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KATA PENGANTAR

S
egala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan inayah–
Nya, sehingga penulisan buku ini dapat terselesaikan. Konsep dasar antropometri perlu menjadi 
perhatian bagi para perancang untuk mendapatkan kesesuaian antara rancangan yang dibuat 

dengan dimensi tubuh pengguna. Antropometri didefi nsikan sebagai pengukuran tubuh manusia, se-
hingga diharapkan perancangan yang dibuat harus berbasis pada ukuran tubuh manusia untuk dapat 
meningkatkan produktivitas.  

Penyusunan buku antropometri ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan tentang cara 
pengukuran dimensi tubuh manusia yang digunakan untuk merancang sebuah stasiun kerja atau 
peralatan kerja. Buku ini dapat digunakan oleh mahasiswa yang sedang mempelajari antropometri 
serta dapat digunakan oleh praktisi yang mendalami perancangan stasiun kerja dan peralatan kerja. 
Harapan kami bahwa buku ini dapat memberikan sumbangan bagi dunia pengetahuan khususnya 
mahasiswa, praktisi dan semua pihak yang mempunyai minat dalam perancangan.   

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih banyak kekurangan dari segi penulisan, 
penyajian dan pembahasan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan kami. Disamping 
itu, dalam penyusunan buku ini  kami mengalami berbagai kendala khususnya minimnya referensi 
yang kami miliki. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan hati penulis menerima kritik, saran serta 
masukan-masukan untuk perbaikan dan pengembangan buku ini. Kepada semua pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan buku ini kami mengucapkan  terima kasih yang setinggi-tingginya.  
Semoga amal baik semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan buku ini mendapatkan 
imbalan yang jauh lebih baik dari Allah SWT. Dengan terbitnya buku ini, kami berharap agar dapat 
memberikan manfaat dan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. 

Yogyakarta, 30 Oktober 2012 

Penulis,
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1.1 ANTROPOMETRI, KONSEP DAN SEJARAHNYA

R
ancangan peralatan kerja maupun stasiun kerja yang nyaman dan dapat memberikan ke-
amanan untuk digunakan menjadi harapan pekerja. Untuk itu, rancangan tersebut harus 
disesuaikan dengan kebutuhan pekerja sehingga dapat meningkatkan kinerja. Agar tercapai 

harapan tersebut, perlu dilakukan perancangan peralatan maupun stasiun kerja yang sesuai dengan 
kaidah-kaidah ergonomi. Rancangan peralatan dan stasiun kerja yang ergonomis mempunyai tu-
juan agar pekerja dalam melakukan aktivitas merasa nyaman serta terjamin keamanannya sehingga 
mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi. oleh karena itu rancangan peralatan harus sesuai 
dengan dimensi tubuh pekerja. Dewasa ini, industri atau perusahaan sudah banyak yang peduli 
terhadap penggunaan alat-alat yang mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan. Namun 
demikian beberapa industri khususnya industry menengah dan kecil dirasa kurang peduli terhadap 
aspek tersebut, sehingga peralatan yang digunakan masih ala kadarnya. Ketidakpedulian terhadap 
perancangan peralatan tidak berarti pemilik industri tersebut tidak mengerti terhadap rancangan yang 
ergonomis, namun lebih kepada upaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa 
memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pekerja. 

Ketatnya persaingan bisnis dan tuntutan pekerja yang tinggi, menjadikan pemilik perusahaan 
harus memperhatikan kebutuhan konsumen dan pekerja dengan baik. Oleh karena itu, salah satu 
aspek penting yang perlu diperhatikan adalah rancangan peralatan kerja, stasiun kerja dan produk 
pendukung lainnya yang sesuai dengan dimensi tubuh manusia. Peralatan kerja, stasiun kerja mau-
pun produk yang dibuat dalam bentuk sederhana maupun yang kompleks harus berpedoman pada 
dimensi tubuh dan proporsi orang yang menggunakan peralatan tersebut. Perancangan semacam ini 
bertujuan untuk menciptakan kesesuaian antara pekerja dan peralatan untuk menciptakan kondisi 

DEFINISI, SEJARAH DAN PENERAPAN

BAB 1



2 Antropometri dan Aplikasinya

optimal dalam suatu sistem kerja. Ilmu yang mempelajari tentang dimensi 
tubuh manusia dalam perancangan dikenal dengan antropometri. 

Antropometri berasal dari kata latin yaitu anthropos yang berarti ma-
nusia dan metron yang berarti pengukuran, dengan demikian antropometri 
mempunyai arti sebagai pengukuran tubuh manusia (Bridger, 1995). Se-
dangkan Pulat (1992) mendefi nisikan antropometri sebagai studi dari di-
mensi tubuh manusia. Lebih lanjut Tayyari and Smith (1997) menjelaskan 
bahwa antropometri merupakan studi yang berkaitan erat dengan dimensi 
dan karakteristik fi sik tertentu dari tubuh manusia seperti berat, volume, pu-
sat gravitasi, sifat-sifat inersia segmen tubuh, dan kekuatan kelompok otot. 
Sanders and Mc.Cormick (1987) menyatakan bahwa antropometri adalah 
pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik fi sik tubuh lainnya yang rele-
van dengan desain tentang sesuatu yang dipakai orang. Dengan mengetahui 
ukuran dimensi tubuh pekerja, dapat dibuat rancangan peralatan kerja, sta-
siun kerja dan produk yang sesuai dengan dimensi tubuh pekerja sehingga 
dapat menciptakan kenyamanan, kesehatan, keselamatan kerja. 

Perhatian terhadap dimensi tubuh manusia sebenarnya sudah ada se-
jak lama bahkan sudah ada sejak berabad-abad silam. Masyarakat Indonesia 
sendiri dalam melakukan perancangan peralatan kerja, rumah maupun fasi-
litas lainnya telah dirancang dengan memperkirakan dimensi tubuh manu-
sia. Sebagai contoh alat pertanian maupun perabot rumah dirancang dengan 
menyesuaikan dimensi pengguna, meskipun aspek yang dipertimbangkan 
hanya sebatas aspek fungsi dan estetika bukan pada aspek metrologi. Peran-
cangan tempat peribadatan kuno seperti kuil yunani merupakan hasil ko-
laborasi antara fi lsuf, seniman, dan arsitek yang dikaitkan dengan dimensi 
tubuh manusia. Kuil Yunani tersebut merupakan rancangan yang terkumpul 
dari ukuran-ukuran yang proporsional dari berbagai anggota tubuh manusia 
yang diperlukan pada seluruh pelaksanaan bangunan kuil Yunani tersebut 
(Panero dan Zelnik, 1979). Selanjutnya pelukis terkenal Leonardo da Vinci 
membuat gambar manusia yang diilhami oleh konsep yang dikemukakan 
oleh seorang fi lsuf yang hidup pada abad 1 SM di Roma, yang bernama 
Vitruvius.

Pada Gambar 1.1 Vitruvius yang hidup pada abad 1 SM di roma men-
jelaskan bahwa pusar merupakan pusat tubuh manusia. Jika seorang diba-
ringkan secara rata telentang dengan kedua tangan dan kakinya direntang-
kan dan sebuah jangka dipusatkan pada pusarnya jari-jari kaki dan jari-jari 
tangan akan menyentuh batas garis lingkaran yang dibuat. Dan jarak dari 
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telapak kaki hingga kepala akan sama panjangnya dengan ukuran lengan 
yang terentang (Panero dan Zelnik, 1979). 

Gambar 1.1 Proporsi Tubuh Manusia oleh Leonardo da Vinci (Simber: 
Panero dan Zelnik, 1979). 

Meskipun pengukuran dimensi tubuh manusia telah dilakukan sejak 
lama, namum perkembangan cabang ilmu antropologi muncul pada awal 
abad 19. Cabang ilmu antropologi mempelajari tentang manusia terma-
suk di dalamnya mempelajari tentang ukuran dan proporsi tubuh manusia 
yang disebut dengan antropologi fi sik. Berawal dari kajian antropologi fi sik, 
maka muncul ilmu yang mempelajari tentang pengukuran tubuh manusia 
yang dikenal dengan antropometri. Seorang ahli statistik bangsa Belgia ber-
nama Adolphe Quetelet adalah orang yang memperkenalkan antropometri 
dengan mengaplikasikan konsep statistik pada data antropologi (Kroemer et 
al., 1994). Data antropometri pada saat itu belum banyak digunakan untuk 
perancangan. Pada pertengahan abad 19 sebagai awal dimulainya era antro-
pometri modern yaitu mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan ukur-
an dari tubuh manusia guna keperluan perancangan oleh beberapa industri. 

Akhir abad ke 19 antropometri mulai digunakan secara luas pada ber-
bagai disiplin ilmu. Pada masa itu pula antropometri bersama-sama dengan 
biomekanika menjadi sesuatu yang sangat menarik ahli rekayasa (Kroemer et 
al., 1994). Dalam hal perancangan fasilitas kerja, data tentang ukuran tubuh 
manusia (data antropometri) menjadi penting dalam merancang alat, fasili-
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tas kerja dan stasiun kerja. Data antropometri digunakan sebagai dasar oleh 
para ergonom untuk merancang, dengan tujuan agar terjadi kesesuian antara 
dimensi tubuh manusia (pengguna) dengan rancangan yang digunakan. Ran-
cangan yang menggunakan data antropometri diharapkan akan memudah-
kan pengguna dalam beraktivitas sehingga dapat meningkatkan kemampuan 
kerja yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas kerja.

1.2 PENERAPAN DATA ANTROPOMETRI
Penerapan data antropometri dewasa ini telah digunakan pada semua 

aspek kehidupan, baik kehidupan pribadi, di rumah tangga maupun di indu-
stri. Sebagai contoh dalam kehidupan pribadi, seseorang dalam kehidupan 
sehari-hari tidak akan suka memakai sepatu yang tidak sesuai dengan ukuran 
kaki kita. Jika kita paksakan memakai sepatu yang tidak sesuai dengan ukur-
an kaki, maka tidak akan dapat berjalan dengan nyaman. Pada saat kita du-
duk di kantor, di kampus maupun dirumah, kita akan merasa tidak nyaman 
jika kursi yang kita gunakan untuk duduk terlalu pendek atau terlalu tinggi, 
kita juga akan merasa tidak nyaman jika kita duduk di atas kursi yang terlalu 
lebar atau terlalu sempit. Pada kehidupan rumah tangga juga tidak terlepas 
dari perancangan perabot rumah tangga. Kita tidak akan merasa nyaman 
ketika kita menggunakan perabot rumah tangga yang tidak sesuai dengan di-
mensi tubuh kita. Begitu juga di industri pekerja akan merasa tidak nyaman 
jika menggunakan alat-alat kerja yang terlalu kecil atau terlalu besar atau pe-
kerja tidak dapat menjangkau suatu objek jika benda tersebut terlalu tinggi 
atau terlalu jauh dari meja kerja. 

Paparan di atas menunjukkan bahwa rancangan produk, peralatan 
kerja dan stasiun kerja harus sesuai dengan dimensi tubuh manusia sebagai 
pengguna. Ketidaksesuaian hasil rancangan dengan dimensi tubuh manusia 
akan berdampak pada ketidaknyaman dalam menggunakan rancangan ter-
sebut sehingga akan menimbulkan kelelahan dini dan stres kerja. Jika hal ini 
berlangsung cukup lama akan menimbulkan kesalahan dalam melaksanakan 
kerja dan dampak yang lebih buruk lagi terjadinya kecelakaan kerja. Drury 
et al., (2006) menjelaskan bahwa tenaga kerja di Amerika mengalami gang-
guan muskuloskeletal sebagai dampak dari perancangan tempat kerja yang 
tidak baik. Biaya tahunan yang harus ditanggung dari gangguan muskuloske-
letal sekitar $45 sampai dengan $54 juta per tahun. 

Beberapa industri di Indonesia sering kita jumpai rancangan peralatan 
kerja maupun stasiun kerja belum sesuai dengan dimensi tubuh pekerja. 
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Sebagai contoh rancangan display di industri yang sulit untuk dibaca oleh 
operator. Contoh lain adalah operator melakukan kerja dimana benda kerja-
nya ada dilantai, sehingga operator melakukan aktivitas dengan sikap kerja 
membungkuk atau duduk di kursi yang pendek. Sikap kerja demikian akan 
menyebabkan kelelahan dini bahkan bisa terjadi cedera tulang punggung 
maupun tulang leher. Kasus lain yang sering kita jumpai adalah perancangan 
peralatan ruang kelas untuk Sekolah Dasar (SD), dimana rancangan meja 
dan kursi untuk kelas satu sampai dengan kelas enam mempunyai ukuran 
yang sama. Kondisi ini menjadikan siswa kelas satu sampai dengan kelas tiga 
yang mempunyai dimensi tubuh lebih kecil dari siswa kelas empat sampai 
kelas enam akan merasa tidak nyaman dalam mengikuti pelajaran. Bebe-
rapa penelitian terkait dengan perancangan meja dan kursi sekolah dasar 
telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan tersebut berupa usulan 
rancangan dan implementasi rancangan berbasis ergonomi untuk mengu-
rangi keluhan muskuloskeletal (Achiraeniwati et al., 2007; Ismunanto 2007 
dan Saputro, 2008). Akan tetapi hasil penelitian tersebut belum mendapat 
respon positif dari para pemangku kepentingan sehingga sering kita jumpai 
rancangan meja dan kursi yang belum sesuai dengan dimensi tubuh murid 
SD. 

Pesatnya perkembangan teknologi yang diikuti dengan tuntutan ma-
syarakat yang tinggi terhadap produk, maka produsen telah banyak yang 
menggunakan data antropometri untuk merancang produknya. Rancangan 
produk tersebut umumnya dilakukan oleh produsen yang memproduksi 
produk dengan merk terkenal seperti rancangan kursi, sepeda, tempat ti-
dur, mesin, dan sejumlah peralatan kerja yang biasa digunakan. Disamping 
produk yang digunakan secara umum oleh masyarakat, penggunaan data 
antropometri lebih menjadi persyaratan dan mutlak digunakan untuk ka-
langan militer. Rancangan peralatan militer seperti senjata, ransel maupun 
peralatan yang lainnya harus sesuai dengan dimensi tubuh personil mili-
ter. Kesesuaian peralatan dengan dimensi tubuh personil militer diharap-
kan dapat meningkatkan kenyamanan sehingga peralatan dapat digunakan 
secara optimal. Rancangan pesawat tempur membutuhkan kesesuaian yang 
akurat antara domensi tubuh pengguna dengan rancangan cockpit pesawat. 
Kesesuaian rancangan ini bertujuan agar pilot dalam menjalankan tugasnya 
mampu mengendalikan pesawat dan peralatan tempur dengan akurat. 

Dewasa ini penerapan data antropometri tidak hanya menyangkut 
karakteristik peralatan, perlengkapan dan segala sesuatu yang digunakan 
dalam melakukan aktivitas kerja, melainkan menyangkut juga perancangan 
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stasiun kerja. Agar rancangan stasiun kerja nyaman digunakan untuk ber-
aktivitas maka perlu pertimbangan secara teliti termasuk dalam ini adalah 
penggunaan data antropomteri. Perancangan stasiun kerja diperlukan peng-
etahuan tentang batas-batas jangkauan dari anggota tubuh manusia yang di-
kenal dengan wilayah kerja normal dan wilayah kerja maksimum. 

1.3 PERANCANGAN SALING BERGANTUNGAN
Rancangan sistem manusia-mesin maupun rancangan stasiun kerja ti-

dak terlepas dari rancangan yang saling ketergantungan dari semua aspek 
rancangan. Tujuan dari rancangan ini, untuk memperoleh kenyamanan 
yang tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. Sebagai con-
toh penggunaan komputer di perkantoran ditujukan untuk meningkatkan ki-
nerja pekerja. Akan tetapi, jika rancangan sistem manusia-mesin dalam hal 
ini pekerja yang berhadapan dengan sebuah komputer kurang ergonomis 
akan menyebabkan gangguan muskuloskelatal dan kelelahan dini sehingga 
kinerja pekerja akan turun. Persoalan ini, jika tidak diperbaiki dan berjalan 
terus akan menimbulkan kerugian yang besar bagi pekerja maupun perusa-
haan. Gambar 1.2 adalah contoh penggunaan komputer di perkantoran. 

Gambar 1.2 Operator Melaksanakan Aktivitas Kerja Dengan Komputer

Rancangan diatas tidak bisa dianalisis secara terpisah hanya pada satu 
aspek saja melainkan harus dirancang secara komprehensif. Posisi tangan 
pada saat menggunakan keyboard tidak bisa terlepas dari tinggi kursi yang 
dapat memposisikan tinggi siku. Dengan demikan agar pergelangan tangan 
nyaman pada saat menggunakan keyboard tidak hanya mempertimbangkan 
tinggi keyboard saja melainkan harus mempertimbangkan tinggi siku. Jika 
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perlu tambahkan penyangga lengan agar posisi lengan bawah menjadi sta-
bil. Dengan mencermati Gambar 1.2, rancangan stasiun komputer setidak-
nya mempertimbangkan beberapa aspek secara komprehensif antara lain: 
(1) posisi tangan terhadap keyboard; (2) tinggi siku; (3) tinggi popliteal; (4) 
sudut sandaran; (5) jangkauan tangan terhadap monitor; (6) jarak pandang 
monitor; (7) sudut antara tungkai atas dan bawah; dan (8) sudut pandang 
antara mata dengan monitor. 

Hal lain yang menarik untuk dicermati adalah penggunan mouse 
komputer. Penggunaan mouse secara terus menurus menimbulkan rasa sakit 
pada pergelangan tangan. Kondisi ini disebabkan karena tangan memper-
tahankan mouse sedangkan lengan terkena gaya tarik gravitasi bumi. Dalam 
penggunaan mouse sikap pergelangan tangan tidak dapat dievaluasi secara 
terpisah dengan posisi siku. Oleh karena itu rancangan mouse tidak dapat 
dioptimasi tanpa mempertimbangkan perancangan dan penempatan lengan 
bawah dan pergelangan tangan (Brand, 2008). Studi tentang mouse telah 
banyak dilakukan dan menunjukkan bahwa penggunaan mouse merupakan 
faktor yang berisiko dalam menggunakan komputer baik otot ekstremitas 
bagian atas dan tekanan mental (Jensen et al, 2002; Visser et al., 2004; Pur-
nomo, 2009).

Kasus yang sering kita jumpai pada rancangan kursi kendaraan umum 
atau bus, juga menunjukkan rancangan yang kurang komprehensif. Rancang-
an kursi bus jarak jauh dengan jarak tempuh lebih dari 12 jam perlu per-
ancangan yang cermat. Kursi untuk bus jarak jauh mempunyai dua fungsi 
utama yaitu fungsi untuk duduk dan fungsi untuk tidur (istirahat). Dengan 
dua fungsi tersebut tentunya perlu dipertimbangkan beberapa aspek agar 
pengguna merasa nyaman dalam menggunakan kursi tersebut. Kursi yang 
digunakan saat ini masih dirancang hanya untuk duduk dan tidur dengan 
konsep sikap berbaring, belum sampai pada aspek kenyamanan dan kuali-
tas tidur. Untuk meningkatkan kenyamanan dalam menggunakan bus jarak 
jauh, aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan adalah: (1) rancangan head-
rest dan penyangga leher; (2) rancangan kemiringan sandaran kursi yang op-
timal, sehingga sikap berbaring menjadi nyaman untuk mengurangi beban 
punggung; dan (3) rancangan penyangga tungkai dan footrest. Terkait de-
ngan rancangan kursi untuk kebutuhan headrest, Corlett (2007) menjelaskan 
bahwa seseorang perlu menggunakan pustur berbaring untuk menurunkan 
beban tulang belakang atau dengan menaikan sudut pinggul. 

-oo0oo-



2.1 VARIABILITAS DIMENSI TUBUH MANUSIA 

B
eberapa rancangan peralatan industri di Indonesia banyak menimbulkan persoalan terkait 
dengan dimensi tubuh manusia. Peralatan yang didatangkan dari Amerika dan Eropa akan 
menyulitkan orang Indonesia, karena dimensi peralatan tersebut disesuikan dengan dimensi 

orang Eropa dan Amerika. Akan tetapi peralatan yang di produksi oleh Jepang relatif lebih nyaman 
digunakan oleh pekerja Indonesia karena dimensi tubuh orang Indonesia dengan Jepang relatif sama. 
Dengan demikian tingkat kenyamanan peralatan tergantung dengan kesesuaian antara demensi pera-
latan dengan dimensi tubuh pengguna. Oleh karena itu perancangan peralatan yang digunakan harus 
ergonomis artinya dimensi peralatan harus selaras dengan dimensi tubuh pengguna. Pada dasarnya 
perancangan fasilitas kerja secara ergonomi ditujukan untuk mendapatkan kepuasan bagi pengguna 
fasilitas kerja. Kepuasan tersebut dapat berupa keamanan, kenyamanan maupun kesehatan yang 
ditinjau dari sudut pandang ilmu anatomi, fi siologi, psikologi, kesehatan, dan keselamatan kerja. 

Sulitnya merancang peralatan dikarenakan tubuh manusia mempunyai variasi. Sehingga dalam 
perancangan fasilitas kerja, faktor manusia memang mutlak untuk diperhitungkan. Hal ini didasarkan 
atas pertimbangan bahwa manusia mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda antara satu dengan 
yang lainnya. Sebagai contoh rerata tinggi badan orang laki-laki lebih tinggi sekitar 13 cm dibanding-
kan dengan perempuan (Helander, 2006). Rerata tinggi badan orang laki-laki di Amerika 167 cm 
sedangkan di Vietnam 152 cm sehingga mobil yang di rancang untuk populasi orang Amerika hanya 
sekitar 10% sesuai dengan orang Vietnam, ketidaksesuian ini di konpensasi dengan menggunakan 
kursi yang dapat disesuaikan (Chapanis, 1974). Variabilitas dimensi tubuh manusia dipengaruhi oleh 
beberapa faktor antara lain: umur, jenis kelamin, ras/etnik, jenis pekerjaan/profesi, geografi  dan se-
bagainya. 

VARIABILITAS DAN PENGUKURAN DIMENSI 
TUBUH MANUSIA

BAB 2
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1. Umur

Sebuah rancangan akan nyaman digunakan jika sesuai dengan umur 
pengguna. Rancangan peralataan untuk anak-anak akan berbeda dengan 
rancangan peralatan untuk orang dewasa. Dengan demikian umur me-
rupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan dalam perancangan 
fasilitas, dikarenakan variabilitas dimensi tubuh manusia salah satunya 
dipengaruhi oleh umur. Pertumbuhan manusia berawal dari manusia 
lahir sampai usia dewasa, dan akan berhenti pada umur tertentu. Laki-
laki dan perempuan mempunyai batas pertumbuhan yang berbeda, di-
mana pertumbuhan tinggi badan laki-laki biasanya berhenti pada usia 
duapuluhan tahun. Sedangkan untuk perempuan akan berhenti lebih 
awal dibandingkan laki-laki. Stoudt et al., (1960) menjelaskan bahwa 
perempuan secara kontinyu akan tumbuh tinggi badannya tiap tahun 
dan akan berhenti pada umur sekitar 17 tahun. Sedangkan untuk laki-
laki akan berhenti pada usia 20 tahun. Semakin tua usia seseorang sema-
kin pendek orang tersebut. Hal ini disebabkan kerana tergerusnya disk 
pada tulang belakang dan menurunnya tingkat elastisitas tulang bela-
kang. Trotter dan gleser dalam Pulat (1992) menjelaskan bahwa seseo-
rang akan mengalami penurunan tinggi badan pada usia 40 tahun dan 
perempuan lebih cepat penurunannya dibandingkan laki-laki.

