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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Ergonomi  

Menurut Wignjosoebroto (1995) Ergonomi atau ergonomics sebenarnya 

berasal dari kata yunani yaitu Ergo yang berarti kerja dan Nomos yang berarti 

hukum. Dengan demikian ergonomi dimaksudkan sebagai disiplin keilmuan yang 

mempelajari manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan. Disiplin ergonomi 

secara khusus akan mempelajari keterbatasan dari kemampuan manusia dalam 

berinteraksi dengan teknologi dan produk-produk buatannya. Sebagai contoh pada 

gambar 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : prodiaohi)  

Gambar 2.1 contoh fasilitas kerja posisi duduk 

Disiplin ini berangkat dari kenyataan bahwa manusia memiliki batas-batas 

kemampuan baik jangka pendek maupun jangka panjang pada saat berhadapan 

dengan keadaan lingkungan sistem kerjanya yang berupa perangkat keras atau 

hard-ware (mesin, peralatan kerja dll) dan atau perangkat lunak atau soft-ware 

(metode kerja, sistem dan prosedur, dll). Dengan demikian terlihat jelas bahwa 

ergonomi adalah suatu keilmuan yang multi disiplin, karena disini akan 

mempelajari pengetahuan-pengetahuan dari ilmu kehayatan (kedokteran, biologi), 

ilmu kejiwaan (psychology) dan kemasyarakatan (sosiologi).  

Dalam perkembangan selanjutnya, ergonomi dikelompokkan atas empat 

bidang penyelidikan, menurut Sutalaksana (1979) dalam bukunya yaitu : 

a. Penyelidikan tentang tampilan (display).  
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Tampilan (display) adalah suatu perangkat antara (interface) yang 

menyajikan informasi tentang keadaan lingkungan, dan 

mengkomunikasikannya pada manusia dalam bentuk tanda-tanda, angka, 

lambang dan sebagainya. Sebagai contoh pada gambar 2.2 

 

 

(sumber : tristayasa) 

Gambar 2.2 perbandingan display sebelum dan sesudah 

b. Penyelidikan tentang kekuatan fisik manusia  

Dalam ha ni diselidikii tentang aktivtas – aktivitas manusia keik bekerja 

dan kemudian dipelajari cara mengukur – mengukur aktivitas tersebut. 

Sebagai contoh pada hasil penelitian dibawah : 

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wignjosoebroto 1995 

dilakukan perbandingan besarnya energi saat operator bekerja dengan 

standart estimasi pengeluaran energi. Menurut Lehman, energy yang 

dikeluarkan operator yang bekerja seperti pada kondisi kerja sebelum 

redesain adalah 

 Sikap/gerak badan 

- Posisi berdiri membungkuk = 0,8 kcal/menit 

  Tipe pekerjaan 

- Kerja satu tangan (kategori : berat) = 2,2 kcal/menit 

Jadi standart pengeluaran energi oleh Lehman = 3,0 kcal/menit 

Kesimpulan yang didapat dari hasik oerbandingan tersebut adalah 

pengeluaran energi rata-rata operator telah melebihi kekuatan atau standar 
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yang dikeluarkan oleh Lehman. Hal ini kemungkinan disebebkan oleh 

kondisi yang tidak ergonomis misalnya terlalu beratnya beban kerja yang 

harus ditanggung oleh tubuh bagian kanan,terutama tangan, lengan, dan 

bahu. 

 

 

 

 

(sumber : Wignjosoebroto) 

Gamabar 2.3 foto perhalusan permukaan ban sesudah redesign, perhalusan 

sisi kiri dan kanan ban, stasiun kerja skiving sesudah redesign. 

c. Penyelidikan tentang ukuran tempat kerja.  

Penyelidikan ini bertujuan untuk mendapatkan rancangan tempat kerja 

yang sesuai dengan ukuran (dimensi) tubuh manusia, agar diperoleh 

tempat kerja yang baik, yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan 

manusiatentang ukuran tempat kerja. Sebagai contoh pada gambar 2.4 

 

(sumber : yuswandi) 

Gambar 2.4 rancangan meja kursi Usulan 
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d. Penyelidikan tentang lingkungan kerja.  

Penyelidikan ini meliputi kondisi lingkungan fisik tempat kerja dan 

fasilitas kerja seperti pengaturan cahaya, kebisingan suara, temperatur, 

getaran dll. Yang dianggap dapat mempengaruhi tingkah laku manusia. 

Sebagi contoh pada hasul penelitian dibawah : 

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilkukan oleh Rahayuningsih 2014 

kondisi lingkungan kerja menjadi lebih baik dan lebih nyaan dengan 

adanya penggunaan blower dan penggunaan earplug(penutup telinga) 

sehingga dapat menurunkan beban kerja operator di bagian pencampuran 

tembakau PR Rezeki Abadi. Berdasarkan pengukuran beban kerja dengan 

metode SWAT, rata-rata beban kerja operator pencampuran tebakau 

sebelum dilakukan perbaikan kondisi lingkungan kerja termasuk dalam 

kategori berat. Setelah dilakukan perbaikan lingkungan kerja, rata-rata 

skala beban kerja dibawah 40 sehingga beban kerja termasuk dalam 

kategori ringan. 

Berkenaan dengan bidang-bidang penyelidikan yang tersebut diatas, maka  

terlihat sejumlah disiplin dalam ergonomi, yaitu : 

a. Anatomi dan fisiologi, yang mempelajari struktur dan fungsi tubuh 

manusia.  

b. Antropometri, yaitu ilmu mengenai ukuran/dimensi tubuh manusia.  

c. Fisiologi psikologi, yang mempelajari sistem saraf dan otak manusia.  

d. Psikologi eksperimen, yang mempelajari tingkah laku manusia.  

 

2.2 Postor Kerja  

Pertimbangan ergonomi yang berkaitan dengan postur kerja dapat 

membantu mendapatkan postur kerja yang nyaman bagi pekerja, baik itu 

postur kerja berdiri, duduk, angkat maupun angkut. Beberapa jenis pekerjaan 

akan memerlukan postur kerja tertentu yang terkadang tidak menyenangkan. 

