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BAB I
PENDAHULUAN
1.1

Latar Belakang
Bengkel CN World yang terletak di Desa Sokanandi RT 3 RW 6

Banjarnegara merupakan sebuah bengkel umum yang independen dan non
pabrikan yang menyediakan jasa perawatan dan perbaikan mobil mulai dari
service mesin, pengecatan, pengelasan, dan modifikasi bentuk mobil. Bengkel
seluas 80 m2 ini mampu menampung empat mobil, sedangkan waktu rata-rata
yang diperlukan untuk menyelesaikan satu mobil dengan pengerjaan total mulai
dari pengupasan cat, pengelasan, pengecatan, sampai perbaikan mesin adalah
selama dua bulan.
Salah satu bagian mobil yang tidak terlepas dari perawatan dan perbaikan
adalah bagian kolong, termasuk di dalamya proses pengelasan untuk bagian yang
keropos seperti dek mobil, pengecatan untuk melapisi bagian dek mobil, dan
kegiatan mekanik seperti pengecekan kabel, serta pembautan. Aktivitas pada
bagian kolong mobil pada bengkel CN World dilakukan dengan meggunakan
peralatan sederhana tanpa dukungan teknologi yang memadai. Sebagai contoh,
untuk memudahkan kerja, mobil dibuat lebih tinggi dengan didongkrak dan
diganjal dengan balok sampai ketinggian tertentu sesuai kebutuhan seperti tampak
pada Gambar 1.1

Gambar 1.1 Posisi Mobil
Sumber : Dokumentasi di Bengkel CN World, 2009

Setelah mobil diposisikan dengan dongkrak dan diganjal dengan balok, kemudian
pekerja masuk ke bagian kolong dengan cara merangkak atau merayap dan
bekerja dengan berbaring di atas permukaan tanah berlapis semen kasar tanpa
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menggunakan alas atau landasan tubuh yang memadai seperti tampak pada
Gambar 1.2

Gambar 1.2 Posisi Kerja Pekerja Bengkel Mobil CN World
(contoh: sikap kerja pelapisan cat dan pemasangan komponen)
Sumber : Dokumentasi di Bengkel CN World, 2009

Berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja bengkel diketahui bahwa
waktu rata-rata yang diperlukan untuk pelapisan cat pada dek mobil secara
keseluruhan selama 1,5-2 jam, kegiatan mekanik seperti pembautan, dan
pengecekan kabel selama 0,5-1 jam (tergantung seberapa rumit objek yang
ditangani), serta pengelasan selama 2-3 jam bahkan bisa seharian berada di bawah
kolong mobil tergantung seberapa parah objek yang ditangani. Dari keseluruhan
aktivitas yang dilakukan, pekerja sering mengalami keluhan pada beberapa bagian
tubuh dimana mulai muncul antara 5-10 menit pertama melakukan pekerjaan.
Pada penyebaran kuesioner yang diberikan kepada empat pekerja di
bengkel mobil CN World, diperoleh data bahwa pekerja mengalami keluhan
(sakit, nyeri, pegal, kram, atau kesemutan) pada anggota tubuh bagian leher, bahu,
lengan atas, pinggang, dan pinggul sebanyak 100%, kemudian 50% pada siku,
lengan dan paha, serta sisanya sebanyak 25% pada lutut, betis, pergelangan kaki,
telapak kaki, pergelangan tangan, dan pantat.
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian
mengenai bagaimana melakukan perancangan suatu alat bantu kerja untuk
aktivitas di kolong mobil yang dapat digunakan sebagai landasan penopang tubuh
sehingga dapat meminimalkan timbulnya keluhan agar pekerja dapat bekerja
dengan lebih nyaman.

1.2

Perumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan
pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu ” Bagaimana merancang alat bantu
kerja untuk aktivitas di kolong mobil”.
1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu, merancang alat bantu

kerja untuk aktivitas di kolong mobil.
1.4

Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan suatu alat bantu kerja yang dapat mengurangi keluhan pada
bagian tubuh (sakit, nyeri, pegal, kram, atau kesemutan) dan menimbulkan rasa
nyaman bagi pekerja bengkel mobil terutama pada aktivitas di kolong mobil.
2. Alat bantu kerja untuk aktivitas di kolong mobil hasil rancangan dapat
dijadikan referensi penelitian dan pengembangan perancangan selanjutnya.
1.5

Batasan Masalah

1. Identifikasi keluhan pekerja hanya dilakukan pada aktivitas di bagian kolong
mobil pada bengkel CN World dimana aktivitas kerjanya dilakukan dengan
berbaring di atas permukaan tanah berlapis semen.
2. Tinggi ground clearance (Jarak antara bidang-bidang kontak roda dengan
landasan dan bagian tengah kendaraan yang paling rendah) setelah didongkrak
minimal 40 cm dan maksimal 70 cm.
3. Nilai persentil yang digunakan dalam perancangan adalah presentil ke-5, dan
presentil ke-95 serta nilai persentil tersebut layak digunakan dalam
perancangan.
4. Beban maksimum pekerja yang ditanggung oleh alat bantu kerja hasil
rancangan adalah 80 kg.

1.6

Asumsi-Asumsi
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1. Metode kerja bengkel CN World tidak mengalami perubahan selama
penelitian.
2. Data tambahan yang diambil dari bank data antropometri LPSKE
(Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi) UNS mewakili populasi
pekerja bengkel mobil di Indonesia.
1.7

Sistematika Penulisan
Penulisan penelitian dalam laporan tugas akhir ini mengikuti uraian yang

diberikan pada setiap bab yang berurutan untuk mempermudah pembahasannya.
Dari pokok-pokok permasalahan dapat dibagi menjadi enam bab seperti
dijelaskan, di bawah ini.
BAB I PENDAHULUAN
Bab I menguraikan berbagai hal mengenai latar belakang penelitian,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah,
asumsi-asumsi dan sistematika penulisan. Uraian bab ini dimaksudkan untuk
menjelaskan latar belakang penelitian ini dilakukan sehingga dapat memberi
masukan sesuai dengan tujuan penelitian dengan batasan-batasan dan asumsi yang
digunakan.
BAB II STUDI PUSTAKA
Bab ini berisi mengenai landasan teori yang mendukung dan terkait
langsung dengan penelitian yang akan dilakukan dari buku, jurnal penelitian,
sumber literatur lain, dan studi terhadap penelitian terdahulu.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang uraian langkah-langkah penelitian yang dilakukan,
selain juga merupakan gambaran kerangka berpikir penulis dalam melakukan
penelitian dari awal sampai penelitian selesai.
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Bab ini menyajikan pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data
berdasarkan teori dan data yang didapat dari pengujian.
BAB V ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL
Bab ini membahas tentang analisis dari output yang didapatkan dan
interpretasi hasil penelitian.
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menguraikan target pencapaian dari tujuan penelitian dan
simpulan-simpulan yang diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Bab ini
juga menguraikan saran dan masukan bagi kelanjutan penelitian yang telah
dilakukan dan masukan bagi penanggung jawab dari tempat penelitian.
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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 Gambaran Umum Perusahaan
Bengkel CN World merupakan sebuah bengkel umum yang independen
dan non pabrikan yang menyediakan jasa perawatan dan perbaikan mobil mulai
dari service mesin, pengecatan, pengelasan, dan modifikasi bentuk mobil. Bengkel
ini terletak di Desa Sokanandi RT 3 RW 6 Banjarnegara Jawa Tengah. Bengkel
ini didirikan oleh seorang pemuda yang bernama Mohammad Jayadi Subagyo
atau lebih dikenal dengan panggilan pak Yadi pada 10 Januari 1998. Berbekal
pengalaman dan skill yang dimiliki dari tempat kerjanya terdahulu serta didukung
oleh modal yang cukup, ia memberanikan diri untuk membuka usaha sendiri
dengan dia sebagai pemilik sekaligus sebagai pekerjanya. Pada awalnya bengkel
ini hanya menerima order pengecatan (air brush) untuk kendaraan roda dua.
Kebanyakan order yang diterimanya adalah pengecatan dengan nuansa seni
berupa gambar tokoh kartun ataupun cat grafis model tribal dan grafiti. Nama CN
World sendiri merupakan singkatan dari Cartoon Next World yang memiliki
makna tersendiri bagi pemiliknya untuk berkarya dan berkreasi menciptakan
dunia kartun masa depan (wawancara).
Pada pertengahan tahun 2000 pak Yadi mulai memperluas usaha bengkel
miliknya dengan membuka jasa pengelasan dan modifikasi bodi kendaraan yang
dipercayakan kepada adik kandungnya. Empat tahun berjalan bengkel CN World
semakin berkembang dan mulai merambah ke order kendaraan roda empat
(mobil). Pada tahun itu juga pak Yadi merekrut dua orang pekerja untuk
membantu usaha bengkel miliknya dengan spesialisasi mekanik mobil. Hingga
saat ini (tahun 2009) Bengkel CN World memiliki empat orang pekerja yang
menangani berbagai order perawatan dan perbaikan mobil mulai dari service
mesin, pengelasan, pengecatan, sampai modifkasi bentuk bodi kendaraan. Dengan
area bengkel seluas 80 m2 CN world dapat menampung empat mobil sebagai
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order. Sedangkan rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu order
dengan pengerjaan total mulai dari pengupasan cat, pengelasan, pengecatan,
sampai perbaikan mesin adalah selama dua bulan.
2.2 Desain Dan Ergonomi
Manusia dalam kehidupannya banyak menggunakan desain sebagai
fasilitas penunjang aktivitasnya. Manusia menginginkan desain sebagai produk
yang sesuai dengan trend dan mewadahi kebutuhannya yang semakin meningkat.
Melihat kondisi saat ini, kecenderungan desain yang berubah akibat peningkatan
kebutuhan manusia tersebut menimbulkan kesadaran manusia tentang pentingnya
desain yang eksklusif dan representatif, makin bertambahnya usaha-usaha di
bidang desain yang mengakibatkan persaingan mutu desain, peningkatan faktor
pemasaran (daya tarik dan daya jual di pasaran), serta tuntutan kapasitas produksi
yang semakin meningkat. Selain itu, aktivitas desain yang menghasilkan gagasan
kreatif dipengaruhi pula oleh kecepatan membaca situasi, khususnya kebutuhan
pasar dan permintaan konsumen.
Desain dapat diartikan sebagai salah satu aktivitas luas dari inovasi desain
dan teknologi yang digagaskan, dibuat, dipertukarkan (melalui transaksi jual-beli)
dan fungsional. Desain merupakan hasil kreativitas budi-daya (man-made object)
manusia yang diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yang
memerlukan perencanaan, perancangan maupun pengembangan desain, yaitu
mulai dari tahap menggali ide atau gagasan, dilanjutkan dengan tahapan
pengembangan, konsep perancangan, sistem dan detail, pembuatan prototipe dan
proses produksi, evaluasi, dan berakhir dengan tahap pendistribusian. Jadi dapat
disimpulkan bahwa desain selalu berkaitan dengan pengembangan ide dan
gagasan, pengembangan teknik, proses produksi serta peningkatan pasar.
Ruang lingkup kegiatan desain mencakup masalah yang berhubungan
dengan sarana kebutuhan manusia, di antaranya desain interior, desain mebel,
desain alat-alat lingkungan, desain alat transportasi, desain tekstil, desain grafis,
dan lain-lain. Memperhatikan hal-hal tersebut, desainer dalam analisis pemecahan
masalah dan perencanaannya atau filosofi rancangan desain bekerja sama dengan
masyarakat dan disiplin ilmu lain seperti arsitek, psikolog, dokter atau profesi
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yang lain. Misalnya, dalam merancang desain kursi pasien gigi, dibutuhkan kerja
sama dari dokter dan pasien, diperlukan penelitian lebih lanjut tentang aktivitas
dan posisi duduk pasien sebagai pemakai, yang efektif, efisien, aman, nyaman dan
sehat, sehingga desainer dapat menyatukan bentuk dengan memusatkan perhatian
pada estetika bentuk, konstruksi, sistem dan mekanismenya. Selain itu, desainer
dapat membuat suatu prediksi untuk masa depan, serta melakukan pengembangan
desain dan teknologi dengan memperhatikan segala kelebihan maupun
keterbatasan manusia dalam hal kepekaan indrawi (sensory), kecepatan,
kemampuan penggunaan sistem gerakan otot, dan dimensi ukuran tubuh, untuk
kemudian menggunakan semua informasi mengenai faktor manusia ini sebagai
acuan dalam perancangan desain yang serasi, selaras dan seimbang dengan
manusia sebagai pemakainya.
Untuk menilai suatu hasil akhir dari produk sebagai kategori nilai desain
yang baik biasanya ada tiga unsur yang mendasari, yaitu fungsional, estetika, dan
ekonomi. Kriteria pemilihannya adalah function and purpose, utility and
economic, form and style, image and meaning. Unsur fungsional dan estetika
sering disebut fit-form-function, sedangkan unsur ekonomi lebih dipengaruhi oleh
harga dan kemampuan daya beli masyarakat (Bagas, 2000). Desain yang baik
berarti mempunyai kualitas fungsi yang baik, tergantung pada sasaran dan filosofi
mendesain pada umumnya, bahwa sasaran berbeda menurut kebutuhan dan
kepentingannya, serta upaya desain berorientasi pada hasil yang dicapai,
dilaksanakan dan dikerjakan seoptimal mungkin.
Ergonomi merupakan salah satu dari persyaratan untuk mencapai desain
yang qualified, certified, dan customer need. Ilmu ini akan menjadi suatu
keterkaitan yang simultan dan menciptakan sinergi dalam pemunculan gagasan,
proses desain, dan desain final (periksa Gambar 2.1. Skema Design Management)

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Gambar 2.1. Skema Design Management
Sumber : Bagas, 2000

2.3 Pengertian Ergonomi
Ergonomi berasal dari bahasa Latin yaitu ergon yang berarti “kerja” dan
nomos yang berarti “hukum alam”. Ergonomi dapat didefinisikan sebagai studi
tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara
anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen dan desain/perancangan
(Nurmianto, 2004). Ergonomi ialah suatu cabang ilmu yang sistematis untuk
memanfaatkan informasi-informasi mengenai sifat, kemampuan dan keterbatasan
manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan
bekerja pada sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan
melalui pekerjaan itu, dengan efektif, aman dan nyaman (Sutalaksana dkk., 1979).
Secara umum tujuan dari penerapan ergonomi adalah (Tarwaka, 2004) :
a. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera
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,
ekonomis, antropologis dan budaya dari setiap sistem kerja yang dilakukan
sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi
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Suatu pengertian yang lebih komprehensif tentang ergonomi pada pusat
perhatian ergonomi adalah terletak pada manusia dalam rancangan desain kerja
ataupun perancangan alat kerja. Berbagai fasilitas dan lingkungan yang dipakai
manusia dalam berbagai aspek kehidupannya. Tujuannya adalah merancang
benda-benda fasilitas dan lingkungan tersebut, sehingga efektivitas fungsionalnya
meningkat dan segi-segi kemanusiaan seperti kesehatan, keamanan, dan
kepuasann dapat terpelihara. Terlihat disini bahwa ergonomi memiliki 2 aspek
sebagai contohnya yaitu efektivitas sistem manusia di dalamya dan sifat
memperlakukan manusia secara manusia. Mencapai tujuan-tujuan tersebut,
pendekatan ergonomi merupakan penerapan pengetahuan-pengetahuan terpilih
tentang manusia secara sistematis dalam perancangan sistem-sistem manusia
benda, manusia-fasilitas dan manusia lingkungan. Dengan lain perkataan
ergonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari manusia dalam berinterksi
dengan obyek-obyek fisik dalam berbagai kegiatan sehari-hari (Madyana,
1991).
Di pandang dari sistem, maka sistem yang lebih baik hanya dapat
bekerja bila sistem tersebut terdiri dari, yaitu :
a. Elemen sistem yang telah dirancang sesuai dengan apa yang dibutuhkan.
b. Elemen sistem yang saling berinterksi secara terpadu dalam usaha menuju
tujuan bersama.
Sebagai contoh, sejumlah elemen mesin dirancang baik, belum tentu
menghasilkan suatu mesin yang baik pula, bila mana sebelumnya tidak
dirancang untuk berinteraksi antara satu sama tainnya. Demikian manusia
sebagai operator dalam manusia mesin. Bila pekerja tidak berfungsi secara
efektif hal ini akan mempengaruhi sistem secara keseluruhan
2.4 Nordic Body Map (NBM)
Salah satu alat ukur ergonomik sederhana yang dapat 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
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Gambar 2.2, maka diestimasi jenis dan tingkat keluhan otot skeletal yang
dirasakan oleh pekerja. Cara ini sangat sederhana namun kurang teliti karena
mengandung subjektivitas yang tinggi.

Gambar 2.2 Nordic Body Map
Sumber: Corlett, 1992

2.5 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 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.
2.5.1. 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 merumuskan perbedaanperbedaan 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):
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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, 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
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 kerja fisik
Perbedaan antara satu populasi dengan populasi yang lain adalah
dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut (Nurmianto, 2004):
a. Keacakan/random
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.
Distribusi frekuensi secara statistik dari dimensi kelompok anggota masyarakat
jelas dapat diapromaksimasikan dengan menggunakan distribusi normal, yaitu
dengan menggunakan data persentil yang telah diduga, jika mean (rata-rata0 dan
standat deviasinya telah diestimasi.
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
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segmen badannya daripada wanita sehingga data anthropometri untuk kedua jenis
kelamin tersebut selalu disajikan secara terpisah.
c. Suku bangsa
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), maka akan mempengaruhi
anthropometri secara nasional.
d. Usia, digolongkan atas berbagai kelompok usia yaitu:
 Balita
 Anak-anak
 Remaja
 Dewasa
 Lanjut usia
Hal ini jelas berpengaruh terutama jika desain diaplikasikan untuk
antropometri anak-anak. Antropometrinya cenderung terus meningkat 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: buruh dermaga/pelabuhan 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 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
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pantai, pengecoran logam. Bahkan para penerbang dan astronaut pun harus
mempunyai pakaian khusus.
g. Faktor kehamilan pada wanita
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 menggembirakan pada dekade terakhir yaitu
dengan diberikannya skala prioritas pada rancang bangun 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 kursi roda, ruang khusus di dalam lavatory, jalur khusus
untuk keluar masuk perkantoran, kampus, hotel, restoran, supermarket dan lainlain.
2.5.2. 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 2.3 di
bawah ini.

Gambar 2.3 Antropometri Untuk Perancangan Produk atau Fasilitas
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Sumber: Wignjosoebroto S, 1995

Keterangan Gambar 2.3 di atas, yaitu:
1

: Dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak (dari lantai sampai dengan ujung
kepala).

