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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Desain Produk 

kata "desain"  dalam sebuah kalimat  dapat dipakai sebagai kata benda maupun 

menjadi kata kerja. Sebagai kata kerja “Desain” didefinisikan sebagai "proses 

merancang atau melahirkan  objek baru". Sedangkan “Desain” sebagai kata benda, 

dipergunakan sebagai sebutan dari sebuah hasil proses kreatif, baik dalam bentuk  

rancangan, proposal, ataupun dalam bentuk objek nyata. Pertimbangan mengenai 

aspek fungsi, estetik  serta aspek-aspek lainnya sangat diperhitungkan dalam proses 

Desain, semua data yang diperlukan diperoleh melalui hasil riset, penggalian ide, 

brainstorming, ataupun menggunakan desan yang ada sebelumnya. Secara umum 

“proces” diartikan menjadi produk hasil desain, sehingga terdapat istilah " proses 

perancangan” (Yuliarty, Permana, & Pratama, 2008).  

Pada suatu desain pasti tidak lepas dari suatu produk. Produk merupakan 

sebuah “artefak” yang  dihasilkan dari kreativitas buatan manusia dan  dapat dilihat 

secara fisual, dirasakan, dan didengar serta dapat diwujudkan demi  terpenuhinya 

kebutuhan fungcional yang diperoleh melewati berbagai proses yang panjang 

(Wignjosoebroto, 2000). Definisi lain mengenai desain produk ialah suatu  bidang 

keahlian yang menggabungkan antara kerja seniman, kariyawan, insinyur, dan 

manajer pemasaran (Yuliarty et al., 2008). Dalam proses perancangan ataupun 

pengembangan, makna mengenai produk tidak dapat dilihat melalui bentuk fisik, 

attribute ataupun ingredient’s semata, akan tetapi juga harus dilihat, difikirkan serta 

dirancang kembangkan komponen-komponen yang lain berupa packaging’s dan 

support services component  yang nantinya terbentuk sebuah rancangan produk 

yang lengkap dan terintegrasi (Wignjosoebroto, 2000). 

 

2.2 Ergonomi 

2.2.1 Definisi Ergonomi 

Kata ergonomi terbentuk atas 2 suku kata yaitu “Ergon” dan “Nomos“ yang 

berasal dari bahasa latin (hukum alam) dan bisa diartikan menjadi sebuah study 
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yang membahas masalah aspek-aspek tentang hubungan manusia dan 

lingkungankerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, 

menejemen dan perancangan. Ilmu ergonomi juga berhubungan dengan efisiensi, 

optimasi, dan kesehatan  keselamatan serta kenyamanan kerja pada area kerja. 

Dalam ergonomi dibutuhkan study mengenai system, yang mana fasilitas kerja, 

manusia dan lingkungan sangat berkaitan yang memiliki tujuan utama untuk 

menciptakan kondisi kerja sesuai. Sebutan lain dari ergonomic adalah “Human 

Factor”. 

2.2.2 Tujuan Penerapan Aspek Ergonomi 

Dalam penerapan aspek ergonomi memiliki tujuan diantaranya: 

a. Peningkatan kesejahteraan fisik serta mental sebagai upayah meminimalisir 

cidera akibat kerja,  

b. Peningkatan kesejahteraan social untuk peningkatan jaminan social selama 

waktu produktif ataupun NON-produktif. 

c. Terciptanya kualitas kerja juga kualitas hidup yang tinggi berdasarkan 

keseimbangan seluruh aspek baik dari aspek ekonomis, teknis, 

antropologis serta budaya mengenai sistem kerja. 

2.2.3 Aspek- aspek Pendekatan Ergonomi 

Pada aspek pendekatan ergonomi, terdapat beberapa aspek yang perlu 

diperhatkan diantranya adalah sebagai berikut. 

a. Sikap dan posisi kerja 

mempertimbangkan mengenai ergonomic yang berhubungan tentang postur 

kerja posisi duduk atau berdiri adalah suatu masalah sangat penting, karena 

postur kerja yang tidak nyaman dengan durasi yang relatif lama  ataupun sering 

(berulang) berakibat pada pekerja yang cepat mengalami kelelahan dan 

terjadinya human error. 

b. Kondisi Lingkungan Kerja 

Faktor internal dan eksternal sangat mempengaruhi kemampuan kerja 

manusia, lingkungan kerja meliputi seluruh bagian di area tempat kerja seperti 

suhu, kelembapan udara, warna, cahaya, getaran mesin, bau dll sebagainya yang 

sangat berpengaruh terhadap kenyamanan dan produktivitas pekerja.  
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2.3 Musculosketal Disorder  

2.3.1 Definisi Musculosketal Disorders (MSDs) 

Menurut Sutopo, (MSDs) adalah keluhan pada area skeletal akibat otot 

mendapat beban statis secara berkelanjutan dalam intensitas yang lama dan 

menimbulkan gejala pada otot dan persendian  (Susianingsih, 2014). Sedangkan 

menurut Tawaka, keluhan musculoskeletal ialah keluhan nyeri dibagian otot 

skeletal yang dialami seseorang dengan parameter sangat ringan sampai berat 

dikarenakan otot mendapat beban berat secara berkelanjutan dan intensitas relatif 

lama hal ini menimbulkan kerusakan saraf,otot, persendian dan kartilago 

(Maijunidah, 2010). (NIOSH)  dan  WHO,  mendefinisikan Musculosketal 

Disorders  sebagai suatu  keluhan yang diakibatkan oleh aktivitas  kerja yang 

mendapat beban berat secara berkelanjutan dalam intensitas yang lama  sehingga 

berpengruh terhadap fungsi persendian yang mencakup saraf, tendon, otot 

(Restuputri, 2018). 