2.  Jenis kelamin

Selain faktor umur, variabilitas dimensi tubuh manusia dipengaruhi 
oleh faktor jenis kelamin. Secara kodrati tinggi badan laki-laki dewasa 
mempunyai rerata lebih tinggi dibandingkan dengan dimensi tubuh pe-
rempuan dewasa. Bila ada perempuan mempunyai dimensi tubuh yang 
lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki maka perlu dilihat asal usul 
perempuan tersebut, ada kemungkinan berasal dari keturunan bangsa 
lain, hal itu merupakan anomali. 

Secara umum lelaki dewasa mempunyai dimensi tubuh yang le-
bih besar dibanding perempuan untuk sebagian besar dimensi tubuh. 
Walaupun laki-laki secara umum lebih besar daripada perempuan, na-
mun beberapa dimensi, seperti ukuran pinggul dan paha tidak ada per-
bedaan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan, tetapi untuk 
ketebalan lipatan kulit (skinfold thickness) perempuan melampaui laki-
laki (Wickens, et al., 2004). Variasi dimensi tinggi badan orang dewasa 
untuk orang kulit putih di Amerika disajikan pada Tabel 2.1.
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Tabel 2.1 Tinggi Badan Orang Kulit Putih Amerika Berdasarkan Usia

Usia
(Tahun)

Laki-laki Perempuan

Rerata
(Inci)

Simpang 
Baku

Rerata 
(Inci)

Simpang 
baku

1 29,7 1,1 29,3 1 ,0

2 34,5 1,2 34,1 1,2

3 37,8 1,3 37,5 1,4

4 40,8 1,9 40,6 1,6

5 43,7 2,0 43,8 1,7

6 46,1 2,1 45,7 1,9

7 48,2 2,2 47,9 2,0

8 50,4 2,3 50,3 2,2

9 52,8 2,4 52,1 2,3

10 54,5 2,5 54,6 2,5

11 56,8 2,6 57,1 2,6

12 58,3 2,9 59,6 2,7

13 60,7 3,2 61,4 2,6

14 63,6 3,2 62,8 2,5

15 66,3 3,1 63,4 2,4

16 67,7 2,8 63,9 2,2

17 68,3 2,6 64,1 2,2

18 68.5 2,6 64,1 2,3

19 68,6 2,6 64,1 2,3

20-24 68,7 2,6 64,0 2,4

25-29 68.7 2,6 63,7 2,5

30-34 68,5 2,6 63,6 2,4

35-39 68,4 2,6 63,4 2,4

40-49 68,0 2,6 63,2 2,4

50-59 67,3 2,6 62,8 2,4

60-69 66,8 2,4 62,8 2,4

70-79 66,5 2,2 61,8 2,2

Sumber: Stoudt et al., (1960)

3. Ras asli 

Variabilitas dimensi tubuh manusia disebabkan juga karena perbedaan 
ras dan kelompok etnis. Adanya perpindahan penduduk baik tetap atau 
sementara dari suatu negara ke negara lainnya seringkali menimbulkan 
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masalah dalam hal rancangan fasilitas kerja terutama bila perpindahan-
nya dikaitkan dengan masalah pekerjaan. Misalkan, orang Indonesia 
menjadi tenaga kerja di suatu industri di Amarika dan Eropa, maka hal 
tersebut akan sangat berpengaruh dalam proses perancangan fasilitas 
kerja berkaitan dengan perbedaan antropometri orang Amerika dan Ero-
pa dengan orang Indonesia. 

Penelitian tentang antropometri yang dilakukan dengan ob-
jek laki-laki kulit hitam dan kulit putih pada para penerbang pesawat 
tempur Amerika Serikat menunjukkan bahwa rerata tinggi badan hampir 
sama, tetapi untuk kulit hitam cenderung lebih panjang pada lengan 
dan tungkai dan lebih pendek pada torso/tubuh dibanding orang kulit 
putih (NASA, 1978). Variasi dimensi tubuh ini lebih jelas perbedaan 
antara orang Asia Tenggara dengan Eropa dan Amerika. Sebagian besar 
orang Asia Tenggara lebih pendek dibandingkan dengan orang Eropa 
dan Amerika. Namun demikian ada sebagian kecil orang Asia Tenggara 
yang lebih besar dibandingkan dengan orang Eropa dan Amerika. Gam-
bar 2.1 menunjukkan variabilitas manusia dari berbagai bangsa.
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Gambar 2.1 Variabilitas Manusia Berdasarkan Bangsa
(Sumber: Sander and McCormic, 1987)
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4. Variabilitas Jenis Pekerjaan atau Profesi

Perbedaan dimensi tubuh dapat dilihat pada jenis pekerjaan atau pro-
fesi yang dilakukan. Seorang tukang batu atau petani yang pekerjaan-
nya mencangkul mempunyai lengan lebih besar dibandingkan dengan 
pegawai negeri sipil. Kondisi ini disebabkan karena seorang tukang batu 
atau petani lebih banyak menggunakan lengan untuk aktivitas kerja. 
Profesi seseorang sebagai peragawati mempunyai dimensi tubuh yang 
tinggi dan langsing dibandingkan dengan wanita umumnya. Profesi ini 
menjadi tuntutan sehingga seorang peragawati harus tetap menjaga ke-
langsingan tubuhnya. Seseorang yang mempunyai profesi sebagai atlit 
mempunyai dimensi tubuh yang berbeda dari jenis olahraga yang lain. 
Pemain basket profesional mempunyai dimensi tubuh yang berbeda 
dengan atlit lari maraton. Kecenderungannya pemain basket mempu-
nyai tinggi badan lebih tinggi di bandingkan dengan atlit yang lainnya. 
Sedangkan pelari maraton mempunyai dimensi tubuh lebih kurus diban-
dingkan dengan atlit lain. Perbedaan ini dikarenakan tuntutan profesi. 
Dengan demikian profesi seringkali mensyaratkan dimensi tubuh yang 
dikehendaki. Hal ini ditujukan untuk kenyamanan dan keamanan pe-
kerja dalam menggunakan peralatan yang ada. Seorang pilot dituntut 
memenuhi persyaratan postur tubuh yang proporsional. Tinggi badan 
menjadi persyaratan utama karena harus menyesuaikan dengan fasilitas 
kerja yang ada di pesawat. Hal ini disebabkan karena biaya pembuatan 
pesawat yang relaif sangat besar dan dalam jumlah yang tidak besar 
maka bukan fasilitas kerja yang menyesuaikan, sebaliknya harus ada 
persyaratan tertentu bagi pemakainya untuk menggunakan peralatan 
tersebut terutama berkaitan dengan penggunaan kontrol dan display.

5. Lingkungan Daerah 

Lingkungan daerah menentukan dimensi tubuh manusia, orang yang 
tinggal di daerah pegunungan akan berbeda dengan orang yang tinggal 
di daerah pesisir atau orang yang tinggal di perkotaan. Orang yang ting-
gal di pedesaan cenderung lebih kurus didandingkan dengan orang yang 
tinggal di kota. Hasil penelitian Devi et al., (2008) menjelaskan bahwa 
ketebalan lipatan kulit yang diambil di enam lokasi tubuh menunjuk-
kan bahwa orang kota mempunyai komposisi lemak lebih tinggi diban-
dingkan orang pedesaan. Kondisi ini dikarenakan orang pedesaan lebih 
sering berjalan kaki dan menggunakan alat-alat manual dibandingkan 
dengan orang perkotaan. 
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6. Tingkat sosial dan status nutrisi

Perbedaan dimensi tubuh manusia juga dipengaruhi oleh tingkat sosial 
dan status nutrisi. Tingkat sosial tinggi akan berdampak pada pemenuh-
an gizi yang cukup dan baik. Dengan demikian orang yang tingkat so-
sialnya rendah dengan status nutrisi yang rendah akan mempunyai di-
mensi tubuh lebih kecil dibandingkan dengan status nutrisi yang baik. 
Generasi saat ini kecenderunganya mempunyai dimensi tubuh yang 
lebih tinggi dan besar dibandingkan dengan generasi masa lalu. Hal ini 
disebabkan generasi sekarang sudah tercukupi kebutuhan nutrisinya. 
Annis dalam Wickens, et. al., (2004) menjelaskan bahwa terjadi kecen-
derungan perubahan tinggi badan orang Amerika sejak tahun 1840 dan 
tercatat terjadi pertumbuhan tinggi badan sekitar 1 cm per dekade. Pe-
ningkatan dimensi tubuh kemungkinan disebabkan oleh peningkatan 
status sosial dan status nutrisi.

2.2 PERKEMBANGAN VARIABILITAS DIMENSI TUBUH MANUSIA
Setiap ras asli mempunyai dimensi tubuh yang berbeda. Bangsa Eropa 

berbeda dengan bangsa Asia, oleh karena itu setiap bangsa mempunyai ciri 
khas dari bentuk tubuh maupun dimensi tubuh. Belum ada penelitian yang 
dapat menjelaskan sebab-sebab perbedaan dimensi tubuh antara bangsa 
yang satu dengan lainnya. Namun demikian perkembangan dimensi tubuh 
manusia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun seiring dengan pe-
ningkatan gizi dan nutrisi. Kroemer (1987) mencatat bahwa berat badan se-
seorang bervariasi hingga 1 kg per hari karena perubahan kandungan air di 
dalam tubuh. Dan dijelaskan pula bahwa tinggi seseorang dapat berkurang 
sampai 5 cm pada akhir hayat, hal ini disebabkan karena pengaruh gaya 
gravitasi pada postur tubuh seseorang dan mengikisnya ketebalan disk 
pada tulang belakang. Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan di-
mensi tubuh selain tingkat kesejahteraan dan gizi adalah pola aktivitas kese-
harian. Keluarga dengan budaya kerja tinggi yang diikuti dengan tekanan 
yang tinggi, tentunya akan mempunyai dimensi tubuh yang berbeda dengan 
keluarga yang mempunyai kebebasan. 

Berkaitan dengan perkembangan dimensi tubuh manusia perlu per-
timbangan yang mendalam dalam merancang sebuah fasilitas jika akan di-
gunakan untuk jangka waktu yang lama. Disamping perkembangan dimensi 
tubuh, jenis pekerjaan merupakan faktor yang juga perlu dipertimbangkan 
dalam perancangan sebuah fasilitas. Pertimbangan khusus adalah peran-
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cangan fasilitas untuk mengakomodasi pekerja yang cacat fi sik. Fasilitas ker-
ja harus dirancang sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga keterbatasan 
pada orang tersebut dapat dieliminir. Dalam hal ini dimensi tubuh yang diu-
kur untuk orang cacat harus disesuikan dengan alat bantu untuk beraktivitas. 
Sebagai contoh, para penyandang catat yang menggunakan kursi roda, yang 
perlu dipertimbangkan adalah jarak jangkauan, penggunaan aisle dan ruang 
kaki yang lebih besar untuk kursi roda.

2.3 PERALATAN PENGUKURAN 
Sebagian besar data antropometri yang ada sekarang ini merupakan 

hasil pengukuran dengan menggunakan peralatan yang sederhana seperti 
kursi antropometri ataupun dengan peralatan seperti jangka lengkung dan 
jangka sorong, antropometer dan timbangan untuk mengukur berat badan 
dan lain-lain. Di beberapa perguruan tinggi, yang banyak digunakan ada-
lah kursi antropometri yang sudah dirancang menjadi satu kesatuan. Teknik 
pengukuran dilakukan dengan cara subjek duduk dan dimensi tubuh yang 
dapat di ukur seperti tinggi popliteal, lebar pinggul, tinggi siku duduk, tinggi 
mata duduk dan lain-lain. 

Gambar 2.2 Kursi Antropometri

Metode yang lain yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan 
rekaman video, holography dan stereophotometry. Beberapa metode ter-
akhir muncul untuk mengatasi beberapa kelemahan dari pengukuran secara 
konvensional. Dengan metoda fotografi  dapat disimpan beberapa pengukur-
an yang telah dilakukan dan dapat digunakan untuk mengevaluasi tubuh 
dalam tiga dimensi (Pulat, 1992). Gambar 2.3 menunjukkan peralatan pen-
gukur dimensi tubuh (”Harpenden” Anthropometer). 
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Gambar 2.3 Peralatan Pengukur Dimensi Tubuh
(Sumber: Holtain, 2012)

2.4 METODE PENGUKURAN DIMENSI TUBUH
Metode pengukuran dimensi tubuh manusia dibedakan menjadi dua 

jenis yaitu pengukuran yang sifatnya statis dimana subjek diukur dalam kon-
disi diam atau disebut juga sebagai pengukuran dimensi struktural. Peng-
ukuran lainnya adalah pengukuran dimensi tubuh yang sifatnya dinamis 
atau disebut sebagai dimensi fungsional. 

2.4.1 Pengukuran dimensi statis

Pengukuran dimensi tubuh statis lebih mudah dilakukan dibanding-
kan dengan pengukuran dimensi dinamis. Pengukuran dimensi tubuh statis 
mencakup pengukuran seluruh bagian tubuh dalam posisi standar dan diam 
baik dalam posisi berdiri maupun posisi duduk. Penggunaan data dimensi 
tubuh statis antara lain dalam proses perancangan peralatan, perancangan 
alat-alat dan perlengkapan kerja industri, perancangan tempat duduk, peran-
cangan peralatan rumah tangga dan lain sebagainya. 

Proses perancangan produk peralatan terutama untuk kebutuhan 
ekspor, harus dipertimbangkan perbedaan proporsi tubuh diantara kelom-
pok bangsa atau negara. Perancangan produk untuk kebutuhan ekspor, data 
antropometri suatu bangsa yang akan dituju harus diketahui lebih mendalam. 
Sebagai contoh terdapat perbedaan tinggi badan antara laki-laki Amerika 
dengan lelaki Jepang sekitar 100 mm dalam posisi berdiri. Sedangkan pada 
posisi duduk turun hingga antara 5 sampai 25 mm (Bridger, 1995). Perbeda-
an dimensi ini menunjukkan bahwa rancangan peralatan antara satu negara 
dengan negara yang lain perlu disesuaikan dengan data antropometri dari 
negara yang menggunakan rancangan tersebut. Berbagai dimensi tubuh ma-
nusia yang sering digunakan dalam berbagai proses perancangan antara lain:

a. Tinggi badan (Tb). Dimensi ini diukur dari lantai sampai kepala bagian 
atas secara vertikal dalam posisi berdiri dengan kepala tegak. Dimensi 
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ini digunakan untuk perancangan peralatan atau fasilitas yang berbasis 
vertikal dengan posisi berdiri. Penggunaan ukuran tinggi badan salah sa-
tunya adalah perancangan tinggi pintu. Rancangan tinggi pintu yang ada 
telah di rancang untuk mengakomodasi 99% populasi pengguna. Fung-
si lain adalah digunakan untuk menetapkan tinggi minimal rancang an 
yang menimbulkan gangguan kepala seperti tinggi pintu bus, tinggi pin-
tu pesawat, tinggi cabin pesawat dan sebagainya. 

b. Tinggi mata berdiri (Tmb). Dimensi ini diukur dari lantai sampai mata 
subjek secara vertikal dalam posisi berdiri dengan kepala tegak. Di-
mensi ini digunakan untuk merancang peralatan yang membutuhkan 
pandangan lurus ke depan dalam posisi berdiri. Rancangan peralatan 
seperti monitor yang digunakan dengan posisi berdiri merupakan con-
toh yang menggunakan dimensi Tmb. Pada prinsipnya rancangan ini 
untuk meng akomodasi subjek yang paling pendek agar dapat melihat 
peralatan tersebut dengan nyaman. 

c. Tinggi bahu berdiri (Tbb). Dimensi ini diukur dari lantai sampai dengan 
bahu subjek secara vertikal dalam posisi berdiri. Titik pengukuran bahu 
pada acromion yaitu tulang bahu bagian atas, dimana tulang acromion 
dapat perpindah tempat mengikuti gerakan rotasi ke atas dan ke bawah.

Gambar 2.4 Tulang acromion 

Dimensi ini digunakan untuk merancang peralatan terkait dengan peng-
gunaan lengan atas dan bahu. Penggunaan dimensi Tbb dengan per-
timbangan bahwa subjek yang terpendek tidak mengangkat lengan dia-
tas tinggi bahu dalam menggunakan alat. 

d. Tinggi siku berdiri (Tsb). Dimensi ini diukur dari lantai sampai bagian 
bawah siku secara vertikal dalam posisi berdiri. Dimensi ini digunakan 
untuk merancang ketinggian maksimum permukaan meja kerja untuk 
posisi berdiri. Konsep perancangan ini juga sama dengan konsep per-
ancangan yang menggunakan Tmb dan Tbb yaitu subjek yang paling 
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pendek dapat menggunakan peralatan tersebut dengan nyaman tanpa 
harus mengangkat siku dalam menggunakannya. 

e. Tinggi pinggul (Tp). Dimensi ini diukur dari lantai sampai pinggul secara 
vertikal dalam posisi berdiri. Titik pengukuran tulang pinggul terletak 
pada tulang greater trochanter. Pengukuran tinggi pinggul digunakan 
sebagai dasar untuk menentukan panjang tungkai. 

Gambar 2.5 Greater Trochanter

Dimensi ini digunakan untuk merancang kedalaman peralatan yang 
menggunakan tungkai seperti kedalaman pedal gas dan rem pada kokpit 
mobil serta untuk menentukan kedalaman kokpit pesawat. 

f. Tinggi buku jari berdiri (Tbjb). Dimensi ini diukur dari lantai sampai 
metakarpal secara vertikal dalam posisi berdiri. Titik pengukuran buku 
jari yaitu buku jari dari jari tengah. Dimensi ini digunakan untuk meran-
cang peralatan tangan atau alat bantu yang digunakan untuk posisi 
berdiri seperti pegangan tangga. Pheasent and Haslegraf (2006) mer-
ekomendasikan rancangan pegangan tangan, seperti pegangan tangga 
diperkirakan 10 cm diatas buku jari. 

Gambar 2.6 Buku jari



Variabilitas dan Pengukuran Dimensi Tubuh Manusia 19

g. Tinggi ujung jari berdiri (Tujb). Dimensi ini diukur dari lantai sampai 
ujung jari secara vertikal dalam posisi berdiri. Titik pengukuran ujung 
jari yaitu pada dactylion (ujung jari bagian tengah). Dimensi ini digu-
nakan dalam merancang peralatan seperti tombol atau kontrol untuk 
menentukan ketinggian minimum agar mudah dalam menjangkau per-
alatan dengan berdiri. 

h. Tinggi duduk (Td). Dimensi ini diukur dari permukaan tempat duduk 
sampai kepala bagian atas secara vertikal dalam posisi duduk tegak. Di-
mensi digunakan untuk merancang ruang kokpit pesawat, kabin mobil, 
kabin pesawat. 

i. Tinggi mata duduk (Tmd). Dimensi ini diukur dari permukaan tempat 
duduk sampai mata secara vertikal dalam posisi duduk. Dimensi ini 
digunakan untuk merancang ketinggian monitor atau display yang di-
operasikan dengan duduk. Kenyamanan dalam merancang ketinggian 
monitor komputer atau display diupayakan agar kepala tidak menenga-
dah maupun merunduk terlalu dalam. Dengan demikian dimensi tinggi 
mata duduk cukup penting sebagai acuan dalam merancang ketinggian 
monitor atau display. 

j. Tinggi siku duduk (Tsd). Dimensi ini diukur dari permukaan tempat du-
duk sampai bagian bawah siku secara vertikal dalam posisi duduk. Di-
mensi ini digunakan untuk merancang ketinggian sandaran lengan pada 
kursi. Selain untuk merancang sandaran lengan, juga dapat digunakan 
untuk menyesuaikan rancangan permukaan meja kerja untuk operator 
duduk. 

k. Tinggi bahu duduk (Tbd). Dimensi ini diukur dari permukaan tempat 
duduk sampai bahu bagian atas. Titik pengukuran bahu bagian atas ada-
lah acromion. Dimensi ini merupakan pusat gerakan rotasi ke atas dan 
ke bawah yang digunakan sebagai dasar untuk merancang ketinggian 
peralatan kerja agar bahu tidak terangkat. 

l. Tinggi popliteal (Tpo). Dimensi ini diukur dari lantai sampai popliteal 
(lutut bagian belakang) secara vertikal dalam posisi duduk. Dimensi ini 
biasa digunakan untuk menentukan ketinggian maksimum permukaan 
tempat duduk. Tinggi tempat duduk yang dirancang diupayakan agar 
orang yang mempunyai Tpo paling pendek dapat menggunakan kursi 
tersebut dengan nyaman. 

m. Tinggi lutut (Tl). Dimensi ini diukur dari lantai sampai lutut bagian atas 
secara vertikal dalam posisi duduk. Dimensi Tl ini digunakan sebagai 
dasar untuk merancang ketinggian permukaan meja kerja bagian bawah. 
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Agar orang yang menggunakan meja kerja merasa nyaman, diperlukan 
kelonggaran yang cukup untuk ruang gerak kaki. 

n. Panjang paha (Pp). Dimensi ini diukur dari lutut bagian luar sampai pan-
tat secara horisontal dalam posisi duduk. Penggunaan dimensi ini salah 
satunya digunakan sebagai dasar untuk merancang jarak antar kursi se-
perti kursi bus atau pesawat. Jarak antar kursi tersebut perlu ditambah 
dengan kelonggaran agar lutut tidak menyentuh kursi bagian depan. Jika 
memungkinkan dapat digunakan untuk akses keluar masuk. 

o. Panjang popliteal-pantat (Ppp). Dimensi ini diukur dari lutut bagian da-
lam sampai pantat secara horisontal dalam posisi duduk. Dimensi ini 
digunakan untuk merancang panjang alas kursi. Panjang alas kursi tidak 
boleh terlalu panjang yang melebihi panjang popliteal-pantat atau ter-
lalu pendek karena tidak nyaman untuk digunakan. 

q. Lebar bahu (Lb). Pengukuran lebar bahu terdiri dari dua jenis peng-
ukuran yaitu pengukuran deltoid dan akromial. Lebar bahu berdasarkan 
pengukuran deltoid adalah jarak antara otot deltoid bagian luar kanan 
dan kiri yang diukur secara horisontal. Sedangkan lebar bahu berda-
sarkan pengukuran akromial adalah jarak antara tulang akromial kanan 
dan kiri yang diukur secara horisontal. Dalam perancangan yang sering 
digunakan adalah lebar bahu berdasarkan pengukuran deltoid yang 
merupakan lebar bahu maksimal karena diukur sisi paling luar dari otot 
deltoid. Dimensi ini digunakan untuk merancang lebar pintu atau gang, 
dan diharapkan orang yang bahunya paling lebar dapat menggunakan 
fasilitas tersebut.

r. Lebar pinggul (Lp). Dimensi ini diukur secara horisontal dari pinggul sisi 
kanan dan kiri dalam posisi duduk. Kegunaan pengukuran dimensi ini 
salah satunya adalah untuk menentukan lebar kursi, dimana orang yang 
paling besar pinggulnya dalam populasi pengguna dapat menggunakan 
kursi tersebut. 

s. Jangkauan vertikal duduk (Jvd). Dimensi ini diukur dari alas duduk sam-
pai ujung jari secara vertikal dalam posisi duduk. Dimensi ini digunakan 
untuk merancang tinggi alat atau kontrol agar mudah dijangkau teruta-
ma subjek dengan jangkauan terpendek pada posisi duduk. Implemen-
tasi ini bisa kita lihat pada stasiun perakitan alat-alat elektronik, dimana 
obeng digantung diatas kepala operator. Tinggi obeng tentunya harus 
mudah dijangkau oleh operator. Jvd juga digunakan untuk merancang 
pegangan yang digunakan dengan menggenggam. Dalam hal ini peng-
ukuran tidak pada ujung jari melainkan pada pusat genggaman tangan. 
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t. Jangkauan vertikal berdiri (Jvb). Dimensi ini diukur dari lantai sampai 
ujung jari secara vertikal dalam posisi berdiri. Dimensi ini digunakan 
untuk merancang tinggi kontrol agar mudah dijangkau dalam posisi 
berdiri, terutama subjek dengan jangkauan terpendek. Jvb sering digu-
nakan untuk merancang tinggi tombol atau peralatan yang digunakan 
pegangan tangan. Dalam hal ini pengukuran dilakukan pada pusat geng-
gaman tangan. 

