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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini masyarakat secara tanpa disadari telah banyak menemukan alat 

peraga atau display walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana, baik di rumah, 

di kantor, di industri-industri, atau tempat lain. Display merupakan bagian dari 

lingkungan yang menyampaikan informasi mengenai keadaannya kepada manusia 

baik petunjuk untuk melakukan suatu kegiatan, meningkatkan kewaspadaan, 

menghindari bahaya atau hanya sebagai sumber informasi. Maka penggunaan 

display sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan manusia dalam beraktivitas. 

Praktikum untuk modul display ini adalah merancang  sticker. 

Perancangan sticker tersebut memiliki tema slogan-slogan yang berhubungan 

dengan ergonomi. Perancangan sticker ini bertujuan untuk menginformasikan 

kepada pembaca tentang slogan-slogan yang berhubungan  dengan ergonomi yang 

akan diterima oleh panca indera, agar panca indera tidak lelah, nyaman, aman, 

efektif, dan efisien. Isi sticker yang dibuat pada tema ergonomi yaitu seorang 

pekerja yang mengangkat beban dengan cara yang tidak sesuai dan yang sesuai. 

Pekerja dalam melakukan pekerjaannya banyak yang melakukan sistem kerja 

yang tidak sesuai karena dia tidak tahu seperti apa sisten kerja yang baik, maka itu 

kami memberikan informasi tentang sistem kerja yang baik. Sedangkan pada 

sticker yang mengandung pesan moral berisi agar setiap negara yang masih 

melakukan perang agar dihentikan karena sudah banyak korban yang tidak 

berdosa yang sudah kehilangan nyawa ataupun materil yang lain dan juga agar 

terjadi perdamaian di dunia. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Penulisan laporan akhir ini dihadapkan pada sebuah masalah mengenai 

display. Permasalahan yang muncul dan ingin penulis selesaikan adalah 
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bagaimana merancang sticker yang sesuai dengan tipe-tipe display dan prinsip-

prinsip display yang baik dan benar.  

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah dalam penulisan Laporan Akhir 

Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi 2. Berikut ini adalah batasan masalah 

untuk modul display: 

1. Pengambilan data dilakukan di Laboratorium Teknik Industri yang bertempat 

di Universitas Gunadarma pada tanggal 5 Oktober 2010 jam 10.00 – 12.00 

WIB. 

2. Pembuatan sticker bertemakan slogan-slogan yang berhubungan dengan 

masalah ergonomi dan moral bangsa.  

3. Pembuatan sticker ini disesuaikan dengan tipe-tipe display yaitu menurut 

tujuannya termasuk display umum dan khusus, menurut lingkungan termasuk 

display statis, menurut informasi termasuk display kualitatif, dan menurut 

panca indera termasuk  display visual dan sticker disesuaikan dengan prinsip-

prinsip display dan disesuaikan dengan warna yang digunakan. 

4. Pengukuran tulisan disesuaikan berdasarkan jarak pandang antara sticker 

dengan pengguna yaitu 2 meter untuk  sticker yang bertemakan ergonomi dan 

3 meter untuk sticker yang bertemakan moral. 

5. Sticker diletakkan pada berbagai tempat sebagai pemberi informasi tentang 

slogan-slogan yang berhubungan dengan masalah ergonomi. 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan adalah hal yang ingin dicapai dalam pembuatan laporan 

ini. Berikut ini adalah tujuan penulisan laporan akhir analisis perancangan kerja 

dan ergonomi 2 untuk modul display: 

1. Mengetahui prinsip-prinsip display yang digunakan dalam perancangan 

sticker.  

2. Mengetahui tipe-tipe display berdasarkan tujuan, informasi, panca indera dan 

lingkungan.  
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3. Mengetahui jarak visual pengguna dalam melihat sticker. 

4. Mengetahui ukuran-ukuran huruf yang digunakan dalam perancangan sticker 

ini. 

5. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari sticker yang dirancang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun penulisan laporan ini terdiri dari 5 bab. Sistematika penulisan 

Laporan Akhir Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi II untuk modul display 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Pada bab ini, penulis menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi 

pentingnya mempelajari display, selanjutnya penjelasan mengenai 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan dan 

sistematika penulisan.  

BAB II     LANDASAN TEORI 

 Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

display. 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang diagram alir dan penjelasannya serta alat dan 

bahan yang digunakan.  

BAB IV    PEMBAHASAN DAN ANALISA 

Bab ini membahas mengenai deskripsi produk display, ukuran, gambar 

dan warna pada display. Selain itu menjelaskan sticker yang dibuat 

berdasarkan tipe display yang digunakan. Sekaligus memberikan 

gambaran mengenai kelebihan dan kekurangan dari sticker yang 

dibuat. 

BAB V      KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan berdasarkan tujuan, serta memberikan 

saran-saran yang bermanfaat untuk praktikum selanjutnya. 

 