2.3.2 Jenis-Jenis Musculosketal Disorders  

Berdasarkan jenis gangguan otot dibedakan dalam 2 aspek:  

1. gejala sementara (reversible), adalah gejala ini dapat hilang apabila  

tekanan pada otot dihentikan.  

2. Gejala yang menetap (persistent), merupakan gejala tetap dirasakan 

walupun tekanan  pada otot sudah hilang. Penyebab terjadinya keluhan 

tersebut dikarenakan beban kerja yang berlebihan sedangkan waktunya 

relative lama. Gejala tersebut dapat dicegah dengan cara menguragi 

kegiatan yang memforsir kerja otot yang  lebih 15 - 20 %  dari maksimal 

kekuatan.  

2.3.3 Gejala Musculosketal Disorder  

Menurut buku, Suma’mur (1996), menjelaskan mengenai area kerja yang 

kurang baik berpotensi besar menimbulkan cidera MSDs :  

1. Kaku punggung juga  kaku leher.  

2. Nyeri pada lengan bagian atas, hilangannya fleksibelitas. 

3. Kaki dan tangan merasakan nyeri seperti tertusuk.  
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4. Sakit, bengakak dan kaku pada bagian siku maupun mata kaki 

5. Nyeri disertai pembengkakan pada tangan dan pergelangan tangan  

6. Hilang rasa atau mati rasa, baik rasa panas, dingin ataupun tidak kuat.  

7. Hilangnya kekuatan pada jari sehingga kemampuan untuk bergerak pun 

terbasas.  

8. Pada bagian tumit dan kaki sering terasa kesemutan, kaku, dingin, ataupun 

terasa panas. 

Dengan memperbaiki area kerja ataupun fasilitas kerja mampu meminimalisir 

terjadinya gangguan diatas. gejala MSDs yang dialami pekerja biasanya diketahui 

melalui wawancara ataupun penggunaan kuisioner (NBM) Nordic Body Map. 

2.3.4 Faktor Yang Penyebab Musculosketal Disorder  

Keluhan atau gejala MSDs dipengaruhi oleh beberapa factor (Kusuma, 2018), 

diantaranya : 

a. Aktifitas yang melebihi batas dapat menyebabkan terjadinya perenggangan 

otot, sebagai contoh aktivitas pengangkatan  benda berat.  

b. Aktivitas berkelanjutan, pekerjaan dilakukan secara terus menerus berpotensi 

risiko MSDs, dikarenakan otot mendapatkan tekanan berkali-kali dengan tidak 

istirahat. Sebagai contoh aktivitas pengangkatan benda dengan berkali-kali.  

c. Fasilitas kerja yang kurang ergonomis menyebabkan perubahan postur kerja 

yang tidak alamiah.  

d. Geratan, tekanan dan temperature dapat berpotensi mengalami MSDs.  

2.3.5 Pengendalian musculosketal disorder (MSDs)  

Terdapat langkah-langkah untuk meminimasi resiko MSDs, antara lain :  

1. Menghindari gerakan memutar. 

2. Meminta teman kerja membantu kalau memang dibutuhkan.  

3. Mengatur alat yang dipakai sesuai dengan ergonomi gerakan, yang mana 

penempatannya sesuai jarak normal dari jangkauan tangan.  

4. Menghindari sikap memforsir  pengangkatan beban yang sangat/terlalu berat.  

5. Mencoba merilexkan sendi dan juga otot melalui senam yang sederhana. 
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2.4 Perancangan dan pengembangan Produk 

Dalam   usaha pembuatan produk, terutama produk industry,  yang mempunyai 

harga jual tinggi, dibutuhkan serangkaian proses untuk pembuatannya yang diawali 

dari perencanaan.  Perancangan dan pengembangan produk didefinisikan sebagai  

tahap awal dimulai dari penggalian gagasan atau ide mengenai fungsi-fungsi yang 

dibutuhkan yang selanjutnya dilakukan tahap pengembangan konsep, perancaan 

system detail, pembuatan prototype, evaluasi dan pengujian (baik uji kelayakan 

teknis dan kelayakan komersial), yang diakhiri pada proses distribusi. 

Perancangan merupakan proses yang bertujuan untuk menilai,menganalisa, 

memperbaiki dan membentuk suatu sistem, baik sistem fisik maupun non fisik yang 

optimal bagi masa depan dengan memanfaatkan informasi yang ada. Sedangkan 

pengembangan produk ialah rangkaian kegiatan yang diawali dengan analisa 

peluang pasar, dan diakhiri dengan tahap produksi, penjualan, dan distributsi 

product (Karl T. Ullrich dan Steven D. Eppinger.2003). 

Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam proses pengembangan alat : 

2.4.1  Tujuan Pengambangan Produk 

Adapun tujuan dilakukan pengembangan produk sebagai berikut : 

1. Untuk menyempurnakan produk yang sudah ada 

2. Meningkatkan atau menambah fungsi dari produk terdahulu. 

3. Agar produk yang dikembangkan mampu bersaing dengan produk lain 

dipasaran 

4. Membuat  produk sesuai dengan keinginan atau kebutuhan pengguna. 

2.4.2 Pertimbangan Ergonomi dan Pengaplikasian  

Istilah seperti faktor manusia dan ergonomi mengacu pada dua visi dan 

bidang studi yang ditentukan yaitu untuk ergonomi desain produk konsumen dan 

ergonomi industri. Agar interaksi itu ada, diperlukan dua elemen yaitu subjek dan 

objek. Dalam ergonomi untuk desain produk konsumen yang disebut dengan subjek 

adalah pengguna akhir dan objek adalah produk apa pun yang digunakan oleh 

subjek. Pada gilirannya, untuk ergonomi industri, subjeknya adalah pekerja yang 

mengoperasikan alat atau seluruh stasiun kerja. Dalam hubungan subjek-objek ini 

intervensi fisik manusia dimanifestasikan melalui faktor anatomis-fisiologis dan 
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antropometrik (Hoyos-Ruiz, Martínez-Cadavid, Osorio-Gómez, & Mejía-

Gutiérrez, 2017). 

