sampai dengan 

kepala). 

7 :  Tinggi mata 

dalam posisi 

duduk. 

8 :  Tinggi bahu 

dalam posisi 
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duduk. 

9 :  Tinggi siku 

dalam posisi 

duduk (siku 

tegak lurus). 

10 :  Tebal atau lebar 

paha. 

11 :  Panjang paha 

yang di ukur dari 

pantat sampai 

dengan. ujung 

lutut. 

12 :  Panjang paha 

yang di ukur dari 

pantat sampai 

dengan bagian 

belakang dari   

lutut betis. 

13 :  Tinggi lutut yang 

bisa di ukur baik 

dalam posisi 

berdiri ataupun 

duduk. 

14 :  Tinggi tubuh 

dalam posisi 

duduk yang di 

ukur dari lantai 

sampai dengan 

paha. 

15 :  Lebar dari bahu 

(bisa di ukur baik 
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dalam posisi 

berdiri ataupun 

duduk). 

16 :  Lebar pinggul 

ataupun pantat. 

17 :  Lebar dari dada 

dalam keadaan 

membusung 

(tidak tampak 

ditunjukkan 

dalam gambar). 

18 :  Lebar perut. 

19 : Panjang siku 

yang di ukur dari 

siku sampai 

dengan ujung 

jari-jari dalam 

posisi siku tegak 

lurus. 

20 :  Lebar kepala. 

21 :  Panjang tangan 

di ukur dari 

pergelangan 

sampai dengan 

ujung jari. 

22 :  Lebar telapak 

tangan. 

23 : Lebar tangan 

dalam posisi 

tangan 

terbentang lebar 
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kesamping kiri 

kanan (tidak 

ditunjukkan 

dalam gambar). 

24 : Tinggi jangkauan 

tangan dalam 

posisi berdiri 

tegak. 

25 :  Tinggi jangkauan 

tangan dalam 

posisi duduk 

tegak. 

26 :  Jarak jangkauan 

tangan yang 

terjulur kedepan 

di ukur dari bahu 

sampai dengan 

ujung jari tangan. 

Selanjutnya untuk 

memperjelas mengenai 

data antropometri yang 

tepat diaplikasikan 

dalam berbagai 

rancangan produk 

ataupun fasilitas kerja, 

diperlukan 

pengambilan ukuran 

dimensi anggota 

tubuh. Penjelasan 

mengenai pengukuran 

dimensi antropometri 
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tubuh yang diperlukan 

dalam perancangan 

dijelaskan pada tabel 

2.1. 

 

Tabel 2.1 

Pengukuran dimensi 

tubuh 

Keterangan 

lebar bahu 

 (lb) 

Ukur jarak horisontal antara kedua 

lengan  atas. Subjek duduk tegak 

dengan lengan atas m

badan dan lengan bawah 

direntangkan ke depan

lebar pinggul  

(lp) 

Ukur bagian terbesar dari panggul 

dalam posisi duduk

tinggi popliteal 

(tpo) 

Ukur secara vertikal dari lantai 

hingga bag

dibelakang lutut dalam posisi 

duduk tegak, dalam keadaan lutut 

dan pergelangan kaki dalam posisi 

tegak lurus, dengan bagian bawah 

paha dan bagian bawah lutut 

langsung menyentuh permukaan 

tempat duduk
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panjang pantat 

popiteal 

(ppo) 

 

Ukur secara horizontal dari 

permukaan terluar pantat hingga 

bagian belakang kaki bagian 

bawah 

 

tinggi siku duduk  

(tsd) 

Ukur jarak vertikal dari permukaan 

alas duduk sampai ujung bawah 

siku kanan. Subjek duduk tegak 

dengan lengan atas vertikal di sisi 

badan dan lengan bawah 

membentuk sudut siku-siku 

dengan lengan bawah 

 

panjang telapak 

kaki  

(ptk) 

Ukur jarak horisontal dari 

punggung tumit sampai ujung jari 

kaki terpanjang 

 

Tinggi duduk 

tegak (tdt) 

Ukur jarak vertikal dari permukaan 

duduk sampai ujung kepala 

Sumber: Human 

Engineering Guide to 

Equipment  Design Revised 

Edition, 1972  

 

2.6.3 Uji Hipotesis 

Mean dengan Sampel 

Tunggal 

Pengujian 

hipotesis ini dibedakan 

atas 2 jenis pengujian, 

yaitu uji dua ujung dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



uji satu ujung. Pada 

kedua uji tersebut 

dilakukan dengan dua 

kondisi yaitu dengan 

nilai deviasi standard 

populasi diketahui dan 

tidak diketahui. Dalam 

penelitian ini akan 

dipakai uji dua ujung 

dengan nilai deviasi 

standar diketahui dan 

menggunakan 

distribusi t karena 

jumlah sampel kurang 

dari 30. Adapun 

tahapan uji tersebut 

dapat dilihat pada 

gambar 2.9. 
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Mulai

Hipotesis nol, H0
Hipotesis alternatif, H

Penentuan tingkat kepentingan

Penentuan distribusi pengujian

Pendefinisian daerah-daerah kritis

Pernyataan aturan keputusan

Perhitungan data sampel dan rasio uji

Pengambilan keputusan

Selesai

 

Gambar 2.9 Diagram 

alir prosedur umum uji 

hipotesis 
Sumber: Harinaldi, 2005 

 

Perhitungan rasio uji 

terdapat pada 

persamaan 2.1. 

RUt = 
ns

x x

/


 

………………………

………………………

….. persamaan 2.1 
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2.6.4 Aplikasi 

Distribusi Normal 

Dalam Antropometri 

Penerapan data 

antropometri, 

distribusi yang umum 

digunakan adalah 

distribusi normal 

(Nurmianto, 2004). 

Dalam statistik, 

distribusi normal dapat 

diformulasikan 

berdasarkan nilai rata-

rata (x) dan standar 

deviasi (σ) dari data 

yang ada. Nilai rata-

rata dan standar 

deviasi yang ada dapat 

ditentukan percentile 

sesuai tabel 

probabilitas distribusi 

normal. 

Adanya 

berbagai variasi yang 

cukup luas pada 

ukuran tubuh manusia 

secara perorangan, 

maka besar  “nilai 

rata-rata” menjadi 

tidak begitu penting 

bagi perancang. Hal 
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yang justru harus 

diperhatikan adalah 

rentang nilai yang ada. 

Secara statistik sudah 

diketahui bahwa data 

pengukuran tubuh 

manusia pada berbagai  

populasi akan 

terdistribusi dalam 

grafik sedemikian rupa 

sehingga data-data 

yang bernilai kurang 

lebih sama akan 

terkumpul di bagian 

tengah grafik, 

sedangkan data-data 

dengan nilai 

penyimpangan ekstrim 

akan terletak di ujung-

ujung grafik. 

Merancang untuk 

kepentingan 

keseluruhan populasi 

sekaligus merupakan 

hal yang tidak praktis. 

Berdasarkan uraian 

tersebut, maka 

kebanyakan data 

antropometri disajikan 

dalam bentuk 

percentile.  
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Presentil 

menunjukkan jumlah 

bagian per seratus 

orang dari suatu 

populasi yang 

memiliki ukuran tubuh 

tertentu (atau yang 

lebih kecil) atau nilai 

yang menunjukkan 

persentase tertentu dari 

orang yang memiliki 

ukuran pada atau di 

bawah nilai tersebut. 

Sebagai contoh bila 

dikatakan presentil 

pertama dari suatu 

data pengukuran tinggi 

badan, maka 

pengertiannya adalah 

bahwa 99% dari 

populasi memiliki data 

pengukuran yang 

bernilai lebih besar 

dari 1% dari populasi 

yang tadi disebutkan. 

Contoh lainnya : bila 

dikatakan presentil ke-

95 dari suatu 

pengukuran data tinggi 

badan berarti bahwa 

hanya 5% data 
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merupakan data tinggi 

badan yang bernilai 

lebih besar dari suatu 

populasi dan 95% 

populasi merupakan 

data tinggi badan yang 

bernilai sama atau 

lebih rendah pada 

populasi tersebut. The 

Antropometric Source 

Book yang diterbitkan 

oleh Badan 

Administrasi Nasional 

Aeronotika dan 

penerbangan Luar 

Angkasa Amerika 

Serikat (NASA) 

merumuskan 

pengertian presentil 

yaitu definisi presentil 

sebenarnya 

sederhananya saja. 

Untuk suatu kelompok 

data apapun. Misalnya 

data berat badan pilot, 

presentil pertama 

menunjukkan data 

sejumlah pilot yang 

berat badannya lebih 

besar daripada 1% 

data para pilot yang 
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disebutkan paling kecil 

berat badannya, dan 

dilain pihak 

merupakan data berat 

badan dari setiap pilot 

yang kurang berat 

badannya dari 99% 

pilot dengan berat 

badan yang terbesar. 

Dapat juga dikatakan 

bahwa presentil kedua 

merupakan data yang 

bernilai lebih besar 

daripada 2% pilot 

yang paling ringan, 

dan lebih kecil dari 

98% pilot-pilot 

terberat. Jadi, 

berapapun besaran 

nilai k dari 1 hingga 

99 maka presentil ke-k 

tersebut merupakan 

nilai yang lebih besar 

dari k% berat badan 

terkecil dan kurang 

dari yang terbesar 

(100k)%. Presentil 50 

yang merupakan nilai 

dari suatu rata-rata, 

merupakan nilai yang 

membagi data menjadi 
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dua bagian, yaitu yang 

berisi data bernilai 

terkecil dan terbesar 

masing-masing 

sebesar 50% dari 

keseluruhan nilai 

tersebut. 

Persentil ke-50 

memberi gambaran 

yang mendekati nilai 

rata-rata ukuran dari 

suatu kelompok 

tertentu. Suatu 

kesalahan yang serius 

pada penerapan suatu 

data adalah dengan 

mengasumsikan 

bahwa setiap ukuran 

pada persentil ke-50 

mewakili pengukuran 

manusia rata-rata pada 

umumnya, sehingga 

sering digunakan 

sebagai pedoman 

perancangan. 

Kesalahpahaman yang 

terjadi dangan asumsi 

tersebut mengaburkan 

pengertian atas makna 

50% dari kelompok. 

Sebenarnya tidak ada 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



yang dapat disebut 

“manusia rata-rata”.  

Ada dua hal 

penting yang harus 

selalu diingat bila 

menggunakan 

presentil. Pertama, 

suatu persentil 

antropometrik dari tiap 

individu hanya berlaku 

untuk satu data 

dimensi tubuh saja. 

Hal dapat merupakan 

data tinggi badan atau 

data tinggi duduk. 

Kedua, tidak dapat 

dikatakan seseorang 

memiliki persentil 

yang sama, ke-95 atau 

ke-90 atau ke-5, untuk 

keseluruhan dimensi 

tubuhnya. Hal ini 

hanya merupakan 

gambaran dari suatu 

makhluk dalam 

khayalan, karena 

seseorang dengan 

presentil ke-50 untuk 

data tinggi badannya, 

dapat saja memiliki 

persentil ke-40 untuk 
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data tinggi lututnya, 

atau persentil ke-60 

untuk data panjang 

lengannya seperti 

ilustrasi pada gambar 

2.10. 

Gambar 2.10 Ilustrasi 

Persentil 
Sumber: Roebuck, 1975 

Pemakaian 

nilai-nilai persentil 

yang umum 

diaplikasikan dalam 

perhitungan data 

antropometri 

dijelaskan pada 

gambar 2.11 dan 

dalam tabel 2.2 di 

bawah ini. 
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Gambar 2.11 

Distribusi normal 

dengan data 

antropometri  
(Sumber : Nurmianto, 

2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2 Jenis 

persentil dan cara 

perhitungan dalam 

distribusi normal 

Persentil
1st 

2.5th 

5th 

10th 
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50th 

x  
90th 

xx 28.1


 
95th 

xx 645.1


 
97.5th 

xx 96.1


 
99th 

xx 325.2


 
(Sumber : Nurmianto, 

2004) 

 

2.6.5 Aplikasi Data 

Antropometri dalam 

Perancangan Produk 

Penggunaan 

data antropometri 

dalam penentuan 

ukuran produk harus 

mempertimbangkan 

prinsip-prinsip di 

bawah ini agar produk 

yang dirancang bisa 

sesuai dengan ukuran 

tubuh pengguna 

(Wignjosoebroto, 

2003) yaitu : 

a. Prinsip 

peranca

ngan 

produk 

bagi 

individ

u 
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dengan 

ukuran 

ekstrim 

Rancangan 

produk dibuat 

agar bisa 

memenuhi 2 

sasaran produk 

yaitu : 

 Sesuai 

dengan 

ukuran 

tubuh 

manusia 

yang 

mengikuti 

klasifikasi 

ekstrim.  

 Tetap bisa 

digunakan 

untuk 

memenuhi 

ukuran 

tubuh yang 

lain 

(mayoritas 

dari 

populasi 

yang ada) 

Agar dapat 

memenuhi 
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sasaran pokok 

tersebut maka 

ukuran 

diaplikasikan 

yaitu  

 Dimensi 

minimum 

yang harus 

ditetapkan 

dari suatu 

rancangan 

produk 

umumnya 

didasarkan 

pada nilai 

percentile 

terbesar 

misalnya 

90-th, 95-

th, atau 99-

th 

percentile. 

 Dimensi 

maksimum 

yang harus 

ditetapkan 

diambil 

berdasarka

n percentile 

terkecil 

misalnya 1-
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th, 5-th, 

atau 10-th 

percentile 

b. Prinsip 

perancangan 

produk yang 

bisa 

dioperasikan 

diantara 

rentang ukuran 

tertentu 

(adjustable). 

Produk 

dirancang 

dengan ukuran 

yang dapat 

diubah-ubah 

sehingga cukup 

fleksible untuk 

dioperasikan 

oleh setiap 

orang yang 

memiliki 

berbagai 

macam ukuran 

tubuh. 

Mendapatkan 

rancangan 

yang fleksibel 

semacam ini 

maka data 
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antropometri 

yang umum 

diaplikasikan 

adalah dalam 

rentang nilai 5-

th sampai 

dengan 95-th. 

c. Prinsip 

perancangan 

produk dengan 

ukuran rata-

rata 

Produk 

dirancang 

berdasarkan 

pada ukuran 

rata-rata tubuh 

manusia atau 

dalam rentang 

50-th 

percentile. 

Berkaitan 

dengan aplikasi data 

antropometri yang 

diperlukan dalam 

proses perancangan 

produk ataupun 

fasilitas kerja, 

beberapa rekomendasi 

yang bisa diberikan 

sesuai dengan 
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langkah-langkah, 

sebagai berikut: 

a. Pertama kali 

terlebih dahulu 

harus 

ditetapkan 

anggota tubuh 

yang mana 

yang nantinya 

difungsikan 

untuk 

mengoperasika

n rancangan 

tersebut, 

b. Tentukan 

dimensi tubuh 

yang penting 

dalam proses 

perancangan 

tersebut, dalam 

hal ini juga 

perlu 

diperhatikan 

apakah harus 

menggunakan 

data structural 

body 

dimension 

ataukah 

functional body 

dimension, 
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c. Selanjutnya 

tentukan 

populasi 

terbesar yang 

harus 

diantisipasi, 

diakomodasika

n dan menjadi 

target utama 

pemakai 

rancangan 

produk 

tersebut,  

d. Tetapkan 

prinsip ukuran 

yang harus 

diikuti semisal 

apakah 

rancangan 

rancangan 

tersebut untuk 

ukuran 

individual yang 

ekstrim, 

rentang ukuran 

yang fleksibel 

atau ukuran 

rata-rata, 

e. Pilih persentil 

populasi yang 

harus diikuti;  
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ke-5, ke-50, 

ke-95 atau nilai 

persentil yang 

lain yang 

dikehendaki, 

f. Setiap dimensi 

tubuh yang 

diidentifikasika

n selanjutnya 

pilih atau 

tetapkan nilai 

ukurannya dari 

tabel data 

antropometri 

yang sesuai. 

Aplikasikan 

data tersebut 

dan tambahkan 

faktor 

kelonggaran 

(allowance) 

bila diperlukan 

seperti halnya 

tambahan 

ukuran akibat 

faktor tebalnya 

pakaian yang 

harus 

dikenakan oleh 

operator, 

pemakaian 
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sarung tangan 

(gloves), dan 

lain-lain. 

 

2.7. DINAMIKA 

POSISI DUDUK 

Dinamika 

posisi duduk dapat 

lebih mudah 

digambarkan dengan 

mempelajari sistem 

penyangga dan 

keseluruhan struktur 

tulang yang terlibat di 

dalam geraknya. 

Menurut Tichauer, 

“sumbu penyangga 

dari batang tubuh yang 

diletakkan dalam 

posisi duduk adalah 

sebuah garis pada 

bidang datar koronal, 

melalui titik terendah 

dari tulang duduk 

(ischial tuberotisies) di 

atas permukaan tempat 

duduk”. Untuk lebih 

jelasnya dapat di lihat 

pada gambar 2.12 di 

bawah. 
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Gambar 2.12    

Potongan Tulang 

Duduk (Ischial 

Tuberotisies) Posisi 

Duduk 
Sumber : Panero J dan 

Zelnik M., 2003 

Pengamatan 

Branton pertama 

menunjukkan bahwa 

75% dari keseluruhan 

berat badan hanya 

disangga oleh daerah 

seluas 4 inci2 atau 26 

cm2 persegi dari tulang 

duduk ini. Data lain 

menunjukkan bahwa 

gaya tekan (kompresi) 

yang terjadi pada 

daerah-daerah kulit 

pantat dan landasan 

kursi yang keras 

besarnya sekitar 40 
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sampai 60 psi, 

sedangkan tekanan 

pada jarak beberapa 

inci besarnya hanya 4 

psi. Tekanan-tekanan 

ini menimbulkan 

perasaan lelah dan 

tidak nyaman, serta 

menyebabkan subyek 

mengubah posisi 

duduknya agar 

mencapai kondisi yang 

nyaman. Bertahan 

pada posisi duduk 

dalam jangka waktu 

yang lama tanpa 

mengubah-ubah 

posisinya, di bawah 

tekanan kompresi yang 

terjadi, dapat 

menyebabkan 

kurangnya aliran darah 

pada suatu daerah 

(ischemia), gangguan 

pada sirkulasi darah, 

menyebabkan nyeri, 

sakit dan rasa kebal 

(mati rasa). 

Pengamatan 

Branton yang kedua 

menunjukkan bahwa 
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secara struktural, 

tulang duduk 

membentuk sistem 

penopang atas dua titik 

yang pada dasarnya 

tidak stabil. Oleh 

karenanya, landasan 

tempat duduk saja 

tidak cukup untuk 

menciptakan 

kestabilan. Secara 

teoritis, kaki, telapak 

kaki dan punggung, 

yang juga 

bersinggungan dengan 

bagian lain dari tempat 

duduk selain dari 

bagian landasannya, 

seharusnya juga dapat 

turut menciptakan 

kestabilan yang 

dimaksud.  