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 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 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.
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23 : Lebar tangan dalam posisi tangan terbentang lebar 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 tubuh yang diperlukan dalam perancangan dijelaskan pada
Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Pengukuran Dimensi Tubuh
Data Antropometri

Keterangan

Cara Pengukuran

tinggi mata duduk
(tmd)

Ukur jarak vertikal dari permukaan
duduk sampai sudut mata terdalam

lebar bahu
(lb)

Ukur jarak horisontal antara kedua
lengan atas. Subjek duduk tegak
dengan lengan atas merapat ke
badan
dan
lengan
bawah
direntangkan ke depan

Lebar pinggang (lpg)

Ukur bagian terkecil dari pinggang
dalam posisi duduk

jangkauan tangan ke depan
(jtd)

Ukur jarak horisontal dari punggung
sampai ujung jari tengah. Subjek
berdiri tegak dengan betis, pantat
dan punggung merapat ke dinding,
tangan direntangkan horizontal ke
depan
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Tabel 2.1 Pengukuran Dimensi Tubuh (lanjutan)
Data Antropometri

Keterangan

Cara Pengukuran

lebar pinggul
(lp)

Ukur bagian terbesar dari panggul
dalam posisi duduk

tinggi popliteal
(tpo)

Ukur secara vertikal dari lantai
hingga bagian bawah paha tepat
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

panjang pantat popiteal
(ppo)

Tinggi pinggang duduk
(tpd)

Ukur secara horizontal dari
permukaan terluar pantat hingga
bagian belakang kaki bagian bawah

Ukur jarak vertikal dari alas
dudukan sampai bagian pinggang

Panjang telapak tangan
(ptt)

Ukur panjang tangan diukur dari
pergelangan tangan sampai dengan
ujung jari tengah

Lebar kepala
(lk)

Ukur jarak vertikal bagian kepala
terbesar
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Panjang lengan atas (pla)

Ukur jarak vertikal dari bahu
hingga siku bagian dalam

Tabel 2.1 Pengukuran Dimensi Tubuh (lanjutan)
Data Antropometri

Keterangan

Cara Pengukuran

Panjang lengan bawah
(plb)

Ukur jarak horizontal dari siku
bagian luar hingga ujung jari

Tinggi duduk tegak (tdt)

Ukur jarak vertikal dari permukaan
duduk sampai ujung kepala

Sumber: Human Engineering Guide to Equipment Design Revised Edition, 1972

2.5.3 Pertimbangan Antropometri Dalam Desain
Setiap desain produk, baik produk yang sederhana maupun produk yang
sangat kompleks harus berpedoman pada antropometri pemakainya. Antropometri
adalah pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik fisik tubuh lainnya yang
relevan dengan desain tentang sesuatu yang dipakai orang. Pengaplikasian
ergonomi dalam kaitannya dengan antropometri dibedakan menjadi 2, yaitu :
a. Ergonomi berhadapan dengan manusia, mesin beserta sarana pendukung
lainnya dan lingkungan kerja. Tujuan ergonomi disini adalah untuk
menciptakan situasi terbaik pada pekerjaan sehingga kesehatan fisik dan
mental manusia dapat terus dipelihara serta efisiensi, produktivitas dan kualitas
produk dapat dihasilkan dengan optimal.
b. Ergonomi berhadapan dengan karakteristik produk pabrik yang berhubungan
dengan konsumen atau pemakai produk. Dalam menentukan ukuran stasiun
kerja, alat kerja dan produk pendukung lainnya, data anthropometri manusia
memegang peranan penting. Dengan mengetahui ukuran anthropometri
manusia akan dapat dibuat suatu desain alat-alat kerja yang sepadan bagi
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manusia yang akan menggunakan, dengan harapan dapat menciptakan
kenyamanan, kesehatan, keselamatan dan estetika kerja. Faktor manusia harus
selalu diperhitungkan dalam setip desain produk dan stasiun kerja. Hal tersebut
didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :
 Manusia adalah berbeda satu sama lainnya. Setiap manusia mempunyai
bentuk dan ukuran yang berbeda-beda seperti tinggi-pendek, tua-muda,
kurus-gemuk, normal-cacat, dsb. Tetapi kita sering hanya mendesain stasiun
kerja dengan satu ukuran untuk semua orang. Sehingga hanya orang dengan
ukuran tubuh tertentu yang sesuai atau tepat untuk menggunakan.
 Manusia mempunyai keterbatasan, baik keterbatasan fisik maupun mental.
 Manusia selalu mempunyai harapan tertentu dan prediksi terhadap apa yang
ada di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah terbiasa dengan
kondisi seperti, warna merah berarti larangan atau berhenti, warna hijau
berarti aman atau jalan, sakelar lampu ke bawah berarti lampu hidup, dsb.
Kondisi tersebut menyebabkan harapan dan prediksi kita bahwa kondisi
tersebut juga berlaku di mana saja. Maka respon yang bersifat harapan dan
prediksi tersebut harus selalu dipertimbangkan dalam setiap desain alat dan
stasiun kerja untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kebingungan
pekerja atau pengguna produk.

2.5.4 Aplikasi Data Antropometri Dalam Perancangan
Dengan adanya variabilitas dimensi tubuh manusia, maka terdapat tiga
prinsip dalam pemakaian data antropometri agar produk yang dirancang dapat
mengakomodasi ukuran tubuh dari populasi yang akan menggunakan produk
tersebut, yaitu:
a. Perancangan berdasar individu ekstrim
Prinsip ini digunakan apabila diharapkan fasilitas yang dirancang dapat
dipakai dengan nyaman oleh sebagian besar orang-orang yang memakainya.
Perancangan ini dapat dibagi dua yaitu yang pertama perancangan dengan data
nilai persentil tinggi (90%, 95%, atau 99%). Misalnya untuk merancang tinggi
pintu dipakai tinngi manusia dengan persentil 99% ditambah dengan kelonggaran.
Yang kedua, perancangan fasilitas dengan data persentil kecil atau rendah (10%,
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5%, atau 1%). Misalnya untuk menentukan tinggi tombol lampu digunakan
persentil 5 yang berarti 5% dari populasi tidak dapat menjangkaunya.
b. Perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan (adjustable)
Prinsip ini digunakan untuk merancang suatu fasilitas agar dapat dipakai
dengan nyaman oleh semua orang yang mungkin memerlukannya. Dalam prinsip
ini biasanya dipakai data antropometri dengan rentang persentil 5% sampai 95%.
Contoh penerapan prinsip ini adalah perancangan kursi kemudi mobil yang bisa
dimaju-mundurkan dan diatur kemiringan sandarannya.
c. Perancangan fasilitas berdasar harga rata-rata
Pemakainya Prinsip ini hanya digunakan apabila perancangan berdasar
harga ekstrim tidak mungkin dilaksanakan dan tidak layak jika kita menggunakan
prinsip perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan.
Berkaitan dengan aplikasi data antropometri yang diperlukan dalam proses
perancangan produk ataupun fasilitas kerja, beberapa rekomendasi yang bisa
diberikan sesuai dengan langkah-langkah, sebagai berikut:
a. Pertama kali terlebih dahulu harus ditetapkan anggota tubuh yang mana yang
nantinya difungsikan untuk mengoperasikan 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,
c. Selanjutnya

tentukan

populasi

terbesar

yang

harus

diantisipasi,

diakomodasikan 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;

ke-5, ke-50, ke-95 atau nilai

persentil yang lain yang dikehendaki,
f. Setiap dimensi tubuh yang diidentifikasikan 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 sarung tangan (gloves), dan lain-lain.
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2.5.5 Pengolahan Data Antropometri
Data mentah yang sudah didapatkan diuji terlebih dahulu dengan
menggunakan metode statistik sederhana yaitu uji beda dua mean, uji kecukupan,
dan uji kenormalan. Hal tersebut dilakukan agar data yang diperoleh bersifat
representatif, artinya data tersebut dapat mewakili populasi yang diharapkan.
a. Uji Beda Dua Mean
Uji beda dua mean merupakan uji yang dilakukan pada beberapa populasi
data, uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah hipotesis data populasi sama
dengan sampel yang diambil. Sebelum melakukan pengujian hipotesis data
populasi dan sampel yang diambil maka terlebih dahulu dihitung mean, nilai
variansi, dan standar deviasi untuk masing-masing data. Adapun rumus yang
digunakan dalam uji beda dua mean ini adalah persamaan 2.1 sampai 2.6.
 Nilai Mean Dari Data Sampel
x

 x ..................................................................................... ..Persamaan 2.1
n

 Nilai Variansi

s

2

 (x  x)


2

n 1

........................................................................ ..Persamaan 2.2

 Standar Deviasi

s  s 2 ...................................................................................... ..Persamaan 2.3
 Nilai Statistik Pembanding

( s1 / n1  s2 / n2 ) 2
................................................................ ..Persamaan 2.4
2
2
s1 / n1 s2 / n2

n1  1 n2  1
2

v

2

 Perhitungan Nilai Statistik Uji t dengan Selang Kepercayaan 95 %
2

( x1  x2 )  z , 2

Dengan:

2

2

2

s1
s
s
s
 2  1   2  ( x1  x2 )  z , 2 1  2
n1
n2
n1
n2

…..............Persamaan 2.5
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n : jumlah data

s2: Nilai variansi

x : mean

s: Standar deviasi

b. Uji Kecukupan Data
Uji kecukupan data berfungsi untuk mengetahui apakah data hasil
pengamatan dapat dianggap mencukupi. Penetapan berapa jumlah data yang
seharusnya dibutuhkan, terlebih dulu ditentukan derajat ketelitian (s) yang
menunjukkan penyimpangan maksimum hasil penelitian, dan tingkat kepercayaan
(k) yang menunjukkan besarnya keyakinan pengukur akan ketelitian data
antropometri. Sedangkan rumus uji kecukupan data, yaitu:
2

 k / s N  X 2   X 2 
 …………………………………….persamaan 2.6
N 
X


'

dengan;

N = jumlah data pengamatan sebenarnya
N’ = jumlah data secara teoritis
S

= derajat ketelitian (degree of accuracy)

K = tingkat kepercayaan (level of confidence)
Data akan dianggap telah mencukupi jika memenuhi persyaratan N’ < N, dengan
kata lain jumlah data secara teoritis lebih kecil daripada jumlah data pengamatan
sebenarnya (Wignjosoebroto, S 1995).
c. Uji Kenormalan
Sebelum melakukan perhitungan persentil, sampel yang diambil harus
dilakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk memeriksa keabsahan suatu data.
Uji normalitas dilakukan dengan uji chi-square. Uji Chi-Square digunakan untuk
menentukan apakah data dari sampel yang diambil menunjang hipotesis yang
menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut mengikuti distribusi yang
ditetapkan (Singgih, Santoso, 1999). Langkah-langkah uji chi square dituliskan
sebagai berikut:
 Menyusun hipotesis
Berdasarkan tujuan uji chi square untuk pengujian normalitas suatu data, maka
dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.
H0 = Sampel yang diambil dari populasi yang mengikuti distribusi normal
H1 = Sampel diambil dari populasi yang bukan berdistribusi normal.
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 Menentukan jumlah kelas ( k )
Penentuan jumlah kelas menggunakan formula H.A. Sturges, karena
formulanya mendasarkan pada jumlah pengamatan, yang mana banyaknya
pengamatan senantiasa berbeda antara penelitian yang satu dengan yang lain,
sehingga formula ini dianggap yang paling ideal menurut ukuran jumlah
pengamatannya. Rumus kriterium Sturges ditunjukkan pada persamaan 2.7
k = 1 + 3,322 log n………………………………………………persamaan 2.7
dengan;
k = banyaknya kelas
n = jumlah pengamatan
 Menentukan wilayah data (R)
Perhitungan wilayah data dilakukan dengan menggunakan persamaan 2.8
R = Nilai Max- Nilai Min……………………………..………….persamaan 2.8
 Menentukan lebar kelas ( C )
Lebar kelas dihitung dengan membagi wilayah data dengan jumlah kelas
seperti pada persamaan 2.9
…………………………………………………. ...……persamaan 2.9
dengan ;
C = lebar kelas
R = wilayah data
K = jumlah kelas
 Menentukan limit kelas dan batas kelas
Penentuan limit kelas dan batas kelas dilakukan dengan menentukan limit
bawah kelas bagi selang yang pertama dan kemudian batas bawah kelasnya.
Menambahkan lebar kelas pada batas bawah kelas untuk mendapatkan batas
atas kelasnya. Mendaftar semua limit kelas dan batas kelas dengan cara
menambahkan lebar kelas pada limit dan batas kelas sebelumnya.
 Menentukan titik tengah kelas
Langkah ini dilakukan dengan cara merata-ratakan limit kelas maupun batas
kelasnya seperti pada persamaan 2.10
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………………………persamaan 2.10
 Menentukan frekuensi pengamatan (oi) bagi tiap-tiap kelas interval
 Menghitung nilai z padanan batas-batas kelas
Nilai z padanan setiap batas-batas kelas dihitung dengan menggunakan rumus
seperti pada persamaan 2.11 dan 2.12

z1 =

z2 =

(batas _ bawah _ kelas)  x


(batas _ atas _ kelas)  x



……………………............... persamaan 2.11

………………….....………...persamaan 2.12

dengan;
z1 = nilai z padanan batas bawah kelas
z2 = nilai z padanan batas atas kelas

x = rata-rata contoh

 = standar deviasi contoh
 Menghitung luas daerah di bawah kurva normal untuk menghitung frekuensi
harapan (ei) setiap selang kelas. Perhitungan frekuensi harapan menggunakan
rumus pada persamaan 2.13
ei

= (P(z1<Z<z2))(n)………………………………….persamaan 2.13

dengan;
ei

= frekuensi harapan

P(z1<Z<z2) = luas daerah di bawah kurva normal antara z1 dan z2
n

= jumlah pengamatan

Luas daerah di bawah kurva normal dapat dilihat pada tabel di lampiran 3
(L.3.1)
 Menghitung nilai chi-kuadrat
2
2
Jika harga  teramati lebih kecil dari harga  dalam tabel di lampiran 3.3,

maka data yang diperoleh menunjukkan kesesuaian yang baik dengan distribusi
normal. Kriteria keputusan yang diuraikan di sini hendaknya tidak digunakan
bila ada frekuensi harapan yang kurang dari 5. Persyaratan ini mengakibatkan
adanya penggabungan sel-sel (kelas-kelas) yang berdekatan, sehingga
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mengakibatkan berkurangnya derajat bebas. Rumus perhitungan chi-kuadrat
dapat dilihat pada persamaan 2.14

2  

oi  ei 2 …………………………………….................persamaan 2.14
ei

dengan;

 2 = nilai chi-kuadrat
Oi = frekuensi pengamatan
Ei= frekuensi harapan
Banyaknya derajat bebas yang berkaitan dengan dengan sebaran chi-kuadrat
yang digunakan di sini bergantung pada dua faktor, yaitu banyaknya sel dalam
percobaan yang bersangkutan dan banyaknya besaran yang diperoleh dari data
pengamatan yang diperlukan dalam perhitungan frekuensi harapannya. Pada uji
normalitas ini ada tiga besaran yang diperlukan untuk menghitung frekuensi
harapan, yaitu frekuensi total, mean, dan standar deviasi. Jadi pada kasus ini
derajat bebas dapat dihitung dengan rumus seperti pada persamaan 2.15
v = banyak sel – 1………………………………........................persamaan 2.15
dengan; v = derajat bebas
2.5.6. 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 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 datadata yang bernilai kurang lebih sama akan terkumpul di bagian tengah grafik,
sedangkan data-data dengan nilai penyimpangan ekstrim akan terletak di ujung-
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ujung grafik. Merancang untuk kepentingan keseluruhan populasi sekaligus
merupakan hal yang tidak praktis. Berdasarkan uraian tersebut, maka kebanyakan
data antropometri disajikan dalam bentuk persentil.
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 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 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 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
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digunakan sebagai pedoman perancangan. Kesalahpahaman yang terjadi dangan
asumsi tersebut mengaburkan pengertian atas makna 50% dari kelompok.
Sebenarnya tidak ada 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, ke95 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 data tinggi lututnya, atau persentil ke-60 untuk data panjang
lengannya seperti ilustrasi pada Gambar 2.4

Gambar 2.4 Ilustrasi Persentil
Sumber: Roebuck, 1975

Pemakaian

nilai-nilai

persentil

yang umum

diaplikasikan

perhitungan data antropometri dijelaskan pada Gambar 2.5 dan Tabel 2.2.

dalam
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Gambar 2.5 Distribusi Normal Dengan Data Antropometri
Sumber : Nurmianto, 2004

Tabel 2.2 Jenis Persentil Dan Cara Perhitungan Dalam Distribusi Normal
Persentil
1-St

Perhitungan
x - 2.325  x

2.5-th

x - 1.96  x

5-th

x - 1.645  x

10-th

x - 1.28  x

50-th

x

90-th

x + 1.28  x

95-th

x + 1.645  x

97.5-th

x + 1.96  x

99-th

x + 2.325  x
Sumber : Nurmianto, 2004

2.6 Perancangan Dengan Metode Rasional
Metode rasional menggunakan pendekatan yang sistematis dalam
perancangan. Metode ini banyak digunakan dalam perancangan karena memiliki
tahapan yang jelas sehingga dapat memberikan hasil rancangan dan produk akhir
yang berkualitas (Cross, Nigel 1994). Adapun langkah-langkah metode rasional
antara lain :
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2.6.1 Clarifying Objectives
Tahap penting pertama dalam perancangan adalah bagaimana mencoba
untuk menjelaskan tujuan perancangan. Pada kenyataannya akan sangat
membantu pada keseluruhan tahap perancangan, bila tujuan perancangan sudah
jelas, walaupun tujuan itu dapat berubah selama proses perancangan. Tujuan awal
dan sementara dapat berubah, meluas atau menyempit, atau benar-benar berubah
asalkan permasalahan menjadi lebih dimengerti dan sepanjang penyelesaian ideide dapat berkembang.
Clarifying objectives menunjukkan tujuan dan maksud umum untuk
pencapaian tujuan yang sedang dalam pertimbangan. Metode ini menunjukkan
bentuk diagramatis dimana tujuan-tujuan yang berbeda dihubungkan satu sama
lain, serta pola hirarki tujuan dan sub tujuan. Langkah-langkah pembuatan
clarifying objectives adalah sebagai berikut :
a. Menyiapkan daftar tujuan perancangan, dimana daftar tersebut diambil dari
ringkasan perancangan.
b. Menyusun daftar ke dalam kumpulan tujuan tingkat tinggi dan tingkat rendah.
Perluasan daftar tujuan dan sub tujuan secara kasar dapat dikelompokkan ke
dalam tingkatan hirarki.
c. Menggambarkan diagram clarifying objectives, hubungan hirarki dan garis
hubungannya.
2.6.2 Establishing Function
Establishing functions bertujuan untuk menentukan fungsi-fungsi yang
dibutuhkan dan batasan sistem dari perancangan yang akan dilakukan. Langkahlangkah pembuatan establishing functions adalah sebagai berikut :
a. Menunjukkan fungsi perancangan secara umum dalam perubahan input
menjadi output yang diinginkan.
b. Memecah fungsi umum menjadi sub fungsi dasar yang lebih spesifik.
c. Menggambarkan diagram blok yang menggambarkan interaksi antar sub-fungsi
dasar.
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2.6.3 Performance Specification
Performance specification bertujuan untuk membuat spesifikasi yang
akurat dari kebutuhan perancangan. Spesifikasi yang telah ditentukan oleh
perancang ditetapkan sebagai tujuan perancangan dengan mencantumkan kriteriakriteria. Langkah-langkah pembuatan performance specification adalah sebagai
berikut :
a. Menimbang perbedaan tingkatan umum penyelesaian yang dapat diterima.
b. Menentukan tingkatan umum yang nantinya akan dioperasikan.
c. Mengidentifikasi atribut yang dibutuhkan.
d. Menyebutkan persyaratan yang diperlukan atribut dengan tepat dan teliti.
2.7