2.4.3  Ergonomi Dalam Proses Desain 

 Ergonomi dan desain dari waktu ke waktu memiliki tiga tujuan yang relatif 

berbeda terhadap kebutuhan pengguna, sumber daya dan tujuan perancang.  

Ergonomi dalam proses desain dapat diidentifikasi melalui dua sudut pandang: (a) 

"polisi ergonomi" di mana spesialis ergonomi mengevaluasi pekerjaan yang 

dilakukan oleh desainer, menetapkan keputusan yang benar dan yang buruk dalam 

hal produk, ruang atau sistem. (b) kemungkinan kedua mempertimbangkan 

ergonomi secara konseptual tertanam dari tahap awal proses desain, sesuatu yang 

memungkinkan umpan balik yang lebih tinggi dan konstruksi timbal balik 

sepanjang pengembangan proyek (Hoyos-Ruiz et al., 2017). 

2.4.4  Fase Pengembangan Produk 

Secara umumnya terdapat enam tahap (fase) proses pengembangan produk 

(Wiraghani & Prasnowo, 2017) (Irvan, 2015). Berikut ini enam fase pengembangan 

produk diantaranya : 

1. Fase 0. Perencanaan 

Aktivitas awal yang yang berhubungan dengan pembuatan izin /persetujuan 

proyek serta peluncuran produk hasil pengembangan. 

2. Fase 1. Pengembangan Konsep 

Dilakukan identifikasi mengenai kebutuhan konsumen, pembuatan desain 

alternatif dibuat kemudian di evaluasi, dari konsep yang terpilih akan 

dilanjutkan pada tahap selanjutnya 

3. Fase 2. Perancangan Tingkatan Sistem 

Spesifikasi secara fungsional dari tiap subsistem produk, serta diagram aliran 

proses pendahuluan untuk proses rakitan akhir (assembly). 

4. Fase 3. Perancangan Rinci 

Tahap ini dilakukan pembuatan rancangan desain yang terperinci beserta 

spesifikasi komponen-komponen yang dibeli, serta rencana proses untuk 

pabrikasi dan perakitan produk. 

5. Fase 4. Pengujian dan Perbaikan 
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Tahap ini dilakukan pembuatan alat serta dilakukan evaluasi, selanjutnya akan 

dibandingkan antara produk yang ada dengan produk yang setelah dilakukan 

pengembangan. 

6. Fase 5. Peluncuran Produk 

Tahap ini dilakukan proses produksi dari produk yang dikembangkan 

kemudian di lakukan proses penjualan awal. 

Perancangan produk merupakan langkah utama dari suatu proses pembuatan 

poduk. Dalam tahapan perancangan segala bentuk tindakan harus 

mempertimbangkan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap  

aktivitas selanjutnya. Langkah awal sebelum produk dibuat, maka produk tersebut 

harus dirancang dan didesain dalam bentuk yang paling sederhana baik berupa 

sketsa gambar ataupun gambar sederhana dari produk yang dirancang. 

2.4.5  Kriteria Pengembangan Produk  

 Menurut Ulrich and Eppinger terdapat 5 dimensi spesifikasi yang biasa 

dipergunakan dalam melakukan penilaian kinerja pengembangan produk (Rizani & 

Satria, 2013), yaitu:  

1. Quality Product  

Kualitas produk dapat terwakili lewat kualitas, kekuatan atau daya tahan 

(robust) dan keandalan. 

2. Biaya Produk  

Biaya produksi atau biaya manufaktur, yaitu pembiayaan yang mencakup 

biaya pembelian peralatan dan biaya produksi setiap unit produk. 

3. Waktu Pengembangan Produk  

Durasi pengembangan diartikan sebagai seberapa cepat suatu respon 

terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.  

4. Biaya Pengembangan  

Biaya pengembangan adalah besaran biaya yang dikeluarkan dalam proses 

pengembangan produknya. 

5. Kapabilitas Pengembangan  

Pada intinya yang dimaksud dengan kapabilitas adalah pengalaman yang 

diperoleh pada proyek pengembangan sebelumnya. 
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2.4.6 Evaluasi Dalam Proses Perancangan Produk  

Proses perancangan produk membutuhkan berbagai macam pendekatan 

disiplin ilmu yang berhubungan dengan keteknikan serta rekayasa (engineering), 

baik dari aspek mekanik maupun elektrik(kelistrikan). Aspek psikologi dirasa 

penting di dalam proses perancangan sebuah produk. Ilmu  ergonomi (human 

factors) berusaha menghubungkan antara factor manusia dengan alat. Selain itu  

Faktor lingkungan fisik kerja memiliki pengaruh yang besar terhadap keselamatan, 

kesehatan kenyamanan, dan juga efisiensi saat bekerja sehingga mampu 

meminimasi terjadinya (human errors) yang mengakibatkan terjadinya  kecelakaan 

kerja. Aspek ergonomi didalam proses perancangan produk sangat 

dipertimbangkan dan sangat terlihat nyata dalam pengaplikasiannya menggunakan 

pemanfaatan data anthropometri (dimensi tubuh) dalam penentuan ukuran produk 

yang dibuat agar sesuai dengan kebutuhan manusia. 