Sebenarnya 

titik pusat gaya berat 

dari tubuh pada posisi 

duduk tegak lurus 

terletak sekitar 1 inci 

atau 2,5 cm di depan 

pusar, seperti 

ditunjukkan pada 

gambar 2.13. Branton 
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mengungkapkan 

bahwa sistem massa 

pada keberadaannya 

memang tidak stabil di 

atas tempat duduk 

(Panero J dan Zelnik 

M., 2003) 

Gambar 2.13   Pusat 

Gaya Berat Manusia 

Pada Posisi Duduk 
Sumber : Panero J dan 

Zelnik M., 2003 

2.8.SIKAP DUDUK 

Melakukan 

pekerjaan di kantor, di 

sekolah, di pabrik, di 

pasar, dan di rumah 

tidak terlepas dari 

posisi duduk. Duduk 

memerlukan lebih 
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sedikit energi daripada 

berdiri, karena hal ini 

dapat mengurangi 

banyaknya beban otot 

statis pada kaki. 

Namun sikap duduk 

yang salah akan 

merupakan penyebab 

adanya masalah-

masalah punggung. 

Demikian juga dengan 

ibu menyusui yang 

menggunakan banyak 

waktunya untuk duduk 

dan menyusui bayinya. 

Apabila sikap duduk 

yang salah dengan 

kursi yang tidak sesuai 

dapat menyebabkan 

kelainan pada tulang 

punggung. 

 

 

2.8.1.Duduk Lama 

Menyebabkan 

Nyeri 

Pinggang 

Bawah 

Duduk lama 

dengan posisi yang 
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salah akan 

menyebabkan otot-otot 

pinggang menjadi 

tegang dan dapat 

merusak jaringan 

lunak sekitarnya. 

Terutama bila duduk 

dengan posisi terus 

membungkuk. Posisi 

itu menimbulkan 

tekanan tinggi pada 

bantalan syaraf tulang 

belakang yang 

mengakibatkan hernia 

nukleus pulposus. 

Seseorang yang 

melakukan pekerjaan 

dengan sikap duduk 

yang salah akan 

menderita pada bagian 

punggungnya. 

Tekanan pada bagian 

tulang belakang akan 

meningkat pada saat 

duduk, dibandingkan 

dengan saat berdiri 

atau berbaring. Jika 

diasumsikan tekanan 

tersebut 100%, maka 

cara duduk yang 

tegang atau kaku 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



(erect posture) dapat 

menyebabkan tekanan 

tersebut mencapai 

140% dan cara duduk 

yang dilakukan dengan 

membungkuk kedepan 

menyebabkan tekanan 

tersebut mencapai 

190%. Sikap duduk 

tegang lebih banyak 

memerlukan aktivitas 

otot atau urat saraf 

belakang dari pada 

sikap duduk yang 

condong kedepan  

(Nurmianto, 1991). 

Setelah duduk 

selama 15-20 menit, 

otot-otot punggung 

biasanya mulai             

letih dan merasakan 

nyeri pinggang bawah. 

Hal-hal yang harus 

dihindari selama 

duduk supaya tidak 

terjadi nyeri pinggang 

bawah antara lain 

jangan duduk pada 

kursi yang terlalu 

tinggi, duduk dengan 

membengkokkan 
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pinggang, atau duduk 

tanpa sandaran di 

pinggang bawah 

(pendukung lumbar). 

Selain itu, selama 

duduk perlu 

menghindari duduk 

dengan 

mencondongkan 

kepala kedepan karena 

dapat menyebabkan 

gangguan pada leher, 

duduk dengan lengan 

terangkat karena dapat 

menyebabkan nyeri 

pada bahu dan leher. 

2.8.2.Sikap Duduk 

Yang Benar 

Sikap duduk 

yang benar sebaiknya 

duduk dengan 

punggung lurus dan 

bahu berada di 

belakang serta pantat 

menyentuh belakang 

kursi. Seluruh 

lengkung tulang 

belakang harus 

terdapat selama duduk. 

Duduklah dengan lutut 
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tetap setinggi atau 

sedikit lebih tinggi 

panggul (gunakan 

penyangga kaki bila 

perlu) dan sebaiknya 

kedua tungkai tidak 

saling menyilang dan 

jaga agar kedua kaki 

tidak menggantung. 

Hindari duduk dengan 

posisi yang sama lebih 

dari 20-30 menit. 

Selama duduk, 

istirahatkan siku dan 

lengan pada kursi atau 

meja, jaga bahu tetap 

rileks. 

Berkaitan 

dengan adanya 

pengaruh sikap duduk 

yang salah terhadap 

tulang punggung, 

berikut digambarkan 

bentuk tulang 

punggung dilihat dari 

sikap duduk terlihat 

pada gambar 2.14 

dibawah. 
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Gambar 2.14  Bentuk 

Tulang Punggung 

Dilihat Dari Sikap 

Duduk 
Sumber : 

http://puslit.petra.ac.id/jou

rnals/interior/ 

 Keterangan 

gambar 2.14, yaitu: 

A =  Normal 

(Kelent

uran 

normal/

alami, 

tidak 

ada 

tekanan 

pada 

cakram 

tulang 
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belakan

g), 

B =   Kifosis 

(tulang 

punggu

ng 

terlalu 

bengko

k 

kebelak

ang, 

cakram 

terjepit)

, 

C =   

Lordosis 

(tulang 

punggung 

bengkok ke 

depan, cakram 

terjepit), 

D =   

Skoliosi

s 

(tulang 

punggu

ng 

bengko

k ke 

kiri dan 
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kanan, 

cakram 

terjepit) 

2.9.PERANCANGA

N KURSI 

Perancangan 

kursi kerja harus 

dikaitkan dengan jenis 

pekerjaan, posture 

yang diakibatkan, gaya 

yang dibutuhkan, arah 

visual (pandangan 

mata), dan kebutuhan 

akan perlunya 

merubah posisi 

(postur). Kursi 

tersebut haruslah 

terintegrasi dengan 

bangku atau meja. 

Kursi untuk 

kerja dengan posisi 

duduk adalah 

dirancang dengan 

metode “floor-up” 

yaitu berawal pada 

permukaan lantai, 

untuk menghindari 

tekanan dibawah paha. 

Setelah ketinggian 

kursi dapat ditentukan 
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kemudian barulah 

menentukan 

ketinggian meja kerja 

yang sesuai dan 

konsisten dengan 

ruang yang diperlukan 

untuk paha dan lutut. 

Adapun kriteria kursi 

kerja yang ideal adalah 

sebagai berikut: 

(1) Stabilitas Produk 

Diharapkan suatu 

kursi mempunyai 

empat atau lima 

kaki untuk 

menghindari 

ketidakstabilan 

produk. Kursi 

lingkar yang 

berkaki lima 

dirancang 

dengan posisi 

kaki kursi berada 

pada bagian luar 

proyeksi tubuh. 

Sedangkan kursi 

dengan kaki 

gelinding 

sebaiknya 

dirancang untuk 

permukaan yang 
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berkarpet. 

(2) Kekuatan Produk 

Kursi kerja 

haruslah 

dirancang 

sedemikian rupa 

sehingga kompak 

dan kuat dengan 

konsentrasi 

perhatian pada 

bagian-bagian 

yang mudah 

retak dilengkapi 

dengan sistem 

mur-baut 

ataupun keling 

pasak pada 

bagian sandaran 

tangan (arm-rest) 

dan sandaran 

punggung (back-

rest). Kursi kerja 

tidak boleh 

dirancang pada 

populasi dengan 

persentil kecil 

dan seharusnya 

cukup kuat untuk 

menahan beban 

pria yang 

berpersentil 99th. 
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(3) Mudah Dinaik-

turunkan 

(adjustable) 

Ketinggian kursi 

hendaknya 

mudah diatur 

saat kita duduk, 

tanpa harus turun 

dari kursi. 

(4) Sandaran 

punggung 

Sandaran 

punggung sangat 

penting untuk 

menahan beban 

punggung kearah 

belakang 

(lumbar spine). 

Hal ini haruslah 

dirancang agar 

dapat digerakkan 

naik-turun 

maupun maju 

mundur. Selain 

itu harus dapat 

pula diatur 

fleksibilitasnya 

sehingga sesuai 

dengan bentuk 

punggung. 

Sebuah 
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gambaran dari 

susunan dasar 

kursi yang 

menjamin bahwa 

penyangga 

lumbar yang 

baik akan 

tersedia dan hal 

ini memberikan 

variasi yang 

mudah dari sikap 

duduk dengan 

permukaan 

tempat duduk 

yang horisontal 

dan tingginya 

dapat dengan 

mudah disetel, 

seperti terlihat 

pada gambar 

2.15 dibawah. 

Gambar 2.15 
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Perancangan Kursi 

Duncan 
Sumber : Nurmianto, 2004 

(5) Fungsional 

Bentuk tempat 

duduk tidak 

boleh 

menghambat 

berbagai macam 

alternatif 

perubahan postur 

(posisi). 

(6) Bahan material 

Tempat duduk 

dan sandaran 

harus dilapisi 

dengan material 

yang cukup 

lunak. 

(7) Kedalaman kursi 

Kedalaman kursi 

(depan-belakang) 

harus sesuai 

dengan dimensi 

panjang antara 

lutut (popliteal) 

dan pantat 

(buttock).  

(8) Lebar kursi 

Lebar kursi 

minimal sama dengan 
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lebar pinggul wanita 5 

persentil populasi. 

(9) Lebar sandaran 

kursi 

Lebar sandaran 

punggung 

seharusnya sama 

dengan lebar 

punggung wanita 

persentil 5 

populasi. Jika 

terlalu lebar 

maka akan 

mempengaruhi 

kebebasan gerak 

siku. 

(10) Bangku tinggi 

Kursi untuk 

bangku tinggi 

harus diberi 

sandaran kaki 

yang dapat 

digerakkan naik-

turun.  

 

 

 

2.10. MEKANIKA 

KONSTRUKSI  

2.10.1. Statika 

 Statika adalah 
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ilmu yang mempelajari 

tentang statik dari 

suatu beban terhadap 

gaya-gaya dan beban  

yang mungkin ada 

pada bahan tersebut, 

atau juga dapat 

dikatakan sebagai 

perubahan terhadap 

panjang benda awal 

karena gaya atau 

beban. 

Terdapat 3 

jenis tumpuan dalam 

ilmu statika untuk 

menentukan jenis 

perletakan yang 

digunakan dalam 

menahan beban yag 

ada dalam struktur, 

beban yang ditahan 

oleh perletakan 

masing-masing adalah: 

a. Tumpuan rol 

  Yaitu tumpuan 

yang dapat 

meneruskan 

gaya desak 

yang tegak 

lurus bidang 

peletakannya.  
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Gambar 2.16 

Tumpuan rol  
Sumber : Popov, 1991 

b. Tumpuan sendi 

  Tumpuan yang 

dapat 

meneruskan 

gaya tarik dan 

desak tetapi 

arahnya selalu 

menurut sumbu 

batang 

sehingga 

batang 

tumpuan hanya 

memiliki satu 

gaya. 

 

 

 

 

Gambar 2.17 

Tumpuan sendi  
Sumber : Popov, 1991 

c. Tumpuan 

jepitan 

Jepitan adalah 

tumpuan yang 
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dapat 

menberuskan 

segala gaya 

dan momen 

sehingga dapat 

mendukung H, 

V dan M yang 

berati 

mempunyai 

tiga gaya. Dari 

kesetimbangan 

kita memenuhi 

bahwa agar 

susunan gaya 

dalam keadaan 

setimbang 

haruslah 

dipenuhi tiga 

syarat yaitu 

∑FHorisontal = 0, 

∑FVertikal = 0, 

∑M= 0 

 

 

 

Gambar 2.18 

Tumpuan jepit 
Sumber : Popov, 1991 

2.10.2. Gaya  

Suatu 

konstruksi bertugas 
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mendukung gaya-gaya 

luar yang bekerja 

padanya yang kita 

sebut sebagai beban. 

Konstruksi harus 

ditumpu dan 

diletakkan pada 

peletakan-peletakan 

tertentu agar dapat 

memenuhi tugasnya 

yaitu menjaga keadaan 

konstruksi yang 

seimbang. Suatu 

konstruksi dikatakan 

seimbang bila resultan 

gaya yang bekerja 

pada konstruksi 

tersebut sama dengan 

nol atau dengan kata 

lain ∑Fx = 0, ∑Fy = 0, 

∑Fz = 0, ∑M = 0.  

Gaya adalah 

sesuatu yang 

menyebabkan suatu 

benda dari keadaan 

diam menjadi bergerak 

atau sebaliknya. 

Dalam ilmu statika 

berlaku hukum (Aksi 

= Reaksi), gaya dalam 

statika kemudian 
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dikenal dibedakan 

menjadi : 

a. Gaya Luar 

Gaya luar 

adalah gaya 

yang 

diakibatkan 

oleh beban 

yang berasal 

dari luar sistem 

yang pada 

umumnya 

menciptakan 

kestabilan 

konstruksi. 

Sedangkan 

beban adalah 

beratnya beban 

atau barang 

yang didukung 

oleh suatu 

konstruksi atau 

bangunan 

beban dan 

dapat 

dibedakan 

menjadi 

beberapa 

macam yaitu : 

 Beban mati 

yaitu beban 
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yang sudah 

tidak bisa 

dipindah-

pindah, 

seperti 

dining, 

penutup 

lantai  dll. 

 Beban 

sementara 

yaitu beban 

yang masih 

bisa 

dipindah-

pindahkan, 

ataupun 

beban yang 

dapat 

berjalan 

seperti 

beban 

orang, 

mobil 

(kendaraan)

, kereta dll. 

 Beban 

terbagi rata 

yaitu beban 

yang secara 

merata 

membebani 
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struktur. 

Beban 

dapat 

dibedakan 

menjadi 

beban segi 

empat dan 

beban 

segitiga. 

 Beban titik 

terpusat 

adalah 

beban yang 

membebani 

pada suatu 

titik. 

 Beban 

berjalan 

adalah 

beban yang 

bisa 

berjalan 

atau 

dipindah-

pindahkan 

baik itu 

beban 

mrata, titik, 

atau 

kombinasi 

antar 
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keduanya. 

b. Gaya dalam 

Akibat adanya 

gaya luar yang 

bekerja, maka 

bahan 

memberikan 

perlawanan 

sehingga 

timbul gaya 

dalam yang 

menyebabkan 

terjadinya 

deformasi atau 

perubahan 

bentuk. Agar 

suatu struktur 

tidak hancur 

atau runtuh 

maka besarnya 

gaya akan 

bergantung 

pada struktur 

gaya luar, 

yaitu: 

c. Gaya geser 

(Sheari

ng 

Force 

Diagra

m) 
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Gaya geser 

merupakan 

gaya dalam 

yang terjadi 

akibat adanya 

beban yang 

arah garis 

kerjanya tegak 

lurus ( ) pada 

sumbu batang 

yang ditinjau.  

 

Gambar 2.19 Sketsa 

prinsip statika 

kesetimbangan 
Sumber : Popov, 1991 

Gaya bidang 

lintang 

ditunjukan 

dengan SFD 

(shearing force 

diagram), 

dimana 

penentuan 

tanda pada 

SFD berupa 

tanda negatif (-

) atau positif 

(+) bergantung 
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dari arah gaya. 

 

 

Gambar 2.20 Sketsa 

shearing force 

diagram 

            
 Sumber : Popov, 

1991 

 

d. Gaya normal 

(Norma

l force) 

Gaya normal 

merupakan 

gaya dalam 

yang terjadi 

akibat adanya 

beban yang 

arah garis 

kerjanya searah 

(// ) sumbu 

batang yang 

ditinjau 
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Gambar 2.21 Sketsa 

normal force 
Sumber : Popov, 1991 

Agar batang 

tetap utuh, 

maka gaya 

dalam sama 

dengan gaya 

luar. Pada 

gambar diatas 

nampak bahwa 

tanda (-) 

negative yaitu 

batang 

tertekan, 

sedang 

bertanda (+) 

batang tertarik. 

e. Momen 

Momen adalah 

gaya yang 

bekerja 

dikalikan 

dengan 

panjang lengan 

yang terjadi 

akibat adanya 

beban yang 

terjadi pada 

struktur 

tersebut 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

Gambar 2.22 Sketsa 

moment bending (+) 
Sumber : Popov, 1991 

 

Gambar 2.23 

Landasan Sketsa 

moment bending (-) 
Sumber : Popov, 1991 

Dalam sebuah 

perhitugan 

gaya dalam 

momen 

memiliki 

kesepakatan 

yang 

senantiasa 

dipenuhi yaitu 

pada arah 

tinjauan, 

diantaranya: 
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 Ditinjau 

dari arah 

kanan 

 
Gambar 

2.24 Landasan 

arah kanan 

 Ditinjau 

dari arah 

kiri 

 

Gambar 2.25 

Landasan arah kiri 

 

2.10.3. Perhitungan 

Rangka 

Dalam 

perhitungan 

rangka 

menggunakan 

persamaan 

tegangan: 

y  = 
0I

M

 ………………

Bila searah jarum jam (+) 
Bila berlawanan jarum jam (-) 

Bila berlawanan jarum jam (-) 

Bila searah  jarum jam (+) 
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………………………

…persamaan 2.2 

Dimana:  

y  : 

tegangan luluh (Nm 

atau Pa) 

M : 

Momen lentur 

terhadap suatu titik 

kritis (Nm) 

I0 : 

Momen inersia 

 

Untuk 

menghitung momen 

inersia profil pipa 

digunakan persamaan: 

I0 = 

tRavg
3 ……………

………………………

…persamaan 2.3 

Dimana: 

Ravg : Jari-

jari 

yang 

ditarik 

dari 

tengah-

tengah 

jari-jari 
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luar dan 

dalam 

hingga 

pusat 

lingkara

n (m) 

t : 

ketebal

an pipa 

(m) 

Sedangkan 

untuk 

menghitung 

luas 

permukaan 

profil bukan 

pipa 

menggunakan 

persamaan: 

y  = 
A
F

 ………………

………………………

….persamaan 2.4 

Dimana: 

F : Gaya 

(N) 

A : Luas 

permukaan (m2) 

BAB III 

METODOLOGI 
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PENELITIAN 

 
Bab III akan 

dibahas mengenai 

tahapan-tahapan dalam 

perancangan kursi. 

Tahapan tersebut 

dibagi menjadi 5, 

yaitu: tahap 

identifikasi masalah, 

tahap pengumpulan 

data, tahap pengolahan 

data, tahap analisis dan 

interpretasi hasil, dan 

tahap kesimpulan 

saran. Adapun 

penjelasan mengenai 

tahapan tersebut dapat 

dilihat pada gambar 

3.1. 
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Tahap Identifikasi Masalah

Tahap 
Pengumpulan 

Data

Pengukuran Dimensi Kursi 
dan Pengumpulan Informasi 

Bahan Pembuat Kursi

Tahap Analisis dan Interpretasi Hasil

Tahap Kesimpulan Saran

Tahap Pengolahan Data

 

Gambar 3.1 

Metodologi Penelitian 

 

Diagram alir 

penelitian yang 

digambarkan di atas, 

setiap tahapannya akan 

dijelaskan secara lebih 

lengkap  dalam bagian 

berikut ini. 