Mekanika Konstruksi
Mekanika (Bahasa Latin mechanicus, dari Bahasa Yunani mechanikos,

"seseorang yang ahli di bidang mesin") adalah jenis ilmu khusus yang
mempelajari fungsi dan cara kerja mesin, alat atau benda yang seperti mesin.
Mekanika merupakan bagian yang sangat penting dalam ilmu fisika terutama
untuk ahli sains dan ahli teknik. Mekanika (Mechanics) juga berarti ilmu
pengetahuan yang mempelajari gerakan suatu benda serta efek gaya dalam
gerakan itu. Cabang ilmu Mekanika terbagi dua : Mekanika Statik dan Mekanika
Dinamik (tidak dibahas dalam penelitian ini). Mekanika teknik dikenal juga
sebagai mekanika rekayasa atau analisa struktur. Pokok utama dari ilmu tersebut
adalah mempelajari perilaku struktur terhadap beban yang bekerja padanya.
Perilaku struktur tersebut umumnya adalah lendutan dan gaya-gaya (gaya reaksi
dan gaya internal).
2.7.1 Statika
Statika adalah 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
peletakan yang digunakan dalam menahan beban yag ada dalam struktur, beban
yang ditahan oleh peletakan masing-masing adalah:
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a. Tumpuan Rol
Yaitu tumpuan yang dapat meneruskan gaya desak yang tegak lurus bidang
peletakannya.

Gambar 2.6 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 2.7 Tumpuan Sendi
Sumber : Popov, 1991
c. Tumpuan Jepitan
Jepitan adalah tumpuan yang 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 2.8 Tumpuan Jepit
Sumber : Popov, 1991

2.7.2 Gaya
Suatu konstruksi bertugas 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.
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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 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 yang sudah tidak bisa dipindah-pindah, seperti
dinding, 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 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 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 (Shearing Force Diagram)
Gaya geser merupakan gaya dalam yang terjadi akibat adanya beban yang arah
garis kerjanya tegak lurus (  ) pada sumbu batang yang ditinjau seperti tampak
pada Gambar 2.9.
P

Gambar 2.9 Sketsa Prinsip Statika Kesetimbangan
Sumber : Popov, 1991
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Gaya bidang lintang ditunjukan dengan SFD (shearing force diagram), dimana
penentuan tanda pada SFD berupa tanda negatif (-) atau positif (+) bergantung
dari arah gaya.
P

B

A

Ra

Rb

y

+

-

Gambar 2.10 Sketsa Shearing Force Diagram
Sumber : Popov, 1991

d. Gaya Normal (Normal Force)
Gaya normal merupakan gaya dalam yang terjadi akibat adanya beban yang
arah garis kerjanya searah (// ) sumbu batang yang ditinjau
B

A

RH

RH

-

+

Gambar 2.11 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
P

+

Gambar 2.12 Sketsa Moment Bending (+)
Sumber : Popov, 1991

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

P

-

Gambar 2.13 Landasan Sketsa Moment Bending (-)
Sumber : Popov, 1991

Dalam sebuah perhitugan gaya dalam momen memiliki kesepakatan yang
senantiasa dipenuhi yaitu pada arah tinjauan, diantaranya:
 Ditinjau dari arah kanan
-

Bila searah jarum jam (+)

P

P

Bila berlawanan jarum jam (-)

+

Gambar 2.14 Landasan Arah Kanan
Sumber : Popov, 1991

 Ditinjau dari arah kiri
Bila searah jarum jam (+)
-

Bila berlawanan jarum jam (-)
P

+

Gambar 2.15 Landasan Arah Kiri
Sumber : Popov, 1991

2.8 Penelitian Sebelumnya
Penelitian - penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai referensi
penelitian yaitu :
a. Nama penulis : Nanik Kristina
NIM

: I 0304053

Judul skripsi : Usulan Perbaikan Tempat Tidur Pasien Rawat Inap Rumah
Sakit (Studi Kasus Di RS Nurmala Suri Sukoharjo).
Analisis hasil : Data antropometri yang digunakan untuk merancang tempat
tidur pasien adalah data antropometri sampel populasi yang
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diambil dari jurnal ’Korelasi Dimensi Tubuh Manusia
Indonesia

Sebagai

Acuan

Penentuan

Dimensi

Tubuh

Manusia’, karya Anny Maryani, 2004. Data antropometri
tersebut diambil secara random dari 546 orang yang berusia
19-35 tahun. Metode yang digunakan dalam perancangan ini
adalah pendekatan antropometri. Pendekatan antropometri
digunakan untuk menentukan apakah tempat tidur aktual
sesuai atau tidak dengan antropometri manusia Indonesia.
b. Nama penulis : Evita Istriana
NIM

: I 0304035

Judul skripsi : Perancangan Ulang Obstetric Bed Dengan Metode House Of
Quality (Studi Kasus Di Rs ”Dr Oen” Solo Baru)
Analisis hasil : Data antropometri yang digunakan untuk merancang obstetric
bed adalah data antropometri sampel populasi yang diambil
dari jurnal ’Korelasi Dimensi Tubuh Manusia Indonesia
Sebagai Acuan Penentuan Dimensi Tubuh Manusia’, karya
Anny Maryani, 2004. Data antropometri tersebut diambil
secara random dari 233 wanita yang berusia 19-35 tahun.
Metode yang digunakan dalam perancangan ini adalah dengan
menggunakan metode House Of Quality. House of quality
adalah sebuah matriks yang menunjukkan hubungan antara
kebutuhan-kebutuhan pengguna dan sifat-sifat rekayasa
teknik. Dengan menggunakan alat ini, perusahaan akan
mampu menyesuaikan kebutuhan para pelanggan dengan
desain dan kendala-kendala fabrikasi.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
Pada bab ini diuraikan secara sistematis mengenai langkah-langkah yang
dilakukan dalam penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam
penelitian ditunjukan pada Gambar. 3.1
Mulai

Identifikasi
Masalah
Studi Literatur

Studi Lapangan

Perumusan Masalah
Tujuan Penelitian

Manfaat Penelitian

Pengumpulan
dan Pengolahan
Data

Pengumpulan Data
Studi Pendahuluan :
1.Dokumentasi
2.Wawancara
3.Kuisioner
Penyusunan Konsep
Perancangan
Penentuan dan
Pengumpulan Data
Dimensi Antropometri

Data Antropometri
LPSKE TI-UNS

Data Antropometri
Pekerja CN World

Pengujian Data :
1. Uji Beda Dua Mean
2. Uji Kecukupan Data
3. Uji Kenormalan Data

Data Sampel = Data Populasi,
Data Cukup,
dan Data Normal ?

Ya
Perhitungan Persentil

A

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian

Tidak
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A
Tahap
Perancangan

Penentuan Spesifikasi
1. Perhitungan dimensi
2. Penentuan komponen
3.Pembuatan rancangan

Perhitungan Teknik

Estimasi Biaya
Rancangan

Tahap Analisa

Analisa dan Interpretasi
Hasil

Tahap Kesimpulan
dan Saran

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian (lanjutan)

Langkah-langkah penyelesaian masalah pada Gambar 3.1, diuraikan
sebagai berikut :

3.1Tahap Identifikasi Masalah
Tahap ini diawali dengan studi literatur, studi lapangan, perumusan
masalah, penentuan tujuan penelitian dan menentukan manfaat penelitian.
Langkah-langkah yang ada pada tahap identifikasi masalah tersebut dijelaskan
pada subbab berikut ini.
3.1.1.

Studi Literatur
Studi literatur dilakukan untuk mendukung proses identifikasi perancangan

alat bantu yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menopang tubuh pada
aktivitas perawatan dan perbaikan bagian kolong mobil. Studi literatur dilakukan
dengan mencari informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas
dalam perancangan ini. Pencarian informasi ini dilakukan dengan melalui internet,
dan perputakaan, sehingga diperoleh referensi yang dapat digunakan untuk
mendukung pembahasan perancangan ini.
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Studi Lapangan
Studi Lapangan digunakan untuk mengetahui dan mempelajari keadaan

proses kerja perawatan dan perbaikan kolong mobil di tempat penelitian dengan
maksud untuk mendapatkan informasi awal yang lengkap serta menentukan
masalah yang diangkat dalam penelitian.
3.1.3.

Perumusan Masalah
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan, kemudian disusun

sebuah rumusan masalah. Perumusan masalah dilakukan dengan menetapkan
sasaran-sasaran yang akan dibahas untuk kemudian dicari solusi pemecahan
masalahnya. Perumusan masalah juga dilakukan agar dapat fokus dalam
membahas permasalahan yang dihadapi. Adapun permasalahan yang akan dibahas
lebih lanjut adalah bagaimana merancang papan landasan penopang tubuh untuk
aktivitas di kolong mobil.
3.1.4.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ditetapkan agar penelitian yang dilakukan dapat

menjawab dan menyelesaikan rumusan masalah yang dihadapi. Adapun tujuan
penelitian yang ditetapkan dari hasil perumusan masalah adalah untuk merancang
papan landasan penopang tubuh untuk aktivitas di kolong mobil.
3.1.5.

Manfaat Penelitian
Suatu permasalahan akan diteliti apabila di dalamnya mengandung unsur

manfaat. Agar memenuhi suatu unsur manfaat maka perlu ditentukan terlebih
dahulu manfaat yang akan didapatkan dari suatu penelitian. Adapun manfaat yang
diharapkan dari penelitian ini adalah menghasilkan suatu alat bantu kerja yang
berupa papan landasan penopang tubuh (sakit, nyeri, pegal, kram, atau kesemutan)
dan menimbulkan rasa nyaman bagi pekerja bengkel mobil terutama pada
perawatan dan perbaikan bagian kolong mobil.
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3.2Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan pengolahan data yang
digunakan untuk perancangan alat bantu yang dapat digunakan sebagai landasan
untuk menopang tubuh pada aktivitas perawatan dan perbaikan bagian kolong
mobil yang dijelaskan pada sub bab berikut ini.
3.2.1

Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data diperlukan sebagai pendukung terbentuknya suatu

perancangan alat bantu yang dapat digunakan sebagai landasan untuk menopang
tubuh pada aktivitas perawatan dan perbaikan bagian kolong mobil. Perancangan
ini dibuat dengan menggunakan pendekatan antropometri. Berkaitan dengan
aplikasi data antropometri tersebut dalam perancangan dilakukan beberapa
langkah berikut :
a. Pengumpulan Data Studi Pendahuluan
Pengumpulan data studi pendahuluan dilakukan selama bulan Mei 2009
yang bertujuan untuk memperoleh informasi awal di tempat penelitian. Metode
untuk mendapatkan data awal dilakukan dengan pengamatan langsung,
wawancara, pendokumentasian gambar, dan penyebaran kuesioner dengan tujuan
untuk mengetahui keluhan atau rasa tidak nyaman yang dirasakan pekerja bengkel
pada proses perawatan dan perbaikan kolong mobil.
b. Penyusunan Konsep Perancangan
Penyusunan konsep perancangan dilakukan dengan mengacu pada data
studi pendahuluan yang diperoleh. Data studi pendahuluan ini menunjukkan fakta
yang tejadi di tempat penelitian dan memberikan informasi tentang apa yang
diinginkan pekerja. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyusun suatu konsep
perancangan dengan membuat alat bantu yang diharapkan dapat memberikan
solusi terhadap permasalahan yang terjadi.
c. Penentuan Data Antropometri dan Pengumpulan Data Dimensi Antropometri
Berdasarkan penyusunan konsep perancangan yang telah diungkapkan di
atas, peneliti dapat menentukan dimensi antropometri yang akan digunakan
sebagai acuan untuk menetapkan ukuran rancangan. Penentuan dimensi
antropometri ini dimaksudkan agar rancangan yang dihasilkan dapat digunakan
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dengan baik dan disesuaikan atau paling tidak mendekati karakteristik dan
kebutuhan penggunanya.
Pengambilan data diperoleh dari hasil pengukuran antropometri pekerja
bengkel CN World sebanyak 4 orang dan pengambilan dari bank data
antropometri LPSKE ( Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi ) UNS
sebagai data tambahan. Data antropometri tambahan ini digunakan untuk
memenuhi kecukupan data yang diperlukan untuk perancangan. Data antopometri
dari LPSKE merupakan data hasil pengukuran antropometri Mahasiswa Teknik
Industri UNS pada praktikum yang diselenggarakannya.
3.2.2

Pengolahan Data
Pengolahan data yang dilakukan meliputi pengujian data antropometri, dan

perhitungan persentil. Pengolahan data tersebut dijelaskan pada subbab berikut
ini.
a. Pengolahan Data Antropometri
Pada tahap ini dilakukan pengolahan data antropometri yang dibutuhkan
untuk perancangan. Data yang digunakan adalah penentuan atribut tubuh
diantaranya: jarak pantat-plopiteal, jarak dagu ke puncak kepala, tinggi bahu
duduk, dan lebar bahu. Berikut merupakan pengujian data antropometri yang
dilakukan :
 Uji Beda Dua Mean
Uji beda dua mean merupakan uji yang dilakukan pada beberapa populasi data,
uji ini berfungsi untuk mengetahui apakah hipotesis data populasi sama dengan
sampel yang diambil.
 Uji Kecukupan Data
Uji kecukupan data berfungsi untuk mengetahui apakah data hasil pengamatan
dapat dianggap mencukupi. Penetapan berapa jumlah data yang seharusnya
dibutuhkan, terlebih dulu ditentukan derajat ketelitian (s) yang menunjukkan
penyimpangan maksimum hasil penelitian, dan tingkat kepercayaan (k) yang
menunjukkan besarnya keyakinan pengukur akan ketelitian data antropometri.
 Uji Kenormalan
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Sebelum melakukan perhitungan persentil, sampel yang diambil harus
dilakukan uji normalitas terlebih dahulu untuk memeriksa keabsahan suatu
data. Uji normalitas dilakukan dengan uji Chi-square. Uji Chi-Square
digunakan untuk menentukan apakah data dari sampel yang diambil
menunjang hipotesis yang menyatakan bahwa populasi asal sampel tersebut
mengikuti distribusi yang ditetapkan.
b. Perhitungan Persentil
Pada proses perancangan papan landasan penopang tubuh untuk aktivitas di
kolong mobil nilai persentil yang digunakan adalah persentil ke-5 dan persentil
ke-95.

3.3 Tahap Perancangan
3.3.1. Penentuan Spesifikasi
Pada tahap perancangan akan dilakukan penentuan spesifikasi alat yang
terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu :
1. Perhitungan Dimensi
Perhitungan dimensi dilakukan untuk menentukan ukuran rancangan yang
akan dibuat. Perhitungan dimensi ini mengacu pada hasil perhitungan persentil
yang telah dilakukan sebelumnya. Perhitungan dimensi yang dilakukan meliputi :
a. Panjang Bantalan Duduk
Bantalan duduk merupakan bagian dari papan landasan dimana pantat-plopiteal
pekerja bengkel berada. Data antropometri yang digunakan sebagai acuan
dalam merancang panjang bantalan duduk adalah jarak pantat-plopiteal (ppo)
dengan presentil ke-5.
b. Panjang Bantalan Punggung Sampai Kepala
Bantalan punggung sampai kepala merupakan bagian dari papan landasan
untuk meletakkan punggung sampai kepala pekerja. Data antropometri yang
digunakan sebagai acuan dalam merancang panjang bantalan punggung sampai
kepala adalah tinggi bahu duduk ditambah jarak dagu ke puncak kepala dengan
persentil ke 95.
c. Lebar Papan Landasan

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

Dimensi antropometri yang digunakan untuk menentukan lebar papan landasan
adalah lebar bahu (lb) dengan persentil ke-95

2. Penentuan Komponen
Pada tahap ini akan dilakukan suatu penetapan bahan yang digunakan
dalam merancang papan landasan.
3. Pembuatan Rancangan
Pembuatan rancangan dilakukan melalui pembuatan gambar, pembuatan
prototipe, dan penggunaan hasil rancangan.
3.3.2. Perhitungan Teknik
Perhitungan teknik diperlukan untuk mengetahui kelayakan rancangan
papan landasan apabila papan landasan tersebut dibuat. Perhitungan teknik
meliputi penentuan beban, dan perhitungan momen pada titik kritis.
3.3.3. Estimasi Biaya
Estimasi biaya dilakukan untuk memperkirakan besarnya biaya yang
dikeluarkan untuk perancangan alat bantu yang berupa papan sandar apabila alat
bantu tersebut dibuat. Biaya yang dihitung meliputi biaya material, dan biaya
nonmaterial.

3.4Tahap Analisis
Pada tahap ini dilakukan analisis dan interpretasi hasil terhadap
pengumpulan dan pengolahan data sebelumnya.