 

2.5 Motode JSI (Job Strain Index) 

Menurut (Moore & Grag, 1995)  JSI (Job Strain Index) adalah metode yang 

dipakai dalam mengevaluasi pekerjaan atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan 

resiko cedera pada bagian atas yaitu tangan, pergelangan tangan, lengan atas, atau 

siku (distal upper extremity) (Romadhan, 2018). Metode jsi biasanya dipakai pabila 

diperlukan evaluasi mengenai suatu pekerjaan yang menggunakan tangan secara 

intensif. Proses yang dilakukan dengan mengamati kegiatan secara langsung untuk 

melihat kondisi operator ketika bekerja.  Pengukuran menggunakan metode JSI 

merupakan pengkuran secara cepat dan sistematis mengenai risiko postur tangan/ 

pergelangan tangan dari kedua tangan antara tangan kanan maupun tangan kiri. 

Analisis ini dapat diterapkan baik sebelum maupun sesudah intervensi agar 

mengetahui perbedaan pada tingkat resiko kecelakaan terendah  

2.5.1 Rating Pengukuran Dalam Job Strain Index (JSI)  

Terdapat 6 aspek atau enam rating pada penerapan metode JSI (Job Strain 

Index )yang digunakan untuk menghitung tingkat resiko terkena cidera pada 

opertor, enam rating tersebut  yaitu (Kusuma, 2018): 
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1. Intensitas Penggunaan Tenaga (Intensity of Exertion).  

merupakan estimasi banyaknya tenaga yang dibutuhkan dalam saat menjalankan 

suatu pekerjaan dalam 1 waktu 

2. Standar penentuan kriteria peringkat dalam penggunaan tenaga ditunjukkan pada 

tabel 2.1 

Tabel 2.1 Intensitas Penggunaan Tenaga 

Kategori 
Prosentasi kekuatan 

Maksimum 

Skala 

Borg 
Keterangan 

Ringan (Light) < 10% ≤ 2 Kondisi tanpa usaha berarti 

Cukup Berat 

(somewhat hard) 
10% - 29% 3 Memerlukan usaha 

Berat (hard) 30% - 49% 4 – 5 Memerlukan usaha yang lebih 

Sangat berat  

(very hard) 
50% - 79% 6 – 7 Memerlukan usaha berlebih 

Mendekati 

maksimal 
≥ 80% >7 

Membutuhkan bahu dan 

punggung untuk mengeluarkan 

tenaga 

 

3. Durasi Penggunaan Tenaga ( Duration of Exertion ).  

Perhitungan durasi penggunaan tenaga dapat dilakukan dengan memakai 

persamaan (1). 

%𝑫𝑬 =
𝟏𝟎𝟎 𝒙 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖 𝒑𝒆𝒏𝒈𝒈𝒖𝒏𝒂𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒏𝒂𝒈𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔𝒊
                              (𝟏) 

Setelah didapatkan hasil penggunaan tenaga, kamudian dilakukan 

pencocokan hasil perhitungan dengan tingkat persentase yang ada dari tabel 2.2. 

Tabel 2.2 Durasi Penggunaan Tenaga 

Ratting Duration Within Cycle DE Multiplier 

1 < 10% 0.5 

2 10% - 29% 1 

3 30% - 49% 1.5 

4 50% - 79% 2 

5 80% - 100% 3 

 

4. Jumlah Usaha per Menit (Efforts per Minute).  

Perhitungan jumlah usaha per menit diperoleh dengan melakukan perhitungan 

menggunakan persamaan (2) 
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        𝑬𝑴 =
𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒆𝒏𝒈𝒈𝒖𝒏𝒂𝒂𝒏 𝒕𝒆𝒏𝒂𝒈𝒂

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒘𝒂𝒌𝒕𝒖 𝒐𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂𝒔𝒊
                                                          (𝟐) 

Setelah didapatkan hasil durasi usaha permenitnya, menggunakan 

persamaan (2), kemudian dicocokan dengan tabel 2.3. 

Tabel 2.3 Jumlah Usaha Per menit 

Rating Efforts per Minute EM Multipler 

1 < 4 0,5 

2 4 – 8 1 

3 9 - 14 1,5 

4 15 – 19 2 

5 > 20 3 

 

5. Posisi Tangan (Hand/Wrist Posture).  

Pergelangan tangan / postur tangan merupakan pertimbangan posisi pergelangan 

tangan relatif terhadap posisi netral. Terdapat tiga jenis kategori posisi tangan 

yaitu :  

a. Flexion : toward the palm of the hand.  

b. Extension : toward the back of the hand  

c. Ulnar Deviation : toward the little finger 

Jika posisi tangan sudah diketahui, kemudian mencocokkan hasil 

pengamatan dengan melihat tabel 2.4. 

Tabel 2.4 Posisi Tangan 

Kategori 

Eksistensi pada 

pergelangan 

tangan 

Fleksi pada 

pergelangan 

tangan 

Deviasi 

pada ulnar 
Keterangan 

Sangat 

baik 
00 − 100 00 − 50 00 − 100 Posisi netral 

Baik 110 − 250  60 − 150 110 − 150 
Posisi mendekati 

netral 

Cukup baik 260 − 400  160 − 300  160 − 200 Posisi tidak netral 

Buruk 410 − 550  310 − 500  210 − 250 
Posisi sangat 

tidak netral 

Sangat 

buruk 
> 600 > 500 > 250 

Posisi mendekati 

ekstrim 
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6. Kecepatan Kerja (Speed of Work).  