Gambar 2.7 Dimensi Tubuh yang Diukur Untuk Posisi Berdiri

Gambar 2.8 Dimensi Tubuh yang Diukur Untuk Posisi Duduk 

u. Jangkauan horisontal duduk (Jhd) dan Jangkauan horisontal berdiri 
(Jhb). Dimensi ini diukur dari tulang akromial sampai ujung jari secara 
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horisontal dalam posisi duduk maupun dalam posisi berdiri. Dimensi ini 
digunakan untuk merancang jarak fasilitas atau alat agar mudah dijang-
kau terutama subjek dengan jangkauan terpendek pada posisi duduk 
maupun berdiri. Hal ini diharapkan operator dapat mengoperasikan 
peralatan dengan nyaman tanpa harus membungkuk atau memeringkan 
badan. 

2.4.2 Pengukuran dimensi dinamis

Dimensi dinamis atau fungsional merupakan dimensi tubuh yang di-
ukur dalam kondisi kerja atau adanya pergerakan yang dibutuhkan dalam 
suatu kerja. Pengukuran antropometri dimensi dinamis atau fungsional cu-
kup sulit karena harus mempertimbangkan gerakan tubuh. Dilakukannya 
pengukuran dimensi tubuh secara dinamis dengan pertimbangan bahwa 
manusia pada dasarnya terus menerus dalam keadaan bergerak. Secara nya-
ta tubuh manusia sebenarnya tidak pernah dalam kondisi diam atau statis. 
Meskipun seseorang melakukan kerja dalam kondisi diam, namun tubuh 
manusia pada saat tertentu akan meregang, di saat yang lain akan melakukan 
relaksasi. 

Pengukuran dimensi dinamis penting untuk dilakukan karena terdapat 
beberapa rancangan yang tidak dapat disediakan oleh data dimensi statis 
atau struktural, seperti gerakan menjangkau maksimum subjek yang berdiri 
atau area bebas gerakan tangan (Bridger, 1995). Operator yang melakukan 
aktivitas banyak terkait dengan dimensi dinamis atau fungsinal seperti ge-
rakan mengambil atau menyimpan barang atau benda. Oleh sebab itu dalam 
penerapan data antropometri untuk perancangan yang dibutuhkan tidak 
hanya data dimensi statis atau struktural saja melainkan harus mempertim-
bangkan aspek dinamis dari pergerakan tubuh manusia. Data antropometri 
statis maupun dinamis sama pentingnya bagi perancang fasilitas kerja. Pada 
umumnya pengukuran dimensi tubuh sering dilakukan dengan dimensi sta-
tis atau struktural, karena kemudahan dalam pengukuran. Oleh karena itu 
data yang diukur dengan dimensi tubuh statis dan struktural perlu dirubah 
menjadi data dalam kategori dimensi dinamis atau fungsional. Meskipun 
tidak ada metode yang standar untuk merubah data statis menjadi dinamis, 
Kroemer dalam Wickens (2004) membuat sebuah perkiraan antara lain:

1. Tinggi (badan, mata, bahu, pinggul) dapat dikurangi sampai 3 persen.
2. Tinggi siku bisa tidak berubah atau ditingkatkan sampai dengan 5 persen 

jika siku perlu dinaikan untuk kerja.
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3. Jarak jangkauan kedepan ataupun kesamping dapat diturunkan sampai 
30 persen jika diinginkan kemudahan dalam menjangkau dan dapat di-
naikan sampai 20 persen jika diperlukan gerakan bahu dan punggung. 

Data antropometri yang digunakan dalam perancangan alat kerja 
maupun fasilitas kerja tidak bisa digunakan secara terus menerus sepanjang 
hayat. Hal ini sudah terbukti bahwa dimensi tubuh manusia dari tahun ke 
tahun mengalami perubahan. Oleh karena itu perlu dievaluasi penggunaan 
data antropometri secara terus menerus. Perubahan dimensi tubuh manusia 
seperti disebutkan diatas dipengaruhi oleh beberapa hal seperti peningkatan 
kemakmuran, kesejahteraan dan tingkat gizi masyarakat. Dalam konsep pe-
rancangan alat kerja fasilitas kerja perlu dipertimbangkan secara kempre-
hensif. Dengan demikian data antropometri bukanlah satu-satunya sumber 
informasi atau alat bantu yang sangat akurat dan dijamin ketepatannya bagi 
para perancang khususnya dalam perancangan yang sifatnya dinamis. Oleh 
karena itu data antropometri merupakan salah satu sumber informasi dari 
berbagai sumber yang ada, meskipun data antropometri dijadikan sebagai 
sumber ukuran dari sebuah perancangan. Teknik pengukuran dimensi statis 
atau struktural agak berbeda dengan teknik pengukuran dinamis atau fung-
sional. Pengukuran dimensi dinamis atau fungsional yang sering dilakukan 
antara lain:

a. Panjang badan tengkurap (Pbt). 
Pengukuran panjang badan tengkurap dilakukan dengan cara badan 
tengkurap dengan posisi tangan terlentang kedepan dengan posisi kaki 
lurus. Panjang badan tengkurap diukur dari tangan ( ujung jari tengah 
atau kepalan tangan, sesuai kebutuhan) sampai dengan ujung jari kaki 
secara horisontal. 

b. Tinggi badan tengkurap (Tbt).
Pengukuran tinggi badan tengkurap dilakukan dengan cara yang sama 
seperti Ptt, namun posisi kepala terangkat keatas maksimal. Tinggi ba-
dan tengkurap diukur dari lantai sampai dengan bagian atas kepala se-
cara vertikal. 

c. Tinggi badan jongkok (Tbj). 
Pengukuran tinggi badan jongkok dilakukan pada posisi jongkok dengan 
badan tegak. Kaki kanan atau kiri menumpu pada lantai sedangkan kaki 
lainya bertumpu pada jari kaki. Tbj diukur dari lantai sampai kepala 
bagian atas secara vertikal. 
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Gambar 2.9 Panjang Badan Tengkurap (Pbt) dan Tinggi Badan Tengkurap 
(Tbt)

Gambar 2.10 Tinggi Badan Jongkok (Tbj)

d. Panjang badan merangkak (Pbm)
Pengukuran panjang badan merangkak dilakukan dengan posisi badan 
merangkak yang ditopang oleh kedua tungkai bawah dan kedua tangan. 
Pbm diukur dari kepala bagian depan sampai ujung jari kaki. 

e. Tinggi badan merangkak (Tbm)
Tinggi badan merangkak dilakukan dengan cara yang sama seperti Pbm. 
Tbm diukur dari lantai sampai kepala bagian atas pada posisi merang-
kak. 
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Gambar 2.11 Panjang Badan Merangkak (Pbm) dan Tinggi Badan Merang-
kak (Tbm)

Salah satu kegunaan ukuran Tbt, Tbj dan Tbm adalah untuk menentu-
kan tinggi lorong untuk orang yang masuk dengan kondisi tengkurap, jong-
kok maupun merangkak. Pengukuran tinggi lorong didasarkan pada ukuran 
Tbt, Tbj dan Tbm ditambah dengan kelonggaran. Dikarenakan tinggi lorong 
merupakan dimensi ruang, maka pengukuran ketiga dimensi tersebut meng-
gunakan persentil besar yaitu persentil ke-95 atau ke-99. 

Selain pengukuran dimensi dinamis tersebut diatas, pengukuran di-
mensi dinamis yang terkait dengan perancangan kerja, sering diaplikasikan 
dalam perancangan daerah kerja horisontal dan vertikal untuk kerja duduk, 
kerja berdiri maupun kerja duduk-berdiri. Sering kita jumpai seorang pekerja 
dalam melakukan tugas pekerjaannya menghadapi banyak hal yang mem-
batasi pergerakaannya. Sebagai contoh saat menjangkau, operator duduk ha-
rus menjaga keseimbangaanya karena benda kerja di luar batas jangkauan. 
Pengukuran dimensi dinamis digunakan juga untuk menentukan lebar gang 
(aisle). Gambar 2.13 adalah lebar gang yang didasarkan pada lebar bahu 
dengan ditambahkan kelonggaran. Pada gambar tersebut lebar gang untuk 
dua orang dengan mempertimbangkan kelonggaran yang terdiri dari kelong-
goran antar orang, kelonggaran antara orang dengan sisi kanan dan kiri pem-
batas. Secara umum, para perancang memprediksi lebar gang untuk satu 
orang berkisar 60 cm, sehingga lebar gang untuk dua orang sekitar 120 cm. 
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Gambar 2.12 Lebar Gang Untuk Dua Orang 

-oo0oo-



3.1 APLIKASI DATA ANTROPOMETRI

P
erancangan peralatan maupun stasiun kerja diperlukan kesesuaian antara operator dengan 
rancangan yang dibuat. Seorang perancang harus cermat dengan ketelitian yang tinggi agar 
rancangan sesuai dengan kebutuhan dengan tujuan untuk meningkatkan kenyamanan, ke-

sehatan serta produktivitas. Oleh karena itu rancangan stasiun kerja sebagai salah satu dari sekian 
banyak bidang garap ahli ergonomi harus dirancang sesuai dengan dimensi tubuh manusia. Agar 
didapat perancangan stasiun kerja yang sesuai dengan harapan pengguna diperlukan data antrop-
ometri yang cukup dan sesuai antara dimensi tubuh dengan rancangan yang dibuat. Kesesuaian hasil 
rancangan dengan pengguna menjadikan situasi kerja kondusif dengan tingkat keluhan minimal. 

Data antropometri mempunyai peranan penting dalam rancangan peralatan, alat ataupun sta-
siun kerja. Ketidaksesuian data antropometri dalam proses perancangan akan mengakibatkan rasa 
tidak nyaman bagi pekerja yang menggunakan rancangan tersebut. Dampak lain adalah terjadi gang-
guan muskuloskeletal bahkan sampai pada cedera atau kecelakaan kerja. Beberapa perancang dalam 
merancang peralatan, alat atau stasiun kerja menggunakan data antropometri dari penelitian orang 
lain. Bahkan ada yang menggunakan data antropometri orang Eropa atau Amerika untuk perancangan 
yang digunakan oleh pekerja Indonesia. Sehingga rancangan yang dihasilkan menjadi bermasalah 
bagi pekerja Indonesia. Aplikasi data antropometri yang sesuai baik dari pengukuran langsung atau-
pun dari data terdahulu diharapkan diperoleh rancangan yang benar-benar sesuai dengan pengguna.

Terdapat prosedur yang dapat diikuti dalam penerapaan data antropometri pada proses peran-
cangan, yaitu (Pulat, 1992; Wickens, et al., 2004):

1. Tentukan populasi pengguna rancangan produk atau stasiun kerja. Orang yang berbeda pada 
kelompok umur akan berbeda karakteristik fi sik dan kebutuhannya. Begitu juga untuk kelompok 
gender, ras, kelompok etnis, penduduk sipil atau militer. 

DATA ANTROPOMETRI DALAM PERANCANGAN

BAB 3
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2. Tentukan dimensi tubuh yang diperkirakan penting dalam perancangan 
(Sebagai contoh tinggi mata duduk, tinggi jari kaki, lebar pinggul, tinggi 
popliteal dan sebagainya). Misalnya untuk perancangan pintu masuk ha-
rus dipertimbangkan tinggi badan dan lebar bahu maksimal dari peng-
guna. Sedangkan rancangan tempat duduk harus mengakomodasikan 
lebar pinggul pengguna. 

3. Pilihlah persentase populasi untuk diakomodasikan dalam perancangan. 
Hal yang tidak mungkin bahwa suatu rancangan dapat mengakomodasi 
100% populasi pengguna, karena variasi fi nansial dan ekonomi serta 
keterbatasan dalam perancangan.

4. Untuk masing-masing dimensi tubuh tentukan nilai persentil yang re-
levan dengan melihat tabel antropometri. Jika nilai persentil pada tabel 
tidak tersedia maka gunakan nilai rerata (mean) dan simpang baku (stan-
dard deviation) dimensi dari data antropometri. 

5. Berikan kelonggaran pada data yang ada jika diperlukan. Pakaian meru-
pakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat 
kelonggaran. Kelonggaran perlu juga dilakukan untuk perlengkapan 
seperti sepatu, sarung tangan, masker dan penutup kepala. 

6. Gunakan mock-ups atau simulators untuk melakukan uji rancangan. 
Para perancang perlu untuk mengevaluasi apakah rancangan sesuai 
dengan kebutuhan atau tidak. Untuk itu dapat menggunakan mock-ups 
atau simulators dalam menguji rancangan dengan mengambil sampel 
pengguna untuk melakukan simulasi. 

3.2 DISTRIBUSI NORMAL 
Dalam analisis statistik, distribusi normal paling banyak digunakan. 

Distribusi normal disebut Gauss atau disebut juga sebagai kurva lonceng, 
karena bentuk grafi k di lihat dari fungsi kepekatan probabilitas seperti ben-
tuk lonceng. Dalam banyak pengujian hipotesis sering kali mengasumsikan 
data berdistribusi normal. Begitu juga dalam analisis statistik penggunaan 
data antropometri mengasumsikan bahwa bahwa data berdistribusi normal. 
Gambar distribusi normal ditunjukkan seperti pada Gambar 3.1. 

Gambar 3.1 Distrbusi normal
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Dua parameter kunci distribusi normal adalah nilai rerata dan simpang 
baku. Dimana nilai rerata dihitung dari jumlah ukuran dimensi tubuh dibagi 
dengan jumlah responden. Rumus nilai rerata adalah:

N
x

x i

Dimana: 

Xi = Dimensi tubuh yang diukur
N = Jumlah responden

Sedangkan simpang baku adalah akar kuadrat variansi yang merupa-
kan bilangan tak-negatif. Simpang baku merupakan variasi sebaran data. Jika 
nilai simpang baku kecil maka dinyatakan bahwa variasi data mendekati 
sama. Begitu juga sebaliknya jika simpang baku besar maka data semakin 
bervariasi. Data yang sama atau tidak bervariasi mempunyai simpang baku 
sama dengan nol (0). Simpang baku diformulasikan sebagai berikut:

1
)( 2

N
xx

SB i

Dimana:

SB = Simpang baku (Standar deviasi)
Xi = Dimensi tubuh yang diukur
N = Jumlah responden

Tabel 3.1 dan 3.2 menunjukkan ukuran dimensi tubuh, nilai rarata 
dan simpang baku untuk laki-laki dan perempuan yang berumur 18-22 ta-
hun, Kabupaten Sleman Yogyakarta.

Tabel 3.1 Ukuran Dimensi Tubuh, Nilai Rerata dan Simpang Baku untuk 
Laki-Laki Berumur 18-22 Tahun (cm).

Sampel Tb Tmb Tbb Tsb Tp Tbjb Tujb Td Tmd Tsd Tbd

1 164 152 132 98 90 70 57 85 73 20 56

2 169 159 133 103 88 75 63 87 77 22 58

3 168 158 140 102 95 72 61 88 78 24 61

4 165 154 137 106 94 72 60 86 75 25 58

5 167 156 138 102 93 73 61 90 79 27 59

6 164 152 132 100 92 71 58 87 75 24 60

7 185 175 165 121 97 82 67 92 82 23 65

8 165 154 136 103 89 75 61 87 76 22 56
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Sampel Tb Tmb Tbb Tsb Tp Tbjb Tujb Td Tmd Tsd Tbd

9 166 157 135 101 90 73 59 88 79 24 57

10 160 151 132 102 95 70 57 81 72 23 55

11 154 142 128 96 91 68 55 78 66 26 52

12 162 150 136 98 90 72 60 85 73 21 60

13 171 161 141 108 93 76 64 89 79 23 58

14 175 162 139 102 103 75 59 87 74 24 56

15 168 158 142 111 90 78 64 88 78 25 60

16 169 157 141 104 98 76 63 77 65 17 52

17 167 158 135 108 97 76 60 85 76 24 62

18 159 146 131 99 92 68 55 83 70 25 54

19 166 157 140 109 90 80 67 87 78 22 56

20 162 153 138 105 73 72 61 84 75 23 57

21 173 162 146 110 96 81 69 88 77 25 60

22 163 155 132 101 89 72 60 80 72 21 57

23 176 163 145 109 104 83 70 93 80 27 61

24 169 155 137 102 100 73 60 83 69 19 55

25 173 160 140 103 95 74 60 90 77 29 60

26 171 161 142 104 88 76 66 91 81 25 64

27 163 150 130 93 94 65 52 82 69 23 50

28 171 160 136 111 95 74 60 87 76 19 56

29 168 157 132 108 89 73 59 88 77 22 58

30 166 156 129 105 85 67 55 80 70 21 52

31 169 157 140 113 100 74 61 79 67 20 56

32 164 154 137 103 85 66 56 85 75 24 58

33 172 161 143 105 91 77 63 90 79 22 59

34 161 150 127 96 81 68 56 86 75 22 51

35 175 166 144 112 91 75 63 87 78 25 59

36 166 155 141 104 92 74 61 90 79 27 66

37 174 162 144 108 98 72 57 91 79 20 60

38 169 156 141 104 98 80 65 89 76 26 58

39 170 160 136 108 95 77 65 89 79 29 61

40 173 161 145 106 96 78 66 91 79 25 62

Rerata 167,8 156,8 138,0 104,6 92,6 73,8 60,9 86,3 75,4 23,4 57,9
Simpang 
baku 5,6 5,7 6,7 5,3 5,7 4,3 4,1 3,9 4,2 2,7 3,6
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Tabel 3.1 Ukuran Dimensi Tubuh, Nilai Rerata dan Simpang Baku untuk 
Laki-Laki Berumur 18-22 Tahun (cm) (Lanjutan)

 Sampel Tpo Tl Pp Ppp Lb Jvd Jhd Jvb Lp

1 44 53 51 44 45 126 72 205 32

2 45 53 51 44 42 126 69 210 34

3 46 53 56 46 45 120 73 205 33

4 43 49 53 45 47 118 71 202 36

5 43 51 54 47 45 120 72 205 32

6 40 50 55 45 43 118 70 201 33

7 48 56 64 54 56 127 75 226 45

8 45 53 56 45 47 122 65 203 30

9 43 52 57 49 46 123 74 205 33

10 42 50 52 43 43 119 69 198 34

11 41 49 53 45 45 112 71 193 35

12 40 52 54 44 43 118 72 200 29

13 44 54 57 46 48 123 64 216 31

14 50 57 52 39 42 125 67 218 34

15 45 54 56 47 46 127 66 206 37

16 46 52 59 48 44 118 72 209 32

17 41 49 46 46 50 124 73 205 33

18 42 50 53 45 44 119 62 194 34

19 45 54 56 41 46 120 63 203 39

20 42 49 49 39 43 126 70 200 40

21 47 56 48 40 45 129 78 212 34

22 40 51 54 42 44 126 63 202 31

23 45 55 48 38 42 130 71 220 29

24 42 52 54 46 40 129 63 207 32

25 46 55 47 40 52 125 62 217 47

26 42 50 48 41 47 125 60 214 36

27 40 50 50 37 42 119 53 201 40

28 44 54 53 46 50 138 58 210 40

29 41 51 56 47 48 134 59 204 37

30 40 48 47 41 49 131 60 206 38

31 40 49 49 40 47 123 63 207 39

32 42 51 44 36 38 127 68 203 41

33 43 51 59 49 44 132 75 216 32

34 41 51 50 45 43 125 70 203 41
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 Sampel Tpo Tl Pp Ppp Lb Jvd Jhd Jvb Lp

35 51 59 47 40 41 123 71 222 40

36 42 51 57 48 51 122 69 205 34

37 48 55 56 47 50 126 70 219 31

38 41 49 54 47 34 115 66 209 51

39 46 54 50 42 44 129 60 211 35

40 42 49 49 41 43 131 73 218 39

Rerata 43,5 52,0 52,6 43,9 45,1 124,3 67,6 207,8 35,8
Simpang 

baku 2,8 2,6 4,2 3,8 4,0 5,4 5,6 7,6 4,9

Tabel 3.2 Ukuran Dimensi Tubuh, Nilai Rerata dan Simpang Baku untuk 
Perempuan Berumur 18-22 Tahun (cm)

Sampel Tb Tmb Tbb Tsb Tp Tbjb Tujb Td Tmd Tsd Tbd

1 156 145 129 95 91 65 54 81 70 21 56

2 155 144 128 95 90 64 55 80 69 20 55

3 166 156 140 106 98 74 64 85 75 25 57

4 162 152 135 101 86 73 61 86 76 24 58

5 167 157 138 102 97 76 65 87 77 25 57

6 158 146 131 103 92 70 60 82 70 22 54

7 152 141 130 91 82 66 54 80 69 21 53

8 155 145 129 97 87 70 59 84 74 23 56

9 156 145 129 96 86 67 58 79 68 26 54

10 157 147 131 93 84 69 60 81 71 30 50

11 165 152 134 102 95 72 60 83 70 20 51

12 163 152 135 101 96 70 59 81 70 19 50

13 160 148 127 97 86 74 60 85 73 26 57

14 153 144 129 93 85 64 54 76 67 25 54

15 158 148 128 98 90 66 56 80 70 22 56

16 149 140 125 96 83 70 59 83 74 28 55

17 160 148 132 95 92 69 58 84 72 19 53

18 167 156 140 104 100 73 62 86 75 20 55

19 161 151 140 99 93 69 57 85 74 23 56

20 155 143 130 101 89 69 61 81 69 29 59

21 162 150 134 104 92 72 63 84 72 20 58

22 159 149 132 101 62 69 58 80 70 20 54

23 151 141 127 95 87 67 57 77 68 19 51

24 158 147 127 99 91 68 58 81 70 29 57
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Sampel Tb Tmb Tbb Tsb Tp Tbjb Tujb Td Tmd Tsd Tbd

25 154 145 129 97 90 65 58 79 70 23 57

26 157 146 128 99 91 66 54 82 71 25 56

27 162 150 130 98 89 67 60 82 70 26 57

28 158 147 126 97 89 70 59 80 69 24 52

29 160 150 129 99 88 71 61 79 69 23 52

30 156 146 126 96 86 67 58 78 68 25 51

31 157 148 130 100 90 68 57 79 70 21 52

32 162 149 135 103 91 74 65 85 72 22 54

33 158 146 129 98 89 69 59 80 68 24 54

34 156 144 126 97 87 69 57 81 69 25 53

35 158 146 127 99 89 66 56 82 70 23 52

36 162 152 135 102 90 73 64 84 74 21 53

37 159 148 128 97 86 68 60 80 69 22 56

38 161 150 130 98 99 72 63 82 71 20 52
39 168 159 140 105 98 75 67 85 76 28 58

40 164 151 136 104 92 69 60 83 70 25 52

Rerata 158,9 148,1 131,1 98,8 89,5 69,4 59,3 81,8 71,0 23,3 54,4
Simpang 

baku 4,4 4,3 4,3 3,5 6,3 3,1 3,2 2,6 2,5 3,0 2,4

Tabel 3.2 Ukuran Dimensi Tubuh, Nilai Rerata dan Simpang Baku untuk 
Perempuan Berumur 18-22 Tahun (cm) (Lanjutan)

Sampel Tpo Tl Pp Ppp Lb Jvd Jhd Jvb Lp

1 37 46 53 43 41 114 66 190 34

2 40 47 53 42 37 115 63 191 29

3 41 50 61 54 45 117 65 205 40

4 39 47 50 42 49 118 62 201 37

5 43 50 56 45 46 122 69 204 33

6 39 49 58 43 44 119 61 192 28

7 38 44 50 41 40 113 55 184 32

8 39 47 54 42 44 117 61 193 37

9 35 45 48 41 47 114 59 190 34

10 37 46 36 42 42 122 53 191 42

11 44 52 57 50 41 120 68 202 37

12 43 51 55 42 39 118 64 200 38

13 40 47 53 44 44 119 56 193 35

14 39 48 52 37 36 103 57 189 32

15 38 44 54 42 39 115 66 191 33
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Sampel Tpo Tl Pp Ppp Lb Jvd Jhd Jvb Lp

16 40 47 53 40 45 119 70 185 34

17 37 46 57 44 45 116 69 197 40

18 44 51 56 49 38 121 73 204 39

19 40 48 49 43 40 120 69 198 36

20 37 46 48 41 37 111 77 186 38 

21 40 50 56 50 40 121 74 197 39

22 40 49 56 49 37 115 73 196 37

23 39 47 53 44 39 110 60 183 39

24 44 52 50 40 40 113 78 188 36

25 41 48 56 47 45 112 71 186 37

26 38 47 51 40 36 117 75 189 37

27 40 48 52 47 36 123 70 197 33

28 39 45 48 41 36 110 68 192 36

29 38 46 50 43 35 100 70 196 35

30 39 46 49 40 39 108 75 189 33

31 40 48 52 45 39 114 74 192 36

32 41 51 55 46 39 122 75 198 35

33 40 48 50 39 37 111 75 193 34

34 39 47 48 42 39 106 74 192 33

35 40 46 51 39 39 115 74 192 36

36 43 49 51 42 38 117 73 199 35

37 38 44 49 40 37 110 75 194 34

38 41 49 52 45 39 120 66 196 37

39 43 51 57 48 41 123 72 202 35

40 41 52 51 40 39 116 73 196 35

Rerata 39,9 47,9 52,3 43,4 40,3 115,4 68,2 193,8 35,4
Simpang 

baku 2,1 2,3 4,1 3,6 3,5 5,4 6,6 5,7 2,9

3.3 NILAI PERSENTIL
Berkaitan dengan ukuran data populasi dikenal beberapa istilah seper-

ti kuartil, desil dan persentil. Kuartil didefi nisikan sebagai nilai yang didapat 
dari pembagian sejumlah pengamatan menjadi empat (4) bagian yang sama. 
Desil merupakan nilai yang didapat dari pembagian sejumlah pengamatan 
menjadi sepuluh (10) bagian yang sama. Sedangkan persentil adalah nilai 
yang didapat dari pembagian sejumlah pengamatan menjadi seratus (100) 
bagian yang sama. Nalai persentil dilambangkan sebagai P1, P2, P3, P4 ……



Data Antropometri dalam Perancangan 35

P99, yang berarti bahwa 1% dari seluruh data terletak di bawah P1, 2% terle-
tak di bawah P2, ....dan seterusnya. 