3.5Tahap Kesimpulan dan Saran
Pada tahap ini akan membahas kesimpulan dari hasi pengolahan data
dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian dan kemudian
memberikan saran perbaikan yang mungkin dilakukan untuk penelitian
selanjutnya.
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BAB IV
PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Penelitian

merupakan

serangkaian

aktivitas

merumuskan,

mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menarik suatu kesimpulan dari
suatu permasalahan yang dijadikan objek penelitian. Pada bagian ini berisi
tentang keseluruhan tahapan pengumpulan dan pengolahan data yang
dilakukan dalam penelitian. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan pada sub
bab di bawah ini.
4.1

Pengumpulan Data
Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang

sikap kerja pada aktivitas di bagian kolong mobil, data keluhan pekerja,
serta ukuran dimensi tubuh manusia yang akan digunakan dalam
perancangan.
4.1.1. Pengumpulan Data Studi Pendahuluan
Pengumpulan data studi pendahuluan dilakukan selama bulan Mei
2009 yang bertujuan untuk memperoleh informasi awal di tempat penelitian.
Metode untuk mendapatkan data awal dilakukan dengan pengamatan
langsung,

pendokumentasian

gambar,

wawancara,

dan

penyebaran

kuesioner dengan tujuan untuk mengetahui keluhan atau rasa tidak nyaman
yang dirasakan pekerja bengkel pada aktivitas di kolong mobil.
a. Dokumentasi
Sikap kerja pekerja bengkel CN World pada aktivitas di bagian
kolong mobil dilakukan dengan berbaring di atas permukaan tanah berlapis
semen tanpa alas/landasan tubuh yang memadai seperti menggunakan bekas
kardus, busa bekas jok mobil, bahkan menggunakan balok kayu untuk
menyangga kepala. Tabel 4.1 menunjukkan beberapa sikap kerja ketika
melakukan aktivitas di kolong mobil pada bengkel CN World mulai dari
aktivitas pengelasan, aktivitas mekanik, sampai pada aktivitas pelapisan cat
di bagian kolong mobil.
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Tabel 4.1 Sikap Kerja Pada Aktivitas di Kolong Mobil
No

Dokumentasi

Aktivitas

Keterangan
Sikap kerja: bertumpu
pada satu sisi tubuh,
kedua tangan
memegang peralatan
kerja, kepala sedikit
condong dan terangkat

Resiko
Cidera pada
bagian
leher, bahu,
lengan

1

Pengelasan
bagian
kolong mobil

2

Pemasangan
komponen/
baut pada
bagian
kolong mobil

Sikap kerja: bertumpu
pada satu sisi tubuh
kedua tangan
memegang peralatan
kerja,kepala sedikit
condong dan terangkat

Cidera pada
bagian
leher, bahu,
lengan

3

Pemasangan
komponen/
baut pada
bagian
kolong mobil

Sikap kerja: kepala
disandarkan pada
papan balok.

Cidera pada
bagian
leher

4

Sikap kerja: kepala
terangkat, perut
Pelapisan cat
menahan gaya angkat
pada bagian
kepala, salah satu
kolong mobil
tangan membantu
menopang tubuh

Cidera pada
bagian
leher,
punggung,
perut, bahu,
lengan.

Sumber : Dokumentasi di Bengkel CN World, 2009

b. Wawancara
Wawancara

dilakukan

untuk

mendapatkan

informasi

secara

langsung dari pekerja bengkel CN World mengenai kesulitan dan keluhan
yang dialami pada aktivitas di kolong mobil. Berdasarkan hasil wawancara
dengan pekerja bengkel diketahui bahwa waktu rata-rata yang diperlukan
untuk pelapisan cat pada dek mobil secara keseluruhan selama 1,5-2 jam,
kegiatan mekanik seperti pembautan, dan pengecekan kabel selama 0,5-1
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jam (tergantung seberapa rumit objek yang ditangani), serta pengelasan
selama 2-3 jam bahkan bisa seharian berada di bawah kolong mobil
tergantung seberapa parah objek yang ditangani. Dari keseluruhan aktivitas
yang dilakukan keluhan rasa sakit pada bagian tubuh mulai muncul antara
5-10 menit pertama melakukan pekerjaan. Berdasarkan hasil wawancara
juga dapat diketahui keluhan ketidaknyamanan dan kesulitan yang dialami
pekerja bengkel CN World pada aktivitas di kolong mobil. Berikut
merupakan pertanyaan yang digunakan untuk mengidentifikasi keluhan
ketidaknyamanan dan kesulitan pada proses perawatan dan perbaikan
kolong mobil.
 Ketidaknyamanan seperti apa yang Anda rasakan ketika melakukan
aktivitas di kolong mobil ?
 Kesulitan apa yang Anda alami ketika sedang melakukan aktivitas di
kolong mobil ?
Hasil wawancara terhadap pekerja bengkel CN World mengenai
keluhan ketidaknyamanan dan kesulitan pada aktivitas di kolong mobil
dapat dilihat pada Tabel 4.2
Tabel 4.2 Jawaban Pekerja Bengkel CN World Mengenai Keluhan
Ketidaknyamanan Dan Kesulitan Pada Aktivitas di Kolong Mobil
No
Jawaban Pekerja Bengkel CN World
Jumlah Persentase
Kelelahan pada bagian tubuh tertentu secara
1

cepat terutama pada perut, punggung dan

3

75%

leher.
2

Seluruh tubuh terasa pegal dan kesemutan

1

25%

3

Ketidakleluasaan Gerak

4

100%

4

Kesulitan ketika keluar/masuk kolong mobil

4

100%

4

100%

5

Kesulitan dalam pengambilan alat-alat yang
diperlukan

Sumber : Wawancara, 2009

Selain itu wawancara juga dilakukan untuk mengetahui keinginan
pekerja yang selanjutnya dijadikan pertimbangan dalam perancangan.
Tabel 4.3 menunjukkan beberapa pernyataan keinginan pekerja bengkel CN
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World mengenai alat bantu kerja sebagai fasilitas pendukung pada aktivitas
di kolong mobil.

Tabel 4.3 Pernyataan Keinginan Pekerja Bengkel CN World
Pernyataan Keinginan Pekerja

No.

Bengkel CN World
Perlunya

1

alat

pendongkrak

mobil

Jumlah

Persentase

1

25%

3

75%

atau

landasan mobil agar posisi mobil lebih tinggi
sehingga memberi keleluasaan gerak.
Perlunya

2

alat

bantu

kerja

yang

dapat

digunakan sebagai landasan untuk menopang
tubuh

dan

memberi

kemudahan

dalam

memposisikan ketinggian tubuh saat rebah.
Sumber : Wawancara, 2009

Pada penelitian ini pernyataan keinginan pekerja yang selanjutnya
dijadikan pertimbangan dalam perancangan adalah pernyataan ke-2. Untuk
pernyataan pertama tidak akan dibahas lebih jauh dalam penelitian ini (lihat
batasan masalah pada bab 1).
c. Kuesioner
Kuesioner diberikan kepada empat pekerja di bengkel CN World
yang bertujuan untuk mengetahui keluhan yang dialami pekerja selama atau
setelah melakukan aktivitas di kolong mobil. Kuesioner ini ditunjukkan
dalam lampiran 1 (L.1.1), dengan hasil kuesioner dapat dilihat pada Tabel
4.4
Tebel 4.4 Persentase Tingkat Keluhan Pekerja Di Setiap Bagian Tubuh
No
0

Bagian Tubuh
Leher Bagian Atas

Responden
1

2

3

4

Jml

    4

Persentase
(%)
100%
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Leher Bagian Bawah
Bahu Kiri
Bahu Kanan
Lengan Atas Bagian Kiri
Punggung
Lengan Atas Bagian Kanan
Pinggang Kebelakang
Pinggul Kebelakang
Pantat






































4
4
4
4
4
4
4
4
1

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25%

Tabel 4.4 Persentase Tingkat Keluhan Pekerja Di Setiap Bagian Tubuh
(lanjutan)
No

Bagian Tubuh

10
11
12
13
14
15
16

Siku Kiri
Siku Kanan
Lengan Bawah Bagian Kiri
Lengan Bawah Bagian Kanan
Pergelangan Tangan Kiri
Pergelangan Tangan Kanan
Telapak Tangan Bagian Kiri
Telapak Tangan Bagian
Kanan
Paha Kiri
Paha Kanan
Lutut Kiri
Lutut Kanan
Betis Kiri
Betis Kanan
Pergelangan Kaki Kiri
Pergelangan Kaki Kanan
Telapak Kaki Kiri
Telapak Kaki Kanan

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1

Responden
2
3

4

Jml




Persentase
(%)

1
2


 2
 
 3
1

1

1


25%
50%
50%
75%
25%
25%
25%

0
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

0%
50%
50%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%















Sumber: Pengumpulan Data, 2009

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa empat pekerja
mengalami keluhan yang berbeda di setiap bagian tubuhnya. Tanda checklist
(√) menunjukkan bahwa bagian tubuh pekerja mengalami keluhan.
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Persentase keluhan pada tiap tubuh pada empat pekerja dapat digambarkan
dalam bentuk grafik seperti pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1 Persentase Keluhan Pada Tiap Tubuh Pekerja Bengkel CN
World
Sumber: Pengumpulan Data, 2009

Gambar 4.1 memperlihatkan sembilan tingkat keluhan dominan yang
dialami oleh pekerja bengkel yaitu keluhan di bagian leher atas, leher
bawah, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas bagian kiri, lengan atas bagian
kanan, punggung, pinggang kebelakang, dan pinggul kebelakang yaitu
sebesar 100%.
4.1.2. Penyusunan Konsep Perancangan
Penyusunan konsep perancangan dilakukan dengan mengacu pada data
studi pendahuluan yang diperoleh. Data studi pendahuluan ini menunjukkan fakta
yang tejadi di tempat penelitian dan memberikan informasi tentang apa yang
diinginkan pekerja. Penyusunan konsep perancangan dilakukan dengan cara
menjabarkan keluhan dan keinginan pekerja menjadi kebutuhan perancangan yang
dilanjutkan dengan pengembangan ide perancangan sesuai dengan kebutuhan
yang telah dibuat sebelumnya.
1. Penjabaran Kebutuhan Perancangan (Need)
Informasi yang diperoleh dari studi pendahuluan yang dilakukan dengan
wawancara menunjukkan bahwa pekerja belum menemukan kenyamanan dalam
melakukan aktivitasnya seperti ditunjukkan pada Tabel 4.2. Ketidaknyamanan ini
dipertegas dari hasil kuisioner yang menunjukkan adanya keluhan rasa sakit,
nyeri, pegal, kram, atau kesemutan pada beberapa bagian tubuh pekerja seperti
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ditunjukkan pada Gambar 4.1. Hubungan antara timbulnya keluhan dengan
penyebabnya dapat dijelaskan melalui Tabel 4.5
Tabel 4.5 Ringkasan Keluhan dan Pernyataan Keinginan Pekerja
No

Keluhan Pekerja

Faktor Penyebab
Tidak dipakainya alas/landasan
tubuh yang layak dan memadai
ketika beraktivitas di bawah kolong
mobil.
Akses
keluar/masuk
kolong
dilakukan dengan cara berbaring
dan merangkak/merayap

1

Kelelahan pada bagian tubuh
tertentu secara cepat

2

Kesulitan ketika keluar/masuk
kolong mobil

3

Peralatan kerja yang dibawa
dimasukkan ke dalam saku celana
Kesulitan dalam pengambilan alatsehingga ketika memerlukan alat
alat yang diperlukan
dan perlengkapan lain harus keluar
dari kolong terlebih dahulu.

Sumber: Pengumpulan Data, 2009

Di lain pihak, pekerja juga menyatakan keinginanya seperti ditunjukkan
pada Tabel 4.3, hasil keinginan dan keluhan pekerja tersebut kemudian dijabarkan
menjadi kebutuhan perancangan yang harus dipenuhi. Penjabaran kebutuhan
dibuat untuk memperjelas batasan-batasan masalah dalam pembuatan konsep
perancangan dan mempermudah tahapan penyelesaian yang harus dilakukan
sehingga alat yang akan dirancang sesuai dengan tujuan. Penjabaran kebutuhan
dapat dilihat pada Tabel 4.6
Tabel 4.6 Penjabaran Kebutuhan Perancangan
Keinginan
Pekerja

Penjabaran Kebutuhan

Alat bantu
Kerja Untuk
Aktivitas Di
Kolong mobil

Landasan untuk menopang tubuh
Kemudahan dalam memposisikan ketinggian tubuh saat
rebah
Kemudahan akses keluar/masuk kolong mobil
Kemudahan pengambilan alat-alat yang diperlukan

Sumber: Pengumpulan Data, 2009

2. Pembangkitan Gagasan Dalam Perancangan (Idea)
Berdasarkan kebutuhan perancangan yang telah dinyatakan dengan jelas,
maka dapat dikembangkan suatu ide pemecahan masalah. Gagasan atau ide yang
dikembangkan haruslah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan perancangan
yang telah dibuat sebelumnya. Permasalahan utama yang terjadi pada aktivitas di

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

kolong mobil adalah tidak dipakainya alas atau landasan tubuh yang memadai
sehingga menyebabkan pekerja harus bekerja dengan sikap paksa. Sebagai contoh
pekerja harus mengangkat sedikit kepala untuk mengamati dan menjangkau objek
kerja, akibatnya leher menjadi tumpuan untuk menyangga berat kepala, pekerja
bekerja dengan menumpu pada salah satu sisi tubuh untuk menyangga berat
badan, dan kadang kala pekerja menggunakan sebatang kayu balok untuk
menyangga kepalanya. Sikap paksa seperti disebutkan di atas jika dilakukan
dalam waktu yang lama dan berulang-ulang sangatlah mungkin untuk
menimbulkan rasa sakit, nyeri, pegal, kram, atau kesemutan pada beberapa bagian
tubuh.
Berdasarkan penjabaran kebutuhan, peneliti melihat adanya peluang untuk
mengantisipasi timbulnya keluhan pada bagian tubuh dan untuk meminimalkan
timbulnya sikap paksa dengan merancang sebuah alat bantu kerja berupa papan
landasan yang dapat berfungsi sebagai alas sekaligus sebagai penopang tubuh
yang dilengkapi dengan bantalan. Pemberian bantalan bertujuan sebagai
penyebaran tekanan sehubungan dengan berat badan pada titik persinggungan
antarpermukaan dengan daerah yang lebih luas terutama pada bagian kepala
(termasuk leher), punggung (termasuk bahu, pinggang, dan pinggul), serta pantat
sampai ke lutut. Dengan demikian diharapkan perancangan alat bantu yang berupa
papan landasan ini dapat mengurangi keluhan pada bagian tubuh (sakit, nyeri,
pegal, kram, atau kesemutan) sehingga pekerja bengkel dapat bekerja dengan
lebih nyaman.
Selain itu, perancangan alat bantu kerja pada aktivitas di kolong mobil
harus mempertimbangkan penjabaran kebutuhan yang lain, yaitu harus memberi
kemudahan dalam memposisikan ketinggian tubuh saat rebah, kemudahan akses
keluar/masuk kolong mobil, dan kemudahan pengambilan alat-alat yang
diperlukan. Peneliti berusaha memperjelas pembangkitan ide perancangan dengan
mengadopsi dan memodifikasi beberapa tahapan metode perancangan dari Cross
yang terdiri dari clarifying objectives, establishing functions, dan performance
specification untuk menggambarkan konsep perancangan yang akan dilakukan.
Beberapa tahapan tersebut adalah :
a. Clarifying Objectives
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Clarifying Objectives bertujuan untuk menjelaskan tujuan dan subtujuan dari
perancangan, serta hubungan diantara keduanya. Untuk lebih jelasnya
penjabaran tujuan dan subtujuan dari perancangan dapat dilihat pada pada
Gambar 4.2.
Alat Bantu Kerja Pada
Aktivitas Di Kolong Mobil

Penjabaran Kebutuhan
Landasan Untuk
Menopang Tubuh

Kemudahan Memposisikan
Ketinggian Tubuh Saat
Rebah

Nyaman

Aman

Mudah

Sesuai Ukuran
Tubuh Pekerja

Kuat
Menopang
Tubuh Pekerja

Operasional
Yang Mudah

Penyebaran
Distribusi
Tekanan Pada
Tiap Bagian
Tubuh Merata

Kemudahan
Akses Keluar/
Masuk Kolong
Mobil

Kemudahan
Pengambilan
Alat Kerja

Efisien

Efisien

Mempercepat
dan
Mempermudah
Mobilitas di
Kolong Mobil

Mempersingkat
Waktu
Pengambilan
Alat Yang
Diperlukan

Gambar 4.2 Clarifying Objectives Perancangan
Sumber: Pengumpulan Data, 2009

b. Establishing Functions
Establishing functions bertujuan untuk menentukan fungsi-fungsi yang
dibutuhkan dan batasan sistem dari perancangan yang akan dilakukan. Langkah
pertama yang dilakukan adalah menunjukkan fungsi perancangan secara umum
dalam perubahan input menjadi output yang diinginkan, seperti pada Gambar
4.3
Input
Aktivitas Kerja Di
Kolong Mobil

Fungsi

Alat Bantu
Kerja

OVERAL FUNCTION

Output
Kenyamanan
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Gambar 4.3 Overal Function Perancangan
Sumber: Pengumpulan Data, 2009

Langkah selanjutnya adalah memecah fungsi umum menjadi sub fungsi dasar
yang lebih spesifik, seperti tampak pada Gambar 4.4

Input

Fungsi

Alat Bantu Kerja

Landasan
Penopang
Tubuh

Output
Kenyamanan

Meminimalkan
Timbulnya Keluhan
Pada Bagian Tubuh

Bantalan

Fungsi

Input

Output
Mendekati Posisi
Setengah Duduk

Alat Bantu Kerja
Pengatur
Sandaran

Sikap Kerja
Disesuaikan Dengan
Kebutuhan Kerja

Input

Output

Fungsi

Alat Bantu Kerja

Input

Akses
Mobilitas
Keluar/Masuk
Kolong Mobil

Kemudahan

Output

Fungsi

Alat Bantu Kerja

Kemudahan

Pengambilan
Alat Kerja

Gambar 4.4 Sub-Fungsi Dasar Perancangan
Sumber: Pengumpulan Data, 2009

c. Performance Specification
Performance specification bertujuan untuk membuat spesifikasi yang akurat
dari

kebutuhan

perancangan.