Kecepatan kerja adalah sebuah penilaian tentang seberapa cepat pekerjaan itu 

dapat diselesaikan. Tabel 2.5 dapat dipakai untuk menentukan Speed of Work 

pekerja: 

Table 2.5 Kecepatan Kerja 

Kategori 
Perbandingan dengan 

MTM – 1
^* Keterangan 

Sangat lambat 

(very slow) 
≤ 80% Kecepatan sangat lambat 

Lambat (slow) 81% - 90% Kecepatan lambat 

Cukup cepat (fair) 91% - 100% Kecepatan normal 

Cepat (fast) 101% - 115% 
Kecepatan yang sangat cepat namun 

dapat dijaga kecepatannya 

Sangat cepat  

(very fast) 
> 115% 

Kecepatan yang sangat cepat namun 

tidak dapat dijaga kecepatannya 

 

7. Durasi Aktivitas Kerja per Hari (Duration Task per Day).  

Durasi tugas per hari menunjukkan total waktu tugas tersebut dikerjakan dalam 

waktu 1 hari. Durasi tugas per hari dapat diukur  atau diperoleh dari personel 

di lapangan. 

Tabel 2.6 Durasi Kerja per Hari 

Ratting 
Duration Task 

per Day 

DD 

Multiplier 

1 < 1 jam 0.25 

2 1 -  2 jam 0.5 

3 2 – 4 jam 0.75 

4 4 – 8 jam 1 

5 > 8 jam 1.5 

 

Hasil dari perhitungan ke-6 variabel yang tiap variablenya terdapat nilai 

ratting dalam Job Strain Index, kemudian dilakukan pemberian nilai multiplier 

berdasarkan hasil observasi yang dilakukan. Tabel multiplier yang berdasarkan 

nilai dari setiap rating yang ada dalam JSI  (Job Strain Index): 
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Table 2.7 Job Strain Index 

Ratting 

Intensity of 

Exertion 

(IE) 

Duration 

of 

Exertion 

(DE) 

Effort/Minute 

(EM) 

Hand/Wrist 

Posture 

(HWP) 

Speed 

of 

Work 

(SW) 

Duration 

per Day 

(DD) 

1 
Light 

(1) 

< 10% 

(0.5) 

< 4 

(0.5) 

Very good 

(1) 

Very 

slow 

(1) 

< 1 

(0.25) 

2 

Some what 

hard 

(3) 

10 – 29% 

(1) 

4 – 8 

(1) 

Good 

(1) 

Slow 

(1) 

1 – 2 

(0.5) 

3 
Hard 

(6) 

30 – 49% 

(1.5) 

9 – 14 

(1.5) 

Fair 

(1.5) 

Fair 

(1) 

2 – 4 

(0.75) 

4 
Very hard 

(9) 

50 – 79% 

(2) 

15 – 19 

(2) 

Bad 

(2) 

Fast 

(1.5) 

4 – 8 

(1) 

5 

Near 

maximal 

(13) 

80 – 

100% 

(3) 

>=20 

(3) 

Very bad 

(3) 

Very 

fast 

(2) 

>=8 

(1.5) 

 Dari tabel 2.7, didapatkan persamaan (3) untuk menghitung JSI , yaitu : 

𝐉𝐒𝐈 = 𝐈𝐄 𝐱 𝐃𝐄 𝐱 𝐄𝐌 𝐱 𝐇𝐖𝐏 𝐱 𝐒𝐖 𝐱 𝐃𝐎                                                  (𝟑) 

Nilai akhir Job Strain Index dapat diperoleh dengan menggunakan 

table 2.8 yang didalamya berisikan beberapa kategori, rating, dan 

multiplier yang diperoleh melalui hasil perhitungan keenam variable. 

Table Job Strain Index Worksheet dapat dilihat pada table 2.8. 

Table 2.8 JSI Worksheet 

Ratting Intensity 

of 

Exertion 

(IE) 

Duration 

of 

Exertion 

(DE) 

Effort/Minute 

(EM) 

Hand/Wrist 

Posture 

(HWP) 

Speed of 

Work 

(SW) 

Duration 

per Day 

(DD) 

Exposure 

data 

      

Ratting       

Multipliers       

 

Pada tahap akhir, hasil yang didapat dari Job Strain Index Worksheet 

dikategorikan berdasarkan 4 tingkat resiko, yaitu : 

a. Pekerjaan yang dilakukan dikategorikan aman jika Nilai < 3  

b. Pekerjaan yang dilakukan dikategorikan tidak dianjurkan jika Nilai 3 – 5.  
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c. Pekerjaan yang dilakukan dikategorikan berpotensi terjadi  cider ajika 

Nilai 5 – 7  

d. Pekerjaan yang dilakukan dikategorikan berbahaya jika Nilai > 7  

 

2.6 Motode HAC (Human Artefact Context Analysis) 

Dalam proses desain suatu objek, sistem atau ruang harus mempertimbangkan 

sifat fisik, mental dan psikologis dari pengguna yang dituju. Selain itu, hasil dari 

proses desain juga ditentukan oleh atribut yang terkait dengan konteks. Namun, 

pendekatan desain produk saat ini tidak menawarkan keseimbangan yang tepat 

antara dimensi "manusia", "artefak" dan "konteks". Akibatnya, metodologi desain 

produk yang mencakup keseluruhan sistem Human-Artefact-Context, dari sudut 

pandang ergonomi kognitif dan fisik, diusulkan. HAC merupakan metodologi 

desain yang menggabungkan keseimbangan antara manusia, produk dan juga 

kontek dimensi yang berpusat pada pengguna dan kriteria ergonomis yang 

diterapkan di seluruh tahap pengembangan produk yang terakhir memastikan 

adaptasi yang lebih baik untuk konteks spesifik dan kebutuhan pengguna dengan 

cara yang meningkatkan efisiensi, keamanan dan kesejahteraan konsumen (Hoyos-

Ruiz et al., 2017).  