 

3.1 TAHAP 
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IDENTIFIKASI 

MASALAH 

Tahap 

identifikasi masalah  

terdiri dari: studi 

pustaka, studi 

lapangan, latar 

belakang, perumusan 

masalah, penetapan 

tujuan dan manfaat 

penelitian. Masing-

masing akan 

dijelaskan berikut ini. 

 

3.1.1. Studi Pustaka 

Studi pustaka 

dilakukan untuk 

mendapatkan 

gambaran mengenai 

teori-teori dan konsep-

konsep yang akan 

digunakan dalam 

menyelesaikan 

permasalahan yang 

diteliti serta 

mendapatkan dasar-

dasar referensi yang 

kuat dalam 

menerapkan suatu 

metode yang 

digunakan. Studi 
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pustaka dilakukan 

dengan membaca dan 

mempelajari buku-

buku, jurnal ilmiah, 

dan tugas akhir 

mahasiswa teknik 

industri yang terkait 

dengan tema 

penelitian. Kajian 

yang dipelajari  antara 

lain tentang proses dan 

posisi menyusui, 

ergonomi, 

antropometri, statistika 

dan statika. 

 

3.1.2. Studi 

Lapangan 

Tujuan dari 

tahap ini adalah untuk 

mempelajari kondisi 

lapangan secara 

langsung dengan 

maksud untuk 

mendapatkan 

informasi awal yang 

lengkap tentang proses 

dan posisi menyusui. 

Metode untuk 

mendapatkan data 

awal ini dapat 
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dilakukan dengan cara 

melakukan 

pengamatan langsung, 

wawancara kepada ibu 

menyusui, dan 

pemberian kuesioner. 

Kuesioner yang 

diberikan terdiri dari 2 

bagian (dapat dilihat 

pada lampiran 1). 

Bagian pertama berisi 

pertanyaan mengenai 

kebutuhan ibu 

menyusui terhadap 

kursi untuk menyusui. 

Bagian kedua berisi 

keluhan ibu menyusui 

pada saat 

menggunakan kursi 

yang ada. Keluhan ibu 

tersebut diambil 

dengan kuesioner 

Nordic Body Map. 

Kuesioner tersebut 

diberikan kepada 

responden. Responden 

penelitian ini adalah 

ibu yang menyusui di 

bangsal An Nisa kelas 

2 dan 3, ruang PICU 

NICU, serta poliklinik 
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anak RS PKU 

Muhammadiyah yang 

ada selama masa 

penelitian. Melalui 

kuesioner ini dapat 

diketahui keluhan dan 

harapan ibu terhadap 

kursi untuk menyusui 

serta bagian-bagian 

otot yang mengalami 

keluhan terbesar. 

Grafik keluhan dapat 

dilihat pada lampiran 

4. Pada saat studi 

lapangan dilakukan 

juga dokumentasi 

terhadap sikap duduk. 

Pengumpulan data 

dokumentasi sikap 

duduk dilakukan 

dengan mengambil 

sikap duduk ibu pada 

saat menyusui 

bayinya.  

 

3.1.3. Latar 

Belakang 

Latar belakang 

masalah dalam 

penelitian ini adalah 

kesalahan 
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memposisikan diri dan 

bayi menyebabkan 

pegal-pegal pada ibu. 

Keluhan pegal-pegal 

ini banyak dirasakan 

di punggung, bahu, 

tangan, leher, tepatnya 

bagian-bagian tubuh 

yang harus stand by 

atau menopang bayi 

saat menyusui. Rasa 

pegal di punggung 

akan semakin menjadi 

bila ibu cenderung 

membungkuk saat 

menyusui. 

Berdasarkan 

pengamatan dapat 

diketahui bahwa 

kesalahan tersebut 

disebabkan karena 

tidak adanya kursi 

yang cocok dan 

nyaman untuk 

menyusui. Kursi-kursi 

yang ada 

membutuhkan bantal 

untuk memposisikan 

bayi dan penyangga 

kaki agar posisi bayi 

tetap pada tempatnya. 
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Sulitnya untuk 

memposisikan bayi 

dengan tepat akan 

semakin bertambah 

karena bayi cenderung 

menangis dan 

menggerak-gerakkan 

kepalanya pada saat 

akan menyusu. 

 

3.1.4. Perumusan 

Masalah 

Kesalahan 

memposisikan diri dan 

bayi pada saat 

menyusui akibat kursi 

yang kurang nyaman 

menjadi latar belakang 

utama permasalahan 

penelitian. 

Berdasarkan hal 

tersebut, maka dapat 

dirumuskan pokok 

permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu 

bagaimana merancang 

kursi menyusui yang 

ergonomis. 

 

3.1.5. Penentuan 

Tujuan dan 
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Manfaat 

Setelah 

perumusan masalah, 

langkah selanjutnya 

adalah penetapan 

tujuan dan manfaat 

penelitian. Tujuan 

yang ingin dicapai dari 

penelitian ini yaitu 

menghasilkan kursi 

menyusui yang 

ergonomis. Sedangkan 

manfaat yang ingin 

dicapai adalah 

menghasilkan bentuk 

kursi menyusui yang 

ergonomis dengan 

memperhatikan 

keluhan dan keinginan 

ibu menyusui serta 

meminimalkan 

keluhan pegal-pegal 

yang dialami ibu 

menyusui. 

 

 

3.2 TAHAP 

PENGUMPULAN 

DATA 

Tahap-tahap 

pengumpulan data 
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yang diperlukan untuk 

mendukung penelitian 

mengenai perancangan 

kursi menyusui yang 

ergonomis, sebagai 

berikut: 

 

3.2.1. Studi Awal 

Kursi Untuk 

Menyusui di RS 

PKU 

Muhammadiyah 

Surakarta 

Pada tahap ini 

dilakukan pengkajian 

terhadap kursi untuk 

menyusui di RS PKU 

Muhammadiyah 

Surakarta. Penelitian 

bertujuan untuk 

menjadi acuan 

perancangan dalam hal 

dimensi dan bahan 

pembuatan. Dimensi 

dari kursi diukur 

dengan mistar lurus 

dan roll meter. 

Informasi mengenai 

bahan pembuatan kursi 

diperoleh melalui 

wawancara dengan 
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bagian teknik RS PKU 

Muhammadiyah. 

Adapun dimensi dan 

cara pengukuran yang 

diperoleh dari kursi 

untuk ibu menyusui 

pada ruang laktasi RS 

PKU Muhammadiyah 

adalah: 

a. Tinggi 

dudukan 

kursi, 

diukur dari 

lantai 

sampai 

dudukan 

kursi. 

b. Lebar dudukan 

kursi, 

diukur dari 

arah 

menyampin

g dari 

dudukan 

kursi. 

c. Kedalaman 

dudukan kursi, 

diukur dari 

ujung depan 

dudukan 

sampai pangkal 
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dudukan kursi 

yang sejajar 

sandaran. 

d. Lebar sandaran 

duduk, diukur 

dari arah 

menyamping 

sandaran 

duduk. 

e. Tinggi 

sandaran 

duduk, diukur 

dari permukaan 

dudukan kursi 

sampai bagian 

terakhir 

sandaran 

duduk. 

f. Panjang 

pijakan, diukur 

dari arah 

menyamping 

pijakan kaki. 

g. Lebar pijakan, 

diukur lebar 

permukaan 

pijakan dari 

ujung pijakan 

sampai pangkal 

yang dekat 

dengan kursi. 
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h. Tinggi pijakan, 

diukur tinggi 

pijakan dari 

lantai. 

i. Tebal busa 

pelapis, diukur 

tebal busa 

pelapis 

dudukan kursi. 

j. Panjang bantal 

penyangga, 

diukur bagian 

bantal 

penyangga 

yang lebih 

panjang. 

k. Lebar bantal 

penyangga, 

diukur bagian 

bantal 

penyangga 

yang lebih 

pendek. 

l. Tebal bantal 

penyangga, 

diukur 

ketebalan 

bantal 

penyangga. 

 

Sedangkan informasi 
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mengenai bahan yang 

diperoleh adalah: 

a. Bahan busa 

pelapis adalah 

busa medium 

dengan 

ketebalan 2 cm 

dan dilapisi 

dengan kain 

oscar. 

b. Bahan rangka 

adalah 

baja 

dengan 

diamete

r 1,5 

mm 

ketebal

an 0,5 

mm. 

 

3.2.2. Pengumpulan 

Data 

Antropometri 

Variabel data 

antropometri yang 

dipakai adalah tinggi 

popliteal (tpo), pantat  

popliteal (pp), lebar 

panggul (lp), lebar 

bahu (lb), tinggi bahu 
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(tb), tinggi siku duduk 

(tsd), lebar kaki (lk), 

dan panjang kaki (pk). 

Adapun data 

antropometri yang 

dikumpulkan berasal 

dari responden ibu 

yang menyusui di 

bangsal An Nisa dan 

ruang PICU NICU RS 

PKU Muhammadiyah. 

Data antropometri 

wanita Indonesia yang 

didapat dari interpolasi 

masyarakat British dan 

Hongkong (Pheasant, 

1986) terhadap 

masyarakat Indonesia 

(Suma’mur, 1989) 

serta istilah 

dimensionalnya dari 

(Nurmianto, 1991a; 

Nurmianto, 1991b) 

dalam Nurmianto, 

2004 serta 

antropometri kaki 

orang Indonesia yang 

didapat dari interpolasi 

data Dempster (1955), 

Reynolds (1978), dan 

Nurmianto (1991) juga 
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dikumpulkan sebagai 

pembanding. 

Kedua data 

tersebut selanjutnya 

diuji dengan uji 

hipotesis mean dengan 

sampel tunggal. Uji 

hipotesis mean dengan 

sampel tunggal ini 

bertujuan untuk 

mengetahui perbedaan 

mean populasi dengan 

mean data sampel 

penelitian. Uji ini 

terdiri dari beberapa 

langkah, yaitu 

menentukan hipotesis 

nol dan hipotesis 

tandingan, 

menentukan derajat 

bebas ( ), 

menentukan distribusi 

pengujian, 

mendefinisikan 

daerah-daerah kritis, 

menyatakan aturan 

keputusan, 

menghitung rasio uji 

dengan persamaan 2.1, 

dan menarik 

kesimpulan. Dari 
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pengujian tersebut 

dapat disimpulkan 

perbedaan kedua data 

antropometri dan data 

mana yang akan 

digunakan. 

 

3.3 TAHAP 

PENGOLAHAN 

DATA 

Data yang 

telah dikumpulkan 

kemudian diolah 

terlebih dahulu 

sebelum dilakukan  

analisis dan 

interpretasi hasil. 

Pengolahan data ini 

meliputi identifikasi 

keluhan, harapan, 

kebutuhan 

perancangan, dan 

aspek teknis 

perancangan, 

penentuan data 

antropometri yang 

digunakan, 

perhitungan persentil, 

penentuan dimensi 

rancangan kursi untuk 

ibu menyusui, 
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perhitungan kekuatan 

rangka, penentuan 

bahan dan perhitungan 

biaya. Pengolahan data 

tersebut dijelaskan 

pada sub bab berikut 

ini. 

 

3.3.1. Identifikasi 

Keluhan, 

Harapan, 

Kebutuhan 

Perancangan, dan 

Aspek Teknis 

Perancangan 

Pada tahap ini 

dijabarkan awal mula 

perancangan kursi 

yang bermula dari 

keluhan ibu ketika 

menyusui. Keluhan 

tersebut dicari 

pemecahannya dengan 

menjabarkan harapan 

pengguna. Harapan 

yang telah dijabarkan 

kemudian 

diterjemahkan ke 

dalam kebutuhan 

perancangan. 

Kebutuhan 
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perancangan ini 

kemudian diperjelas ke 

dalam aspek teknis 

perancangan yang 

mempemgaruhi hasil 

rancangan kursi. 

 

3.3.2. Perhitungan 

Persentil 

Perancangan 

kursi untuk ibu 

menyusui dalam 

penelitian ini 

menggunakan prinsip 

perancangan fasilitas 

yang bisa dioperasikan 

di antara rentang 

ukuran tertentu. 

Persentil yang 

digunakan adalah 

persentil ke-5, ke-50 

dan persentil ke-95. 

Cara perhitungan 

persentil tersebut dapat 

dilihat pada tabel 2.2. 

 

3.3.3. Perancangan 

Kursi untuk Ibu 

Menyusui 

Pada tahap 

perancangan kursi 
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untuk ibu menyusui 

diperlukan data-data 

antropometri sebagai 

berikut: 

1.  Tinggi dudukan  

kursi,  

   Data antropometri 

yang digunakan 

sebagai acuan 

dalam merancang 

tinggi kursi adalah 

data tinggi 

popliteal (tpo). 

Dalam penentuan 

tinggi dudukan 

kursi, data 

persentil ke-5 yang 

harus digunakan. 

Tinggi dudukan 

kursi dapat 

mengakomodasi 

pemakai dengan 

tinggi popliteal 

kecil dan dapat 

membuat nyaman 

pengguna dengan 

tinggi popliteal 

yang lebih besar. 

Tekanan yang 

terjadi di bagian 

bawah paha adalah 
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salah satu 

penyebab 

ketidaknyamanan. 

Kondisi ini muncul 

bila dudukan kursi 

terlalu tinggi 

letaknya (Panero 

dan Zelnik, 2003).  

 

2.   Kedalaman  

dudukan kursi, 

Data antropometri 

yang digunakan 

sebagai acuan 

dalam merancang 

kedalaman 

dudukan kursi 

adalah data pantat 

popliteal (pp). Bila 

kedalaman 

landasan  kursi 

terlalu lebar, 

bagian ujung dari 

dudukan akan 

menekan daerah 

tepat di belakang 

lutut sehingga 

menimbulkan 

ketidaknyamanan 

dan gangguan pada 

peredaran darah. 
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Persentil ke-5 

digunakan agar 

pekerja dapat 

menggunakan 

kursi ini dengan 

nyaman dan pada  

bagian lutut tidak 

tertekan oleh ujung 

tempat duduk.  

3.   Lebar  dudukan 

kursi, 

Data antropometri 

yang digunakan 

sebagai acuan 

dalam merancang 

lebar dudukan 

kursi adalah  data 

antopometri lebar 

pinggul (lp). 

Penentuan lebar 

dudukan kursi 

menggunakan 

persentil ke-95. 

Persentil ke-95 

digunakan untuk 

mengakomodasi 

orang yang 

memiliki pinggul 

besar dan orang 

yang berpinggul 

kecil tetap nyaman 
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menggunakannya.  

4.   Ketebalan bantalan 

kursi, 

Bantalan berfungsi 

untuk meratakan 

distribusi tekanan, 

sehubungan 

dengan berat 

badan pada titik 

persinggungan 

antar permukaan 

yang lebih luas 

sehingga 

mempengaruhi 

kenyamanan. 

Ketebalan bantalan 

kursi yang 

direkomendasikan 

oleh Panero dan 

Zelnik (2003) 

adalah rata-rata 

sebesar 3,8 cm 

untuk jenis busa 

medium dan 1,3 

cm untuk jenis 

busa yang rapat. 

Bantalan diberikan 

pada bagian 

dudukan kursi dan 

sandaran duduk. 

5.   Tinggi sandaran 
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duduk, 

Kursi untuk santai 

atau kursi malas 

cocok dengan 

sandaran 

punggung 

mencapai bagian 

belakang kepala 

ataupun tengkuk 

(Panero dan 

Zelnik, 2003). 

Data antropometri 

yang digunakan 

sebagai acuan 

dalam merancang 

tinggi sandaran 

duduk adalah 

tinggi bahu (tb). 

Persentil ke-95 

digunakan agar 

dapat 

mengakomodasi 

orang yang 

memiliki tinggi 

bahu yang tinggi. 

6.  Lebar sandaran 

duduk, 

Data antropometri 

yang digunakan 

sebagai acuan 

dalam merancang 
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lebar sandaran  

duduk adalah lebar 

bahu (lb). Persentil 

ke-95 digunakan 

agar dapat 

mengakomodasi 

orang yang 

memiliki bahu 

yang lebar.  

 

7. Sudut sandaran 

duduk, 

Sudut sandaran 

duduk menurut 

rekomendasi dari 

Anderson (1975) 

adalah sebesar 

1100, menurut 

ANSI (American 

National Standard 

Institute) sebesar 

90-1050 sedangkan 

menurut Canadian 

Centre for 

Occupational 

Health and Safety 

(CCOHS) sebesar 

95-1100. 

8. Tinggi sandaran 

tangan, 

Data antropometri 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



yang digunakan 

sebagai acuan 

dalam merancang 

tinggi sandaran 

tangan adalah 

tinggi siku duduk 

(tsd). Persentil ke-

50 digunakan agar 

dapat 

mengakomodasi 

populasi ibu yang 

menyusui. Dalam 

berbagai 

kesempatan 

rentang antara 14 

dan 27,9 cm akan 

sesuai bagi banyak 

pemakai (Panero 

dan Zelnik, 2003).  

9. Jarak pangkal 

pijakan kaki 

yang ditarik 

sejajar 

dengan 

ujung 

dudukan 

kursi, 

Data antropometri 

yang digunakan 

adalah panjang 

kaki (pk). Adapun 
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persentil yang 

digunakan adalah 

persentil ke-50. 

Penggunaan 

persentil ini 

dengan 

pertimbangan agar 

dapat 

mengakomodasi 

populasi ibu 

menyusui.  

10. Lebar pijakan kaki 

Data antropometri 

yang digunakan 

sebagai acuan 

dalam merancang 

lebar pijakan kaki 

adalah lebar kaki 

(lk). Adapun 

penerapannya 

adalah dengan 

menggunakan 

ukuran 2 kali lebar 

kaki untuk dapat 

mengakomodasi 

kedua kaki. 

Persentil yang 

digunakan adalah 

persentil ke-95 

supaya orang 

dengan kaki lebar 
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dapat berpijak 

dengan nyaman. 

Agar tetap dapat 

bergerak dengan 

nyaman, lebar 

pijakan kaki ini 

diberi toleransi 

sebesar 4 cm. 

11. Kedalaman 

pijakan kaki 

Data antropometri 

yang digunakan 

sebagai acuan 

dalam merancang 

kedalaman pijakan 

kaki adalah 

panjang kaki (pk). 

Persentil yang 

digunakan adalah 

persentil ke-95 

supaya orang 

dengan kaki 

panjang dapat 

berpijak dengan 

nyaman. Menurut 

Panero dan Zelnik 

panjang kaki diberi 

toleransi alas kaki 

sebesar 1,3 – 1,9 

cm. 

12. Tinggi pijakan 
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kaki, 

Tinggi pijakan 

kaki dihitung 

dengan rumus 

phytagoras antara 

tinggi lutut 

(persentil ke-5) 

yang berpijak, 

tinggi dudukan 

kursi dan jarak 

pangkal pijakan 

kaki dengan ujung 

kursi. 