Kondisi kerja seperti ini memaksa pekerja selalu berada pada postur kerja 

yang tidak alami dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini, 

akan menyebabkan pekerja cepat lelah, adanya keluhan sakit pada bagian 

tubuh, cacat produk bahkan cacat tubuh. Untuk menghindari postur kerja 
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yang demikian, pertimbangan-pertimbangan ergonomis antara lain 

menyarankan hal-hal sebagai berikut: 

a. Mengurangi keharusan pekerja untuk bekerja dengan postur kerja yang 

membungkuk dengan frekuensi kegiatan yang sering atau dalam 

jangka waktu yang lama. Untuk mengatasi hal ini, maka stasiun kerja 

harus dirancang terutama sekali dengan memperhatikan fasilitas kerja 

seperti : meja, kursi, dan lain-lain sesuai data antropometri agar 

pekerja dapat menjaga postur kerjanya tetap tegak dan normal. 

Ketentuan ini terutama sekali ditekankan bilamana pekerjaan harus 

dilaksanakan dengan postur berdiri. 

b. Pekerja tidak seharusnya menggunakan jarak jangkauan maksimum. 

Pengaturan postur kerja dalam hal ini dilakukan dalam jarak jangkauan 

normal (konsep/prinsip ekonomi gerakan). Disamping itu, pengaturan 

ini bisa memberikan postur kerjayang nyaman. Untuk hal-hal tertentu 

pekerja harus mampu dan cukup leluasa mengatur tubuhnya agar 

memperoleh postur kerja yang lebih leluasa dalam bergerak. 

c. Pekerja tidak seharusnya duduk atau berdiri pada saat bekerja untuk 

waktu yang lama, dengan kepala, leher, dada, atau kaki berada dalam 

postur kerja miring. 

d. Operator tidak seharusnya dipaksa bekerja dalam frekuensi atau 

periode waktu yang lama dengan tangan atau lengan berada dalam 

posisi di atas level siku yang normal. 

Beberapa masalah berkenaan dengan postur kerja yang sering 

terjadi sebagai berikut: 

1. Hindari kepala dan leher yang mendongak 

2.  Hindari tungkai yang menaik.  

3.  Hindari tungkai kaki pada posisi yang terangkat. 

4.  Hindari postur memutar atau asimetris.  

5.  Sediakan sandaran bangku yang cukup di setiap bangku. 

Kerja seseorang dihasilkan dari tugas pekerjaan, rancangan 

tempat kerja, dan karakteristik individu seperti ukuran dan 
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bentuk tubuh. Pertimbangan untuk semua komponen 

dibutuhkan analisis postur dan perancangan tempat kerja. 

 

2.3    Kelelahan Kerja 

2.3.1  Pengertian Kelelahan Kerja 

Kelelahan kerja adalah suatu kondisi melemahnya kegiatan, motivasi, dan 

kelelahan fisik untuk melakukan kerja. Sebagai contoh penelitian yang di lakukan 

oleh Maharja (2015) di RSU Haji Surabaya menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan searah antara beban kerja fisik dan kelelahan kerja yang menandakan 

bahwa semakin tinggi beban kerja fisik, maka semakin tinggi pula tinggkat 

kelelahan kerja yang akan dialami. Hasil penelitian juga menunjukkan ada 

perbedaan tinggkat kelelahan kerja berdasarkan beban kerja fisik. 

 Manajemen kelelahankerja adalah satu upaya yang dapat dilakukan untuk 

mencegah dan menghambat peningkatan kelelahan kerja, baik berjaka waktu 

pendek maupun berjangka waktu panjanng. Saran yang dapat diberikan pada RSU 

Surabaya dan perawat di instansi rawat inap antara lain melakukan pengukuran 

kelelahan kerja secara objektif, pemberian snack mengadakan rekreasi, 

pengaturan shif kerja sesuai dengan aturan dan syarat-syarat ketentuan shif kerja. 

. Maharja (2015) menyatakan bahwa kelelahan kerja menyangkut 

penurunan kinerja fisik, adanya perasaan lelah, penurunan motivasi, dan 

penurunan produktivitas kerja. menurut Nurmianto (1996) kelelahan kerja akan 

menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja. meningkatnya 

kesalahan kerja akan akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan kerja dalam 

industri.Berikut contoh penelitian yang dilakukan oleh Candrawati 2015 yang 

menyatakan bawah kecelakaan kerja yang terjadi pada perawat RS PW Sawahan 

adalah perawat dengan masa kerja > 10 tahun. Hal ini membuktikan bahwa 

perawat yang mempunyai pengalaman kerja lebih lama cenderung kurang hati-

hati karena merasa bisa menguasai semua jenis pekerjaan sehingga sering 

bertindak sembrono dan tidak mempertimbangkan prinsip dasar keselamatan 

kerja. Selain itu perawat dengan masa kerja > 10 tahun adalah perawat yang 

berusia > 40 tahun dimana kecendrungan kecelakaan kerja yang terjadi pada usia 

tua disebabkan karena semakin tua seseorang maka reaksi akan sesuatu semakin 
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turun. Kapasitas fisikpun akan semakin berkurang seperti pengelihatan dan 

kekuatan fisik sehingga lebih berisiko mengalami kecelakaan kerja. Berkitnya 

perawat yang bekerja sebagian besar (54,5%) atau 54 orang responden tidak 

pernah mengalami kecelakan kerja dan secara umum tidak ada perbedaan antara 

perawat yang bekerja sebentar/baru (<6 tahun) dan perawat yang sudah bekrja 

lama (>10 tahun) yang bertidak safe dan unsafedengan kejadian kecelakaan kerja 

tetapi terdapat perbedaan antara lama masa kerja dengan unsafe action dan 

kejadian kecelakaan kerja dimana ditemukan sebagian besar (25,3%) atau 25 

perawat yang melakukan unsafe action dengan masa kerja >10 tahun maka akan 

berbanding lurus mengalami kecelakaan kerja  yang lebih banyak (13%) 

 

Menurut Manopo (2010) pembebanan otot secara statispun (static 

muscular loading) jika dipertahankan dalam waktu yang cukup lama akan 

mengakibatkan RSI (repetition strain injuries) rasa sakit atau nyeri yang muncul 

pada bagian otot karena tingkat ketegangan, terlalu banyak aktivitas atau saat 

bekerja biasa disebut dengan nyeri otot, tulang, tendon, dan lain-lain yang 

diakibatkan oleh jenis pekerjaan yang bersifat berulang (repetitive)  
HNP adalah singkatan dari Herniasi Nukleus Pulposus (Herniated Nucleus 

Pulposus) merupakan salah satu dari sekian banyak “Low Back Pain” akibat 

proses degeneratif. HNP artinya adanya penonjolan inti dari diskus yang menjadi 

bantalan tulang belakang. Penyebab tersering HNP adalah terkait dengan proses 

penuaan atau keausan yang disebut degenerasi bantalan atau diskus intervertebra. 

