
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pentingnya Konsep Ergonomi untuk Kenyamanan Kerja 

  Ergonomi adalah ilmu, teknologi dan seni yang berupaya menserasikan 

antara alat, cara, dan lingkungan kerja terhadap kemampuan, kebolehan, dan 

batasan manusia untuk terwujudnya kondisi lingkungan kerja yang sehat, aman, 

nyaman, dan efisien sehingga tercapainya produktivitas yang setinggi-tingginya 

(Manuaba, 1992a; Dul and Weerdmeester, 1993; Pheasant, 1991; dan Bridger, 

1995). Lanjut menurut Manuaba (1992), peralatan, cara, dan lingkungan kerja 

yang tidak ergonomis akan berdampak negatif bagi pekerja, disamping tidak aman 

dan tidak nyaman lebih jauh lagi akan memungkinkan terjadi kecelakaan, 

menimbulkan penyakit akibat kerja dan rendahnya produktivitas kerja. Dalam 

kaitannya dengan dampak negatif yang ditimbulkan, upaya yang harus dilakukan 

pertama kali adalah dengan menyesuaikan pekerjaan terhadap manusia, dan 

apabila alasan teknis atau ekonomis tidak mungkin dilakukan, maka baru 

diarahkan manusia menyesuaikan terhadap pekerjaannya, melalui proses seleksi, 

latihan dan adaptasi (Nuada, 2005). 

  Dari pengertian tentang ergonomi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

ergonomi merupakan ilmu terapan dari berbagai multidisiplin ilmu mengenai 

hubungan antara manusia dengan pekerjaan, peralatan kerja dan lingkungan 

kerjanya dimana manusia menjadi fokus utamanya sehingga faktor-faktor 

pekerjaan, peralatan kerja dan lingkungan kerja tersebut harus disesuaikan dengan 

kemampuan dan kondisi manusia serta semua keterbatasan yang dimiliki manusia. 
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Dimana secara umum tujuan dari penerapan ilmu ergonomi adalah untuk 

meningkatkan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas kerja (Astuti, 2009). 

 Menurut Mira (2009), ada beberapa aspek dalam penerapan ergonomi  

yang perlu diperhatikan, antara lain : 

 1. Faktor manusia 

  Penataan dalam sistem kerja menuntut faktor manusia sebagai pelaku atau 

pengguna menjadi titik sentralnya. Pada bidang rancang bangun dikenal istilah 

Human Centered Design (HCD) atau perancangan berpusat  pada manusia. 

Perancangan dengan prinsip HCD, berdasarkan pada karakter-karakter manusia 

yang akan berinteraksi dengan produknya. Sebagai titik sentral maka unsur 

keterbatasan manusia haruslah menjadi patokan dalam penataan suatu produk 

yang ergonomis.  Ada beberapa faktor pembatas yang tidak boleh dilampaui agar  

dapat bekerja dengan aman, nyaman dan sehat, yaitu : faktor dari dalam  (faktor 

internal) dan faktor dari luar (faktor external). Tergolong dalam  faktor dari dalam 

adalah yang berasal dari dalam diri  manusia seperti : umur, jenis kelamin, 

kekuatan otot, bentuk dan ukuran  tubuh, dan lain-lain. Sedangkan faktor dari luar 

yang dapat mempengaruhi kerja atau berasal dari luar manusia, seperti : penyakit, 

gizi, lingkungan kerja, sosial ekonomi dan adat istiadat, dan lain-lain. 

 2. Faktor Antropometri 

  Antropometri yaitu pengukuran yang sistematis terhadap tubuh  manusia, 

terutama seluk beluk baik dimensional ukuran dan bentuk tubuh  manusia. 

Antropometri yang merupakan ukuran tubuh digunakan untuk  merancang atau 

menciptakan suatu sarana kerja yang sesuai dengan  ukuran tubuh penggunanya. 
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Ukuran alat kerja menentukan sikap, gerak dan posisi tenaga kerja, dengan 

demikian penerapan antropometri mutlak diperlukan guna menjamin adanya 

sistem kerja yang baik. Ukuran alat-alat kerja erat kaitannya dengan tubuh 

penggunanya.  Jika alat-alat tersebut tidak sesuai, maka tenaga kerja akan merasa 

tidak  nyaman dan akan lebih lamban dalam bekerja yang dapat menimbulkan 

kelelahan kerja atau gejala penyakit otot yang lain akibat melakukan  pekerjaan 

dengan cara yang tidak alamiah. 