 

3.3.4. Perhitungan 

Kekuatan 

Rangka 

Setelah 

dilakukan perancangan 

kursi, maka dilakukan 

perhitungan kekuatan 

rangka untuk 

mengetahui kekuatan 

kursi hasil rancangan 

terhadap beban 

maksimal yang 

diterima. Perhitungan 

rangka dilakukan 

dengan perhitungan 

gaya-gaya yang terjadi 

pada kerangka kursi 
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sesuai dengan prinsip 

kesetimbangan yaitu 

∑Fx = 0, ∑Fy = 0, 

∑Fz = 0, ∑M = 0.  

 

3.3.5. Penentuan 

Bahan dan 

Perhitungan 

Biaya 

Penentuan 

bahan yang dipakai 

dilakukan dengan 

pertimbangan material 

yang mudah didapat di 

pasar. Material yang 

dipilih adalah pipa 

dengan diameter 25 

mm dan tebal 1,5 mm. 

Setelah proses 

perhitungan dengan 

persamaan 2.2 sampai 

2.4 didapat kekuatan 

luluh bahan. Kekuatan 

luluh bahan tersebut 

dibandingkan dengan 

daftar kekuatan bahan 

pada Callister, 2007: 

appendix B tabel B.4. 

Dari perbandingan 

tersebut didapat bahan 

yang sesuai. Dari 
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bahan yang dipakai, 

dapat dihitung 

besarnya biaya yang 

dikeluarkan. Biaya 

dibagi menjadi 2, yaitu 

biaya bahan baku dan 

biaya tenaga kerja. 

Biaya bahan baku 

terdiri dari biaya 

pembelian pipa, besi 

siku, besi stall, plat, 

mur baut, roda, busa 

karet, dashboard 

alumunium, kayu, 

plastik mitasi oscar, 

cat, tinner, amplas dan 

lem, Sedangkan biaya 

tenaga kerja dihitung 

berdasarkan hari kerja 

dengan gaji  Rp 

33.700,-/hari. 

 

3.4 TAHAP 

ANALISIS DAN 

INTERPRETASI 

HASIL 

Tahap analisis 

dan interpretasi hasil  

dilakukan untuk 

menganalisis hasil 

rancangan kursi 
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menyusui. 

 

3.5 TAHAP 

KESIMPULAN 

SARAN 

Bagian terakhir 

penelitian berisi 

kesimpulan yang 

menjawab tujuan akhir 

dari penelitian 

berdasarkan hasil 

pengolahan dan 

analisa data yang telah 

dilakukan, serta saran-

saran yang berisi 

masukan untuk 

penelitian-penelitian 

berikutnya agar lebih 

baik lagi. 

 

 
BAB IV 

PENGUMPULAN 

DAN 

PENGOLAHAN 

DATA 

 
Pada bab IV ini 

akan disajikan 

pengumpulan dan 
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pengolahan data. Data 

yang dikumpulkan 

adalah data dimensi 

kursi dan data 

antropometri. Data-

data tersebut akan 

diolah dengan 

beberapa tahapan 

pengolahan data. 

Pengolahan data 

tersebut terdiri dari 

identifikasi keluhan, 

harapan, dan 

kebutuhan 

perancangan, 

penentuan data 

antropometri yang 

digunakan, 

perhitungan persentil, 

perancangan kursi 

untuk ibu menyusui, 

perhitungan rangka, 

serta penentuan bahan 

dan perhitungan biaya. 

Tahapan-tahapan 

tersebut akan 

dijelaskan pada subbab 

berikut ini. 

 

4.1 PENGUMPULA

N DATA  
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Data-data yang 

diperlukan untuk 

merancang kursi untuk 

ibu menyusui adalah 

gambaran umum, 

dimensi, dan bahan 

dari kursi yang 

digunakan untuk 

menyusui di ruang 

laktasi RS PKU 

Muhammadiyah 

Surakarta, serta data 

antropometri yang 

diperlukan untuk 

perancangan. 

 

4.1.1 Kursi yang 

Digunakan 

Untuk 

Menyusui di 

Ruang 

Laktasi RS 

PKU 

Muhammadiy

ah Surakarta 

a. Gambaran 

Umum 

Kursi 

Ruang 

laktasi RS 

PKU 
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Muhamma

diyah 

Surakarta 

memiliki 

beberapa 

kursi yang 

digunakan 

untuk ibu 

menyusui. 

Kursi yang 

ada pada 

ruang 

tersebut 

dapat 

dilihat pada 

gambar 4.1. 

Pada ruang 

tersebut 

juga 

terdapat 

beberapa 

pijakan 

kaki seperti 

pada  

gambar 4.2 

dan bantal 

penyangga 

bayi seperti 

pada 

gambar 4.3. 

Pijakan 
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kaki dan 

bantal 

penyangga 

bayi 

difungsikan 

ketika kursi 

tersebut 

digunakan 

untuk 

menyusui 

(gambar 

4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kursi yang digunakan untuk menyusui 

 RS PKU Muhammadiyah Surakarta

 

Gambar 4.1 

menunjukk

an bahwa 

kursi yang 

dipakai 

pada ruang 

laktasi 
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tersebut 

sebenarnya 

hanya kursi 

biasa. 

Namun, 

kursi itu 

difungsikan 

untuk 

menyusui. 

Bangku yang digunakan untuk pijakan kaki

RS PKU Muhammadiyah Surakarta

 

Gambar 4.2 

menunjukk

an bahwa 

pijakan 

kaki yang 

ada hanya 

sebuah 

bangku 

biasa. 

Bangku 

tersebut 

merupakan 

bangku 

yang tinggi. 

Bagian untuk 
pijakan kaki 
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Untuk 

menyesuaik

an dengan 

kaki ibu, 

maka 

bangku 

tersebut 

digulingkan

, dan yang 

difungsikan 

sebagai 

pijakan 

adalah besi 

penahan 

bagian 

bawah 

bangku. 

yang difungsikan sebagai penyangga bayi

menyusui di ruang laktasi RS PKU Muhammadiyah Surakarta

 

Gambar 4.3 

menunjukk

an bahwa 

bantal yang 

dipakai 

untuk 
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menyangga 

bayi hanya 

bantal 

biasa. 

Bantal 

tersebut 

disusun 2 

buah untuk 

menyesuaik

an 

ketinggian 

bayi 

dengan 

payudara 

ibu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

b. Dimensi 

Kursi 

Adapun 

dimensi 

kursi, dapat 

Gambar 4.4 Kursi ketika digunakan untuk menyusui
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dilihat pada 

tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Dimensi 

Kursi untuk Menyusui 

pada ruang laktasi 

Data Dimensi
Tinggi Dudukan Kursi 41 cm
Lebar dudukan kursi 38 cm
Kedalaman dudukan kursi 37 cm
Lebar sandaran duduk  35 cm
Tinggi sandaran duduk 52 cm
Panjang pijakan 35 cm
Lebar pijakan 2 cm 
Tinggi pijakan 11 cm
Tebal busa pelapis 2 cm 
Panjang bantal penyangga 60 cm
Lebar bantal penyangga 30 cm

bantal penyangga 3,5 cm
 

c. Bahan 

Pembuat 

Kursi 

Bahan 

pembuat 

kursi dapat 

dibedakan 

menjadi 2, 

yaitu bahan 

untuk 

rangka 

kursi dan 

bahan busa 

pelapis. 

Bahan 

untuk 
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rangka 

kursi 

adalah besi 

pipa. 

Sedangkan 

bahan busa 

pelapis 

adalah busa 

medium 

yang 

dilapisi 

dengan 

kain oscar. 

4.1.2 Data 

Antropometri 

Variabel data 

antropometri yang 

akan digunakan untuk 

merancang kursi untuk 

ibu menyusui adalah 

tinggi popliteal (tpo), 

pantat  popliteal (pp), 

lebar pinggul (lp), 

lebar bahu (lb), tinggi 

bahu (tb), tinggi siku 

duduk (tsd), lebar kaki 

(lk), dan panjang kaki 

(pk). Data 

antropometri yang 

digunakan berasal dari 

responden ibu yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



menyusui di bangsal 

An Nisa, ruang PICU 

NICU, dan poliklinik 

anak RS PKU 

Muhammadiyah, yang 

selanjutnya disebut 

 1. Data ini 

dibandingkan dengan 

data antropometri dari 

wanita Indonesia yang 

didapat dari interpolasi 

masyarakat British dan 

Hongkong (Pheasant, 

1986) terhadap 

masyarakat Indonesia 

(Suma’mur, 1989) 

serta istilah 

dimensionalnya dari 

(Nurmianto, 1991a; 

Nurmianto, 1991b) 

dalam Nurmianto, 

2004 serta 

antropometri kaki 

orang Indonesia yang 

didapat dari interpolasi 

data Dempster (1955), 

Reynolds (1978), dan 

Nurmianto (1991), 

yang selanjutnya 

disebut  2. Dari ke- 

23 responden ibu 
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menyusui tersebut, 

hanya 8 orang yang 

dapat diukur data 

antropometrinya. Lima 

orang yang lain dalam 

kondisi setelah 

menjalani operasi dan 

kondisinya masih 

lemah jadi tidak dapat 

diukur data 

antropometrinya. Dan 

10 responden yang 

lain tidak bersedia 

diukur data 

antropometrinya Data 

antropometri dapat 

dilihat pada tabel 4.2 

dan 4.3. 

Ukuran Tubuh Responden (dalam cm)
R1 R2 R6 R9 R10
37 39 36 39 
43 39 43 39 
30 31 37 25 
38 45 41 37 
49 52 52 52 
20 32 25 25 
22 22 23 21 
 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Data Antropometri dari Ibu menyusui di RS PKU Muhammadiyah
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No Dimensi Tubuh
1 Tinggi popliteal 
2 Pantat popliteal
3 Lebar pinggul (lp)
4 Lebar bahu (lb
5 Tinggi 
6 Tinggi siku duduk (tsd)
7 Panjang kaki (pk)
8 Tinggi lutut (tl)

Sumber: Nurmianto, 2004 

Dari 2 jenis 

data antropometri 

tersebut, dilakukan uji 

untuk mengetahui 

bahwa kedua data 

tidak berbeda. Uji 

hipotesis mean dengan 

sampel tunggal 

dilakukan untuk 

membuktikan 

kesamaan dari kedua 

data tersebut. Adapun 

uji hipotesis mean 

dengan sampel tunggal 

akan dijelaskan 

sebagai berikut. 

Langkah 

pertama adalah 

menghitung rata-rata 

( x ) dan standar 

Tabel 4.3 Data Antropometri dari Wanita Indonesia
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deviasi ( x ) masing-

masing variabel data 

antropometri pada 

sampel penelitian. 

Contoh perhitungan 

rata-rata dan standar 

deviasi untuk tinggi 

popliteal: 

x    = 

8
3739363937 

 = 35,88 

x   = 

8
3539()88,3537( 2 

 

 = 3,04 

Cara yang sama juga 

diterapkan untuk 

variabel yang lain 

sehingga diperoleh 

hasil seperti pada tabel 

4.4. 

Tabel 4.4 Nilai rata-

rata dan standar 

deviasi 

Dimensi manusia x  
popliteal 35.88 
popliteal 40.00 

Lebar panggul 34.63 
Lebar bahu 40.88 

bahu 51.50 
Tinggi siku duduk 22.50 
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Panjang telapak kaki 22.38 1.30 
 

Kemudian masing-

masing variabel 

tersebut mengikuti 

langkah-langkah pada 

uji hipotesis mean 

dengan sampel 

tunggal. Contohnya 

untuk variabel tinggi 

popliteal, mengikuti 

langkah-langkah: 

1. Penentuan 

hipotesis:  

H0 :  2 = 38,2 

H1 :  2  38,2 

2. Penentuan tingkat 

kepentingan ( ) 

dengan selang 

kepercayaan 99%: 

  = 1 – 99% = 

1% = 0,01 

3. Penentuan 

distribusi yang 

digunakan: 

n = 8 < 30, maka 

digunakan 

distribusi t 

4. Penentuan batas-

batas daerah 

penolakan 
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Derajat kebebasan 

: v = 8-1 = 7 

 /2 = 0,01 / 2 = 

0,005 

Dari tabel yang 

bersesuaian pada 

lampiran 3 didapat 

t0,025,7 =  3,499 

5. Penentuan aturan 

keputusan: tolak 

H0 jika rasio uji 

(RUt) < -3,499 

atau RUt>3,499, 

jika tidak, terima 

Ho. 

6. Penentuan rasio uji 

dengan persamaan 

2.1, 

RUt = 

8/04,3
2,3888,35   = -2,160 

7. Pengambilan 

keputusan: terima 

H0 dan nyatakan 

bahwa tinggi 

popliteal populasi 

adalah sama 

dengan sampel 

yang diambil. 

Langkah-langkah yang 

sama juga digunakan 
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untuk variabel- 

variabel yang lain, 

sehingga didapat hasil 

seperti pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil uji 

hipotesis mean 

 

Dari hasil uji hipotesis 

mean dapat dilihat 

bahwa sebagian besar 

variabel  1 sama 

dengan variabel pada 

 2. Namun, ada satu 

variabel yang tidak 

sama, yaitu variabel 

pantat popliteal. 

Variabel yang tidak 

sama tersebut pada  2 

nilainya lebih besar 

sehingga dapat 

dikatakan nilai yang 

ada pada  1 tercakup 

dalam  2. Maka, data 

yang dipakai adalah 

data antropometri 
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populasi wanita 

Indonesia dari 

Nurmianto, 2004.  

 

4.2 PENGOLAHAN 

DATA 

Pada tahap 

pengolahan data ini 

diawali dengan 

penjabaran tujuan, 

fungsi, dan kriteria 

perancangan kursi 

untuk ibu menyusui 

kemudian dilakukan 

perhitungan persentil, 

penentuan dimensi 

rancangan kursi untuk 

ibu menyusui, gambar 

3D kursi hasil 

rancangan, 

perhitungan kekuatan 

rangka, serta 

penentuan bahan dan 

perhitungan biaya. 

Langkah-langkah tiap 

tahap dijelaskan pada 

sub bab berikut ini. 

 

4.2.1 Identifikasi 

Keluhan, 

Harapan, dan 
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Kebutuhan 

Perancangan 

Ibu menyusui 

memiliki keluhan pada 

saat menyusui posisi 

duduk di kursi. 

Keluhan tersebut 

menjadi dasar dalam 

perancangan. Dari 

keluhan-keluhan yang 

ada menimbulkan 

harapan ibu menyusui 

untuk kondisi kursi 

yang lebih baik. 

Harapan yang 

diungkapkan oleh ibu 

menyusui dapat 

diterjemahkan ke 

dalam kebutuhan 

perancangan kursi. 

Daftar keluhan, 

harapan, dan 

kebutujan perancangan 

dapat dilihat pada 

tabel 4.6. 
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Tabel 4.6 

Keluhan, Harapan, dan 

Kebutuhan 

Perancangan 

Harapan Kebutuhan 
Perancangan

Ingin kursi 
yang empuk 
dan nyaman 

 Kursi dibuat 
sesuai 
dengan 
antropometri 
ibu menyusui

 Kursi diberi 
bantalan busa 
yang tebal 
dan empuk

Ingin ada 
kursi yang 
dapat 
dioperasikan 
sendiri untuk 
mendapat 

isi nyaman 

 Kursi dibuat 
dengan 
penopang 
tangan dan 
kaki ibu yang 
mendukung 
proses 
menyusui 

 Sandaran 
tangan dan 
pijakan kaki 
dibuat mudah 
diraih dan 
dioperasikan
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 Mendatangkan 
bahaya saat 
digunakan 
(seperti: 
tersandung 
pijakan kaki, 
terkena ujung 
kursi ketika 
akan duduk 
maupun 
berdiri) 

Ingin ada 
kursi yang 
aman dipakai 

 Konstruksi 
kuat 

 Ujung-ujung 
kursi dibuat 
tidak 
bersudut 
tajam 

 Alternatif bahan yang 
mudah didapat di 
pasar namun tetap 
kuat menopang tubuh 
ibu dan bayi 

 Sandaran tangan dan 
pijakan kaki dibuat 
tidak membahayakan 
pada saat ibu akan 
duduk atau berdiri 
dari kursi 

 
 Desain kursi 

tidak menarik 
Ingin ada 
kursi dengan 
desain 
menarik 

Ukuran kursi 
proporsional  

Bagian satu dengan 
yang lain seimbang dan 
terlihat indah menjadi 1 
kesatuan produk (kursi) 

 

4.2.2 Perhitungan 

Persentil 

Dari data 

antropometri wanita 

Indonesia (Nurmianto, 

2004) dapat dihitung 

persentilnya. Persentil 

yang digunakan adalah 

persentil ke-5, ke-50 

dan ke-95. 

Perhitungan persentil 

tersebut menggunakan 

persamaan yang ada 

pada tabel 2.2. Berikut 

ini merupakan contoh 

perhitungan persentil 

untuk  data 

antropometri tinggi 

popliteal. 
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 P5
 
=  
x 645.1
 = 38.2 
− 
(1,645 
× 2.8)  
= 33.59 
cm 

 P50

 =  x =  
38.2  cm 
 P95

 = 

xx 645.1   = 
38.2 + (1,645 × 
2.8)  = 42.81 
cm 
Setelah 

dilakukan perhitungan, 

maka diperoleh hasil 

perhitungan persentil 

bagi masing-masing 

data antropometri yang 

disajikan pada tabel 

4.7. 

            Tabel 4.7 

Rekapitulasi hasil 

perhitungan persentil  

data antropometri 

Dimensi Tubuh 
Ukuran Dimensi Tubuh (dalam cm)

x  X (P50)
popliteal (tpo) 2.8 38.2 
popliteal (pp) 3 53.7 

nggul (lp) 2.9 34.5 
Lebar bahu (lb) 2.6 38.5 
Tinggi bahu (tb) 3 55 
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6 Tinggi siku duduk (tsd) 3.3 22.9 17.47 28.33 
7 Panjang kaki (pk) 1.1 23 21.19 24.81 
8 Tinggi lutut (tl) 2.7 47.2 42.76 51.64 

 

Pada tabel 4.7 

disajikan nilai 

persentil ke-5, ke-50 

dan, ke-95 bagi 

masing-masing data 

antropometri dengan 

menggunakan variabel 

perhitungan mean ( x ) 

dan standar deviasi 

( x ). Nilai persentil 

tersebut kemudian 

digunakan pada  

penentuan ukuran 

kursi yang akan 

dirancang. 

 

 

 

4.2.3 Penentuan 

Dimensi 

Rancangan 

Kursi 

Setelah 

dilakukan pengujian 

data antropometri dan 

perhitungan persentil, 

maka langkah 
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selanjutnya adalah 

menentukan dimensi 

kursi untuk ibu 

menyusui yang akan 

dirancang, sebagai 

berikut: 

1.   Tinggi dudukan 

Penentuan tinggi 

dudukan kursi  

menggunakan data 

tinggi popliteal 

(tpo). Persentil ke-

5 yang harus 

digunakan. Tinggi 

dudukan kursi 

dapat 

mengakomodasi 

pemakai dengan 

tinggi popliteal 

kecil namun 

pengguna dengan 

tinggi popliteal 

yang lebih besar 

tetap nyaman 

menggunakannya. 
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Menurut Panero 

dan Zelnik, hasil 

perhitungan 

persentil ke-5 data 

tinggi  popliteal 

kemudian 

ditambahkan 

allowance 2,5 cm 

untuk penggunaan 

sepatu ataupun alas 

kaki. Perhitungan 

tinggi alas kursi, 

sebagai berikut: 

Tinggi dudukan kursi

tpo (P5) + allowance

                    

33.59 cm + 2

cm   = 36.09 

36 cm 

dengan; 

        tpo 

       P5      

 = 

persentil 

5  

2.   Kedalaman 
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Penentuan 

kedalaman 

dudukan (alas) 

kursi  

menggunakan 

persentil ke-5 data 

pantat popliteal 

(pp). Persentil ke-5 

digunakan agar 

pekerja dapat 

menggunakan 

kursi ini dengan 

nyaman dan pada  

bagian lutut tidak 

tertekan oleh ujung 
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tempat duduk. 