Seiring bertambahan usia, diskus tulang belakang makin kehilangan beberapa 

kadar airnya. Hal ini mengakibatkannya kurang fleksibel dan lebih rentan untuk 

robek atau pecah. Menggunakan otot-otot punggung saat mengangkat benda berat 

dapat menyebabkan HNP, seperti membungkuk kemudian mengangkat benda. 

Jadi amannya gunakanlah otot paha dan betis saat mengangkat. Sedangkan 

peristiwa traumatis seperti jatuh atau pukulan ke belakang jarang menyebabkan 

HNP (Tunjung, 2009). 
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Gambar 2.5 Hernia pada intervertebral disk 

(Sumber : obat sakit punggung.com) 

        Kelelahan kerja banyak ditemukan pada tenaga kerja yang bekerja di bidang 

industri besar, namun pada industri kecil hal ini banyak sekali terjadi. Maharja 

(2015) menyatakan kelelahan kerja tidak dapat didefinisikan tetapi dapat 

dirasakan sehingga penentuan kelelahan kerja dapat dketahui secara subjektif 

berdasarkan perasaan yang dialami tenaga kerja. Kelelahan kerja tidak hanya 

terjadi pada akhir waktu kerja, namun juga dapat terjadi sebelum bekerja.  

2.3.2   Faktor Penyebab Terjadinya Kelelahan  

Faktor penyebab terjadinya kelelahan akibat kerja di industri sangat bervariasi dan 

sangat kompleks, saling terkait antara faktor dengan yang lain. Seperti faktor 

intensitas dan lamanya kerja fisik dan mental, problem fisik seperti tanggung 

jawab, lingkungan, kondisi kesehatan, nutrisi. Faktor-faktor penyebab kelelahan 

sebagai berikut : Oesman & Simanjuntak (2011). 

Faktor Internal  

 Usia  

Usia seseorang akan mempengaruhi kondisi, kemampuan dan kapasitas tubuh 

dalam melakukan aktivitasnya. Produktivitas kerja akan menurun seiring dengan 

bertambahnya usia. Kapasitas kerja meliputi kapasitas fungsional, mental dan 

sosial akan menurun menjelang usia 45 tahun, menjelang usia 50 tahun keatas 

kapasitas akan menurun (ILO &WHO), Oesman & Simanjuntak (2011). 

 Status Gizi 

Semua orang baik itu pekerjadalam hidupnya membutuhkan zat gizi yang 

diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari- hari. Setiap orang 

membutuhkan makanan sebagai sumber energi atau tenaga.  
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Faktor eksternal  

 Beban kerja  

Gambar 2.6 Penyebab Kelelahan, Cara Mengatasi dan Manajemen Resiko Kelelahan 

(Sumber : Oesman 2011) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2014) 

pada pekerja mebel menyatakan faktor yang mempengaruhi kelelahan 

kerja adalah konflik kerja, lingkungan fisik tempat kerja, kapsitas kerja, 

dan stres kerja. Apabila ditmpat kerja konflik kerja tinggi, lingkungan fisik 

tempat kerja buruk, kapasitas kerja rendah, dan stres kerja tinggi, 

kelelahan kerja akan meningkat. 

Beban kerja dapat dibedakan secara kuantitatif dan kualitatif. Beban kerja 

kuantitatif adalah seseorang bekerja dalam jumlah banyak maksudnya 

pekerjaan yang dilakukan lebih dari satu sesuai dengan waktu yang telah 

diberikan. Beban kerja kualitatif seseorang bekerja dengan tugas-tugas 

yang repetitive (berulang-ulang). Denyut nadi kerja (heart rate) 

merupakan kecepetan denyut jantung seseorang tenaga kerja ditentukan 

oleh besarnya beban langsung pekerjaan, beban tambahan dan kapasitas 

kerja. Dari hasil penelitian yang dilakuka oleh guspriyadi (2014) yang 

menanalisis tiga tujuan kereta api yaitu rute Gambir, Banjar, dan Cirebon 

dengan menggunakan Heart rate Variability menyatakan bahwa analisis 

HRV secara keseluruhan ternyata rute bandung-cirebon merupakan rute 

yang yang mempunyai rata-rata HRV responden paling tinggi yaitu 

sebesar 800,5 ms. Hal ini disebabkan oleh beberapa keadaan, diantaranya 
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adalah waktu tempuh untuk menjalankan dinasan selama 5 jam, 

menjalankan dinasannya pada malam hari, banyaknya rintangan, kondisi 

fisik yang menurun, dan lain sebagainya. Maka dari itu PT. KAI 

memperhatikan kondisi dari rute cirebon dilihat dari gambaran ruta dan 

faktor-faktor lainnya.  

 Keluhan kerja  

Keluhan kerja pada saat pekerja ( sakit pada melaksanakan pekerjaan) merupakan 

salah satu penyebab kelelahan dengan Bordic Body Map melalui kuesioner dapat 

ditentukan kondisi keluhan para pekerja. Berikut contoh hasil penelitian yang 

menggunakan bordic body map yang dilakukan oleh Putra (2015) yang 

mengamati dua orang pekeja bagian part control. Pekerjaan yang dilakukan yaitu 

memindahkan barang berupa darg link type TD dengan berat beban sebesar 5 kg 

kedalam gerobak di bagian part control dengan waktu tembpuh masing-masing 82 

detik dan 59 detik. mengangkat dan memindahkan beban secara terus-menerus 

tetapi apabila cara kerja yang dilakukan oleh kedua pekerja tersebut tidak 

ergonomis akibatnya akan menimbulkan rasa sakit pada bagiann tubuh tertentu. 

Hasil kuesioner Bordic Body Map dapat dilihat pada tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Data Koesioner Bordic Body Map pekerja 

 

(sumber : Putra) 

       Yang terpenting adalah bagaimana menangani setiap kelelahan yang muncul 

agar tidak menjadi kronis. Agar dapat menangani kelelahan yang tepat, maka 

harus mengetahui apa yang menjadi penyebab terjadinya kelelahan.Penyebab 

kelelahan dan cara mengatasi digambarkan pada gambar 2.6. 