Dalam perancangan dan pengembangan produk dibutuhkan pertimbangan 

mengenai aspek ergonomi. Beberapa peneliti menyoroti bahwa banyak produk di 

mana kurang sedikit pertimbangan dengan hubungan ergonomi antara manusia, 

objek dan faktor ruang atau tempat dalam seluruh proses desain produk. Dengan 

menerapkan human factors and ergonomics (HF/E) dalam proses desain, risiko 

kegagalan fungsi, potensi kecelakaan, dan biaya total yang tinggi dalam siklus 

hidup produk dapat dikurangi.  Terdapat beberapa pendekatan yang terkait dengan 

pertimbangan pengguna dalam proses desain, tetapi mereka kurang memberikan 

keseimbangan antara berbagai metodologi yang membahas tentang Human-

Artefact-Context (HAC) selama semua tahap proses desain. 

Oleh karena itu, sistem HAC pada tingkat fisik dan kognitif pada semua tahap 

proses desain dikembangkan untuk menjamin tingkat adaptasi yang lebih tinggi 

pada konteks kebutuhan dan kemampuan pengguna, dan meningkatkan efisiensi, 
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keamanan, kesejahteraan, dan pengalaman pengguna. Juga, pendekatan yang 

diusulkan mempertimbangkan prosedur eksplisit termasuk kegiatan, tugas, alat, 

input dan output di seluruh proses desain, yang berasal dari pendekatan Desain 

Penelitian Inklusif. 

Proses desain dengan pendekatan HAC ini mendukung pengambilan keputusan 

dalam penggunaan dan adaptasi teknik visual, integrasi ergonomis dengan 

pengguna akhir produk dalam proses desain, implementasi teknik desain yang 

berpusat pada manusia. Hal ini menjadi pedoman yang memungkinkan 

dimasukkannya ergonomi di seluruh proses desain produk, yang bertujuan untuk 

membuat struktur ideal yang memungkinkan perancang untuk menghasilkan desain 

yang mampu menjawab kebutuhan pengguna (Hoyos-Ruiz et al., 2017).  

Adapun tahapan metode HAC sbagai berikut : 

1. Melakukan analisa kualitatif dan kuantitatif 

2. Menentukan garis besar permasalahan 

3. Melakukan pengembangan konsep 

4. Membuat desain konsptual 

5. Melakukan evaluasi 

6. Membuat desain yang terperinci (detail) 

7. Melakukan desain sistem  

Untuk lebih jelasnya alur tahapan metode HAC dapat dlihat pada gambar 2.7. 
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Gambar 2.1 Tahapan Metode HAC 
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2.7 Antropometri 

2.7.1 Pengertian Antropometrii 

Menurut Wignjosoebroto Anthropometri terbentuk dari dua suku kata yaitu  

“anthro” yang berarti manusia dan “metri” yang berarti ukuran.  Anthropometri 

juga diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang ukuran/pengukuran dimensi 

tubuh manusia. Pada umumnya manusia mempunyai bentuk, ukuran (tinggi, lebar, 

dsb) berat dan lainlain yang berbeda satu sama lain (Asfuri & Luthfianto, 2015).   

2.7.2 Faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Ukuran Tubuh 

Perbedaan ukuran tubuh manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor 

(Nugroho, 2008) antara lain : 

1. Kecelakaan  

2. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, akan memiliki 

perbedaan ukuran tubuh, umunya laki-laki akan lebih besar dibandingkan 

dengan perempuan. 

3. Perbedaan suku, bangsa maupun kelompok, dan juga  etnik memiliki perbedaan 

fisik yang berbeda-beda. 

4. Secara umum pertambahan usia akan berpengaruh pada  tumbuh kembangnya 

tubuh sejalan berjalanya waktu. 

5. Jenis pekerjaan  

6. Tebal tipis pakaian yang dipakai dan juga cuaca memiliki pengaruh dalam hal  

perbedaan dalam perancangan sebuah pakaian. 

7. Faktor kehamilan, bentuk tubuh akan mengalami perubahan terkhusus 

perempuan. 

8. Cacat tubuh 

Seluk beluk dimensi tubuh manusia dapat diukur secara sistematis 

menggunakan antropometri. Data tersebut sering dipakai sebagai acuan dalam 

melakukan peroses disain maupun perancangan alat kerja dengan tujuan 

memperoleh rancangan desain yang ergonomic yang sesuai standar dan dapat 

digunakan oleh semua orang.  
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2.7.3 Penerapan Data Antropometri 

Penerapan antropometri yang berkaitan dengan bentuk fisik dan ukuran tubuh 

manusia seringkali diterapkan pada proses desain dan juga pembuatan alat kerja. 

Data antropometri dapat diterapkan jika terdapat rata-rata nilai (Xbar) dan juga  

nilai standart deviasi dari distribusi normal. Suatu data dikatakan berdistribusi 

normal jika terdapat nilai yang sama ataupun lebih rendah dibanding nilai tersebut. 

Sebagai contoh 95% sampel berada samadengan ataupun lebih rendahh 96 

persentil, 5% sampel berada samadengan atau lebih 5 persentil. hasil tersebut bisa 

dilihat pada tabel perobabilitas normal. 