 3. Faktor Sikap Tubuh dalam Bekerja 

  Hubungan tenaga kerja dalam sikap dan interaksinya terhadap  sarana 

kerja akan menentukan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja, selain SOP 

(Standard Operating Procedures) yang terdapat pada setiap jenis pekerjaan. 

Semua sikap tubuh yang tidak alamiah dalam bekerja, misalnya sikap menjangkau 

barang yang melebihi jangkauan tangannya harus dihindarkan. Penggunaan meja 

dan kursi kerja ukuran baku oleh orang  yang memiliki ukuran tubuh yang lebih 

tinggi atau sikap duduk yang terlalu tinggi sedikit banyak akan berpengaruh 

terhadap hasil kerjanya.  

  Dalam kaitannya dengan masalah ergonomi pada kesesuaian antara ukuran 

meja dan kursi kantin, diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dengan 

perbaikan dimensi tempat duduk dan ketinggian meja agar lebih antropometris. 

Sehingga dapat terciptanya sebuah kenyamanan dan terhindar dari masalah 

muskuloskeletal. 
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2.2 Kantin sebagai Salah Satu Prasarana Pendidikan 

    Berbagai macam cara telah dilakukan praktisi pendidikan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, salah satunya adalah dengan pemenuhan sarana 

dan prasarana pendidikan. Kemampuan lembaga dalam memenuhi kebutuhan 

sarana dan prasarana pendidikan akan sangat mempengaruhi efektivitas 

pembelajaran. Arti kata "Prasarana" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu 

proses. Fasilitas di sebuah institusi pendidikan merupakan salah satu bagian 

penting yang perlu diperhatikan. Pasalnya, keberadaan sarana dan prasarana ini 

akan menunjang kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswa serta 

mendukung terwujudnya proses belajar-mengajar yang kondusif. Salah satu 

fasilitas yang perlu dilengkapi dalam suatu perguruan tinggi adalah kantin. Kantin 

merupakan salah satu tempat yang digunakan oleh siswa atau pegawai untuk 

makan atau hanya sekedar beristirahat. Dalam sebuah kantin hendaknya terdapat 

meja dan kursi sebagai sarana penunjangnya. 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 yaitu 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 mendukung kegiatan kemahasiswaan.  
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2.3 Akibat Yang Ditimbulkan dari Desain Kursi Yang Tidak Ergonomis  

  Desain kursi yang tidak sesuai dengan dimensi tubuh pemakainya (tidak 

ergonomis) akan membawa pengaruh yang kurang baik bagi pemakainya itu 

sendiri yang pada akhirnya akan berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi kerja 

mereka. 

Akibat dari desain kursi yang tidak ergonomis ini antara lain :  

 1. Alas kursi yang terlalu pendek akan menimbulkan tekanan pada 

pertengahan paha, seperti ditunjukkan pada gambar 2.1.  

 2.  Begitu juga alas tempat duduk yang terlalu panjang juga tidak ergonomis 

karena berakibat adanya tekanan pada pertemuan betis dan paha atau 

lipatan lutut sehingga hal ini akan memberikan ketidaknyamanan pada 

pemakainya, seperti pada gambar 2.2 . 

 3.  Dan apabila alas tempat duduk terlalu rendah akan menimbulkan kelelahan  

       pada tungkai sehingga cenderung mendorong badan ke belakang yang  

  berakibat timbulnya tekanan pada pinggang, seperti ditunjukan gambar 

2.3. 

 4. Alas tempat duduk yang terlalu tinggi juga tidak baik bagi pemakainnya  

 karena hal ini mengakibatkan tekanan pada telapak kaki, seperti 

ditunjukkan gambar 2.4 (Lukman,2007). 
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Gambar 2.1. Akibat Alas Kursi Yang Terlalu Pendek 

(Sumber :Panero, 1980) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Gambar 2.2. Akibat Alas Kursi Yang Terlalu Lebar 

(Sumber :Panero, 1980) 
 

 

 



	   14	  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Gambar 2.3. Akibat Alas Kursi Yang Terlalu Sempit 
(Sumber :Panero, 1980) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.4. Akibat Alas Kursi Yang Terlalu Tinggi 

(Sumber :Panero, 1980) 
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2.4 Pengukuran Antropometri 

               Menurut Nurmianto (2008), untuk menjadi dasar pertimbangkan dalam 

menentukan kesesuaian antara tinggi meja dan kursi, terlebih dahulu dapat 

melakukan pengukuran berdasarkan teori antropometri.  Berikut dimensi – 

dimensi tubuh ( antropometri ) yang akan digunakan untuk merancang meja dan 

kursi kerja. 

a.  TPo ( Tinggi Popliteal ) 

Definisi : tinggi popliteal adalah jarak vertikal dari alas lantai 

sampai bagian bawah paha. 