2.4 Antropometri  
Menurut Wignjosoebroto (1995) istilah antropometri berasal dari " anthro " 

yang berarti manusia dan " metri " yang berarti ukuran. Secara definitif 

antropometri dapat dinyatakan sebagai satu studi yang berkaitan dengan 

pengukuran dimensi tubuh manusia. Manusia pada dasarnya akan memiliki 

bentuk, ukuran (tinggi, lebar dsb.) berat yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Antropometri secara luas akan digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan 
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ergonomis dalam proses perancangan (desain) produk maupun sistem kerja yang 

akan memerlukan interaksi manusia. Data antropometri yang berhasil diperoleh 

akan diaplikasikan secara luas antara lain dalam hal : 

 Perancangan area kerja ( work station, interior mobil, dll ) 

Sebagai contoh hasil penelitian yang dilkukan oleh Juman (2013) pada 

gambar 2.7 Rancangan Virtual Local Area Network Pada RS Sitanala 

(sumber : juman) 

Gamabr 2.7 Rancangan virtual Local Area Network RS. Sitanala 

 Setelah tahap analisa, perancangan dan implementasi jaringan 

selesai dapat diketahui hasil bahwa model jaringan VLAN sesuai dengan 

kebutuhan rumah sakit. VLAN memiliki kemampuan untuk kontrol 

administrasi secara terpusat, artinya aplikasi dari manajemen VLAN dapat 

dikonfikgurasikan, diatur dan diawasi secara terpusat. Selain itu 

pengendalian broadcast jaringan, rencan perpindahan, penambahan, 

perunahan, dan pengaturan akses. VLAN memberikan kemudahan, 

flaksibilitas serta sedikitnya biaya yang dikeluarkan untuk membangun 

jaringan komputer. 

 

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

dan sebagainya. 

Sebagai contoh hasil penelitian perancangan peangkat valve cage pada 

gambar 2.8 
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(sumber : Merjani) 

Gambar 2.8 perancangan pengangkat valve cage 

  Perancangan produk-produk konsumtif seperti pakaian, kursi atau meja 

komputer dll.  

Gambar 2.9 ukuran kursi kerja hasil perancangan yang disesuaikan dengan 

peralatan kerja yang lain 

 

(Sumber : Husein) 

Gambar 2.9 ukuran kursi kerja 

 Perancangan lingkungan kerja fisik.  

Lingkungan kerja fisik adalah keseluruhan atau setiap aspek dari gejala 

fisik dan sosial-kultural yang mengelilingi atau mempengaruhi individu. 

(Komarudin, 2002 : 142). Lingkingan kerja fisik adalah segala sesuatu 

yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya penerangan, suhu 

udara, ruang gerak, keamanan, kebersihan, musik dan lain-lain (Alex. S. 

Nitisemito, 2002 :183). 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data antropometri akan 

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

yang dirancang dan manusia yang akan mengoperasikan atau menggunakan 

produk tersebut. Dalam kaitan ini maka perancangan produk harus mampu 

mengakomodasikan dimensi tubuh dari populasi terbesar yang akan menggunakan 

produk hasil rancangannya tersebut. Secara umum sekurang-kurangnya 90 % - 95 

% dari populasi yang menjadi target dalam kelompok pemakai suatu produk 

haruslah mampu menggunakannya dengan selayaknya.  

2.5 Aplikasi Antropometri dalam Perancangan Produk atau Fasilitas kerja.  

Data antropometri yang menyajikan data ukuran dari berbagai macam 

anggota tubuh manusia dalam percentile tertentu akan sangat besar manfaatnya 

pada saat suatu rancangan produk ataupun fasilitas kerja akan dibuat. Agar 

rancangan suatu produk nantinya bisa sesuai dengan ukuran tubuh manusia yang 

akan mengoperasikannya, maka prinsip-prinsip apa yang harus diambil didalam 

aplikasi data antropometri tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu seperti 

diuraikan berikut ini : 

a. Prinsip perancangan produk bagi individu dengan ukuran yang ekstrim.  

Disini rancangan produk dibuat agar bisa memenuhi 2 sasaran produk, 

yaitu:  

1. Bisa sesuai untuk ukuran tubuh manusia yang mengikuti klasifikasi 

ekstrim dalam arti terlalu besar atau kecil bila dibandingkan dengan 

rata-ratanya. 

- Prinsip perancangan fasilitas berdasarkan individu ekstrim 

(minimum atau maksimum) 

 

Prinsip ini digunakan apabila kita mengharapkan agar 

fasilitas yang akan di rancang tersebut dapat di pakai 

dengan enak dan nyaman oleh sebagian besar orang-orang  

yang akan memakainya. 

Contohnya: Ketinggian kontrol maksimum digunakan 

tinggi jangkauan keatas dari orang pendek, ketinggian pintu 

di sesuaikan dengan orang yang tinggi dan lain-lain. 
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- Prinsip perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan. 

Prinsip digunakan untuk merancang suatu fasilitas agar 

fasilitas tersebut dapat menampung atau bisa dipakai 

dengan enak dan nyaman oleh semua orang yang mungkin 

memerlukannya. Biasanya rancangan ini memerlukan biaya 

lebih mahal tetapi memiliki fungsi yang lebih tinggi. 

Contohnya: Kursi kemudi yang bisa di atur maju-mundur 

dan kemiringan sandarannya, tinggi kursi sekretaris atau 

tinggi permukaan mejanya 

- Prinsip perancangan fasilitas berdasarkan harga rata rata 

para pemakainya. Prinsip ini hanya di gunakan apabila 

perancangan berdasarkan harga ekstrim tidak mungkin 

dilaksanakan dan tidak layak jika menggunakan prinsip 

perancangan fasilitas yang bisa disesuaikan. Prinsip 

berdasarkan harga ekstrim tidak mungkin dilaksanakan bila 

lebih banyak rugi dari pada untungnya, ini berarti hanya 

sebagian kecil dari orang-orang yang merasa enak dan 

nyaman ketika menggunakan fasilitas tersebut. 

2. Tetap bisa digunakan untuk memenuhi ukuran tubuh yang lain 

(mayoritas dari populasi yang ada).  

b. Prinsip perancangan produk yang bisa dioperasikan diantara rentang 

ukuran tertentu.  