Perancangan dalam ergonomi sering digunakan nilai persentil dari 
sejumlah pengukuran data antropometri. Perhitungan persentil dapat dila-
kukan dengan cara sederhana dan dapat dilakukan dengan statistik. Berikut 
contoh perhitungan persentil tinggi badan orang laki-laki umur 18-20 tahun 
dengan 30 sampel, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. 

Tabel 3.3 Data Tinggi Badan Orang Laki-laki Kabupaten Sleman Yogya-
karta

Sampel Data tinggi badan Data Tinggi badan setelah 
diurutkan dari kecil ke besar

1 164 154
2 169 159
3 168 160
4 165 162
5 167 162
6 164 163
7 185 163
8 165 164
9 166 164

10 160 165
11 154 165
12 162 166
13 171 166
14 175 166
15 168 167
16 169 167
17 167 168
18 159 168
19 166 168
20 162 169
21 173 169
22 163 169
23 176 171
24 169 171
25 173 171
26 171 173
27 163 173
28 171 175
29 168 176
30 166 185
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Perhitungan dengan cara sederhana, pertama kali dilakukan dengan 
mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Persen-
til ke 10 (P10) dapat dicari dengan menentukan data yang berada di urutan 
ke (10/100) x 30 = 3. Dengan demikian nilai P10 berada pada sampel ke 3 
yaitu sebesar 160 cm. Contoh lain jika kita akan mencari persentil ke 95 
(P95), maka kita mencari data yang berada di urutan ke (95/100) x 30 = 
28,5. Dikarenakan nilainya dalam bentuk pecahan maka kita bulatkan men-
jadi 29, maka nilai P95 sebesar 176 cm. Nilai moderat dapat dicari dengan 
menghiung nilai rerata dari sampel ke 28 dan 29, sehingga didapat nilai 
(175+176)/2 = 175,5. 

Nilai persentil dapat dihitung dengan statistik dimana rumus untuk 
menghitung persentil adalah:

(SB) Zx   XP
_

X

Dengan:

Px : Nilai persentil ke-x
X  : Nilai rerata
Zx : Nilai standar normal
SB : Simpang Baku
± : Tanda (+) jika menggunakan persentil besar, tanda (–) jika meng-

gunakan persentil kecil

Nilai standar normal (Zx) diperoleh dari tabel distribusi normal. Nilai 
Zx untuk persentil ke 0,5; 1; 2,5; 5; 10 dan persentil ke 99,5; 99; 97,5; 95; 
90 dari tabel distribusi normal ditunjukkan seperti pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Nilai standar normal (Zx)

Nilai standar normal 
Persentil 0,5

99,5
1

99
2,5

97,5
5

95
10
90

Zx 2,575 2,327 1,96 1,645 1,282

Nilai pada Tabel 3.4 menunjukkan bahwa persentil ke 0,5 mem-
punyai nilai Zx yang sama dengan persentil ke 99,5. Perhitungan persen-
til di kategorikan dengan persentil kecil dan persentil besar. Persentil kecil 
mempunyai nilai antara persentil ke 0,5 sampai dengan persentil ke 10. Se-
dangkan nilai persentil besar antara persentil ke 90 sampai dengan ke 99,5. 
Persentil ke 50 merupakan nilai rerata. Sedangkan Tayyari and Smith (1997) 
menentukan persentil kecil antara persentil ke 0,5 sampai dengan persentil 
ke 25 dan persentil besar antara persentil ke 25 sampai dengan persentil ke 
99,5. 
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Perhitungan persentil ke 5, ke 50 dan ke 90 dari tinggi badan untuk 
laki-laki dengan menggunakan Tabel 3.1, dapat dihitung sebagai berikut: 

Tinggi badan laki-laki: 

P0,05 = 167,8 - 1,645(5,6)= 158,58*
P0,5 = 167,8**
P0,9 = 167,8 + 1,282(5,6)= 174,97*** 

Keterangan:

* (tanda negatif karena menggunakan persentil kecil) 
** (persentil 50 adalah nilai rerata)
*** (tanda positif karena menggunakan persentil besar )

Di dalam menentukan nilai persentil, pedoman yang digunakan ada-
lah jenis dimensi, yang terdiri dari:

a. Dimensi jangkauan, yaitu penentuan dimensi rancangan dimana orang 
yang paling kecil dalam populasi dapat menggunakan perancangan 
tersebut. Dimensi jangkauan ini ditujukan untuk mengakomodasi je-
nis pekerjaan yang sifatnya jangkauan baik yang dilakukan oleh lengan 
maupun kaki. Contoh dimensi jangkauan adalah perancangan tombol 
pengendali dan tinggi kursi. Perancangan tombol pengendali diupay-
akan orang yang paling pendek dapat menjangkau tombol. Sedangkan 
perancangan tinggi kursi ditujukan agar orang yang paling pendek tung-
kai bawahnya dapat menggunakan kursi tersebut sehingga kakinya tidak 
menggantung. Perancangan dengan sifat dimensi jangkauan menggu-
nakan nilai standar normal (Zx) dengan persentil kecil. 

b. Dimensi ruang, merupakan kebalikan dari dimensi jangkauan. Dimana 
penggunaan dimensi ruang dalam perancangan, diharapkan orang yang 
paling besar dalam populasi pengguna dapat menggunakan rancangan 
tersebut. Perancangan dengan sifat dimensi ruang pada umumnya untuk 
mengakomodasi populasi pengguna yang paling tinggi dan paling ge-
muk. Dalam hal ini digunakan nilai standar normal (Zx) dengan persentil 
besar. Contoh dimensi ruang adalah tinggi pintu dan lebar pintu. Dalam 
prancangan pintu diharapkan orang yang paling tinggi dan yang paling 
gemuk dapat masuk pintu tersebut.  

Berikut ini, contoh kasus sederhana dalam merancang sebuah kursi. 
Jika perancang akan merancang sebuah kursi, pertama kali harus mengi-
dentifi kasi dimensi ruang dan dimensi jangkauan. Tinggi kursi dikategorikan 
sebagai dimensi jangkauan sedangkan lebar alas duduk kursi di kategorikan 
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sebagai dimensi ruang. Penggunaan persentil dalam perhitungan tersebut 
disesuaikan dengan kategorinya. Dimensi ruang menggunakan persentil 
besar sedangkan dimensi jangkauan menggunakan dimensi kecil. Berikut 
adalah data tinggi popliteal (jarak antara lantai dengan lutut bagian dalam) 
dan lebar pinggul untuk orang laki-laki dan perempuan Kabupaten Sleman 
Yogyakarta dengan usia 18-22 tahun.

Tabel 3.5 Data Tinggi Popliteal dan Lebar Pinggul Untuk Laki- laki dan 
Perempuan

 
 
 

Laki-laki Perempuan
Tinggi 

Popliteal
Lebar 

Pinggul
Tinggi 

Popliteal
Lebar 

Pinggul
Rerata 43,5 35,8 39,9 35,4

Simpang baku 2,8 4,9 2,1 2,9

Pada contoh diatas jika diharapkan 95% populasi dapat menggunak-
an kursi tersebut, maka tinggi kursi menggunakan persentil ke 5 (dimensi 
jangkauan) dan lebar alas kursi menggunakan persentil ke 95 (dimensi ru-
ang). 

Tinggi kursi  = P0,5 = 39,9 - 1,645 (2,1) = 36,34 cm
Lebar alas kursi = P0,95 = 35,8+ 1,645 (4,9) = 43,83 cm 

Pada kasus diatas tinggi kursi menggunakan tinggi popliteal perem-
puan, dikarenakan tinggi popliteal orang perempuan lebih pendek diban-
dingkan laki-laki. Pemilihan tinggi popliteal dikarenakan perancangan yang 
sifat jangkauan direkomendasikan menggunakan dimensi yang terpendek, 
agar orang paling pendek dapat menggunakan rancangan tersebut. Sedang-
kan untuk lebar alas kursi menggunakan lebar pinggul orang laki-laki, karena 
lebar pinggul orang laki-laki lebih besar dibandingkan dengan orang perem-
puan (kasus pada Tabel 3.5). Dalam hal ini dirokomendasikan menggunakan 
lebar pinggul yang besar, agar orang yang paling gemuk dalam populasi 
dapat menggunakan kursi tersebut. 

3.4 PROSES PERANCANGAN
Dalam proses perancangan harus mempertimbangkan siapa pengguna 

rancangan tersebut. Oleh karena itu perancang harus mengetahui secara je-
las pengguna rancangan agar hasil rancangannya sesuai dengan harapan. Se-
tiap kelompok pengguna mempunyai kebutuhan yang berbeda dalam meng-
gunakan rancangan alat atau fasilitas. Rancangan untuk fasilitas umum pada 
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umumnya menggunakan nilai rerata dari dimensi tubuh pengguna. Peran-
cangan ini hanya dapat digunakan secara nyaman bagi orang dewasa yang 
mempunyai ukuran dimensi tubuh rerata. Sedangkan bagi orang yang mem-
punyai ukuran tubuh agak ekstrim akan merasa tidak nyaman dalam meng-
gunakan fasilitas tersebut. Sebagai contoh rancangan counter di supermarket 
menggunakan konsep perancangan rerata. Dalam hal ini semua pengunjung 
di supermarket akan menyesuaikan perancangan tersebut. Pihak perancang 
menganggap bahwa nilai rerata merupakan reprensentasi dari ukuran tubuh 
manusia pada umumnya, meskipun beberapa pengguna merasa tidak nya-
man dalam menggunakan rancangan tersebut. 

Perancangan dengan menggunakan konsep rerata merupakan kesalah-
an yang cukup serius terutama dilihat dari aspek ergonomi, dikarenakan 
hanya sedikit orang yang mempunyai dua, tiga atau lebih ukuran tubuhnya 
yang merupakan ukuran rerata. Hertzberg dalam Panero dan Zelnik (1979) 
menjelaskan bahwa seseorang yang sekaligus mempunyai dua ukuran tubuh 
rerata hanya ditemukan sekitar 7% dari pupulasi, seseorang yang sekaligus 
mempunyai tiga ukuran tubuh rerata hanya ada kurang lebih 3% dan se-
seorang yang sekaligus mempunyai empat ukuran tubuh rerata hanya dite-
mukan kurang dari 2%. Berdasarkan penelitian ini nampak bahwa peng-
gunaan nilai rerata dalam perancangan fasilitas akan menimbulkan masalah 
yang serius jika frekuensi penggunaan peralatan tersebut tinggi. Oleh sebab 
itu, dalam merancang sebuah alat atau fasilitas dengan terpaksa mengguna-
kan konsep rerata maka data yang digunakan merupakan data yang diperoleh 
dari sampel yang cukup besar agar lebih representatif.

Perancangan alat atau fasilitas di industri harus dihindari mengguna-
kan konsep rerata karena secara ergonomi kurang efektif dan efi sien. Konsep 
yang banyak digunakan dalam perancangan adalah konsep yang mengguna-
kan estimasi range, yaitu dengan menggunakan nilai persentil. Nilai persen-
til yang sering digunakan adalah persentil ke-5 (persentil kecil) dan persen-
til ke-95 (persentil besar). Seperti dijelaskan diatas terkait dengan dimensi 
jangkauan dan dimensi ruang, maka konsep perancangan berawal dari sifat 
dimensi tersebut. Penggunaan dimensi jangkauan pada perancangan kon-
trol pengendali diharapkan dapat dijangkau oleh populasi dengan ukuran 
jangkauan lengan yang paling pendek. Jika orang yang jangkauan lengannya 
pendek dapat menggunakan, maka orang yang jangkauan lengannya lebih 
panjang dapat menjangkau pula. 
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Gambar 3.2 Area jangkauan dengan persentil ke-5 untuk pekerja wanita 
(Sumber: Eastman Kodak Company, 1986)

Pada Gambar 3.2 merupakan konsep jangkauan dengan mengguna-
kan persentil ke-5, dimana pada konsep tersebut pekerja dapat menjangkau 
alat atau benda kerja dengan nyaman tanpa harus membungkuk, sehingga 
tidak terjadi stretching. Rancangan rak dapur, rak buku, kotak obat atau 
yang sejenisnya menggunakan konsep jangkauan. Oleh karena itu dalam 
perancangan fasilitas tersebut menggunakan persentil kecil, agar orang yang 
menggunakan rak dapur, rak buku atau kotak obat dapat dengan mudah 
mengambil bahan-bahan yang ada di rak atau kotak. Jika dipaksakan meng-
gunakan persentil besar, maka orang yang paling pendek dalam populasi 
akan kesulitan untuk mengambil barang. Gambar 3.3 menunjukkan penggu-
naan persentil besar dalam perancangan kotak obat, sehingga menyulitkan 
bagi orang yang mempunyai jangkauan pendek dalam populasi.

Penggunaan dimensi ruang pada salah satu implementasi rancangan 
adalah tinggi pintu dan lebar pintu. Rancangan tinggi pintu menggunakan 
dimensi ruang dengan tujuan agar orang yang paling tinggi dapat masuk/
melalui pintu dengan aman tanpa adanya benturan antara kepala dan pintu. 
Bahkan tinggi pintu perlu ditambah kelonggaran yang cukup untuk mengan-
tisipasi penggunakan peralatan yang menjadikan tinggi badan bertambah 
seperti sepatu atau topi tinggi. Jika menggunakan persentil besar, orang yang 
tubuhnya pendek dapat dengan mudah melewati pintu tersebut. Gambar 
3.4 memperlihatkan rancangan dengan menggunakan persentil besar. 
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Gambar 3.3 Seseorang Dengan Dimensi Tubuh Pendek Kesulitan Untuk 
Menjangkau Jika Digunakan Persentil Besar. 

Gambar 3.4 Tinggi Pintu dan Lebar Pintu Dirancang Dengan Mengguna-
kan Persentil Besar 

Beberapa rancangan yang menerapkan dimensi ruang selain keting-
gian pintu antara lain: lebar kursi, ruang mobil (jarak antara tempat duduk 
dengan atap mobil), lobang langit-langit rumah untuk mengontrol atap, area 
kerja untuk memperbaiki mesin dan sebagainya. Gambar 3.5 merupakan 
contoh penggunaan dimensi ruang dalam perancangan lebar kursi.
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Gambar 3.5 Penggunaan Dimensi Ruang Dalam Perancangan Lebar Tem-
pat Duduk.

Konsep perancangan yang lainnya adalah konsep perancangan untuk 
individu ekstrim. Pada suatu komunitas seringkali dijumpai seseorang de-
ngan dimensi tubuh yang ekstrim besar dan ekstrim kecil. Perancangan un-
tuk individu ekstrim jarang sekali dibuat oleh produsen untuk produksi ma-
sal kecuali kalau ada pesanan khusus. Hal ini dikarenakan jumlah individu 
ekstrim relatif sedikit dan jenis ekstrimnya berbeda. 

Dimensi tubuh ekstrim dalam pengertian umum adalah ukuran tubuh 
jauh diluar range yang ada di dalam suatu komunitas tertentu. Namun de-
mikian konsep perancangan individu ekstrim bisa dikategorikan perancang-
an yang diperuntukan untuk anak-anak atau orang lanjut usia. Ketersediaan 
data antropometri untuk kategori individu ekstrim sangat kurang. Begitu juga 
data antropometri untuk anak-anak dan orang lanjut usia sangat terbatas. 
Ketersedian data antropometri lebih banyak diperuntukan untuk profesi ter-
tentu yang mensyaratkan ukuran tubuh tertentu, misalnya militer, penerbang 
dan pekerja industri dengan ukuran khusus. 

3.5 PENYESUAIAN DALAM PERANCANGAN
Variabililtas dimensi tubuh menusia menjadikan perancangan belum 

bisa memuaskan keseluruhan pengguna, meskipun konsep rancangannya 
menggunakan estimasi range. Untuk dapat memuaskan pengguna, fasilitas 
kerja yang di rancang perlu diberi penyesuaian dengan tujuan memberi kele-
luasaan kepada pengguna untuk menyesuikan dimensi tubuh dengan peker-
jaan yang dilakukan. Produk yang sering kita temui adalah kursi yang dapat 
disesuaikan (adjustable chair). Dengan kursi tersebut pengguna akan mudah 
menyesuaikan tinggi tempat duduk dengan kebutuhan kerja. Rancang an 
yang lebih kompleks lagi terkait dengan penyesuaian bisa kita lihat pada 
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rancangan kursi mobil pengemudi. Rancangan tersebut dapat memberikan 
kenyamanan pengemudi dalam mengendarai mobil, dimana kursi difasili-
tasi dengan rancangan yang dapat disesuaikan. Kursi mobil dapat di atur 
maju dan mundur untuk menyesuikan panjang tungkai dan dapat pula diatur 
untuk merebah. Bahkan stir mobil dapat disesuaikan dengan kebutuhan ke-
nyamanan lengan pengemudi dalam mengendalikan mobil. Untuk aktivitas 
santai rancangan kursi santai dapat disesuaikan yang dapat memberikan ke-
nyamanan bagi pengguna. Kursi santai sering kita jumpai di hotel-hotel atau 
pantai untuk kenyamanan pengunjung dalam melepaskan rasa penat. 

Rancangan gang, lebar pintu maupun tinggi pintu juga harus disesuai-
kan dengan mempertimbangkan peralatan yang digunakan. Dengan demiki-
an lebar gang atau pintu tidak hanya bisa digunakan oleh seseorang untuk 
lewat saja melainkan harus mempertimbangkan alat-alat yang digunakan 
dalam melakukan aktivitas. Penyesuaian penempatan barang atau objek ker-
ja diakomodasi dengan adanya rancangan peralatan yang digunakan untuk 
itu. Forklift merupakan sebuah alat yang digunakan untuk penyesuain dalam 
penempatan barang. Sehingga proses pemindahan material secara manual 
dapat diatasi dengan menggunakan forklift. Bahkan dapat digunakan untuk 
memindahkan barang dengan ketinggian yang diinginkan. Hal lain seperti 
alat penjepit dapat digunakan untuk menangani objek kerja pada posisi yang 
mudah untuk dilihat dan dioperasikan.

Tebel 3.6 Kelonggaran Untuk Pakaian dan Sepatu

Jenis pakaian dan sepatu Kelonggaran Ukuran tubuh terpenting yang 
dipengaruhi

Pakaian pria 1,3 cm Lebar badan 
1,9 – 2,5 cm Rentang badan 

Pakaian wanita 0,6 – 1,3 cm Lebar badan 
1,3 - 1,9 cm Rentang badan 

Mantel luar musim dingin 5,1 cm Lebar badan 
7,6 – 10,2 cm Rentang badan 

Sepatu bertumit pria 2,5 -3,8 cm Tinggi badan
Sepatu bertumit manita 2,5 – 7,6 cm Tinggi badan
Sepatu pria 3,2 – 3,8 cm Panjang kaki
Sepatu wanita 1,3 – 1,9 cm Panjang kaki
Sarung tangan 0,6 – 1,3 cm Panjang tangan

Sumber: Panero dan Zelnik, 1979.

Disamping penyesuian terkait dengan peralatan dan penempatan ob-
jek, juga ada penyesuian terkait dengan pengukuran dimensi tubuh karena 
peralatan yang menempel pada tubuh seperti sepatu, peci, pakaian dan se-
bagainya. Pengukuran antropometri pada umumnya dilakukan tanpa mem-
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pertimbangkan peralatan yang digunakan. Secara umum sesorang dalam 
menjalankan aktivitas menggunakan pakaian, sepatu, helm, ransel dan se-
bagainya. Oleh karena itu rancangan fasilitas perlu juga menambahkan pe-
nyesuian sebagai faktor koreksi dalam pengukuran antropometri. Pheasant, 
and Haslegrave (2006) menjelaskan bahwa faktor koreksi untuk sepatu yang 
digunakan di tempat umum baik formal maupun tidak formal adalah 25 mm 
untuk laki-laki dan 45 mm untuk perempuan. Secara rinci Panero dan Zelnik 
(1979) menyebutkan faktor penyesuaian untuk pakaian dan sepatu seperti 
nampak pada Tabel 3.6.

3.6 VARIABILITAS DATA ANTROPOMETRI ANTAR ETNIS

Seperti talah di jelaskan pada bab sebelumnya bahwa variabilitas data 
antropometri salah satunya adalah perbedaan etnis. Perbedaan data antro-
pometri nampak menyolok antara orang asia dengan orang Amerika atau 
Eropa. Perbedaan data antropometri antara orang Amerika, Eropa Utara, 
Jepang, Brasil dan Afrika Nampak seperti pada Tabel 3.7 berikut (Bridger, 
1995).