Penggunaan : data ini berguna untuk menentukan tinggi permukaan 

duduk dari alas lantai. 

Pertimbangan : harus memperhatikan kekenyalan penutup alas duduk. 

 

 

 

 

 

 

                        

     Gambar 2.5. Tinggi Popliteal 
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b. PPo ( Pantat Popliteal ) 

Definisi : pantat popliteal adalah jarak horizontal dari bagian   

terluar pantat sampai lekukan lutut sebelah dalam 

( popliteal ) paha dan kaki bagian bawah membentuk 

sudut siku – siku. 

                                 Penggunaan : data ini berguna untuk menentukan panjang alas duduk. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                      Gambar 2.6. Pantat Popliteal 

 

c. LP ( Lebar Pinggul ) 

Definisi  : lebar pinggul adalah jarak horizontal dari bagian luar 

pinggul sisi kiri sampai bagian terluar pinggul sisi kanan. 

                     Penggunaan : data ini berguna untuk menentukan panjang alas duduk. 
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Gambar 2.7. Lebar Pinggul 

 

d.      TSP ( tinggi sandaran punggung ) 

Definisi  : tinggi sandaran punggung adalah jarak vertikal dari 

permukaan alas duduk sampai puncak tulang belikat. 

Penggunaan : data ini berguna untuk menentukan tinggi sandaran 

punggung dari alas duduk. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Tinggi Sandaran Punggung 
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e.      LSD ( Lebar Sandaran Duduk ) 

                     Definisi : lebar sandaran duduk adalah jarak vertikal dari 

tulang belikat sebelah kiri ke tulang belikat sebelah 

kanan. 

Penggunaan  : data ini berguna untuk lebar sandaran duduk. 

namun dengan alasan estetika dan kenyamanan 

maksimal, lebar sandaran duduk penulis sesuaikan 

dengan lebar pinggul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9.  Lebar Sandaran Duduk 
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f.        TSD ( tinggi siku duduk ) 

   Definisi  : tinggi siku duduk adalah jarak vertikal dari       

permukaan alas duduk sampai ujung bawah siku 

lengan atas membentuk sudut siku- siku dengan 

lengan bawah.  

Penggunaan : data ini berguna untuk menentukan tinggi meja 

kerja dari alas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 2.10. Tinggi Siku Duduk 

 

 g.    Lebar bahu ke pungung ( LBP ) 

Definisi : lebar bahu ke punggung diukur dari pusat 

pesendian di bahu sampai  punggung. 
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    Penggunaan    : untuk menghitung jangkauan normal terhadap 

punggung, sehingga dapat diketahui jarak efektif 

meja kerja terhadap tubuh. 

       

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11.Lebar Bahu ke Panggung 

 

2.5 Antropometri dan Aplikasinya dalam Perancangan Fasilitas Kerja 

 Antropometri berasal dari dua kata Yunani yaitu “Antropo(s)” yang 

berarti manusia dan “Metricos” yang berarti ukuran, sehingga antropometri 

adalah studi tentang ukuran badan manusia (Yahya, 1996). Ukuran tubuh 

dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, suku, cacat tubuh, dan lain-lain sehingga 

sangat diperlukan rancangan alat kerja yang ergonomis untuk mengurangi adanya 

keluhan muskuloskeletal. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk 

merancang fasilitas yang lebih ergonomis dilakukan dengan pendekatan 

antropometri. Dengan pendekatan antropometri ini dapat di peroleh rancangan 

meja dan kursi yang lebih ergonomis karena disesuaikan dengan ukuran tubuh 
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manusia atau mahasiswa, sehingga diperoleh dimensi meja dan kursi  yang sesuai 

dengan kemampuan dan keterbatasan mahasiswa pada posisi duduk. 