Disini rancangan bisa dirubah-rubah ukurannya sehingga cukup fleksibel 

dioperasikan oleh setiap orang yang memiliki berbagai macam ukuran 

tubuh. Contoh yang paling umum dijumpai adalah perancangan kursi yang 

mana dalam hal ini letaknya bisa digeser maju atau mundur dan sudut 

sandarannya bisa dirubah-rubah sesuai dengan yang diinginkan. Dalam 

kaitannya untuk mendapatkan rancangan yang fleksibel, semacam ini 

maka data antropometri yang umum diaplikasikan adalah rentang nilai 5-th 

sampai dengan  95-th percentile. 

Menurut Nurmianto (2003) ada 6 tahap pengukuran perancangan produk 

yang bisa dioperasikan diantara retang ukuran tertentu : 
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1. Pertama kali terlebih dahulu harus ditetapkan anggota tubuh mana 

yang nantinya akan difungsikan untuk mengoperasikan rencana 

tersebut 

2. Tentukan dimensi tubuh yang penting dalam proses perancangan 

tersebut, dalam hal ini perlu juga diperhatikan apakah harus 

menggunakan data dimensi tubuh statis ataukah data dimensi tubuh 

dinamis 

3. Selanjutnya tentukan populasi terbesar yang harus diantisipasi, 

diakomodasikan dan menjadi target utama pemakai rancangan produk 

tersebut. Hal ini lazim dikenal sebagai “segmentasi pasar” seperti 

produk mainan anak-anak, peralatan rumah tangga untuk wanita, dll. 

4. Tetapkan prinsip ukuran yang harus diikuti semisal apakah rancangan 

tersebut untuk ukuran individual yang ekstrim, rentang ukuran yang 

fleksibel (adjustabel) ataukah ukuran rata-rata 

5. Pilih prosentase populasi yang harus diikuti 90th, 95th, 99th ataukah 

nilai persentil yang lain yang dikehendaki 

6. Untuk setiap dimensi tubuh yang telah diidentifikasikan selanjutnya 

pilih/tetapkan nilai ukurannya dari tabel data antropometri yang sesuai. 

Aplikasikan data tersebut dan tambahkan faktor kelonggaran 

(allowance) bila diperlukan seperti halnya tambahan ukuan akibat 

tebalnya pakaian yang harus dikenakan oleh operator, pemakaian 

sarung tangan dan lain-lain. 

c. Prinsip perancangan produk dengan ukuran rata-rata.  

Berkaitan dengan aplikasi data antropometri yang diperlukan dalam proses 

perancangan produk ataupun fasilitas kerja, maka ada beberapa saran atau 

rekomendasi yang bisa diberikan sesuai dengan langkah-langkah seperti 

berikut : 

 Pertama kali terlebih dahulu harus ditetapkan anggota tubuh yang 

mana yang nantinya akan difungsikan untuk mengoperasikan rancangan 

tersebut.  

 Tentukan dimensi tubuh yang penting dalam proses perancangan 

tersebut dalam hal ini juga perlu diperhatikan apakah harus 
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menggunakan data struktural body dimension ataukah functional body 

dimension.  

 Selanjutnya tentukan populasi terbesar yang harus diantisipasi, 

diakomodasikan dan menjadi target utama pemakai rancangan produk 

tersebut. Hal ini lazim dikenal sebagai "market segmentation", seperti 

produk mainan untuk anak-anak, peralatan rumah tangga untuk wanita, 

dll.  

 Tetapkan prinsip ukuran yang harus diikuti semisal apakah rancangan 

tersebut untuk ukuran individual yang ekstrim, rentang ukuran yang 

fleksibel (adjustable) ataukah ukuran rata-rata.  

 Pilih prosentase populasi yang harus diikuti, 90-th, 95-th, 99-th 

ataukah nilai percentile yang lain yang dikehendaki.  

 Untuk setiap dimensi tubuh yang telah diidentifikasikan selanjutnya 

pilih atau tetapkan nilai ukurannya dari tabel data antropometri yang 

sesuai.  

Sebagai contoh, penelitian yang dilkukan oleh Lukman (2014) 

Meja Bangku Ergonomis Untuk Murid Kelas Satu dan Dua. Pada 

penelitian awal didasari dari pengamatan di beberapa sekolah dasar 

khususnya untuk murid kelas satu dan dua, mereka duduk di meja dan 

bangku yang sama dengan kelas enam atau kelas yang lain, padahal 

kenyataannya tinggi badan mereka tidak sama dengan kelas enam. 

Sehingga saat mereka duduk maka 1) duduk dengan posisi tangan sejajar 

bahu seharusnya lengan dibawa bahu sehinggga jaringan otot lengan dan 

bahu tidak dipaksakan atau bisa lebih santai, 2) tulang belakang cenderung 

dalam posisi tegak dan tidak bersandar seharusnya bersandar sehingga 

beban jaringan otot tulang belakang lebih ringan karena gaya berat 

disandarkan pada sandaran bangku/ kursi, 3) kondisi kaki menggantung, 

seharusnya bersandar pada gantungan kaki sehingga berat kaki bisa 

disandarkan pada gantungan kaki, bukan ditopang penuh oleh jaringan otot 

di tungkai kaki, 4) leher cenderung terdongak . 
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Hasilnya penelitian kursi dan bangku usulan paga gambar 2.10 

berikut : 
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Gambar 2.10 Rancangan Produk Meja Bangku Ergonomis Untuk 

Murid Sekolah Dasar Satu dan Dua 

(Sumber : Lukman) 

Menurut Nurmianto (2003), untuk memperjelas mengenai data 

antropometri agar bias diaplikasikan dalam berbagai rancangan produk maka 

terdapat berbagai macam anggota tubuh yang perlu diukur, seperti ditunjukan 

pada gambar 2.11 

 

Gambar 2.11 Antropometri tubuh manusia yang diukur dimensinya 
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Keterangan : 

1. Dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak (dari lantai s/d 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 (diukur dari alas tempat duduk atau 

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 diukur dari pantat s/d ujung lutut.  

12. Panjang paha yang diukur dari pantat s/d bagian belakang dari lutut atau 

betis.  

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

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

paha.  

15. Lebar dari bahu (bisa diukur dalam posisi berdiri ataupun duduk )  

16. Lebar pinggul atau pantat  

17. Lebar dari dada dalam keadaan membusung (tidak tampak ditunjukkan 

dlm gambar ).  

18. Lebar perut  

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

posisi siku tegak lurus.  