Tabel 3.7 Perbedaan Data Antropometri Amerika, Eropa Utara, Jepang, 
Brasil dan Afrika (cm)

Tinggi badan
Laki-laki dewasa Perempuan dewasa

Populasi Persentil ke 5 Persentil ke 95 Persentil ke 5 Persentil ke 95
Amerika 1640 1870 1520 1730

Eropa utara 1645 1855 1510 1720
Jepang 1560 1750 1450 1610
Brasil 1595 1810
Afrika 1565 1790

Tinggi mata berdiri
Amerika 1595 1825 1420 1630

Eropa utara 1540 1740 1410 1610
Jepang 1445 1635 1350 1500
Brasil 1490 1700
Afrika 1445 1670

Tinggi siku
Amerika 1020 1190 945 1095

Eropa utara 1030 1180 910 1050
Jepang 965 1105 895 1015
Brasil 965 1120
Afrika 975 1145

Tinggi ujung jari
Amerika 565 695 540 660

Eropa utara 595 700 510 720
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Tinggi badan
Laki-laki dewasa Perempuan dewasa

Populasi Persentil ke 5 Persentil ke 95 Persentil ke 5 Persentil ke 95
Jepang 565 695 540 660
Brasil 590 685
Afrika 520 675

Tinggi duduk
Amerika 855 975 800 920

Eropa utara 865 970 795 895
Jepang 850 950 800 890
Brasil 825 940
Afrika 780 910

Tinggi mata duduk
Amerika 740 860 690 810

Eropa utara 760 845 695 685
Jepang 735 835 690 780
Brasil 720 830
Afrika 670 790

Tinggi siku istirahat
Amerika 195 295 185 285

Eropa utara 195 270 165 245
Jepang 220 300 215 285
Brasil 185 275
Afrika 175 250

Tinggi popliteal
Amerika 395 495 360 450

Eropa utara 390 460 370 425
Jepang 360 440 325 395
Brasil 390 465
Afrika 380 460

Panjang popliteal – pantat
Amerika 445 555 440 540

Eropa utara 455 540 405 470
Jepang 410 510 405 495
Brasil 435 530
Afrika 425 515

Lebar pinggul
Amerika 310 410 310 440

Eropa utara 320 395 320 440
Jepang 280 330 270 340
Brasil 306 386
Afrika 280 345

Sumber: Bridger, 1995

Data antropometri untuk populasi orang Indonesia dan Singapura te-
lah diteliti oleh Chuan et al. (2010). Tabel 3.8 menunjukkan data antro-
pometri orang laki-laki dan perempuan Indonesia untuk warganegara asli 
dan cina. Sedangkan data antropomteri Orang Perempuan Singapura untuk 
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Tabel 3.9 Data Antropometri Orang Perempuan Singapura (Semua dimensi 
dalam cm, berat badan dalam Kg) 

No Dimensi 

Perempuan

Warganegara asli Cina

P5 P50 P95 SB P5 P50 P95 SB

1 Tinggi badan 154 162 166 3,66 155 162 166 3,69

2 Tinggi mata berdiri 143 150 155 3,66 143 150 155 3,61

3 Tinggi bahu berdiri 128 134 139 3,35 127 133 139 3,47

4 Tinggi siku berdiri 98 103 106 3,55 98 102 107 3,77

5 Tinggi pinggul 86 89 94 2,38 86 89 94 2,39

6 Tinggi buku jari berdiri 67 71 73 1,88 67 71 73 1,92

7 Tinggi ujung jari berdiri 59 62 65 2,11 58 62 65 2,14

8 Tinggi duduk 81 85 89 3,25 81 85 89 3,47

9 Tinggi mata duduk 70 74 78 3,42 71 74 79 3,67

10 Tinggi bahu duduk 55 58 61 2,02 55 57 61 2,12

11 Tinggi siku duduk 22 25 29 2,31 21 25 29 2,44

12 Tebal paha 13 14 16 1,15 13 14 16 1,23

13 Panjang pantat-lutut 51 54 58 1,87 51 54 58 1,91

14 Panjang pantat-popliteal 43 45 48 1,84 43 45 49 1,94

15 Tinggi lutut 46 49 51 1,81 46 49 51 1,91

16 Tinggi popliteal 38 40 42 1,28 38 40 42 1,35

17 Lebar bahu (bideltoid) 38 40 43 1,85 38 40 43 1,97

18 Lebar bahu (biacromial) 31 34 36 1,95 31 34 36 2,03

19 Lebar pinggul 32 35 37 2,42 32 35 38 2,59

20 lebar/kedalaman dada 20 23 25 1,94 20 23 25 2,07

21 Lebar/kedalaman perut 17 20 22 1,77 16 20 22 1,77

22 Panjang siku-bahu 30 33 35 1,69 30 33 35 1,75

23 Panjang ujung jari-siku 40 43 44 1,11 41 42 44 1,13

24 Panjang lengan (ujung jari- 
bahu) 66 69 72 1,75 67 69 72 1,76

25 Panjang genggaman-bahu 57 60 62 1,76 57 60 62 1,74

26 Panjang kepala 17 18 19 0,46 17 18 19 0,45

27 Lebar kepala 15 16 17 0,5 15 16 17 0,52

28 Panjang tangan 16 17 18 0,55 16 17 18 0,57

29 Lebar tangan 7 7 8 0,62 7 7 8 0,67

30 Panjang kaki 22 23 24 0,8 22 23 25 0,85

31 Lebar kaki 8 9 9 0,37 8 9 9 0,39

32 Rentang lengan 149 157 166 5,43 151 157 166 5,28

33 Rentang siku 78 84 91 3,89 78 84 90 3,76
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No Dimensi 

Perempuan

Warganegara asli Cina

P5 P50 P95 SB P5 P50 P95 SB

34 Jangkauan menggenggam verti-
kal (berdiri) 179 188 197 8 179 187 197 8,39

35 Jangkauan menggenggam verti-
cal (duduk) 110 115 121 4,04 110 115 121 4,2

36 Jangkauan menggenggam kede-
pan 64 67 70 1,98 64 67 70 2,02

37 Berat badan (kg) 46,20 55 69,7 6,73 47,6 52,9 61,79 4,94

Sumber: Chuan et al., 2010.
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P
ada lingkungan kerja, seorang pekerja akan dihadapkan pada beberapa kondisi posisi kerja. 
Pekerja akan melakukan pekerjaan dengan posisi duduk, berdiri, jongkok ataupun dalam 
posisi duduk-berdiri. Berbagai kondisi kerja tersebut tentunya harus sesuai antara posisi kerja 

dengan fasilitas yang digunakan seperti kursi, meja atau fasilitas yang lain. Aktivitas kerja dengan 
frekuensi perpindahan tubuh tinggi dan jarak perpindahannya jauh perlu rancangan area kerja den-
gan posisi berdiri. Begitu juga untuk aktivitas kerja dengan mengerahkan tenaga yang besar atau 
menangani objek yang besar maka perlu dilakukan rancangan area kerja dengan posisi berdiri. Seba-
liknya, jika frekuensi perpindahan tubuh rendah atau pekerja relatif diam dan objek yang ditangani 
tidak besar serta tidak mengerahkan tenaga yang kuat diperlukan rancangan area kerja dengan posisi 
duduk. 

4.1 AKTIVITAS KERJA DENGAN POSISI BERDIRI DAN DUDUK
Pekerja dalam melakukan aktivitas kerja terkadang dilakukan dalam posisi berdiri atau dengan 

posisi duduk. Aktivitas kerja yang dilakukan dengan berdiri mempunyai karakteristik kerja yang ber-
beda dengan posisi berdiri. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa aktivitas kerja dengan posisi 
berdiri dilakukan jika pekerjaan yang dijalankan sering melakukan perpindahan tubuh atau memer-
lukan tenaga yang besar. Melakukan aktivitas kerja baik dengan posisi berdiri maupun dengan duduk 
mempunyai beberapa kelemahan dan kelebihan. Aktivitas dengan posisi kerja berdiri, pembebanan 
terpusat pada kaki yang berdampak pada ketidakmampuan kaki untuk menahan beban tubuh dalam 
waktu yang cukup lama. 

Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi kelelahan dini dalam melakukan akti-
vitas kerja dengan posisi berdiri seperti merancang meja kerja dengan ditambahkan fasilitas peristira-

RANCANGAN FASILITAS KERJA DUDUK DAN 
BERDIRI

BAB 4
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hatan kaki atau dengan menganjurkan pekerja menggunakan sepatu dengan 
sol pendek. Disamping beberapa kelemahan terdapat beberapa hal yang 
menguntungkan bekerja dengan posisi berdiri antara lain (Bridger, 1995):

a. Dapat menjangkau lebih luas dibandingkan kerja dengan posisi duduk.
b. Berat badan dapat digunakan dalam pengerahan tenaga.
c. Pekerja berdiri tidak banyak memerlukan ruang untuk tungkai atau kaki.
d. Tungkai sangat efektif dalam mengurangi getaran.
e. Tekanan pada lumbar lebih kecil
f. Kekutan otot penyangga/punggung (trunk) dua kali lebih besar diban-

dingkan dengan posisi duduk atau semi berdiri.

Aktivitas dengan posisi berdiri disamping digunakan untuk melaku-
kan kerja rutin, juga digunakan untuk aktivitas yang cepat. Aktivitas tersebut 
seperti mencari informasi di hotel, bandar udara, kampus dan sebagainya. 
Gambar 4.1 berikut adalah aktivitas seseorang yang sedang mencari sebuah 
informasi yang dilakukan dengan berdiri. Aktivitas yang dilakukan dengan 
berdiri seperti pada Gambar 4.1 adalah tinggi keyboard dan tinggi moni-
tor. Pertimbangan dalam menentukan tinggi keyboard adalah tinggi siku, 
diusahakan tinggi keyboard sejajar dengan tinggi siku atau lebih rendah dari 
tinggi siku. Sedangan penentuan tinggi monitor adalah sejajar dengan tinggi 
mata atau lebih rendah dari tinggi mata. 

   

Gambar 4.1 Aktivitas Dengan Posisi Berdiri 

Bekerja dengan posisi duduk mempunyai karakteristik yang berbeda 
dengan posisi berdiri. Bekerja dengan posisi duduk menjadikan tubuh lebih 
terjaga keseimbangannya dan lebih aman. Pengendalian pergerakan tangan 
dapat terjaga pada saat bekerja dengan posisi duduk dan sirkulasi darah akan 
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lebih baik. Disamping itu, bekerja dengan posisi duduk tidak menguntung-
kan jika dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Duduk dengan waktu 
yang cukup lama tanpa ada variasi posisi duduk akan menyebabkan mele-
mahnya otot perut dan tulang belakang melengkung kedepan. 

Pertimbangan lain dalam perancangan kerja dengan posisi duduk 
adalah kesesuaian antara tempat duduk dan meja kerja. Rancangan meja 
kerja tersebut harus mempertimbangkan kenyamanan pergerakan tungkai 
sehingga perlu ada ruang yang cukup untuk pergerakan tungkai. Disamping 
adanya ruang yang cukup untuk tungkai, meja kerja perlu menyediakan fa-
silitas untuk peristirahatan kaki. Agar pengguna dapat menyesuaikan keting-
giannya, penggunaan kursi yang dapat disesuaikan (adjustable) perlu untuk 
dipertimbangkan. 

Kenyamanan dalam melakukan aktivitas dengan posisi duduk tidak 
terlepas dari rancangan tempat duduk. Dewasa ini perancangan tempat du-
duk yang ergonomis menjadi tuntutan. Meskipun tempat duduk sudah diran-
cang secara ergonomis, namun semua tempat duduk menjadi tidak nyaman 
jika digunakan dalam waktu yang cukup lama. Apalagi rancangan tempat 
duduk tidak dirancang dengan mempertimbangkan aspek ergonomi, maka 
pengguna akan merasakan ketidaknyamanan dalam tempo yang singkat. 
Tingkat kenyamanan tempat duduk dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 
faktor tempat duduk, lingkungan kerja, jenis pekerjaan, perilaku pekerja, 
dan peralatan yang digunakan. Pheasant dan Haslegrave (2006) menjeles-
kan ada tiga faktor utama yang mempengaruhi kenyamanan tempat duduk 
seperti nampak pada Gambar 4.2.

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

Karakteristik tempat 
duduk 

Dimensi tempat duduk 
Sudut tempat duduk 
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Gambar 4.2 Faktor yang Mempengaruhi Kenyamanan Duduk 
(Sumber: Pheasant dan Haslegrave , 2006)
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Bekerja dengan posisi duduk mempunyai keuntungan antara lain pem-
bebanan pada kaki, pemakaian energi dan keperluan untuk sirkulasi darah 
dapat dikurangi sampai 20% dibandingkan dengan posisi berdiri, perger-
akan tangan akan terkontrol dengan baik dan aman (Grandjean, 1993; Wick-
ens, et al. 2004). Kelemahan kerja dengan posisi duduk, jika aktivitas kerja 
dilakukan terlalu lama dengan posisi yang kurang tepat sehingga menyebab-
kan persoalan pada beberapa bagian tubuh, terutama pada tulang belakang 
dan bagian posterior bawah tulang pinggul. 

Sikap duduk yang tidak tepat akan terjadi tekanan pada tulang be-
lakang, sehingga perasaan menjadi tegang. Tichauer (1978) menyatakan 
bahwa sumbu penyangga dari batang tubuh yang diletakkan dalam posisi 
duduk adalah sebuah garis pada bidang datar koronal, melalui titik terendah 
dari bagian posterior bawah tulang pinggul (ischial tuberosities) di atas per-
mukaan tempat duduk. Branton dalam Panero dan Zelnik (1979) menunjuk-
kan bahwa sekitar 75% dari keseluruhan berat badan hanya disangga oleh 
daerah seluas 4 inci persegi atau 26 cm persegi dari tulang duduk. Dengan 
demikian berat badan yang diterima disebarkan hanya pada daerah yang 
kecil saja dan sebagai akibatnya terjadi tegangan yang sangat besar pada 
daerah pantat di bawahnya. Adanya tekanan ini menimbulkan perasaan 
lelah dan tidak nyaman, serta menyebabkan seseorang mengubah posisi 
duduknya agar tercapai kondisi yang nyaman. 

Perancangan tempat duduk harus diupayakan sedemikian rupa se-
hingga berat badan yang disangga oleh tulang duduk dapat disebarkan 
pada permukaan yang lebih luas. Pheasant and Haslegrave (2006) memberi 
pedom an dalam perancangan tempat duduk, yaitu: (a) tempat duduk yang 
dipakai harus memungkinkan untuk melakukan variasi perubahan posisi; 
(b) ukuran tempat duduk disesuaikan dengan dimensi ukuran antropometri 
pemakainya; dan (c) fl eksi lutut membentuk sudut 90° dengan telapak kaki 
bertumpu pada lantai atau injakan kaki.

Konsep tempat duduk yang dapat disesuaikan ketinggiannya meru-
pakan solusi bagi pekerja yang bekerja dengan posisi duduk. Ketinggian 
tempat harus disesuaikan dengan objek yang dikerjakan. Jika tempat duduk 
terlalu rendah atau terlalu tinggi, berdampak pada ketidaknyaman dalam 
bekerja karena akan melakukan kerja dengan sikap paksa. Ketinggian tempat 
duduk yang lebih rendah dari barang produksi menyebabkan pekerja se-
ring meng angkat bahunya dalam melakukan aktivitas. Sebaliknya, bila tinggi 
tempat duduk lebih tinggi dari barang produksi menyebabkan pekerja mem-
bungkukkan badan sehingga tulang belakang akan menekuk ke depan yang 
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akan berakibat terjadinya sakit pada otot leher dan bahu serta pinggang atau 
punggung (Sanders and McCormic, 1987).

Gambar 4.3 Pekerja Dengan Posisi Duduk

4.2 AKTIVITAS KERJA DENGAN POSISI DUDUK - BERDIRI
Beberapa jenis pekerjaan mengharuskan para pekerja melakukan akti-

vitas kerja dengan posisi duduk sambil berdiri. Pertimbangannya adalah ter-
dapat beberapa aktivitas kerja yang dilakukan dengan posisi berdiri dengan 
cukup lama, yang menjadikan tungkai bagian bawah dan punggung tidak 
nyaman. Untuk mengatasi ini diperlukan kursi yang tinggi untuk duduk atau 
menahan tubuh dalam posisi berdiri dan dapat digunakan untuk istirahat-
nya kaki secara bergantian. Pertimbangan lain adalah pekerja yang melayani 
konsumen dengan sikap berdiri. Untuk dapat melayani dengan baik perlu 
di lakukan dengan sikap berdiri, sehingga perlu dirancang kursi yang dapat 
digunakan untuk kerja berdiri dan duduk. Konsep ini merupakan bentuk 
kompromi jenis pekerjaan yang dilakukan dengan berdiri dan duduk.

Sikap duduk dengan posisi berdiri digunakan untuk menyesuaikan 
meja kerja yang tinggi. Oleh karena itu, penggunaan meja kerja yang tinggi 
akan lebih fl eksibel jika kursi yang digunakan dapat disetel ketinggiannya 
sesuai dengan tinggi meja yang digunakan. Tempat duduk yang dapat diatur 
ketinggiannya diharapkan dapat menyangga badan bagian atas sedemikian 
rupa sehingga tinggi siku berada beberapa sentimeter di atas pekerjaan. 
Ukur an dimensi tubuh yang biasa digunakan sebagai dasar perancangan 
adalah Tsb yaitu jarak vertikal dari titik terendah tekukan siku sampai per-
mukaan lantai pada posisi berdiri. Untuk kenyamanan dalam melakukan 
aktivitas kursi yang dirancang untuk kerja dalam posisi duduk berdiri direko-
mendasikan adanya rancangan sandaran kaki yang dapat diatur. 



56 Antropometri dan Aplikasinya

Gambar 4.4 Posisi Kerja Duduk-Berdiri 

4.3 RANCANGAN TINGGI PERMUKAAN KERJA
Tinggi permukaan kerja menentukan kenyamanan dalam melakukan 

aktivitas kerja. Untuk itu merancang tinggi permukaan kerja harus diper-
hatikan dan disesuaikan dengan sikap kerja dan jenis pekerjaannya. Posisi 
kerja dengan duduk mempunyai karakteristik yang berbeda dengan posisi 
kerja dengan berdiri. Begitu juga untuk kerja yang memerlukan pengerahan 
tenaga juga mempunyai kerakteristik yang berbeda dengan bekerja yang me-
merlukan ketelitian. Permukaan meja kerja yang terlalu tinggi akan mudah 
lelah terutama bagian otot bahu, karena bekerja dengan mengangkat bahu. 
Sebaliknya, jika permukaan meja terlalu rendah, badan akan membungkuk 
sehingga akan terjadi kelelahan pada tulang punggung dan leher. Gambar 
4.5 merupakan tinggi permukaan meja yang terlalu rendah untuk aktivitas 
menulis dan mengoperasikan komputer. 

 

 

Gambar 4.5 Tinggi Permukaan Tempat Kerja Yang Terlalu Rendah 
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Gambar 4.5 (a) merupakan permukaan meja kerja yang terlalu rendah. 
Sikap kerja semacam ini, seseorang akan merasakan rasa nyeri pada pung-
gung bagian atas dan bagian leher. Sedangkan Gambar 4.5 (b) adalah ran-
cangan meja komputer dimana monitor ditempatkan dalam meja. Penem-
patan monitor ini menjadikan permukaan meja kerja tidak dapat digunakan 
dengan nyaman. Penggunaan meja komputer tersebut mengakibatkan terja-
dinya keluhan pada: (1) otot trunkus seperti leher bagian atas, leher bagian 
bawah dan punggung; (2) otot ekstrimitas bagian atas seperti tangan kiri, 
lengan bahwa kiri, siku kiri; dan (3) otot ekstrimitas bagian bawah seperti 
paha kanan, betis kiri, betis kanan, kaki kiri dan kaki kanan (Purnomo dan 
Nurfi sal, 2008).

Permukaan meja untuk kerja duduk harus disesuaikan dengan jenis 
pekerjaan seperti menulis, merakit, mengetik dengan komputer dan seba-
gainya. Untuk aktivitas mengetik dengan menggunakan kursi yang tidak 
ada sandaran lengan menjadikan punggung, bahu dan leher mendapat te-
kanan. Jika menggunakan kursi yang ada sandaran lengan, maka ketinggian 
sandaran lengan harus disesuikan dengan permukaan meja. Jika sandaran 
lengan kursi terlalu tinggi maka permukaaan meja tidak berfungsi untuk me-
nahan lengan. Sebaliknya, jika terlalu rendah maka sandaran lengan tidak 
berfungsi. Oleh karena itu perlu kesesuaian antara kursi dan meja yang di-
gunakan. 

Rancangan permukaaan tempat kerja sangat dipengaruhi oleh dimensi 
tubuh prngguna, terutama tinggi badan. Jika populasi pengguna homogen 
dan hanya digunakan oleh jenis kelamin tertentu (pria atau wanita), sangat 
mudah untuk merancangnya. Persoalan muncul, jika perancangan tersebut 
digunakan oleh populasi yang terdiri dari pria dan wanita. Penelitian yang 
pernah dilakukan memberikan hasil ketinggian tempat kerja yang cukup ber-
variasi, tergantung jenis kelamin dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Ayoub 
(1973) dalam penelitiannya merekomendasikan ketinggian permukaan tem-
pat kerja untuk operator berdiri yang ditunjukkan pada Tabel 5.1.

Tabel 4.1 Rekomendasi Ketinggian Permukaan Tempat Kerja Untuk Opera-
tor Berdiri.

Tipe pekerjaan
Ketinggian permukaan tempat kerja
Laki-laki Perempuan 

Kerja teliti 109 – 119 103 – 113 
Kerja ringan 99 – 109 87 – 98 
Kerja berat 85 – 101 78 – 94 

Sumber: Ayoub, 1973
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Sedangkan Grandjean (1993) merekomendasikan ketinggian permu-
kaan tempat kerja dengan berbagai jenis pekerjaan seperti ditunjukkan pada 
Gambar 4.6

Gambar 4.6 Ketinggian Permukaan Meja Kerja Untuk Kerja Teliti, Kerja 
Ringan dan Kerja Berat (Sumber: Grandjean, 1993)

Lebih lanjut penelitian Grandjean (1993) menjelaskan bahwa rata-rata 
tinggi siku (jarak dari lantai sampai permukaan bawah siku, ketika siku di-
tekuk) adalah 105 cm untuk laki-laki dan 98 cm untuk wanita. Ketinggian 
permukaan meja kerja sekitar 95-100 cm untuk laki-laki dan 88-93 cm untuk 
wanita. 

Permukaan tempat kerja untuk posisi kerja duduk mempunyai pertim-
bangan yang agak rumit. Dalam hal ini diperlukan kesesuaian antara tinggi 
permukaan tempat kerja dengan tinggi kursi yang digunakan. Ketinggian 
permukaan tempat kerja juga dipengaruhi oleh jenis pekerjaan. Jika peker-
jaan yang dilakukan adalah pekerjaan manual yang memerlukan pengerahan 
tenaga, tinggi permukaan meja harus dibawah siku. Permukaan meja yang 
pendek menyebabkan ruang gerak tungkai akan terganggu, dimana jarak 
antara lutut bagian atas dan permukaan bagian bawah meja akan berhimpit. 
Kondisi ini menjadi tidak nyaman dalam melakukan aktivitas. Untuk menja-
min ruang yang cukup bagi lutut, direkomendasikan menggunakan persentil 
besar yaitu persentil ke 90 sampai dengan persentil ke-99 dari tinggi lutut 
dengan menambahkan kelonggaran-kelonggaran yang diperlukan. Saat ini, 
banyak beredar rancangan kursi yang dapat disesuaikan ketinggiannya se-
hingga kesulitan yang ada dapat diminimalkan. Namun demikian persoa-
lan ini akan muncul jika pekerja masuk dalam kategori anggota populasi 
yang kakinya pendek, sehingga kaki yang bersangkutan akan menggantung 
dalam menggunakan tempat duduk meskipun ketinggian kursi diatur yang 
terpendek. Untuk menanggulangi kaki menggantug, perlu dibuat penyangga 
kaki di rancangan meja. Penelitian Ayoub (1973) merekomendasikan keting-
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gian permukaan tempat kerja untuk operator duduk disajikan pada Tabel 
4.2.