Perhitungan 

kedalaman alas 

kursi, sebagai 

berikut: 

Kedalaman alas 

kursi = pp (P5)  

                 

= 48.77 

cm 49 

cm 

dengan; 

   

pp  

= 

pa

nt

at 

po

pl

ite

al 

    

P

5 

= 

pe

rs

en

til 

5 
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3.   Lebar  dudukan 

kursi, 

Penentuan lebar 

dudukan kursi  

menggunakan 

persentil ke-95 

data lebar pinggul 

(lp). Persentil ke-

95 digunakan 

untuk 

mengakomodasi 

pekerja yang 

memiliki ukuran 

lebar pinggul  

besar (P95) 

sedangkan pekerja 

yang memiliki 

ukuran lebar 

pinggul  kecil (P5) 

tetap nyaman 

menggunakannya. 

Perhitungan lebar 

dudukan kursi, 

sebagai berikut: 

Lebar  dudukan 

kursi = lp (P95)  

                      

= 39.27 cm 

39.5 cm 

dengan; 
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pp = 

pantat 

plopitea

l  

                                  

P95 = persentil 95 

4.   Ketebalan bantalan 

kursi, 

Bantalan kursi 

memakai busa 

medium dengan 

ketebalan 3,8 cm 

dibulatkan menjadi 

4 cm. Penentuan 

ketebalan  ini 

mengacu pada 

rekomendasi 

Panero dan Zelnik 

(2003). Bantalan 

busa diberikan 

pada bagian 

dudukan kursi dan 

sandaran duduk. 

5.   Tinggi sandaran 

duduk, 

Data antropometri 

yang digunakan 

sebagai acuan 

dalam merancang 

tinggi sandaran 

duduk adalah 
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tinggi bahu (tb). 

Persentil ke-95 

digunakan agar 

dapat 

mengakomodasi 

orang yang 

memiliki tinggi 

bahu yang tinggi. 

Perhitungan tinggi 

sandaran duduk, 

sebagai berikut: 

Tinggi sandaran 

duduk  = tb 

(P95) 

   

 = 59.94 cm 

60 cm 

dengan; 

          tb 

 

= tinggi 

bahu 

                                  

P95  = persentil 95 

6.  Lebar sandaran 

duduk, 

Data antropometri 

yang digunakan 

sebagai acuan 

dalam merancang 

lebar sandaran  
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duduk adalah lebar 

bahu (lb). Persentil 

ke-95 digunakan 

agar dapat 

mengakomodasi 

orang yang 

memiliki bahu 

yang lebar. 

Perhitungan lebar 

sandaran duduk, 

sebagai berikut: 

Lebar sandaran 

duduk =  lb (P95)  

=  42.78 cm 43 

cm 

dengan; 

l

b  = 

lebar 

bahu  

P

9

5

 

=

 

p

e

r

s

e
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n

t

i

l 

9

5 

 

7.   Sudut sandaran 

duduk,  

Sudut sandaran 

duduk 

menggunakan 

sudut sebesar 1050. 

Penentuan sudut 

sandaran duduk 

mengacu pada 

rekomendasi 

American National 

Standard Institute 

(ANSI). Hal ini 

dilakukan karena 

ibu yang sedang 

menyusui 

memerlukan posisi 

duduk yang 

memungkinkan 

untuk bersandar 

dengan nyaman, 

tidak terlalu tegak 

atau landai. 

13. Tinggi sandaran 
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tangan, 

Data antropometri 

yang digunakan 

sebagai acuan 

dalam merancang 

tinggi sandaran 

tangan adalah 

tinggi siku duduk 

(tsd). Persentil ke-

50 digunakan agar 

dapat 

mengakomodasi 

populasi ibu yang 

menyusui. 

Sandaran tangan 

dapat diputar ke 

bawah ketika tidak 

diperlukan. 

Perhitungan tinggi 

sandaran tangan, 

sebagai berikut: 

      Tinggi sandaran 

tangan = tsd (P50)  = 

22.9 cm 23 cm 

  dengan; 

                tsd  

= tinggi siku 

duduk  

               P50  

= persentil 

50 
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14. Jarak pangkal 

pijakan kaki yang 

ditarik sejajar 

dengan bagian 

depan dudukan 

(alas) kursi, 

Pangkal pijakan 

kaki dibuat agak 

maju ke depan. 

Perhitungan jarak 

pangkal pijakan 

kaki menggunakan 

data panjang kaki 

(pk). Adapun 

persentil yang 

dipakai adalah 

persentil 50 agar 

dapat 

mengakomodasi 

semua pemakai. 

Perhitungan jarak 

pangkal pijakan 

kaki, sebagai 

berikut: 

Jarak pangkal 

pijakan kaki = pk 

(P50) 

   

  = 23 cm 

dengan; 

                pk  
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= panjang 

kaki  

               P50  

= persentil 

50 

15. Lebar pijakan kaki 

Lebar pijakan kaki 

dibuat sama 

dengan lebar 

dudukan kursi 

dikurangi dengan 

allowance untuk 

penempatan besi 

stall penghubung  

dengan slider.         

      Lebar pijakan kaki 

= lebar dudukan kursi 

- allowance 

           

= 39,5 – (2 x 2,05)

 = 35,4 cm  

16. Kedalaman 

pijakan kaki 

Data antropometri 

yang digunakan 

sebagai acuan 

dalam merancang 

kedalaman pijakan 

kaki adalah 

panjang kaki (pk). 

Persentil yang 
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digunakan adalah 

persentil ke-95 

supaya orang 

dengan kaki 

panjang dapat 

berpijak dengan 

nyaman. Menurut 

Panero dan Zelnik 

panjang kaki diberi 

toleransi alas kaki 

sebesar 1.5 cm. 

Perhitungan 

kedalaman pijakan 

kaki, sebagai 

berikut:                

       Lebar pijakan kaki 

= pk (P95) + 

allowance 

          = 

24.81 + 1.5

 = 26.31 cm 

26.5 cm 

               dengan; 

                   pk  = 

panjang kaki  

                   P95 = 

persentil 95 

17. Tinggi pijakan 

kaki, 

Tinggi pijakan 

kaki dibuat dengan 
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mengurangi tinggi 

dudukan kursi 

dengan tinggi lutut 

yang dikalikan 

dahulu dengan cos 

 . Ukuran tinggi 

lutut yang 

digunakan adalah 

tinggi lutut dengan 

persentil-5 dengan 

pertimbangan agar 

orang dengan 

tinggi lutut kecil 

dapat 

menggunakan 

pijakan ini. 

Ilustrasi posisi 

pijakan kaki dapat 

dilihat pada 

gambar 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Ilustrasi 

pijakan kaki 

  = sin-1 

Kedalaman 
pijakan 

Tinggi lutut 

Jarak 
pangkal 
pijakan 

Tinggi 
pijakan 

x 
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tinggilutu

alpijakanjarakpangk

 

 = sin-

1 






 
76,42

)5,26(2/123
 

= 57,970 

X = cos   (tinggi 

lutut) 

 = cos 57,970 

(42,76) = 22,68 cm 

Tinggi pijakan 

 = tinggi 

dudukan kursi – x 

  

 = 36 – 22,68 = 

13,32 cm   13 cm 

18. Sudut pijakan kaki 

Pijakan kaki diberi 

engsel sehingga 

memungkinkan 

untuk diputar. 

Pengguna dapat 

memakai sesuai 

dengan 

kenyamanannya 

sendiri. 

 

4.2.4 Pembuatan 

Gambar 

Rancangan 
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Kursi  

Setelah 

menentukan dimensi 

rancangan kursi, maka 

langkah selanjutnya 

adalah membuat 

gambar rancangan 

berdasarkan dimensi-

dimensi tersebut. 

Gambar perhitungan 

ukuran rancangan 

secara keseluruhan 

dapat dilihat pada 

tabel 4.8. 

Tabel 4.8 Dimensi  

kursi hasil rancangan  

Dimensi Rancangan 

Jarak pangkal pijakan kaki yang ditarik 
bagian depan dudukan kursi 

Memakai engsel yang dapat disetel sendiri
Berdasarkan 

tabel 4.8 di atas dapat 

diketahui hasil 
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perhitungan secara 

keseluruhan, sehingga 

dapat memudahkan 

ketika pembuatan 

gambar rancangan. 

Gambar rancangan 2D 

kursi untuk ibu 

menyusui tersebut 

dibuat menggunakan 

software Autocad 2002 

sedangkan gambar 3D 

dibuat menggunakan 

software Solid Work . 

Gambar 

rancangan 2D dapat 

dijelaskan melalui 

proyeksi empat 

pandangan dan satu 

gambar detail, yaitu 

gambar tampak atas, 

gambar tampak depan, 

gambar tampak 

samping, gambar 

tampak belakang, dan 

gambar detail 

penyangga sandaran 

tangan seperti terlihat 

pada gambar 4.7 

sampai dengan gambar 

4.11. Sedangkan 

gambar 3D hasil 
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rancangan dapat 

dilihat pada gambar 

4.12 dan 4.13. 

Gambar 2D kursi hasil rancangan tampak atas

Gambar 2D kursi hasil rancangan tampak depan

3 

395 

6 

11 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



Gambar 2D kursi hasil rancangan tampak samping

Gambar 2D kursi hasil rancangan tampak belakang

1 

2 

4 

5 7 

8 

9 

10 

12 
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Gambar detail penyangga sandaran tangan

 

1 Gambar 3D kursi hasil rancangan
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Gambar 3D kursi hasil rancangan saat sandaran tangan 

diangkat salah satu dan slider dimasukkan
 

 

4.2.5. Perhitungan 

Kekuatan 

Rangka 

Perhitungan 

dilakukan terhadap 

kekuatan material pada 

kursi. Perhitungan 

terdiri dari 3 tahap, 

yaitu mencari beban 

yang bertumpu pada 

kursi, membuat 

diagram benda bebas 

dan mencari gaya-gaya 

pada tumpuan dan 

penentuan material 
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melalui perhitungan 

kekuatan profil 

rangka. 

1. Mencari beban 

yang bertumpu 

pada kursi 

Bagian kursi 

yang bersentuhan 

langsung dengan 

pengguna (ibu dan 

bayi) adalah 

bagian dudukan 

kursi, bagian 

sandaran kursi, 

bagian sandaran 

tangan, dan bagian 

pijakan kaki. 

Bagian-bagian 

tersebut adalah 

bagian tempat 

beban bertumpu. 

Bagian dudukan 

kursi merupakan 

tempat 

bertumpunya 

beban pantat yang 

dalam perhitungan 

disebut beban 

pantat (Fpt). Bagian 

sandaran kursi 

adalah tempat 
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bertumpunya  

beban punggung 

(Fpg). Bagian 

sandaran tangan 

sebagai tempat 

bertumpunya 

beban tangan (Ftg). 

Bagian pijakan 

kaki merupakan 

tempat 

bertumpunya 

beban kaki (Fkk). 

Beban-beban 

yang bersentuhan 

langsung dengan 

kursi diukur 

dengan 

menggunakan 

timbangan. 

Pengukuran itu 

dilakukan terhadap 

6 responden sambil 

membawa bayi. 

Berat bayi sama 

yaitu sebesar 7 kg. 

sedangkan berat 

badan responden 

dan beban-beban 

diukur dengan 

timbangan. Hasil 

pengukuran 
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terdapat pada tabel 

4.9. Kemudian dari 

beban yang telah 

diukur tersebut, 

dihitung 

persentasenya 

terhadap berat total 

pengguna (ibu dan 

bayi). Hasil 

persentase beban 

dapat dilihat pada 

tabel 4.10. 

 

Hasil pengukuran beban yang bersentuhan dengan kursi

 

Persentase beban yang bersentuhan dengan kursi terhadap berat total

 

Dari rata-rata 

persentase beban 

tersebut, dapat 

dihitung besarnya 
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beban di masing-

masing tumpuan 

dengan cara 

mengalikan persentase 

tersebut terhadap berat 

beban ibu dan bayi 

maksimum dikalikan 

dengan faktor 

keamanan.  

Berat beban 
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(8

0 

+

10

) 

x 

1,

6 

= 
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14

4 

kg 

Asumsi yang dipakai 

dalam perhitungan ini 

adalah berat material 

jauh lebih kecil dari 

beban eksternal 

sehingga dapat 

diabaikkan. 

Perhitungan beban 

pada masing-masing 

tumpuan sebagai 

berikut: 

Fpt  = persentase 

beban pantat x berat 

beban maksimum x g  

= 75,33% x 

144 kg x 9,81 m/s2 = 

1064,14 N 

Fpg  = persentase 

beban punggung x 

berat beban 

maksimum x g 

= 21,31% x 

144 kg x 9,81 m/s2 = 

301,03 N 

Ftg  = persentase 

beban tangan x berat 

beban maksimum x g 

= 7,65% x 144 
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kg x 9,81 m/s2 = 

108,07 N 

Fkk = persentase 

beban kaki x berat 

beban maksimum x g 

= 23,07% x 

144 kg x 9,81 m/s2 = 

325,89 N 

 

2. Membuat 

diagram benda 

bebas dan 

mencari gaya-

gaya pada 

tumpuan 

 Dalam 

membuat diagram 

benda bebas untuk 

rangka kursi dibagi 

menjadi 7 bagian, 

yaitu: 

1. Bagian 

sandaran 

tangan 

2. Bagian 

dudukan dan 

sandaran kursi 

3. Bagian pijakan 

kaki 

4. Bagian 

penyangga 
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pijakan kaki 

5. Bagian roda 

6. Bagian kaki 

kursi dan slider 

Perhitungan untuk 

masing-masing bagian 

akan dijelaskan 

sebagai berikut: 

 Bagian sandaran 

tangan 

Pada bagian 

sandaran tangan 

merupakan 

tumpuan dari 

beban tangan (Ftg) 

Beban penahan 

(Fph) juga terjadi 

pada penahan 

antara sandaran 

tangan dengan 

sandaran 

punggung. Ada 

beban dari 

penumpu sandaran 

tangan berupa Fpn.. 

Penggambaran 

beban secara lebih 

jelas dapat dilihat 

pada gambar 4.14. 

 

 2,1cm 
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Gambar 4.13 

Diagram benda bebas 

sandaran tangan 

Gaya-gaya reaksi 

tumpuan sandaran 

tangan dan batang 

sandaran tangan 

Fpn dan Fph dapat 

dihitung dengan 

menerapkan 

persamaan 

kesetimbangan 
 M= 0,  Fx = 0, 

dan  Fy = 0.  

  MA = 0 

Fph(10) – 

Ftg(20) = 0 

10 Fph  

 = 

108,07(20) 

Fph  

 = 

216,14 N 

  Fx = 0 

Ftg 

Fpn 

Fph 

10 cm 

Fpnx 

Fpny 

A 

20 cm 
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Fph cos 150- 

Fpnx
 = 0 

216,14 (0,97) 

 = Fpnx 

Fpnx  

 = 

209,66 N 

  

  Fy = 0 

Ftg + Fph sin 

150
 - Fpny 

 = 0 

108,07 + 0,26 

(216,14) – Fpny

 = 0  

F

p

n

y

 

 

=

 

1

6

4

,

2

7

 

N 
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 Fpn = 

22 FpnyFpnx   

  = 

22 27,16466,209 
 = 266,35 N 

 Bagian dudukan 

dan sandaran 

kursi 

Pada bagian 

dudukan dan 

sandaran kursi 

merupakan 

tumpuan dari 

beban pantat (Fpt) 

dan beban 

punggung (Fpg) 

serta beban 

penumpu sandaran 

tangan (Fpn). Gaya-

gaya tersebut 

mendapatkan 

reaksi dari kaki-

kaki kursi berupa 

Fk1, Fk2, Fk3, dan 

Fk4. Penggambaran 

beban secara lebih 

jelas dapat dilihat 

pada gambar 4.15. 
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Gambar 4.14 

Diagram benda bebas 

sandaran dan dudukan 

kursi 

Gaya-gaya reaksi 

pada tumpuan 

sandaran dan 

dudukan kursi Fk1, 

Fk2, Fk3, dan Fk4 

dapat dihitung 

dengan 

menerapkan 

persamaan 

kesetimbangan 
 M= 0 dan  Fx 

= 0. 

  MA = 0 

2Fk2y(15)- 

Fpg 

Fpt 

Fk2,4 Fk1,3 

A 

Fpn 
23 cm 

15 cm 

7,5 cm 

B Fk1,3x 

Fk1,3y 

Fpnx 

Fpny 

Fk2,4y 

Fk2,4x 

MC MC 
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Fpt(7,5)+ Fpg 

cos150(23)+ 

Fpgsin150 

(23sin150+7,5) 

-Fpnx(23)-

Fpny(23tan150+

7,5) = 0 

30Fk2y-

1064,14(7,5)+3

01,03(0,97)(23

)+301,03(0,26)

(15,3)-

209,66(23)-

164,27(13,66)

 = 0 
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 MB = 0 

Fpt(7,5)-

2Fk1y(15) + Fpg 

cos150(23)+ 

Fpgsin150 

(23sin150+22,5

)-Fpnx(23)-

Fpny(23tan150+

22,5) = 0 

1064,14(7,5)-

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



30Fk1y+301,03(

0,97)(23)+301,

03(0,26)(30,3)-

209,66(23)-

164,27(28,66)

 = 0 
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 Asumsi 

perhitungan 

gaya dalam 

arah x tertahan 

di dua titik/pin 

untuk 

memperkirakan 

beban 

maksimum 

tetapi dalam 

implementasi 

dianggap sama 

untuk setiap 

pin penahan. 

 FX = 0 

Fpgcos150-

2Fk1x-Fpnx 

 = 0 

301,03(0,97)-
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209,66-2Fk1x

 = 0 

F

k1x 

 

= 41,17 

N

 

= Fk2x 

 Fk1,3 = 

22 Fk1yFk1x 
 

  = 

22 28,25117,41 
 = 254,63 N 

 Fk2,4 = 

22 Fk2yFk2x 
 

  = 

22 62,31717,41 
 = 320,28 N 

 

 Bagian pijakan 

kaki 

Pada bagian kaki 

kursi dan pijakan 

kaki merupakan 

tumpuan dari 

beban kaki (Fkk). 

Fkk mendapatkan 

reaksi dari 
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tumpuan lantai 

berupa Fpk. 