20. Lebar kepala.  

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

22. Lebar telapak tangan.  

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

kanan (tidak ditunjukkan dalam gambar ).  
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24. Tinggi jangkauan tangan dalam posisi berdiri tegak, diukur dari lantai 

sampai dengan telapak tangan yang terjangkau lurus  

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

no 24 tetapi dalam posisi duduk ( tidak ditunjukkan dalam gambar ).  

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

ujung jari tangan.  

Sebagai contoh data antropometri yang digukan oleh Putri (2012) pada 

perancangan alat pengepres singkong. Data antropometri pada tabel 2.2 
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Tabel 2.2 Data Antropometri 
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(sumber : Putri) 

2.6 Macam Disiplin dan Keahlian Kerja yang Terkait dengan Perancangan 

Stasiun Kerja.  

Perancangan stasiun kerja dalam industri haruslah mempertimbangkan 

banyak aspek yang berasal dari berbagai disiplin atau spesialisasi keahlian yang 

ada. Hal ini secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2.12 Disiplin dan keahlian yang terkait dengan perancangan stasiun kerja. 

(Sumber : Wignjosoebroto, 2001) 

 

Dalam perancangan stasiun kerja, aspek awal yang harus diperhatikan 

adalah yang menyangkut perbaikan-perbaikan metode atau cara kerja dengan 

menekankan pada prinsip-prinsip ekonomi gerakan dengan tujuan pokoknya 

adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Aspek kedua yang menjadi 

pertimbangan adalah kebutuhan akan data yang menyangkut dimensi tubuh 

manusia (anthropometric data). Data antropometri ini terutama sekali akan 

menunjang didalam proses perancangan produk dengan tujuan untuk mencari 

keserasian hubungan antara produk dan manusia yang memakainya. Aspek ketiga 

yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah berkaitan dengan pengaturan tata 
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letak fasilitas kerja yang diperlukan dalam suatu kegiatan. Pengaturan fasilitas 

kerja pada prinsipnya bertujuan untuk mencari gerakan-gerakan kerja yang efisien 

seperti halnya dengan pengaturan gerakan material handling. 

Sebagai contoh penelitian terdahulu yang dilkukan oleh Suhisono (2013) 

menyatakan bahwa keluhan otot skeletal pada umumnya terjadi karena kontraksi 

otot yang berlebihan yaitudimana otot mengalami ketegangan yang membuat otot 

menjadi panjang atau pendek hal ini diakibatkan pemberian beban kerja yang 

terlalu berat dengan durasi pembebanan yang panjang. Sebaliknya, keluhan otot 

kemungkinan tidak terjadi apabila kontraksi otot hanya berkisar antara 15-20% 

dari kekuatan otot maksimum. Namun apabila kontraksi otot melebihi 20%, maka 

peredaran darah ke otot berkurang menurut tingkat kontraksi yang dipengaruhi 

oleh besarnya tenaga yang diperlukan. Suplai oksigen ke otot menurun, proses 

metabolisme karbohidrat terhambat dan sebagai akibatnya terjadi penimbunan 

asam laktat yang menyebabkan timbulnya rasa nyeri otot. Kebanyakan rasa nyeri 

pada tulang belakang merupakan hernia pada intervertebral disk yaitu keluarnya 

inti intervertebral (pulpy nucleus) yang disebabkan oleh rusaknya lapisan 

pembungkus intervertebral disk. 

 

Gambar 2.13 Akibat Pembebanan Kerja 

(sumber : Akibat pembebanan kerja) 
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Pertimbangan selanjutnya adalah menyangkut pengukuran energi (energy 

cost) yang harus dikeluarkan untuk melaksanakan aktivitas tertentu. Beban kerja 

baik beban statis maupun dinamis akan diukur berdasarkan parameter-parameter 

fisiologis seperti volume oksigen yang dikonsumsikan, detak jantung, dan lain-

lain. Data fisiologis ini akan memiliki implikasi didalam perancangan stasiun 

kerja disamping juga bermanfaat dalam hal penjadwalan kerja (penyusunan waktu 

istirahat), mengurangi stress akibat beban kerja yang terlalu berlebihan, dan lain-

lain. Aktifitas pengukuran enersi berkaitan erat dengan disiplin physiology atau 

biomechanic.  

Selanjutnya dalam perancangan stasiun kerja akan berhubungan dengan 

masalah keselamatan dan kesehatan kerja. Persyaratan UU keselamatan dan 

kesehatan kerja mengharuskan areal kerja bebas dari kondisi-kondisi yang 

memiliki potensi bahaya. Perancangan lingkungan fisik kerja seperti pengaturan 

temperatur, pencahayaan, kebisingan, getaran, dan lain-lain merupakan titik 

sentral perhatian dari aspek kelima ini. Selanjutnya ketiga aspek yang terakhir 

yaitu hubungan dan perilaku manusia, pengukuran waktu kerja dan 

maintanabilityakan berkepentingan dengan memperbaiki motivasi dan 

performansi kerja. 

2.7 Pendekatan Ergonomis dalam Perancangan Stasiun Kerja.  

Secara ideal perancangan stasiun kerja haruslah disesuaikan peranan dan 

fungsi pokok dari komponen-komponen sistem kerja yang terlibat yaitu manusia, 

mesin atau peralatan dan lingkungan fisik kerja. Peranan manusia dalam hal ini 

akan didasarkan pada kemampuan dan keterbatasannya terutama yang berkaitan 

dengan aspek pengamatan, kognitif, fisik ataupun psikologisnya. Demikian juga 

peranan atau fungsi mesin atau peralatan seharusnya ikut menunjang manusia 

(operator) dalam melaksanakan tugas yang ditentukan. Mesin atau peralatan kerja 

juga berfungsi menambah kemampuan manusia untuk tidak menimbulkan stress 

tambahan akibat beban kerja dan membantu melaksanakan kerja-kerja tertentu 

yang dibutuhkan tetapi berada diatas kapasitas atau kemampuan yang dimiliki 

manusia. Selanjutnya mengenai peranan dan fungsi dari lingkungan fisik kerja 

akan berkaitan dengan usaha untuk menciptakan kondisi-kondisi kerja yang akan 

menjamin manusia dan mesin agar dapat berfungsi pada kapasitas maksimalnya. 
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Dalam kaitannya dengan lingkungan fisik kerja seringkali dijumpai bahwa 

perencana sistem kerja justru lebih memperhatikan mesin/peralatan yang harus 

lebih dilindungi dari pada melihat kepentingan manusia-pekerjanya.  