Tabel 4.2 Rekomendasi Ketinggian Permukaan Tempat Kerja untuk Opera-
tor Duduk

Tipe pekerjaan Ketinggian permukaan tempat kerja
Laki-laki Perempuan 

Kerja sangat teliti 99 – 105 89 – 95 
Kerja dengan ketelitian 89 – 94 82 – 87 
Kerja ringan, menulis 74 – 78 70 – 75 
Kerja berat 69 – 72 66 – 70 

Sumber: Ayoub (1973)

Sedangkan untuk pekerjaan menulis, membaca dan mengetik diper-
lukan kemiringan meja dengan sudut kemiringan meja tergantung pada ke-
butuhan kerja. Sudut kemiringan permukaan meja kerja berkisar 5o sam-
pai dengan 15o, sesuai dengan kebutuhan. Penelitian yang dilakukan oleh 
Purnomo dan Nurfi sal (2008) dalam merancang meja untuk computer based 
test dinyatakan bahwa kemiringan permukaan meja 5o dapat memberikan 
kenyamanan pengguna. Kemiringan permukaan meja kerja menjadikan se-
seorang merasa nyaman dalam melakukan aktivitas dikarenakan tidak men-
gangkat bahu. Akan tetapi banyak pekerja yang juga merasa nyaman dalam 
melakukan aktivitas tanpa ada kemiringan permukaan meja. Hal ini dikare-
nakan tinggi permukaan sudah sesuai dengan dimensi tubuh pengguna. 

Gambar 4.7 Desain Meja Dengan Sudut Kemiringan 5o

Sedangkan dimensi area kerja untuk operator duduk ditunjukkan 
Gambar 4.8 
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Gambar 4.8 Dimensi Rancangan Area Kerja Untuk Operator Duduk ( Sum-
ber: Eastman Kodak Company, 1983)

Pada Gambar 4.8 merupakan ukuran rancangan meja dan kursi. Pada 
gambar tersebut ditunjukkan ukuran tentang tinggi meja, kedalam meja, 
tinggi kursi, tebal meja, tinggi dan panjang pedal kaki, serta jarak antara 
permukaan meja bagian bawah dengan tinggi kursi.

4.4 AREA KERJA HORISONTAL
Dalam melakukan aktivitas kerja, manusia dibatasi dengan area kerja 

horisontal. Rancangan area kerja horisontal harus dirancang sedemikian rupa 
sehingga bahan dan peralatan mudah untuk dijangkau. Area kerja horisontal 
terbagi menjadi dua batas yaitu area kerja normal dan area kerja maksimum. 
Area kerja normal merupakan area kerja dimana aktivitas menjangkau hanya 
menggunakan lengan bawah tanpa menjulurkan lengan atas. Dalam hal ini 
aspek kemudahan menjangkau menjadi faktor utama. Sedangkan wilayah 
kerja maksimum adalah area kerja horisontal dimana aktivitas menjangkau 
dengan meregangkan lengan atas dan bawah, namun masih dalam batas 
kenyamanan dalam menjangkau. 

Rancangan sistem kerja yang sifatnya jangkauan diupayakan pekerja 
dapat menjangkau dengan mudah tanpa harus menjangkau dengan mem-
bungkukkan badan. Pekerjaan yang dilakukan, khususnya aktivitas pada 
area kerja horisontal perlu di layuot dengan ergonomis sehingga pengam-
bilan benda kerja masih dalam area kerja normal. Jika benda kerja dan alat 
kerja relatif banyak tentunya tidak semua benda kerja dapat ditempatkan di 
area kerja normal. Untuk itu, benda kerja dan alat yang frekuensi pengam-
bilannya rendah di tempatkan pada area kerja maksimum. Tujuan utama 
perancangan area kerja agar pengguna merasa nyaman dalam beraktivitas 
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dan terwujudnya sikap kerja yang alamiah. Batasan-batasan wilayah kerja 
normal dan maksimum ditunjukkan pada Gambar 4.9

Gambar 4.9 Area Kerja Normal dan Maksimum Untuk Operator Perem-
puan (a) dan Laki-laki (b) (Sumber: Pulat, 1992)

4.5 RANCANGAN TEMPAT DUDUK
Rancangan tempat duduk harus sesuai dengan harapan pengguna agar 

dalam melakukan aktivitas kerja merasa nyaman dan hasil kerja yang dapat 
meningkat. Secara umum tempat duduk dalam bentuk kursi, tetapi juga ada 
dalam bentuk ayunan, bantal, keranjang dan sebagainya (Lueder and Noro, 
1994). Rancangan tempat duduk sangat terkait dengan fasilitas lainnya, se-
hingga diperlukan keselarasan antara fasilitas dengan tempat duduk yang 
digunakan. Penataan fasilitas dan tempat duduk perlu dirancang dengan er-
gonomis, agar pekerja dalam beraktivitas menyukai pekerjaannya serta lebih 
produktif dalam waktu lama. 

Aktivitas kerja diperkantoran secara umum dilakukan dengan posisi 
duduk, oleh sebab itu diperlukan pengetahuan dan duduk yang benar se-
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cara ergonomi (Springer, 2010). Aktivitas pekerja dengan posisi duduk mem-
punyai perilaku yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan untuk duduk 
dengan berbagai macam posisi. Kenyamanan tempat duduk menjadi utama, 
sehingga rancangan tempat duduk harus mampu mengakomodasi berbagai 
posisi duduk yang berbeda. Hal ini dikarenakan orang duduk sebenarnya 
bukan aktivitas statis, melainkan suatu aktivitas yang dinamis. Branton 
dalam Panero dan Zelnik (1979) mengungkapkan bahwa tubuh dalam posisi 
duduk bukan semata-mata seperti sekeranjang penuh tulang yang tergeletak 
begitu saja diatas tempat duduk melainkan lebih sebagai organisme hidup 
dalam keadaan dinamik dengan aktivitas yang terus-menerus. Dewasa ini 
rancangan tempat duduk khususnya kursi sangat beraneka ragam. Namun 
demikian, kursi yang digunakan harus dipilih sesuai dengan kebutuhan dan 
selaras dengan peralatan lainnya. Secara umum, fungsi dari tempat duduk 
adalah sebagai penyangga tubuh dan diperlukan keseimbangan tubuh. Un-
tuk mendapatkan keseimbangan tubuh, tempat duduk harus dirancang agar 
punggung dapat menyandar dengan nyaman, kepala dapat disandarkan jika 
dalam kondisi lelah dan dilengkapi dengan sandaran lengan. 

Springer (2010) menjelaskan bahwa beberapa penelitian tempat 
duduk lebih difokuskan pada biomekanika duduk dengan pengukurannya 
seperti posisi duduk, hubungan tulang belakang dan panggul, konstraksi 
otot serta distribusi tekanan. Kenyamanan tempat duduk itu sendiri sangat 
dipengaruhi oleh distribusi tekanan permukaan tempat duduk. Salah satu 
upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat tempat duduk dengan 
tekanan yang cukup tinggi di sekitar tulang pinggul, tetapi harus mempunyai 
tekanan yang lebih rendah di bagian paha dan sekitar tulang ekor. Sehingga 
tempat duduk tidak menerima tekanan yang besar dan terpusat di suatu titik. 
Tekanan yang tinggi pada suatu titik tertentu, mengakibatkan bagian tubuh 
tersebut menjadi mudah lelah yang akan menurunkan daya tahan pengguna 
tempat duduk.

Untuk mendapatkan rancangan tempat duduk yang nyaman relatif 
sulit, dikarenakan adanya variabilitas pengguna. Akan tetapi tempat duduk 
khususnya kursi saat ini telah diproduksi beraneka ragam seiring dengan 
kebutuhan pengguna. Sebagai contoh, tinggi tempat duduk sudah dirancang 
adjustable, sehingga ketinggian tempat duduk dapat digunakan sesuai de-
ngan dimensi tubuh pengguna. Disamping itu rancangan kursi sudah banyak 
yang dilengkapi dengan sandaran lengan. Terkait dengan rancangan kursi 
beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan antara lain:
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1. Rancangan kursi dapat memberikan kenyamanan bagi individu yang 
menggunakan. Untuk itu perancang harus mengetahui informasi yang 
terkait dengan siapa pengguna kursi, aktivitas apa yang dilakukan dan 
berapa lama aktivitas tersebut dijalankan. Dikarenakan pengguna kursi 
adalah sebuah populasi yang mempunyai variansi dimensi tubuh, maka 
perlu ketepatan penggunaan nilai persentil yang digunakan. 

2. Rancangan kursi perlu ada keserasian dengan peralatan di stasiun ker-
ja dan tugas yang dijalankan. Untuk itu rancangan kursi harus mempu 
memberikan kemudahan dalam menjalankan tugas dan mampu mem-
pertahankan gerakan yang fi siologis.

3. Rancangan kursi mempunyai tujuan umum adalah meningkatkan 
produktivitas. Dengan demikian rancangan kursi harus mampu mening-
katkan kinerja seseorang untuk meningkatkan produktivitas pekerja.

4. Rancangan kursi harus menjamin kepada pekerja rasa aman dalam 
melaksanakan aktivitas sehingga terhindar dari cedera maupun ke-
celakaan kerja. 

Rancangan tempat duduk perlu mempertimbangkan data antropome-
tri dari populasi pengguna karena adanya variansi populasi penggunan. 
Penggunaan data antropometri dalam perancangan tempat duduk agar tidak 
muncul keraguan bahwa hasil rancangan dapat menciptakan kenyamanan, 
meskipun tidak bisa menjawab sepenuhnya (Panero dan Zelnik, 1979; 
Springer, 2010). Beberapa dimensi tempat duduk yang cukup penting un-
tuk diperhatikan dalam proses perancangan tempat duduk antara lain tinggi 
tempat duduk, panjang tempat duduk dan lebar tempat duduk, sandaran 
punggung, sandaran lengan dan juga bantalan.

1. Tinggi tempat duduk
Tinggi tempat duduk yang tidak sesuai dengan pengguna akan menim-
bulkan berbagai kendala dalam melakukan aktivitas kerja. Tinggi tem-
pat duduk yang melebihi tinggi popliteal pengguna akan terjadi tekanan 
pada bagian bawah paha, menurunkan sirkulasi darah pada otot ekstri-
mitas bagian bawah yang menyebabkan kesemutan dan bengkak kaki 
(Pheasant and Haslegrave, 2006). Disamping itu tempat duduk yang 
terlalu tinggi akan mengakibatkan telapak kaki tidak dapat menapak 
pada permukaan lantai dengan sempurna sehingga stabilitas tubuh akan 
melemah. 

Sebaliknya tempat duduk terlalu rendah menyebabkan kaki mene-
kuk. Untuk mengatasi sikap tersebut, biasanya seseorang akan berselon-
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jor atau menekuk tungkai bawah ke belakang. Pheasent dan Haslegrave 
(2006) menjelaskan bahwa tempat duduk yang terlalu rendah, maka: (1) 
seseorang akan berusaha melendungkan (membungkukan) tulang be-
lakang. Hal ini berkaitan dengan pembentukan sudut yang tajam antara 
paha dan punggung; (2) berdasarkan pengalaman, seseorang akan sulit 
untuk berdiri dan duduk; dan (3) memerlukan ruang yang luas untuk 
tungkai. 

 Pengukuran tinggi tempat duduk didasarkan pada tinggi popliteal 
yaitu jarak vertikal dari permukaan lantai sampai pada lutut bagian da-
lam dengan sudut tekukan lutut sebesar 900. Tinggi popliteal populasi 
sangat bervariasi sehingga perlu ukuran yang tepat untuk merancang 
tinggi tempat duduk. Agar tempat duduk dapat mengakomodasi semua 
pengguna dalam populasi, maka digunakan persentil kecil misalkan per-
sentil ke-5 dari data antropometri. Digunakannya persentil ke-5, dika-
renakan tempat duduk yang rendah akan lebih nyaman dibandingkan 
dengan tempat duduk yang terlalu tinggi. Dengan menggunakan Tabel 
3.1 dan 3.2 nilai Tpo laki-laki sebesar 43,5 cm dengan simpang baku 
2,8 cm. Sedangkan untuk perempuan nilai Tpo sebesar 39,9 cm dengan 
simpang baku 2,1. Jika menggunakan persentil ke 5 maka tinggi kursi 
untuk laki-laki adalah 38,79 cm sedangkan untuk perempuan sebesar 
36,34 cm. Gambar 4.10 berikut merupakan posisi duduk jika landasan 
duduk terlalu rendah dan terlalu tinggi. 

Gambar 4.10 Tempat Duduk Yang Terlalu Tinggi dan Terlalu Rendah 
(Sumber: Panero dan Zelnik, 1979)

Dalam perancangan tinggi tempat duduk perlu dipertimbangkan kete-
balan alas kaki, karena hampir setiap pengguna tempat duduk meng-
gunakan alas kaki. 



Rancangan Fasilitas Kerja Duduk dan Berdiri 65

2. Panjang tempat duduk. 
Panjang tempat duduk merupakan panjang alas duduk yang diukur dari 
alas duduk bagian depan sampai alas duduk bagian belakang. Peng-
gunaan data antropometri yang tidak tepat untuk merancang pajang 
tempat duduk akan berdampak pada panjang tempat duduk yang tidak 
sesuai dengan dimensi tubuh yang digunakan. Data dimensi tubuh yang 
digunakan adalah panjang popliteal-pantat (Ppp) yaitu jarak dari pantat 
ke lutut bagian dalam. Panjang tempat duduk direkomendasikan agar 
dapat menyangga pantat secara total hingga sebagian besar paha.

Permasalahan akan muncul dari panjang tempat duduk jika pan-
jang tempat duduk terlalu pendek atau terlalu panjang. Ketidaksesuai-
kan ini akan menimbulkan masalah yang serius. Pajang tempat duduk 
yang terlalu panjang akan menyebabkan ujung tempat duduk menekan 
lutut bagian dalam. Hal ini akan menyebabkan terganggunya peredar-
an darah pada bagian tungkai. Jika secara terus menerus terjadi akan 
menyebabkan gangguan peredaran darah. Untuk mengatasi ini biasanya 
seseorang akan mengubah posisi duduknya, dengan memajukan badan, 
agar tidak terjadi tekanan pada lutut bagian belakang. Berubahnya posisi 
tubuh dengan memajukan badan akan berdampak pada keseimbangan 
tubuh yang tidak stabil, karena tidak dapat bersandar secara nyaman 
pada sandaran tempat duduk. Sebagai upaya untuk menjaga keseim-
bangan, diperlukan usaha yang kuat untuk menjaga keseimbangan dan 
akan menguras tenaga sehingga cepat lelah dan tulang punggung terasa 
tegang. 

Jika panjang tempat duduk terlalu pendek, menyebabkan keti-
daknyaman dalam menggunakannya. Ketidaknyamanan ini disebabkan 
karena luasan tempat duduk untuk menopang paha berkurang. Dalam 
kondisi ini pengguna akan merasa melorot dan badan bagian atas cen-
derung miring kedepan. Pada posisi ini keseimbangan badan juga tidak 
stabil dan akan terjungkal karena pengaruh gravitasi bumi. Rancangan 
panjang tempat duduk yang tidak nyaman, menyebabkan aktivitas kerja 
terganggu sehingga akan menurunkan produktivitas. Penggunaan per-
sentil untuk panjang tempat duduk tergantung pada kebutuhan penggu-
na, dikarenakan menggunakan persentil ke 5 maupun persentil ke 95 
masih dalam batas toleransi. Jika menggunakan nilai rerata, maka nilai 
Ppp pada Tabel 3.1 dan 3.2 adalah 43,9 cm untuk laki-laki dan 43,4 
cm untuk perempuan. Gambar 4.11 adalah panjang tempat duduk yang 
terlalu pendek dan terlalu panjang. 
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Gambar 4.11 Panjang tempat duduk yang terlalu pendek dan terlallu pan-
jang (Sumber: Panero dan Zelnik, 1979)

3. Lebar tempat duduk
Lebar tempat duduk merupakan aspek yang juga perlu dipertimbangkan 
dalam perancangan tempat duduk. Variabel yang digunakan sebagai 
acuan untuk mengukur lebar tempat duduk adalah lebar pinggul (Lp). 
Rancangan lebar tempat duduk harus mampu mengakomodasi orang 
yang paling gemuk dalam populasi, sehingga orang yang paling gemuk 
merasa nyaman dalam menggunakan. Lebar tempat duduk yang terlalu 
kecil menyebabkan orang yang paling gemuk akan merasa tidak nyaman 
atau tidak bisa masuk jika tempat duduk dilengkapi dengan penyangga 
lengan. Oleh karena itu konsep perancangan lebar tempat duduk harus 
menggunakan persentil besar yaitu persentil ke-95 sampai dengan per-
sentil ke-99%. Nilai Lp berdasarkan pada Tabel 3.1 dan 3.2 adalah 35,8 
cm dengan simpang baku 4,9 cm sedangkan untuk perempuan 35,4 cm 
dengan simpang baku 2,9 cm. Dengan menggunakan persentil ke-95, 
maka lebar tempat duduk untuk laki-laki adalah 43,8 sedangkan untuk 
perempuan sebesar 40,1 cm. 

4. Sandaran punggung
Sebagian besar tempat duduk telah dilengkapi dengan sandaran pung-
gung yang berfungsi untuk menahan beban punggung ke arah belakang. 
Tinggi sandaran punggung sangat bervariasi tergantung pada fungsinya. 
Sandaran punggung yang biasa digunakan di kantor-kantor cenderung 
dirancang dengan ukuran rendah dan sedang. Rancangan sandaran 
punggung yang berukuran rendah difungsikan untuk menahan lumbar 
dan torasik bagian bawah. Sandaran punggung yang berukuran sedang 
difungsikan untuk menahan punggung bagian atas sampai bahu. Se-
dangkan rancangan sandaran punggung tinggi difungsikan untuk mena-
han keseluruhan punggung dan kepala. Rancangan ini sering kita lihat 
di kendaraan roda empat maupun, kursi direktur dan kursi santai. 
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Untuk mendapatkan kenyamanan duduk, sandaran punggung di-
rancang lentur sehingga dapat digunakan untuk merebah. Kenyaman-
an ini tergantung pada sudut yang terbentuk antara paha dengan tu-
lang punggung. Makin besar sudut yang terbentuk maka beban tulang 
punggung di topang oleh sandaran. Hal ini menjadikan gaya kompresi 
antara tulang belakang dan tulang panggul dapat dikurangi dan memper-
baiki lordosis. Sudut yang umum digunakan pada sandaran punggung 
untuk aktivitas kantor berkisar 100-110o (Pheasant and Haslegrave, 
2006). Tempat duduk untuk bersantai seperti di hotel ataupun dipantai 
dirancang dengan sudut yang besar antara paha dan punggung. Tujuan 
rancangan tersebut secara khusus digunakan untuk beristirahat.

5. Sandaran lengan
Rancangan sandaran lengan ditujukan untuk berbagai tujuan. Secara 
umum tujuan sandaran lengan adalah untuk menopang lengan, misal-
nya aktivitas kerja seperti pekerjaan kantor atau bekerja dengan kompu-
ter. Selain itu juga dapat digunakan untuk kemudahan duduk dan berdiri 
dalam menggunakan tempat duduk terutama untuk orang yang gemuk, 
usia lanjut dan orang hamil. Hirao dan Kajiyama (1994) dalam studinya 
menjelaskan bahwa penggunaan sandaran lengan dapat mempertahan-
kan kestabilan tubuh dan dapat mengurangi badan untuk condong kede-
pan. Informasi ini perlu kiranya klinik kandungan mempertimbangkan 
untuk menggunakan kursi yang ada sandaran lengan. Disamping itu, 
industri yang mempunyai tenaga kerja perempuan bisa menfasilitasi pe-
kerjanya yang sedang hamil dengan kursi yang ada sandaran lengannya. 

 Ukuran sandaran lengan didasarkan pada data dimensi tubuh 
yaitu tinggi siku duduk (Tsd). Tinggi siku duduk diukur dari alas duduk 
sampai permukaan siku bagian bawah. Kehati-hatian dalam pengukuran 
ini sangat diperlukan karena dimensi tinggi siku sangat bervariasi. Jika 
sandaran lengan terlalu tinggi maka seseorang akan mengangkat bahu 
sehingga akan cepat lelah dalam beraktivitas. Sandaran lengan yang 
pendek lebih mudah diatasi dibandingkan dengan sandaran le ngan 
yang tinggi. Oleh karena itu penggunaan nilai persentil perlu dipertim-
bangkan dengan seksama. Penggunaan persentil besar yaitu persentil 
ke 90 sampai dengan persentil ke 99,5 akan menyulitkan pengguna 
yang dimensi tinggi sikunya pendek. Beberapa teori merekomendasikan 
penggunaan nilai persentil untuk tinggi siku dalam merancang sandaran 
lengan berkisar antara persentil ke-5 sampai dengan persentil ke-50. Pa-
nero dan Zelnik (1979) menyarankan penggunaan persentil ke-70 seba-
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gai batas atas dan persentil ke-5 sebagai batas bawah serta menyatakan 
tinggi sandaran lengan sekitar 17,8 sampai 25,4 cm. Sedangkan Phea-
sent dan Haslegrave (2006) menyatakan bahwa tinggi sandaran lengan 
sekitar 20 cm hingga 25 cm. 

Nilai Tsd berdasarkan pada Tabel 3.1 dan 3.2 untuk laki-laki ada-
lah 23,4 cm dengan simpang baku 2,7 cm sedangkan untuk perempuan 
23,3 cm dengan simpang baku 3,0 cm. Batas bawah sandaran lengan 
dengan menggunakan persentil ke -5 didapat 18,9 cm untuk laki-laki 
dan 18,4 cm untuk perempuan. Dengan demikian tinggi sandaran len-
gan antara 18,9 cm sampai dengan 23,4 cm untuk laki-laki dan 18,4 cm 
sampai dengan 23,3 cm untuk perempuan.

Perbedaan ukuran tinggi sandaran lengan sangat dipengaruhi oleh 
populasi pengguna. Oleh karena itu, dalam merancang tinggi sandar-
an lengan perlu mempelajari populasi penggunanya. Orang Eropa dan 
Amerika mempunyai dimensi tubuh yang berbeda dengan orang Indo-
nesia. Perbedaan dimensi tubuh tersebut akan membedakan rancangan 
yang digunakan. 

 

-oo0oo-



5.1 RANCANGAN RUANG TAMU DAN KELUARGA

T
 ata letak ruang tamu dan perabotan yang digunakan menggambarkan karakter pemilik 
 rumah. Ruang tamu merupakan tempat untuk bersantai sementara dengan keluarga, 
 teman maupun seseorang yang istimewa. Rancangan ruang tamu harus mampu dijadi-

kan tempat yang nyaman untuk berbincang-bincang atau untuk beristirahat sementara. Dasar peran-
cangan tempat duduk ruang tamu, mempunyai konsep yang sama dengan perancangan yang telah 
dijelaskan sebelumnya. Namun yang perlu menjadi perhatian dalam perancangan tempat duduk 
ruang tamu adalah kenyamanan untuk bersantai. Dengan demikian diperlukan keleluasaan dalam 
menggunakan tempat duduk. Tempat duduk diruang tamu bisa berbentuk sofa atau yang lainnya. 
Penggunaan dimensi tubuh yang digunakan selain tinggi popliteal yang cukup penting untuk diper-
timbangkan adalah lebar pinggul maksimal. Ukuran lebar pinggul dari Tabel 3.1 dan 3.2 didapat 
35,8 cm dengan simpang baku 4,9 cm untuk laki-laki dan 35,4 cm dengan simpang baku 2,9 cm 
untuk perempuan. Untuk mendapatkan kenyamanan dan keleluasaan penggunaan tempat duduk di-
anjurkan menambah kelonggaran. Penambahan kelonggaran terdiri dari kelonggaran untuk pakaian 
dan pergerakan tubuh. Dengan mengacu pada lebar pinggul laki-laki dengan menggunakan persentil 
ke-99 (P99) adalah 47,2 cm (35,8 cm x (2,327 x 4,9 cm)). Dengan mengasumsikan kelonggaran sebe-
sar 2,5 cm untuk pakaian, maka lebar alas tempat duduk adalah 49,7 cm (47,2 cm + 2,5 cm) ≈ 50 
cm (pembulatan). 

