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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses rancang sebuah peralatan kerja didesain sesuai dengan ergonomis agar 

memberikan nilai yang baik, berupa kenyamanan penggunanya. Ergonomi 

merupakan salah satu metode perancangan kerja yang didasarkan pada ilmu-ilmu 

biologi manusia, anatomi, fisiologi, dan psikologi. Untuk mendesain peralatan kerja 

secara ergonomi yang digunakan dalam lingkungan sehari-hari seharusnya 

disesuaikan dengan manusia di lingkungan tersebut. 

Perkembangan dunia industri bidang perancangan kerja, maka pada praktikum 

Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi mempelajari modul antropometri, 

Perancangan menyangkut pengukuran beberapa anggota tubuh secara langsung antara 

lain pengukuran berat badan, tinggi tubuh tegak, tinggi duduk normal, tinggi bahu 

duduk, serta aplikasi rancangan yang menyangkut geometri fisik, dan kekuatan tubuh. 

Praktikum kali ini adalah merancang sebuah rak sepatu. Perancangan sebuah 

rak sepatu yang baru dilakukan karena rak sepatu yang telah ada belum memenuhi 

aspek-aspek ergonomi. Selain itu mengingat bahwa keadaan di laboratorium yang 

masih belum memiliki fasilitas rak sepatu yang dapat memberikan kenyamanan di 

laboratorium industri dasar. Proses perancangan sebuah rak sepatu yang ergonomis 

harus memperhatikan dimensi-dimensi tubuh manusia seperti tinggi pinggul berdiri, 

tinggi mata kaki, rentangan tangan, panjang kaki, tebal kaki, dan lebar kaki.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam pengukuran kerja ini adalah bagaimana pengukuran 

dimensi tubuh yang dipakai tepat untuk membuat rak sepatu yang nyaman dan 
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ergonomi untuk penggunanya, dan bagaimana merancang suatu produk rak sepatu 

berdasarkan data-data antropometri yang telah dikumpulkan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berikut ini adalah batasan-batasan masalah dalam penulisan Laporan Akhir 

Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi II untuk modul Antropometri:  

1. Pengambilan data dilakukan di Laboratorium Teknik Industri Kampus J 

Universitas Gunadarma Kalimalang, Bekasi. Saat Praktikum Analisis 

Perancangan Kerja dan Ergonomi II yang dilaksanakan pada tanggal 27 

September 2010. 

2.  Pengukuran dimensi berupa data antropometri statis dan data antropometri 

dinamis. Data dimensi tubuh berjumlah 5 data dengan data antropometri statis 

sebanyak 5 data dan data antropometri dinamis sebanyak 38 data. 

3. Data dimensi tubuh yang digunakan. 

4. Praktikum kali ini produk yang dirancang adalah sebuah rak sepatu. 

 

1.4 Tujuan Penulisan 

Dengan mempelajari modul antropometri, maka tujuan penulisan Laporan 

Akhir Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi II untuk modul Antropometri adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui dimensi yang digunakan pada perancangan produk rak sepatu dengan 

pengukuran yang telah dirancang. 

2. Mengetahui tipe-tipe perancangan yang digunakan untuk produk rak sepatu yang 

dirancang. 

3. Mengetahui nilai persentil yang digunakan untuk perancangan produk rak sepatu 

dan nilai kelonggarannya.  

4. Mengetahui kelebihan dan kekurangan produk yang dirancang. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Penulisan laporan akhir analisis perancangan kerja dan ergonomi II dibagi 

menjadi beberapa bab, untuk memudahkan pembaca dalam memahami serta 

mengambil kesimpulan dari pembahasan laporan akhir ini. Berikut ini adalah 

sistematika penulisan: 

 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan permasalahan yang menyangkut pengarahan 

umum mengenai objek yang akan dibahas, yang terdiri dari latar 

belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penulisan, 

dan sistematika penulisan Laporan akhir analisis perancangan kerja 

dan ergonomi II untuk modul antropometri.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini, penulis menguraikan ringkasan teori dan materi-materi 

yang bersangkutan dari modul yang diberikan yaitu antropometri. 

BAB III  PENGUMPULAN DATA 

Berisi mengenai deskripsi dan lembar pengamatan dari data yang telah 

diperoleh. 

BAB IV  PEMBAHASAN DAN ANALISA 

Berisi mengenai prosedur pengambilan data antropometri, deskripsi 

produk, alat dan bahan yang digunakan dalam pengukuran, dan analisa 

dari pembahasan.  

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Adapun bab ini mengenai kesimpulan dari pengolahan data yang 

disimulasikan serta saran-saran yang diperlukan pada pelaksanaan 

praktikum Analisis Perancangan Kerja dan Ergonomi II selanjutnya. 

 