Berkaitan dengan perancangan areal atau stasiun kerja dalam suatu 

rancangan industri, menurut (Wignjosoebroto, 2003), ada beberapa aspek 

ergonomis yang harus dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Sikap dan posisi kerja 

Pertimbangan ergonomis yang berkaitan dengan sikap atau posisi 

kerja sangat penting, tidak peduli apakah pekerjaan tersebut dilakukan 

dengan posisi kerja berdiri, duduk, atau posisi kerja yang lainnya. 

Beberapa pertimbangan-pertimbangan ergonomis antara lain menyarankan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Antropometri dan mengurangi keharusan operator untuk 

bekerja dengan sikap membungkuk dengan frekuensi 

kegiatan yang sering atau dalam jangka waktu lama. 

Untuk mengatasi hal ini maka stasiun kerja harus 

dirancang dengan mempertimbangkan fasilitas kerja 

seperti meja, kursi, dan lain-lain yang sesuai dengan 

data antropometri. Hal ini agar operator dapat menjaga 

sikap dan posisi kerjanya tetap normal. 

2. Operator tidak seharusnya menggunakan jarak 

jangkauan maksimum yang bisa dilakukan. Pengaturan 

posisi kerja dalam hal ini dilakukan dalam jarak 

jangkauan normal. 

3. Operator tidak seharusnya duduk atau berdiri pada saat 

bekerja untuk waktu yang lama dengan kepala, leher, 

dada atau kaki berada pada posisi miring, sedapat 

mungkin menghindari cara kerja yang memaksa 

operator harus bekerja dengan posisi terlentang dan 

tengkurap. 
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4. Operator tidak seharusnya dipaksa dalam frekuensi atau 

periode waktu yang lama dengan tangan atau lengan 

berada dalam posisi diatas level siku normal. 

5. Dimensi Ruang Kerja 

Berikutmerupakan beberapa aspek ergonomis yang harus 

dipertimbangkan, antara lain : 

a. Sikap dan posisi kerja.  

Tidak peduli apakah pekerja harus berdiri, duduk atau dalam sikap atau 

posisi kerja yang lain, pertimbangan-pertimbangan ergonomis yang 

berkaitan dengan sikap atau posisi kerja akan sangat penting. Beberapa 

jenis pekerjaan akan memerlukan sikap dan posisi tertentu yang kadang-

kadang cenderung untuk tidak mengenakkan. Kondisi kerja seperti ini 

memaksa pekerja selalu berada pada sikap dan posisi kerja yang "aneh" 

dan kadang-kadang juga harus berlangsung dalam jangka waktu yang 

lama. Hal ini tentu saja akan mengakibatkan pekerja cepat lelah, membuat 

banyak kesalahan atau menderita cacat tubuh. Untuk menghindari sikap 

dan posisi kerja yang kurang favourable ini pertimbangan-pertimbangan 

ergonomis antara lain menyarankan hal-hal seperti : 

 Mengurangi keharusan operator untuk bekerja dengan sikap dan 

posisi membungkuk atau berdiri dengan frekuensi kegiatan yang sering 

atau jangka waktu lama. Untuk mengatasi problema ini maka stasiun 

kerja harus dirancang terutama dengan memperhatikan fasilitas 

kerjanya seperti meja kerja, kursi dll yang sesuai dengan data 

antropometri agar operator dapat menjaga sikap dan posisi kerjanya 

nyaman.  

 Operator tidak seharusnya menggunakan jarak jangkauan 

maksimum yang bisa dilakukan. Pengaturan posisi kerja dalam hal ini 

dilakukan dalam jarak jangkauan normal (konsep atau prinsip ekonomi 

gerakan ). Disamping pengaturan ini bisa memberikan sikap dan posisi 

yang nyaman juga akan mempengaruhi aspek-aspek ekonomi gerakan. 

Untuk hal-hal tertentu operator harus mampu dan cukup leluasa 
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mengatur tubuhnya agar memperoleh sikap dan posisi kerja yang lebih 

mengenakkannya.  

 Operator tidak seharusnya duduk atau berdiri pada saat bekerja 

untuk waktu yang lama dengan kepala, leher, dada atau kaki berada 

dalam sikap atau posisi miring. Demikian pula sedapat mungkin 

menghindari cara kerja yang memaksa operator harus bekerja dengan 

posisi telentang atau tengkurap.  

 Operator tidak seharusnya dipaksa bekerja dalam frekuensi atau 

periode waktu yang lama dengan tangan atau lengan berada dalam 

posisi diatas level siku yang normal.  

Sebagai contoh dari penelitian terdahulu yang dilkukan oleh Mutfi 

(2013) Kajian Postur Kerja Pada Pengrajin Tenun Songket Pandai 

Songket pada gambar 2.13 berikut : 

 

Gambar 2.14 Postur Kerja Pekerja Tenun 

(Sumber : Mutfi) 

 Dari hasil penelitian didapatkan faktor-faktor resiko dari postur kerja 

operator yang memiliki level resiko tinggi sebagai berikut: 

1. . Postur duduk membungkuk dengan tangan terentang ke depan dan 

kaki jinjit untuk elemen kegiatan mengambil suri untuk menenun atau 

merapatkan benang suri faktor resikonya dikarenakan alat tenun yang 

terlalu rendah dan operator bekerja dengan posisi kaki jinjit. 

2. Postur duduk dengan tangan terentang ke depan untuk elemen kegiatan 

mendorong tandaian ke depan dan belakang faktor resikonya 

dikarenakan tubuh operator ikut bergerak saat mendorong tandaian, 
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sehingga saat mendorong tandaian ke belakang tubuh operator berada 

dalam posisi terlalu ke belakang. 

Berdasarkan hasi penelitian menggunakan metode RULA didapatkan 

level resiko dari postur kerja yang ada, disarankan kepada pihak 

perusahaan hendaknya melakukan perbaikan terhadap alat tenun untuk 

menanggulangi level resiko yang tinggi sehingga operator dapat 

bekerja dengan nyaman dan produktivitas bisa ditingkatkan. 

b. Antropometri dan dimensi ruang kerja.  