Jika tempat duduk digunakan lebih dari satu orang, maka perancangan lebar tempat duduk 
tidak berdasarkan pada lebar pinggul tetapi berdasarkan lebar bahu. Hal ini dikarenakan lebar bahu 
lebih besar dibandingkan lebar pinggul. Penggunaan lebar bahu bertujuan agar tempat duduk yang 
digunakan secara bersamaan antara orang yang satu dengan lainnya tidak berhimpit. Berdasarkan 
pada Tabel 3.1 dan 3.2 lebar bahu untuk laki-laki sebesar 45,1 cm dengan simpang baku 4,0 cm. 

ANTROPOMETRI UNTUK PERABOT RUMAH

BAB 5
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Sedangkan untuk perempuan sebesar 40,3 cm dengan simpang baku 3,5 
cm. Dengan menggunakan lebar bahu laki-laki maka persentil ke-99 dida-
pat nilai 54,3 cm. Jika tempat duduk digunakan oleh dua orang maka lebar 
tempat duduk adalah 108,6 cm (54,3 cm x 2) di tambah dengan kelonggar-
an. Diasumsikan kelonggaran per orang 2,5 cm maka lebar tempat duduk 
menjadi 113,6 cm. 

Rancangan ruang keluarga mempunyai fungsi sama dengan ruang 
tamu. Ruang keluarga lebih cenderung untuk aktivitas bersantai dan sebagai 
pusat aktivitas keluarga serta merupakan tempat komunikasi anggota keluar-
ga. Oleh sebab itu tempat duduk lebih diarahkan dalam bentuk sofa karena 
penggunaannya luluasa dan santai. Konsep perancangan ruang keluarga ha-
rus mempunyai efek luas. Sehingga pemilihan perabot dan penataannya sa-
ngat menentukan dalam rancangan ruang keluarga yang dapat berefek luas 
dan dapat memberikan kenyamanan. 

  

Gambar 5.1 Ruang Tamu

5.2 RANCANGAN RUANG TIDUR
Aktivitas kerja seseorang dalam keseharian menjadikan rasa penat dan 

lelah. Perasaan penat dan lelah seseorang secara fi siologis membutuhkan 
istirahat. Sepertiga waktu dalam sehari, aktivitas seseorang digunakan untuk 
tidur. Kenyamanan tidur sangat ditentukan dengan rancangan tempat tidur, 
seperti tinggi, panjang dan lebar tempat tidur. Rancangan tinggi tempat tidur 
ditujukan dalam menentukan kemudahan untuk naik dan turun dari tempat 
tidur. Dimensi tubuh yang digunakan untuk merancang tinggi tempat tidur 
adalah tinggi popliteal (Tpo) dengan menggunakan persentil ke-5. Nilai Tpo 
dengan persentil ke-5 dari Tabel 3.1 dan 3.2 adalah 38,7 cm untuk laki-
laki dan 36,3 cm untuk perempuan. Sedangkan tinggi tempat tidur yang 



Antropometri untuk Perabot Rumah 71

ada di pasaran berkisar antara 40 cm sampai dengan 50 cm. Berdasarkan 
pengamatan, sebagain besar anak muda yang menggunakan tempat tidur 
lebih menyukai tinggi tempat tidur yang berukuran 40 cm. Pemilihan tinggi 
tempat tidur sangat tergantung pada selera pengguna. Sebagian pengguna 
ada yang lebih suka menggunakan tempat tidur dengan ketinggian rendah. 
Sebaliknya ada yang lebih suka dengan ketinggian tempat tidur sedang bah-
kan ada yang suka tinggi. 

Panjang tempat tidur tidak mempunyai masalah yang berarti diban-
dingkan dengan penentuan tinggi tempat tidur dan penentuan lebar tempat 
tidur. Dalam penentuan panjang tempat tidur didasarkan pada tinggi badan 
(Tb) dengan menggunakan persentil ke-99 dengan ditambah kelonggaran. 
Nilai Tb dengan menggunakan persentil ke-99 dari Tabel 3.1 dan 3.2 adalah 
180,75 cm untuk laki-laki dan 169,27 cm untuk perempuan. Oleh karena 
tempat tidur digunakan orang laki-laki dan perempuan, maka penentuan 
panjang tempat tidur menggunakan nilai persentil yang terbesar yaitu orang 
laki-laki. Diasumsikan kelonggaran 10% maka panjang tempat tidur menjadi 
198,83 cm (180,75 cm +(0,1 x 180,75 cm)). Secara umum panjang tempat 
tidur di Indonesia sekitar 200 cm. Nobel (1982) dalam surveinya mencatat 
bahwa panjang tempat tidur di United Kingdom berkisar 190 cm sampai 
dengan 236 cm. 

Pertimbangan lain dalam perancangan tempat tidur adalah lebar tem-
pat tidur. Ukuran lebar tempat tidur ini akan menjadi persoalan yang cukup 
serius, apabila digunakan orang dua dan salah satu mempunyai kebiasaan 
mendengkur. Kebiasaan ini akan mengganggu teman atau pasangan ti-
durnya, yang akan berdampak pada ketidaknyamanan dalam tidur sehingga 
bangun tidur tidak terasa bugar. Oleh karena itu makin lebar tempat tidur 
akan terasa nyaman dan dapat mengurangi gangguan dari kebiasaan orang 
yang mendengkur. Namun demikian ukuran tempat tidur yang terlalu lebar 
akan menghabiskan ruang sehingga menjadi tidak efektif. Ukuran tempat 
tidur yang ada di pasaran seperti nampak pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1 Ukuran Tempat Tidur untuk Orang Indonesia

Jenis Ukuran Keterangan
Single bed 100x200 cm Ukuran paling kecil yang biasanya ditempat-

kan di kamar yang kecil untuk menghemat ru-
angan.

Super single bed 120x200 cm Ukurannya lebih lebar 20 cm digunakan untuk 
keleluasan. Cocok untuk remaja atau maha-
siswa yang tinggal di kost. 
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Jenis Ukuran Keterangan
Queen-size bed 160x200 cm Ukuran ini di gunakan bagi seseorang yang 

tempat tidur yang luas. Jika terdesak, maka 
dapat digunakan untuk dua orang.

King-size bed 180x200 cm Ukuran kasur yang cocok digunakan untuk pa-
sangan suami istri. 

Super king-size 
bed

200x200 cm Ukuran kasur ini bagi pasangan yang meng-
inginkan keleluasaan. Namun ukuran ini mem-
butuhkan ruang yang besar. 

Sumber: Metland, 2009.

Ukuran tempat tidur di Indonesai dengan negara lain berbeda. Tabel 5.2 
berikut ini adalah ukuran kasur dari United Kingdom.

Tabel 5.2 Ukuran Tempat Tidur Untuk Orang United Kingdom

Jenis Ukuran (Imperial) Ukuran (cm)
Small Single (Kid’s) 2’6” x 6’3” (30” x 75”) 75 x 190 cm
Single 3 x 6’3” (36” x 75”) 90 x 190 cm
Small Double 4’ x 6’3” (48” x 75”) 120 x 190 cm
Double 4’6” x 6’3” (54” x 75”) 135 x 190 cm
Kingsize 5’ x 6’6” (60” x 78”) 150 x 200 cm
Superking 6’ x 6’6” (72” x 78”) 180 x 200 cm

Sumber: Subur, 2011 

Tempat tidur untuk ukuran besar dan kecil nampak seperti pada Gambar 5.2 
berikut.

 
 (a) (b)

Gambar 5.2 Ukuran Tempat Tidur: (a) Tempat tidur ukuran 200x200 dan 
(b) Tempat tidur ukuran 100x200
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5.3 RANCANGAN DAPUR
 Salah satu ruang yang harus dirancang secara khusus adalah dapur, 

dikarenakan dapur merupakan pusat aktivitas kerja untuk memasak. Oleh 
karena itu dapur perlu dijadikan pusat aktivitas yang nyaman dan aman, 
sehingga dapur menjadi tempat yang menyenangkan bagi ibu-ibu rumah 
tangga yang menghabiskan sebagian waktunya untuk memasak. Tata letak 
dapur harus mampu mengungkapkan prinsip-prinsip rasional tata letak ru-
ang kerja. Prinsip-prinsip rasional tata letak yang perlu dipertimbangkan ada-
lah (McCormik, 1976): 

1. Prinsip kepentingan: item yang paling penting harus diletakan pada lo-
kasi yang mudah diakses

2. Prinsip frekuensi penggunaan: item yang sering digunakan diletakan 
pada lokasi yang mudah diakses.

3. Prinsip fungsi: Item yang fungsinya sama harus dikelompokan.
4. Prinsip urutan penggunaan: item yang secara umum digunakan dalam 

urutan harus ditata dalam urutan yang sama. 

Berdasarkan pada prinsip diatas, tata letak fasilitas dapur seperti lemari 
es, rak piring, lemari dapur dan kompor perlu di tata dengan baik sehingga 
memberikan konsep aliran kerja yang teratur. Konsep rancangan yang dibuat 
tergantung pada selera pemakai, sehingga rancangan orang tertentu belum 
cocok digunakan oleh orang lain. Akan tetapi tata letak rancangan dapur 
sangat tergantung pada urutan aktivitas. Pheasant dan Haslegrave (2006) 
menjelaskan bahwa seseorang yang tangan kanannya lebih dominan (bukan 
kidal) maka aktivitas di dapur disarankan mempunyai urutan dari kiri ke 
kanan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa urutan penataan fasilitas yang umum 
digunakan adalah tempat cuci, menuju ke meja masak, menuju ke kompor 
dan diteruskan ke fasilitas untuk menempatkan barang. Konfi gurasi tata letak 
dapur dapat berupa bentuk garis, L, U maupun garis dua sisi. Bentuk ini 
masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugian. 

Empat jenis rancangan dapur diatas mempunyai fungsi yang berbeda 
tergantung pada kebutuhan memasak dan luas ruangan. 

1. Konfi gurasi dapur bentuk satu sisi merupakan model yang sering di-
gunakan, apabila total luasan dapur terbatas. Keunggulan konfi gurasi 
dapur tersebut dapat menghemat tempat. Karena penataan fasilitas si-
fatnya memanjang sehingga kurang efektif dalam melakukan aktivitas 
memasak. Dapur bentuk satu sisi biasanya digunakan untuk satu fungsi 
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saja, misalkan dapur kering atau dapur basah. Hal ini dikarenakan keter-
batasan luasan ruang. 

Gambar 5.3 Konfi gurasi Tata Letak Dapur

2. Konfi gurasi dapur dua sisi, digunakan untuk mengakomodasi kebutuh-
an dapur kering dan dapur basah. Satu sisi digunakan untuk dapur ba-
sah dan sisi lain digunakan untuk dapur kering. Selain urutan aktivitas, 
faktor lain yang perlu dipertimbangkan pada tata letak dapur dua sisi, 
adalah lebar gang antara sisi yang satu dengan yang lainnya. Dimensi 
tubuh yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur lebar gang adalah 
lebar bahu maksimal dengan konsep pengukuran bersifat dinamis, di-
samping itu harus ditambah dengan kelonggaran. Berdasarkan Tabel 3.1 
dan 3.2 didapat rerata lebar bahu untuk laki-laki adalah 45,1 cm dengan 
simpang baku 4,0 sedangkan untuk perempuan didapat 40,3 cm dengan 
simpang baku 3,5. Jika dapur digunakan oleh orang laki-laki dan perem-
puan, maka disarankan menggunakan dimensi tubuh terbesar. Dalam 
hal ini digunakan lebar bahu laki-laki yaitu 45,1 cm. Dengan menggu-
nakan persentil ke 95 maka lebar bahu menjadi 51,68 (45,1 + (1,645x 
4). Secara umum gang digunakan untuk dua orang, dengan demikian 
lebar gang menjadi 103,36 cm. Pengukuran lebar bahu yang dilakukan 
bersifat statis, sedangkan seseorang yang berjalan bersifat dinamis. Oleh 
karena itu perlu ditambah dengan kelonggaran untuk pergerakan tubuh 
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sebesar 20%. Kelonggaran sebesar 20% bukan ketetapan, akan tetapi 
merupakan nilai perkiraan pergerakan tubuh, sehingga lebar gang men-
jadi 103,36 cm + 20% (103,36 cm) atau sekitar 124 cm. Lebar gang, 
yang merupakan jarak antara kedua sisi diupayakan memberikan kenya-
manan, keamanan dan kemudahan dalam beraktivitas. 

3. Konfi gurasi dapur berbentuk ‘L’ merupakan solusi terbaik untuk mem-
perpendek jarak perpindahan dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. 
Di samping itu konfi gurasi ini untuk mengantisipasi luas ruang yang 
terbatas dan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta mem-
permudah dalam beraktivitas. 

4. Konfi gurasi dapur berbentuk “U” umumnya digunakan untuk aktivitas 
yang kompleks dengan menggunakan peralatan yang lengkap. Oleh 
karena itu diperlukan ruang yang luas untuk dapat menempatkan per-
alatan dengan nyaman dan aman. Karena keleluasaan tempat, maka 
sangat memungkinkan untuk dirancang dapur basah dan dapur kering. 
Pengaturan tata letak yang tidak diatur dengan baik menyebabkan sirku-
lasi menjadi panjang dan tidak nyaman sebaliknya tata letak yang ditata 
dengan baik akan mendapatkan kesan yang elegan bahkan dapat dijadi-
kan minibar. 

Rancangan tata letak dapur perlu pencermatan yang seksama terutama 
dalam penempatan peralatan seperti tempat cuci, meja memasak, kompor 
dan tempat penyimpanan. Tata letak tersebut diupayakan dalam jangkauan 
yang nyaman dan tidak terlalu sempit karena akan mengganggu aktivitas 
dan tidak terlalu lebar jaraknya karena akan melelahkan. Dalam hal ini perlu 
dipertimbangkan penggunaan antropometri yang tepat khususnya tentang 
jangkauan lengan. 

Pertimbangan lain adalah urutan yang sering dilakukan dalam melaku-
kan aktivitas memasak. Lemari es, tempat cuci dan kompor merupakan tiga 
elemen yang sering digunakan dalam memasak. Ketiga elemen ini harus di-
tempatkan pada tempat yang aman dan mudah untuk berinteraksi serta pada 
jarak yang pasti artinya masih dalam batas-batas yang diijinkan. Di beberapa 
negara maju ukuran dapur telah ditetapkan oleh lembaga terkait. Depart-
ment of the environment (1972) Inggris memberikan rekomendasi ukuran 
dapur dengan panjang dapur berkisar 3600 mm sampai dengan 6600 mm 
sebagai tempat kerja dapur yang memadai dan secara khusus jarak antara 
tempat cuci dan kompor antara 1200 mm sampai dengan 1800 mm. 
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Dimensi tubuh yang digunakan dalam pengukuran tinggi meja dapur 
adalah tinggi siku berdiri. Orang yang bekerja dengan posisi berdiri akan 
merasa nyaman, apabila seseorang dalam melakukan aktivitasnya tidak 
mengangkat bahu. Oleh karena itu rancangan tinggi meja dapur harus sesuai 
dengan kebutuhan kerja yang dilakukan. Kebutuhan kerja sangat tergantung 
dengan jenis pekerjaan. Kategori jenis pekerjaan ini dapat dikelompokan 
menjadi aktivitas yang memerlukan tenaga ringan dan yang memerlukan 
tenaga yang kuat. Kategori aktivitas kerja didapur yang memerlukan tenaga 
ringan seperti mengupas dan memotong sayur, dan memotong bumbu. Ran-
cangan tinggi meja untuk aktivitas yang memerlukan tenaga ringan sekitar 
8-10 cm dari tinggi siku. Sedangkan kategori aktivitas yang membutuhkan 
tenaga yang kuat seperti mengaduk adonan kue dan memotong bahan ma-
sak yang keras. Rancangan tersebut harus lebih rendah dibandingkan den-
gan kategori yang menggunakan tenaga ringan. Ukuran yang umum digu-
nakan adalah 10-15 cm dari tinggi siku. Untuk kategori yang kedua ini tidak 
banyak digunakan dalam aktivitas masak. Oleh karena itu rancangan tinggi 
permukaan meja kerja dapur direkomendasikan berkisar 8 sampai dengan 
10 cm dari tinggi siku. 

Berdasarkan data antropometri pada Tabel 3.1 dan 3.2 di dapat rerata 
tinggi siku untuk perempuan dan laki-laki sebesar 98,8 cm dengan simpang 
baku 3,5 cm dan 104,6 dengan simpang baku 5,3 cm. Nilai persentil ke 5, 
ke 50 dan ke 95 untuk perempuan dan laki-laki seperti nampak pada Tabel 
5.3. 

Tabel 5.3 Tinggi Siku dan Tinggi Permukaan Meja Dapur 

Perempuan Laki-laki
P5 P50 P95 P5 P50 P95

Tinggi siku 92,99 98,8 104,64 95,84 104,6 113,31
Tinggi permukaan meja * 84,99 90,8 96,64 87,84 96,6 105,31
Tinggi permukaan meja ** 74,99 80,8 86,64 77,84 86,6 95,31

*  Tinggi permukaan meja 8 cm dibawah tinggi siku

**  Tinggi permukaan meja 10 cm dibawah tinggi siku

Ukuran tinggi permukaan meja dapur sangat tergantung pada peng-
guna. Tabel 5.3 menunjukkan nilai persentil dari tinggi siku. Jika tinggi per-
mukaan meja dapur yang terlalu rendah, maka badan membungkuk. Seba-
liknya, jika terlalu tinggi, maka akan mengangkat lengan sehingga akan cepat 
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lelah. Tinggi permukaan meja kerja dapur dengan menggunakan persentil 
ke-50 atau nilai rerata seperti nampak pada Tabel 5.4. 

Tabel 5.4 Tinggi permukaan Meja Kerja Dapur

Kriteria Ukuran 
Tinggi Permukaan meja (Perempuan) 80,8 cm – 90,8 cm
Tinggi Permukaan meja (Laki-laki) 86,6 cm – 96,6 cm

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan dimensi rancangan tinggi 
dapur didapat tinggi tempat cuci (sink) berkisar 82 cm, permukaan meja 
dapur berkisar 80 cm dan permukaan meja untuk kompor berkisar 70 cm. 
Hasil ini mirip dengan hasil perhitungan pada Tabel 5.4 untuk dimensi pe-
rempuan. 

5.4 RANCANGAN KAMAR MANDI 

Kamar mandi merupakan sebagai salah satu tempat yang dapat digu-
nakan untuk menghilangkan rasa penat dan untuk bersantai. Rancangan ka-
mar mandi harus sesuai dengan selera pengguna, dikarenakan setiap orang 
mempunyai selera yang berbeda-beda. Rancangan kamar mandi yang diang-
gap baik bagi seseorang belum tentu baik bagi orang lain. Keputusan dalam 
menentukan ukuran rancangan kamar mandi biasanya dilakukan oleh pem-
borong atau tukang batu tanpa disesuikan dengan dimensi tubuh pengguna. 
Pengukuran ini didasarkan pada pengalaman para pemborong atau tukang 
batu, sehingga ukuran fasilitas yang ada di kamar mandi menjadi seragam 
siapapun penggunanya. Jika yang menggunakan kamar mandi mempunyai 
ukuran dimensi tubuh yang tidak sesuai dengan ukuran fasilitas kamar man-
di maka pengguna akan merasa tidak nyaman. 

Kamar mandi umumnya terbagi menjadi dua yaitu kamar basah dan 
kamar mandi kering. Kamar mandi basah dicirikan dengan adanya bak 
penampung air (bak mandi), cara mandinya dengan menggunakan gayung. 
Karakteristik kamar mandi seperti ini sering dijumpai di Indonesia. Sedang-
kan kamar mandi kering dicirikan dengan penggunaan shower atau bathtub 
atau kombinasi keduanya. Kamar mandi kering sering kita jumpai di hotel-
hotel berbintang atau masyarakat kelas menengah ke atas dan biasanya ting-
gal di kota besar. Fasilitas lain yang ada di kamar mandi adalah toilet (water 
closet) dan biasanya dilengkapi dengan hand basin (tenpat cuci tangan) dan 
cermin. 
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Tinggi bak mandi jangan terlalu pendek yang menyebabkan pengguna 
akan membungkuk dan juga jangan terlalu tinggi yang menyulitkan dalam 
mengambil air. Berdasarkan konsep ergonomi sebuah rancangan yang ak-
tivitasnya menggunakan tangan dan dilakukan dengan posisi berdiri, maka 
dasar perancangan adalah tinggi siku berdiri. Persentil yang digunakan sebai-
knya menggunakan persentil ke-50. Berdasarkan nilai persentil ke-50 maka 
tinggi bak mandi untuk laki-laki sebesar 104,6 cm dan untuk perempuan 
sebesar 98,8 cm. Jika kamar mandi digunakan oleh laki-laki dan perempuan, 
maka sebaiknya menggunakan dimensi tinggi siku untuk perempuan. 

 Kamar mandi yang dilengkapi dengan hand basin, harus dirancang 
dengan mempertimbangkan bahwa tangan yang dibasahi jangan sampai 
mengalir ke lengan. Dan jangan terlalu pendek sehingga badan harus mem-
bungkuk. Perancangan hand basin didasarkan pada tinggi siku berdiri dari 
orang terpendek. Untuk itu, di rekomendasikan menggunakan dimensi tubuh 
orang perempuan dikarenakan orang perempuan cenderung lebih pendek 
dari orang laki-laki. Kebanyakan hand basin memiliki ketinggian berkisar 
78,7 cm sampai dengan 86,3 cm dan telah berlaku cukup lama (Panero dan 
Zelnik, 1979). Sedangkan Kira (1976) merekomendasikan posisi keran air 10 
cm diatas permukaan hand basin dan diperkirakan tinggi keran antara 91,5 
cm sampai dengan 96,5 cm. Akan tetapi penempatan keran juga tergantung 
dari selera pengguna, sehingga ada yang lebih suka menempatkan keran rata 
atau dibawah tepi permukaan hand basin.

Berdasarkan pada aturan diatas maka tinggi permukaan hand basin 
maupun keran air sangat bervariasi. Namun demikian dasar perancangan 
tinggi hand basin adalah tinggi siku berdiri dengan persentil ke 50 dikurangi 
dengan 5 cm – 10 cm. Untuk rancangan hand basin di rumah makan harus 
mempertimbangkan kemudahan untuk digunakan oleh anak-anak. 

 

Gambar 5.4 Contoh hand basin
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Water Closet (WC) dewasa ini merupakan fasilitas yang hampir selalu 
ada di setiap rumah. Ada dua jenis WC yang sering digunakan yaitu WC tipe 
jongkok dan duduk. WC tope jongkok merupakan tipe WC yang lama dan 
masih banyak kita jumpai pada rumah tangga di Asia Tenggara, Asia Timur 
dan India serta sering kita lihat juga di fasilitas umum. Sedangkan WC duduk 
banyak digunakan di Eropa dan saat ini berkembang digunakan di rumah 
tangga, perkantoran maupun di hotel-hotel. 

 WC yang ada di pasaran mempunyai ukuran tertentu dengan tinggi 
WC relatif seragam yang sudah disesuikan dengan tinggi popliteal peng-
guna. Pertimbangan lain dalam perancangan WC adalah penempatan letak 
tisu dan keran pembersih. Penempatan fasilitas tersebut harus mudah dijan-
gkau, sehingga peletakannya berdasarkan jangkauan lengan dengan meng-
gunakan persentil ke-5. Tinggi letak tisu bisa sejajar dengan tinggi bahu atau 
sekitar 5 cm diatas bahu. Untuk tinggi keran pembersih diusahakan dengan 
tinggi paha duduk. 

 Pertimbangan utama dalam penggunaan WC adalah usia dan tubuh 
yang ekstrim. Bagi pengguna yang berusia lanjut, WC jongkok akan me-
nyulitkan pengguna. Hal ini dikarenakan sambungan pada segmen tubuh 
orang usia lanjut mengalami kekakuan. Begitu juga bagi mereka yang mem-
punyai berat tubuh ekstrim akan sulit untuk berdiri. Sehingga pemilihan 
WC orang usia lanjut maupun orang gemuk harus dipertimbangkan dengan 
seksama. 