Penggambaran 

beban secara lebih 

jelas dapat dilihat 

pada gambar 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 

Diagram benda bebas 

pijakan kaki 
 

Gaya-gaya reaksi 

pada tumpuan 

lantai Fpk dapat 

dihitung dengan 

menerapkan 

persamaan 

kesetimbangan 
 Fy = 0. 

  Fy = 0 

Fkk =  Fpk 

 = 325,89 N 

 

 Bagian 

Fkk 

26,5 cm 

13 cm 

Fpk 
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penyangga 

pijakan kaki 

Pada bagian 

penyangga pijakan 

kaki mendapatkan 

beban dari pijakan 

berupa Fpk. Fpk 

mendapat reaksi 

dari roda dan slider 

berupa Froda dan 

Fslider. 

Penggambaran 

beban secara lebih 

jelas dapat dilihat 

pada gambar 4.17. 

 

 

 

 

Gambar 4.16 

Diagram benda bebas 

penyangga pijakan 

kaki 

Gaya-gaya reaksi 

pada tumpuan 

lantai Froda dan 

Fslider dapat 

dihitung dengan 

Froda 

Fslider 

Fpk 
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menerapkan 

persamaan 

kesetimbangan 
 Fx = 0 dan  Fy 

= 0. 

  Fx= 0 

Fslider– Fpk 









5,26

09,23

 = 0 

Fslider–

325,89









5,26

09,23

 = 0 

F

slider = 

283,95 

N 

  Fy= 0 

Fpk 







5,26

13 – 

Froda = 0 

325,89 









5,26

13 – Froda

 = 0 

F

roda 

 

= 
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159,87 

N 

 

 Bagian roda 

Pada bagian roda 

merupakan 

tumpuan dari 

beban roda berupa 

Froda dan 

mendapatkan 

reaksi dari 

tumpuan lantai 

berupa Flantai. 

Penggambaran 

beban secara lebih 

jelas dapat dilihat 

pada gambar 4.18. 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.17 

Diagram benda bebas 

roda 

Gaya-gaya reaksi 

pada tumpuan 

lantai Fpk dapat 

dihitung dengan 

menerapkan 

Froda 

Flantai 
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persamaan 

kesetimbangan 
 Fy = 0. 

  Fy = 0 

Froda– Flantai

 = 0 

Flantai

 =  Froda   

= 159,87 N 

 Bagian kaki kursi 

dan slider 

Pada bagian kaki 

kursi merupakan 

tumpuan dari 

beban kaki-kaki 

kursi berupa Fk1, 

Fk2, Fk3, dan Fk4. 

Fk1, Fk2, Fk3, dan 

Fk4 mendapatkan 

reaksi dari 

tumpuan lantai 

kursi berupa FL1, 

FL2, FL3, dan FL4. 

Terdapat pula 

beban dari slider 

yaitu Fslider. 

Penggambaran 

beban secara lebih 

jelas dapat dilihat 

pada gambar 4.19. 
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Gambar 4.18 

Diagram benda bebas 

kaki kursi  

 

Gaya-gaya reaksi 

pada tumpuan 

lantai FL1, FL2, FL3, 

dan FL4 dapat 

dihitung dengan 

menerapkan 

persamaan 

kesetimbangan 

 Fx = 0,  Fy = 

0, dan  M = 0. 

 Asumsi 

perhitungan 

gaya dalam 

arah x tertahan 

di dua kaki 

Fk2,4 

Fk1,3 

FL2,4 FL1,3 

Fslider 

15 cm 

36 cm 

14,5 cm 

11 cm 

Fk1,3y 

Fk1,3x 

FL1,3x 

FL1,3y 

A 

Fk2,4y 

FL2,4y 

FL2,4x 

LB 
LA 

Fk2,4x 
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untuk 

memperkirakan 

beban 

maksimum 

tetapi dalam 

implementasi 

dianggap sama 

untuk setiap 

kaki penahan. 
 Fx = 0 

2Fk2x  -2FL1x- 

2Fslider = 0 

41,17 - FL1x -

283,95 = 0 

F

L1x

 

= 

242,78 

N

 

= FL2x 

  Fy = 0 

2Fk2y + 2Fk1y -

2FL2y- 2FL1y 

 = 0 

317,62+251,28

- FL2y -FL1y

 = 0 

F

L2y 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



+FL1y

 

= 568,9 

 

FL2y  

 

= 568,9 

- FL1y 

  MA = 0 

FL2y(14,5)- 

FL2x(36)+Fslider(

25)+FL1x(36)+

Fk1y(15)-

FL1y(37,5) 

 = 0 

14,5FL2y-

242,78(36)+28

3,95(25)+242,7

8(36)+251,28(

15)-37,5FL1y

 = 0 

1

4,5FL2 - 

37,5FL1

y

 

= -

10867,9

5 

14,5(56

8,9 - FL1y) - 
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37,5FL1y

 = -

10867,95 

8249,05 

– 14,5 FL1y- 

37,5FL1y= -

10867,95 

  

 52 FL1y 

 = 19117 

L

1

y

 

 

=

 

3

6

7

,

6

3

 

N 

 FL2 y 

 = 568,9 - 

FL1y 

FL2 y 

 = 568,9 
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– 367,63 

FL2y  

 = 

201,27 N 

 FL1,3 = 

22 FL1yFL1x 
 

  = 

22 63,36778,242 
 = 440,56 N 

 FL2,4 = 

22 FL2yFL2x 
 

  = 

22 27,20178,242 
 = 315,36 N 

 

4.2.6. Penentuan 

Bahan dan 

Perhitungan Biaya 

 Pada tahap ini, 

akan ditentukan bahan 

pembuat rangka kursi 

dan perhitungan biaya 

untuk bahan-bahan 

yang dipakai. Untuk 

lebih jelasnya dapat 

dilihat pada poin 1 dan 

2 berikut ini. 

1.  Penentuan Bahan 

Bahan utama yang 
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digunakan adalah pipa 

dengan ketebalan 1,5 

mm dan diameter luar 

25 mm. Pemilihan 

tersebut dengan alasan 

ukuran bahan pipa 

yang mudah didapat di 

pasar. Ukuran tersebut 

kemudian digunakan 

untuk menentukan 

besarnya tegangan 

luluh ( y ) guna 

proses penentuan jenis 

material yang 

digunakan. Tegangan 

luluh digunakan untuk 

proses perhitungan 

karena pada saat nilai 

tersebut, material 

dalam kondisi tepat 

akan patah. Adapun 

penentuan bahan untuk 

masing-masing bagian 

akan dijelaskan 

sebagai berikut dan 

ringkasan penentuan 

bahan yang dapat 

dilihat pada tabel 4.11. 

 Bagian sandaran 

tangan 

 

Ftg 

20 cm 

A 
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Gambar 4.19 

Diagram Potongan 

Sandaran Tangan 

 

 Elemen pipa 

penyangga 

sandaran 

tangan:  

Pada bagian ini 

dipakai pipa 

dengan 

ketebalan 1,5 

mm dengan 

diameter luar 

25 mm, 

sehingga 

didapat Ravg = 

11,75 mm. 

I0 = 

tRavg
3  

I0  = 3,14 

(0,01175)3
 (0,0015) 

= 

7,64x10-9 

y  = 
0I

M A

 = 
0

)2,0(
I

F tg
 

MA 
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  = 

91064,7
)2,0(07,108

x
 

 = 

2828x106 Pa = 2828 

Mpa 

Karena 

kekuatan luluh 

yang sangat 

besar, maka 

pada bagian ini 

selain dipakai 

pipa tersebut, 

juga diperkuat 

dengan 

menggunakan 

plat. Adapun 

bahan yang 

digunakan 

adalah baja 

alloy A36 rol 

panas dengan 

kekuatan luluh 

maksimal 250 

MPa. 

Alternatif 

bahan lain 

yang dipakai 

adalah 

alumunium 

alloy 356 
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perlakuan 

panas dengan 

kekuatan luluh 

maksimal 164 

MPa. Dengan 

menggunakan 

material baja 

alloy A36 rol 

panas, besar 

gaya yang 

tertopang oleh 

pipa: 

250x106 = 

91064,7
)2,0(
x

F  

F = 9,55 

N 

Sisa gaya yang 

belum 

tertopang = 

108,07 – 9,55 

= 98,52 N 

y  

 = 
A

sisagaya
  

250x106

 =  
A
52,98  

A = 

3,94x10-7 m2 = 

0,00394 cm2 
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Plat yang 

dipakai 

memiliki tebal 

1,2 mm, 

dengan luas 

permukaan 

tersebut maka 

panjang sisi 

sandaran dan 

dudukan kursi 

yang 

dilingkupi plat 

adalah: 

Total panjang 

sisi minimal

 = 

12,0
000394,0

 = 0,033 

cm 

Sedangkan 

untuk 

alumunium 

alloy 356 

perlakuan 

panas: 

164x106 = 

91064,7
)2,0(
x

F  

F = 6,26 

N 
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Sisa gaya yang 

belum 

tertopang = 

108,07 – 6,26 

= 101,81 N 

y  

 = A
sisagaya

  

164x106

 =  
A

81,101  

A = 

6,21x10-7 m2 = 

0,00621 cm2 

Plat yang 

dipakai 

memiliki tebal 

1,2 mm, 

dengan luas 

permukaan 

tersebut maka 

panjang sisi 

sandaran dan 

dudukan kursi 

yang 

dilingkupi plat 

adalah: 

Total panjang 

sisi minimal

 = 
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12,0
00621,0

 = 0,052 

cm 

Material yang 

dipilih adalah 

baja alloy A36 

rol panas 

karena 

memiliki 

kekuatan luluh 

lebih besar dan 

membutuhkan 

material 

dengan ukuran 

yang lebih 

kecil serta 

kemudahan 

untuk didapat 

di pasar. 

 Elemen pin A 

Pada pin ini 

dipakai mur 

dengan ukuran 

M8 (diameter 8 

mm). 

y  = 
A

Fpn
 

   = 

2)004,0(14,3
35,266  = 5,302 
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x 106 Pa = 5,302 MPa 

 Untuk elemen 

ini dipakai baja alloy 

A36 rol panas. 

 

 Bagian sandaran 

dan dudukan 

kursi 

Elemen pipa untuk 

sandaran dan 

dudukan kursi 

seperti pada 

gambar 4.21. dapat 

dicari dengan 

langkah sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 

Diagram Potongan 

Sandaran Punggung 

 

Pada bagian ini 

dipakai pipa 

dengan ketebalan 

MC 

Fpg 
30 cm 

30 cm 
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1,5 mm dengan 

diameter luar 25 

mm, sehingga 

didapat Ravg = 

11,75 mm. 

 

I0 = 

tRavg
3  

I0  = 3,14 

(0,01175)3
 (0,0015) 

= 

7,64x10-9 

y  = 
0I

M A

 = 
0

)3,0(
I

F pg  

  = 

91064,7
)3,0(03,301

x
 = 

3,939x1010 Pa = 39390 

MPa 

Karena kekuatan 

luluh yang sangat 

besar, maka pada 

bagian ini selain 

dipakai pipa 

tersebut, juga 

diperkuat dengan 

menggunakan plat. 

Adapun bahan 

yang digunakan 
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adalah baja alloy 

A36 rol panas 

dengan kekuatan 

luluh maksimal 

250 MPa. 

Alternatif bahan 

lain yang dipakai 

adalah alumunium 

alloy 356 

perlakuan panas 

dengan kekuatan 

luluh maksimal 

164 MPa. Dengan 

menggunakan 

material baja alloy 

A36 rol panas, 

besar gaya yang 

tertopang oleh 

pipa: 

250x106 = 

91064,7
)3,0(
x

F  

F = 6,37 N 

Sisa gaya yang 

belum tertopang = 

301,03 – 6,37 = 

294,66 N 

y   = 

A
sisagaya

  

250x106 =  
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A
66,294

 
A = 1,18x10-6 m2 

= 0,012 cm2 

Plat yang dipakai 

memiliki tebal 1,2 

mm, dengan luas 

permukaan 

tersebut maka 

panjang sisi 

sandaran dan 

dudukan kursi 

yang dilingkupi 

plat adalah: 

Total panjang sisi 

minimal = 

12,0
012,0  = 0,1 

cm 

Sedangkan untuk 

alumunium alloy 356 

perlakuan panas: 

164x106 = 

91064,7
)3,0(
x

F  

F = 4,18 N 

Sisa gaya yang 

belum tertopang = 

301,03 – 4,18 = 

296,85 N 

y   = 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



A
sisagaya

  

164x106 =  

A
85,296  

A = 1,81x10-6 m2 

= 0,081 cm2 

Plat yang dipakai 

memiliki tebal 1,2 

mm, dengan luas 

permukaan 

tersebut maka 

panjang sisi 

sandaran dan 

dudukan kursi 

yang dilingkupi 

plat adalah: 

Total panjang sisi 

minimal = 

12,0
081,0  = 0,675 

cm 

Material yang 

dipilih adalah baja 

alloy A36 rol 

panas karena 

memiliki kekuatan 

luluh lebih besar 

dan membutuhkan 

material dengan 

ukuran yang lebih 
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kecil serta 

kemudahan untuk 

didapat di pasar. 

Elemen sandaran 

dan dudukan ini 

juga terdapat pin 

penahan yang 

merekatkan plat 

dengan busa. 

Elemen pin 

tersebut 

menggunakan mur 

M6 dengan 

diameter 6 mm. 

y  = 
A

Fpg  

   = 

2)003,0(14,3
03,301  = 10,652 

x 106 Pa = 10,652 MPa 

Untuk elemen ini 

dipakai baja alloy 

A36 rol panas. 

 

 Bagian pijakan 

kaki 

Elemen ini 

menggunakan 

material baja alloy 

A36 rol panas 

dengan kekuatan 
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luluh maksimum 

250 MPa. 

Ketebalan pijakan 

minimal dapat 

dicari dengan 

langkah sebagai 

berikut. 

y   = A
Fkk   

250x106 =  

A
89,323

 

A  = 1 

,3X10-6 

m2

 = 0,013 

cm2 

Ketebalan pijakan 

minimal

 = 

5,26
013,0

 = 

4,9x10-4 

cm = 

0,00049 

mm 

 

 Bagian 

penyangga 

pijakan kaki 

Elemen ini 
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menggunakan 

material baja alloy 

A36 rol panas 

dengan kekuatan 

luluh maksimum 

250 MPa. 

Permukaan 

penyangga berupa 

persegi dengan 

panjang sisi yang 

dapat dicari 

dengan langkah 

berikut. 

y   = 

A
Fslider   

250x106 =  

A
95,283  

A  = 1 

,14X10-6 

m2

 = 0,011 

cm2 

Ukuran sisi 

permukaa

n 

minimal 

 = 

011,0
 = 0,10 
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cm 

Penyangga pijakan 

kaki ini juga diberi 

pin penahan 

menggunakan mur 

M8 (diameter 8 

mm). 

y  = 

A
Fslider  

   = 

2)004,0(14,3
95,283  = 5,652 

x 106 Pa = 5,652 MPa 

 Untuk elemen 

ini dipakai baja alloy 

A36 rol panas. 

 

 Bagian roda 

Elemen ini 

menggunakan 

material baja alloy 

A36 rol panas 

dengan kekuatan 

luluh maksimum 

250 MPa. Jari-jari 

roda dapat dicari 

dengan langkah 

sebagai berikut. 

y   = A
Froda
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250x106 =  

A
 159,87  

A  = 

6,39X10-7 

m2 

6,39X10-7 = 3,14 

Rroda
2 

Rroda min = 0,0005 

m

 = 0,5 

mm 

Elemen  roda 

dihubungkan 

dengan pin 

penahan 

menggunakan mur 

M8 (diameter 8 

mm) pada 

penyangga pijakan 

kaki. 

y   = 
A

Froda  

   = 

2)004,0(14,3
 159,87  = 3,182 

x 106 Pa = 3,182 MPa 

Untuk elemen ini 

dipakai baja alloy A36 

rol panas. 
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 Bagian kaki kursi 

dan slider 

Elemen kaki kursi 

dan slider pada 

gambar 4.17 dapat 

dihitung dengan 

langkah sebagai 

berikut. 

 Luas 

permukaan 

slider 

Elemen ini 

menggunakan 

material baja 

alloy A36 rol 

panas dengan 

kekuatan luluh 

maksimum 250 

MPa. 

xLF 1
*  = 

A

B

L
L

xLF 2
*  = 

25
36

(255,32) = 367,66 

N 

y  = 

A
FF xLslider )(2 1

*
  

250x106 = 
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A
)66,367(295,283   

A = 4,08x10-6 

m2 = 4,08 mm2 

 

 

 

Gambar 4.21 

Penampang 

permukaan slider 

Ukuran luas 

permukaan 

baja pada 

gambar 4.22 

yang ada di 

pasar adalah 7 

mm2, 9,5 mm2, 

dan 12 mm2. 

Jadi, ukuran 

untuk 

permukaan 

slider yang 

disesuaikan 

dengan yang 

ada di pasar 

adalah 7 mm2. 

 Elemen pin 

penahan pada 

kaki kursi 

Elemen ini 

menggunakan mur 
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ukuran M8 (diameter 8 

mm). 

y  = 
A

Fk 3,1

  

   = 

2)004,0(14,3
63,254  = 5,068 

x 106 Pa = 5,068 MPa 

 Untuk elemen 

ini dipakai baja alloy 

A36 rol panas. 

 

 

 Elemen pipa 

kaki kursi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 

Diagram Potongan 

Kaki Kursi 

 

 

 

 

Gambar 4.23 

Bending 

Fk2,4y Fk1,3y 

7,5 cm 15 cm 7,5 cm 

23,82 Nm 
18,85 Nm 
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Momen 

Diagram 

Pada bagian ini 

dipakai pipa 

dengan 

ketebalan 1,5 

mm dengan 

diameter luar 

25 mm, 

sehingga 

didapat Ravg = 

11,75 mm. 

I0 = 

tRavg
3  

I0  = 3,14 

(0,01175)3
 (0,0015) 

= 

7,64x10-9 

y  = 
0I

M A
  

  = 

91064,7
82,23

x
 

 = 

3118x106 Pa = 3118 

Mpa 

Karena 

kekuatan luluh 

yang sangat 

besar, maka 

pada bagian ini 
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selain dipakai 

pipa tersebut, 

juga diperkuat 

dengan 

menggunakan 

plat. Adapun 

bahan yang 

digunakan 

adalah baja 

alloy A36 rol 

panas dengan 

kekuatan luluh 

maksimal 250 

MPa. 