Antropometri pada dasarnya akan menyangkut ukuran fisik atau fungsi 

dari tubuh manusia termasuk disini ukuran linier, berat volume, ruang gerak, 

dan lain-lain. Data antropometri ini akan sangat bermanfaat didalam 

perencanaan peralatan kerja atau fasilitas-fasilitas kerja (termasuk disini 

perencanaan ruang kerja). Persyaratan ergonomis mensyaratkan agar supaya 

peralatan dan fasilitas kerja sesuai dengan orang yang menggunakannya 

khususnya yang menyangkut dimensi ukuran tubuh. Dalam menentukan 

ukuran maksimum atau minimum biasanya digunakan data antropometri 

antara 5-th dan 95-th percentile. Untuk perencanaan stasiun kerja data 

antropometri akan bermanfaat baik didalam memilih fasilitas-fasilitas kerja 

yang sesuai dimensinya dengan ukuran tubuh operator, maupun didalam 

merencanakan dimensi ruang kerja itu sendiri.  

Dimensi ruang kerja akan dipengaruhi oleh hal pokok yaitu situasi fisik 

dan situasi kerja yang ada. Didalam menentukan dimensi ruang kerja perlu 

diperhatikan antara lain jarak jangkauan yang bisa dilakukan oleh operator, 

batasan-batasan ruang yang enak dan cukup memberikan keleluasaan gerak 

operator dan kebutuhan area minimum yang harus dipenuhi untuk kegiatan-

kegiatan tertentu.  

c. Efisiensi ekonomi gerakan dan pengaturan fasilitas kerja.  

Perancangan sistem kerja haruslah memperhatikan prosedur-prosedur 

untuk meng-ekonomisasikan gerakan-gerakan kerja sehingga dapat 

memperbaiki efisiensi dan mengurangi kelelahan kerja. Pertimbangan 

mengenai prinsip-prinsip ekonomi gerakan diberikan selama tahap 

perancangan sistem kerja dari suatu industri karena hal ini akan 
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mempermudah modifikasi bilamana diperlukan terhadap hardware, prosedur 

kerja, dan lain-lain. Seperti yang umum dijumpai sekali mesin diinstalasikan 

atau fasilitas fisik pabrik dibangun maka yang terjadi adalah manusia harus 

segera mampu beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang telah terpasang 

tersebut. 

Kondisi akan tetap tak berubah untuk periode yang lama, sehingga 

kalau demikian dirasakan kondisi itu tidak efisien ataupun tidak ergonomis 

modifikasi akan terasa sulit dan tidak bisa dilaksanakan setiap saat. Berikut 

akan diuraikan beberapa ketentuan-ketentuan pokok yang berkaitan dengan 

prinsip-prinsip ekonomi gerakan yang perlu dipertimbangkan dalam 

perancangan stasiun kerja : 

 Organisasi fasilitas kerja sehingga operator secara mudah akan 

mengetahui lokasi penempatan material (bahan baku, produk akhir 

atau limbah buangan atau skrap), spare-parts, peralatan kerja, 

mekanisme kontrol atau display dan lain-lain yang dibutuhkan tanpa 

harus mencari-cari.  

 Buat rancangan fasilitas kerja (mesin, meja, kursi dan lain-lain) 

dengan dimensi yang sesuai data antropometri dalam range 5 sampai 

95-th percentile agar operator bisa bekerja leluasa dan tidak cepat 

lelah. Biasanya untuk merancang lokasi jarak jangkauan akan 

dipergunakan operator dengan jarak jangkau terpendek (5-th 

percentile), sedangkan untuk lokasi kerja yang membutuhkan 

clearence akan mempergunakan data yang terbesar (95-th percentile).  

 Atur suplai atau pengiriman material ataupun peralatan ataupun 

perkakas secara teratur ke stasiun-stasiun kerja yang membutuhkan. 

Disini operator tidak seharusnya membuang waktu dan energi untuk 

mengambil material atau peralatan/perkakas kerja yang dibutuhkan.  

 Untuk menghindari pelatihan ulang yang tidak perlu dan kesalahan-

kesalahan manusia karena pola kebiasaan yang sudah dianut, maka 

bakukan rancangan lokasi dari peralatan kerja (mekanisme kendali 

atau display) untuk model atau type yang sama.  
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 Buat rancangan kegiatan kerja sedemikian rupa sehingga akan 

terjadi keseimbangan kerja antara tangan kanan dan tangan kiri 

(terutama untuk kegiatan perakitan). Diharapkan pula operator dapat 

memulai dan mengakhiri gerakan kedua tangannya tersebut secara 

serentak dan menghindari jangan sampai kedua tangan menganggur 

(idle) pada saat yang bersamaan. Buat pula peralatan-peralatan 

pembantu untuk mempercepat proses handling. Disamping itu bila 

mana memungkinkan suatu kegiatan juga dikerjakan atau dikendalikan 

dengan menggunakan kaki untuk mengurangi kerja tangan hal - hal 

tertentu maka bisa pula dirancang mekanisme khusus untuk maksud 

ini. Apabila akhirnya kaki juga ikut serta "meramaikan" pelaksanaan 

kerja, maka distribusikan beban kerja tersebut secara seimbang antara 

tangan dan kaki. Biasanya untuk mengendalikan kegiatan yang 

memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, tanggungjawab untuk 

pelaksanaan untuk hal tersebut biasanya akan dibebankan pada tangan 

kanan (perkecualian untuk orang kidal hal ini haruslah dirancang 

secara khusus).  

 Atur tata letak fasilitas pabrik sesuai dengan aliran proses 

produksinya. Caranya adalah dengan mengatur letak mesin atau 

fasilitas kerja berdasarkan konsep "machine-after-machine" yang 

disesuaikan dengan aliran proses yang ada. Prinsip tersebut adalah 

untuk meminimalkan jarak perpindahan material selama proses 

produksi berlangsung terutama sekali untuk fasilitas-fasilitas yang 

frekuensi perpindahan atau volume material handling cukup besar. 

Stasiun-stasiun kerja ataupun departemen-departemen yang karena 

fungsinya akan sering kali berhubungan dan berinteraksi satu dengan 

yang lain juga harus diletakkan berdekatan guna mengurangi waktu 

gerak perpindahan. 

 Kombinasi dua atau lebih peralatan kerja sehingga akan 

memperketat proses kerja. Demikian pula sedapat mungkin peralatan 

kerja yang akan digunakan sudah berada dalam arah dan posisi yang 

sesuai pada saat operasi kerja akan diselenggarakan. 