-oo0oo-



6.1 RANCANGAN RUANG KANTOR

R
ancangan ruang kantor sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dijalankan setiap hari. 
Berbagai jenis pekerjaan tersebut menentukan jenis dan jumlah fasilitas yang digunakan. Se-
tiap pekerjaan mempunyai karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan konsep per-

ancangan yang berbeda pula. Kategori pekerjaan yang ada di perkantoran dapat digolongkan pada 
pekerjaan berbasis kertas, pekerjaan berbasis komputer dan kombinasi keduanya. Kategori pekerjaan 
tersebut akan menentukan tata letak perkantoran.

 Tata letak perkantoran dipengaruhi oleh jenis dan jumlah ruang. Secara umum ruang perkan-
toran terdiri dari ruang pimpinan, ruang staf, ruang tunggu, ruang tamu dan ruang sidang. Namun 
demikian ada ruang yang digunakan untuk tugas tertentu yang dilengkapi dengan peralatan khusus, 
seperti ruang komputer untuk tes, ruang untuk negoisasi dan sebagainya. Dengan berkembangnya te-
knologi dewasa ini, konsep ruang kerja berbeda dengan ruang kerja dengan konsep lama. Beberapa 
perkembangan konsep yang sedang dan akan terjadi antara lain:

1. Konsep bekerja tanpa kertas (paperless) yang akan berdampak pada bertambahnya komputer dan 
fasilitas lain. 

2. Berkembangnya penggunaan laptop akan mempengaruhi gaya bekerja seseorang serta tata letak 
kantor. 

3. Sistem kerja berbasis telecommuting menjadikan konsep kantor menjadi lebih sederhana.

Rancangan kantor yang sifatnya pelayanan harus mempertimbangkan kebutuhan konsumen 
untuk dapat memberikan pelayanan yang prima. Untuk itu rancangan fasilitas yang ergonomis dise-
mua aspek pelayanan menjadi pertimbangan agar dapat memberikan pelayanan yang nyaman bagi 
pengguna. 

ANTROPOMETRI UNTUK PERKANTORAN

BAB 6
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6.2 RANCANGAN RUANG BERBASIS KOMPUTER

 Penggunaan komputer di perkantoran untuk aktivitas kerja bukan 
hal yang asing lagi dan setiap kantor telah mempunyai fasilitas komputer. 
Namun demikian stasiun kerja yang menggunakan fasilitas komputer belum 
banyak yang dirancang secara ergonomis, sehingga sering terjadi keluhan 
dari pengguna. Hal ini disebabkan karena perancang belum mengetahui se-
cara benar perancangan berbasis ergonomi serta dampaknya. Oleh karena 
itu, perancangan stasiun kerja berbasis komputer harus dirancang secara er-
gonomis agar pengguna merasa nyaman. Aspek-aspek yang perlu diperha-
tikan dalam perancangan stasiun kerja berbasis komputer antara-lain: 1) As-
pek kemudahan penggunaan; 2) Aspek kenyamanan; 3) Aspek kemudahan 
penyerapan informasi; dan 4) Aspek keamanan.

 Dalam perancangan stasiun kerja berbasis komputer tidak terlepas 
dari rancangan tata letak komputer. Faktor-faktor yang perlu dipertimbang-
kan dalam rancangan tata letak komputer adalah jarak pandang antara moni-
tor dengan mata, tinggi monitor, penggunaan keyboard dan mouse, tinggi 
kursi dan tinggi keyboard. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi rancangan 
fasilitas yang digunakan. Untuk itu keserasian yang harmonis diantara faktor-
faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut sangat diperlukan. 

1. Jarak pandang mata dengan monitor.
Jarak pandang mata dengan monitor menentukan kenyamanan mata da-
lam melakukan aktivitas. Jarak yang terlalu pendek maupun terlalu jauh 
menyebabkan mata sulit untuk membaca teks, sehingga diperlukan jarak 
optimal dalam pembacaan teks. Pheasent dan Haslegrave (2006) menje-
laskan bahwa jarak pandang minimal adalah 50 cm dan jarak pandang 
yang direkomendasikan sekitar 75 cm. Sedangkan Helander (1983) me-
nerangkan, berdasarkan panduan ergonomi jarak pandang berkisar 37,5 
cm sampai dengan 75 cm dengan sudut pandang berkisar 15o di atas 
bidang horisontal sampai dengan 30o di bawah bidang horisontal. 

2. Tinggi monitor
Tinggi monitor merupakan aspek yang menentukan kenyamanan dalam 
menggunakan komputer, khususnya kenyamanan pada tulang leher. 
Tinggi monitor harus disesuaikan dengan tinggi mata duduk. Oleh ke-
rena itu tinggi kursi sangat menentukan dalam menyesuaikan tinggi mo-
nitor. Dengan semakin banyaknya penggunaan kursi adjustable, akan 
semakin memudahkan pengguna untuk menyesuikan tinggi monitor. 
Beberapa penelitian terkait dengan tinggi monitor telah banyak dila-
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kukan. Penelitian yang dilakukan oleh Delleman (1999) pada pekerja 
dengan aktivitas mengetik dari berbagai macam monitor. Hasil eksperi-
men menunjukkan bahwa operator merasa nyaman jika tinggi monitor 
antara 5 cm di atas tinggi mata duduk sampai dengan 40 cm di bawah 
tinggi mata duduk dengan sudut kemiringan sandaran duduk 15o. Posisi 
yang paling disukai oleh operator adalah 10 cm dibawah tinggi mata 
untuk berbagai posisi duduk. Pheasent dan Haslegrave (2006) mere-
komendasikan posisi vertikal monitor berkisar 15o di atas posisi horison-
tal sampai dengan 45o di bawah posisi horisontal pandangan mata 

3. Penggunaan keyboard dan mouse
Penggunaan keyboard dan mouse dalam waktu yang cukup lama me-
nyebabkan kelelahan pada otot ekstremitas bagian atas. Schlossberg et 
al., (2004) menyatakan keluhan secara umum terkait dengan ekstremitas 
bagian atas diakibatkan karena penggunaan keyboard dan mouse secara 
terus menerus. Jarak antara keyboard dengan tubuh yang terlalu jauh 
menyebabkan tangan menjangkau cukup jauh, sehingga lengan akan 
cepat lelah. Jarak antara tubuh dengan keyboard yang optimal adalah 
panjang lengan bawah dalam jangkauan normal. 

(a) Sikap kerja 1 (b) Sikap kerja 2

(c) Sikap kerja 3 (d) Alat penopang

Gambar 6.2 Sikap kerja menggunakan mouse dan alat penopang
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Studi tentang mouse menunjukkan bahwa penggunaan mouse 
merupakan faktor yang beresiko dalam menggunakan komputer (Kar-
lqvist et al., 1996; Jensen et al., 2002). Penggunaan mouse mempunyai 
pengaruh antara otot ekstremitas bagian atas dengan tekanan mental 
dan presisi kerja (Visser et al., 2004). Agar penggunaan keyboard dan 
mouse tidak cepat lelah sebaiknya ada penyangga untuk lengan bawah. 
Gambar 6.2 merupakan sikap kerja dalam menggunakan mouse dan alat 
penopang. Pada gambar tersebut, sikap kerja 1 (gambar a) menunjukkan 
penggunaan mouse dengan posisi lengan bawah lurus. Sedangkan si-
kap kerja 2 (gambar b) menunjukkan penggunaan mouse dengan posisi 
lengan bawah agak menggantung. Dan sikap kerja 3 (gambar c) adalah 
penggunaan mouse dengan menggunakan alat penopang lengan bawah. 

Sikap kerja dalam menggunakan mouse tersebut akan berpen-
garuh terhadap otot trunkus mapun ekstrimitas bagian atas. Persentase 
keluhan yang terjadi pada otot trunkus maupun otot ekstremitas bagian 
atas seperti nampak pada Tabel 6.1. 

Tabel 6.1 Persentase keluhan pada otot trunkus dan ekstremitas bagian tas.

Persentase Keluhan Musku-
loskeletal Sikap Kerja 1

Persentase Keluhan Mus-
kuloskeletal Sikap Kerja 2

Persentase Keluhan Musku-
loskeletal Sikap Kerja 3

A B C B A B C D A B C D
Trunkus
Leher Bagian atas 0,00 0,30 0,60 0,10 0,00 0,20 0,70 0,10 0,00 1,00 0,00 0,00
Leher Bagan bawah 0,10 0,40 0,50 0,00 0,00 0,10 0,90 0,00 0,20 0,80 0,00 0,00
Punggung 0,10 0,50 0,40 0,00 0,10 0,10 0,70 0,10 0,40 0,60 0,00 0,00
Ekstremitas atas
Bahu kanan 0,20 0,50 0,30 0,00 0,00 0,40 0,60 0,00 0,30 0,70 0,00 0,00
Lengan atas kanan 0,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,20 0,80 0,00 0,90 0,10 0,00 0,00
Siku kanan 0,40 0,40 0,20 0,00 0,20 0,50 0,30 0,00 0,60 0,40 0,00 0,00
Lengan bawah kanan 0,00 0,30 0,60 0,10 0,00 0,00 0,50 0,50 0,40 0,60 0,00 0,00
Pergelangan tangan 
kanan 0,00 0,20 0,80 0,00 0,00 0,00 0,20 0,80 0,40 0,40 0,20 0,00
Telapak tangan kanan 0,80 0,10 0,10 0,00 0,10 0,60 0,30 0,00 0,90 0,10 0,00 0,00
Bahu kiri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Lengan atas kiri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Siku kiri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Lengan bawah kiri 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Pergelangan tangan 
kiri 0,90 0,10 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
Telapak tangan kiri 0,90 0,10 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00

Keterangan: A: Tidak sakit; B: Agak sakit; C: Sakit; D: Sangat sakit.

Sumber: Purnomo, 2009
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Persentase keluhan pada otot trunkus untuk ke tiga sikap kerja 
dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) keluhan leher bagian atas untuk 
sikap kerja 1, terdapat 60% responden merasa sakit dan 10% responden 
merasa sangat sakit. Sikap kerja 2 terdapat 70% responden merasa sakit 
dan 10% responden merasa sangat sakit, dan sikap kerja 3, tidak ada re-
sponden yang merasa sakit; (2) keluhan leher bagian bawah untuk sikap 
kerja 1, terdapat 50% responden merasa sakit, untuk sikap kerja 2 ter-
dapat 90% responden merasa sakit dan sikap kerja 3, tidak ada respon-
den yang menyatakan sakit; (3) keluhan punggung untuk sikap kerja 
1 dinyatakatan bahwa 40% responden merasa sakit sedangkan untuk 
sikap kerja 2 dinyatakan bahwa 70% responden merasa sakit dan 10% 
responden merasa sangat sakit. Sedangkan untuk sikap kerja 3, tadak 
ada responden yang merasa sakit. Dengan demikian terjadi penurunan 
persentase keluhan otot trunkus setelah menggunakan alat penopang 
lengan bawah. 

Persentase keluhan otot ekstremitas bagian atas untuk sikap kerja 
1 dan sikap kerja 2 cukup tinggi. Sedangkan pada saat menggunakan 
alat penopang lengan bawah (sikap kerja 3) terjadi penurunan. Pen-
urunan keluhan muskuloskeletal tersebut terjadi pada bahu kanan, len-
gan atas kanan, siku kanan, lengan bawah kanan, pergelangan tangan 
kanan dan telapak tangan kanan. Sedangkan otot ekstremitas atas bagian 
kiri relatif sama artinya penggunaan alat penopang lengan bawah tidak 
berpe ngaruh terhadap otot ekstremitas atas bagian kiri. Persentase kelu-
han terbesar terjadi pada bahu kanan, lengan atas kanan, lengan bawah 
kanan dan pergelangan tangan kanan, yang dapat dijelaskan sebagai be-
rikut: (1) keluhan bahu kanan untuk sikap kerja 1 terdapat 30% respon-
den merasa sakit, untuk sikap kerja 2 terdapat 60% responden merasa 
sakit dan sikap kerja 3 tidak ada yang merasa sakit; (2) keluhan lengan 
atas kanan untuk sikap kerja 1 terdapat 50% responden merasa sakit se-
dangkan untuk sikap kerja 2 terdapat 80% responden merasa sakit dan 
sikap kerja 3 tidak ada yang merasa sakit; (3) keluhan lengan bawah ka-
nan untuk sikap kerja 1 terdapat 60% responden merasa sakit dan 10% 
responden merasa sangat sakit, sedangkan untuk sikap kerja 2 terdapat 
50% responden merasa sakit dan 50% responden merasa sangat sakit 
sedangkan sikap kerja 3 tidak ada yang merasa sakit maupun sangat 
sakit; (5) keluhan pergelangan tangan untuk sikap kerja 1 terdapat 80% 
responden merasa sakit dan untuk sikap kerja 2 terdapat 20% responden 
merasa sakit dan 80% responden merasa sangat sakit sedangkan sikap 
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kerja 3 hanya 20% responden yang merasa sakit. Keluhan otot eksremi-
tas bagian atas disebabkan karena terjadi sikap kerja yang tidak alamiah 
karena dengan posisi lengan bawah menggantung. 

4. Tinggi kursi dan tinggi keyboard.
Tinggi kursi dan keyboard merupakan dua variabel yang perlu disera-
sikan. Saat ini tinggi keyboard bukan lagi menjadi persoalan yang sulit 
untuk dikaji, dikarenakan beberapa rancangan meja komputer telah di-
sesuaikan kebutuhan pengguna. Kenyamanan penggunaan keyboard da-
pat diantisipasi dengan adanya kursi yang adjustable. Grandjean (1993) 
merekomendasikan tinggi meja kerja berkisar 74 cm sampai dengan 78 
cm untuk laki-laki dan untuk perempuan berkisar 70 sampai dengan 74. 
Sedangkan tinggi meja komputer yang ada dipasaran ± 74 cm. Untuk 
kenyaman dalam menggunakan keyboard direkomendasikan 10 cm di-
bawah tinggi meja komputer, dengan demikian tinggi keyboard sekitar 
64 cm. Sedangkan rata-rata tebal keyboard adalah 2 cm maka tinggi 
landasan keyboard menjadi 62 cm dari lantai. 

Dasar pertimbangan rancangan tinggi keyboard adalah tinggi siku 
duduk (Tsd). Berdasarkan data pada Tabel 3.1 dan 3.2 rerata tinggi siku 
duduk untuk laki-laki 23,4 cm dengan simpang baku 2,7 cm dan 23,3 
cm untuk perempuan dengan simpang baku 3,0 cm. Dengan menggu-
nakan persentil ke-5 maka tinggi siku adalah 18,97 cm untuk laki-laki 
dan 18, 44 cm untuk perempuan. Jika diinginkan untuk menentukan 
tinggi keyboard dari lantai, maka nilai Tsd tersebut ditambah dengan 
tinggi kursi. 

Pertimbangan ukuran tinggi kursi adalah tinggi popliteal. Tinggi 
kursi ada yang bersifat tetap dan adjustable, dimana ukurannya sangat 
tergantung pada populasi pengguna. Jika kita merancang kursi yang 
bersifat tetap maka persentil yang digunakan adalah persentil kecil dan 
umumnya menggunakan persentil ke-5. Sedangkan untuk kursi adjusta-
ble, mempunyai nilai range dari yang terendah sampai tertinggi. Untuk 
ukuran tinggi kursi adjustable terendah direkomendasikan mengguna-
kan tinggi popliteal perempuan dengan persentil kecil. Sedangkan un-
tuk tinggi kursi tertinggi direkomendasikan dengan menggunakan tinggi 
popliteal laki-laki dengan persentil besar. 
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Tabel 6.2 Tinggi Kursi Terendah dan Tertinggi

Dimensi tubuh Nilai rerata Persentil Tinggi kursi
Tinggi popliteal perempuan 39,9 ke-5 36,345
Tinggi popliteal laki-laki 43,5 ke-95 48,102

Berdasarkan nilai persentil pada Tabel 6.2 tinggi kursi berkisar antara 
36 sampai dengan 48 cm, hal ini tidak jauh berbeda dengan ukuran tinggi 
kursi adjustable yang ada di pasaran yaitu 35 cm untuk yang terendah dan 
yang tertinggi 47 cm. Sedangkan ukuran tinggi kursi yang bersifat tetap seki-
tar 44 cm. 

6.3 RANCANGAN RUANG PERKANTORAN

Dalam perancangan ruang selain mempertimbangkan stasiun kerja 
berbasis komputer ada beberapa hal yang juga perlu dipertimbangkan an-
tara lain: meja kerja, rak buku, fi lling cabinet, lemari arsip, sofa kantor dan 
sebagainya. Rancangan ruang sangat tergantung pada fungsi atau kegunaan 
ruang. Rancangan ruang untuk direktur tentunya berbeda dengan rancan-
gan untuk bagian administrasi, dikarenakan ruang direktur menggunakan 
peralatan dan fasilitas yang lebih banyak. Namun demikian perancangan 
peralatan yang digunakan mempunyai konsep yang sama dalam menentu-
kan ukuran antropometri dengan konsep yang telah dijelaskan di bab-bab 
sebelumnya.

 Untuk mendapatkan rancangan ruang perkantoran yang nyaman, 
perlu mempertimbangkan pergerakan tubuh. Oleh karena itu rancangan ru-
ang perkantoran harus mempertimbangkan kelonggaran yang cukup untuk 
pergerakan tubuh atau untuk akses keluar masuk. 

Fasilitas pada rancangan perkantoran diatas adalah kursi, meja, moni-
tor dan rak buku. Variabel yang perlu di pertimbangkan adalah tinggi kursi 
dan meja, jarak mata dengan monitor, tinggi keyboard dan mouse, jarak 
keyboard dan mouse dan tinggi rak buku. Dasar pengukuran tinggi kursi, 
tinggi meja, tinggi monitor, jarak monitor, tinggi keyboard dan mouse seper-
ti dijelaskan diatas. Sedangkan jarak keyboard dan mouse sebaiknya meng-
gunakan jangkauan minimal lengan yang didasarkan pada panjang antara 
ujung jari dengan siku. Karena jarak keyboard dan mouse sifatnya dimensi 
jangkauan maka dalam penggunaan antropometri menggunakan persentil 
kecil atau secara umum menggunakan persentil ke-5. 
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Gambar 6.3 Tata Letak Kantor 

Rancangan rak buku harus mampu memberikan kenyamanan pada 
saat operator mengambil dan menaruh buku. Dasar pengukuran tinggi rak 
buku (paling tinggi) adalah jangkauan tangan berdiri. Sedangkan persentil 
yang digunakan adalah persentil kecil, agar orang yang paling pendek dapat 
menjangkau rak tersebut dengan mudah. Jangkuan vertikal berdiri berdasar-
kan pada Tabel 3.1 dan 3.2 adalah 207,8 cm untuk laki-laki dengan simpang 
baku 7,6 cm dan 193,8 untuk perempuan dengan simpang baku 5,7 cm. 
Tinggi rak dengan menggunakan persentil ke-5 menjadi 195,2 cm untuk 
laki-laki dan 184,5 cm untuk perempuan. Jika rak digunakan oleh laki-laki 
dan perempuan, disarankan menggunakan dimensi tubuh perempuan. 

Rancangan kantor pribadi sangat tergantung pada individu yang me-
nempati ruang tersebut. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam meran-
cang kantor pribadi adalah ruang kosong dibawah meja, area untuk aktivitas 
dan area duduk untuk tamu. Area untuk aktivitas yang perlu dipertimbang-
kan antara lain ruang duduk, ruang untuk kelonggaran dan area untuk fasili-
tas lain seperti almari kecil multifungsi. Gambar 6.4 menunjukkan contoh 
rancangan kantor pribadi. 
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Gambar 6.4 Rancangan Kantor Pribadi

Keterangan: 

A : Kelonggaran antara ujung belakang kursi

B : Kelonggaran antara paha bagian atas dengan bagian bawah per-
mukaan meja

C : Kelonggaran ruang meja

D : Kelonggaran antara kursi dengan almari kecil (Kelonggaran ini di-
gunakan untuk membuka pintu almari atau laci)

Pada Gambar 6.4 nampak bahwa area duduk merupakan penggabung-
an antara ruang kosong dibawah meja dengan jarak antara tepi meja dengan 
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tubuh. Untuk kenyamanan kerja dimungkinkan adanya kelonggaran agar 
dapat digunakan untuk memudahkan aktivitas. Sedangkan fasilitas seperti 
almari kecil multifungsi yang ada dibelakang kursi harus mempertimbang-
kan lebar bukaan pintu atau laci.

6.4 RUANG KOMPUTER

 Ruang komputer di perkantoran untuk pelatihan ataupun di sekolah 
untuk kebutuhan pendidikan pada umumnya telah dirancang sesuai dengan 
kebutuhan pengguna. Disamping fasilitas yang digunakan rancangan ruang 
komputer harus didukung dengan rancangan tata letak dan lingkungan kerja 
yang ergonomis. Terkait dengan tata letak fasilitas yang menjadi perhatian 
adalah konfi gurasi penataan komputer yang harus sesuai dengan fungsinya. 
Secara umum penataan komputer dilakukan secara tradisional dimana kom-
puter diatur dengan menghadap kedepan dengan beberapa baris, sedangkan 
pengajarnya ada didepan menghadap peserta atau murid. Konfi gurasi lain 
adalah penataan komputer mengitari dinding ruang dengan komputer meng-
hadap ke dinding. Tata letak model tradisional seperti nampak pada Gambar 
6.5

  
Gambar 6.5 Penataan Komputer Tradisional 

(Sumber: Emmons and Wilkinson, 2001)
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Konfi gurasi penataan komputer tradisional digunakan model kuliah 
yang sifatnya ceramah atau demonstrasi karena menyajikan garis pandang 
yang baik. Kelemahan konfi gurasi penataan komputer model tradisional ti-
dak dapat memberikan kenyamanan dalam melakukan diskusi dalam bentuk 
kelompok-kelompok kecil (Emmons and Wilkinson, 2001). Penataan kom-
puter model tradisional gambar (a) ini cenderung pada pemberian materi 
satu arah sehingga instruktur lebih dominan dalam memberikan materi dan 
instruktur agak kesulitan untuk melihat hasil kerja murid. Sedangkan gambar 
(b) dapat memberikan kemudahan bagi instruktur untuk untuk mengamati 
kerja murid. Namun murid akan merasa kurang nyaman jika di beri materi 
oleh instruktur karena akan memutar badan. Sebagai solusi adalah dengan 
mengkombinasikan penataan komputer yang tradisional dengan model un-
tuk diskusi kelompok. Emmons and Wilkinson (2001) menawarkan pengem-
bangan model tradisional yang digunakan untuk penataan komputer seperti 
nampak pada Gambar 6.6.

  

Gambar 6.6 Model Penataan Komputer Meja Bundar dalam Bentuk Meja 
Model L dan Kombinasi Meja Bundar dengan Susunan Melingkar 

(Sumber: Emmons and Wilkinson, 2001)

Konfi gurasi penataan komputer pada Gambar 6.6 memungkinkan 
dalam kerja individu dan kelompok untuk melakukan diskusi. Model lain 
yang sering kita temui dalam penataan komputer untuk kepentingan indivi-
du atau aktivitas tes dapat disusun dengan pola baris yang saling berhadapan 
seperti nampak pada Gambar 6.7. 
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Gambar 6.7. Model Penataan Komputer Peninsular (Sumber: Emmons and 
Wilkinson, 2001)

Model penataan komputer ini lebih menekankan pada fungsi peng-
gunaan individual dengan lebih mementingkan privasi pribadi. Oleh karena 
itu setiap komputer disekat sebagai pembatas agar pemakai dalam beraktivi-
tas terasa nyaman dan tidak terganggu. Gambar 6.8 adalah model penataan 
peninsular untuk kebutuhan ujian, dimana setiap komputer dibatasi dengan 
sekat antara komputer satu dengan lainnya.

 

Gambar 6.8 Model Penataan Peninsular Untuk Kebutuhan Ujian 

-oo0oo-
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