Alternatif 

bahan lain 

yang dipakai 

adalah 

alumunium 

alloy 356 

perlakuan 

panas dengan 

kekuatan luluh 

maksimal 164 

MPa. Dengan 

menggunakan 

material baja 

alloy A36 rol 

panas, besar 

gaya yang 

tertopang oleh 
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pipa: 

250x106 = 

91064,7
)075,0(
x

F  

F = 25,47 

N 

Sisa gaya yang 

belum 

tertopang = 

317,62 – 25,47 

= 292,15 N 

y  

 = 
A

sisagaya
  

250x106

 =  
A

15,292  

A 

 = 

1,17x10-6 m2 = 

0,012 cm2 

Plat yang 

dipakai 

memiliki tebal 

1,2 mm, 

dengan luas 

permukaan 

tersebut maka 

panjang sisi 

kaki kursi yang 

dilingkupi plat 
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adalah: 

Total panjang 

sisi minimal = 

12,0
012,0  = 0,1 cm 

Sedangkan 

untuk 

alumunium 

alloy 356 

perlakuan 

panas: 

164x106 = 

91064,7
)075,0(
x

F  

F = 16,71 

N 

Sisa gaya yang 

belum 

tertopang = 

317,62 – 16,71 

= 300,91 N 

y  

 = A
sisagaya

  

164x106

 =  
A

91,300  

A 

 = 

1,83x10-6 m2 = 

0,018 cm2 
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Plat yang 

dipakai 

memiliki tebal 

1,2 mm, 

dengan luas 

permukaan 

tersebut maka 

panjang sisi 

kaki kursi yang 

dilingkupi plat 

adalah: 

Total panjang 

sisi minimal = 

12,0
018,0  = 0,15 cm 

Material yang 

dipilih adalah 

baja alloy A36 

rol panas 

karena 

memiliki 

kekuatan luluh 

lebih besar dan 

membutuhkan 

material 

dengan ukuran 

yang lebih 

kecil serta 

kemudahan 

untuk didapat 

di pasar. 
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Tabel 4.11 

Ringkasan Bahan 

Pembuat Rangka 

Kursi 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perhitungan Biaya 

 Biaya 

pembuatan kursi untuk 

ibu menyusui 

dijelaskan, sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 Rencana 

anggaran pembuatan 

kursi untuk ibu 

menyusui 

Ukuran Kebutuhan

Ө 25 mm 2,5 
 (0,1x0,1) cm 2 

7 mm2 1 
Ө 0,4 mm 2 

Penyambung antara 3/16x1/2 10 

Penyambung antara 
sandaran duduk dan 1/4x3/4 8 

Penguat sandaran (110x43) cm 1 

Busa pelapis sandaran 
duduk dan sandaran (100x50) cm 1 

(1x1)m 1 
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Dashboard 
aluminium Pijakan kaki (40x40) cm 1 Buah 20000 20000 

Penguar busa sandaran 6 cm 1 Buah 5000 5000 

dasar Cat dasar pelapis 
rangka 1/4 kg  1/4 Kilogram 32000 8000 

Cat pelapis rangka 1/4 kg  1/4 Kilogram 48000 12000 
Tinner A Pencampur cat 1 liter 1 Liter 17000 17000 
Amplas no.2 Penghalus rangka 1 lember 1 Lembar 5000 5000 

eyebond Perekat busa dengan 
sandaran ¼ kg 1/4 Kilogram 100000 25000 

Biaya tenaga Tenaga kerja 1 orang 5 Hari 33700 168500 

Total Biaya 650000 

Rencana 

anggaran pembuatan 

kursi untuk ibu 

menyusui seperti pada 

tabel 4.12 sebesar Rp 

650.000,00 yang 

terdiri dari biaya 

material dengan 

rincian seperti di atas 

dan biaya tenaga kerja. 

 

BAB V 

ANALISIS DAN 

INTERPRETASI 

HASIL 
 

Bab ini 

membahas tentang 

analisis dari output 

yang didapatkan dan 

interpretasi hasil 

penelitian. Hal-hal 
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yang dianalisis pada 

bab ini adalah 

pemenuhan kebutuhan 

pengguna, penggunaan 

data antropometri, 

perbandingan hasil 

rancangan dengan 

produk yang dibuat, 

perbandingan produk 

yang dibuat dengan 

kursi di ruang laktasi, 

penggunaan kursi 

untuk menyusui, 

kekuatan rangka, 

penentuan bahan dan 

biaya, serta 

interpretasi hasil. 

Adapun masing-

masing analisis dalam 

penelitian ini diuraikan 

pada sub bab berikut. 

 

5.1. Analisis 

Pemenuhan 

Kebutuhan 

Pengguna 

Proses menyusui 

dengan posisi duduk 

menimbulkan keluhan 

bagi ibu. Keluhan 

yang sering diutarakan 
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adalah kesulitan untuk 

mendapatkan posisi 

yang nyaman pada 

saat menyusui. Hal ini 

dikarenakan 

diperlukannya 

beberapa peralatan 

tambahan seperti 

bantal untuk penopang 

bayi dan kursi kecil 

(”dingklik”) untuk 

pijakan kaki. Peralatan 

tambahan yang 

diperlukan untuk 

mendapatkan posisi 

nyaman pada saat 

menyusui letaknya 

terpisah dengan kursi. 

Pada saat akan 

menyusui ibu harus 

mencari bantal dan 

kursi kecil sebagai 

pijakan terlebih 

dahulu, atau perawat 

menyediakan peralatan 

itu pada saat menyusui 

di rumah sakit.  

Pada saat 

menyusui, ibu 

merasakan keluhan 

pegal karena kursi 
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yang dipakai memiliki 

sandaran yang keras. 

Ketika menyusui, ibu 

membutuhkan waktu 

minimal 20 menit 

untuk masing-masing 

payudara (klikdokter, 

2009: 

http://www.klikdokter.

com/illness/detail/133)

. Padahal pada saat 

seseorang duduk pada 

posisi yang sama 

dalam waktu 15-20 

menit besar 

kemungkinan 

menimbulkan pegal 

pada beberapa bagian 

tubuhnya (Panero, 

2003). 

Kursi pada ruang 

laktasi RS PKU 

Muhammadiyah 

Surakarta mudah 

mendatangkan bahaya. 

Seperti ibu 

kemungkinan 

terpeleset ketika 

menginjak pijakan 

kaki yang letaknya 

tidak tepat. Pada saat 
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berdiri setelah 

menyusui, ibu mudah 

tersandung pijakan. 

Bantal yang harus 

disingkirkan dahulu 

juga menimbulkan 

bahaya bagi bayi 

apabila ibu tidak hati-

hati 

menyingkirkannya. 

Dalam hal desain, 

kursi yang 

memanfaatkan 

peralatan yang ada 

tersebut kurang 

menarik. Ibu 

mengeluhkan tidak 

mengetahui fungsi 

perlengkapan 

tambahan apabila tidak 

dibimbing oleh 

perawat. 

Dari keluhan 

yang ada, timbul 

harapan ibu menyusui 

terhadap kursi untuk 

menyusui. Harapan 

ibu diungkapkan ke 

dalam keinginan 

melalui wawancara. 

Ibu ingin ada kursi 
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untuk menyusui yang 

nyaman dilengkapi 

dengan penyangga 

tangan dan kaki tanpa 

harus ada 

perlengkapan 

tambahan, mudah 

dioperasikan tanpa 

bantuan orang lain, 

aman, dan kursi 

dengan desain yang 

menarik. 

Harapan tersebut 

oleh perancang 

diterjemahkan ke 

dalam aspek teknis 

kebutuhan 

perancangan. Aspek 

teknis tersebut adalah 

memunculkan adanya 

sandaran tangan 

sebagai penopang 

tangan yang 

menggendong bayi 

serta pijakan kaki 

sebagai penopang 

kaki. Sandaran tangan 

dan pijakan kaki 

tersebut dibuat mudah 

untuk dioperasikan 

sendiri oleh ibu 
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menyusui serta tidak 

membahayakan bagi 

ibu dan bayi. Sandaran 

tangan dibuat 

adjustable (dapat 

dinaikturunkan) 

dengan tujuan agar 

pada saat sandaran 

tidak digunakan, 

sandaran dapat 

dinaikkan sampai 

menempel pada plat 

yang letaknya sejajar 

dengan sandaran kursi 

sehingga tidak 

mengganggu proses 

menyusui. Pijakan 

kaki dibuat dengan 

sistem slider yang 

dapat dimasukkan ke 

kolong kursi agar tidak 

mengganggu ibu saat 

masuk dan keluar 

kursi. 

Agar ibu merasa 

nyaman, kursi dibuat 

dengan bantalan busa 

yang tebal dan empuk. 

Bahan kursi 

disesuaikan dengan 

beban namun mudah 
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didapat di pasar. 

Selain bahan, 

konstruksi dibuat kuat 

agar aman saat 

dipakai. Desain dibuat 

proporsional antara 

bagian satu dengan 

yang lain agar kursi 

terlihat menarik. 

  

5.2. Analisis 

Penggunaan 

Data 

Antropomet

ri 

Variabel data 

antropometri yang 

digunakan adalah 

tinggi popliteal (tpo), 

pantat  popliteal (pp), 

lebar pinggul (lp), 

lebar bahu (lb), tinggi 

bahu (tb), tinggi siku 

duduk (tsd), lebar kaki 

(lk), dan panjang kaki 

(pk). Data 

antropometri tersebut 

berasal dari 2 sumber, 

yaitu melalui 

pengambilan data di 

RS PKU 
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Muhammadiyah 

Surakarta dan data 

antropometri dari 

wanita Indonesia yang 

didapat dari interpolasi 

masyarakat British dan 

Hongkong (Pheasant, 

1986) terhadap 

masyarakat Indonesia 

(Suma’mur, 1989) 

serta istilah 

dimensionalnya dari 

(Nurmianto, 1991a; 

Nurmianto, 1991b) 

dalam Nurmianto 

(2004) serta 

antropometri kaki 

orang Indonesia yang 

didapat dari interpolasi 

data Dempster (1955), 

Reynolds (1978), dan 

Nurmianto (1991). 

Setelah diuji dengan 

uji beda 2 mean, 

variabel tpo, lp, lb, tb, 

tsd, lk, dan pk dapat 

disimpulkan sama 

untuk kedua data. 

Dengan kata lain, 

apabila dipilih salah 

satu data yang 
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digunakan, maka nilai 

dari variabel tersebut 

juga mewakili data 

yang lain. Namun, 

variabel pantat 

popliteal tidak bernilai 

sama untuk kedua 

data. Data dari 

Nurmianto (2004) 

memiliki selang 

sampai dengan 10 cm 

lebih besar daripada 

rata-rata data yang 

diambil di RS PKU 

Muhammadiyah. 

Dalam kasus ini, data 

yang dipakai adalah 

data antropometri 

wanita Indonesia 

(Nurmianto, 2004) 

dengan pertimbangan 

mayoritas variabel 

telah diwakili pada 

data ini. Variabel pp 

dianggap terwakili 

juga karena nilainya 

yang lebih besar. 

  

5.3. Analisis 

Perbanding

an Hasil 
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Rancangan 

dengan 

Produk 

yang Dibuat 

Dalam proses 

pembuatan produk, 

belum tentu produk 

sesuai dengan hasil 

rancangan. Hal ini 

disebabkan karena 

kemampuan rancangan 

untuk diproduksi yang 

terkadang tidak 

memungkinkan 

produk dibuat sesuai 

rancangan. Selain itu, 

produk yang dibuat 

mempertimbangkan 

estetika dan 

proporsional ukuran. 

Maka, dengan 

kejadian tersebut 

membuat adanya 

perubahan dalam 

produk apabila 

dibandingkan dengan 

rancangan yang 

dibuat. 

Rancangan kursi 

menggunakan data 

antropometri terpilih 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



untuk penentuan 

ukuran-ukurannya. 

Bagian kursi yang 

memiliki ukuran 

berdasar antropometri 

adalah tinggi dudukan 

kursi, kedalaman 

dudukan kursi, lebar 

dudukan kursi, 

ketebalan bantalan 

kursi, tinggi sandaran 

duduk, lebar sandaran 

duduk, sudut sandaran 

duduk, tinggi sandaran 

tangan, jarak pangkal 

pijakan kaki yang 

ditarik sejajar dengan 

bagian depan dudukan 

kursi, tinggi pijakan 

kaki, lebar pijakan 

kaki, kedalaman 

pijakan kaki, dan sudut 

pijakan kaki. Bagian 

lebar dudukan kursi, 

ketebalan bantalan 

kursi, tinggi sandaran 

duduk, lebar sandaran 

duduk, sudut sandaran 

duduk, tinggi sandaran 

tangan, jarak pangkal 

pijakan kaki yang 
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ditarik sejajar dengan 

bagian depan dudukan 

kursi, lebar pijakan 

kaki, kedalaman 

pijakan kaki memiliki 

dimensi yang sama 

antara produk yang 

dibuat dengan 

rancangan yang 

direncanakan. Karena 

ukuran pada bagian-

bagian tersebut sedah 

proporsional dan 

memiliki kemampuan 

untuk diproduksi.  

Sedangkan untuk  

bagian tinggi dudukan 

kursi terdapat 

perubahan antara 

produk dengan 

rancangan yang 

dibuat, yaitu produk 

memiliki ukuran 42 

cm yang dibuat lebih 

tinggi daripada hasil 

rancangan. Apabila 

produk dibuat sesuai 

hasil rancangan, 

dihasilkan tinggi 

dudukan yang terlalu 

pendek karena masih 
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adanya penambahan 

pijakan kaki. Maka, 

untuk mengatasinya 

digunakan data 

antropometri tinggi 

popliteal pada 

persentil ke-95, bukan 

pada persentil ke-5 

seperti hasil 

rancangan. 

Bagian 

kedalaman dudukan 

kursi juga mengalami 

perubahan, yaitu dari 

49 cm menjadi 40 cm. 

Hal ini dikarenakan 

variabel yang dipakai 

untuk bagian ini 

adalah pantat popliteal 

yang tidak diterima 

dalam pengujian. 

Ternyata hasil tersebut 

berpengaruh pada 

produk karena dengan 

ukuran 49 cm tersebut, 

kedalaman kursi 

terlalu panjang. 

Kedalaman yang 

terlalu panjang 

menyebabkan 

ketidaknyamanan saat 
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dipakai, yaitu bagian 

popliteal terlalu 

tertekan oleh ujung 

dudukan kursi 

sehingga terjadi 

gangguan aliran darah. 

Gangguan ini 

menyebabkan kaki 

kesemutan dan mudah 

lelah. Maka, untuk 

mengatasi 

permasalahan ini, 

kedalaman dudukan 

kursi dibuat dengan 

ukuran rata-rata 

pengguna yang 

diambil datanya pada 

RS PKU 

Muhammadiyah 

Surakarta, yaitu 

sebesar 40 cm. 

Perubahan 

pada kedalaman 

dudukan kursi 

mempengaruhi jarak 

pangkal pijakan kaki 

sampai bagian depan 

dudukan kursi. Pada 

rancangan kursi, jarak 

ini dibuat 23 cm, 

namun karena 
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kedalaman dudukan 

kursi yang berubah, 

maka jarak ini juga 

mengalami perubahan. 

Perubahan tersebut 

menyesuaikan agar 

slider dapat 

dimasukkan ke kolong 

kursi dengan rapi 

(tidak ada ujung slider 

yang terlalu ke 

belakang). Maka, jarak 

pangkal pijakan kaki 

yang ditarik sejajar 

dengan bagian depan 

dudukan kursi pada 

produk kursi sebesar 

18 cm. 

Bagian lain yang 

mengalami perubahan 

adalah tinggi sandaran 

duduk. Tinggi 

sandaran duduk pada 

rancangan memiliki 

ukuran 60 cm. Bagian 

ini menggunakan data 

tinggi bahu persentil 

ke-95. Kondisi ini 

menyebabkan apabila 

pengguna memiliki 

tinggi bahu yang kecil, 
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pada saat bersandar 

bagian kepala akan 

terkena sandaran kursi 

sehingga mengganggu 

fleksibilitas gerak 

kepala. Untuk 

mengatasi kondisi ini, 

maka dibuat tinggi 

sandaran duduk 

dengan variabel data 

antropometri tinggi 

bahu persentil ke-5, 

yaitu apabila 

dibulatkan sebesar 50 

cm. Untuk 

perbandingan ukuran 

hasil rancangan 

dengan produk yang 

dibuat dapat dilihat 

pada tabel 5.1 kolom 3 

dan 4.  

Tabel 5.1 

Perbandingan dimensi 

hasil rancangan, 

produk, dan kursi di 

PKU 

Rancangan Produk
36 cm 

Kedalaman dudukan kursi 49 cm 
39,5 cm 39,5

alan bantalan kursi 4 cm 
duduk  60 cm 
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6 Lebar sandaran duduk 43 cm 43 cm 35 cm 
7 Sudut sandaran duduk    1050    1050    900 
8 Tinggi sandaran tangan 23 cm 23 cm - 

9 

Jarak pangkal pijakan 
kaki yang ditarik sejajar 
dengan bagian depan 
dudukan kursi 23 cm 18 cm - 

10 Tinggi pijakan kaki  13 cm 13 cm 11 cm 
11 Lebar pijakan kaki 35,4 cm 35,4 cm 35 cm 

12 Kedalaman pijakan kaki 26,5 cm 26,5 cm 2 cm 

13 Sudut pijakan kaki 

Memakai 
engsel yang 
dapat disetel 

sendiri 

Memakai 
engsel yang 
dapat disetel 

sendiri 
dengan sudut 

maksimal 
300 

 
 
 
- 

 

5.4. Analisis 

Perbandingan 

Kursi untuk 

Menyusui pada 

Ruang Laktasi 

RS PKU 

Muhammadiya

h Surakarta 

dengan Produk 

Kursi yang 

Dibuat 

Produk kursi 

yang dibuat memiliki 

bentuk dan dimensi 

yang berbeda dari 

kursi untuk menyusui 

pada ruang laktasi RS 
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PKU Muhammadiyah 

Surakarta. Apabila 

dilihat dari bentuknya, 

produk kursi ini 

menggabungkan 

fungsi penopang 

tangan dan kaki 

menjadi sandaran 

tangan dan pijakan 

kaki yang melekat 

pada kursi. Sandaran 

tangan dan pijakan 

kaki mudah 

dioperasikan. Apabila 

akan dipakai, 

pengguna (ibu 

menyusui) dapat 

menurunkan sandaran 

tangan yang pada 

awalnya letaknya 

terlipat ke atas dan 

menyeret pijakan kaki 

dari posisi pijakan 

kaki yang terletak di 

kolong kursi. 

Produk kursi ini 

juga memiliki dimensi 

yang berbeda dari 

kursi untuk menyusui 

pada ruang laktasi RS 

PKU Muhammadiyah. 
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Perbedaan dimensi 

yang dapat 

dibandingkan terletak 

pada dimensi utama 

penyusun kursi, 

seperti: tinggi 

dudukan, kedalaman 

dudukan, lebar 

dudukan, ketebalan 

busa bantalan, tinggi 

sandaran duduk, lebar 

sandaran duduk, sudut 

sandaran duduk, serta 

tinggi, lebar, dan 

kedalaman pijakan 

kaki. Masing-masing 

bagian akan dijelaskan 

sebagai berikut dan 

perbandingan dimensi 

secara lengkap dapat 

dilihat pada tabel 5.1 

kolom 4 dan 5. 

a. Tinggi 

dudukan 

kursi 

Tinggi 

dudukan 

pada produk 

kursi 

menggunaka

n variabel 
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antropometri 

tinggi 

popliteal 

persentil ke-

95. 

Pemilihan ini 

dikarenakan 

agar dapat 

mengakomod

asi orang 

dengan tinggi 

popliteal 

besar tidak 

terlalu rendah 

saat 

menggunaka

nnya. 