 

2.5.1 Kursi Ergonomi 

Penerapan ergonomi dalam pembuatan kursi dimaksudkan untuk 

mendapatkan sikap tubuh yang ergonomi dalam bekerja. Dengan sikap yang 

ergonomi ini diharapkan efisiensi kerja dan produktivitas meningkat. Semua 

pekerjaan hendaknya dilakukan dalam posisi duduk dan sikap berdiri secara 

bergantian. Semua sikap tubuh yang tidak alami seperti gerakan tiba-tiba harus 

dihindarkan, apabila hal ini tidak mungkin hendaknya diusahakan agar beban 

statis diperkecil. Tempat duduk (kursi) harus dibuat sedimikian rupa sehingga 

memberikan relaksasi pada otot-otot yang sedang dipakai untuk bekerja dan tidak 

menimbulkan penekanan pada bagian tubuh yang dapat mengganggu sirkulasi 

darah dan sensibilitas bagian-bagian tersebut (Siswanto, 1995). 

Kriteria dan ukuran kursi yang ergonomi: 

1) Tinggi alas duduk 

Diukur dari lantai sampai pada permukaan atas dari bagian depan alas 

duduk. Ukuran yang dianjurkan 38-48 cm. Tinggi alas duduk harus sedikit 

lebih pendek dari jarak antara lekuk lutut dan telapak kaki. 

2)  Panjang alas duduk 

Diukur dari pertemuan garis proyeksi permukaan depan sandaran duduk 

pada permukaan atas alas duduk sampai kebagian depan alas duduk. 

Ukuran yang dianjurkan adalah 36 cm. Panjang alas duduk harus lebih 

pendek dari jarak antara lekuk lutut dan garis punggung. 
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3)  Lebar alas duduk 

Diukur pada garis tengah alas duduk melintang. Lebar alas duduk harus 

lebih besar dari lebar pinggul. Ukuran yang diusulkan adalah 44- 48 cm. 

4)  Sandaran pinggang 

Bagian atas dari sandaran pinggang tidak melebihi tepi bawah ujung tulang 

belikat, dan bagian bawahnya setinggi garis pinggul. 

5)  Sandaran tangan 

Jarak antara tepi dalam kedua sandaran tangan (harus lebih lebar dari 

pinggul dan tidak melebihi lebar bahu). 

6)  Tinggi sandaran tangan 

Panjang sandaran tangan: sepanjang lengan bawah. Ukuran yang 

dianjurkan  adalah jarak tepi dalam kedua sandaran tangan: 46-48 cm. 

Tinggi sandaran  tangan adalah 20 cm dari alas duduk. Panjang sandaran 

tangan : 21 cm. 

7)  Sudut alas duduk 

Alas duduk harus sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan bagi 

pekerja untuk menentukan pemilihan gerakan dan posisi. Alas duduk 

hendaknya dibuat horisontal. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang tidak 

memerlukan sikap sedikit membungkuk ke depan, alas duduk dapat dibuat 

ke belakang (3-5 derajat). Bila keadaan memungkinkan, dianjurkan 

penyediaan tempat duduk yang dapat diatur. 
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2.5.2 Kriteria Meja Ergonomi 

 a. Tinggi meja 

Kriteria:  Tinggi permukaan atas meja dibuat setinggi siku dan 

disesuaikan dengan sikap tubuh pada waktu kerja. 

Ukuran :  Tinggi meja 68-74 cm diukur dari permukaan daun meja  

  sampai ke lantai 

b. Tebal daun meja  

Kriteria :  Tebal daun meja dibuat sedemikian rupa sehingga dapat  

  memberikan   kebebasan bergerak pada kaki 

c. Lebar meja 

Kriteria :  Tidak melebihi jarak jangkauan tangan. Ukuran yang  

  diusulkan adalah 80 cm 

 

2.6 Kajian Antropometri dan Aspek Ergonomi pada Meja dan Kursi Kantin 

  Pada pembuatan meja dan kursi kantin yang ergonomis. Ada beberapa 

aspek tambahan yang perlu diperhatikan. Yaitu dari segi ukuran, bentuk serta 

sudut kemiringannya. Untuk desain tinggi siku duduk aspek ukuran sangat perlu 

dikedepankan demi kenyamanan penggunanya, dimana antara tinggi meja dan 

siku duduk harus sesuai dengan aktivitas penggunaannya. Pada meja untuk 

aktivitas makan, tinggi meja setara dengan tinggi siku duduk  (Crews dan 

Zavotka, 2005). Sedangkan meja untuk mengetik dan menulis, sebaiknya meja 

berukuran 7,5 cm lebih tinggi dari tinggi siku penggunanya saat duduk. Sehingga 

diharapkan saat menulis bahu dapat abduksi dan fleksi secara bebas tanpa 

hambatan, dan saat mengetik sebaiknya bahu relaks dengan lengan bagian atas 
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menggantung dengan bebas pada kedua sisi (Pheasant dan Haslegrave, 2006) 

