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ABSTRAK 

KAJIAN ERGONOMI MEJA DAN KURSI KANTIN PADA PENGGUNANYA 
DI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2014 

 
Kantin sebagai salah satu prasarana pendidikan merupakan tempat yang 

digunakan oleh mahasiswa untuk makan atau hanya sekedar beristirahat. Berdasarkan 
hasil pengamatan langsung pada meja dan kursi kantin di Fakultas Kedokteran 
Universitas Udayana, tampak adanya suatu bentuk dan ukuran yang tidak ergonomis. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesesuaian dan 
ketidaksesuaian pada meja dan kursi kantin serta kajian ergonominya melalui 
pendekatan antropometri. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan cross sectional karena dalam pelaksanannya meliputi pengumpulan data, 
analisis dan interpretasi dari data dimana pengambilan data dan pengukuran 
variabelnya dilakukan pada waktu yang bersamaan. Materi penelitian dengan 
membandingkan ukuran antropometri yang diperoleh dari subjek penelitian dengan 
aspek ergonominya. Subjek diminta kesediannya untuk diukur dimensi tubuhnya 
menggunakan alat antropometer dalam persentil 95 untuk kemudian dikaji dengan 
aspek ergonominya. Dari 38 sampel yang diperoleh,  pada pengukuran kursi kantin 
didapatkan tinggi alas meja kerja dari alas duduk 34 cm dengan tinggi siku duduk 
28.7 cm pada pengukuran antropometri, tinggi permukaan duduk dari alas lantai  46 
cm dengan tinggi popliteal 49 cm, lalu panjang alas duduk 39 cm dengan panjang 
pantat popliteal 58.1 cm serta tinggi sandaran kursi 51 cm dengan tinggi sandaran 
punggung 62 cm. Selain berupa pengukuran, juga dikaji aspek pada bentuk alas dan 
sandaran kursi yang belum sesuai dengan kaidah ergonomi. Sehingga berdasarkan 
hasil data tersebut didapatkan dua aspek yang sesuai dengan konsep ergonomi dan 
empat aspek yang tidak sesuai dengan konsep ergonomi. Dapat disimpulkan, terdapat 
ketidaksesuaian pada desain meja dan kursi kantin dari segi ukuran dan bentuknya, 
terutama pada desain kursi yang masih banyak diperlukan perbaikan. Hasil penelitian 
ini diharapkan dapat dipakai sebagai dasar penelitian lebih lanjut. 
Kata kunci: Antropometri, Ergonomi, Popliteal, Kantin, Kursi,Meja 
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ABSTRACT 

ERGONOMIC STUDY OF CANTEEN  DESK AND CHAIR  IN MEDICAL 
FACULTY OF UDAYANA UNIVERSITY 2014 

 

Canteen as one of the educational infrastructure is a place that is used by 
students to eat or just relax. Based on the results of direct observation at the cafeteria 
table and chair in the Faculty of Medicine, University of Udayana, looks existence of 
a shape and size that is not ergonomic. This study was conducted to determine 
whether there is appropriate and not-appropriate in the cafeteria tables and chairs as 
well as a study ergonominya through anthropometric approach.This is a descriptive 
study with cross sectional approach wherein the implementation includes data 
collection, analyse and interpretation which the data collection and variable 
measurement done within the same time. Material of this research is the study of 
ergonomics canteen tables and chairs on the users at the Medical Faculty of Udayana 
University. Subjects were asked to measure the dimensions of his willingness using 
antropometer in the 95th percentile for later studied with ergonomic aspect.From 38 
samples obtained, the measurements obtained cafeteria chair height pedestal desk of 
the cushion 34 cm by 28.7 cm high elbow sitting on anthropometric measurements, 
high surface to sit on the floor mat 46 cm by 49 cm popliteal height and length 
cushion 39 cm with a length of 58.1 cm popliteal buttocks and back of the chair 51 
cm high by 62 cm high backrest. In addition to the form of measurement, also studied 
aspects in the form of base and seat back are not in accordance with the rules of 
ergonomics. So based on the results of two aspects of the data obtained in appropriate 
with the concept of ergonomics and four aspects which are not appropriate with the 
concept of ergonomics. It can be concluded, there is a mismatch in the design canteen 
tables and chairs in terms of size and shape, especially in the design of the chair is 
still much needed repairs. The results of this research could be applied as a basis for 
further research 
Keywords: Anthropometry, Ergonomics, popliteal, Diner, Chairs, Tables 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen penting 

yang saling berhubungan. Diantara komponen yang ada dalam sistem tersebut adalah 

sarana dan prasarana. Pengkajian terhadap sarana dan prasarana memang menjadi 

bahan diskusi yang tetap aktual dan menarik, sebab sarana prasarana turut 

menentukan berhasil tidaknya proses pendidikan yang dilaksanakan dalam mencapai 

tujuan pendidikan. Untuk itu sarana dan prasarana mesti dikembangkan secara 

dinamis sesuai dengan keperluan dan tuntutan zaman. 