Penambahan 

pijakan kaki 

juga 

mempengaru

hi pemilihan 

ukuran ini. 

Dengan 

adanya 

pijakan kaki 

tersebut, 

orang dengan 

tinggi 

popliteal 

pendek juga 
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nyaman 

menggunaka

nnya. Selain 

itu, pada 

tinggi 

dudukan 

kursi ini, 

ditambahkan 

allowance 

sebesar 2,5 

cm untuk 

pemakaian 

alas kaki 

(Panero, 

2003). Dari 

hasil 

perhitungan 

dan analisis 

pada poin 5.3 

didapat hasil 

tinggi 

dudukan 

kursi sebesar 

42 cm. 

Dimensi 

tersebut tidak 

jauh berbeda 

dengan 

kondisi kursi 

pada ruang 

laktasi yaitu 
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sebesar 41 

cm. 

b. Kedalaman 

dudukan 

kursi 

Kedalaman 

dudukan 

produk kursi 

menggunaka

n variabel 

rata-rata 

pantat 

popliteal 

pada sampel 

penelitian. 

Apabila 

digunakan 

variabel 

pantat 

popliteal 

pada data 

antropometri 

wanita 

Indonesia 

(Nurmianto, 

2004) 

persentil ke-5 

menghasilka

n dimensi 

yang terlalu 

panjang. 
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Faktor 

penyebab 

ketidaksesuai

an ini karena 

pada 

pengujian 

variabel ini 

ditolak dan 

dapat 

disimpulkan 

variabel 

pantat 

popliteal 

pada sampel 

tidak sama 

dengan pada 

data 

antropometri 

wanita 

Indonesia. 

Agar dapat 

digunakan 

oleh ibu 

menyusui, 

maka diambil 

keputusan 

untuk 

menggunaka

n data rata-

rata variabel 

pantat 
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popliteal 

sampel 

penelitian, 

yaitu sebesar 

40 cm. 

Dimensi 

tersebut 

cukup 

berbeda 

dengan 

variabel kursi 

pada ruang 

laktasi. Kursi 

pada ruang 

laktasi 

memiliki 

nilai yang 

lebih kecil, 

yaitu sebesar 

37 cm. 

c. Lebar 

dudukan 

kursi 

Lebar 

dudukan 

produk kursi 

menggunaka

n variabel 

lebar pinggul 

persentil ke-

95. 
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Pemilihan ini 

dilakukan 

agar dapat 

mengakomod

asi pengguna 

dengan 

pinggul yang 

besar. Dari 

hasil 

perhitungan 

didapat 

dimensi 

untuk bagian 

ini sebesar 

39,5 cm yang 

nilainya tidak 

jauh berbeda 

dengan lebar 

dudukan 

kursi pada 

ruang laktasi, 

yaitu sebesar 

38 cm. 

d. Ketebalan 

bantalan 

kursi 

Ketebalan 

bantalan 

produk kursi 

sebesar 4 cm. 

Pemilihan ini 
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dikarenakan 

pertimbangan 

kenyamanan 

ibu menyusui 

pada saat 

menggunaka

n. Bantalan 

ini dipasang 

pada 

dudukan dan 

sandaran 

kursi. 

Sedangkan 

kursi pada 

ruang laktasi 

hanya 

menggunaka

n busa 

setebal 2 cm 

dan hanya 

dipasang 

pada 

dudukan 

kursi. 

e. Tinggi 

sandaran 

duduk 

Tinggi 

sandaran 

duduk pada 

produk kursi 
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dibuat 

berdasarkan 

ukuran tinggi 

bahu 

persentil ke-

5. Hal ini 

dipilih 

dengan 

pertimbangan 

agar 

pengguna 

dengan bahu 

tinggi tidak 

terganggu 

fleksibilitas 

gerakan 

kepala pada 

saat 

menyusui. 

f. Lebar 

sandaran 

duduk 

Lebar 

sandaran 

duduk pada 

produk kursi 

dibuat 

berdasarkan 

ukuran lebar 

bahu 

persentil ke-
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95. 

Pemilihan ini 

bertujuan 

agar dapat 

mengakomod

asi pengguna 

dengan bahu 

yang lebar. 

Dari 

perhitungan 

didapat lebar 

sandaran 

duduk 

sebesar 43 

cm. Ukuran 

ini berbeda 

jauh dengan 

kursi di 

ruang laktasi 

yang hanya 

sebesar 35 

cm. Dengan 

ukuran yang 

sebesar itu, 

kursi pada 

ruang laktasi 

tidak mampu 

mengakomod

asi bahu 

pengguna. 

g. Sudut 
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sandaran 

duduk 

Sudut 

sandaran 

duduk pada 

produk kursi 

sebesar 1050 

mengacu 

pada 

rekomendasi 

American 

National 

Standard 

Institute 

(ANSI). Hal 

ini dilakukan 

karena ibu 

yang sedang 

menyusui 

memerlukan 

posisi duduk 

yang 

memungkink

an untuk 

bersandar 

dengan 

nyaman, 

tidak terlalu 

tegak atau 

landai. 

Sedangkan 
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kursi pada 

ruang laktasi 

sudut 

sandaran 

duduk 

sebesar 900. 

Ukuran ini 

menyebabka

n ibu 

menyusui 

duduk 

dengan posisi 

yang terlalu 

tegak. 

h. Tinggi 

pijakan kaki 

Tinggi 

pijakan kaki 

produk kursi 

menggunaka

n variabel 

tinggi lutut 

persentil ke-

95 yang 

dioperasikan 

dengan 

rumus 

phytagoras. 

Dari hasil 

perhitungan 

didapat tinggi 
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pijakan kaki 

13 cm yang 

tidak berbeda 

jauh dengan 

tinggi pijakan 

pada kursi di 

ruang laktasi, 

yakni sebesar 

11 cm. 

i. Lebar pijakan 

kaki 

Lebar pijakan 

kaki dibuat 

sejajar 

dengan lebar 

dudukan 

kursi 

dikurangi 

allowance 

untuk 

penempatan 

besi stall. 

Dari hasil 

perhitungan 

didapat lebar 

pijakan kaki 

sebesar 35,4 

cm yang 

tidak berbeda 

jauh dengan 

lebar pijakan 
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pada kursi di 

ruang laktasi 

yakni sebesar 

35 cm. 

j. Kedalaman 

pijakan kaki 

Kedalaman 

pijakan kaki 

menggunaka

n dimensi 

panjang kaki 

persentil ke-

95. Hal ini 

bertujuan 

agar kaki 

dapat 

sepenuhnya 

berpijak 

dengan 

nyaman. Dari 

hasil 

perhitungan 

didapat 

kedalaman 

pijakan 

sebesar 26,5 

cm. Dimensi 

ini sangat 

berbeda 

dengan kursi 

di ruang 
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laktasi yang 

hanya 

sebesar 2 cm. 

Dengan 

ukuran itu, 

kaki 

pengguna 

tidak dapat 

berpijak 

sepenuhnya 

pada pijakan 

kaki tersebut. 

 

Hasil produk 

perancangan kursi 

memiliki kelebihan 

dan kekurangan 

apabila dibandingkan 

dengan kursi pada 

ruang laktasi RS PKU 

Muhammadiyah 

Surakarta. Kelebihan 

produk kursi 

diantaranya mudah 

digunakan dan 

memiliki perlengkapan 

yang mendukung 

proses menyusui. 

Sedangkan 

kekurangannya sulit 

untuk dipindahkan 
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karena berat. Adapun 

perbandingan 

kelebihan dan 

kekurangan produk 

kursi yang dibuat 

dengan kursi di ruang 

laktasi selengkapnya 

dapat dilihat pada 

tabel 5.2. 

 

 

Tabel 5.2 Kelebihan 

dan kekurangan kursi 

di PKU dengan produk 

yang dibuat 

 
Kelebihan - menggunakan kursi yang ada

- tidak membutuhkan investasi 
tambahan

- Ringan
- Mudah dipindahkan
 

Kekurangan - sulit digunakan
- perlengkapan tambahan 

letaknya terpisah
- membutuhkan bantuan orang 

lain 
- pengguna merasa pegal saat 

memakai
- mendatangkan bahaya saat 

digunakan
 

5.5. Analisis 

Penggunaan 

Kursi untuk 
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Menyusui  

Pada penggunaan 

kursi menyusui 

disajikan beberapa 

gambar yang 

menunjukkan 

kemudahan dan 

kepraktisan pemakaian 

kursi.  

Tabel 5.3. Analisa 

kursi pada saat 

digunakan 

Penggunaan Kursi
 

Gambar 5.1 Ibu akan duduk di kursi
 

Gambar 5.2 Ibu duduk di kursi sambil 
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meraih sandaran 
 

 
Gambar 5.3 Ibu duduk di kursi dengan 

tangan telah bersandar sambil 
mengambil pijakan kaki 

 
Ibu telah mendapatkan posisi nyaman 
duduk sembari bersandar sambil 
bersiap menyusui. Untuk menambah 
kenyamanan menyusui, ibu dapat 
menarik pijakan kaki yang terletak di 
kolong kursi dengan kaki ibu sendiri. 

 

 
Gambar 5.4 Ibu sedang menyusui 

dengan kursi 

 
Posisi ibu ketika menyusui dengan 
kursi terlihat nyaman. Fungsi penopang 
tangan ibu yang membawa bayi dan 
penyangga kaki ibu selama menyusui 
terakomodasi oleh kursi. 

 

 
Gambar 5.5 Ibu selesai menyusui dan 

akan keluar dari kursi 

 
 
 
 
Setelah selesai menyusui, ibu 
menggeser pijakan kaki ke dalam 
kolong dengan kaki dan 
mengembalikan sandaran tangan ke 
posisi semula. Kemudian, ibu dapat 
keluar kursi dengan aman. 
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5.6. Analisis 

Kekuatan 

Rangka 

Kursi untuk ibu 

menyusui menjadi 

tumpuan beban ibu 

dan bayi. Maka, harus 

dibuat kursi dengan 

konstruksi yang kuat. 

Kekuatan konstruksi 

kursi dapat dicapai 

dengan penentuan 

bahan yang tepat. 

Penentuan bahan ini 

ditentukan oleh 

berbagai gaya yang 

bertumpu pada 

masing-masing bagian 

kursi.  

Kursi dibagi 

menjadi beberapa 

bagian untuk 

perhitungan gaya yang 

memungkinkan timbul 

pada permukaan 

masing-masing bagian 

tersebut. Bagian 

tersebut adalah 

sandaran tangan, 

dudukan dan sandaran 
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kursi, kaki kursi dan 

slider, penyangga 

pijakan kaki, pijakan 

kaki, dan roda. Dari 

bagian yang ada, 

komponen utama 

pembuatan kursi 

adalah pipa dengan 

diameter 25 mm dan 

ketebalan 1,5 mm 

yang membentuk 

sandaran tangan, 

dudukan dan sandaran 

kursi, serta kaki kursi. 

Pada bagian-bagian 

itu, pipa tidak 

sepenuhnya dapat 

menopang gaya. Sisa 

gaya yang belum 

tertopang oleh pipa, 

diberi penguat berupa 

plat dengan tebal 1,2 

mm. Pemilihan kedua 

bahan tersebut 

bedasarkan 

kemudahan didapatkan 

di pasar. Berdasarkan 

perhitungan dengan 

ukuran tersebut, maka 

didapat bahan baja 

alloy A36 rol panas 
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(baja ST 37) dengan 

kekuatan luluh 

maksimal 250 Mpa. 

Dengan bahan dan 

kekuatan luluh yang 

sama, digunakan untuk 

menghitung bagian 

pijakan kaki dan roda.  

 

5.7. Analisis 

Penentuan 

Bahan dan 

Biaya 

Material yang 

digunakan untuk 

desain kursi terbuat 

dari baja pipa dengan 

diameter 25 mm dan 

ketebalan 1,5 mm 

(nama dagang: pipa 

¾). Penggunaan baja 

pipa tersebut dipilih 

dengan beberapa 

pertimbangan 

kelebihan dan 

kelemahan apabila 

dibandingkan dengan 

material kayu. 

Kelebihan material 

baja dan alumunium 

dapat dilihat pada 
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tabel 5.4 dan 5.5. 

Tabel 5.4. Kelebihan 

dan kekurangan 

material baja 

Kelebihan

 Kuat menahan beban
 Stabil atau rigid 
 Mudah dibentuk (dapat disekrup, 

dibaut, dikeling, dan dilas). 
 Kuat tarik tinggi. 
 Hampir tidak memiliki perbedaan 

nilai muai dan susut 
 Bisa di daur ulang 

Sumber: 
www.rilly.wordpress.com 
dalam Pebrianti, 2008 dan 
Wancik, 2009 dalam 
http://wancik.wordpress.co
m/2009/03/28/kelebihan-
dan-kekurangan-material-
bahan-bangunan/ 
 

Tabel 5.5. Kelebihan 

dan kekurangan 

material alumunium 

Mempunyai bobot yang ringan.  Mudah tergores. 
 Mudah rusak jika menumpu beban berat
 Lemah terhadap benturan.
 Kurang fleksibel dalam h

Sumber: Wancik, 2009 
dalam 
http://wancik.wordpress.co
m/2009/03/28/kelebihan-
dan-kekurangan-material-
bahan-bangunan/ 
 

Berdasarkan 

pertimbangan pada 

tabel 5.4 dan tabel 5.5 

diambil keputusan 
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untuk menggunakan 

bahan dari baja 

sebagai rangka kursi 

untuk ibu menyusui. 

Sedangkan penentuan 

bahan untuk bagian 

yang lain dijelaskan, 

sebagai berikut: 

1. Busa: Jenis busa 

yang ada di 

pasaran saat ini 

beraneka macam, 

diantaranya jenis 

busa renggang, 

busa medium dan 

busa rapat atau 

padat. Busa yang 

digunakan dalam 

pembuatan kursi 

kerja ini dipilih 

jenis busa padat 

dengan ketebalan 4 

cm, alasannya busa 

jenis ini lebih awet 

dan tahan lama 

(tidak mudah 

melendut dan 

kempes bila sering 

diduduki), serta 

busa empuk untuk 

kenyamanan ibu 
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untuk duduk saat 

proses menyusui 

berlangsung.  

2. Plastik 

pembungkus busa: 

Plastik 

pembungkus busa 

digunakan bahan 

dengan jenis oscar. 

Hal ini dipilih 

dengan alasan, 

bahan oscar tidak 

panas saat 

diduduki. Karena 

bahan ini tidak 

menyerap air, 

maka apabila 

terkena ompol 

bayi, tinggal dilap 

saja. 

3. Pijakan kaki: 

Bahan untuk 

pijakan kaki 

berasal dari 

dashboard 

alumunium. 

Pemilihan bahan 

tersebut dengan 

alasan ringan 

apabila diputar 

untuk 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



menyesuaikan 

posisi, kuat untuk 

menopang kaki ibu 

selama proses 

menyusui.  

Sedangkan biaya 

pembuatan kursi untuk 

ibu menyusui terdiri 

dari biaya material dan 

biaya tenaga kerja. 

Besarnya biaya yang 

dikeluarkan adalah Rp 

650.000,00 dengan 

rincian yang tertera 

pada tabel 4.12. Biaya 

tersebut belum 

termasuk biaya ide 

yang ditentukan 

sendiri oleh 

perancang. Biaya ide 

sebesar 20% dari biaya 

keseluruhan yaitu 

sebesar Rp 

130.000,00. Maka, 

perkiraan biaya untuk 

membuat kursi ini 

sebesar Rp 

780.000,00. 

 

5.8. Intepretasi Hasil 

Produk kursi 
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untuk ibu menyusui 

yang dibuat sudah 

memenuhi kebutuhan 

perancangan yang 

diambil dari keluhan 

dan harapan. 

Pemberian busa 

bantalan yang empuk 

dan tebal menjawab 

harapan pengguna 

yang menginginkan 

kursi nyaman dan 

empuk. Pemberian 

sandaran tangan dan 

pijakan kaki yang 

mudah dioperasikan 

dan adjustable 

menjawab harapan 

pengguna yang 

menginginkan adanya 

penopang tangan dan 

kaki yang mudah 

dioperasikan tanpa 

bantuan orang lain 

sehingga memudahkan 

ibu untuk 

mendapatkan posisi 

nyaman pada saat 

menyusui. 

Seperti layaknya 
penelitian yang lain, 
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hasil BAB VI 
KESIMPULAN 

DAN SARAN 

 
Bab ini berisi 

kesimpulan 

berdasarkan analisis 

yang telah diuraikan 

pada bab sebelumnya 

serta saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

6.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan 

yang dapat diambil 

dari penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Dimensi produk 

kursi yang 

dihasilkan adalah 

tinggi dudukan 

kursi 42 cm, 

kedalaman 

dudukan 40 cm, 

lebar dudukan 39,5 

cm, ketebalan 

bantalan 4 cm, 

tinggi sandaran 

duduk 50 cm, lebar 

sandaran duduk 43 
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cm, sudut sandaran 

duduk 1050, tinggi 

sandaran tangan 23 

cm, jarak pangkal 

pijakan dari 

dudukan kursi 23 

cm, tinggi pijakan 

kaki 13 cm, lebar 

pijakan 35,4 cm, 

dan kedalaman 

pijakan 26,5 cm. 

Sandaran tangan 

yang adjustable 

dan pijakan kaki 

dengan sistem 

slider serta 

bantalan busa yang 

empuk dan tebal 

memenuhi 

kebutuhan 

pengguna untuk 

mendapatkan 

posisi duduk yang 

nyaman saat 

menyusui. 

2. Biaya total 

pembuatan kursi 

untuk ibu 

menyusui adalah 

sebesar                    

Rp 780.000,00. 
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Bahan yang 

digunakan untuk 

rangka adalah baja 

alloy A36 rol 

panas dengan 

diameter 25 mm 

dan ketebalan 1,5 

mm.  

 

6.2 SARAN 

Saran yang 

dapat diberikan untuk 

langkah 

pengembangan atau 

penelitian selanjutnya, 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat 

dikembangkan 

dengan pembuatan 

kursi untuk ibu 

menyusui yang 

dapat disetel sudut 

sandaran duduk 

serta ketinggian 

sandaran tangan. 

2. Penelitian dapat 

dikembangkan 

untuk perancangan 

kursi untuk ibu 

menyusui dengan 
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alternatif bahan 

lain yang lebih 

ringan, kokoh, dan 

dengan harga 

terjangkau. 

rancangan 

kursi untuk ibu 

menyusui pada 

penelitian ini masih 

memiliki beberapa 

kekurangan. 

Diantaranya adalah 

bobot kursi yang 

terlalu berat karena 

bahan penyusunnya 

berat, tidak 

memungkinkan kursi 

untuk dipindahkan. 

Posisi sandaran tangan 

pada saat dilipat ke 

atas terlalu tinggi 

mengurangi keindahan 

desain. Sandaran kursi 

dan sandaran tangan 

tidak dapat disetel 

sehingga pengguna 

tidak dapat 

menyesuaikan dengan 

posisi yang paling 

nyaman. 
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