 

Gambar 2.2 Distribusi Normal dengan data antropometri 95-th persentil 

(Sumber : Stevenson,1989; Nurmianto, 1991) 

 

Penetapan presentil disesuaikan dengan table probabilitas berdistribusi 

normal sesuai dengan nilai yang ada tersebut. Penggunaan presentil bertujuan untuk 

menunjukkan prosentase manusia yang mempunyai dimensi tubuh pada atau 

dibawah nilai tersebut. Ilustrasi yang diberikan, yaitu menggunakan presentil 95th 

menunjukkan bahwa  95% populasi akan berada pada atau dibawah dimensi 

tersebut, sedangkan persentil 5th akan menunjukan 5% populasi akan berada pada 

atau dibawah dimensi. Pada antropometri, angka 95-th menginterpretasikan 

manusia dengan yang “terbesar” dan 5-th persentil menggambarkan ukuran 

“terkecil”.  

Penggunaan percentile yang sering digunakan didalam proses merancangan 

suatu alat kerja disajikan pada tabel 2.1  
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Tabel 2.9 Distribusi normal dan perhitungan persentil 

Precentile Perhitungan  

1st �̅� − 2,325𝜎 

2,5th �̅� − 1,96𝜎 

5th �̅� − 1,64𝜎 

10th �̅� − 1,28𝜎 

50th �̅� 

90th �̅� + 1,28𝜎 

95th �̅� + 1,64𝜎 

97th �̅� + 1,96𝜎 

99th �̅� + 2,325𝜎 

  (Sumber : Sritomo Wignjosoebroto, 2000) 

Agar meperjelas bahwa penggunaan data antropometry dapaat diterapkan 

dalam proses perancangan product atau alat pekerjaan, berikut adalah dimensi 

anggota tubuh yang dapat diukur : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Antropometri Dimensi tubuh manusia  

(Sumber : Sritomo Wignjosoebroto, 2000) 

 

Gambar 2.4 Antropometri Tinggi badan dan duduk 

(Sumber : Sritomo Wignjosoebroto, 2000) 
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Keterangan :  

Tabel 2.10 Keterangan pengukuran Antropometri 

NO Keterangan 

1 TBT (Dimensi tinggi tubuh dalam posisi tegak dari lantai s/d ujung kepala)  

2 TMB (Tinggi mata dalam posisi berdiri tegak) 

3 TBHB (Tinggi bahu dalam posisi berdiri tegak)  

4 TSB (Tinggi siku dalam posisi berdiri tegak (siku tegak lurus))  

5 TGT (Tinggi kepalan tangan yang terjulur lepas dalam posisi tegak (tidak 

ditunjukkan dalam gambar))  

6 TDT (Tinggi tubuh dalam posisi duduk)  

7 TMD (Tinggi mata dalam posisi duduk) 

8 TBD (Tinggi bahu dalam posisi duduk)  

9 TSD (Tinggi siku dalam posisi duduk)  

10 TP (Tebal atau lebar paha)  

11 PKL (Panjang paha yang diukur dari pantat sampai dengan ujung lutut)  

12 PP (Panjang paha yang diukur dari pantat sampai dengan bagian belakang 

lutut atau betis) 

13 TLP (Tinggi lutut yang bisa diukur baik dalam posisi berdiri ataupun 

duduk)  

14 TPO (Tinggi tubuh dalam posisi duduk diukur dari lantai sampai pantat)  

15 LB (Lebar bahu)  

16 LP (Lebar pinggul atau pantat)  

17 TDB (Lebar dari dada dalam keadaan membusung (tidak terlihat dalam 

gambar))  

18 TPB (Lebar perut)  

19 SUJ (Panjang siku yang diukur dari siku sampai ujung jari)  

20 LK (Lebar kepala) 

21 SKS (Panjang tangan yang diukur dari pergelangan tangan sampai ujung 

jari)  

22 BB (Lebar telapak tangan)  

23 RT (Panjang rentangan tangan (tidak ditunjukkan dalam gambar)).  

24 JTAB (Tinggi jangkauan tangan dalam posisi berdiri tegak)  

25 JTAD (Tinggi jangkauan tangan dalam posisi duduk tegak (tidak 

ditunjukkan dalam gambar))  

26 JTD (Jangkauan tangan yang terjulur ke depan diukur dari bahu sampai 

jari) 
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2.7.4 Pengujian Data 

1. Uji Keseragaman Data 

Uji keseragaman data dilakukan dengan, mudan ,cepat, dan sederhana, pada uji 

keseragaman data dilakukan perhitungan menggunakan rumus kemudian 

diidentifikasi data tersebut apakah terdapat data yang keluar dari batas kontro BKA 

maupun BKB. Data yang tergolong melebihi batas control akan dibuang dan 

dilakukan perhitungan yang berikutnya tanpa memasukkan data tersebut kembali. 

Tahap 1 dilakukan uji keseragaman data dengan melakukan perhitungan rata-

rata dari setiap observasi menggunakan persamaan (4) . 

         𝑿𝒃𝒂𝒓 =
∑ 𝑿𝒕

𝒏
                                                                                                (4) 

Notasi : 

Xbar  = Rata - rata hasil perhitungan  

n  = banyaknya sampel 

Tahap ke 2 perhitungan standart deviasi menggunakan persamaan (5). 