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan 

kepribadian dengan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur 

hidup dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena 

itu pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan 

pemerintah (Tap MPR No.II/MPR/1988). Pendidikan sebagai kegiatan kehidupan 

masyarakat mempunyai arti penting baik bagi individu atau masyarakat, karena terjadi 

interaksi antar manusia, sehingga mengembangkan kemampuan sikap dan bentuk-

bentuk tingkah laku  lainnya di dalam  masyarakat dimana ia hidup, proses sosial 

dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungannya yang  terpilih dan terkontrol 

(khususnya yang datang dari sekolah), sehingga ia dapat memperoleh atau mengalami 

perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu yang optimum (Dikti, 

1983) 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar 
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seperti gedung, ruang kelas, meja-kursi, alat-alat dan media pengajaran. Adapun yang 

dimaksud prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya 

proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman sekolah dan jalan 

menuju sekolah. Sarana pendidikan adalah “semua perangkat peralatan, bahan, 

perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah dan 

segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran, yang dapat meliputi 

barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai. 

Berdasarkan  uraian diatas, salah satu sarana dan prasarana yang menunjang 

dari kegiatan kemahasiswaan adalah kantin. Kantin sebagai tempat yang multifungsi 

dapat dipergunakan untuk makan, beristirahat, mengobrol, bahkan  mengerjakan 

tugas. Kantin yang baik merupakan  sebuah  ruangan tertutup atau terbuka yang 

terdiri atas meja dan kursi sangat vital keberadaannya dalam menunjang kegiatan 

kemahasiswaan diluar jam kuliah. 

Lingkungan kantin adalah tempat dimana proses belajar, diskusi, rapat, dan 

segala kegiatan kampus lainnya berlangsung. Hal ini meliputi keadaan dan 

kondisinya, pengaturan tempat duduk, bentuk kursi, berbagai macam perlengkapan 

yang tersedia. Dalam aktivitas kampus diluar perkuliahan di kelas, sebagian besar 

aktivitas mahasiswa dilaksanakan dengan duduk. Dalam arti duduk, makan, 

membaca  dan menulis. Sehingga kenyamanan dan efektivitas gerak mahasiswa tidak 

bisa dikesampingkan begitu saja, karena rancangan meja dan kursi kantin yang baik 

dan menunjang kenyamanan dan efektivitas gerak mahasiswa, yang pada akhirnya 

merupakan salah satu pendukung dalam kegiatan kemahasiswaan. Salah satu 

pendekatan yang dapat digunakan untuk merancang fasilitas yang lebih ergonomis 

dilakukan dengan pendekatan antropometri. Melalui pendekatan antropometri ini 

dapat diperoleh rancangan meja dan kursi kuliah yang lebih ergonomis karena 
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disesuaikan dengan ukuran tubuh manusia, sehingga diperoleh dimensi meja dan kursi 

kuliah yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia pada posisi duduk. 

Kursi merupakan salah satu komponen penting di tempat kerja. Sehingga 

kenyamanan dan efektivitas gerak mahasiswa tidak bisa dikesampingkan begitu saja, 

karena rancangan meja dan kursi kantin yang baik menimbulkan kenyamanan dan 

menunjang efefktivitas gerak mahasiswa, sehingga pada akhirnya menjadi pendukung 

kegiatan kemahasiswaan. Pilihan kursi yang nyaman dapat diatur dan memiliki 

penyangga punggung (Wasi, 2005). Desain kursi sesuai dengan kriteria agar 

permukaan kerja tetap dibawah siku seperti bagian sebelumnya (Nurmianto, 2008). 

Untuk mendesain peralatan secara ergonomis yang digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari atau mendesain peralatan yang ada pada lingkungan, harus disesuaikan 

dengan penggunanya. Apabila tidak ergonomis akan dapat menimbulkan berbagai 

dampak negatif pada penggunanya. Dampak negatif bagi manusia tersebut akan 

terjadi baik dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Bekerja pada 

kondisi yang tidak ergonomis dapat menimbulkan berbagai masalah antara lain: nyeri, 

kelelahan, bahkan kecelakaan kerja (Santoso, 2004). 

Perancangan tempat kerja untuk pekerjaan duduk lebih sulit, karena dalam 

perancangan ini selain harus memperhitungkan tinggi meja, namun juga interaksinya 

dengan tinggi tempat duduk. Misalnya jika kita merancang dengan kriteria agar 

permukaan tempat kerja tetap di bawah siku, maka sering kali rancangan tersebut 

tidak nyaman pada ruang untuk lutut. Untuk menjamin cukupnya ruang bagi lutut 

orang dewasa, maka direkomendasikan mengambil presentil 95 dari ukuran-ukuran 

telapak kaki sampai puncak lutut dan menambahkan dengan kelonggaran-

kelonggarannya (Purnomo, 2003). 
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Menurut Pusat Kesehatan Kerja Departemen Kesehatan Kerja RI, ergonomi 

adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan 

mereka. Secara singkat dapat dikatakan bahwa ergonomi ialah penyesuaian tugas 

pekerjaan dengan kondisi tubuh manusia untuk menurunkan stres yang akan dihadapi. 