Tabel

4.7

specification dari perancangan yang dilakukan.

menunjukkan

performance
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Tabel 4.7 Performance Specification Perancangan
No

Tujuan

Kriteria
Sesuai Ukuran Tubuh
Pekerja

1

Nyaman
Penyebaran Distribusi
Tekanan Pada Tiap
Bagian Tubuh Merata

2

Aman

3
Mudah

4

Efisien

Kuat Menopang Tubuh
Pekerja
Operasional Yang
Mudah (easy to
handling)
Mempercepat dan
Mempermudah
Mobilitas di Kolong
Mobil
Mempersingkat Waktu
Pengambilan Alat
Yang Diperlukan

Performance Specification
Pantat Popliteal (ppo)
Jarak Dagu Ke Puncak Kepala
(dpk)
Tinggi Bahu Duduk (tbd)
Lebar Bahu (lb)
Dilengkapi Bantalan Yang Layak
Penggunaan Material Yang Kuat
Dalam Perancangan
Sistem Mekanis Yang Simpel

Dilengkapi Roda

Dilengkapi Dengan Rak Alat

Sumber: Pengumpulan Data, 2009

4.1.3. Penentuan dan Pengumpulan Data Dimensi Antropometri
Berdasarkan penyusunan konsep perancangan yang telah diungkapkan di
atas, peneliti dapat menentukan dimensi antropometri yang akan digunakan
sebagai acuan untuk menetapkan ukuran rancangan. Penentuan dimensi
antropometri ini dimaksudkan agar rancangan yang dihasilkan dapat digunakan
dengan baik dan disesuaikan atau paling tidak mendekati karakteristik dan
kebutuhan penggunanya. Berikut ini adalah dimensi antropometri yang
dibutuhkan dalam perancangan :
 Jarak pantat-plopiteal (ppo)
 Jarak dagu ke puncak kepala (dpk)
 Tinggi bahu duduk (tbd)
 Lebar bahu (lb)
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Penggunaan dimensi antropometri tersebut dapat dijelaskan pada Tabel 4.8

Tabel 4.8 Kegunaan Dimensi Antropometri
Dimensi Antropometri

Pantat Popliteal
(ppo)

Jarak Dagu Ke
Puncak Kepala
(dpk)
Tinggi Bahu Duduk
(tbd)

Lebar Bahu (lb)

Cara Pengukuran
Kegunaan
Subjek duduk tegak, ukur
jarak horizontal dari bagian
Untuk Menentukan
terluar pantat sampai lekukan
Panjang Bantalan
lutut sebelah dalam (popliteal),
Duduk
paha dan kaki bagian bawah
membentuk sudut siku-siku
Ukur jarak vertikal dari dagu
sampai ujung kepala
Ukur jarak vertikal dari
permukaan duduk pantat
sampai bahu
Ukur jarak horisontal antara
kedua lengan atas. Subjek
duduk tegak dengan lengan
atas merapat ke badan dan
lengan bawah direntangkan
ke depan.

Untuk Menentukan
Panjang Bantalan
Kepala
Untuk Menentukan
Panjang Bantalan
Punggung
Untuk menentukan lebar
bantalan pada alat bantu
hasil rancangan

Sumber : Pengolahan Data, 2009

Untuk memperoleh data dari dimensi antropometri tersebut, maka
dilakukan pengambilan data melalui pengukuran dimensi antropometri pekerja
bengkel CN World sebanyak 4 orang dan pengambilan dari bank data
antropometri LPSKE ( Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi ) UNS
sebagai data tambahan. Data antropometri tambahan ini digunakan untuk
memenuhi kecukupan data yang diperlukan untuk perancangan. Data antopometri
dari LPSKE merupakan data hasil pengukuran antropometri Mahasiswa Teknik
Industri UNS pada praktikum antropometri yang diselenggarakannya. Data yang
diambil berjenis kelamin pria dan termasuk kedalam kelompok usia dewasa.
Rekapitulasi keseluruhan data antropometri dapat ditunjukkan dalam Lampiran 2
(L.2.1 dan L.2.2). Selanjutnya data tersebut diperlukan untuk menentukan ukuran
hasil rancangan.
4.2

Pengolahan Data
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Pada subbab di atas telah dipaparkan hasil pengumpulan data. Pada
bagian ini akan diuraikan hasil pengolahan data berdasarkan data-data yang
telah dikumpulkan pada tahapan pengumpulan data. Pengolahan data yang
dilakukan meliputi pengujian data antropometri, dan perhitungan persentil.
Pengolahan data tersebut dijelaskan pada subbab berikut ini.
4.2.1. Pengujian Data Antropometri
Pengujian data antropometri dilakukan untuk menguji kesesuaian
dan kelayakan data yang telah dikumpulkan dan akan digunakan dalam
perancangan. Pengujian data antropometri yang dilakukan berupa uji
statistik meliputi uji beda dua mean, uji kecukupan, dan uji kenormalan
yang akan dijelaskan sebagai berikut :
1. Uji Beda Dua Mean Data Antropometri
Data antropometri pekerja bengkel CN World dan data antropometri
Mahasiswa TI-UNS yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan uji beda
dua mean, sehingga dapat diketahui apakah hipotesis data populasi sama
dengan sampel yang diambil. Sebelum melakukan pengujian hipotesis data
populasi dan data sampel maka terlebih dahulu dihitung mean, nilai
variansi, dan standar deviasi untuk masing-masing data yang dirumuskan
dalam persamaan 2.1-2.5, dengan contoh perhitungan sebagai berikut :
Uji Beda Dua Mean Jarak Pantat-Plopiteal
a. Data Rata-rata Antropometri Jarak Pantat-Plopiteal Pekerja
x

x

x
n

57  52  49  59
 54,250
4

s2 

s 

 (x  x)

2

n 1

(57  54,250) 2  (52  54,250) 2  (49  54,250)  (59  54,250) 2
4 1

= 4,573
b. Data Rata-Rata Mahasiswa TI- UNS
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x

x
n

62  48  44  .................  48,5
 47,795
22

x

s2 
s 

 (x  x)

2

n 1

(62  47,795) 2  (48  47,795) 2  (44  47,795) 2  .......  (48,5  47,795) 2
22  1

= 4,325
c. Uji Hipotesis
H0 : µ1 = µ2
H1 : µ1 ≠ µ2
d. Penentuan Derajat bebas
( s1 / n1  s2 / n2 ) 2
2
2
s1 / n1 s2 / n2

n1  1 n2  1
2

v

v

2

(20,917 / 4  18,706 / 22) 2
20,917 / 4 18,706 / 22

4 1
22  1

v  4,040 ~ 4 derajat bebas

e. Penentuan Statistik Pembanding
Dengan mengambil taraf signifikansi α = 0.05 pada tabel nilai kritik
sebaran t pada lampiran L.3.3 diperoleh nilai t 0.025 = 2,776 untuk v = 4
f. Perhitungan nilai statisik uji t dengan selang kepercayaan 95%
2

( x1  x 2 )  t ,0,025
(6,455)  2,776

2

2

2

s1
s
s
s
 2  1   2  ( x1  x 2 )  t 0,025 1  2
n1
n2
n1
n2

20,917 18,706
20,917 18,706

 1   2  (6,455)  2,776

4
22
4
22

0,390  1  2  13,299
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Kesimpulan : -0,390  1  2  13,299 diterima
Artinya : data populasi tidak berbeda secara signifikan dengan data
sampel yang diambil.
Untuk mengetahui hasil perhitungan data antropometri pekerja bengkel CN
World dapat ditunjukkan dalam Tabel 4.9.
Tabel 4.9 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Data Antropometri
Pekerja Di Bengkel CN World
Dimensi Ukur

x

x rata2

SD

Variansi

Jarak Pantat Popliteal (ppo)
Jarak Dagu Ke Puncak Kepala
(jtd)
Tinggi Bahu Duduk (tbd)
Lebar Bahu (lb)

217

54,250

4,573

20,917

97
219
176

24,25
54,75
44

0,957
2,217
0,816

0,917
4,917
0,667

Sumber : Pengolahan Data, 2009

Untuk mengetahui hasil perhitungan data antropometri mahasiswa Teknik
Industri UNS dapat ditunjukkan dalam Tabel 4.10
Tabel 4.10 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Antropometri
Mahasiswa Teknik Industri UNS
Dimensi Ukur
Jarak Pantat Popliteal (ppo)
Jarak Dagu Ke Puncak Kepala
(jtd)
Tinggi Bahu Duduk (tbd)
Lebar Bahu (lb)

x

x rata2

SD

Variansi

1051,5

47,795

4,325

18,706

508,5
1209,5
921

23,114
54,977
41,864

1,488
2,762
2,687

2,213
7,630
7,219

Sumber: Pengolahan Data, 2009

Data antropometri yang telah diperoleh dapat dilanjutkan dengan uji beda
dua mean antara populasi pekerja dan data mahasiswa Teknik Industri
UNS. Untuk hasil perhitungannya dapat ditunjukkan dalam Tabel 4.11.
Tabel 4.11 Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Uji Beda Dua Mean Data Antropometri
Dimensi Ukur

t hitung

Jarak Pantat Popliteal (ppo)
Jarak Dagu Ke Puncak Kepala (jtd)
Tinggi Bahu Duduk (tbd)

-0,390
-0,269
-3,455

t tabel
<
<
<

2,776
2,447
2,571

t hitung Kesimpulan
<
<
<

13,299
2,542
3,000

Diterima
Diterima
Diterima
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Lebar Bahu (lb)

0,652

<

2,11

<

3,621

Diterima

Sumber: Pengolahan Data, 2009

Adapun perhitungan uji beda dua mean selengkapnya untuk masing-masing
data antropometri ditunjukkan dalam lampiran 4 (L.4.1).

2. Uji Kecukupan Data Antropometri
Uji kecukupan data berfungsi untuk mengetahui apakah data yang
diperoleh sudah mencukupi. Sebelum dilakukan uji kecukupan data terlebih
dahulu menentukan derajat kebebasan s = 0.05 yang menunjukkan
penyimpangan maksimum hasil penelitian. Selain itu juga ditentukan tingkat
kepercayaan 95% dengan k = 2 yang menunjukkan besarnya keyakinan
pengukur akan ketelitian data antropometri, artinya bahwa rata-rata data
hasil pengukuran diperbolehkan menyimpang sebesar 5% dari rata-rata
sebenarnya (Santoso, Singgih, 1990). Rumus perhitungan uji kecukupan data
dapat dilihat pada persamaan 2.6. Dengan contoh uji kecukupan untuk jarak
pantat-popliteal sebagai berikut:
2
k
N  X 2   X  
S


N’ =


X



2

2
(26 * 62484,75) - 1609092 

=  0.05
1268,5





2

N’ = 15,424
Kesimpulan :
Karena syarat N’≤ N terpenuhi maka jumlah data jarak pantat - plopiteal
yang telah dikumpulkan dinyatakan cukup.
Adapun untuk perhitungan uji kecukupan selengkapnya untuk
masing-masing data antropometri ada pada lampiran 4 (L.4.2). Setelah
dilakukan perhitungan, maka diperoleh hasil perhitungan uji kecukupan
bagi masing-masing data antropometri yang ditunjukan pada Tabel 4.12
Tabel 4.12 Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Uji Kecukupan Data Antropometri
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Dimensi Ukur
Jarak Pantat Popliteal (ppo)
Jarak Dagu Ke Puncak Kepala (jtd)
Tinggi Bahu Duduk (tbd)
Lebar Bahu (lb)

N

N'

26 15,424
26 6,080
26 3,571
26 5,843

Kesimpulan
cukup
cukup
cukup
cukup

Sumber: Pengolahan Data, 2009

Pada Tabel 4.12 disajikan nilai N’ bagi masing-masing data
antropometri. Karena masing-masing nilai N’ (jumlah data teoritis) data
antropometri lebih kecil dari nilai N (jumlah data pengamatan), maka dapat
disimpulkan bahwa jumlah data antropometri yang dikumpulkan pada
penelitian ini telah mencukupi.
3. Uji Kenormalan
Uji kenormalan yang digunakan pada laporan penelitian ini adalah
uji kenormalan dengan menggunakan chi kuadrat (uji kebaikan suai). Uji
kenromalan dilakukan dengan menghitung nilai χ2 hitung untuk kemudian
dibandingkan dengan nilai χ2 tabel yang diperoleh dari table kritik chi
kuadrat berdasarkan pada jumlah data k dan taraf signifikansi α = 5%.
Nilai chi kuadrat diperoleh dari v = k-1 dan α = 0,05. Jika χ2 hitung < χ2 tabel
maka dapat dikatakan bahwa syarat kenormalan data terpenuhi, atau
dengan kata lain data antropometri tersebut mengikuti distribusi normal.
Berikut adalah contoh perhitungan uji kenormalan untuk jarak pantatplopiteal :
a. Menyusun hipotesis
Berdasarkan tujuan uji Chi Square untuk pengujian normalitas suatu data,
maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H0 = Sampel yang diambil dari populasi yang mengikuti distribusi normal
H1 = Sampel diambil dari populasi yang bukan berdistribusi normal.

b. Menentukan jumlah kelas data jarak pantat-plopiteal
Perhitungan jumlah kelas dengan jumlah pengamatan n 26 data, menggunakan
persamaan 2.7:
k = 1 + 3,322 log 26 = 5,701  5
Hasil perhitungan didapatkan bahwa jumlah kelas adalah 5.
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c. Menentukan wilayah data jarak pantat-plopiteal
Perhitungan wilayah data yaitu dengan menghitung selisih data maksimum dan
minimumnya.
Wilayah data = 62– 42 = 20
d. Menentukan lebar kelas data jarak pantat-plopiteal.
Perhitungan lebar kelas yaitu dengan membagi wilayah data dengan jumlah
kelas.
Lebar kelas

=

20
=4
5

e. Menentukan limit bawah kelas bagi selang yang pertama dan kemudian
batas bawah kelasnya.
Penentuan limit bawah kelas dan batas bawah kelas pada jarak pantat-plopiteal
adalah sebagai berikut :
Limit bawah kelas jarak pantat-plopiteal adalah 42
Batas bawah kelas jarak pantat-plopiteal adalah 41,5
f. Mendaftarkan semua limit kelas dan batas kelas.
Langkah ini dilakukan dengan menambahkan lebar kelas pada limit dan batas
kelas sebelumnya. Hasil pendaftaran limit kelas dan batas kelas pada jarak
pantat-plopiteal ditunjukkan pada Tabel 4.13
Tabel 4.13 Rekapitulasi Kelas Jarak Pantat-Plopiteal
kelas
1
2
3
4
5

limit
batas kelas
bawah atas
41,5
42
46
46,5
47
51
51,5
52
56
56,5
57
61
61,5
62
66
66,5

Sumber: Pengolahan Data, 2009

g. Menentukan titik tengah kelas
Langkah ini dilakukan dengan cara merata-ratakan limit kelas maupun batas
kelasnya. Perhitungan titik tengah kelas pada jarak pantat-plopiteal adalah
sebagai berikut :
Titik tengah pada kelas ke-1
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X

X

=  46,5  41,5 




2

= 44

Titik tengah pada kelas ke-2

X

X

=  51,5  46,5 




2

= 35,5

h. Menentukan frekuensi pada masing-masing kelas.
Tabel 4.14 menunjukkan rekapitulasi frekuensi pada masing-masing kelas.
Tabel 4.14 Rekapitulasi Frekuensi Pada Masing-Masing Kelas
kelas
1
2
3
4
5

limit
batas F titik tengah (X)
bawah atas
41,5 0
42
46 46,5 8
44
47
51 51,5 13
49
52
56 56,5 2
54
57
61 61,5 2
59
62
66 66,5 1
64

Sumber: Pengolahan Data, 2009

i. Menghitung nilai z padanan batas-batas kelas
Berikut ini ditunjukkan contoh perhitungan z score pada batas kelas ke-2 dan
ke-3.
Perhitungan Z score pada batas kelas ke-2

=

49 - 49,192
4,885

= 0,472
Perhitungan Z score pada batas kelas ke-3

54 - 49,192
4,885
=
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= 1,496
j. Menghitung luas daerah dan frekuensi harapan untuk tiap-tiap kelas
Perhitungan luas daerah antara batas kelas ke-2 dan ke-3 pada jarak pantatplopiteal adalah sebagai berikut :
P(z2<Z<z3)

= P(0,472<Z< 1,496)
= P(Z< 1,496) - P(Z< 0,472) = 0,9265– 0,6736
= 0,2529

Dengan demikian frekuensi harapan untuk kelas ketiga adalah
Ei

= 0,2529 x 26
= 6,5754

Hasil perhitungan frekuensi harapan secara keseluruhan ditunjukkan pada
Tabel 4.15
Tabel 4.15 Rekapitulasi Perhitungan Frekuensi Harapan
kelas
1
2
3
4
5

limit
bawah
atas
42
47
52
57
62

46
51
56
61
66

batas

z score

41,5
46,5
51,5
56,5
61,5
66,5

-1,575
-0,551
0,472
1,496
2,519
3,543

Batas
Luas
0,0606
0,2912
0,6736
0,9265
0,9946
0,9999

Luas
Daerah
0,2306
0,3824
0,2529
0,0681
0,0053

Oi

Ei

0
8
13
2
2
1

5,9956
9,9424
6,5754
1,7706
0,1378

Sumber: Pengolahan Data, 2009

Dari tabel diketahui bahwa terdapat nilai frekuensi harapan yang kurang dari 5
sehingga perlu penggabungan sel-sel (kelas-kelas) yang berdekatan. Dari hasil
penggabungan sel-sel ini menyebabkan berkurangnya kelas dari 5 menjadi 3
seperti pada Tabel 4.16
Tabel 4.16 Rekapitulasi Perhitungan Frekuensi Harapan Hasil
Penggabungan Sel-Sel
limit
kelas
batas Oi
Ei
bawah atas
41,5
42
46
46,5
8
5,996
1
47
51
51,5 13 9,942
2
52
56
56,5
3
57
61
61,5
5 8,4838
4
62
66
66,5
5
Sumber: Pengolahan Data, 2009
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k. Menentukan besarnya nilai chi-square
Nilai chi-kuadrat  2 dihitung menggunakan persamaan sebagai berikut
2
2
2
 2 = 8  5,996  13  9,942  5  8,4838

5,996

9,942

8,4838

= 3,041
Banyaknya derajat bebas v bagi uji ini adalah:
V = banyak sel – 1 = 3 – 1 = 2
Nilai dari  untuk 2 derajat bebas adalah 5,991.
2
2
Karena nilai  0.05 hitung lebih kecil dari  0.05 untuk 2 derajat bebas

maka dapat disimpulkan bahwa sebaran normal memberikan kesesuaian
yang cukup baik bagi sebaran data jarak pantat-plopiteal.
Adapun untuk perhitungan uji kenormalan selengkapnya untuk
masing-masing data antropometri ada pada lampiran 4 (L.4.3). Setelah
dilakukan perhitungan, maka didapatkan hasil perhitungan uji kenormalan
bagi masing-masing data antropometri yang disajikan pada Tabel 4.17
Tabel 4.17 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Kenormalan
Data Antropometri
Data Yang Diukur
X² Hitung V X² Tabel Keterangan
3,041
3
5,991
Normal
Jarak Pantat-Plopiteal
2,421
3
5,991
Normal
Jarak Dagu Ke Puncak Kepala
0,1661
3
5,991
Normal
Tinggi Bahu Duduk
0,0555
2
3,841
Normal
Lebar Bahu
Sumber: Pengolahan Data, 2009