𝝈 =  √
∑ (𝑿𝒕−𝑿)𝟐𝒏

𝒕−𝟏

𝒏−𝟏
                                                                      (5) 

Permisalan :     

   𝜎     = standart deviasi 

  Xbar = rata-rata 

  n       = banyaknya data 

tahap ke 3 penentuan BKA (batas kontrol atas) serta BKB (batas kontrol 

bawah) yang berfungsi untuk mengkualifikasikan data sesuai dengan BKA dan 

BKB, data yang berada diluar batas atau out of control akan dihilangkan  dengan 

persamaan (6) dan (7) sebagai berikut:  

BKA = Xbar + k . 𝝈                                                                                                 (6) 

BKB = Xbar – k . 𝝈                                                                                                   (7) 

Notasi: 

Xbar = rata-rata hasil perhitungan 

𝜎 =  Standar deviasi dari populasi 

k  =  nilai index tingkat kepercayaan, yaitu: 
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k = 1 rentan tingkat kepercayaan 0 % - 68 %  

k = 2 rentan tingkat kepercayaan 69 % - 95 %  

k = 3 rentan tingkat kepercayaan 96 % - 100 %  

2. Uji Kecukupan Data 

Uji kecukupan data berfungsi sebagai parameter apakah data yang diperoleh 

selama penelitian sudah dapat dikatakan cukup atau tidak berdasarkan besarnya 

nilai N’. Jika N’>N maka perlu dilakukan pengambilan atau penambahan data lagi 

karena data yang dimiliki belum mencukupi. Berikut merupakan tahap dalam uji 

kecukupan data: 

a. Penentuan drajat Ketelitian dan Tingkat Keyakinan  

Penentuan derajat ketelitian mampu menunjukan error/ tingkat kesalahan 

maksimal dari hasil perhitungan sebenarnya dan biasanya ditulis dalam bentuk 

persen. Sedangkan tingkat keyakinan menunjukan besar keyakinan hasil yang 

diperoleh sudah sesui dengan ketentuan dan ditulis dalam bentuk prosen.  Sebagai 

contoh tingkat ketelitian 5% dan tingkat keyakinan 95% dapat didefinisikan jika 

pengukuran yang dilakukan diperbolehkan mengalami penyimpangan dengan rata-

rata sebesar 5% dengan kemungkinan berhasil sebesar 95%.  Dapat diartikan juga 

bahwa 95 dari 100 data yang diperoleh mengalami penyimpangan sebesar 5%. 

b. Uji kecukupan data  

Pengujian dapat dilakukan  menggunakan persamaan (8). 

             𝑵′ = ⌈

𝒌

𝒔
√𝑵 (∑ 𝑿𝒊𝟐)−(∑ 𝑿𝒊)𝟐𝒏

𝒊=𝟏
𝒏
𝒊=𝟏

(∑ 𝑿𝒊)𝒏
𝒊=𝟏

⌉

𝟐

                                                                    (𝟖) 

Keterangan :  

N’ = Banyaknya data atau pengamatan yang harus dilakukan  

X  = Data hasil pengukuran  

s    = Derajat ketelitian (menggunakan angka decimal)  

k   = Nilai index tingkat kepercayaan, yaitu:  

k = 1 dengan derajat nilai tingat ketelitian 0 % - 68 %   

k = 2 dengan derajat nilai tingkat ketelitian 69 % - 95 %   

k = 3 dengan derajat nilai tingkat ketelitian 96 % - 100 %  
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Sebuah data dikatakan belum mencukupi jika N’>N  sehingga diperlukan 

penambahan data lagi sampai N’<N  atau dikatakan cukup. 

 

2.8 Produktivitas kerja  

Produktivitas adalah gambaran aktivitas produksi yang membandingkan antara 

output dengan pemasukan yang dilakukan (Kristanto & Saputra, 2011). 

Produktivitas juga sebagai tolak ukur mengenai baik buruknya sistem pengelolaan 

SDA yang diatur dan digunakan dalam pencapaian hasil yang optimal. Sedangkan 

ibnu Sukotjo mendefinisikan produktivitas sebagai hubungan antara output yang 

diperoleh dengan banyaknya SDA yang digunakan dalam proses itu. (Damayanti, 

2005). 

Siklus produktifitas adalah sebuah konsep produktivitas yang mengkaji dalam  

usaha meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, terdapat 4 tahapan yaitu 

pengukuran, evaluasi, perencanaan dan peningkatan. 

Hal-hal yang mempengaruhi turunnya produktivitas dalam sebuah perusahaan : 

a. Evaluasi produktivitas tidak pernah dilakukan 

b. Manajemen terlambat dalam mengambil sebuah keputusan 

c. Motivasi kerja yang sangat rendah dalm bekerja 

d. Perusahaan tidak dapat mengikuti dan berkompetisi dengan kecanggian 

teknologi 

Dalam penentuan tingkat productivity terdapat beberapa factor yang menjadi 

masukan diantaranya : 

1. Tingginya pengetahuan   

2. Kemampuan secara teknis  

3. Metode kerja dan manajemen organisasi  

4. Motivation/motivasi kerja  

 

2.9 Uji kinerja 

Uji kinerja alat merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui 

seberapa fungsi alat yang dirancang  dan juga hasil yang didapatkan (Sugandi, 
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2017). Berikut ini ada beberapa cara pengujian kinerja yang dapat dilakukan 

diantaranya : 

1. Kecepatan putaran mata pisau 

Perhitungan kecepatan putaran mata pisau dapat dilakukan menggunakan 

persamaan (9) 

                𝒏𝟐 =  
𝒅𝟏 𝒙 𝒏𝟏

𝒅𝟐
                                                                                                (𝟗) 

Dimana, n2 = merupakan kecepatan putar mata pisau (rpm), d1 = merupakan 

diameter puli yang kecil (mm), dan n1 = Kecepatan putar motor (rpm), sedangkan 

d2 = diameter puli besar (mm)  

2. Indeks Performansi  

Indeks performansi mesin pemotong kerupuk adalah perbandingan banyaknya 

potongan yang (utuh) dengan total potongan atau jika ditulis seperti persamaan 

(10).  

        𝑷𝑰 =
 𝑷𝒖

 𝑷𝒕
 𝒙 𝟏𝟎𝟎% (10) 

Dimana, PI = Index Performansi %, Pu = total irisan sesuai standart (unit), Pt = 

keseluruhan total jumlah irisan (unit). 

 