Istilah ergonomi berasal dari bahasa latin yaitu ”ergon” yang artinya kerja dan 

”nomos” yang artinya hukum dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-

aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, 

psikologi, teknik, manajemen dan perancangan (Nurmianto, 2008). Ergonomi adalah 

ilmu dan seni serta penerapan teknologi untuk menyerasikan atau menyeimbangkan 

antara segala fasilitas yang digunakan baik dalam beraktivitas maupun istirahat 

dengan kemampuan dan keterbatasan manusia baik fisik maupun mental sehingga 

kualitas hidup secara keseluruhan menjadi lebih baik (Tarwaka, 2004). 

Menurut Adnyana (2001), bahwa ergonomi, “merupakan satu upaya dalam 

bentuk ilmu, teknologi, dan seni untuk menyerasikan peralatan, mesin pekerjaan, 

sistem, organisasi dan lingkungan dengan kemampuan, kebolehan dan batasan  

manusia sehingga tercapai suatu kondisi dan lingkungan yang sehat, aman, nyaman,  

efesien dan produktif, melalui pemanfaatan tubuh manusia secara maksimal dan 

optimal”. Agar tercapai kondisi seperti itu, seharusnya peralatan dan lingkungan 

dikondisikan sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, bukan sebaliknya 

manusia disesuaikan dengan alat. Untuk keperluan perancangan alat dan lingkungan 

diperlukan nilai standar ergonomis yang dibuat disesuaikan dengan kemampuan dan 

batasan manusia. 

Menurut Santosa (2004), kondisi tubuh menjadi kurang optimal, tidak efisien, 

kualitas rendah, dan seseorang dapat mengalami gangguan kesehatan seperti pusing, 

nyeri pinggang, gangguan otot rangka dan penurunan daya dengar yang tidak bisa 
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dihindari. Walau tenaga kerja tersebut belum sampai sakit parah dan masih dapat 

masuk kerja, suatu pertimbangan yang tepat, cerdas dan dapat mencapai kesuksesan 

seharusnya mempertimbangkan kaidah ergonomis, agar terjadi keserasian yang baik 

antara kemampuan dan batasan manusia dengan mesin dan lingkungannya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chiu et al. (2012) di Taiwan, 

ketidakergonomisan  meja dan kursi pada sekolah dasar mengakibatkan sakit pada 

tulang belakang dikarenakan postur tubuh bekerja secara tidak alami dan mengganggu 

pertumbuhan tulang pada anak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afzan et 

al. (2012) di Malaysia menyatakan 100% dari tinggi badan anak tidak sesuai dengan 

tinggi kursi, kedalaman kursi dan tinggi meja. Selain itu, 44% dari sandaran kursi 

tidak sesuai dengan tinggi anak untuk anak kelas 2. Sedangkan bagi anak yang duduk 

di kelas 5, tinggi anak 79% tidak sesuai dengan tinggi kursi, 91% dengan sandaran 

kursi dan 100% dengan kedalaman kursi dan tinggi meja. Penelitian lainnya 

dilakukan oleh Sutafa et al. (2012) di Bali yang menyatakan bahwa anak mengalami 

keluhan muskuloskeletal utamanya pada leher, bahu, tulang belakang, pinggang, 

pantat, siku, paha dan pangkal kaki serta mampu mengurangi konsentrasi anak selama 

belajar yang diakibatkan oleh ketidakergonomisan meja dan kursi sekolah. 

Berdasarkan survei awal yang dilakukan, meja dan kursi kantin yang terdapat di 

Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tidaklah sesuai antara tinggi meja dan 

kursinya. Sehingga tidak menutup kemungkinan hal terebut dapat menyebabkan 

ketidaknyamanan penggunannya yang dapat berakibat ke masalah kesehatan seperti 

low back pain, neck pain dan masalah pada muskuloskeletal lainnya. Dimana melalui 

penelitian yang akan dilakukan ini, diharapkan dapat menjadi analisis awal dan bahan 

pertimbangan untuk merancang desain meja dan kursi kantin yang ergonomis. 
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Kebenaran uraian di atas tentu perlu dibuktikan melalui penelitian. Oleh karena 

itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Kajian Ergonomi 

Meja dan Kursi Kantin pada Penggunanya di Fakultas Kedokteran Universitas 

Udayana Tahun 2014”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah seperti diuraikan di atas dan guna 

membatasi permasalahan yang akan dibahas, maka peneliti mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat rancangan meja dan kursi kantin yang ergonomis di Fakultas 

Kedokteran Universitas Udayana tahun 2014? 

 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui aspek ergonomis dari meja dan kursi kantin di Fakultas 

Kedokteran Universitas Udayana Denpasar  tahun 2014 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Akademis 

a. Diharapkan sebagai pengembangan riset di bidang ergonomi. 

b. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain dalam 

melakukan penelitian sejenis. 

2.  Manfaat Aplikatif : 

a. Diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi penyedia sarana di FK 

UNUD tentang kursi dan meja yang ergonomis sehingga dapat mengurangi 

timbulnya keluhan otot-otot skeletal 