Pada Tabel 4.16 disajikan nilai χ2 dan  2 0.05 untuk derajat bebas
masing-masing data antropometri. Karena nilai χ2 lebih kecil dari  2 0,05
maka dapat disimpulkan bahwa sebaran masing-masing data antropometri
yang telah dikumpulkan pada penelitian sesuai dengan sebaran normal.
4.2.2. Perhitungan Persentil
Perhitungan persentil dilakukan untuk mendapatkan batas ukuran
yang diperlukan. Persentil yang digunakan pada perancangan alat bantu ini
yaitu persentil 5 dan 95. Penentuan persentil ini ditentukan dengan
pertimbangan bahwa persentil ini dapat mengakomodasi data persentil ke 5
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atau 95, sehingga populasi dapat terlayani (Zelnik dan Panero, 2003).
Persentil ini dapat dihitung berdasarkan rumus seperti pada Tabel 2.2.
Dengan contoh persentil untuk jarak pantat-popliteal sebagai berikut :
P5

= 48,788 – (1.645 x 4,885) = 40,753

P95

= 48,788 + (1.645 x 4,885) = 56,824

Berdasarkan perhitungan data jarak pantat-popliteal nilai persentil 5 sebesar
40,753 cm, dan nilai persentil 95 sebesar 56,824 cm. Untuk perhitungan
persentil dimensi antropometri yang lain dapat dilihat pada lampiran 4
(L.4.4). Rekapitulasi hasil perhitungan persentil ditunjukkan pada Tabel
4.18.
Tabel 4.18 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Persentil Data Antropometri
No

Dimensi Ukur

Rata-rata

SD

P5

P95

1
2
3
4

Jarak Pantat Popliteal (ppo)
Jarak Dagu Ke Puncak Kepala (dpk)
Tinggi Bahu Duduk (tbd)
Lebar Bahu (lb)

48,788
23,288
54,942
42,192

4,885
1,464
2,647
2,600

40,753
20,880
50,588
37,915

56,824
24,697
59,297
46,470

Sumber: Pengolahan Data, 2009

4.3

Tahap Perancangan

4.3.1. Penentuan Spesifikasi Rancangan
Pada tahap perancangan akan dilakukan penentuan spesifikasi
rancangan yang terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu :
1. Perhitungan Dimensi
Perhitungan dimensi dilakukan untuk menentukan ukuran rancangan yang
akan dibuat. Perhitungan dimensi ini mengacu pada hasil perhitungan persentil
yang telah dilakukan sebelumnya. Perhitungan dimensi yang dilakukan meliputi :
d. Panjang Bantalan Duduk
Bantalan duduk merupakan bagian dari papan landasan dimana pantat-plopiteal
pekerja bengkel berada. Data antropometri yang digunakan sebagai acuan
dalam merancang panjang bantalan duduk adalah jarak pantat-plopiteal (ppo)
dengan presentil ke-5. Jika panjang bantalan duduk dibuat terlalu panjang,
maka pekerja yang memiliki jarak pantat-plopiteal kecil tidak akan bisa
melipat lututnya dengan leluasa. Namun, jika panjang rangka bantalan duduk
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dibuat terlalu pendek dari jarak pantat-plopiteal, pekerja masih bisa
menggunakannya dengan nyaman. Perhitungan panjang bantalan duduk
sebagai berikut :
Panjang bantalan duduk = ppo (P5)
Panjang bantalan duduk = 40,753 cm
dengan;
ppo = jarak pantat-plopiteal
P5 = persentil ke-5
Setelah pembulatan hasil perhitungan di atas, diperoleh panjang bantalan
duduk hasil rancangan sebesar 40,752 ~ 41 cm
e. Panjang Bantalan Punggung Sampai Kepala
Bantalan punggung sampai kepala merupakan bagian dari papan landasan
untuk meletakkan punggung sampai kepala pekerja. Data antropometri yang
digunakan sebagai acuan dalam merancang panjang bantalan punggung sampai
kepala adalah tinggi bahu duduk ditambah jarak dagu ke puncak kepala dengan
persentil ke 95. Persentil ke-95 digunakan agar pekerja yang berbadan tinggi
bisa menggunakan alat bantu tersebut dengan nyaman. Di samping itu, untuk
pekerja yang berbadan kurang tinggi (mengalami kelebihan panjang bantalan)
tidak akan terganggu kenyamanannya. Perhitungan panjang bantalan punggung
sampai kepala sebagai berikut:
Panjang Bantalan Punggung Sampai Kepala = tbd (95) + dpk (95)
= 59,297 + 24, 697
= 83,994 cm
dengan;
tbd = tinggi bahu duduk
dpk = jarak dagu ke puncak kepala
P95 = persentil ke-95
Setelah pembulatan hasil perhitungan di atas, diperoleh panjang bantalan
punggung sampai kepala hasil rancangan sebesar 83,994 ~ 84 cm
f. Lebar Papan Landasan
Dimensi antropometri yang digunakan untuk menentukan lebar papan landasan
adalah lebar bahu (lb) dengan persentil ke-95. Penggunaan persentil ini adalah
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untuk mengakomodasi 95% dari populasi. Di samping itu, untuk pekerja yang
nilai persentil lebar bahunya kurang dari persentil ke-95 (mengalami kelebihan
lebar sandaran) tidak akan terganggu kenyamanannya. Perhitungan lebar papan
landasan sebagai berikut :
Lebar papan landasan = lb (P95)
Lebar papan landasan = 46,470 cm
dengan ;
lb = lebar bahu
P95 = persentil 95
Setelah pembulatan hasil perhitungan di atas, diperoleh lebar papan landasan
hasil rancangan sebesar 46,470 ~ 47 cm
2. Penentuan Komponen
Komponen-komponen yang akan digunakan dalam perancangan alat bantu
yang berupa papan landasan ini meliputi :
a. Rangka (frame)
Rangka dibedakan menjadi tiga bagian utama, yaitu rangka bawah untuk
penempatan bantalan duduk (base frame), adjustable frame yang merupakan
penempatan bantalan punggung sampai kepala, dan rangka tambahan
(additional frame) yang berfungsi sebagai rangka penempatan adjustable
frame. Ketiga rangka tersebut dihubungkan oleh engsel dan pada base frame
dilengkapi dengan dudukan tahanan pada kedua sisinya sehingga dapat dilipat.
Penentuan ukuran base frame dibuat lebih lebar dibandingkan dengan dua
rangka yang lain. Hai ini bertujuan agar ketika papan landasan dalam kondisi
terlipat tidak ada sesuatu yang mengganjal akibat adanya roda pada bagian
ujung base frame. Pada adjustable frame, ukurannya disesuaikan dengan
ukuran bantalan. Sedangkan additional frame dibuat sedikit lebih lebar
dibandingkan adjustable frame. Hal ini bertujuan agar penempatan adjustable
frame pada kondisi normal (tidak membentuk sudut sandar) dapat tepat
berhimpit dan sejajar dengan additional frame. Ketiga rangka tersebut dibuat
dari material pipa stal kotak 40 x 20 x 2 mm berbahan dasar ST 37. Material
pipa stal kotak dipilih karena memiliki konstruksi yang kuat tetapi tetap ringan,
mudah dikerjakan dengan mesin dan mudah dilas. Selain itu, material stal
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kotak mudah didapat di pasaran tanpa harus melakukan pemesanan pada pabrik
baja. Material lain yang digunakan sebagai penyusun rangka adalah besi siku L
40 x 40 x 3 mm sebagai penguat pada adjustable frame, strip plat 45 x 4 mm
dan strip plat 20 x 2 mm yang digunakan sebagai dudukan peletakkan bantalan.

b. Bantalan
Bantalan berfungsi untuk meratakan distribusi tekanan, sehubungan dengan
berat badan pada titik singgungan pada luas permukaan, yang akan
mempengaruhi pada kenyamanan pengguna. Pada perancangan yang dilakukan
bantalan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu busa, pelapis, dan hard board.
Fungsi utama bantalan diwujudkan dengan pemberian busa untuk memberikan
kenyamanan pada bagian tubuh. Pada perancangan ini ketebalan busa yang
digunakan mengikuti ketebalan busa yang direkomendasikan oleh Zelnik dan
Panero (2003) sebesar 3,8 cm ~ 4 cm. Suatu bantalan tidak akan lengkap
rasanya bila tidak diberi furnishing. Furnishing yaitu upholestery (pelapis)
yang digunakan pada bermacam-macam jenis jok mobil/motor, dan furniture
(sofa dan kursi). Pada penentuan jenis furnishing ditentukan menggunakan
bahan kulit sintetis. Pemilihan kulit sintesis ini dilkukan dengan beberapa
pertimbangan antara lain: harganya yang jauh lebih murah dan relatif
terjangkau untuk kalangan manapun, mudah untuk mendapatkannya,
perawatan yang lebih mudah dibandingkan sarung kulit asli, tidak mudah kotor
karena sifatnya yang tidak menyerap, secara umum varian warna dan tekstur
lebih banyak dibandingkan dengan bahan kulit asli (www.situsotomotif.com).
Selain itu, pemberian bantalan juga dilengkapi dengan hard board 1,2 cm
sebagai tempat peletakan busa. Hard board digunakan karena sifatnya yang
cukup kuat, dan mudah untuk dilakukan pembungkusan dengan busa dan
pelapis.
c. Roda
Pemberian roda bertujuan untuk memudahkan pergerakan dan perpindahan dari
alat bantu kerja yang berupa papan landasan. Roda yang digunakan pada
perancangan ini adalah roda casters

putar tipe UT-50 RS dengan kunci
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pengarah, rumah dan pelat baja dilas, pena utama berulir dan dilindungi oleh
mur pengunci, nipel gemuk, poros roda terdapat mur, dan diameter roda 50
mm dengan kapasitas 150 kg. Roda dengan diameter 50 mm dipilih dengan
alasan memiliki ukuran yang sedang (tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar)
sehingga hasil rancangan yang dibuat tidak telalu tinggi. Selain itu, roda
dengan diameter 50 mm masih dapat digunakan untuk mengimbangi gaya
gesek lantai bengkel yang terbuat dari semen kasar.
d. Sistem Pengatur Sudut Sandaran Pada Bagian Punggung Sampai Kepala
Sistem pengatur sudut sandaran berfungsi untuk mengatur ketinggian papan
landasan pada bagian punggung sampai kepala dengan sudut sandar tertentu
sesuai dengan kebutuhan. Pengaturan sudut sandar dilakukan secara manual
menggunakan tuas kopling dengan teknologi gear dan pegas. Tuas kopling
pada sistem pengatur sudut sandaran digunakan sebagai pengatur pemindahan
gigi dan pengunci gerakan. Tuas kopling ini dibuat secara sederhana dengan
menggunakan besi beton/cor, bekas gerigi ayuh bantalan kaca mobil, pegas
tarik 5 cm Ø 1 cm dan strip plat 20 x 2 mm yang dibuat bergerigi yang
terhubung langsung melalui pengelasan pada adjustable frame. Teknologi gear
(perseneling) terdapat pada tuas kopling sebagai pengunci dan pengatur
gerakan serta terdapat pada bagian bawah adjustable frame yang berfungsi
sebagai penahan rangka ketika papan landasan diatur pada sudut sandar
tertentu.
Sedangkan pegas berfungsi sebagai penyetabil gerakan ketika pemindahan gigi
dilakukan. Pegas yang digunakan dalam perancangan ini adalah jenis pegas
tarik yang dilengkapi dengan pengait (cantelan) yang dibuat dari besi cor Ø 0,5
cm. Diameter pegas yang digunakan adalah 2 mm dan panjang pegas sebesar 8
cm.
e. Belt/Sabuk
Belt digunakan sebagai sabuk pengaman ketika papan landasan dalam keadaan
terlipat. Belt yang digunakan terbuat dari sabuk tas biasa yang mudah
didapatkan di toko alat-alat jahit.
f. Rak Alat
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Rak alat dibuat untuk menyimpan peralatan kerja yang akan digunakan seperti
obeng, tang, palu, kunci pas, kunci ring, dll. Rak alat dibuat portable atau dapat
dibongkar pasang sehingga pemakaiannya dapat disesuaikan dengan keperluan
pekerja. Pada perancangan ini rak alat dibuat tidak terlalu besar dan
ditempatkan pada base frame. Rak alat dibuat dari plat ezer dan strip plat yang
dirangkai menjadi sebuah kotak sederhana dengan dudukan sebagai cantelan
pada bagian bawahnya.
3. Pembuatan Rancangan
Rancangan papan landasan dibuat berdasarkan dimensi yang telah
ditentukan dan penentuan komponen yang telah dilakukan. Berikut merupakan
tahapan pembuatan papan sandar hasil rancangan :
a. Pembuatan Gambar Rancangan
Pembuatan gambar rancangan papan landasan dilakukan dengan menggunakan
software solidwork 2004. Gambar rancangan dibuat dalam bentuk dua dimensi
(2D) dan tiga dimensi (3D) seperti ditunjukkan pada Gambar 4.5-4.1
E

A

B
D

G
F
C
Gambar 4.5 Gambar 2D Hasil Rancangan Tampak Atas
Sumber: Pengolahan Data, 2009

Keterangan :
A : Base Frame
B : Additional Frame
C : Bantalan Punggung-Kepala (melekat pada adjustable frame)
D : Bantalan Duduk (melekat pada base frame)
E : Sistem Pengangkat Sandaran/Tuas Kopling
F : Dudukan Roda
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G : Rak Alat

Gambar 4.6 Gambar 2D Hasil Rancangan Tampak Samping
Sumber: Pengolahan Data, 2009

Gambar 4.7 Gambar 2D Hasil Rancangan Tampak Bawah
Sumber: Pengolahan Data, 2009

Gambar 4.8 Gambar 3D Hasil Rancangan Perseneling 0
Sumber: Pengolahan Data, 2009

Gambar 4.9 Gambar 3D Hasil Rancangan Perseneling 1
Sumber: Pengolahan Data, 2009
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Gambar 4.10 Gambar 3D Hasil Rancangan Perseneling 2
Sumber: Pengolahan Data, 2009

Gambar 4.11 Gambar 3D Hasil Rancangan Perseneling 3
Sumber: Pengolahan Data, 2009

Gambar 4.12 Gambar 3D Hasil Rancangan Perseneling 4
Sumber: Pengolahan Data, 2009

b. Prototipe Hasil Rancangan
Setelah proses pembuatan gambar rancangan, maka selanjutnya dilakukan
pembuatan prototipe dari papan landasan hasil rancangan. Prototipe papan
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landasan dibuat untuk mewujudkan hasil rancangan ke dalam wujud nyata.
Gambar 4.13 –4.14 menunjukkan prototipe papan landasan hasil rancangan.

Gambar 4.13 Prototipe Hasil Rancangan Tampak Samping
Sumber : Dokumentasi, 2009

Gambar 4.14 Prototipe Hasil Rancangan Tampak Atas
Sumber : Dokumentasi, 2009

c. Penggunaan Hasil Rancangan
Prototipe papan landasan hasil rancangan perlu dicoba penggunaannya pada
aktivitas di kolong mobil, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah hasil
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rancangan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Gambar 4.15 menunjukkan
penggunaan papan landasan hasil rancangan pada aktivitas di kolong mobil.

Gambar 4.15 Penggunaan Prototipe Hasil Rancangan
(Contoh Aktivitas : Pengelasan)
Sumber : Dokumentasi, 2009

4.3.2. Perhitungan Teknik
Perhitungan teknik diperlukan untuk mengetahui kelayakan rancangan
papan landasan apabila papan landasan tersebut dibuat. Perhitungan teknik
meliputi penentuan beban, dan perhitungan momen pada komponen kritis.
1. Penentuan Beban
Papan landasan merupakan fasilitas pendukung berupa alat bantu kerja
yang berfungsi sebagai alas tubuh sekaligus sebagai penopang tubuh terutama
pada bagian pantat-plopiteal, punggung, dan kepala ketika melakukan aktivitas di
kolong mobil. Berdasarkan fungsi tersebut maka papan landasan harus
mempunyai kemampuan untuk menopang beban.
Kemampuan menopang beban salah satunya dapat diukur dengan
perhitungan kuat patah dari material yang digunakan.

