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1.1 Latar Belakang 

Ilmu yang mempelajari manusia beserta perilakunya didalam sistem kerja 

disebut ergonomi. Pengaplikasian dalam merancang suatu fasilitas dan produk 

sehingga mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan prinsip ergonomis, maka 

hal-hal yang harus diperhatikan adalah suatu karakteristik dimensi tubuh manusia. 

Antropometri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

menentukan ukuran dimensi pada tubuh manusia, oleh karena itu metode 

antropometri ini kemudian diaplikasikan dalam suatu kegiatan pengukuran pada 

dimensi tubuh manusia yang ditujukan untuk perancangan produk skipping. 

Skipping ini merupakan salah satu alat yang digunakan manusia dalam 

berolahraga. Perancangan produk skipping ini dilakukan karena skipping yang 

sudah beredar di dunia olah raga sekarang kurang memiliki prinsip-prinsip 

ergonomis yang dapat menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam 

penggunaan skipping tersebut. Oleh karena itu, perancangan alat olahraga 

skipping ini dirancang untuk memenuhi semua prinsip ergonomi dan keamanan 

dalam menggunakan produk ini. Hal ini lah yang mendasari dan melatar belakangi 

dalam perancangan produk skipping yang ergonomis.  

 

1.2`      Identifikasi Masalah 

  Identifikasi masalah dalam perancangan produk in adalah bagaimana 

merancang produk alat olahraga yang bernama skipping ini menjadi baik, nyaman 

dan aman sesuai dengan fungsinya berdasarkan data antropometri. Selain itu, 

dimensi tubuh apa saja yang digunakan dalam perancangan produk alat olahraga 

yang bernama skipping ini. 

 

 



1.3      Tujuan dan Manfaat 

  Tujuan dan manfaat dalam perancangan produk skipping ini adalah untuk 

memberikan pemahaman mengenai materi yang akan dibahas didalamnya. Berikut 

ini merupakan tujuan dalam merancang produk skipping. 

1. Mengetahui dimensi yang digunakan pada perancangan produk skipping. 

2. Mengetahui ukuran dan desain skipping ini. 

3. Mengetahui tipe perancangan, persentil, dan kelonggaran yang digunakan 

dalam perancangan dan pembuatan skipping. 

 Adapun manfaat yang didapat dalam perancangan produk skipping ini. 

Manfaat-manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1. Dapat menciptakan suatu produk alat olahraga skipping yang ergonomis dan 

aman untuk digunakan oleh konsumen. 

2. Dapat menimbulkan inovasi-inovasi yang baru dalam merancang produk 

skipping. 

 

1.4 Ruang Lingkup 

Pembuatan tugas perancangan produk ini memiliki batasan-batasan 

masalah agar tidak menyimpang dari persoalan yang ada. Berikut ini pembatasan 

masalah dari modul antropometri:  

1. Data yang digunakan untuk mengukur dimensi tubuh sebanyak 38 sampel dari 

populasi 3ID02. 

2. Data yang diambil berupa data antropometri statis sebanyak 43 dan data 

antropometri dinamis sebanyak 3.  

3. Alat yang digunakan berupa meteran, busur derajat, dan alat tulis. 

4. Produk yang akan dirancang dan dibuat yaitu skipping. 

 