  Selanjutnya akan di bahas aspek ergonomi pada  tinggi popliteal atau 

tinggi permukaan duduk dari alas lantai. Dimana menurut para ergonomis, kursi 

untuk aktivitas makan yang dianjurkan adalah berukuran kurang lebih 2-3 cm 

lebih pendek dari tinggi popliteal (Panero and Zelnik, 1979). Sedangkan kursi 

untuk mengetik dan menulis sebaiknya 5 cm lebih rendah dari tinggi popliteal 

(Pheasant dan Haslegrave, 2006).  Apabila kursi dirasa terlalu tinggi, dapat 

ditambahkan footrest yang stabil dan membentuk sudut 15°-25° dengan meninggi 

ke arah depan untuk mengurangi regangan pada otot-otot punggung dan leher. 

Selain itu perlu juga dipikirkan tinggi antara permukaan kursi dan alas bawah 

meja, dimana jarak antara kedua sisi tersebut harus sesuai dengan tebal paha di 

populasi pada umumnya sehingga tercipta ruang gerak kaki yang nyaman. 

 Alas duduk pada kursi hendaklah di buat dengan ukuran yang sesuai 

dengan penggunanya. Panjang alas kurang lebih 40,6 cm cukup fit untuk banyak 

orang, namun bisa juga lebih pendek 5,8 cm dari popliteal sampai buttock 

(FEOSH, 2009). Paha tidak tersangga baik jika ukuran kurang dari 33 cm, 

pengguna tidak dapat duduk sampai belakang jika terlalu panjang. Selain itu juga 

perlu dipertimbangkan bentuk tepi depan alas duduk dimana terdapat lengkung 

(waterfall edge) agar bagian bawah paha terhindar dari tekanan karena permukaan 

yang datar tidak nyaman untuk dipakai duduk lebih dari 60 menit (Ardana, 2011)  
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Gambar 12. Contoh alas duduk waterfall edge 

Untuk sandaran punggung (backrest) perlu juga diperhatikan bentuknya. 

Dimana backrest yang adjustable lebih baik untuk menyangga vertebra lumbal 

atau menggunakan bantalan. Namun pada dasarnya untuk sandaran kursi semakin 

tinggi ukurannya maka semakin efektif untuk menopang berat tubuh. Tapi kita 

juga dapat membagi ukuran sandaran punggung menjadi 3 bagian. Yang pertama 

adalah low-level backrest yang berukuran ± 40 cm, dimana hanya dapat 

menunjang regio segmen vertebra thorakal  bawah sampai lumbal. Ukuran 

sandaran ini memungkinkan pergerakan bahu dan lengan lebih leluasa.Yang 

kedua adalah medium-level backrest yang berukuran ± 50 cm, dimana menunjang 

punggung bagian atas dan regio bahu. Yang ketiga adalah high-level backrest 

yang berukuran ± 90 cm, menunjang sampai leher hingga kepala. Namun untuk 

sandaran punggung, ukuran tinggi yang telah didesain akan lebih sesuai apabila 

bentuknya dapat mengikuti bentuk kurve tulang belakang. Sandaran punggung 

yang nyaman juga memberikan jarak yang cukup diantara permukaan bagian 

belakang kursi dan sandaran punggung bagian bawah untuk mengakomodir 

bagian buttock pemakainya. Disamping ukuran tinggi kursi yang harus 

disesuaikan, aspek yang perlu diperhitungkan juga adalah sudut kemiringan dari 
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sandaran kursi Sandaran kursi tidak diatur lurus keatas tapi sudutnya sedikit 

kebelakang, kurang lebih 105°-110° untuk mengurangi regangan pada tulang 

belakang dan ligamennnya, permukaan disesuaikan bentuk lengkung vertebrae 

tubuh agar menopang dengan baik. Sehingga untuk tinggi backrest pada 

umumnya kurang lebih 48-52 cm di atas seat surface (bagian atas sedikit konkaf), 

lumbar pad 10-20 cm di atas seat surface (Grandjean, 2000) 

 

 

 

 

 

Gambar 13. Sandaran punggung dengan sudut kemiringan yang sesuai 

 

 

 

 

 

 

	  