Jika suatu material

mengalami pembebanan lebih dari nilai kuat patahnya maka material tersebut
akan terjadi patah atau melengkung. Perhitungan kuat patah dilakukan pada
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bagian dudukan roda karena letaknya terbawah tepat di atas roda yang menyangga
seluruh komponen papan landasan dan pekerja.
Berdasarkan hasil penimbangan papan landasan hasil rancangan diketahui
bahwa massa dari papan landasan adalah sebesar 19,75 kg (belum termasuk roda).
Kemudian dengan mengasumsikan massa peralatan kerja yang dapat dimasukkan
ke dalam rak alat tidak melebihi 3 kg, maka dapat ditentukan beban maksimum
yang ditopang oleh dudukan roda yaitu sebesar :
Beban maksimum = beban papan landasan + beban alat kerja + beban pekerja
Beban maksimum = (19,75 kg + 3 kg + 80 kg) x 9,8 kg/m2
Beban maksimum = 102,75 kg x 9,8 kg/m2
Beban maksimum = 1006, 95 N
Roda merupakan bagian papan landasan yang paling bawah. Dengan
demikian roda menanggung beban yang paling besar, dan material yang
berimpitan langsung dengan roda (dudukan roda) merupakan material yang
menanggung beban paling besar. Besarnya beban yang ditanggung oleh tiaptiap roda adalah sebagai berikut :
Beban yang dialami roda A = (410/1250) x 1006,95/2 N
= 165,1398 N
Beban yang dialami roda B = (840/1250) x 1006,95/2 N
= 338,3352 N
Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka material yang akan
mengalami pembebanan terbesar adalah material yang berhimpitan
langsung dengan roda B.
Luas permukaan material yang berimpitan pada titik tumpu B adalah
L= p x l
L = 40 mm x 40 mm
=1600 mm2
Besarnya beban yang ditanggung per mm2 adalah :
Beban per mm2 = Total beban
L permukaan
= 338,3352 N
1600 mm2
= 0,212 N/mm2
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Jadi beban maksimal yang dialami oleh rangka karena pembebanan dari
roda B adalah 0,212 N/mm2. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan
maka jenis material dudukan roda berbahan ST 37 layak untuk digunakan
karena memiliki beban maksimum per mm2 lebih kecil dari nilai batas
patahnya yaitu sebesar 370-450 N/mm2 (Singer,1995).
2. Perhitungan Momen Yang Terjadi
Perhitungan momen yang terjadi dilakukan hanya pada bagian yang
dianggap kritis oleh peneliti, yaitu pada bagian sambungan penarik tuas kopling
papan landasan. Perhitungan dilakukan dengan pendekatan grafis dengan
mengasumsikan tidak ada energi yang hilang akibat adanya gesekan (hukum
kekekalan energi), dimana Fx = 0, Fy = 0, M = 0.
a. Perseneling 1 atau sudut sandar 10 °
 Penjabaran Gaya-Gaya Pada Papan Landasan Dengan Sudut Sandar 10°

Gambar 4.16 Penjabaran Gaya-Gaya Pada Papan Landasan Dengan Sudut
Sandar 10°
Sumber : Pengolahan Data, 2009

Diketahui :
FP = beban pada punggung = 40 kg x 9,8 m/s2 = 392 N
α = 10° ; cos 10° = 0,985; sin 10° = 0,174
β = 20° ; cos 20° = 0,939 ; sin 20° = 0,342
L tot = 80 cm
L1 = 78 cm
Dengan FX = 0, FY = 0, M = 0
Penyelesaian :

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

FX = 0, maka :
FP sin α + FA sin β – FX = 0
(392 x 0,174) + (FA x 0,342) – FX = 0
FX

=

68,208

+

0,342

FA...................................................................................(1)
FY = 0, maka :
- FY + FA cos β – FP cos α = 0
- FY+ (FAx 0,939)– (392x 0,985) = 0
FY= 386,12 - (FA x 0,939) ………………………………………………..(2)
M = 0, maka :
(FP ½ Ltot) + (FA sin β L1 sin β) – (FA cos β L1 cos β) = 0
(392 x 0,4) + ( FA x 0,342 x 0,78 x 0,342) – (FA x 0,939 x 0,78 x 0,939) = 0
156,80 + 0,091FA – 0,687FA = 0
0,597 FA = 156,80
FA= 262,647 N
Dari (1) dan (2) maka diperoleh
FX = 68,208 + 0,342 FA
FX = 68,208 + (0,342 x 262,647)
FX = 158,033 N
dan
FY = 386,12 - (FA x 0,939)
FY = 386,12 - (262,647 x 0,939)
FY = 139,494 N
 Momen Pada Perseneling 1

Gambar 4.17 Momen Yang Dicari Pada Perseneling 10°
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Sumber : Pengolahan Data, 2009

Gambar 4.18 Penggambaran Batang Penarik Tuas Kopling Perseneling 1
Sumber : Pengolahan Data, 2009

Batang penarik tuas kopling pada Gambar 4.18 dapat diuraikan menjadi
beberapa gaya seperti pada Gambar 4.19

Gambar 4.19 Penguraian Gaya Yang Terjadi Pada Batang Penarik Tuas
Kopling Perseneling 1
Sumber : Pengolahan Data, 2009

Keterangan :
FA merupakan gaya yang terjadi pada batang penumpu papan landasan.
FB merupakan gaya pada titik B
FC merupakan gaya pada titik C
Berdasarkan penguraian gaya pada Gambar 4.19 maka dapat dicari
besar momen yang terjadi pada titik B dan C dengan perhitungan
sebagai berikut :
Diketahui :
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FA = 262,647 N
L1 = 5 cm
L2 = 14 cm
L3 = 16 cm
Penyelesaian :
Momen Pada titik B
MB = 0
FA x L1 = FB x L2
FB = 5/14 x 262,647
FB = 93,803 N
Sehingga momen di titik B adalah sebagai berikut :
MB = FB x L2
MB = 93,803 N x 14
MB = 13,13 N.m
Momen Pada titik C
MC= FC x L1
FC = FB cos 30°
FC = 93,803 x 0,867
FC = 81,327 N
Sehingga momen di titik C adalah sebagai berikut :
MC = FC x L3
MC = 81,327 N x 16
MC = 13,01 N.m
b. Perseneling 2 atau sudut sandar 20 °
 Penjabaran Gaya-Gaya Pada Papan Landasan Dengan Sudut Sandar 20°
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Gambar 4.20 Penjabaran Gaya-Gaya Pada Papan Landasan Dengan Sudut
Sandar 20°
Sumber : Pengolahan Data, 2009

Diketahui :
FP = beban pada punggung = 40 kg x 9,8 m/s2 = 392 N
α = 20° ; cos 20° = 0,939; sin 20° = 0,342
β = 45° ; cos 43° = 0,731 ; sin 43° = 0,682
L tot = 80 cm
L1 = 72 cm
Dengan M = 0, maka :
(FP ½ Ltot) + (FA sin β L1 sin β) – (FA cos β L1 cos β) = 0
(392 x 0,40) + ( FA x 0,682 x 0,72 x 0,682) – (FA x 0,731 x 0,72 x 0,731) = 0
156,80 + 0,33489 FA – 0,38473 FA = 0
0,04985 FA = 156,80
FA= 3145, 436 N

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

 Momen Pada Perseneling 2

Gambar 4.21 Momen Yang Dicari Pada Perseneling 20°
Sumber : Pengolahan Data, 2009

Gambar 4.22 Penggambaran Batang Penarik Tuas Kopling Perseneling 2
Sumber : Pengolahan Data, 2009

Batang penarik tuas kopling pada Gambar 4.22 dapat diuraikan menjadi
beberapa gaya seperti pada Gambar 4.23 dan 4.24

Gambar 4.23 Penguraian Gaya Yang Terjadi Pada Batang Penarik Tuas
Kopling Perseneling 2
Sumber : Pengolahan Data, 2009
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Gambar 4.24 Penguraian Gaya Yang Terjadi Pada Batang Penarik Tuas
Kopling Perseneling 2
Sumber : Pengolahan Data, 2009

Keterangan :
FA merupakan gaya yang terjadi pada batang penumpu papan landasan.
FB merupakan gaya pada titik B
FC merupakan gaya pada titik C
Berdasarkan penguraian gaya pada Gambar 4.23-4.24 maka dapat dicari besar
momen yang terjadi pada titik B dan C dengan perhitungan sebagai berikut :
Diketahui :
FA = 3145, 436 N
L1 = 7 cm
L2 = 14 cm
L3 = 18 cm
Penyelesaian :
Momen Pada titik B
MB = 0
FA x L1 = FB x L2
FB = 7/14 x 3145, 436
FB = 1572,718 N
Sehingga momen di titik B adalah sebagai berikut :
MB = FB x L2
MB = 1572,718 N x 14
MB = 2,2018 N.m
Momen Pada titik C
MC= FC x L1
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FC = FB
FC = 1572,718 N
Sehingga momen di titik C adalah sebagai berikut :
MC = FC x L3
MC = 1572,718 N x 16
MC = 2,5163 N.m
c. Perseneling 1 atau sudut sandar 30 °
 Penjabaran Gaya-Gaya Pada Papan Landasan Dengan Sudut Sandar 30°

Gambar 4.25 Penjabaran Gaya-Gaya Pada Papan Landasan Dengan Sudut
Sandar 30°
Sumber : Pengolahan Data, 2009

Diketahui :
FP = beban pada punggung = 40 kg x 9,8 m/s2 = 392 N
α = 30° ; cos 30° = 0,866; sin 30° = 0,5
β = 70° ; cos 70° = 0,342 ; sin 70° = 0,939
L tot = 80 cm
L1 = 66 cm
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Penyelesaian :
M = 0, maka :
(FP ½ Ltot) + (FA sin β L1 sin β) – (FA cos β L1 cos β) = 0
(392 x 40) + ( FA x 0,939 x 0,66 x 0,939) – (FA x 0,342 x 0,66 x 0,342) = 0
156,80 + 0,58194 FA – 0,07719 FA = 0
0,50475 FA = 156,80
FA= 310,649 N
 Momen Pada Perseneling 3

Gambar 4.26 Momen Yang Dicari Pada Perseneling 30°
Sumber : Pengolahan Data, 2009

Gambar 4.27 Penggambaran Batang Penarik Tuas Kopling Perseneling 3
Sumber : Pengolahan Data, 2009

Batang penarik tuas kopling pada Gambar 4.27 dapat diuraikan menjadi
beberapa gaya seperti pada Gambar 4.28
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Gambar 4.28 Penguraian Gaya Yang Terjadi Pada Batang Penarik Tuas
Kopling Perseneling 3
Sumber : Pengolahan Data, 2009

Keterangan :
FA merupakan gaya yang terjadi pada batang penumpu papan landasan.
FB merupakan gaya pada titik B
FC merupakan gaya pada titik C
Berdasarkan penguraian gaya pada Gambar 4.28 maka dapat dicari
besar momen yang terjadi pada titik B dan C dengan perhitungan
sebagai berikut :
Diketahui :
FA = 310,649 N
L1 = 3 cm
L2 = 14 cm
L3 = 16 cm
Penyelesaian :
Momen Pada titik B
MB = 0
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FA x L1 = FB x L2
FB = 3/14 x 310,649
FB = 66,568 N
Sehingga momen di titik B adalah sebagai berikut :
MB = FB x L2
MB = 66,568 N x 14
MB = 9,31 N.m
Momen Pada titik C
MC= FC x L1
FC = FB cos 40°
FC = 66,568 x 0,766
FC = 50,994 N
Sehingga momen di titik C adalah sebagai berikut :
MC = FC x L3
MC = 50,994 N x 16
MC = 8,15 N.m
d. Perseneling 4 atau sudut sandar 45 °
 Penjabaran Gaya-Gaya Pada Papan Landasan Dengan Sudut Sandar 45°

Gambar 4.29 Penjabaran Gaya-Gaya Pada Papan Landasan Dengan Sudut
Sandar 45°
Sumber : Pengolahan Data, 2009
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Diketahui :
FP = beban pada punggung = 40 kg x 9,8 m/s2 = 392 N
α = 45° ; cos 45° = 0,707 sin 45° = 0,707
β = 0° ; cos 0° = 1 ; sin 0° = 0
L tot = 80 cm
L1 = 40 cm
Dengan M = 0
Penyelesaian :
M = 0, maka :
(FP ½ Ltot) + (FA sin β L1 sin β) – (FA cos β L1 cos β) = 0
(392 x 40) + ( FA x 0 x 0,40 x 0) – (FA x 1 x 0,40 x 1) = 0
156,80 + 0 – 0,40 FA = 0
0,40 FA = 156,80
FA= 392 N
 Momen Pada Perseneling 4

Gambar 4.30 Momen Yang Dicari Pada Perseneling 45°
Sumber : Pengolahan Data, 2009
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Gambar 4.31 Penggambaran Batang Penarik Tuas Kopling Perseneling 4
Sumber : Pengolahan Data, 2009

Batang penarik tuas kopling pada Gambar 4.31 dapat diuraikan menjadi
beberapa gaya seperti pada Gambar 4.32

Gambar 4.32 Penguraian Gaya Yang Terjadi Pada Batang Penarik Tuas
Kopling Perseneling 4
Sumber : Pengolahan Data, 2009

Keterangan :
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FA merupakan gaya yang terjadi pada batang penumpu papan landasan.
FB merupakan gaya pada titik B
FC merupakan gaya pada titik C
Berdasarkan penguraian gaya pada Gambar 4.32 maka dapat dicari
besar momen yang terjadi pada titik B dan C dengan perhitungan
sebagai berikut :
Diketahui :
FA = 392 N
L1 = 6 cm
L2 = 14 cm
L3 = 15 cm
Penyelesaian :
Momen Pada titik B
MB = 0
FA x L1 = FB x L2
FB = 6/14 x 392
FB = 168 N
Sehingga momen di titik B adalah sebagai berikut :
MB = FB x L2
MB = 168 N x 14
MB = 23,52 N.m
Momen Pada titik C
MC= FC x L1
FC = FB cos 60°
FC = 168 x 0,5
FC = 84 N
Sehingga momen di titik C adalah sebagai berikut :
MC = FC x L3
MC = 84 N x 15
MC = 12,60 N.m
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4.3.3. Estimasi Biaya
Estimasi biaya dilakukan untuk memperkirakan besarnya biaya yang
dikeluarkan untuk perancangan alat bantu yang berupa papan sandar
sebagai landasan untuk menopang tubuh pada aktivitas perawatan dan
perbaikan bagian kolong mobil. Biaya yang dihitung meliputi biaya material,
dan biaya non material. Keseluruhan biaya material ditunjukkan dalam
Tabel 4.19. Harga yang tertera diperoleh dari pihak bengkel CN World dan
observasi di toko besi Lima Jalan Tentara Pelajar 23 Banjarnegara dan toko
besi 66 Jalan Pemuda 12 Banjarnegara pada bulan Juli 2009.
Tabel 4.19 Estimasi Biaya Material

Sumber: Pengolahan Data, 2009

Dari Tabel 4.20 diketahui bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk
pembelian material adalah sebesar Rp 547.664,00
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Biaya non material terdiri dari biaya tenaga kerja (termasuk biaya
proses permesinan) dan biaya ide. Besarnya biaya ide dalam suatu
perancangan ditentukan sendiri oleh perancang. Berdasarkan masukan dari
pemilik bengkel, biaya ide perancangan untuk alat ini ditetapkan sebesar
30% dari biaya material ditambah biaya tenaga kerja. Berdasarkan hal
tersebut maka dapat diperkirakan biaya non material yang dikeluarkan
untuk keperluan perancangan seperti pada Tabel 4.20
Tabel 4.20 Estimasi Biaya Non Material
No Biaya Non Material
1 Biaya Tenaga Kerja
2 Ide
Total Biaya Non Material

Pengeluaran (rupiah)
500000
314299
814299

Sumber: Pengolahan Data, 2009

Keterangan :
Biaya ide = 30% x (biaya material + biaya tenaga kerja)
= 30% x ( Rp 547.664,00 + Rp 500.000,00)
= Rp 314.299,00
Dengan demikian, maka total biaya yang diperlukan dalam pembuatan alat
bantu berupa papan sandar hasil rancangan adalah seperti pada Tabel 4.21
Tabel 4.21 Total Biaya Perancangan
No Jenis Biaya
1 Biaya Material
2 Biaya Non Material
Total Biaya

Biaya (rupiah)
547664
814299
1361963

Sumber: Pengolahan Data, 2009

Besarnya biaya yang diperlukan dalam pembuatan papan sandar hasil
rancangan adalah sebesar Rp 1.361.963,00
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BAB V
ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL
Bab ini membahas tentang analisis dari output yang didapatkan dan
interpretasi hasil penelitian. Analisis dan interpretasi hasil dalam penelitian ini
diuraikan pada sub bab berikut.
5.1. Analisis Kondisi Awal
Aktivitas kerja di kolong mobil saat ini dilakukan dengan cara sederhana
tanpa dukungan teknologi yang memadai. Sebelum ditangani mobil harus
didongkrak dan diganjal dengan balok terlebih dahulu agar posisi mobil lebih
tinggi dan memberikan ruang gerak yang cukup bagi pekerja untuk masuk ke
bawah kolong mobil. Pekerja masuk ke bawah kolong mobil dengan cara
merangkak atau merayap dan berbaring di atas permukaan tanah berlapis semen
kasar tanpa alas atau landasan tubuh yang memadai, seperti hanya beralaskan
tikar, triplek, bekas busa jok mobil, balok kayu sebagai landasan kepala, bahkan
kadang kala tanpa menggunakan alas sama sekali.
Kondisi semacam ini sering menimbulkan ketidaknyamanan bagi para
pekerja bengkel ketika melakukan aktivitas di bagian kolong mobil. Tidak
digunakannya alas/landasan tubuh yang layak dan memadai menyebabkan pekerja
harus bekerja dengan sikap paksa. Sebagai contoh pekerja harus mengangkat
sedikit kepala untuk mengamati dan menjangkau objek kerja, akibatnya leher
menjadi tumpuan untuk menyangga berat kepala, pekerja bekerja dengan
menumpu pada salah satu sisi tubuh untuk menyangga berat badan, dan kadang
kala pekerja menggunakan sebatang kayu balok untuk menyangga kepalanya.
Sikap paksa seperti disebutkan di atas jika dilakukan dalam waktu yang lama dan
berulang-ulang sangatlah mungkin untuk menimbulkan rasa sakit, nyeri, pegal,
kram, atau kesemutan pada beberapa bagian tubuh.
Permasalahan di atas dipertegas dengan pernyataan pekerja bahwa waktu
rata-rata yang diperlukan untuk pelapisan cat pada dek mobil secara keseluruhan
selama 1,5-2 jam, kegiatan mekanik seperti pembautan, dan pengecekan kabel
selama 0,5-1 jam (tergantung seberapa rumit objek yang ditangani), serta
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pengelasan selama 2-3 jam bahkan bisa seharian berada di bawah kolong mobil
tergantung seberapa parah objek yang ditangani. Dari keseluruhan aktivitas yang
dilakukan keluhan rasa sakit pada bagian tubuh mulai muncul antara 5-10 menit
pertama melakukan pekerjaan.
5.2. Analisis Penyusunan Konsep Perancangan
5.2.1. Penjabaran Kebutuhan Perancangan (Need)
Penyusunan konsep perancangan dilakukan dengan mengacu pada data
studi pendahuluan yang diperoleh. Data studi pendahuluan ini menunjukkan fakta
yang tejadi di tempat penelitian dan memberikan informasi tentang keluhan yang
dirasakan pekerja dan apa yang diinginkan pekerja. Informasi yang berupa data
keinginan dan keluhan pekerja tersebut kemudian dijabarkan menjadi kebutuhan
perancangan yang harus dipenuhi. Penjabaran kebutuhan dibuat untuk
memperjelas batasan-batasan masalah dalam pembuatan konsep perancangan dan
mempermudah tahapan penyelesaian yang harus dilakukan sehingga alat yang
akan dirancang sesuai dengan tujuan. Perancangan alat bantu kerja untuk aktivitas
di kolong mobil dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pekerja yang
berupa : perlunya alas atau landasan penopang tubuh; kemudahan dalam
memposisikan ketinggian tubuh saat rebah; kemudahan akses keluar/masuk
kolong mobil; kemudahan pengambilan alat-alat yang diperlukan, dimana alat
bantu kerja hasil rancangan harus dapat memenuhi ke empat kebutuhan tersebut.
5.2.2. Pembangkitan Gagasan Dalam Perancangan (Idea)
Berdasarkan kebutuhan perancangan yang telah dinyatakan dengan jelas,
maka dapat dikembangkan suatu ide pemecahan masalah. Gagasan atau ide yang
dikembangkan haruslah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan perancangan
yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan data studi pendahuluan, peneliti
berkesimpulan bahwa penyebab utama timbulnya keluhan rasa sakit pada
beberapa bagian tubuh adalah dikarenakan pekerja bekerja tanpa alas atau
landasan tubuh yang memadai.
Berdasarkan penjabaran kebutuhan yang telah dikemukaan di atas, peneliti
melihat adanya peluang untuk mengantisipasi timbulnya keluhan pada bagian
tubuh dengan merancang sebuah alat bantu kerja berupa papan landasan yang
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dapat berfungsi sebagai alas sekaligus sebagai penopang tubuh yang dilengkapi
dengan bantalan. Pemberian bantalan bertujuan sebagai penyebaran tekanan
sehubungan dengan berat badan pada titik persinggungan antarpermukaan dengan
daerah yang lebih luas terutama pada bagian kepala (termasuk leher), punggung
(termasuk bahu, pinggang, dan pinggul), serta pantat sampai ke lutut. Dengan
demikian diharapkan perancangan alat bantu yang berupa papan landasan ini
dapat mengurangi keluhan pada bagian tubuh (sakit, nyeri, pegal, kram, atau
kesemutan) sehingga pekerja bengkel dapat bekerja dengan lebih nyaman.
Selain

itu,

penjabaran

kebutuhan

menunjukkan

bahwa

pekerja

mengharapkan kemudahan dalam memposisikan ketinggian tubuh saat rebah.
Berdasarkan hal tersebut peneliti menganggap bahwa alat bantu hasil rancangan
perlu dilengkapi dengan sistem pengatur sandaran pada bagian punggung sampai
kepala sesuai kebutuhan pekerja. Sistem pengatur sandaran dirancang agar pekerja
bengkel dapat mencapai sikap kerja dengan posisi mendekati setengah duduk atau
sesuai dengan kebutuhan pekerja. Posisi setengah duduk adalah posisi istirahat
dan netral terhadap gaya gravitasi. Pada posisi ini bagian lutut kaki ditekuk dan
punggung membentuk sudut sama dengan atau mendekati 450 (Penny Simkin dan
Ruth Ancheta, 2005). Dengan posisi kerja yang demikian diharapkan pekerja
bengkel akan lebih mudah dalam menangani objek kerjanya.
Dua kebutuhan perancangan yang lain berupa kemudahan akses
keluar/masuk kolong mobil dan kemudahan pengambilan alat-alat yang
diperlukan juga harus dipertimbangkan dalam perancangan. Pada perancangan
alat bantu kerja yang dilakukan, dua kebutuhan tersebut diakomodasi dengan
pemberian sistem penggerak berupa roda dan pemberian rak alat.
5.3. Analisis Papan Landasan Hasil Rancangan
5.3.1. Penggunaan Dimensi Antropometri
Penggunaan dimensi antropometri pada perancangan dimaksudkan agar
rancangan yang dihasilkan dapat digunakan dengan baik dan disesuaikan atau
paling tidak mendekati karakteristik dan kebutuhan penggunanya. Untuk
memperoleh data dari

dimensi

antropometri

tersebut,

maka dilakukan

pengambilan data melalui pengukuran dimensi antropometri pekerja bengkel CN
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World sebanyak 4 orang dan pengambilan dari bank data antropometri LPSKE
(Laboratorium Perancangan Kerja dan Ergonomi) UNS sebagai data tambahan.
Data antropometri tambahan ini digunakan untuk memenuhi kecukupan data yang
diperlukan untuk perancangan. Selain itu, data tambahan tersebut digunakan agar
alat bantu hasil rancangan tidak hanya dapat digunakan di bengkel CN World
sebagai tempat studi kasus, tetapi juga agar alat bantu hasil rancangan dapat
digunakan di bengkel lain yang memiliki sistem kerja sama dengan CN World.
Data antropometri yang digunakan dalam perancangan meliputi : jarak pantatplopiteal (ppo) untuk menentukan panjang bantalan duduk, jarak dagu ke puncak
kepala (dpk) untuk menentukan panjang bantalan kepala, tinggi bahu duduk (tbd)
untuk menentukan panjang bantalan punggung, dan lebar bahu (lb) untuk
menentukan lebar bantalan pada alat bantu hasil rancangan.
Merancang untuk kepentingan keseluruhan populasi sekaligus merupakan
hal yang tidak praktis. Oleh karena itu, kebanyakan data antropometri disajikan
dalam bentuk persentil. Pada perancangan yang dilakukan peneliti membatasi
nilai persentil yang digunakan, dimana nilai persentil yang digunakan adalah
persentilke-5 dan ke-95. Kedua nilai persentil tersebut digunakan dengan harapan
hasil perancangan dapat mengakomodasi 95 % dari populasi yang memiliki
ukuran dominan dan 5 % dari populasi yang memiliki ukuran kurang dominan
(minoritas/ekstrim)
5.3.2. Rangka
Rangka dibedakan menjadi tiga bagian utama, yaitu rangka bawah untuk
penempatan bantalan duduk (base frame), adjustable frame yang merupakan
penempatan bantalan punggung sampai kepala, dan rangka tambahan (additional
frame) yang berfungsi sebagai rangka penempatan adjustable frame. Ketiga
rangka tersebut dihubungkan oleh engsel dan pada base frame dilengkapi dengan
dudukan tahanan pada kedua sisinya sehingga dapat dilipat. Perancangan rangka
yang dapat dilipat ini dimaksudkan untuk kepraktisan papan landasan sehingga
ketika dipindah tempatkan panjang total papan landasan bisa lebih ringkas dan
tidak terlalu panjang. Pada perancangan penentuan ukuran base frame dibuat lebih
lebar dibandingkan dengan dua rangka yang lain. Hai ini bertujuan agar ketika
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papan landasan dalam kondisi terlipat tidak ada sesuatu yang mengganjal akibat
adanya roda pada bagian ujung base frame. Pada adjustable frame, ukurannya
disesuaikan dengan ukuran bantalan. Sedangkan additional frame dibuat sedikit
lebih lebar dibandingkan adjustable frame. Hal ini bertujuan agar penempatan
adjustable frame pada kondisi normal (tidak membentuk sudut sandar) dapat tepat
berhimpit dan sejajar dengan additional frame
5.3.3. Pemberian Bantalan
Alat bantu kerja yang berupa papan landasan yang dirancang ini berfungsi
sebagai alas sekaligus sebagai penopang tubuh pada aktivitas kerja di kolong
mobil. Fungsi alat bantu sebagai alas dan penopang tubuh merupakan kebutuhan
primer dari perancangan. Fungsi tersebut diwujudkan dengan pemberian bantalan
pada hasil rancangan. Pemberian bantalan bertujuan sebagai penyebaran tekanan
sehubungan dengan berat badan pada titik persinggungan antarpermukaan dengan
daerah yang lebih luas terutama pada bagian kepala (termasuk leher), punggung
(termasuk bahu, pinggang, dan pinggul), serta pantat sampai ke lutut. Dengan
demikian diharapkan perancangan alat bantu yang berupa papan landasan ini
dapat mengurangi keluhan pada bagian tubuh (sakit, nyeri, pegal, kram, atau
kesemutan) sehingga pekerja bengkel dapat bekerja dengan lebih nyaman.
5.3.4. Sistem Pengatur Sudut Sandaran
Pemberian sistem pengatur sandaran ini mengacu pada keinginan pekerja
yang menyatakan perlunya alat bantu yang dapat memberi kemudahan dalam
memposisikan ketinggian tubuh saat rebah. Fungsi utama yang diberikan dengan
pemberian sistem pengatur sandaran pada hasil rancangan adalah agar pekerja
bengkel dapat mencapai sikap kerja dengan posisi mendekati setengah duduk atau
sesuai dengan kebutuhan pekerja. Posisi setengah duduk adalah posisi istirahat
dan netral terhadap gaya gravitasi, sehingga dengan posisi kerja yang dapat
disesuaiakan dengan kebutuhan diharapkan pekerja dapat beraktivitas dengan
lebih nyaman.
Sistem pengatur sudut sandaran berfungsi untuk mengatur ketinggian
papan landasan pada bagian punggung sampai kepala dengan sudut sandar
tertentu sesuai dengan kebutuhan. Pengaturan sudut sandar dilakukan secara

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

manual menggunakan tuas kopling dengan teknologi gear dan pegas. Tuas
kopling pada sistem pengatur sudut sandaran digunakan sebagai pengatur
pemindahan gigi dan pengunci gerakan. Pemindahan gigi pada sistem ini
memiliki empat perseneling utama untuk mengatur posisi papan landasan sesuai
kebutuhan. Perseneling 0 adalah keadaan dimana tuas kopling mengunci untuk
keadaan normal atau papan landasan tidak membentuk sudut sandar, perseneling 1
adalah keadaan dimana tuas kopling mengunci gerakan papan landasan pada
sudut sandar ±100 , perseneling 2 adalah keadaan dimana tuas kopling mengunci
gerakan papan landasan pada sudut sandar ±200 , perseneling 3 adalah keadaan
dimana tuas kopling mengunci gerakan papan landasan pada sudut sandar ±300 ,
sedangkan perseneling 4 adalah keadaan dimana tuas kopling mengunci gerakan
papan landasan pada sudut sandar ±450 . Selain itu, mekanisme pemindahan
perseneling juga dilengkapi dengan bantuan pegas, dimana pemberian pegas
berfungsi sebagai penyetabil gerakan ketika pemindahan gigi dilakukan.
5.3.5. Roda dan Rak Alat
Roda berfungsi untuk mempermudah mobilitas papan landasan ketika
sedang digunakan. Pada perancangan yang dilakukan roda yag digunakan
berjumlah 4 buah dimana masing-masing berdiameter 5 cm. Roda dengan
diameter 50 mm dipilih dengan alasan memiliki ukuran yang sedang (tidak terlalu
kecil dan tidak terlalu besar) sehingga hasil rancangan yang dibuat tidak telalu
tinggi. Selain itu, roda dengan diameter 50 mm masih dapat digunakan untuk
mengimbangi gaya gesek lantai bengkel yang terbuat dari semen kasar.
Sedangkan, rak alat berfungsi sebagai tempat menyimpan alat kerja yang akan
digunakan untuk menangani objek kerja pada bagian kolong mobil. Pada
perancangan yang dilakukan rak alat dibuat portable (bongkar-pasang). Hal ini
dimaksudkan agar ketika papan landasan dalam kondisi terlipat rak tidak
berhimpit dengan rangka.
5.4. Analisis Teknis
5.4.1. Penentuan Beban
Papan landasan merupakan fasilitas pendukung berupa alat bantu kerja
yang berfungsi sebagai alas tubuh sekaligus sebagai penopang tubuh terutama
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pada bagian pantat-plopiteal, punggung, dan kepala ketika melakukan aktivitas di
kolong mobil. Berdasarkan fungsi tersebut maka papan landasan harus
mempunyai kemampuan untuk menopang beban. Kemampuan menopang beban
salah satunya dapat diukur dengan perhitungan kuat patah dari material yang
digunakan.

Jika suatu material mengalami pembebanan lebih dari nilai kuat

patahnya maka material tersebut akan terjadi patah atau melengkung. Perhitungan
kuat patah dilakukan pada bagian dudukan roda karena letaknya terbawah tepat di
atas roda yang menyangga seluruh komponen papan landasan dan pekerja.
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan beban maksimal yang dialami oleh roda
adalah sebesar 0,212 N/mm2. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan maka
jenis material dudukan roda berbahan ST 37 layak untuk digunakan karena
memiliki beban maksimum per mm2 lebih kecil dari nilai batas patahnya yaitu
sebesar 370-450 N/mm2 (Singer,1995).
5.4.2. Perhitungan Momen Pada Komponen Kritis
Perhitungan momen dilakukan untuk mengetahui besar gaya yang bekerja
pada suatu batang akibat adanya beban yang terjadi pada struktur tersebut.
Perhitungan momen hanya dilakukan pada komponen yang dianggap kritis oleh
peneliti yaitu pada bagian sambungan tuas kopling dimana terdapat pembautan
Bagian ini mengalami gaya tarik akibat penggunaan tuas ketika digunakan untuk
mengatur sudut sandaran/pengaturan perseneling. Berdasarkan hasil perhitungan
momen terbesar terdapat pada kondisi papan landasan membentuk sudut sandar
sebesar 45° atau poda perseneling 4 dengan nilai sebesar 23,52 N.m.
5.5. Analisis Biaya
Biaya pembuatan alat bantu berupa papan landasan ini terdiri dari biaya
material dan biaya non material. Biaya material merupakan biaya yang
dikeluarkan untuk membeli material yang digunakan untuk pembuatan papan
landasan. Pada perhitungan yang telah dilakukan pada Tabel 4.18 diperoleh
besarnya biaya material yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 547.664,00.
Sedangkan biaya non material merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan
biaya tenaga kerja (termasuk biaya proses permesinan) dan biaya ide.
Berdasarkan hasil pembuatan prototipe papan landasan diketahui biaya tenaga
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kerja yang dikeluarkan adalah sebesar Rp 500.000,00. Sedangkan besar biaya ide
dalam suatu perancangan ditentukan sendiri oleh perancang. Berdasarkan
masukan dari pemilik bengkel, biaya ide perancangan papan landasan ditetapkan
sebesar 30% dari biaya material ditambah biaya tenaga kerja. Dari hasil
perhitungan maka diperoleh biaya ide yang diperlukan adalah sebesar Rp
314.299,00. Dengan demikian besarnya perkiraan biaya yang diperlukan dalam
pembuatan produk hasil rancangan adalah Rp 1.361.963,00.
5.6. Intepretasi Hasil
Papan landasan penopang tubuh hasil rancangan sudah memenuhi semua
penjabaran kebutuhan perancangan yang dibuat. Kebutuhan perancangan akan
landasan untuk menopang tubuh diwujudkan dengan pemberian bantalan.
Pemberian bantalan yang empuk diharapkan memberikan kenyamanan pada
bagaian tubuh yang teridentifikasi mengalami keluhan ketika bekerja tanpa
menggunakan alas/landasan tubuh yang memadai. Kebutuhan perancangan akan
kemudahan dalam memposisikan ketinggian tubuh saat rebah diwujudkan dengan
pemberian sistem pengatur sandaran. Kebutuhan perancangan akan kemudahan
akses keluar/masuk kolong mobil diwujudkan pada pemberian sistem penggerak
berupa roda. Sedangkan kebutuhan akan kemudahan dalam pengambilan alat yang
diperlukan diwujudkan pada pemberian rak alat pada hasil rancangan.
Seperti layaknya penelitian yang lain, hasil rancangan alat bantu kerja
pada penelitian ini masih memiliki beberapa kekurangan. Diantaranya adalah pada
pembuatan desain rancangan papan landasan yang masih terlalu tinggi dan belum
disesuaikan dengan benar dan tepat terhadap ketinggian kolong mobil yang secara
umum memiliki ruang yang terbatas. Kekurangan yang lain ditemukan pada
perancangan sistem pengatur sandaran, kekurangan tersebut terdapat pada sistem
tuas kopling, dimana ketika hendak memasukkan gigi/perseneling pekerja harus
mengangkat sedikit tubuhnya agar gaya angkat yang dihasilkan tidak terlalu besar
akibat beban tubuh yang ditopangnya. Kondisi semacam ini sedikit memerlukan
tenaga dan sedikit bantuan untuk menahan tubuhnya, dimana pekerja harus
berpegangan pada sesuatu yang terdapat pada bagian kolong mobil (seperti
gardan). Selain itu, pembuatan lubang gear yang dipakai tidak terlalu dalam,
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sehingga sistem pengunci gerakan pada tuas kopling rawan meleset atau bergeser
tidak tepat pada posisi semestinya. Selain itu, sistem perseneling pada pengatur
sandaran belum dibuat sesuai dengan kebutuhan nyata pekerja terhadap ketinggian
posisi kerja yang dilakukan. Sistem perseneling tersebut dibuat berdasarkan
perkiraan peneliti selaku perancang tanpa melakukan penyesuaian dengan posisi
kerja yang mungkin dilakukan di bawah kolong mobil.
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BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini menguraikan simpulan target pencapaian dari tujuan penelitian dan memberikan saran bagi
kelanjutan penelitian yang telah dilakukan.

6.1. Kesimpulan
Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menghasilkan alat bantu kerja berupa papan landasan yang
memiliki fiture sandaran dengan adjustable style pada bagian punggungkepala, dapat dilipat , bantalan busa untuk kenyamanan, mudah keluar/masuk
kolong, dilengkapi dengan fasilitas rak penyimpanan alat kerja, dan sesuai
dengan antropometri dan posisi kerja dari pekerja bengkel ketika melakukan
aktivitas di kolong mobil.
2. Berdasarkan analisis biaya yang dilakukan diketahui bahwa harga satu unit
papan landasan hasil rancangan cukup terjangkau dengan total biaya produksi
sebesar Rp 1.361.963,00
3. Berdasarkan intepretasi hasil diketahui bahwa papan landasan yang dihasilkan
sudah dapat mengakomodasi semua kebutuhan pekerja walaupun masih
terdapat beberapa kelemahan terutama pada sistem pengatur sandaran. Akan
tetapi, kelemahan tersebut tidak mengurangi esensi penggunaan papan
landasan hasil rancangan.
6.2. Saran
Beberapa saran diberikan pada penelitian dan pengembangan rancangan selanjutnya yang bertujuan
mengoptimalkan penggunaan papan landasan hasil rancangan.

1. Saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :
a. Sebaiknya dibuat beberapa macam alternatif desain rancangan sehingga
didapatkan desain rancangan yang optimal sesuai dengan kriteria yang telah
ditentukan.
b. Perlu dilakukan perhitungan elemen mesin secara menyeluruh supaya
dihasilkan spesifikasi alat sesuai dengan yang diinginkan.
2. Saran yang diberikan untuk mekanisme pengembangan rancangan yang
dilakukan adalah sebagai berikut :
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a. Penggantian sistem pengatur sandaran gear dan pegas dengan sistem lain
yang lebih simpel, kuat, mudah dalam pengoperasiannya, dan memiliki daya
angkat yang lebih besar.
b. Pengembangan rancangan papan landasan dengan height adjustable style
dimana ketinggian papan landasan dapat diatur dan disesuaikan dengan
kebutuhan kerja.
c. Pengembangan rancangan papan landasan dengan extend adjustable style
dimana panjang papan landasan dapat diatur dan disesuaikan dengan
kebutuhan kerja.
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